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ค ำนิยม 

 

ปัจจุบันการผลิตทางการเกษตร นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
เศรษฐกิจของไทย และประเทศของเรามีข้อได้เปรียบเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพและปัจจัยการผลิตที่สามารถพัฒนาต่อยอดและขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ทั้งนี้ การพัฒนาภาคการเกษตรได้ถูกก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เพ่ือน าไปสู่
เป้าหมาย เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งค่ัง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน ซึ่งการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลโดยตรงต่อการพัฒ นา
เศรษฐกิจภาคการเกษตรที่เป็นฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  รวมทั้งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นยังถือ
เป็นหัวใจส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรของไทย จึงนับเป็นภารกิจที่ส าคัญของ
สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาองค์ความรู้  และคุณภาพนักศึกษาสาขาการเกษตรด้วยการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร  

ดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ (The National Undergraduate Conference on Agricultural Science 
and Technology; NUCA)  ภายใต้แนวคิด “BCG Model เ พ่ือความยั่ งยืนด้านเกษตร อาหาร และ
สิ่งแวดล้อม” โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดงานในครั้งนี้ เพ่ือสานต่อแนวคิดและเจตนารมณ์ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านวิชาการร่วมกัน 
และเพ่ือสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างสถาบันสมาชิก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรให้มีมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้น และ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี  

ในนามของบุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ ดิฉันมีความยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่าน และขอแสดงความขอบคุณ
คณะท างานจากทุกสถาบันที่ได้เสียสละและอุทิศเวลาในการจัดงานมา ณ โอกาสนี้ด้ วย ขอให้การประชุม
วิชาการในครั้งนี้ ประสบความส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายทุกประการ 
 
 
 

(อาจารย์ ดร. วัชราภรณ์ รวมธรรม) 
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

       มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 



 

 

ค ำนิยม 

 

การประชุ ม วิ ช ากา รระดับปริญญาบัณฑิ ตด้ านวิ ทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นความส าคัญของภาคการเกษตร

และอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของคนไทย และเป็นรากฐานส าคัญ

ของประเทศมีความจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในภาคการผลิตและ

อุตสาหกรรมที่จ าเป็นจะต้องน าผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตร หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้ทั้งการผลิต

และอุตสาหกรรมเกษตรมีประสิทธิภาพยั่งยืน สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงเป็นหัวใจส าคัญที่ช่วยในการผลิต

บุคลากร สร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยการประชุมวิชาการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีเวทีในการน าผลงานวิจัยมาแลกเปลี่ยน ตลอดจนเปิดรับฟังความคิดเห็น

จากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการท างานวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของ

การพัฒนาประเทศในอนาคต 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาทั้ง

ในและนอกห้องเรียน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง  ดี และมีความสุข ทั้งนี้นับว่าการ

ประชุมวิชาการฯ มีส่วนช่วยเพิ่มทักษะและศักยภาพในการท างานวิจัยของบัณฑิตตั้งแต่ระดับปริญญาตรี อีกทั้งช่วย

สนับสนุนให้เกิดทักษะการน าเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติอย่างเป็นระบบ สร้างโอกาสการ

เรียนรู้ที่กว้างขึ้นจากการเรียนภายในมหาวิทยาลัย โดยเน้นหัวข้อเรื่องที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

เพือ่ให้งานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนต่อไป 

 ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ  และขอขอบคุณคณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเจ้าภาพจัดงานโครงการน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2565 และเจ้าภาพ

ร่วมทุกสถาบัน ตลอดจนผู้สนับสนุน วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน สุดท้ายขอขอบคุณผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน และ

อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการพัฒนางานวิชาการทางด้าน

การเกษตรของประเทศไทยได้ในอนาคต 

 

 

       

           ( อาจารย์ ดร. บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์) 

                                   คณบดมีหาวิทยาลยัแม่โจ้-ชุมพร 

 



 

 

ค ำนิยม 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความยินดีและรู้สึก

เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาในการประชุม

วิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ (The National Undergraduate 

Conference on Agricultural Science and Technology ; NUCA) ภายใต้แนวคิด “BCG Model เพื่อความยั่งยืน

ด้านเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม” ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม zoom      

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา งานวิจัยรวมทั้งพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้าน

เทคโนโลยีการเกษตร และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตรระหว่างสถาบันการศึกษา  

กิจกรรมนี้ด าเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางการศึกษางานวิจัยการให้บริการ

วิชาการ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการประกันคุณภาพระหว่างสถาบันการศึกษาใน

เขตภาคกลางตอนล่างและตอนใต้ โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม ดังนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-

ชุมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดการประชุมวิชาการครั้ง

นี้ จะมีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมวิชาการ  งานวิจัย การพัฒนานักศึกษา ตลอดจนมีการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการ

น าเสนอมากข้ึน เพื่อให้เป็นเวทีที่เข้มแข็งส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในการน าเสนอผลงานวิจัยต่อไป 

 

 

                                                                                      (อาจารย ์ดร.มงคล  เทพรตัน์) 
                                                                                    คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
                                                                                        มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

 

  



 

 

ค ำนิยม 

 

การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “BCG Model เพ่ือความยั่งยืนด้าน

เกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม” ถือเป็นเวทีทางวิชาการที่ส าคัญซึ่งเปิดโอกาสให้

นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้น าผลงานวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างการศึกษา มาน าเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย อันเป็นการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งทางวิชาการและการพัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่นักศึกษา  

ในนามของ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะ

เจ้าภาพร่วมของการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานประชุมครั้งนี้จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุก

ประการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา ที่ก าลังจะจบการศึกษาไปเป็นบุคลากรที่มีส่วนส าคัญในการ

พัฒนาด้านการเกษตรและอาหารของประเทศ  

       
 

 รองศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ พันพิพัฒน์ 
คณบดี ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

  



 

 

ค ำนิยม 

 

BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) หรือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(S-curves) ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ อุตสาหกรรมสุขภาพและ
การแพทย์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเข้าไปช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตที่เป็นฐานการผลิตเดิม เช่น เกษตรกรและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิด
ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงหรือนวัตกรรม 

ดังนั้น การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ 
( The National Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology:  NUCA) 
ภายใต้แนวคิด “BCG Model เพ่ือความยั่งยืนด้านเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม” เป็นการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้น าผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมาน าเสนอ  
ทั้งภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิจัยระหว่างนักศึกษา และการได้รับ
ค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ  

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ในการเป็น
เจ้าภาพหลักจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ และเจ้าภาพร่วมทุกสถาบัน ตลอดจนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา ซึ่ งจะท าให้การพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป 

 
 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล) 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

  



 

 

ค ำนิยม 

 

โครงการ การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

แห่ ง ช าติ  ( The National Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology 

(NUCA) ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2565 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีเวทีน าเสนอ

ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้กัน  และในครั้งนี้ได้เพ่ิมกิจกรรมที่เพ่ิมทักษะ ทั้งในด้านการฝึก

ทักษะการพูดในที่สาธารณะในการประกวดการพูดส่งเสริมเกษตร  การแข่งขันนวัตกรรมการเกษตร  ซึ่งเป็น

การเพ่ิมศักยภาพให้นักศึกษาได้มากขึ้น   ท าให้นักศึกษามีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีแนวทางที่

ถูกต้องในการน าเสนอผลงานต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการท างานกับนักศึกษาในอนาคตต่อไป  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการจัด

กิจกรรมส าหรับนักศึกษาในโครงการ “การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ (The National Undergraduate Conference on Agricultural Science 

and Technology (NUCA) ครั้งที่ 7” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ขอแสดงความ

ขอบคุณต่อเจ้าภาพ และเจ้าภาพร่วมที่มอบโอกาสที่ส าคัญนี้ให้แก่นักศึกษาจนบรรลุเป้าหมายอย่างดียิ่ง 

 

 

            (อาจารย์ ดร.วนิดา  มากศิริ) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

  



 

 

ค ำนิยม 

การศึกษาในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปมากเพ่ือให้ทันต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สังคมก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่า 
ศตวรรษท่ี 21 การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 นี้ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีคนภายใน
สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่มีชีวิตในยุคสมัยนี้ต้องมีความรู้และมีทักษะในการด ารงชีวิตเพ่ือให้อยู่รอดใน
สังคมโลกท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทักษะที่มีความส าคัญที่ต้องปลูกฝังให้เยาวชนในยุคนี้สามารถใช้
เพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 นี้ คือ ทักษะการเรียนรู้ ซึ่งเป็นทักษะที่ต้องมีการปลูกฝังอย่างถูกต้องโดย
สามารถน าไปใช้เพ่ือการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตด้านการเกษตร การปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ และการถ่ายทอด
ความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร เป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญเพ่ือสร้างคน
รุ่นใหม่ที่จะสามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถ
รองรับการผลิตก าลังคนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย การเปิดโลกทัศน์
ทางวิชาการรอบด้าน อย่างเช่น การสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสน าเสนอผลงานทางวิชาการ นับเป็นการ
ฝึกทักษะในด้านการปฏิบัติทดลอง ค้นคว้า วิจัย การมีประสบการณ์ในการแสดงผลงานและน าเสนอความ
คิดเห็นในที่สาธารณะ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือสนับสนุนให้
นักศึกษาก้าวทนัโลก เป็นผู้มีความทันสมัยทางศาสตร์ด้านการเกษตร นับเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง   

การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ  (The 
National Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology; NUCA)  ครั้ งที่  7 
ประจ าปี 2565 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากแต่ละสถาบันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนในสาขาอาชีพที่ใกล้เคียงกัน นับว่าเป็นโอกาสที่ดีส าหรับนักศึกษา 
ทั้งยังได้ฝึกประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานในเวทีระดับชาติที่น ามาสู่การสร้างผลงานที่ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น  

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี ขอขอบคุณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ในการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2565 และเจ้าภาพร่วมทุกสถาบัน ตลอดจน
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่มีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้ มา ณ ที่นี้ 

          
                                                 (รองศาสตราจารย์ ดร. ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที) 
                          รักษาการแทนผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 

                                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 



 

 

 

ค ำนิยม 

 

การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาตินี้เป็นเวที
วิชาการที่เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาตรีจากแต่ละสถาบันได้นาเสนอผลงานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรหรือด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง มีการนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรระหว่างสถาบันภาคีได้อีกด้วย  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความยินดีเป็น
อย่างยิ่ งที่ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดั บปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “BCG Model เพ่ือความยั่งยืนด้านเกษตร อาหาร และ
สิ่งแวดล้อม” ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 ด้วยรูปแบบออนไลน์โดยการใช้โปรแกรม zoom โดย
มีเจ้าภาพหลักในการจัดงานคือคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี BCG Model เป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อยู่บนพื้นฐานของหลักคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้างความเข้มแข็งจากภายในและเชื่อมโยงไปยังประชาคมโลก ใช้ฐานของความหลากหลายทาง
ชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ซึ่งเกษตรและอาหารเป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบที่สาคัญยิ่ง  

ในโอกาสนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ขอขอบคุณเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วมทุกสถาบัน ตลอดจนผู้สนับสนุน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร คณาจารย์ 
นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการประชุมวิชาการครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าผลงานวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในงานประชุมครั้งนี้สามารถสร้างคุณประโยชน์อย่างมากมายให้กับ
ผู้เข้าร่วมประชุม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้จะสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป็น
เครื่องมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในปัจจุบันและอนาคตต่อไป  
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ สหกะโร)  
    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

  



 

 

 

ค ำนิยม 

 

สืบเนื่องจากหลักการและเหตุผลของการประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติภายใต้
แนวคิด “BCG Model เพ่ือความยั่งยืนด้านเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม” แนวคิดนี้เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบองค์รวม ซึ่งต้องอาศัยบุคคลในการขับเคลื่อน บัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์ เป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ช่วยน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ BCG model ไปใช้เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิต ทั้ง
ในด้านการผลิตและเพ่ิมมูลค่า ตลอดจนสร้างนวัตกรรมน าไปสู่ความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
มีความยินดีที่ ได้ เป็นส่วนหนึ่ ง ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการทางเกษตรและเทคโนโลยี ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาจาก 10 
สถาบันการศึกษา  

ในโอกาสนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ 
จังหวัดชุมพร ขอขอบคุณคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทย าเขต
สารสนเทศเพชรบุรี เจ้าภาพหลักการจัดการประชุมและเจ้าภาพร่วมรวมทั้งสิ้น ๙ สถาบันการศึกษา  
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร)  
รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  

        ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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บทคดัย่อ  

 

รหสั ช่ือเรือ่ง หน้ำ 
Keynote abstract 
Manure production using ruminant excreta for Bio-Circular-Green model -Different characteristics 
of goat and cattle manure derived from the same feeding condition - 

15 

บทคดัย่อภำคบรรยำย 
กลุ่ม : ธรุกิจกำรเกษตร 
AB_O_01 การวเิคราะหต์น้ทุนและผลตอบแทนการเลีย้งโคเน้ือส าหรบั เกษตรกรรายย่อย  17 
AB_O_02 ผลกระทบจากโคโรน่าไวรสั-19 ต่อเกษตรกรผูป้ลกูยางพาราในเชงิเศรษฐกจิ ต าบลควน

หนองควา้ อ าเภอจุฬาภรณ์ จงัหวดันครศรธีรรมราช   
18 

AB_O_03 ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ในการประกอบธุรกจิฟารม์โคนมกรณีศกึษาฟารม์อนิทรแ์ปลง 19 
AB_O_04 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการสง่ออกกุง้สดแชแ่ขง็ของประเทศไทยไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิา จนี และ

ญีปุ่่ น  
20 

AB_O_05 พฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผลติภณัฑไ์อศกรมียีห่อ้กลลูโิกะของนกัศกึษามหาวทิยาลยัศลิปากร 21 
AB_O_06 การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ชาเขยีวพรอ้มดื่มยีห่อ้อชิตินั

ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัศลิปากร 
22 

กลุ่ม : สตัวศำสตร ์
AN_O_01 การเสรมิน ้าหมกัชวีภาพร่วมกบัอาหารเหลวต่อการเจรญิเตบิโตของสกุรขนุ  23 
AN_O_02 ผลการใชผ้กัตบชวาป่นในสตูรอาหารผสมเอนไซมไ์ฟเตสต่อสมรรถภาพการผลติของเป็ดเทศ

กบนิทรบ์ุร ี  
24 

AN_O_03 การพฒันาวธิกีารวดัสขีองภาพถ่ายเพื่อประเมนิสไีขแ่ดงของไก่ไขท่ีม่าจากระบบการเลีย้งที่
แตกต่างกนั 

25 

AN_O_04 สภาพการเลีย้งแพะและไขข่องพยาธภิายในแพะในพืน้ทีจ่งัหวดัปัตตานี  26 
AN_O_05 การใชเ้ปลอืกหอยบดจากโรงงานปลาป่นและกระดองหมกึเป็นแหล่งแคลเซยีมและฟอสฟอรสั

ในอาหารนกกระทาญีปุ่่ น  
27 

AN_O_06 การเปรยีบเทยีบอาหารต่อการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติหนอนนก  28 
AN_O_07 ผลของปรมิาณอาหารทีไ่ด้รบัในระยะอุ้มท้อง 13-15 สปัดาห์ต่อประสทิธภิาพการผลติ และ

คะแนนรปูร่างในช่วงการอุม้ทอ้งถงึหย่านมของแม่สกุร 
29 



 

 

รหสั ช่ือเรือ่ง หน้ำ 
AN_O_08 ผลของอาหารต่อการเจรญิเตบิโตและการขยายพนัธุข์องจิง้หรดีทองด า  30 
AN_O_09 การเสรมิน ้าหมกัใบกระท่อมต่อสมรรถภาพการใหผ้ลผลติของแม่โคเน้ือคดัทิง้  31 
กลุ่ม : ประมง 
AQ_O_01 ผลของพรกิไทยบดและสารสกดัไพเพอรนีจากพรกิไทยต่อการเจรญิเติบโต จุลพยาธวิทิยา

ของเน้ือเยื่อและการตา้นโรคตายด่วนในกุง้ขาว Penaeus vannamei  
32 

AQ_O_02 ผลของสตูรอาหารจากเปลอืกกลว้ยน ้าวา้สกุต่อการเจรญิเตบิโตและผลตอบแทนของการผลติ
ปลานิล (Oreochromis niloticus) 

33 

AQ_O_03 ผลของการใช้จุลินทรีย์ ปม.1 ต่อการเลี้ยงปลากดเหลือง (Hemibagrus filamentus) ในบ่อ
คอนกรตี 

34 

AQ_O_04 กิจกรรมเอนไซม์โปรติเอสที่สกดัได้จากhepatopancreasของปูม้าที่เลี้ยงแบบคอนโดด้วย
อาหารต่างชนิด  

35 

AQ_O_05 ความหลากหลายของชนิดสตัว์น ้าที่ได้จากการทาประมงบริเวณชายฝัง่ ต าบลบางแก้ว 
อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุร ี 

36 

AQ_O_06 ผลของการเสรมิแคลเซยีมในน ้าต่อความถี่ของการลอกคราบ อตัราการเจรญิเติบโต  และ
อตัรารอดตายของลกูปมูา้ (Portunus pelagicus) ระยะตวัป ู(First crab)  

37 

AQ_O_07 ผลของสารสกดัหยาบขา่ในการตา้นทานเชือ้ Vibrio spp. ในการอนุบาลลกูกุง้ขาวแวนนาไม 38 
AQ_O_08 ผลของข้างขึ้นข้างแรมต่อศกัยภาพของสเปิร์มปลาตะกรบัเพศผู้ที่เลี้ยงในกระชงับ่อเลี้ยง

ระบบปิด 
39 

AQ_O_09 การเสรมิโพรไบโอตกิทางการคา้ต่อการเจรญิเตบิโต อตัราการรอดตายและคุณภาพน ้าในการ
เพาะเลีย้งกุง้ขาว 

40 

AQ_O_10 ผลของวธิกีารเกบ็เกีย่วต่อผลผลติโรตเิฟอร ์(Brachionus sp.) ทีเ่ลีย้งดว้ยอาหารส าเรจ็รปู 41 
AQ_O_11 ผลของปุ๋ ยยูเรียต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของสาหร่ายก้ามกุ้ง (Chara corallina 

C.L.Willdenow) 
42 

กลุ่ม : พืชศำสตร ์
PT_O_02 การเปรยีบเทยีบการเจรญิเตบิโตของขา้วต่างสายพนัธุใ์นพืน้ทีภ่าคใต ้ 43 
PT_O_03 ผลของอนุภาคนาโนคอปเปอรต่์อเชือ้รา Phytophthora sp. และ Fusarium spp. สาเหตุโรค

ทุเรยีน  
44 

PT_O_04 ความต้านทานของเชือ้รา Fusarium spp. ต่อสารเคมป้ีองกนัก าจดัเชือ้รา 6 ชนิด สาเหตุโรค
กิง่แหง้ทุเรยีนในพืน้ทีจ่งัหวดัชุมพร  

45 

PT_O_05 การเปรยีบเทยีบการเจรญิเตบิโตและการใหผ้ลผลติของเหด็นางฟ้าทีเ่พาะแบบ smart  farm 
และแบบปกต ิ 

46 

PT_O_06 ผลของการใชปุ้๋ ยเคมรี่วมกบัปุ๋ ยอนิทรยีต่์อการเจรญิเตบิโตของโกโกท้ีป่ลกูในบ่อซเีมนต ์ 47 
PT_O_07 ผลของปุ๋ ยอินทรีย์จากเปลือกและหน่อกล้วยน ้ าว้าต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ

ผกักาดขาวและกวางตุง้  
48 

PT_O_08 การศึกษาวิเคราะห์หาปริมาณ curcumin, ascorbic acid และ gallic acid  ในขมิ้น 4 สาย
พนัธุ ์ดว้ยเทคนิคยวูวิสิเิพลิสแปคโฟโตเมตร ี   

49 

PT_O_09 การใชปุ้๋ ยมลูคา้งคาวในรปูแบบต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตและผลผลติของบทีรทู  50 
PT_O_11 ผลของกากผงชรูสต่อการเจรญิเตบิโตและผลผลติของผกัสลดักรนีโอ๊คทีป่ลกูในกระถาง 51 



 

 

รหสั ช่ือเรือ่ง หน้ำ 
PT_O_12 การศกึษาการเจรญิเตบิโตของทุเรยีนแบบใชร้ะบบควบคุมการใหน้ ้าแบบไรส้าย 52 
PT_O_13 ผลผลติแหนแดง Azolla spp. ทีเ่ลีย้งในน ้าจากแหล่งต่างกนั 53 
PT_O_14 การเปรยีบเทยีบสหสมัพนัธ์และวเิคราะหเ์สน้ทางลกัษณะการเจรญิเตบิโตและผลผลติของ

ขา้วโพดหวานทีป่ลกูในจงัหวดันครศรธีรรมราช  
54 

PT_O_15 ผลของออกซนิต่อการเกดิรากของตน้ต าเสา (Fagraea fragrans Roxb.) ในสภาพปลอดเชือ้ 55 
PT_O_17 Water consumption for growth of melon 56 
PT_O_18 การออกแบบการตดัแต่งทรงพุ่มทีเ่หมาะสมต่อการออกดอกกญัชง สายพนัธุ์ทดสอบ A และ

สายพนัธุท์ดสอบ B  
57 

PT_O_19 ประเมนิศกัยภาพของวธิกีารใชพ้ชืกบัดกัตามหลกัการขบัไล่และดงึดูด เพื่อการจดัการแมลง
ศตัรพูชืในแปลงถัว่ฝักยาว 

58 

PT_O_20 ผลของสารสกดัจากพชืต่อกุหลาบตดัดอกหลงัการเกบ็เกีย่ว  59 
PT_O_21 การขยายพนัธุข์มิน้ชนัสายพนัธุต์รงั 1 ในหลอดทดลอง  60 
กลุ่ม : อตุสำหกรรมเกษตรและกำรแปรรปู/ สำขำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
FS_O_01 การพฒันาผลติภณัฑก์ะทเิลยีนแบบ 61 
FS_O_02 การยบัยัง้เอนไซมพ์อลฟีินอลออกซเิดสในดว้งสาคดูว้ยกรดแอสคอรบ์กิ  62 
FS_O_03 อมิลัเจลทีม่สีว่นผสมของเคอรค์มูนิในน ้ามนัมะพรา้วเพื่อเป็นสารสฟัีงกช์นัในอาหาร  63 
OT_O_01 ผลของวสัดุท ากระชงัต่อการเกดิสิง่มชีวีติเกาะตดิในทะเลสาบสงขลา 64 
OT_O_03 การส ารวจชนิดของพรรณไมน้ ้าในพืน้ทีทุ่่งหนองทอง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 65 
OT_O_05 การเจรญิเตบิโต และองคป์ระกอบโภชนะหนอนแมลงวนัลาย 66 
OT_O_06 สารฟลอูอเรสเซนตเ์ซนเซอรท์ีค่ายแสงในช่วงใกลอ้นิฟราเรดชนิดใหม่ทีใ่ชเ้ป็นวธิกีารตรวจวดั

ไอออนทองส าหรบัการคดักรองทางสิง่แวดลอ้มและชวีภาพ  
67 

OT_O_10 การสกดัสารตา้นอนุมลูอสิระจากเหด็แครงดว้ยเทคนิคความดนัสงู  68 
OT_O_11 การสกดัน ้ามนัดว้ยเทคนิค SCCO2 69 
OT_O_12 การผลติน ้ามนัไบโอดเีซลจากดนิฟอกสทีีผ่่านการใชง้านแลว้โดยใชไ้มโครเวฟเป็นแหล่งให้

ความรอ้น  
70 

OT_O_13 การศกึษาปัจจยัความส าเรจ็ของการด าเนินกจิกรรมการเกษตรบนแนวคดิเศรษฐกจิสเีขยีวใน
ระดบัชุมชน 

71 

OT_O_14 ศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชมโลมาจากชายฝัง่ บริเวณท่าเรือแหลมทวด 
อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  

72 

กลุ่ม : นวตักรรมกำรเกษตร 
AI-05 “Tricho-Orga-Soil” ดนิปลกูมหศัจรรยส์รา้งภูมคิุม้กนัพชื 73 

ภำคโปสเตอร ์
กลุ่ม : ธรุกิจกำรเกษตร 
AB_P_01 การศกึษาต้นทุนการผลติและการตลาดยางพาราของเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา   ต าบลควน

หนองควา้ อ าเภอจุฬาภรณ์ จงัหวดันครศรธีรรมราช  
75 

กลุ่ม : สตัวศำสตร ์
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ราษฎรธ์านี  
76 



 

 

รหสั ช่ือเรือ่ง หน้ำ 
AN_P_02 ผลของการเสรมิน้าหมกัรากปลาไหลเผอืกต่อสมรรถภาพการใหผ้ลผลติของโครุ่น  77 
AN_P_03 การเสริม Lactobacillus plantarum ในน ้ าต่อปริมาณอาหารที่กิน ปริมาณน ้าที่กิน และ

คุณภาพไขน่กกระทาญีปุ่่ น  
78 
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วงจรการลอกคราบของกัง้ตัก๊แตนหางจุด (Harpiosquilla raphidea) 
79 

AQ_P_02 ไมโครพลาสตกิในหอยสองฝาน ้าจดื 80 
AQ_P_03 ผลของการเสรมิสารสกดัพเิพอรนีร่วมกบัขมิน้ผงในอาหารต่อการเจรญิเตบิโตและคุณภาพ
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รำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุทำงวิชำกำร 90 
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ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำร 

 
กำรประชุมวิชำกำรระดบัปริญญำบณัฑิตด้ำนวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีกำรเกษตรแห่งชำติ  
The National Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology (NUCA) 

ภำยใต้แนวคิด “BCG Model เพ่ือควำมยัง่ยืนด้ำนเกษตร อำหำร และส่ิงแวดล้อม” 
วนัอำทิตยท่ี์ 3 เมษำยน พ.ศ. 2565 ในรปูแบบ Online Conference 

พิธีเปิด ณ คณะสตัวศำสตรแ์ละเทคโนโลยีกำรเกษตร  มหำวิทยำลยัศิลปำกร  วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 

 

เวลำ รำยละเอียด 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบยีน 
08.30 – 08.45 น. พธิเีปิด โดย อธกิารบดมีหาวทิยาลยัศลิปากร 
08.45 – 09.00 น. การแสดง โดยนกัศกึษาคณะสตัวศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 

09.00 – 09.45 น. การบรรยายพเิศษ “BCG Model เพื่อความยัง่ยนืดา้นเกษตร อาหาร และสิง่แวดลอ้ม” 
โดย ท่านอลงกรณ์ พลบุตร ทีป่รกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

09.45 – 10.30 น. การบรรยายพเิศษ “BCG Model ทางดา้นการผลติสตัว”์ 
โดย Assoc. Prof. Dr. Yoshiaki HAYASHI (Faculty of Agriculture, Meijo University, Japan) 

10.30 – 10.45 น. การสง่มอบเจา้ภาพจดัการประชมุวชิาการครัง้ต่อไป 
คณบดคีณะสตัวศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตรกล่าวปิดงาน 

10.45 – 11.00 น. พกั และการน าเขา้สูห่อ้งน าเสนอผลงานวชิาการในกลุ่มต่างๆ 
11.00 – 12.00 น. การน าเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยายและโปสเตอร ์ 

การประกวดผลงานนวตักรรมทางการเกษตร 
การแขง่ขนัพดูสง่เสรมิการเกษตร 

12.00 – 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  
13.00 – 17.00 น. การน าเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยายและโปสเตอร ์(ต่อ) 

การประกวดผลงานนวตักรรมทางการเกษตร (ต่อ) 
การแขง่ขนัพดูสง่เสรมิการเกษตร (ต่อ) 

 
*** ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม*** 
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นำยอลงกรณ์ พลบตุร 

ท่ีปรึกษำรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประวติัผูบ้รรยำย  

นายอลงกรณ์ พลบุตร เกดิวนัที ่27 ธนัวาคม พ.ศ. 2499 ทีจ่งัหวดัเพชรบุรี ปัจจุบนัอายุ 65 ปี จบการศกึษา
ระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั นอกจากนี้ยงัไดร้บัประกาศนียบตัรการศกึษาอบรมจากหลายสถาบนัในหลายประเทศ เช่น 
ประกาศนียบัตรผู้น านักศึกษานานาชาติ จากฟิลิปปินส์และฮ่องกง ประกาศนียบัตรชัน้สูงด้านสื่อมวลชน จาก
สหรฐัอเมรกิา ประกาศนียบตัรชัน้สูงด้านสื่อมวลชน ประเทศญี่ปุ่ น ประกาศนียบตัรพฒันาผู้น าแรงงานของสหพนัธ์
แรงงานระหว่างประเทศมาเลเซยี ประกาศนียบตัรพฒันาผูน้ าการเมอืงจากประเทศโปรตุเกส และในขณะนี้ก าลงัศกึษา
ต่อในระดบัปรญิญาเอก 

นายอลงกรณ์ พลบุตร มบีทบาททางการเมอืง ไดด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงและร่วมบรหิารราชการการเมอืง 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 โดยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 6 สมยั เคยด ารงต าแหน่งรฐัมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ 
รฐัมนตรีเศรษฐกจิอาเซียน นอกจากนี้ยงัเคยด ารงแหน่งประธานคณะกรรมการโลจสิติกส์การค้า ผู้ก่อตัง้ Biz club 
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นผู้ก่อตัง้มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย ได้มีส่วนส าคัญในการ
ขบัเคลื่อนโครงการส าคญัต่างๆ เช่น โครงการเอทานอล ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยผ่านความเห็นชอบตามมติ
คณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2543 และสง่เสรมิการผลติเอทานอลอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบนันายอลงกรณ์ พล
บุตร ด ารงต าแหน่งต าแหน่งที่ปรึกษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาสนันิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ที่ปรึกษากิตติมศกัดิท์ี่ประชุมการตัง้ถิ่นฐานของมนุษย์ของสหประชาชาติ เป็นวิทยากรพิเศษให้การ
บรรยายพเิศษในหลายหลกัสตูร นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ยงัไดร้บัการคดัเลอืกจากจงัหวดั
เพชรบุรใีหเ้ป็น “คนดศีรเีมอืงเพชร” ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในดา้นบรหิารรฐักจิอกีดว้ย 
                  

บรรยายพิเศษ “BCG Model 

เพ่ือความยั่งยืนด้านเกษตร 

อาหาร และสิ่งแวดล้อม” 
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Yoshiaki Hayashi, Ph. D. 
Associate Professor, Faculty of Agriculture, Meijo University (Japan) 

ประวติัผูบ้รรยำย  

รองศาสตรจารย ์ดร.โยชอิาก ิฮายาช ิเกดิทีป่ระเทศญีปุ่่ น เมื่อวนัที ่8 มนีาคม ค.ศ. 1972 จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี
และปรญิญาโท สาขา Animal Science และระดบัปรญิญาเอกสาขา Animal Nutrition จาก Hiroshima University  

ดร.โยชอิาก ิฮายาช ิท างานวจิยัและมผีลงานตพีมิพท์างดา้นการผลติสตัวใ์นระดบันานาชาตอิย่างต่อเนื่องมากกว่า 50 
บทความตลอดระยะเวลา 17 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้าน  Sustainable development of ruminant and 
poultry productions using locally available feed resources  

ปัจจุบนั ดร.โยชิอากิ ฮายาชิ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เป็นอาจารย์ประจ าที่มหาวิทยาลยั  Meijo University 
ประเทศญีปุ่่ น นอกจากนี้ยงัด ารงต าแหน่งอื่นๆ เช่น  

2020 Editorial Committee Member, Japanese Society of Goat Science.  
2018 Country Representative for Japan, International Goat Association. 
2017 Councilor, Tokai Society of Animal Production.  
2016 International Advisory Committee Member, Conference on Sustainable Animal Agriculture for 

Developing Countries.  
2014 Country Coordinator, Asian Australasian Dairy Goat Network. 
  

บรรยายพิเศษ “BCG Model 

ทางด้านการผลิตสัตว”์ 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำน 
 

กำรน ำเสนอผลงำนวิจยัภำคบรรยำย 

สำขำธรุกิจกำรเกษตร 
ประธานกรรมการ ผศ.ดร.วไิลวรรณ สริโิรจนพุฒ ิ
รองประธานกรรมการ ผศ.ดร.เทยีมพบ กา้นเหลอืง 
เวลำ รหสั ช่ือเรือ่งและช่ือผูแ้ต่ง 
11.00 – 11.20 น.  AB_O_02 ผลกระทบจากโคโรน่าไวรัส-19 ต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในเชิงเศรษฐกิจ 

ต าบลควนหนองควา้ อ าเภอจุฬาภรณ์ จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ศราวุฒ ิปานเกื้อ, ชยธร แกว้คง และไพศาล กะกลุพมิพ ์  

11.20 – 11.40 น. AB_O_04 ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกกุ้งสดแช่แข็งของประเทศไทยไปยังประเทศ
สหรฐัอเมรกิา จนี และญีปุ่่ น  
ญดา คงสขุสวสัดิ,์ วรศิรา ประดบั และวาสนา ดสีดุทีร่กั 

11.40 – 12.00 น. AB_O_05 พฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผลติภณัฑไ์อศกรมียีห่อ้กลลูโิกะของนกัศกึษามหาวทิยาลยั
ศลิปากร 
ศริชยา ตฤณชาต,ิ ปวรรณชนก เหลอืวงศ,์ กชณฐั เพิม่สมบตั ิและจกัรพีร สารนอก 

 พกักลำงวนั 
13.00 – 13.20 น. AB_O_06 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อชาเขยีวพร้อมดื่ม

ยีห่อ้อชิตินัของนกัศกึษามหาวทิยาลยัศลิปากร 
อธติานันท์ ภทัรเศรษฐวฒัน์, ตรรีตัน์ น าเจรญิ, ธเนศรา น้อยทบัทมิ และจกัรพีร 
สารนอก 

13.20 – 13.40 น.   AB_O_01 การวเิคราะหต์น้ทุนและผลตอบแทนการเลีย้งโคเน้ือส าหรบั เกษตรกรรายย่อย  
ลุฎฟี อาบ ู

13.40 – 14.00 น.  AB_O_03 ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ในการประกอบธุรกจิฟาร์มโคนมกรณีศกึษาฟาร์มอินทร์
แปลง 
ภริญัญา ธญัญาภริตั 
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สำขำสตัวศำสตร ์
ประธานกรรมการ ผศ.น.สพ.ศริชิยั เอยีดมุสกิ 
รองประธานกรรมการ ผศ.ดร.ครวญ บวัครี ี
เวลำ รหสั ช่ือเรือ่งและช่ือผูแ้ต่ง 
11.00 – 11.20 น.  AN_O_01 การเสรมิน ้าหมกัชวีภาพร่วมกบัอาหารเหลวต่อการเจรญิเตบิโตของสกุรขนุ  

ส ารวย มะลถิอด, อรรตชยั  ผกูศริ ิและสพุรรษา แกว้สขุ 
11.20 – 11.40 น. AN_O_02 ผลการใชผ้กัตบชวาป่นในสตูรอาหารผสมเอนไซมไ์ฟเตสต่อสมรรถภาพการผลติ

ของเป็ดเทศกบนิทรบ์ุร ี  
ปารฉิตัร คงด า, นางสาวตสันีม อเูซง็ และครวญ บวัครี ี

11.40 – 12.00 น. AN_O_03 การพฒันาวธิกีารวดัสขีองภาพถ่ายเพื่อประเมนิสไีข่แดงของไก่ไข่ที่มาจากระบบ
การเลีย้งทีแ่ตกต่างกนั 
พิชญา มณฑิราช, มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, สรณฐ โชตินิพัทธ์, ภูธฤทธิ์ วิทยา
พฒันานุรกัษ์ รกัษาศริ,ิ จนิดา กลิน่อุบล, ชาญชยั อรรคผาต ิและ อรวรรณ เชาวลติ 

 พกักลำงวนั 
13.00 – 13.20 น. AN_O_04 สภาพการเลีย้งแพะและไขข่องพยาธภิายในแพะในพืน้ทีจ่งัหวดัปัตตานี  

อานีซ๊ะ อุเซง็มาเกะ, สทิธศิกัดิ ์จนัทรตัน์ และเทยีนทพิย ์ไกรพรม 
13.20 – 13.40 น.   AN_O_05 การใชเ้ปลอืกหอยบดจากโรงงานปลาป่นและกระดองหมกึเป็นแหล่งแคลเซยีมและ

ฟอสฟอรสัในอาหารนกกระทาญีปุ่่ น  
ฮซันียา กโูน, สทิธศิกัดิ ์จนัทรตัน์ และเทยีนทพิย ์ไกรพรม 

13.40 – 14.00 น.  AN_O_06 การเปรยีบเทยีบอาหารต่อการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติหนอนนก  
อาภารตัน์ ภกัดโีสภณ 

14.00 – 14.20 น. AN_O_07 ผลของปรมิาณอาหารที่ได้รบัในระยะอุม้ท้อง 13-15 สปัดาห์ต่อประสทิธภิาพการ
ผลติ และคะแนนรปูร่างในช่วงการอุม้ทอ้งถงึหย่านมของแม่สกุร 
ณฏัฐน์ลนิ ชายสมุทร, นพสนิธุ ์ช่วยสงค ์และวนชัชา ใสสชุล 

14.20 – 14.40 น. AN_O_08 ผลของอาหารต่อการเจรญิเตบิโตและการขยายพนัธุข์องจิง้หรดีทองด า  
อรสิรา พนัธด์,ี วรนุช คงอนิทร ์และพชัราภรณ์ วาณิชยป์กรณ์ 

14.40 – 15.00 น.  AN_O_09 การเสรมิน ้าหมกัใบกระท่อมต่อสมรรถภาพการใหผ้ลผลติของแม่โคเน้ือคดัทิง้  
ขวญัชยั เรอืงรตัน์, วชัรกร  สงัขเ์กื้อ และวุฒชิยั สเีผอืก 
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สำขำประมง 
ประธานกรรมการ ผศ.ดร.แกว้ตา ลิม้เฮง 
รองประธานกรรมการ ผศ.ดร.เชาวนี เลา้สทุธพิงษ์ 
เวลำ รหสั ช่ือเรือ่งและช่ือผูแ้ต่ง 
11.00 – 11.20 น.  AQ_O_01 ผลของพริกไทยบดและสารสกดัไพเพอรีนจากพริกไทยต่อการเจริญเติบโต  จุล

พยาธวิทิยาของเนื้อเยื่อและการตา้นโรคตายด่วนในกุง้ขาว Penaeus vannamei  
พชัรมาศ สง่แจ่ม, เสาวณิต พลูเพยีบพรอ้ม, เมทาวด ีทามลู, โยธกิานต ์พนัธุย์าง  
และจรพีร เรอืงศร ี

11.20 – 11.40 น. AQ_O_02 ผลของสูตรอาหารจากเปลอืกกล้วยน ้าวา้สุกต่อการเจรญิเตบิโตและผลตอบแทน
ของการผลติปลานิล (Oreochromis niloticus) 
ราเชนร ์พนัธุฤ์กษ์, โซเฟีย หวาหาบ, ศรณัย ์รกัษาพราหมณ์ และวจิติรา ตุง้ซี ่

11.40 – 12.00 น. AQ_O_03 ผลของการใชจุ้ลนิทรยี ์ปม.1 ต่อการเลีย้งปลากดเหลอืง (Hemibagrus filamentus) 
ในบ่อคอนกรตี 
จุฬาลกัษณ์ เกื้อสวุรรณ, ธรีะวฒั ชายหอมรส, ปรเมษฐ ์มุสกิารุณ และสบาย ตนัไทย 

  พกักลำงวนั 
13.00 – 13.20 น. AQ_O_04 กิจกรรมเอนไซม์โปรติเอสที่สกัดได้จากhepatopancreasของปูม้าที่เลี้ยงแบบ

คอนโดดว้ยอาหารต่างชนิด  
วมิลฑา  บุญเรอืง และรุ่งกานต ์ กลา้หาญ 

13.20 – 13.40 น.   AQ_O_05 ความหลากหลายของชนิดสตัวน์ ้าทีไ่ดจ้ากการทาประมงบรเิวณชายฝัง่ ต าบลบาง
แกว้ อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุร ี 
ธมลวรรณ เกดิมุข และประภสัร ์สุม่แกว้ 

13.40 – 14.00 น.  AQ_O_06 ผลของการเสรมิแคลเซยีมในน ้าต่อความถีข่องการลอกคราบ อตัราการเจรญิเตบิโต  
และอตัรารอดตายของลกูปมูา้ (Portunus pelagicus) ระยะตวัป ู(First crab)  
อคัรพนธ ์มะลลิาลยั, วาสนา อากรรตัน์, รุ่งทวิา คนสนัทดั และอนุรกัษ์ สขุดารา 

14.00 – 14.20 น. AQ_O_07 ผลของสารสกดัหยาบข่าในการต้านทานเชือ้ Vibrio spp. ในการอนุบาลลูกกุง้ขาว
แวนนาไม 
ดารารตัน์ เจรญิศรี, ปิยะนัดดา ปิ่นงาม, นัทชา คงสนิ, ยุทธนา สว่างอารมย์ และ
กมลวรรณ ศุภวญิญ ู

14.20 – 14.40 น. AQ_O_08 ผลของขา้งขึน้ขา้งแรมต่อศกัยภาพของสเปิรม์ปลาตะกรบัเพศผูท้ีเ่ลีย้งในกระชงับ่อ
เลีย้งระบบปิด 
จุฬาลกัษณ์ สดุใจ, อตัรา ไชยมงคล และมนตส์รวง ยางทอง 

14.40 – 15.00 น.  AQ_O_09 การเสริมโพรไบโอติกทางการค้าต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตายและ
คุณภาพน ้าในการเพาะเลีย้งกุง้ขาว 
สภุญิญา เทพทอง, องัณา คงวงศ,์ เศวต ไชยมงคล และพจนารถ แก่นจนัทร ์

15.00 – 15.20 น. AQ_O_10 ผลของวธิกีารเกบ็เกีย่วต่อผลผลติโรตเิฟอร์ (Brachionus sp.) ที่เลี้ยงด้วยอาหาร
ส าเรจ็รปู เชดิช ูวุฒยิา และพรพมิล พมิลรตัน์ 

15.20-15.40 น. AQ_O_11 ผลของปุ๋ ยยเูรยีต่อการเจรญิเตบิโตและคุณภาพของสาหร่ายกา้มกุง้ (Chara 
corallina C.L.Willdenow) ประภสัสร กนัราย และ วรรณิณี จนัทรแ์กว้ 
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สำขำพชืศำสตร ์(ห้องท่ี 1) 
ประธานกรรมการ รศ.มานะ กาญจนมณีเสถยีร 
รองประธานกรรมการ ผศ.ดร.ปณิดา ดวงแกว้ 
เวลำ รหสั ช่ือเรือ่งและช่ือผูแ้ต่ง 
11.00 – 11.20 น.  PT_O_02 การเปรยีบเทยีบการเจรญิเตบิโตของขา้วต่างสายพนัธุใ์นพืน้ทีภ่าคใต้ 

สภุาวดิา วเิชยีร, มลัลกิา จนิดาซงิห ์และสทุธริกัษ์ ผลเจรญิ 
11.20 – 11.40 น. PT_O_05 การเปรยีบเทยีบการเจรญิเติบโตและการให้ผลผลติของเหด็นางฟ้าที่เพาะแบบ 

smart  farm และแบบปกต ิ 
ณฏัฐนิธศิ แสงสรุะธรรม, มลัลกิาร ์จนิดาสงิห ์และสทุธริกัษ์ ผลเจรญิ 

11.40 – 12.00 น. PT_O_06 ผลของการใชปุ้๋ ยเคมรี่วมกบัปุ๋ ยอนิทรยีต่์อการเจรญิเตบิโตของโกโกท้ีป่ลูกในบ่อ
ซเีมนต ์
ศุภวชิญ ์ชเูขยีว, ชวีธนัย ์ไพโรจน์ และอมรรตัน์ ชุมทอง  

 พกักลำงวนั 
13.00 – 13.20 น. PT_O_07 ผลของปุ๋ ยอนิทรยีจ์ากเปลอืกและหน่อกลว้ยน ้าวา้ต่อการเจรญิเตบิโตและผลผลติ

ของผกักาดขาวและกวางตุง้  
จารุวรรณ ฤทธริุตม,์ นจัม ีปีไสย และอมรรตัน์ ชุมทอง 

13.20 – 13.40 น.   PT_O_08 การศกึษาวเิคราะหห์าปรมิาณ curcumin, ascorbic acid และ gallic acid  ในขมิน้ 
4 สายพนัธุ ์ดว้ยเทคนิคยวูวิสิเิพลิสแปคโฟโตเมตร ี  
ณฐัรด ีสขุสวสัดิ,์ มลัลกิา จนิดาสงิห ์และสทุธริกัษ์ ผลเจรญิ  

13.40 – 14.00 น.  PT_O_09 การใชปุ้๋ ยมูลคา้งคาวในรูปแบบต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตและผลผลติของ
บทีรทู 
ญาณิศา ทองกลดั, สพุรรษา ใจหาญ และชมดาว ข าจรงิ  

14.00 – 14.20 น. PT_O_11 ผลของกากผงชูรสต่อการเจรญิเตบิโตและผลผลติของผกัสลดักรนีโอ๊คที่ปลูกใน
กระถาง 
สมรกัษ์ รื ่น่ระเรงิศกัดิ ์และศริวิรรณ แดงฉ า่ 

14.20 – 14.40 น. PT_O_12 การศกึษาการเจรญิเตบิโตของทุเรยีนแบบใชร้ะบบควบคุมการใหน้ ้าแบบไรส้าย 
ณฐัวรา ไกรนรา, สทุธริกัษ์ ผลเจรญิ, มลัลกิา จนิดาซงิห ์และวชิชุดา เอื้ออารยี ์

14.40 – 15.00 น.  PT_O_03 ผลของอนุภาคนาโนคอปเปอรต่์อเชื้อรา Phytophthora sp. และ Fusarium spp. 
สาเหตุโรคทุเรยีน  
นิสรา วรีะวงษ์, ปนดัดา โป่งสนัเทยีะ, อภชิาต ิเพง็ด า และพรประพา คงตระกลู 

15.00 – 15.20 น. PT_O_04 ความต้านทานของเชือ้รา Fusarium spp. ต่อสารเคมป้ีองกนัก าจดัเชือ้รา 6 ชนิด 
สาเหตุโรคกิง่แหง้ทุเรยีนในพืน้ทีจ่งัหวดัชุมพร  
นวมนิทร ์ทองศร,ี นทัธพงค ์ทองแท่น, สรญัยา วลัยะเสว ีและพรประพา คงตระกลู 

 

  



 

 
8 

สำขำพชืศำสตร ์(ห้องท่ี 2) 
ประธานกรรมการ รศ.ดร.อุไรวรรณ ไอยสวุรรณ์ 
รองประธานกรรมการ รศ.ดร.สนุียร์ตัน์ ศรเีปารยะ 
เวลำ รหสั ช่ือเรือ่งและช่ือผูแ้ต่ง 
11.00 – 11.20 น.  PT_O_13 ผลผลติแหนแดง Azolla spp. ทีเ่ลีย้งในน ้าจากแหล่งต่างกนั 

ธนภูม ิไทยถนอม, ณฐักติติ ์ชยัชุมขนุ และชลดิา ชา้งแกว้ 
11.20 – 11.40 น. PT_O_14 การเปรยีบเทยีบสหสมัพนัธ์และวิเคราะห์เสน้ทางลกัษณะการเจรญิเติบโตและ

ผลผลติของขา้วโพดหวานทีป่ลกูในจงัหวดันครศรธีรรมราช  
จกัรพงศ ์ตรพีนัธ,์ พงศธร ราชประดษิฐ,์ ธนากร ทองมาก และธเนศ คอมเพช็ร 

11.40 – 12.00 น. PT_O_15 ผลของออกซนิต่อการเกดิรากของตน้ต าเสา (Fagraea fragrans Roxb.) ในสภาพ
ปลอดเชือ้ 
สตีรีฮูายา สะดยีาม,ู สนิีนาฏ เสน็ขาว, สธุา เกลาฉีด, อารยา เจยีรมาศ  
และอภชิยั บวัชกูา้น 

 พกักลำงวนั 
13.00 – 13.20 น. PT_O_17 ปรมิาณน ้าทีเ่มล่อนใชใ้นการเจรญิเตบิโต 

นรศิรา ไชยศรยีา, ทศัไนย ศริโิภคา และสรุพล ฐติธินากล 
13.20 – 13.40 น.   PT_O_18 การออกแบบการตัดแต่งทรงพุ่มที่เหมาะสมต่อการออกดอกกัญชง สายพนัธุ์

ทดสอบ A และสายพนัธุท์ดสอบ B  
ภาพมิล ยนืนาน, อนัวาร ์ปะส ูและปณิดา กนัถาด 

13.40 – 14.00 น.  PT_O_19 ประเมนิศกัยภาพของวธิกีารใช้พชืกบัดกัตามหลกัการขบัไล่และดงึดูด เพื่อการ
จดัการแมลงศตัรพูชืในแปลงถัว่ฝักยาว 
อนนัตย์ศ ผลพนูเกดิ, อรุณกมล ฤทธกิลู และวกินัดา รตันพนัธ ์

14.00 – 14.20 น. PT_O_20 ผลของสารสกดัจากพชืต่อกุหลาบตดัดอกหลงัการเกบ็เกีย่ว 
ฟิรเดาส ์บากา และณฏัฐากร วรอฐัสนิ  

14.20 – 14.40 น. PT_O_21 การขยายพนัธุข์มิน้ชนัสายพนัธุต์รงั 1 ในหลอดทดลอง  
วภิาวรรณ์ ศรขีาว และสกุลรตัน์ หาญศกึ 
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สำขำอตุสำหกรรมเกษตรและกำรแปรรปู/ สำขำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประธานกรรมการ อ.ดร.ยุภา ปู่ แตงอ่อน 
รองประธานกรรมการ ผศ.ดร.เสาวภา เขยีนงาม 
เวลำ รหสั ช่ือเรือ่งและช่ือผูแ้ต่ง 
11.00 – 11.20 น.  FS_O_02 การยบัยัง้เอนไซมพ์อลฟีินอลออกซเิดสในดว้งสาคดูว้ยกรดแอสคอรบ์กิ 

สุภาพร ประทปี ณ ถลาง, ศศวิมิล บวัลาด, ภานุมาศ สมจติ, กาญจนาพร ชุมทอง,  
วรวรรณ พนัพพิฒัน์ และมนสั ชยัจนัทร ์

11.20 – 11.40 น. FS_O_03 อิมัลเจลที่มีส่วนผสมของเคอร์คูมินในน ้ามนัมะพร้าวเพื่อเป็นสารสฟัีงก์ชนัใน
อาหาร  
วาสนา สขุเลีย่น, ศศกิานต ์ทบัมุด, หทยัรตัน์ เพชรสงัข,์ วรวรรณ พนัพพิฒัน์  
และมนสั ชยัจนัทร ์

11.40 – 12.00 น. OT_O_03 การส ารวจชนิดของพรรณไมน้ ้าในพืน้ทีทุ่่งหนองทอง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ฉตัรแกว้ นวลรอด, กฤตภคั ชยัชนะ, พชิชาภา ทองปราง และพงศศ์กัดิ ์เหล่าด ี

  พกักลำงวนั 
13.00 – 13.20 น. OT_O_05 การเจรญิเตบิโต และองคป์ระกอบโภชนะหนอนแมลงวนัลาย 

ฐติยิาภรณ์ ทองสม้, สุพรรณษา เทพสุวรรณ, พรีพฒัน์ ทองทพิย์, ปรชัญาพร เอก
บุตi และกฤตกิา กาบพลอย 

13.20 – 13.40 น.   OT_O_06 สารฟลูออเรสเซนต์เซนเซอร์ที่คายแสงในช่วงใกล้อนิฟราเรดชนิดใหม่ที่ใช้เป็น
วธิกีารตรวจวดัไอออนทองส าหรบัการคดักรองทางสิง่แวดลอ้มและชวีภาพ  
ดนยั พลายสถติย,์ กฤช เศรษฐการ, พฒันาวศิว ์สว่างลาภ  
และนนัทนิตย ์วานิชาชวีะ 

13.40 – 14.00 น.  OT_O_10 การสกดัสารตา้นอนุมลูอสิระจากเหด็แครงดว้ยเทคนิคความดนัสงู  
หสัตพิงศ ์ไชยธรรม, จนัทรรตัน์ พภิกัด ีและธรีศกัดิ ์ปัน้วชิยั 

14.00 – 14.20 น. OT_O_11 การสกดัน ้ามนัดว้ยเทคนิค SCCO2 
อานาวนิ ชนะศรภีูม,ิ ฐารว ีวชริาตรยีากุล และธรีศกัดิ ์ปัน้วชิยั 

14.20 – 14.40 น. OT_O_12 การผลติน ้ามนัไบโอดเีซลจากดนิฟอกสทีีผ่่านการใชง้านแลว้โดยใชไ้มโครเวฟเป็น
แหล่งใหค้วามรอ้น 
สนัตชิยั อนิทรฤ์ทธิ,์ สปุราณี ปฏสิวุรรณ และธรีศกัดิ ์ปัน้วชิยั  

14.40 – 15.00 น.  OT_O_13 การศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมการเกษตรบนแนวคิด
เศรษฐกจิสเีขยีวในระดบัชุมชน 
นฤมล รอดรกัษา และอภเิศก ปัน้สวุรรณ 

  พกั 15 นำที 
15.00 – 15.20 น. OT_O_14 ศกึษาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วชมโลมาจากชายฝัง่ บรเิวณท่าเรอืแหลม

ทวด อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  
กวนินา หวงัเหมรา, ปรวิตัร ปานกลาง, ณฐัรณีิย ์คงนุ่น และสวุฒัน์ จุฑาพฤทธิ ์

15.20 – 15.40 น.  OT_O_01 ผลของวสัดุท ากระชงัต่อการเกดิสิง่มชีวีติเกาะตดิในทะเลสาบสงขลา 
กนกวรรณ เขยีวสง่า, จริะยุทธ รืน่ศริกิุล และมนตส์รวง ยางทอง 

15.40 – 16.00 น. FS_O_01 การพฒันาผลติภณัฑก์ะทเิลยีนแบบ 
นรศิรา ศรจีนัทร,์ ศุภกานต ์หลงละเลงิ, มนสั ชยัจนัทร ์และวรวรรณ พนัพพิฒัน์  
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กำรน ำเสนอผลงำนวิจยัภำคโปสเตอร ์

ประธานกรรมการ ผศ.ดร.พรพรรณ แสนภูม ิ
รองประธานกรรมการ ผศ.ดร.จนัทรจ์ริา สทิธยิะ 

 

เวลำ รหสั ช่ือเรือ่งและช่ือผูแ้ต่ง 
11.00 – 11.10 น.  AB_P_01 การศึกษาต้นทุนการผลิตและการตลาดยางพาราของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 

ต าบลควนหนองควา้ อ าเภอจุฬาภรณ์ จงัหวดันครศรธีรรมราช  
ชยธร แกว้คง, ศราวุฒ ิปานเกื้อ และไพศาล กะกุลพมิพ ์

11.10 – 11.20 น. AN_P_01 ความหนาแน่นในการเลีย้งต่อประสทิธิภาพการผลติของไก่เนื้อลูกผสมจากไก่พ่อ
พนัธุแ์ดงสรุาษฎรธ์านี  
ปรชัญาพร เอกบุตร, ธนธร ถีถ่ว้น, พงศกร พนัธา, วรวชิญ ์อตัตนาถ 
และจนัทริา วงศเ์ณร 

11.20 – 11.30 น. AN_P_03 การเสรมิ Lactobacillus plantarum ในน ้าต่อปรมิาณอาหารทีก่นิ ปรมิาณน ้าทีก่นิ 
และคุณภาพไขน่กกระทาญีปุ่่ น  
มะยาล ีดอคอ, ฮยัซา เปาะแต, พจนารถ แก่นจนัทร และเทยีนทพิย ์ไกรพรม 

11.30 – 11.40 น. AQ_P_02 ไมโครพลาสตกิในหอยสองฝาน ้าจดื 
สนุิษา ชสูงิห,์ จารุวรรณ องสารา และศริุษา กฤษณะพนัธุ ์

11.40 – 11.50 น. AQ_P_03 ผลของการเสรมิสารสกดัพเิพอรนีร่วมกบัขมิน้ผงในอาหารต่อการเจรญิเตบิโตและ
คุณภาพซากของปลาดุกพนัธุผ์สม (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) 
บุญยวรี ์วุ่นบุญช,ู คณิศร แวววงศ ์และมณี  ศรชีะนนัท ์

11.50 – 12.00 น. AQ_P_04 ผลของอุณหภูมแิละความหนาแน่นต่ออตัรารอดตายและคุณภาพน ้าในการขนส่ง 
ลกูกุง้ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) 
นนทร ีเพิม่โต และพรพมิล พมิลรตัน์ 

 พกักลำงวนั 
13.00 – 13.10 น. AQ_P_05 ผลของการเสรมิแอสต้าแซนทนิต่อการแสดงออกของสขีองกุง้ขาวแวนนาไมหลงั

ปรุงสกุ 
พงศเ์พชร เพช็รโสม, ธมนวรรณ ฐอสวุรรณ และพรพมิล พมิลรตัน์ 

13.10 – 13.20 น.   FS_P_01 นวตักรรมการท าละลายเพื่อเพิ่มอตัราการท าละลายและคงคุณภาพของเนื้อไก่แช่
เยอืกแขง็  
สพัพญัญ ูบุญมาล,ี สริวิมิล พชืผล, วชิติา โปยิ้ม, ศุภานิช จนัทรชติ,  
วรวรรณ พนัพพิฒัน์ และมนสั ชยัจนัทร ์

13.20 – 13.30 น.  OT_P_01 การอบแหง้ไพลดว้ยรงัสอีนิฟราเรดไกลร่วมกบัการสัน่สะเทอืนของถาดอบแหง้  
พมิพช์นก ม่วงแกว้, ปัณณทตั มาลาม และเศรษฐวฒัน์ ถนิมกาญจน์ 

13.30 – 13.40 น. PT_P_01 ผลของระยะเวลาในการเกบ็เกีย่วต่อองคป์ระกอบทางเคมแีละค่าต้านอนุมูลอสิระ
ของไพลในจงัหวดัปัตตานี 
อาตกีะ กาเจ, ศวิพร หะยอีาบบูากาด, อภชิยั บวัชกูา้น และอารยา เจยีรมาศ 
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เวลำ รหสั ช่ือเรือ่งและช่ือผูแ้ต่ง 
13.40 – 13.50 น. PT_P_02 การพฒันาและการสกุแก่ของเมลด็พนัธุข์า้ว กข79  

ชลณรยี ์ไชยพรม, ดารารตัน์ เลือ่นกฐนิ, อนสั พนัช,ู สวุรรณษา ชเูชดิ  
และวบิรูณ์ ดาสงเคราะห ์

13.50 – 14.00 น.  PT_P_03 ผลของวสัดุปลกูทีเ่หมาะสมต่อการปักช ากิง่ชายา 
กนัตชาต ิบวัคลี,่ สทิธกิร ใหม่ทอง และอมรรตัน์ ชุมทอง 

14.00 – 14.10 น. PT_P_04 การเจรญิเตบิโตและการสะสมไนเตรทของผกักาดขาวและกวางตุ้งทีป่ลูกในระบบ
ไฮโดรโปนิกส ์แบบ Nutrient Film Technique (NFT)  
ปิยะวรรณ เกษรสทิธิ,์ ณฐักาญจน์ กลิน่หอม, พชิญส์นิี พลพงษา 
และอรรถกร พรมว ี

14.10 – 14.20 น.  AN_P_02 ผลของการเสรมิน ้าหมกัรากปลาไหลเผอืกต่อสมรรถภาพการใหผ้ลผลติของโครุ่น  
พรีส์ตุา หนูแดง, นิษฐาพร ปเูต๊ะ, อดศิร ชยัฤทธิ ์และวุฒชิยั สเีผอืก 

14.20 – 14.30 น.  AN_P_01 ความสมัพนัธ์ของลกัษณะทางมิญชวิทยาและลกัษณะทางกายภาพของเปลือก
ชัน้นอก ในช่วงวงจรการลอกคราบของกัง้ตัก๊แตนหางจดุ (Harpiosquilla raphidea) 
นทัธมน วเิศษรตัน์, อุไรวรรณ รอดเนียม, ณฐัพงศ ์เหลก็พล และสรายุทธ อ่อนสนิท 
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กำรประกวดผลงำนนวตักรรมทำงกำรเกษตร 

ประธานกรรมการ ผศ.ดร.มนสันนัท ์นพรตัน์ไมตร ี
รองประธานกรรมการ อ.ดร.สธุรีวฒัน์ พนัธุม์าลยั 
เลขานุการ อ.สรณฐ โชตนิิพนัธ ์
เวลำ ช่ือเรือ่งและผูน้ ำเสนอ 
11.00 – 11.20 น. ผูเ้ข้ำรว่มน ำเสนอรำยงำนตวั / ประธำนช้ีแจงกติกำกำรประกวดและแข่งขนั 
11.20 – 11.40 น. การส ารวจตน้ทุเรยีนทีเ่กดิโรคใบเหลอืงดว้ยโดรน 

โดย: พรเทพ ทองเลีย่มนาค, พุธรตัน์ นามเพช็ร, เสน่ห ์รกัเกือ้, อาทติย ์สวสัดริกัษา  
และอุกฤษฏ ์ชามร ิ

11.40 – 12.00 น. เครื่องใหอ้าหารสนุขั  
โดย: ผกากาญ รกัอู่ , ปกรณ์ ชงับวั, ณฐักาญณ์ แทนคุณ และด ารงศกัดิ ์อาลยั 

 พกักลำงวนั 
13.00 – 13.20 น. ผลติภณัฑน์มทางเลอืกจากดว้งสาคู 

โดย: ภทัราภรณ์ พนิทอง, กณัฑมณี หนูคง, ภทัรวตั ตนักุล, ขนิษฐา จนิารกัษ์,  
มนสั ชยัจนัทร ์และวรวรรณ พนัพพิฒัน์ 

13.20 – 13.40 น.   ผลติภณัฑส์บู่โยเกริต์นมแพะ 
โดย: ธญัชนก ปัญญาประดษิฐ ์, กฤษฏิว์รุณ ยอดเพช, กษดิศิ จ านงคอ์าษา และภูธฤทธิ ์ 
วทิยาพฒันานุรกัษ์ รกัษาศริ ิ

13.40 – 14.00 น.  หุ่นยนตต์ดัหญา้อเนกประสงคค์วบคุมระยะไกล 
โดย: พพิฒัน์ ไกรเดช, วรนักร นวลจนัทร,์ ศุภณฐั อนิทรน์อก, เสน่ห ์รกัเกือ้,  
อาทติย ์สวสัดริกัษา, และอุกฤษฏ ์ชามร ิ

14.00 – 14.20 น. “Tricho-Orga-Soil” ดนิปลกูมหศัจรรยส์รา้งภูมคิุม้กนัพชื 
โดย: ฤทธไิกร มาศเมฆ, เปรมศกัดิ ์ถนอมศกัดิ ์, เนรมทิธิ ์ศรไีชย, กญัจน์รตัน์ วจิาราณ์,   
และ วารนิ อนิทนา 

14.20 – 14.40 น. ผลติภณัฑโ์ยเกริต์นมแพะพรอ้มดื่มผสมน ้าตาลสด 
โดย: กรีตยา กนัทรรศยศ, เกษราภรณ์ เกษตร และ ภูธฤทธิ ์วทิยาพฒันานุรกัษ์ รกัษาศริ ิ

14.40 – 15.00 น.  ทารต์ขนมใสไ่ส:้ การยกระดบัขนมไทยสูส่ากล 
โดย: เกวด ีมณีฉาย และสภุารตัน์ สวุรรณโรจน์ 

15.00 – 15.20 น. การศกึษาประสทิธภิาพชนิดของกระดาษเกบ็เลอืดสาหรบัคดัแยกเพศนกต่อ 
ประสทิธภิาพการเพิม่ปรมิาณสารพนัธุกรรม 
โดย: สพุตัรา ศรภริมย ์และด ารงศกัดิ ์อาลยั 

15.20 – 15.40 น.  น ้าพรกิปลาหมอสคีางด าแบบแหง้ 
โดย: ณฏัฐธดิา อรุณรตัน์ , คมกฤช ทองคลา้ย และ ภูธฤทธิ ์วทิยาพฒันานุรกัษ์ รกัษาศริ ิ

15.40 – 16.00 น. การผลติกระถางอนิทรยีจ์ากเสน้ใยกาบหมากและตะกอนชวีภาพ 
โดย: ฟารดีา ฮะแว, คณิศร ศุภพนัธ ์และ อมรรตัน์ ชุมทอง 

16.00 – 16.20 น.  นวตักรรมแปลงผกัยกโต๊ะอจัฉรยิะ 
โดย: พฒันา มแีกว้สขุ, ณฐัวด ีเฟสงูเนิน, ศริวิรรณ แดงฉ่า และอตัภาพ มณีเตมิ 

16.20 – 16.30 น. ประธำนกล่ำวสรปุ 
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กำรแข่งขนัพดูส่งเสริมกำรเกษตร 

ประธานกรรมการ ผศ.ดร.พสิษิฐ ์สวุรรณแพทย ์
รองประธานกรรมการ ผศ.ดร.สเุมธ ีสง่เสมอ 
เลขานุการ อ.กตญ มหาชนะวงษ์ สวุรรณแพทย ์
เวลำ ช่ือเรือ่งและผูน้ ำเสนอ 
11.00 – 11.20 น. ผูเ้ข้ำรว่มแข่งขนัรำยงำนตวั / ประธำนช้ีแจงกติกำกำรแข่งขนั 
11.20 – 11.40 น. อาหารทางเลอืกกบัการพฒันาเศรษฐกจิแบบองคร์วม 

โดย บุญสติา ศรชียั 
11.40 – 12.00 น. BCG Model เพื่อความยัง่ยืนด้านการเกษตร อาหาร และสิง่แวดล้อม กรณีศึกษา ศูนย์

เรยีนรูก้ารเกษตรตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุร ี 
โดย เปรมฤทยั เชดิโฉม 

 พกักลำงวนั 
13.00 – 13.20 น. ไขโมเดลเศรษฐกจิใหม่ BCG ตวัช่วยจดีพีไีทย โตกา้วกระโดด 

โดย ภูษณิศา เขยีวเขม้ 
13.20 – 13.40 น.   การประยุกต์ใช ้‘BCG Economy’ โมเดลเศรษฐกจิใหม่ ทางรอดการผลติขา้วไทยในทุ่งระ

โนด 
โดย รุสลนั ยะโก๊ธ 

13.40 – 14.00 น.  BCG กลไกส าคญั ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไทย 
โดย ณฐักานต ์คนไว 

14.00 – 14.20 น. BCG Model เพื่อความยัง่ยนืดา้นการเกษตร อาหาร และสิง่แวดลอ้ม 
โดย สมาวรรณ์ หลาหุ่น 

14.20 – 14.40 น. การพฒันาศกัยภาพการผลติกาแฟคลองหอยโขง่จากตน้สูแ่กว้โดยใช้ ‘BCG Economy’ 
โดย ภทัรสดุา ทองหนู 

14.40 – 15.00 น.  เน้ือสตัวจ์ากพชื: นวตักรรมใหม่สูค่วามยัง่ยนืดา้นการเกษตร อาหาร และสิง่แวดลอ้ม 
โดย ณฐัรกิา เดะแอ 

15.00 – 15.20 น. เกษตรศาสตรพ์ระราชา กบัโมเดลเศรษฐกจิสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
โดย สทุธพิงษ์ โทศร ี

15.20 – 15.40 น.  BCG น าพา สรา้งคุณค่า “ฉนั” สู ่SDG 
โดย มสิซวูาร ีเจะมะ 

15.40 – 16.00 น. ประธำนกล่ำวสรปุ 
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Manure production using ruminant excreta for Bio-Circular-Green model  
- Different characteristics of goat and cattle manure derived from the same feeding condition -  

Yoshiaki Hayashi* 
Faculty of Agriculture, Meijo University 

 
Abstract 

Excreta from animals have high contents of moisture and easily degradable organic matters.  This 
condition of the materials produces a stink, carbon dioxide and short- chain fatty acids when the feces are 
directly buried in soil.  Thus, appropriate management to process manure using the excrements is necessary 
for sustainable agricultural production. The manure production, widely adopted in livestock fields, is conducted 
with digestion of organic matters using aerobic micro-organisms.  Most feces from livestock are processed for 
manure in the world. The demand of manure from farmers is high and its processing contributes to strengthen 
agricultural production.  As one kind of ruminants, goats are raised not only for milk and meat purposes also 
for the other purposes such as weeding in abandoned cultivated land or in the mountainous area for preventing 
from fire, etc.  Since these purposes have increased the goat population in the world, the application of goat 
feces should be considered for the sustainable raising.  However, the characteristics of goat manure are still 
obscure, though those of cattle manure have been widely reported.  If the differences of manure among the 
animals were identified well, the famers have possibilities to use each manure efficiently and can reduce 
chemical fertilizers for sustainable production. Therefore, this study aimed to identify the different characteristics 
of goat and cattle manure derived from the same feeding condition.  Seven Japanese Saanen does and 4 
Japanese Black cows were fed ryegrass, barley and wheat bran in 21: 1: 1 on a dry matter basis for fulfilling 
their nutrient requirements. The feces of goats (G) and cattle (C) were collected daily for 14 days. The mixed 
feces were adjusted to around 65% moisture content and composted for 28 days in experimental composters. 
The temperature and ammonia volatilization during composting were higher in G than in C.  The manure had 
significantly higher nitrogen, ether extract and calcium in G than in C. The contents of phosphate and potassium 
tended to be higher in G than in C.  No significant difference was shown in pH and EC between the groups. 
The goat manure possibly has higher nutrients as fertilizer than cattle manure when the animals are fed in the 
same feeding condition.  These results show the advantages of goat manure in agricultural fields.  However, 
countermeasures against ammonia volatilization from feces during composting are necessary for adequate 
manure production. Efficient usage of manure using animal excreta may contribute to Bio-Circular-Green model 
in agricultural fields. 
 
Keywords: Bio-Circular-Green model, Cattle, Excreta, Goat, Manure 
*Corresponding Author: yoshiha@meijo-u.ac.jp 
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AB_O_01 
กำรวิเครำะหต้์นทุนและผลตอบแทนกำรเลี้ยงโคเน้ือส ำหรบัเกษตรกรรำยย่อย 

Analysis of the cost and profit on beef cattle production in the smallholder farming 
ลุฎฟี อาบ1ู*, ยุทธรตัน์ ก๋งชนิ2 และเทยีมพบ กา้นเหลอืง1 

1 หลกัสตูรวชิาสตัวศาสตร ์ภาควชิาเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศกัดิ ์17/1 ม.6 ต.ชุมโค อ.ปะทวิ จ.ชุมพร 86160 

2ฟ้ารุ่ง ฟารม์ 61/1 หมู ่4 ต.ปากคลอง อ.ปะทวิ จ.ชุมพร 86210 
 
บทคดัยอ่ 

การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหต์้นทุนและผลตอบแทนการเลีย้งโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อย “ยุทธ
รตัน์ ก๋งชนิ” โดยมพีืน้ทีท่ ัง้หมด 19 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ไดแ้ก่ พืน้ทีอ่ยู่อาศยั พืน้ทีใ่นการเลีย้งโค และพืน้ที่
ในการปลูกหญ้าและสวนปาล์ม มจี านวนโคภายในฟารม์ทัง้หมด 107 ตวั โดยมโีคแม่พนัธุจ์ านวน 48 ตวั โคพ่อพนัธุ์
จ านวน 1 ตวั โคขนุจ านวน 21 ตวั โครุ่นจ านวน 17 ตวั ลกูโคหย่านมจ านวน 8 ตวัและลกูโคจ านวน 12 ตวั  

ขอ้มูลทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ต้นทุนผนัแปร ซึง่ประกอบดว้ย ค่าพนัธุ ์ค่าอาหารหยาบ ค่าแร่ธาตุ ค่าผสม
พนัธุ ์ค่ายา ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าเชือ้พนัธุ ์ค่าเสียโอกาส และต้นทุนคงที ่ประกอบดว้ย ค่าเสื่อมโรงเรอืน และค่าเสื่อมแม่โค 
และระยะเวลาการวเิคราะหต์ัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2564 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 

ผลการวเิคราะหพ์บว่า การเลี้ยงโคขุนมตี้นทุนรวมของการผลติโคขุน เท่ากบั 27,189.90 บาทต่อตวั ซึ่งคดิ
เป็นตน้ทุนเงนิสด 10,603.48 บาทต่อตวั ตน้ทุนทีไ่ม่เป็นรปูแบบเงนิสด 21,962.57 บาทต่อตวั เกษตรกรจ าหน่ายโคขนุ 
70,100.00 บาทต่อตวั ดัง้นัน้ จะมกี าไรสุทธริวม เท่ากบัรอ้ยละ 118.88 และต้นทุนผลตอบแทนการผลติแม่โคเพื่อผลติ
ลกู มตีน้ทุนรวมของการผลติแม่โคเพื่อผลติลกู เท่ากบั 46,100.53 บาทต่อตวั ซึง่คดิเป็นตน้ทุนเงนิสด 37,200.53 บาท
ต่อตวั ต้นทุนทีไ่ม่เป็นรูปแบบเงนิสด 8,900.00 บาทต่อตวั เกษตรกรจ าหน่ายแม่โคเพื่อผลติลูก 60,500.00 บาทต่อตวั 
ดัง้นัน้จะมกี าไรสทุธริวม เท่ากบัรอ้ยละ 10.51 

 
ค ำส ำคญั: ตน้ทุนการผลติ, ผลตอบแทน, โคเน้ือ, เกษตรกรรายย่อย 
*Corresponding Author: lutfemovic@gmail.com 
  



 
The National Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology 

การประชุมวชิาการระดบัปรญิญาบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตรแหง่ชาติ 
 

 
18 

AB_O_02 
ผลกระทบจำกโคโรน่ำไวรสั-19 ต่อเกษตรกรผูป้ลูกยำงพำรำในเชิงเศรษฐกิจ ต ำบลควนหนองคว้ำ อ ำเภอจฬุำ

ภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมรำช  
The Economic Impact of Coronavirus-19 on Para-Rubber Farmers in Khuan Nong Khae 

Subdistrict, Chulabhorn District, Nakhon Si Thammarat Province  
ศรำวฒิุ ปำนเก้ือ, ชยธร แก้วคง และ ไพศำล กะกลพิุมพ*์ 

สาขาวชิาธุรกจิเกษตร คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตนครศรธีรรมราช 
 

บทคดัยอ่ 
การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลกระทบทีเ่กดิขึน้จาการระบาดของโควดิ-19 ต่อเกษตรกรผู้

ปลูกยางพาราในเชงิเศรษฐกจิต าบลควนหนองควา้ อ าเภอจุฬาภรณ์ จงัหวดันครศรธีรรมราช ก าหนดขนาดตวัอย่าง
ดว้ยการองิเกณฑข์องประชากรรอ้ยละ 25 ไดจ้ านวนตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 136 ราย และท าการสุม่อย่างง่าย (sample 
sampling) ตามรายชื่อทีข่ ึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา อาศยัเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสมัภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง วเิคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS และน าเสนอด้วยสถิติเชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลีย่ 
รอ้ยละ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของผลกระทบ เศรษฐกจิ สงัคม และตลาด (ใชเ้กณฑ ์5 ระดบั) ผลการศกึษาพบว่า 
เกษตรกร ร้อยละ 66.27 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.11 ส าเร็จการศกึษาชัน้ประถมศกึษา อายุเฉลี่ย 55 ปี พื้นที่ปลูก
ยางพาราเฉลี่ย 6.97 ไร่ต่อครวัเรอืน อายุต้นยางพาราเฉลี่ย 16.33 ปี ประสบการณ์ในการดูแลรกัษายางพาราเฉลี่ย 
16.33 ปี ร้อยละ 95.34 ปลูกยางพาราพนัธุ์ RRIM600 และร้อยละ 73.25 มรีูปแบบการกรดี 3 เว้น 1 วนั มรีะยะเวลา
การกรดีเฉลีย่ 10 เดอืน เริม่กรดีเริม่จากเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์เมื่อพจิารณาผลกระทบเชงิเศรษฐกจิดา้น
ต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างรอบการผลติ ปี 2562 เทยีบกบัสภาวะทีต่้องเผชญิกบัโควดิ-19 รอบการผลติ ปี 2564 
พบว่าเกษตรกรได้รบัผลกระทบเป็นไปในทิศทางบวก มีอตัราร้อยละของรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.61 จากรายได้
ทัง้หมดเฉลีย่ 5,993.79 บาทต่อไร่ เป็น 7,828.24 บาทต่อไร่ ผลมาจากความต้องการใชย้างพาราจากทีม่ากขึน้ตามกล
ไกลตลาด ด้วยความต้องการยางพาราในช่วงโควดิมีแนวโน้มป้อนเขา้สู่อุสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องมอืแพทย์ที่
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ขณะทีต่้นทุนการผลติยางพาราหลงัเปิดกรดีมทีศิทางเพิม่ขึน้ตามรายไดใ้นอตัราเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 
7.94 จากตน้ทุนรวมทัง้หมดเฉลีย่ 5,880.06 บาทต่อไร่ เป็น 6,346.74 บาทต่อไร่ ทัง้นี้ ระดบัผลกระทบความคดิเหน็ต่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19ดา้นเศรษฐกจิอยู่ในระดบัปานกลาง (Mean =2.981 S.D. = 0.451) ดา้นสงัคม
อยู่ในระดบัมาก (Mean =3.502 S.D.=0.383) และดา้นตลาดอยู่ในระดบัปานกลาง (Mean =3.178 S.D.=0.208) แมว้่า
เกษตรกรจะไดร้บัผลกระทบไม่มากจากสถานการณ์ดงักล่าว แต่หากเกษตรกรรายใดทีไ่ดร้บัเชือ้โควดิ-19ภาครฐัควรเขา้
มาชดเชยรายไดอ้ย่างน้อยรอ้ยละ 50 จากรายไดจ้ากการขายยางพาราต่อวนัเพื่อทดแทนรายไดท้ี่สญูหายไประหว่าง
รกัษาตวัหรอืกกัตวัและน าไปสูก่ารกระตุน้ใหเ้กดิเศรษฐกจิหมุนเวยีนในชุมชน 
 
ค ำส ำคญั: โคโรน่าไวรสั; การเปลีย่นแปลง; ผลตอบแทน; ผลกระทบ; ยางพารา 
Keywords: Coronavirus; Change; Profit; Impact; Para-Rubber 
*Corresponding Author: phaisan.k@rmutsv.ac.th 
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AB_O_03 
ปัจจยัแห่งควำมส ำเรจ็ในกำรประกอบธรุกิจฟำรม์โคนมกรณีศึกษำฟำรม์อินทรแ์ปลง 

Factors of Success in Farming Business Csae Study of Farm Inpleng 
ภิรญัญำ ธญัญำภิรตั* และสมพร นพเก้ือ 

หลกัสตูรสตัวศาสตร ์สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  
วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์จ.ชุมพร 86160 

 
บทคดัยอ่ 

ศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จในการประกอบธุรกจิฟาร์มโคนมกรณีศกึษาฟาร์มอินทร์แปลง โดยใช้วธิกีาร
สมัภาษณ์เชงิลกึ ขอ้มูลพืน้ฐานดา้นสงัคม เศรษฐกจิ รูปแบบการผลติโคนม การจดัการดา้นการเลีย้ง การจดัการดา้น
การตลาด และปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ในการประกอบธุรกจิฟารม์โคนม 
ประกอบด้วย 6 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านทัศนคติ คือ การที่มีความมุ่งมัน่ในการจัดการฟาร์มอย่างสูงสุด มีการ
วางเป้าหมายที่กว้างไกล 2) ปัจจัยด้านประสบการณ์ คือ มีการค้นคว้าหาความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แสวงหา
ประสบการณ์ภายนอกอยู่เสมอเมื่อมโีอกาส 3) ปัจจยัดา้นการเลีย้งโค คอื ใหค้วามส าคญักบัอาหารของโค และการดแูล
สุขภาพโค 4) ปัจจยัดา้นการตลาด มชี่องทางจดัจ าหน่ายดว้ยตวัเองทีห่ลากหลาย มกีารวเิคราะหส์นิคา้ และมุ่งเน้นใน
เป้าหมายของผูบ้รโิภคไดเ้หมาะสม โดยพฒันาผลติภณัฑ ์5) ปัจจยัด้านการจดัการภายในฟารม์ คอื การทีท่างฟาร์ม
อนิทรแ์ปลง มกีารจดัการกบัของเสยีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์สงูสุด ทัง้ในดา้นของน ้าเสยี น าไปท าใน
กระบวนการผลติก๊าซชวีภาพ เมื่อผ่านกระบวนการเสรจ็สิน้ น ้าเสยีหรอืปุ๋ ยน ้านัน้จะถูกแจกจ่ายในแก่เกษตรกรทาง
การเกษตรทีส่นใจ โดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายใดๆ และส่วนของกากมลูโค น าบรรจุใส่ถุงเพื่อจดัจ าหน่าย จงึท าใหส้ิง่แวดลอ้ม
ภายในฟาร์มมคีวามสะอาด ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และลดต้นเหตุแห่งแหล่งเพาะพนัธุ์แมลงได้ดี 6) การจดบนัทกึ
รายละเอยีดภายในฟารม์ และการท าบญัชรีายรบั-รายจ่ายของฟารม์ คอื ทางฟารม์อนิทรแ์ปลงมกีารจดบนัทกึในส่วน
ของ ปริมาณน ้านม การป่วยของโค การรกัษาของโค การเป็นสดัของโคอยู่เสมอ และการท าบญัชรีายรบั -รายจ่าย 
เพราะทางฟารม์อนิทรแ์ปลงไดจ้ดทะเบยีนขึน้เป็นบรษิทั จงึตอ้งท าบญัชทีีช่ดัเจน 
  
ค ำส ำคญั : ธุรกจิเลีย้งโคนม, ปัจจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็, การจดัการของเสยีภายในฟารม์, การตลาด 
Keywords: Dairy Farming Business, Factors Affecting Success, Farm Waste Management, Marketing 
*Corresponding Author: 61542023@kmitl.ac.th 
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AB_O_04 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรส่งออกกุ้งสดแช่แขง็ของประเทศไทยไปยงัประเทศสหรฐัอเมริกำ จีน และญ่ีปุ่ น 

Factors Affecting the Export of Frozen Shrimps in Thailand to the United States of America, China and 
Japan 

ญดำ คงสขุสวสัด์ิ*, วริศรำ ประดบั และวำสนำ ดีสุดท่ีรกั 
สาขาวชิาธุรกจิการเกษตร คณะสตัวศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 
บทคดัยอ่ 

กุง้เป็นสตัวน์ ้าเศรษฐกจิที่ส าคญัของประเทศไทย สามารถสรา้งรายไดจ้ากการส่งออกสนิคา้ประเภทสตัว์น ้า
ค่อนขา้งสงู โดยการส่งออกกุง้แปรรูปของไทยมสี่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบัที ่5 ของโลก ทัง้นี้ในปัจจุบนัปรมิาณ
การส่งออกกุ้งของไทยยงัคงมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากหลายปัจจยั ดงันัน้วตัถุประสงค์ในการศึกษาครัง้นี้จงึ
ท าการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการส่งออกกุง้สดแช่แขง็ของประเทศไทยไปยงัประเทศคู่คา้ ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา จนี และ
ญี่ปุ่ น และสร้างสมการพยากรณ์ โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูม ิในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2562 ในการสร้างสมการถดถอยเชิง
พหุคณูเชงิเสน้ดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด และวธิ ีStepwise โดยสมการอยู่ในรปูแบบลอการทึมึ มทีัง้หมด 3 สมการ ตวั
แปรตามของแต่ละสมการ คอื ปรมิาณการส่งออกกุง้สดแช่แขง็ของประเทศไทยไปยงัประเทศคู่คา้ ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา 
จนี และญี่ปุ่ น เรยีงตามล าดบั ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่ มูลค่าผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศคู่คา้ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ ราคาขายกุ้งในประเทศไทย และดชันีราคากุ้งในประเทศไทย  ผลการศกึษาพบว่าสามารถสร้างสมการ
พยากรณ์ปรมิาณสง่ออกกุง้สดแช่แขง็ของประเทศไทยไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยมปัีจจยัผลติภณัฑม์วลรวม ราคา
ขายกุ้งในประเทศไทย และดชันีราคากุ้งในประเทศไทย ซึ่งมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มกบัปรมิาณส่งออก และ
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัปรมิาณสง่ออก สมการพยากรณ์ของการ
ส่งออกกุ้งสดแช่แขง็ของประเทศไทยไปยงัประเทศจีน โดยมีปัจจยัผลิตภณัฑ์มวลรวมซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนักบัปรมิาณสง่ออก อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และดชันีราคากุง้ในประเทศไทยซึง่มคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางตรงขา้มกบัปรมิาณส่งออก และสมการพยากรณ์ของการส่งออกกุ้งสดแช่แขง็ของประเทศไทยไปยงัประเทศ
ญีปุ่่ น โดยมปัีจจยัผลติภณัฑม์วลรวม และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบั
ปรมิาณสง่ออก 

 
ค ำส ำคญั: การสง่ออกกุง้สดแชแ่ขง็; ปัจจยัทีม่ผีลต่อการสง่ออก; การวเิคราะหถ์ดถอย 
Keywords: Frozen shrimp export; Factors affecting export; Regression analysis 
*Corresponding Author: khongsooksawut_y@silpakorn.edu  
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AB_O_05 
พฤติกรรมกำรเลือกซ้ือผลิตภณัฑไ์อศกรีมย่ีห้อกลูลิโกะของนักศึกษำมหำวิทยำลยัศิลปำกร 

Consumer Behavior in Buying Ice Cream Product Brand Glico of Students at Silpakorn University  
ศิรชยำ ตฤณชำติ*, ปวรรณชนก เหลือวงศ ์ กชณัฐ เพ่ิมสมบติั และจกัรีพร สำรนอก  

หลกัสตูรธุรกจิการเกษตร คณะสตัวศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัศลิปากร  
 
บทคดัยอ่ 

ตลาดไอศกรีมในประเทศไทยมีการขยายตัวและได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด
ระดบัพรเีมยีม ผลติภณัฑไ์อศกรมียีห่อ้กลลูโิกะเป็นหนึ่งในผลติภณัฑไ์อศกรมีทีต่อ้งการเจาะกลุ่มตลาดพรเีมยีมแมส ซึง่
เป็นกลุ่มลูกค้าที่มกี าลงัซื้อ กลุ่มลูกค้าวยัรุ่นกบักลุ่มคนที่ก าลงัเริม่ท างาน หรอืกลุ่มคนที่ชอบความแปลกใหม่ ดงันัน้ 
การศกึษานี้จงึตอ้งการศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผลติภณัฑไ์อศกรมียีห่อ้กลลูโิกะของนกัศกึษามหาวทิยาลยัศลิปากร 
วตัถุประสงค์เพื่อศกึษาพฤตกิรรมในการเลอืกซื้อผลติภณัฑไ์อศกรมียี่หอ้กลูลโิกะ ศกึษาการใหร้ะดบัความส าคญัต่อ
ส่วนประสมการตลาดในการเลอืกซือ้ และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์พฤตกิรรมการเลือก
ซือ้และสว่นประสมการตลาด เกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 200 ราย วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติคิ่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตราฐาน และการทดสอบไคสแควร ์ผลการศกึษา พบว่า สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 21-
25 ปี ระดบัปรญิญาตร ีรายไดเ้ฉลีย่ 5,001–10,000 บาท/เดอืน นิยมเลอืกซือ้เพราะบรรจุภณัฑท์ี่สวยงาม ซือ้ 1 ครัง้/
สปัดาห์ ในช่วงกลางวนั ซื้อครัง้ละ 1 ชิ้น รสชาติที่นิยมซื้อ คือ เซเว่นทีน ไอซ์ รสดาร์กช็อกโกแลตและกลิ่นมิ้นท์ 
ค่าใชจ้่าย 31-40 บาท/ครัง้ นิยมซือ้ทีร่า้น 7-eleven และตดัสนิใจซือ้ดว้ยตนเอง ช่องทางการสื่อสารการตลาดทีเ่ขา้ถงึ
ผู้บริโภคมากที่สุดคือ สื่อออนไลน์ โอกาสการซื้อต่อในอนาคตของผู้บริโภค ยังมีความไม่แน่นอน การให้ระดับ
ความส าคญัต่อสว่นประสมการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการเลอืก
ซื้อกบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ พบว่า พฤติกรรมการเลอืกซื้อในด้านสาเหตุที่เลอืกซื้อ ความถี่ในการซื้อเฉลี่ยต่อ
สปัดาห ์และค่าใชจ้่ายในการซือ้เฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และผลการศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างพฤตกิรรมการเลอืกซือ้กบัสว่นประสมการตลาด พบว่าสาเหตุทีเ่ลอืกซือ้มคีวามสมัพนัธก์บัสว่นประสมการตลาด
ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และพบความสมัพนัธร์ะหว่างความถี่ในการซือ้ต่อสปัดาห์
กบัสว่นประสมการตลาดดา้นราคาและดา้นการสง่เสรมิการตลาด และนอกจากนัน้ยงัพบความสมัพนัธร์ะหว่างค่าใชจ้่าย
ในการซือ้เฉลีย่ต่อเดอืนกบัสว่นประสมการตลาดดา้นราคา 
 
ค ำส ำคญั: ไอศกรมียีห่อ้กลลูโิกะ; พฤตกิรรมการเลอืกซือ้; สว่นประสมการตลาด 
Keywords: Ice Cream Product Brand Glico; Buying Behavior; Marketing Mix  
*Corresponding Author: Trinnachat_S@silpakorn.edu  
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AB_O_06 
กำรส่ือสำรกำรตลำดแบบครบวงจรท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือชำเขียวพรอ้มด่ืมย่ีห้ออิชิตนัของนักศึกษำ 

มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
Integrated Marketing Communication Affecting to The Consumers Decision of Ready to Drink  

ICHITAN Green Tea Products of Silpakorn 
อธิตำนันท ์ภทัรเศรษฐวฒัน์*, ตรีรตัน์ น ำเจริญ, ธเนศรำ น้อยทบัทิม และจกัรีพร สำรนอก 

หลกัสตูรธุรกจิการเกษตร คณะสตัวศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัศลิปากร 
 
บทคดัยอ่ 

ตลาดชาเขยีวพร้อมดื่มเป็นตลาดที่มกีารแข่งขนัค่อนขา้งสูงเพราะมตีราสนิค้าในตลาดจ านวนมาก ท าให้
ผู้บริโภคเกดิการเปรียบเทยีบก่อนการตดัสนิใจซื้อและเกดิความจงรกัภักดีในตราสนิค้าน้อยลง ผู้ประกอบการต่าง
พยายามปรบัตวัและค้นหาแนวทางในการรกัษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ เช่นเดยีวกบัชาเขยีวพร้อมดื่มยีห่้ออชิตินัทีไ่ด้
พยายามใชก้ลยุทธก์ารสื่อสารการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเขา้ถงึกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนรุ่ นใหม่ ดงันัน้
การศกึษานี้จงึเป็นการศกึษาปัจจยัการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ชาเขยีวพรอ้มดื่มยีห่อ้อิ
ชตินัของนักศกึษามหาวทิยาลยัศลิปากร โดยแบ่งปัจจยักจิกรรมการสื่อสารทางการตลาดเป็น 7 ด้าน คอื ด้านการ
โฆษณา ดา้นการใหข้า่วและการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการสง่เสรมิการขาย การจดักจิกรรมพเิศษ  การใชส้ือ่เคลื่อนที ่การ
ใชบ้รรจุภณัฑ ์และการจดันิทรรศการหรอืการจดัแสดงสนิคา้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ชา
เขยีวพรอ้มดื่มยีห่อ้อชิตินั  ระดบัการใหค้วามส าคญั ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นกจิกรรมการสื่อสารการตลาดกบั
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกิจกรรมการสื่อสารการตลาดกับปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร ์เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์จ านวน 150 ราย วเิคราะหด์ว้ยสถติคิ่าความถี่ รอ้ยละ ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร์ ผลการศกึษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 21-25 ปี เลอืกซือ้จาก
ความอร่อย  ความถี่ในการซือ้ น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อสปัดาห ์ส่วนใหญ่ซือ้ช่วงกลางวนั ซือ้แบบขวดเฉลีย่ ครัง้ละ 1 ขวด 
ซือ้แบบกล่องเฉลีย่ ครัง้ละ 1 กล่อง รสชาตทิีน่ิยมซือ้คอื รสน ้าผึง้ผสมมะนาว ค่าใชจ้่ายในการซือ้โดยเฉลีย่ 20-30 บาท/
ครัง้ ส่วนใหญ่ซื้อที่ร้านสะดวกซื้อ ตัดสนิใจเลือกซื้อด้วยตัวเอง ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านกจิกรรมการ
สือ่สารทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และพบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นกจิกรรมการสื่อสารทางการตลาด
ด้านการส่งเสรมิการขายกบัแหล่งที่ซือ้ และพบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัด้านกจิกรรมการสื่อสารทางการตลาดกบั
คุณลกัษณะทางประชากรศาสตรใ์นสว่นของรายได ้คณะวชิา และ เพศ 

 
ค ำส ำคญั: การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร; การตดัสนิใจซือ้; ชาเขยีวพรอ้มดื่มยีห่อ้อชิตินั  
Keywords: Integrated marketing communication; Purchase decision; Ichitan ready-to-drink green tea  
*Corresponding Author: pattrasethawat_a@silpakorn.edu  
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AN_O_01 
กำรเสริมน ้ำหมกัชีวภำพรว่มกบัอำหำรเหลวต่อกำรเจริญเติบโตของสุกรขนุ 

Bio-Fermentation Supplementation with Liquid Feed on Growth Rate for Fattening Pigs 
ส ำรวย มะลิถอด, อรรถชยั ผกูศิริ และสุพรรษำ แก้วสุข* 

สาขาสตัวศาสตร ์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุร ี 
 
บทคดัยอ่ 

การใหอ้าหารเหลว (อาหารโจ๊ก) ส าหรบัการผลติสุกรมผีลต่อการกนิได ้น ้าหนักตวั อตัราการเจรญิเตบิโตทีด่ี
ขึน้ ลดระยะเวลาการเลีย้ง เนื่องจากการใชป้ระโยชน์ไดข้องอาหารไดด้ยีิง่ขึน้ โดยมผีลต่อระบบทางเดนิอาหารในสว่น
ของล าไสต้รงบรเิวณวลิไลทีช่่วยในการย่อยและการดดูซมึสารอาหารไดด้ขีึน้ การทดลองครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา
การใหอ้าหารเหลวร่วมกบัน ้าหมกัชวีภาพทีไ่ดจ้ากเศษผกัและผลไมใ้นชุมชน โดยใชส้กุรสามสายเพศผูน้ ้าหนกั 10.46 ± 
1.71 กโิลกรมั ใชส้กุรจ านวน 6 ตวั แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 3 ซ ้าๆ ละ 1 ตวั โดยกลุ่มที ่1 ไดร้บัอาหารเหลวไม่ไดเ้สรมิน ้า
หมกัชวีภาพ (control) กลุ่ม 2 ได้รบัอาหารเหลวเสรมิน ้าหมกัชวีภาพ (เศษผกัและผลไม)้ ในอตัราส่วนอาหาร : น ้า :   
น ้าหมกัชวีภาพเท่ากบั 1 : 1: 0.001 หมกัรวมกนั 30 นาทต่ีอมือ้ มรีะยะปรบัตวัเป็นเวลา 1 สปัดาห ์บนัทกึขอ้มูลการ
เลีย้งตัง้แต่อายุ 38 วนักระทัง่อายุ 135 วนั เลีย้งในโรงเรอืนเปิดขนาดคอก 3*3 เมตร ใหอ้าหารแบบจ ากดัแบ่งออกเป็น 
2 เวลา เชา้กบัเยน็ ส่วนน ้าใหก้นิแบบเตม็ที ่(Ad Libitum) ผลการทดลองพบว่าการเสรมิน ้าหมกัชวีภาพร่วมกบัอาหาร
เหลวต่ออตัราการเจรญิเตบิโต ประสทิธภิาพการใชอ้าหาร ตน้ทุนการผลติเนื้อ 1 กโิลกรมั น ้าหนกัตวัทีเ่พิม่ขึน้ ปรมิาณ
อาหารที่กิน ของสุกรระยะหลงัหย่านมจนถึงระยะขุน (น ้าหนัก 10.46 - 97.5 กิโลกรมั) มีค่าเท่ากบั 888.10, 2.12, 
38.85, 87.03 และ 3.75 ตามล าดบั ซึง่มคี่าไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(P>0.05) ระหว่างกบักลุ่มควบคุม
ในทุกระยะการทดลองสรุปไดว้่าสามารถเสรมิน ้าหมกัชวีภาพอตัราส่วนดงักล่าวในการผลติของสุกรขุนตลอดระยะการ
เลีย้งไดโ้ดยไม่สง่ผลเสยีต่อการเจรญิเตบิโต 
 

ค ำส ำคญั: น ้าหมกัชวีภาพ; อาหารเหลว; สกุรขนุ; การเจรญิเตบิโต  
Keywords: Bio-Fermentation; Liquid Feed; Fattening Pig; Growth Rate 
*Corresponding Author: Suphasa.kae@mail.pbru.ac.th  
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AN_O_02 
ผลกำรใช้ผกัตบชวำป่นในสูตรอำหำรผสมเอนไซมไ์ฟเตสต่อสมรรถภำพกำรผลิตของเป็ดเทศกบินทรบ์ุรี  

Effects of water hyacinth meal in rations with phytase enzyme on production performance of Kabinburi 
muscovy ducks 

ปำริฉัตร คงด ำ*, ตสันีม อเูซง็ และ ครวญ บวัคีรี 

สาขาเทคโนโลยกีารผลติสตัว ์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
 
บทคดัยอ่ 

การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลการใชผ้กัตบชวาป่น (10 และ 20 เปอรเ์ซน็ต)์ ร่วมกบัการใชเ้อนไซมไ์ฟ
เตส 0.05 เปอรเ์ซน็ตใ์นสตูรอาหาร ต่อสมรรถภาพการผลติของเป็ดเทศกบนิทรบ์ุร ีวางแผนการทดลองแบบสุม่สมบูรณ์ 
(Completely Randomized Design: CRD) โดยใช้เป็ดเทศกบนิทร์บุรคีละเพศ อายุ 7 วนั จ านวน 90 ตวั แบ่งเป็น 3 
กลุ่มๆ ละ 3 ซ ้าๆ ละ 10 ตวั แต่ละกลุ่มไดร้บัอาหารทีแ่ตกต่างกนั คอื กลุ่มที ่1 ไดร้บัอาหารควบคุม (ไม่ใชผ้กัตบชวา
ป่นในสตูรอาหารและเอนไซมไ์ฟเตส) กลุ่มที ่2 ไดร้บัอาหารผสมผกัตบชวาป่น 10 เปอรเ์ซน็ตใ์นสตูรอาหารและเอนไซม์
ไฟเตส และกลุ่มที ่3 ไดร้บัอาหารผสมผกัตบชวาป่น 20 เปอรเ์ซน็ต์ในสตูรอาหารและเอนไซมไ์ฟเตส ท าการทดลอง 8 
สปัดาห ์โดยน ้าหนกัเริม่ตน้ของเป็ดทดลองไม่แตกต่างกนัทางสถติ ิ(P>0.05)  ผลการทดลองพบว่า น ้าหนกัสดุทา้ยของ
เป็ดทดลองทีไ่ดร้บัผกัตบชวาป่นทีร่ะดบั 10 เปอรเ์ซน็ตใ์นสตูรอาหารไม่แตกต่างจากกลุ่มอาหารควบคุม แต่สงูกว่ากลุ่ม
ทีไ่ดร้บัผกัตบชวาป่นทีร่ะดบั 20 เปอรเ์ซน็ตใ์นสตูรอาหารอย่างมนีัยส าคญัยิง่ทางสถติ ิ(P<0.01)  แมว้่าค่าน ้าหนกัตวัที่
เพิม่ขึน้ อตัราการเจรญิเติบโตและปรมิาณอาหารที่กนิ ของเป็ดที่ได้รบัผกัตบชวาป่นที่ระดบั 10 เปอร์เซน็ต์ในสูตร
อาหาร มคี่าสงูกว่าเป็ดทีไ่ดร้บัผกัตบชวาป่นทีร่ะดบั 20 เปอรเ์ซน็ตใ์นสตูรอาหาร แต่อย่างไรกต็ามทัง้สองกลุ่มมคี่าเฉลีย่
ต ่ากว่ากลุ่มทีไ่ดร้บัอาหารควบคุมอย่างมนียัส าคญัยิง่ทางสถติ ิ(P<0.01) ส่วนอตัราการแลกเน้ือของทุกกลุ่มการทดลอง
ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ(P>0.05) นอกจากนี้ต้นทุนค่าอาหารต่อน ้าหนักตวัทีเ่พิม่ขึน้ของเป็ดทีไ่ดร้บัผกัตบชวา
ป่นที่ระดบั 10 และ 20 เปอร์เซน็ต์ในสูตรอาหารมคี่าน้อยกว่ากลุ่มอาหารควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ(P<0.05) 
ดงันัน้การศกึษาครัง้นี้สามารถสรุปไดว้่า การใชผ้กัตบชวาป่นในสตูรอาหาร 10 เปอรเ์ซน็ต์ ร่วมกบัการใชเ้อนไซม์ไฟ
เตส 0.05 เปอรเ์ซน็ต ์สามารถช่วยลดตน้ทุนค่าอาหารและไม่มผีลกระทบต่อน ้าหนกัสง่ตลาด 
 
ค ำส ำคญั: เป็ดเทศกบนิทรบ์ุร;ี ผกัตบชวาป่น; สมรรถภาพการผลติ 
Keywords: Kabinburi Muscovy Ducks, Water Hyacinth Meal, Production Performance 
*Corresponding Author: 614708002@parichat.skru.ac.th 
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AN_O_03 
กำรพฒันำวิธีกำรวดัสีของภำพถ่ำยเพือ่ประเมินสีไข่แดงของไก่ไข่ท่ีมำจำกระบบกำรเลี้ยงท่ีแตกต่ำงกนั 

The Development of Photocolormetric Methodology for Determining Egg Yolk Color of Laying Hens 
from Different Rearing Systems 

พิชญำ มณฑิรำช1, มนัสนันท ์นพรตัน์ไมตรี1*, สรณฐ โชตินิพทัธ1์, ภธูฤทธ์ิ วิทยำพฒันำนุรกัษ์ รกัษำศิริ1, 
จินดำ กล่ินอบุล2, ชำญชยั อรรคผำติ3, และ อรวรรณ เชำวลิต4  

1คณะสตัวศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ีอ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ี76120 
2ภาควชิาสตัวศาสตร ์คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 34190 

3คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ีอ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ี76120 
4ภาควชิาคอมพวิเตอร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

73000 
 

บทคดัยอ่ 
สไีข่แดงเป็นดชันีทางฟิสกิสเ์คมทีี่มอีทิธพิลต่อการเลอืกซื้อไข่ไก่ของผู้บรโิภค ดงันัน้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่            

จงึให้ความส าคญัในการเลอืกใชอ้าหารไก่ไข่เพื่อผลติไข่ไก่คุณภาพและมสีไีข่แดงตรงกบัความต้องการของผูบ้รโิภค 
หากแต่การวดัสไีข่แดงดว้ยวธิมีาตรฐาน คอื การใชค้ะแนนพดัสแีละการใช้เครื่องวดัส ียงัมขีอ้จ ากดัในการเขา้ถึงของ              
ทุกคนส่งผลให้เกษตรกรท าได้เพยีงแต่ประเมนิสไีข่แดงด้วยสายตาเท่านัน้ดงันัน้งานวจิยัจงึมแีนวคดิในการพฒันา
วธิกีารวดัสขีองภาพถ่ายเพื่อใชส้ าหรบัประเมนิสไีข่แดง โดยศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างค่าสทีีว่ดัไดจ้ากวธิมีาตรฐาน 
(คะแนนสไีขแ่ดง L* a* และ b*) กบัค่าสทีีว่ดัไดจ้ากวธิกีารวเิคราะหภ์าพถ่าย (L*, a*, b*, R, G และ B) และเปรยีบเทยีบ                      
ผลการประเมนิสไีขแ่ดงของไก่ไขร่ะหว่างวธิกีารวดัสทีัง้สองวธิ ีผลการทดลอง พบว่า ค่าคะแนนพดัสมีสีหสมัพนัธ์สงูสุด
กบัค่า a* ทีไ่ดจ้ากวธิกีารวดัสขีองภาพถ่ายดว้ยโปรแกรม Adobe (r=0.9226) โดยมรีูปแบบสมการถดถอยเชงิเสน้ คอื       
y = 0.2865(x) + 3.6331 (R² = 0.8511) (P<.0001) และค่าความสว่าง (L*) ที่ได้จากเครื่องวดัสมีีสหสมัพนัธ์สูงสุด                        
กบัค่า R ที่ได้จากวิธีการวดัสขีองภาพถ่ายด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop (r=0.6937) มีรูปแบบสมการถดถอย                          
เชิงเส้นอย่างง่าย คือ y = 0.1673(x) + 30.655 (R² = 0.4812) (P<.0001) อีกทัง้ค่าความเป็นสแีดง (a*) ที่ได้จาก
เครื่องวดัสมีสีหสมัพนัธส์งูสดุกบัค่า a* ทีไ่ดจ้ากวธิกีารวดัสขีองภาพถ่ายดว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop (r= 0.8614)                                   
มีรูปแบบสมการถดถอยเชิงเส้น คือ y = 0.4452(x) + 6.7128 (R² = 0.7420) (P<.0001) นอกจากนี้ค่าความเป็น                            
สเีหลอืง (b*) ที่ได้จากเครื่องวดัสมีสีหสมัพนัธส์ูงสุดกบัค่า B ที่ได้จากวธิกีารวดัสขีองภาพถ่ายด้วยโปรแกรม Adobe 
Photoshop (r = -0.5629) และมรีปูแบบสมการถดถอยเชงิเสน้ คอื y = -0.3147(x) + 56.418 (R² = 0.3166) (P<.0001) 
จากนัน้เมื่อท าการเปรยีบเทยีบผลการวดัค่าคะแนนส ีL* a* และ b* พบว่า วธิกีารวดัสขีองภาพถ่ายแสดงค่าสไีข่แดง                      
ทีใ่กลเ้คยีงกนักบัวธิมีาตรฐาน 
 
ค ำส ำคญั: การวดัสขีองภาพถ่าย, พดัส,ี สไีขแ่ดง และ ระบบการเลีย้งไก่ไข ่
*Corresponding Author: Nopparatmaitree_m@silpakorn.edu  
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AN_O_04 
สภำพกำรเลี้ยงแพะและไข่ของพยำธิภำยในแพะในพืน้ท่ีจงัหวดัปัตตำนี 

The situation of raising goat and gastrointestinal parasite egg in Pattani Province 
อำนีซะ๊ อเุซง็มำเกะ, สิทธิศกัด์ิ จนัทรตัน์ และเทียนทิพย ์ไกรพรม* 

สาขาวชิาวทิยาการเกษตรและประมง คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี 
 
บทคดัยอ่ 

การวิจยัครัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาสภาพการเลี้ยงแพะและการติดพยาธใินพื้นที่จงัหวดัปัตตานี โดย
ประชากรที่ศกึษาคอื เกษตรกรที่เลี้ยงแพะใน 12 อ าเภอของจงัหวดัปัตตานี จ านวน 30 ครวัเรอืน สุ่มตวัอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง และเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสมัภาษณ์ วเิคราะหข์อ้มลู โดยใชค้่าความถี่และรอ้ยละ ผลการศกึษา
พบว่า เกษตรกรทีเ่ลีย้งแพะในพืน้ทีจ่งัหวดัปัตตานีเป็นเพศชาย (100 เปอรเ์ซน็ต)์ สว่นใหญ่มอีายุ 51-60 ปี รายไดจ้าก
การขายแพะ100,001-150,000 บาทต่อปี (62.5 เปอรเ์ซน็ต)์ เลีย้งแพะจ านวน 41-50 ตวั (37.50 เปอรเ์ซน็ต)์ นิยมเลีย้ง
แพะลูกผสม รูปแบบการเลีย้งเกษตรกรส่วนใหญ่เลีย้งแพะแบบปล่อยแทะเลม็ร่วมกบัขงัคอก (87.50 เปอรเ์ซน็ต์) นิยม
ใหอ้าหารหยาบและเสรมิอาหารขน้ ส่วนในเรื่องของพยาธนิัน้ พบว่าเกษตรกรใชย้าก าจดัพยาธ ิโดยใชย้าถ่ายพยาธไิอ
เวอร์เมกซ์ตินร่วมกบัอลัเบนดาโซลมากที่สุด (87.50 เปอร์เซน็ต์) และความถี่ในการใช้ยาถ่ายพยาธคิอื 4 ครัง้ต่อปี 
(87.50 เปอร์เซ็นต์) จากการสุ่มเก็บตัวอย่างมูลแพะมานับไข่พยาธิพบว่ามีจ านวน 501-1,000 ฟอง/กรัม (50 
เปอรเ์ซน็ต)์ จากการตรวจค่าปรมิาตรเมด็เลอืดแดงอดัแน่นพบว่ามคี่าอยู่ในช่วง 26-30 เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่มคี่าต ่ากว่าระดบั
ปกต ิอาจเนื่องจากพยาธดิดูเลอืดแพะ ดงันัน้เกษตรกรควรมกีารใชย้าถ่ายพยาธใินการก าจดัพยาธใินแพะ 
 
ค ำส ำคญั: แพะ; พยาธภิายใน; จงัหวดัปัตตาน ี
Keywords: Goat; Internal parasite; Pattani Province 
*Corresponding Author: thaintip@gmail.com 
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AN_O_05 
กำรใช้เปลือกหอยบดจำกโรงงำนปลำป่นและกระดองหมึกเป็นแหล่งแคลเซียมและฟอสฟอรสั 

ในอำหำรนกกระทำญ่ีปุ่ น 
The utilization of shell flour from fish meal plan factory and cuttlefish for calcium and phosphorus in 

Laying Japanese Quails Diets 
ฮซันียำ กโูน, สิทธิศกัด์ิ จนัทรตัน์ และเทียนทิพย ์ไกรพรม* 

สาขาวชิาวทิยาการเกษตรและประมง คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี 
 
บทคดัยอ่ 

วตัถุประสงคข์องการศกึษาครัง้นี้เพื่อศกึษาผลของการเสรมิเปลอืกหอยเศษเหลอืทิง้จากบรษิทัปัตตานีปลาป่น
และกระดองหมกึเปรยีบเทยีบเปลอืกหอยบดที่ขายทางการค้า ในสูตรอาหารนกกระทาระยะไข่ โดยใช้การแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ (Completely Randomized Design: CRD) ใชน้กกระทาเพศเมยีอายุ 27 สปัดาห ์จ านวน 153 
ตวั โดยแบ่งออกเป็น 3 ทรทีเมนต์ๆ ละ 3 ซ ้าๆ ละ 17 ตวั ประกอบดว้ยกลุ่มควบคุม (เปลอืกหอยบดทางการคา้ทีร่ะดบั 
5 เปอรเ์ซน็ต์) และกลุ่มที ่2 วนั เปลอืกหอยเศษเหลอืทิง้จากบรษิทัปัตตานีปลาป่นทีร่ะดบั 5 เปอรเ์ซน็ต์ และกลุ่มที ่3 
กระดองหมกึที่ระดบั 5 เปอร์เซน็ต์ โดยมปีรมิาณอาหารและน ้าให้กนิอย่างเต็มที่ เลี้ยงเป็นระยะเวลา 45 วนั ผลการ
ทดลองพบว่า สูตรอาหารทดลองมปีรมิาณแคลเซยีม 1.46, 0.98 และ 1.34 เปอร์เซน็ต์ ตามล าดบั ฟอสฟอรสั 0.71, 
0.96 และ 0.73 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 22.79, 23.34 และ 22.68 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั กลุ่มที่ใช้แหล่งแคลเซียมและ
ฟอสฟอรสัทีแ่ตกต่างกนัไม่ส่งผลกระทบต่อ ปรมิาณการกนิได ้มวลไข่ น ้าหนักไข่ขาว น ้าหนักไข่แดง สไีข่แดง ความ
หนาเปลอืกไข่ น ้าหนักเปลอืกไข่ในนกกระทา ดงันัน้จงึสรุปไดว้่าสามารถใชเ้ปลอืกหอยบดจากบรษิทัปัตตานีปลาป่น
และกระดองหมกึเป็นแหล่งแคลเซยีมได ้
 
ค ำส ำคญั: กระดองหมกึ; เปลอืกหอยบด; นกกระทาญีปุ่่ น  
Keywords: cuttlefish; shell flour; Japanese Quails 
*Corresponding Author: thaintip@gmail.com 
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AN_O_06 
กำรเปรียบเทียบอำหำรต่อกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตหนอนนก 

Comparison of feed on mealworm production efficiency 
อำภำรตัน์ ภกัดีโสภณ* และธนรรษมลวรรณ พลมัน่ 

สถำบนัเทคโนโลยีพระเจ้ำเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั วิทยำเขตชมุพรเขตรอดุมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพร  
17/1 หมู่ 6 ต ำบลชมุโค อ ำเภอปะทิว จงัหวดัชมุพร 86160 

 
บทคดัยอ่ 
 การศกึษานี้มวีตัถุประสงค์เพื่อเปรยีบเทยีบอาหารต่อการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติหนอนนก โดยเริม่ต้น                   
การทดลองในหนอนนกสายพนัธุ์ Yellow mealworm (Tenebrio Molitor) อายุ 7 วนั จ านวน 1,800 ตวั แบ่งออกเป็น         
3 กลุ่ม ตามชนิดของอาหาร ไดแ้ก่ ร าขา้วสาล ี(Control) กากมะพรา้ว และกากปาลม์ แต่ละกลุ่มม ี6 ซ ้าๆ ละ 100 ตวั 
ซึง่เลีย้งหนอนนกในกล่องขนาดความยาว 11 นิ้ว ความกวา้ง 6 นิ้ว และความสงู 3 นิ้ว หนอนนกทุกกลุ่มไดร้บัอาหาร  
ในปริมาณ 50 กรัมต่อสัปดาห์ และวางน ้ าในปริมาณ 9 มิลลิลิตรต่อสัปดาห์ เพื่อเพิ่มความชื้นให้หนอนนก                    
ระหว่างการเลี้ยง ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 50 วนั ผลการทดลองพบว่า ชนิดของอาหารที่ให้หนอนนกแต่ละกลุ่ม                
มีผลต่อน ้ าหนักตัวที่ เพิ่ม ขึ้น  (Weight Gain)  อัตราการเจริญเติบโต (Average Daily Gain)  อัตราการตาย                       
(Mortality Rate)  และน ้ าหนักตัวสิ้นสุด (Final weight)  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05)                       
ผลการศกึษาจงึสรุปไดว้่า การใชร้ าขา้วสาล ี(Control) กากมะพรา้ว และกากปาลม์ มผีลต่อประสทิธภิาพการผลติของ
หนอนนกทีไ่ม่แตกต่างกนั  
 
ค ำส ำคญั: หนอนนก; ประสทิธภิาพการผลติ; ร าขา้วสาล;ี กากมะพรา้ว; กากปาลม์ 
Keywords: Mealworm; Production efficiency; Wheat bran; Coconut meal; Palm oil meal 
*Corresponding Author: 61542033@kmitl.ac.th 
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AN_O_07 
ผลของปริมำณอำหำรท่ีได้รบัในระยะอุ้มท้อง 13-15 สปัดำหต่์อประสิทธิภำพกำรผลิตและคะแนนรปูรำ่ง 

ในช่วงกำรอุ้มท้องถึงหยำ่นมของแมสุ่กร 
Effect of feed intake during 13-15 weeks of gestation period on productivity and body condition score 

during gestation to weaning of sows  
ณัฏฐน์ลิน ชำยสมุทร1, นพสินธุ ์ช่วยสงค1์, วนัชชำ ใสสชุล1*, โชคอ ำนวยฟำรม์2 และ เทียมพบ ก้ำนเหลือง1 

1 หลกัสตูรวชิาสตัวศาสตร ์ภาควชิาเทคโนโลยกีารเกษตร  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศกัดิ ์17/1 ม.6 ต.ชุมโค อ.ปะทวิ จ.ชุมพร 86160 

2สถานทีป่ฏบิตังิานสหกจิศกึษา 
บทคดัยอ่ 

การทดลองนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปริมาณอาหารที่แม่สุกรได้รบัในระยะอุ้มท้อง 13-15 สปัดาห์ต่อ
ประสทิธภิาพการผลติและคะแนนรปูร่างในช่วงการตัง้ทอ้งถงึหยา่นมของแมส่กุร คดัเลอืกแม่พนัธุส์กุร 16 ตวัทีม่คีะแนน
รูปร่าง 2 คะแนน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ตวั และทุกกลุ่มมลี าดบัทอ้ง 2-5 ให้อาหารแม่สุกรทีร่ะดบั 2.0, 2.5, 3.0 
และ 3.5 กก./ตัว/วนั ใช้แผนการทดลอง Randomized Complete Block Design ระดบัอาหารที่แม่สุกรได้รบัเป็นสิง่
ทดลอง ล าดบัทอ้งเป็น Block ใหอ้าหาร 2 ช่วง คอื 6:30 และ 16:30 น. (อาหารเมด็ส าเรจ็รูปทางการคา้ แม่พนัธุส์ุกร
ระยะอุม้ทอ้ง, BETAGRO Balance 956) พบว่าแม่สุกรทีไ่ดร้บัอาหาร 2.0, 2.5, 3.0 และ 3.5 กก./ตวั/วนั ใหลู้กสุกรทีม่ี
น ้าหนกัแรกคลอดเฉลีย่ 1.12±0.04, 1.27±0.08, 1.66±0.13 และ 1.56±0.03 กก. (p<0.05) ยกเวน้แม่สกุรทีไ่ดร้บัอาหาร 
3.0 และ 3.5 กก./ตวั/วนั น ้าหนักลูกเมื่ออายุหย่านมเฉลี่ยจากกลุ่มแม่สุกรทีไ่ดร้บัอาหาร 2 และ 2.5 กก./ตวั/วนั มคี่า
เท่ากบั 5.35±1.18, 5.14±0.50 กโิลกรมั แต่น้อยกว่าแม่สกุรทีไ่ดร้บัอาหาร 3 และ 3.5 กก./ตวั/วนั (p<0.05) มคี่าเท่ากบั 
7.38±0.24 และ 7.27±0.32 กก. คะแนนรปูร่างของแม่สกุรหลงัการทดลอง 7 วนั กลุ่มทีไ่ดร้บัอาหาร 3 และ 3.5 กก./ตวั/
วนั เปลี่ยนเป็น 2.5 และ 3 คะแนน ตามล าดบั และหลงัการทดลอง 14 วนั พบว่ากลุ่มทีไ่ด้รบัอาหาร 2.5, 3 และ 3.5 
กก./ตวั/วนั มคี่าเท่ากบั 2, 2.5 และ 3 คะแนน มเีพยีงกลุ่มของแม่สุกรทีไ่ดร้บัอาหาร 2 กก./ตวั/วนั เท่านัน้ทีม่คีะแนน
รูปร่างไม่เปลีย่นแปลง โดยทีค่ะแนนรูปร่างวนัหย่านมกลุ่มของแม่สุกรทีไ่ดร้บัอาหาร 3 และ 3.5 กก./ตวั/วนั มคีะแนน
รูปร่างเท่ากบั 2.88 ทัง้ 2 กลุ่ม (p>0.05) แต่จะมคี่ามากกว่ากลุ่มของแม่สุกรทีไ่ดร้บัอาหารในระดบั 2 และ 2.5 กก./ตวั/
วนั (p<0.05) ส่วนล าดบัทอ้งของแม่สุกรไม่มผีลต่อน ้าหนักลูกแรกคลอดเฉลีย่ อตัราการตาย น ้าหนักลูกหย่านมเฉลี่ย 
คะแนนรปูร่างของแม่สกุร ยกเวน้ขนาดของครอกทีล่ าดบัทอ้งที ่3 และ 4 ใหจ้ านวนลกูสงูสดุเมื่อเทยีบกบัล าดบัทอ้งที ่2 
และ 5 (p<0.05) 
 

ค ำส ำคญั: สกุร,ประสทิธภิาพการผลติ, คะแนนรปูร่าง 
*Corresponding Author: Wanatcha7105@gmail.com  
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AN_O_08 
ผลของอำหำรต่อกำรเจริญเติบโตและกำรขยำยพนัธุข์องจ้ิงหรีดทองด ำ 

Effect of Diets on Growth and Reproduction of Two-Spotted Cricket (Gryllus bimaculatus)  
อริสรำ พนัธดี์, วรนุช คงอินทร ์และพชัรำภรณ์ วำณิชยป์กรณ์* 

สาขาวทิยาศาสตรก์ารเกษตร คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 
 
บทคดัยอ่ 

ปัจจุบนัจิง้หรดีจดัเป็นแหล่งโปรตนีทางเลอืกทีส่ าคญัของมนุษยแ์ละสตัวเ์ลีย้ง ทีม่ศีกัยภาพสนบัสนุนความ
มัน่คงดา้นอาหารและลดภาวะการขาดสารอาหาร การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิผลชนิดของอาหารต่อการ
เจริญเติบโตและขยายพนัธุ์ของจิ้งหรีดทองด า โดยเลี้ยงจิ้งหรีดทองด าตัง้แต่อายุ 14 วนัถึงอายุ 45 วนั ด้วยอาหาร
แตกต่างกนั 4 ชนิดไดแ้ก่ 1) อาหารไก่เลก็ 2) ปลาป่น  3) หมูป่น และ 4) กากถัว่เหลอืง วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์จ านวน  4 ซ ้า แต่ละซ ้าใชจ้ิง้หรดีทองด า 100 ตวั และเกบ็ขอ้มูลเมื่อจิง้หรดีทองด าอายุ 45 วนั ผลการทดสอบ
พบว่า จิง้หรดีทองด าทีเ่ลีย้งดว้ยอาหารทัง้ 4 ชนิด มเีปอรเ์ซน็ตก์ารรอดชวีติไม่แตกต่างกนัทางสถติ ิ(p 0.05) จิง้หรดี
ทองด าทีเ่ลีย้งดว้ยหมปู่นมเีปอรเ์ซน็ตก์ารรอดชวีติเฉลีย่สงูสุดเท่ากบั 77.55% รองลงมา คอืการเลีย้งดว้ยอาหารไก่เลก็ 
ปลาป่น และกากถัว่เหลอืง พบเปอรเ์ซน็ตก์ารรอดชวีติเท่ากบั 63.53, 63.26 และ 62.98% ตามล าดบั จิง้หรดีเพศผูแ้ละ
เพศเมียที่เลี้ยงด้วยอาหารไก่เล็กมคีวามยาวล าตวัเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 2.93 และ 3.66 เซนติเมตร ตามล าดบั และมี
น ้าหนักตวัเฉลีย่สงูสุดเท่ากบั 0.68 และ 0.97 กรมั ตามล าดบั แตกต่างอย่างมนียัส าคญัยิง่ทางสถติ ิ(p 0.05) กบัการ
เลีย้งดว้ยกากถัว่เหลอืงซึง่จิง้หรดีเพศผูแ้ละเพศเมยีมคีวามยาวล าตวัเฉลีย่ต ่าสดุเท่ากบั 2.42 และ 3.05 เซนตเิมตร และ
มนี ้าหนักตวัเฉลีย่ต ่าสุดเท่ากบั 0.35 และ 0.52 กรมั ตามล าดบั นอกจากนี้พบว่าจิง้หรดีทองด าทีเ่ลีย้งดว้ยอาหารทัง้ 4 
ชนิด มจี านวนไขแ่ละเปอรเ์ซน็ต์การฟักไขไ่ม่แตกต่างกนัทางสถติ ิโดยจิง้หรดีทองด าทีเ่ลีย้งดว้ยหมปู่นวางไขใ่นเวลา 7 
วนัเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 1,092 ฟอง รองมาลงได้แก่ การเลี้ยงด้วยอาหารไก่เลก็ ปลาป่น และกากถัว่เหลอืง ซึ่งจิ้งหรดี
วางไข่เฉลี่ย 1,039, 812.50 และ 664.50 ฟอง ตามล าดบั ไข่จิ้งหรีดซึ่งได้จากตัวเต็มวยัที่เลี้ยงด้วยอาหารไก่เลก็มี
เปอรเ์ซน็ตฟั์กไขเ่ฉลีย่สงูสดุเท่ากบั 81.50 % รองลงมาไดแ้ก่ การเลีย้งดว้ยปลาป่น (77.25%) กากถัว่เหลอืง (66.52% ) 
และหมูป่น (49.72%) ตามล าดบั ผลการทดลองทีไ่ดส้รุปไดว้่า อาหารไก่เลก็เป็นอาหารทีม่ปีระสทิธภิาพดทีีสุ่ดต่อการ
เจรญิเตบิโตและขยายพนัธุข์องจิง้หรดีทองด า 
 

ค ำส ำคญั: จิง้หรดีทองด า; อาหารไก่เลก็; ปลาบ่น; หมปู่น; กากถัว่เหลอืง 
Keywords: Gryllus bimaculatus; Chiken starter feed; Fish meal; Porcine meal; Soybean mea 
*Corresponding Author: pvanich@gmail.com 
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AN_O_09 
กำรเสริมน ้ำหมกัใบกระท่อมต่อสมรรถภำพกำรให้ผลผลิตของแมโ่คคดัท้ิง 

Supplementation of Kratom (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.) Leaves Fermented Liquid  
on Productive Performance of Culling Cow 

ปิยวชัร ปำนสงฆ,์ ขวญัชยั เรอืงรตัน์, วชัรกร สงัขเ์ก้ือ และ วฒิุชยั สีเผอืก* 
สาขาวชิาสตัวศาสตร ์คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 
บทคดัยอ่ 

การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการเสรมิน ้าหมกัใบกระท่อมในอาหารขน้ต่อน ้าหนักเพิม่ และ
ต้นทุนการผลติของแม่โคเนื้อคดัทิง้ลูกผสมบราหม์นั-ก าแพงแสน จ านวน 10 ตวั อายุประมาณ 8-12 ปี มนี ้าหนักเฉลีย่ 
362.56±49.62 กก. จดัโคเขา้ทดลองตามแผนการทดลองแบบเปรยีบเทยีบประชากรสองกลุ่ม (T-test) ทีเ่ป็นอสิระต่อ
กนั แบ่งโคออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 5 ตวั กลุ่มที ่1 เป็นกลุ่มควบคุม (ไม่เสรมิน ้าหมกัใบกระท่อม) และกลุ่มที ่2 เสรมิน ้า
หมกัใบกระท่อม 10 มิลลิลิตร/ตวั/วนั เป็นเวลา 90 วนั จากผลการทดลองพบว่าโคกลุ่มที่ได้รบัการเสรมิน ้าหมกัใบ
กระท่อมจะมอีตัราการเจรญิเตบิโต (0.91 vs 0.81 กก./วนั) ประสทิธภิาพการใชอ้าหาร (10.11 vs 10.11) และต้นทุน
ค่าอาหาร/น ้าหนกัเพิม่ 1 กก. (90.06 vs 89.82 บาท) ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ(P > 0.05) กบักลุ่มควบคุม 
 
ค ำส ำคญั: น ้าหมกัใบกระท่อม; แมโ่คคดัทิง้; การใหผ้ลผลติ 
Keywords: Kratom Leaves Fermented Liquid; Culling Cow; Productivity 
*Corresponding Author: wuttichai.s@rmutsv.ac.th 
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AQ_O_01 
ผลของพริกไทยบดและสำรสกดัไพเพอรีนจำกพริกไทยต่อกำรเจริญเติบโต จลุพยำธิวิทยำของเน้ือเยื่อ และ

กำรต้ำนโรคตำยด่วนในกุ้งขำว Penaeus vannamei 
Effects of ground pepper and piperine extracts from pepper on growth, histopathology and early 

mortality syndrome (EMS) resistance of white shrimp, Penaeus vannamei 
พชัรมำศ ส่งแจม่, เสำวณิต พลูเพียบพรอ้ม, เมทำวดี ทำมูล, โยธิกำนต ์พนัธุย์ำง และ จรีพร เรอืงศรี* 
สาขาทรพัยากรประมงและชายฝัง่ คณะนวตักรรมการเกษตรและประมง มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี 

 
บทคดัยอ่ 

โรคตายด่วนทีม่สีาเหตุมาจากเชือ้ Vibrio parahemolyticus ก่อใหเ้กดิความสญูเสยีในอุตกรรมการเพาะเลีย้ง
กุง้ทะเลของหลายประเทศของโลก การใชย้าปฏชิวีนะเพื่อการรกัษาโรคดงักล่าวสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม การตกคา้ง
ในผลติผล และส่งผลให้เชื้อก่อโรคดื้อต่อยาปฏชิวีนะมากขึน้ การวจิยัเพื่อหาแนวทางอื่นทีป่ลอดภยัต่อผู้บรโิภคและ
สิง่แวดลอ้มจงึมคีวามจ าเป็น การศกึษานี้จงึด าเนินการทดสอบผลของพรกิไทยบดและสารสกดัไพเพอรนีจากพรกิไทย
ต่อการเจรญิเตบิโต จุลพยาธวิทิยาของเนื้อเยื่อตบัและตบัอ่อน ล าไส ้และการต้านโรคตายด่วนในกุง้ขาว จ านวน 5 ชุด
การทดลอง โดยมชีุดควบคุมทีไ่ม่เสรมิสารทดสอบ และชุดทดลองที่เสรมิพรกิไทยบด 1%, 5% และสารสกดัไพเพอรนี 
0.5% และ 2.5% ในอาหารดว้ยวธิกีารละลายน ้าและเคลอืบเมด็อาหารก่อนเคลอืบทบัดว้ยน ้าปลา 2% และน ามาเลีย้งกุง้
ทดลองระยะโพสลาวาร ์15 น ้าหนกัตวัเฉลีย่ 0.14±0.2 กรมั วนัละ 5 มือ้ ในปรมิาณ 5% ของน ้าหนกัตวั นาน 6 สปัดาห ์
ท าการเปลีย่นถ่ายน ้าในแต่ละถงัประมาณ 50% ทุกวนั ผลการทดลองพบว่ากุง้ขาวทีไ่ดร้บัอาหารเสรมิพรกิไทยบด 1% 
มีการเจริญเติบโตดีที่สุดโดยกุ้งมนี ้าหนักและความยาวตวัเฉลี่ยสูงกว่าชุดการทดลองอื่นอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(p<0.05) และมอีตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อต ่ากว่า (1.07 VS 1.15-1.89) อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
เทยีบกบัชุดการทดลองอื่นผลการประเมนิจุลพยาธวิทิยาของเนื้อเยื่อตบัและตบัอ่อนและล าไส ้พบว่ากุง้ทีไ่ดร้บัอาหาร
เสริมพริกไทยบด 1% มีจ านวน B เซลล์และ R เซลล์ในท่อตับมากกว่าอีกทัง้มีส่วนวิลลสัในล าไส้ที่สูงกว่าเนื้ อเยื่อ
เดยีวกนัของกุ้งขาวทีไ่ด้รบัอาหารชุดควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ(p<0.05) หลงัการทดสอบการติดก่อโรคตาย
ด่วนของกุง้แต่ละชุดการทดลองโดยวธิกีารแช่เชือ้เขม้ขน้ประมาณ 1x106 FCU/มลิลลิติร นาน 14 วนั พบว่ากุง้ทดลอง
ทีไ่ดร้บัอาหารเสรมิพรกิไทยบด 1% สามารถตา้นทานการตดิเชือ้ไดด้กีว่ากุง้ชุดการทดลองอื่นๆ (40% VS 0-7%) อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) ในขณะทีก่ารเสรมิพรกิไทยบดในอาหาร 5% หรอืสารสกดัไพเพอรนี 0.5-2.5% มผีลให้
เซลลต่์างๆ ในตบัและตบัอ่อนมจี านวนลดลงและลบีฝ่อเมื่อเทยีบกบัตบัและตบัอ่อนของกุง้ชุดควบคุม จากผลการศกึษา
นี้ชีใ้หเ้หน็ว่าการเสรมิพรกิไทยบดในอาหาร 1% มศีกัยภาพในการกระตุน้ใหกุ้ง้ขาวมกีารเจรญิเตบิโตดขีึน้ กระตุ้นใหม้ี
จ านวน  B เซลลแ์ละ R เซลลใ์นท่อตบัหนาแน่นมากขึน้ และท าใหกุ้ง้ขาวสามารถตา้นทานการตดิเชือ้ก่อโรคตายด่วน
ไดด้ขีึน้อย่างชดัเจน 

 
ค ำส ำคญั: กุง้ขาว; พรกิไทย; ไพเพอรนี; พยาธสิภาพ; โรคตายด่วน 
Keywords: Penaeus vannamei; Piper nigrum; piperine; histopathology; EMS 
* Corresponding Author: jareeporn.r@psu.ac.th 
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AQ_O_02 
ผลของสูตรอำหำรจำกเปลือกกล้วยน ้ำว้ำสุกต่อกำรเจริญเติบโตและผลตอบแทนของกำรผลิตปลำนิล 

Dietary effects of ripe banana (Musa acuminata × Musa balbisiana 'Pisang Awak') peels on the growth 
and economic returns in the production of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) 

รำเชนร ์พนัธุฤ์กษ์ *, โซเฟีย หวำหำบ , ศรณัย ์รกัษำพรำหมณ์  และ วิจิตรำ ตุ้งซ่ี  
หลกัสตูรการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 90000 

 
บทคดัยอ่ 
 การศกึษาผลของสตูรอาหารจากเปลอืกกลว้ยน ้าวา้สกุต่อการเจรญิเตบิโต อตัราการรอดตาย และผลตอบแทน
ทางเศรษฐกจิของการผลติปลานิล ท าการทดลองในปลานิลน ้าหนักเฉลี่ย 3.8±0.05 กรมั ความยาวเฉลี่ย 5.8±0.12 
เซนตเิมตร วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (CRD) แบ่งออกเป็น 5 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ ้า 
ไดแ้ก่ ชุดการทดลองที ่1 การเลีย้งปลานิลดว้ยอาหารส าเรจ็รูป (ชุดควบคุม) ชุดการทดลองที ่2 การเลีย้งปลานิลดว้ย
สตูรอาหารทีผ่สมเปลอืกกลว้ยน ้าวา้ 5% ชุดการทดลองที ่3 การเลีย้งปลานิลดว้ยสตูรอาหารทีผ่สมเปลอืกกลว้ยน ้าวา้ 
10% ชุดการทดลองที ่4 การเลีย้งปลานิลดว้ยอาหารหมกัจากเปลอืกกลว้ยน ้าวา้โดยใชย้สีต ์และชุดการทดลองที ่5 การ
เลีย้งปลานิลดว้ยอาหารส าเรจ็รูป และอาหารหมกัจากเปลอืกกลว้ยน ้าวา้โดยใชย้สีต์ (อาหารในชุดการทดลองที ่1-4 มี
ปรมิาณโปรตนี 33.91, 29.87, 30.04 และ 8.30 เปอรเ์ซน็ต์ ตามล าดบั) ทดลองเลีย้งเป็นระยะเวลา 8 สปัดาห ์โดยให้
อาหารปลานิลกนิจนอิม่ เมื่อสิน้สดุการทดลอง พบว่า ปลานิลในชุดการทดลองที ่1 มคีวามยาวและน ้าหนกัเฉลีย่สงูกว่า
ชุดการทดลองที่ 2, 3, 4 และ 5 คือมีความยาวเฉลี่ย 12.41±0.66, 11.46±0.56, 11.28±0.18, 8.99±0.11 และ 
11.74±0.30 เซนติเมตร ตามล าดับ (P<0.05) และมีน ้าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 39.90±4.42, 29.30±2.21, 27.90±0.69, 
12.29±0.33 และ 31.38±2.53 กรมั ตามล าดบั (P<0.05) น ้าหนกัเพิม่เฉลีย่ต่อวนั และอตัราการเจรญิเตบิโตจ าเพาะของ
ปลานิลในชุดการทดลองที ่1 มคี่าสงูสุด อตัราการรอดตายไม่แตกต่างกนั (P>0.05) คุณภาพน ้าทัง้ 5 ชุดการทดลอง มี
ค่าปรมิาณออกซเิจนละลายในน ้า ความเป็นกรดเป็นด่าง ปรมิาณแอมโมเนีย และอุณหภูมเิหมาะสมต่อกาเจรญิเตบิโต
ของปลานิลตลอดการทดลอง ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ พบว่า มีต้นทุน 37.92±5.90, 41.68±0.84, 42.01±1.70, 
18.74±0.18 และ 35.32±3.58 บาท/ปลา 1 กโิลกรมั ตามล าดบั (P<0.05) และพบว่ามดีชันีก าไร 1.88±0.32, 1.68±0.03, 
1.67±0.07, 3.74±0.04 และ 2.00±0.21 ตามล าดบั (P<0.05) จากผลการทดลอง พบว่า การเลี้ยงปลานิลด้วยอาหาร
ส าเรจ็รปูร่วมกบัอาหารหมกัจากเปลอืกกลว้ยน ้าวา้โดยใชย้สีต ์สามารถช่วยลดตน้ทุนการเลีย้งปลานิลได้ 
 
ค ำส ำคญั: ปลานิล; เปลอืกกลว้ยน ้าวา้; อาหารปลา 
*Corresponding Author: zazaxs33@gmail.com 
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AQ_O_03 
ผลของกำรใช้จลิุนทรีย ์ปม.1 ต่อกำรเลี้ยงปลำกดเหลือง (Hemibagrus filamentus) ในบอ่คอนกรีต 

Effect of Microorganisms Pormor 1 on Yellow Mystus (Hemibagrus filamentus) rearing in concrete pond 
จฬุำลกัษณ์ เก้ือสวุรรณ1*, ธีระวฒั ชำยหอมรส 1, ปรเมษฐ ์มุสิกำรณุ2 และ สบำย ตนัไทย1 

1คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา อ.เมอืง จ.สงขลา 
2ศนูยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าจดืสงขลา อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลา 

 
บทคดัยอ่ 

การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากจุลนิทรยี์ ปม.1 ที่กรมประมงผลติขึน้ ส าหรบัใช้ในการ
บ าบดั และปรบัปรุงคุณภาพน ้าในบ่อเลีย้งสตัวน์ ้า โดยศกึษาผลการใชจุ้ลนิทรยี ์ปม.1 ในการเลีย้งปลากดเหลอืงในบ่อ
คอนกรตี แบ่งเป็น 2 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองม ี3 ซ ้า แต่ละซ ้าใชบ้่อทดลองขนาด 6 ตารางเมตร ความจุน ้า 
3 ลูกบาศก์เมตร ปล่อยปลากดเหลอืงน ้าหนักเฉลี่ย 49.90±0.43 กรมั จ านวน 30 ตวัต่อบ่อ ชุดการทดลองที ่1 ไม่ใช้
จุลนิทรยีใ์นการบ าบดัน ้า แต่มกีารเปลีย่นถ่ายน ้าสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ชุดการทดลองที ่2 ใชจุ้ลนิทรยี ์ปม.1 ในการบ าบดัน ้า
และไม่มกีารเปลีย่นถ่ายน ้า ด าเนินการศกึษาเป็นระยะเวลา 3 เดอืน เมื่อสิน้สุดการทดลอง พบว่าปลากดเหลอืงในชุด
การทดลองที ่2 มนี ้าหนักเฉลีย่สงูกว่าชุดการทดลองที ่1 คอืมนี ้าหนักเฉลีย่ต่อตวั 86.25±4.66 และ 79.92±5.33 กรมั
ตามล าดบั โดยค่าเฉลีย่ของน ้าหนักไม่แตกต่างกนัทางสถติ ิ(P>0.05) อตัรารอดตายรอ้ยละ 100 ทัง้ 2 ชุดการทดลอง 
คุณภาพน ้าทุกพารามเิตอรม์คีวามเหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของปลากดเหลอืงตลอดระยะเวลาทีศ่กึษา โดยชุดการ
ทดลองที ่1 และ 2 มคี่าปรมิาณออกซเิจนละลายในน ้าเฉลีย่ 7.08±0.11 และ 7.81±0.09 มลิลกิรมั/ลติร ค่าความเป็นกรด
เป็นด่าง 7.17±0.16 และ7.58±0.11 ปรมิาณแอมโมเนีย 0.10±0.00 และ 0.11±0.01 มลิลกิรมั/ลติร ปรมิาณไนไตรท์ 
0.05±0.01 และ 0.09±0.02 มลิลกิรมั/ลติร ความเป็นด่าง 55.34±2.79 และ 79.7±4.35 มลิลกิรมั/ลติร และความกระดา้ง 
57.11±6.16 และ 107.9±6.29 มลิลกิรมั/ลติร ตามล าดบั แสดงใหเ้หน็ว่าการใชจุ้ลนิทรยี ์(ปม.1) ในบ่อเลีย้งสตัวน์ ้าเป็น
แนวทางหนึ่งทีส่ามารถควบคุมคุณภาพน ้าใหม้คีวามเหมาะสมต่อการเลีย้งปลากดเหลอืงในบ่อคอนกรตีไดเ้ป็นเวลา 3 
เดอืน 
 

ค ำส ำคญั: ปลากดเหลอืง; จุลนิทรยี ์ปม.1; บ่อคอนกรตี 
*Corresponding Author: 614257001@parichat.skru.ac.th 
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AQ_O_04 
กิจกรรมเอนไซมโ์ปรติเอสท่ีสกดัได้จำก hepatopancreas ของปูมำ้ท่ีเลี้ยงแบบคอนโดด้วยอำหำรต่ำงชนิด 

Protease activity from the hepatopancreas of blue swimming crab cultured in the farm box with  
various feed 

วิมลฑำ บุญเรอืง, และ รุง่กำนต ์กล้ำหำญ* 

สาขาวชิาการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี2 
 
บทคดัยอ่ 

การศกึษากจิกรรมเอนไซมโ์ปรตเิอสของปูมา้ที่เลีย้งแบบคอนโด มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาชนิดของอาหารที่
เหมาะสมต่อการตอบสนองของเอนไซมโ์ปรตเิอสทีเ่ลีย้งแบบคอนโด ท าการศกึษากจิกรรมของเอนไซมโ์ปรตเิอสที่สกดั
ได้จาก hepatopancrease ของปูม้า 2-4 กรมั ที่เลี้ยงด้วยอาหาร อาหารเมด็จม อาหารผสมแมลง(10%) แบบเมด็จม 
เน้ือปลาดุก และเน้ือหอยแมลงภู่ ที ่5% ของน ้าหนกัตวั วนัละ 1 มือ้ในตอนเยน็ ทดลองเป็นระยะเวลา 45 วนั ในคอนโด
ขนาด 20x33x15 ซม.โดยท าการศกึษากจิกรรมของเอนไซม์ที่ pH 6 – 10 อุณหภูม ิ25 และ 30 oC จากการทดลอง
พบว่า กิจกรรมเอนไซม์โปรติเอส ของปูม้าที่ได้รับเนื้อปลาดุกมีค่าสูงกว่าอาหารชนิดอื่น (P<0.05)  ในทุก pH ที่
อุณหภูม ิ30°C   สว่นทีอุ่ณหภูมทิี ่25°C พบว่าเอนไซมโ์ปรตเิอสมคี่าสงูทีส่ดุในปมูา้ทีไ่ดร้บัอาหารผสมเมด็จม (P<0.05) 
จากการทดลองชีใ้หเ้หน็ว่าชนิดของอาหาร pH และอุณหภูมมิผีลต่อการท างานของเอนไซมโ์ปรตเิอสในปูมา้ และชนิด
อาหารทีเ่หมาะสมต่อการเลีย้งปมูา้เพื่อพจิารณาจากการตอบสนองของเอนไซมโ์ปรตเิอสไดแ้ก่อาหารเมด็จมส าหรบัการ
เลีย้งทีอุ่ณหภูม ิ25oC และ เน้ือปลาดุก ส าหรบัการเลีย้งทีอุ่ณหภูม ิ30oC ซึง่สามารถใชไ้ดใ้นทุก pH 
 
ค ำส ำคญั: ปมูา้; โปรตเิอส; คอนโด; อาหาร 
Keywords: blue swimming crab; protease, farm box; feed 
*Corresponding Author: supremrukiirun@gmail.com 
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AQ_O_05 
ควำมหลำกหลำยของชนิดสตัวน์ ้ำท่ีได้จำกกำรท ำประมงบริเวณชำยฝัง่ ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอบำ้นแหลม 

จงัหวดัเพชรบุรี 
Species diversity of aquatic from inshore fisheries at Bangkaeo Sub-district, Ban Laem District 

Phetchaburi 
ธมลวรรณ เกิดมุข*, ประภสัร ์สุ่มแก้ว และทิพยส์ุดำ ชงดัเวช 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
 
บทคดัยอ่ 

การศกึษาความหลากหลายของชนิดสตัวน์ ้าทีไ่ดจ้ากการท าประมงบรเิวณชายฝัง่ในพืน้ทีค่ลองววั  ต าบลบาง
แกว้ อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุร ีโดยเกบ็ตวัอย่างชนิดสตัวน์ ้าจากชาวประมงทีท่ าประมงอวนกุง้ (อวนตดิตาแบบ
สามชัน้) อวนปู และอวนปลา ในพืน้ทีท่ีศ่กึษา ท าการศกึษาสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ระหว่างเดอืนมกราคมถงึเดอืนสงิหาคม 
2563 จากการศกึษาพบพรรณปลา 23 ชนิด จาก 15 วงศ ์12 อนัดบั 2 ชัน้ โดยมวีงศ ์Leiognathidae เป็นวงศเ์ด่นพบ
ปลา 3 ชนิด ได้แก่ ปลาแป้นกระดาษ ปลาแป้นจมูกสัน้ และปลาแป้นใหญ่ ส่วนสตัว์ทะเลไม่มกีระดูกสนัหลงั พบ 16 
ชนิด จาก 12 วงศ์ 8 อนัดบั 6 ชัน้ โดยมวีงศ ์Portunidae เป็นวงศ์เด่น พบปู 3 ชนิด ได้แก่ ปูหนิ ปูกะตอย และปูมา้ 
สตัวน์ ้าทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิในพืน้ทีท่ีท่ าการศกึษา ในกลุ่มปลา ไดแ้ก่ วงศ ์Scombridae (ปลาอนิทรยีบ์ัง้ และ
ปลาท)ู Plotosidae (ปลาดุกทะเล) Sillaginidae (ปลาทราย) กลุ่มสตัวไ์ม่มกีระดกูสนัหลงั ไดแ้ก่ วงศ ์Portinidae (ปมูา้) 
Galenidae (ปใูบ)้ Scyllaridae (กัง้กระดาน) Penaeidae (กุง้กุลาด า) และ Octopodidae (หมกึยกัษ์เลก็) 
 

ค ำส ำคญั: ความหลากหลายของชนิดสตัวน์ ้า; ประมงชายฝัง่; จงัหวดัเพชรบุร ี
*Corresponding Author: Nongnas68@gmail.com 
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AQ_O_06 
ผลของกำรเสริมแคลเซียมในน ้ำต่อควำมถ่ีของกำรลอกครำบ อตัรำกำรเจริญเติบโต และอตัรำรอดตำยของ

ลูกปูมำ้ (Portunus pelagicus) ระยะตวัปู (First crab) 
Effect of Calcium Supplement in Water on Molting Frequency, Growth and Survival Rates  

of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus) Larvae (First Crab Stage) 
อคัรพนธ ์มะลิลำลยั1*, วำสนำ อำกรรตัน์2, รุง่ทิวำ คนสนัทดั2 และอนุรกัษ์ สุขดำรำ2  
1 ภาควชิาเพาะเลีย้งสตัว ์คณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน นครปฐม 73140 

₂สถานีวจิยัประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจวบครีขีนัธ ์77000 
 
บทคดัยอ่ 

ปมูา้ (Portunus pelagicus) เป็นสตัวน์ ้าทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ แต่ในปัจจุบนัจ านวนปมูา้ในธรรมชาติ
ลดน้อยลง ด้วยเหตุนี้ความรู้ที่ได้รบัจากการเพาะเลี้ยงปูม้าจงึจ าเป็นต้องเขา้มามบีทบาทมากขึน้ การศกึษาครัง้นี้มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลของการเสรมิแคลเซยีมในน ้าต่อความถี่ของการลอกคราบ อตัราการเจรญิเตบิโต และอตัรา
รอดตายของลูกปูมา้ระยะตวัปู (First crab stage) โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลอง คอื อนุบาลลูกปู
แบบไม่เสริมแคลเซียมในน ้า (T1) และแบบเสริมแคลเซียมในน ้าความเขม้ข้น 600 ppm (T2) 800 ppm (T3)  และ 
1,000 ppm (T4) ชุดการทดลองละ 5 ซ ้า ทีร่ะยะเวลา 30 วนั ผลการศกึษาพบว่า ความถีข่องการลอกคราบ (1.25±0.78 
ครัง้) อตัราการเจรญิเตบิโตต่อวนั (ความกวา้ง 0.003±0.003 ซม./วนั ความยาว 0.001±0.001 ซม./วนั และน ้าหนกัตวั 
0.001±0.000 กรมั/วนั) อตัราการเจรญิเตบิโตจ าเพาะต่อวนั (ความกวา้ง 0.48±0.53%/วนั ความยาว 0.27±0.47%/วนั 
และน ้าหนักตวั 2.27±1.35%/วนั) และอตัรารอดตาย (85.00±36.63%) ของลูกปูมา้ทีอ่นุบาลแบบไม่เสรมิแคลเซยีมใน
น ้าสงูกว่า (P<0.05) ทีอ่นุบาลแบบเสรมิแคลเซยีมในน ้าความเขม้ขน้ 600 ppm 800 ppm และ 1,000 ppm นอกจากนี้ 
การเปลีย่นแปลงคุณภาพน ้าระหว่างการทดลอง (ความเคม็ ปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน ้า อุณหภูมนิ ้า ความเป็นกรด
เป็นด่างของน ้า ปรมิาณแอมโมเนียรวม ปรมิาณไนไตรท ์และค่าความเป็นด่างของน ้า) ไม่มผีลต่อการเจรญิเตบิโต และ
อตัราการรอดตายของลูกปูม้าในแต่ละชุดการทดลอง การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ าการอนุบาลลูกปูม้าแบบไม่เสรมิ
แคลเซยีมในน ้ามคีวามเหมาะสมกว่าการอนุบาลแบบเสรมิแคลเซยีมในน ้าทีค่วามเขม้ขน้ 600-1,000 ppm 
 
ค ำส ำคญั: ลกูปมูา้; การเสรมิแคลเซยีม; ความถีก่ารลอกคราบ; อตัรารอดตาย  
Keywords: Blue swimming crab larvae; Calcium supplementation; Molting frequency; Survival rate 
*Corresponding Author: akharaphon.m@ku.th 
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AQ_O_07 
ผลของสำรสกดัหยำบข่ำในกำรต้ำนทำนเช้ือ Vibrio spp. ในกำรอนุบำลลูกกุ้งขำวแวนนำไม 
Effect of Galangal crude extract on the resistance to Vibrio spp. of Pacific white shrimp  

(Penaeus vannamei) during nursing 
ดำรำรตัน์ เจริญศรี, ปิยะนัดดำ ป่ินงำม, นัทชำ คงสิน, ยุทธนำ สวำ่งอำรมย ์และกมลวรรณ ศภุวิญญ*ู 

สาขาการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าชายฝัง่ มหาวทิยาลยัแมโ่จ-้ชุมพร มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ 
 
บทคดัยอ่ 

จากการศกึษาผลของสารสกดัหยาบข่า ในการต้านทานเชือ้ Vibrio spp. ในการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม 
แบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง : การทดลองที ่1 มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาฤทธิต์า้นเชือ้ของสารสกดัหยาบขา่ ที่
สกดัดว้ยตวัท าละลายเอทานอล 95 % ทีร่ะดบั 0, 2.7, 1.35, 0.675, 0.5, 0.25, 0.125 และ0.0625 g/ml โดยมเีอทานอล 
95 % เป็นตัวท าละลายสารสกดัหยาบ เพื่อใช้ในการทดสอบฤทธิก์ารยบัยัง้เชื้อ Vibrio spp. ด้วยวิธี Disc diffusion 
method ผลการทดสอบพบว่า สารสกดัหยาบขา่ทีร่ะดบั 2.7 g/ml มฤีทธิก์ารตา้นทานเชือ้ Vibrio spp. มากกว่าชุดการ
ทดลองอื่น ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยบริเวณที่ยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชื้อ Vibrio spp. เท่ากบั 14.3 mm. แต่ไม่มีความ
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (P>0.05) กบัที่ระดบั 1.35 และ 0.675 g/ml ซึ่งมีค่าเฉลี่ยบริเวณที่ยบัยัง้การ
เจรญิเตบิโตของเชือ้ Vibrio spp. เท่ากนั เท่ากบั 13.6 mm. และทีร่ะดบั 0, 0.0625 และ 0.125 g/ml ไม่มฤีทธิก์ารยบัยัง้
เชื้อ Vibrio spp. เนื่องจากไม่พบบรเิวณ clear zone การทดลองที่ 2 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเสริมสารสกดั
หยาบขา่ในอาหารต่อการตา้นทานเชือ้ Vibrio spp. ในลกูกุง้ขาวแวนนาไมทีม่นี ้าหนกัเริม่ตน้เฉลีย่ 0.5 กรมั ใชล้กูกุง้ชุด
การทดลองละ 30 ตวั ท าการทดลอง 3 ซ ้า ในแต่ละชุดการทดลองใหอ้าหารทีผ่สมสารสกดัหยาบขา่ ดว้ยตวัท าละลาย 
เอทานอล 95 % ที่ระดบั 0, 5 และ 10 g/kg ให้อาหารกุ้งวนัละ 4 มื้อ ในอตัราส่วน 8 % ของน ้าหนักตัวต่อวนั เป็น
ระยะเวลา 10 วนั การเตรยีมอาหารในการทดลองครัง้นี้ น าสารสกดัข่าตามความเขม้ข้นทีต่้องการ ละลายในเอทานอล 
95% จากนัน้น าสารละลายทีไ่ดม้าสเปรยค์ลุกเคลา้อาหารกุง้ใหท้ัว่และผสมน ้ามนัหมกึเคลอืบเมด็อาหารอกีครัง้ ก่อน
น ามาผึง่ลมใหแ้หง้ เมื่อลูกกุง้ไดร้บัสารสกดัขา่หยาบในอาหารครบตามก าหนดเวลา น าลูกกุง้ขาวแวนนาไม มาทดสอบ
การตา้นทานเชือ้ Vibrio spp. ดว้ยการแช่เชือ้ Vibrio spp. ทีม่คีวามเขม้ขน้ 107  CFU/ml นาน 72 ชัว่โมง พบว่า ลกูกุง้
ขาวแวนนาไมทีไ่ดร้บัสารสกดัหยาบขา่ทีร่ะดบั 5 g/kg มอีตัราการรอดตายสงูทีสุ่ด มคี่าเท่ากบั 71.7 ± 5.77 % มคีวาม
แตกต่างจากชุดการทดลองอื่น ๆ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(P<0.05) รองลงมาคอื ลกูกุง้ขาวแวนนาไมทีไ่ดร้บัสารสกดั
หยาบข่าทีร่ะดบั 10 g/kg มคี่าเท่ากบั 60.0±5.00 % และลูกกุง้ขาวแวนนาไมทีไ่ม่ไดร้บัสารสกดัหยาบข่า มคี่าเท่ากบั    
51.7±2.89 % ผลการศกึษาในครัง้นี้พบว่า การเสรมิสารสกดัหยาบขา่ในอาหารส าหรบัการอนุบาลลกูกุง้ขาวแวนนาไมที่
ระดบั 5 g/kg เป็นระยะเวลา 10 วนั สามารถช่วยตา้นทานเชือ้ Vibrio spp. ในลกูกุง้ขาวแวนนาไมได ้

 
ค ำส ำคญั: กุง้ขาวแวนนาไม; เชือ้วบิรโิอ; สารสกดัหยาบ; ขา่; ตา้นทานโรค 
Keywords: Penaeus vannamei; Vibrio spp.; crude extract; Alpinia galangal; resistant 
*Corresponding Author: kamonwans@mju.ac.th 
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AQ_O_08 

ผลของขำ้งขึน้ข้ำงแรมต่อศกัยภำพของสเปิรม์ปลำตะกรบัเพศผูท่ี้เลี้ยงในระบบปิด 
Influence of Lunar–cycle on Reproductive Performance of Male Spotted Scat (Scatophagus argus) 

Culture System  
จฬุำลกัษณ์ สุดใจ1*, อตัรำ ไชยมงคล2, มนตส์รวง ยำงทอง1 

1หลกัสตูรวทิยาศาสตรก์ารประมงและทรพัยากรทางน ้า สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์จ.ชุมพร 86160 

2ศนูยว์จิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมสตัวน์ ้าชายฝัง่ จ.สงขลา 90000 
 
บทคดัยอ่  
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลของขา้งขึน้ขา้งแรมต่อศกัยภาพของสเปิรม์ปลาตะกรบัเพศผูท้ีเ่ลีย้งใน
ระบบปิด โดยวางแผนการทดลอง แบ่งการเก็บขอ้มูลออกเป็น 2 ครัง้ ครัง้ที่ 1 เก็บข้อมูลตามตารางจนัทรคติ เก็บ
ตวัอย่างปลาตะกรบัเพศผูท้ ัง้หมด 58 ตวั อายุ ≈ 2 ปี 6 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองที ่1 ขึน้ 15 ค ่า (23.08.64) ชุด
การทดลองที ่2 แรม 8 ค ่า ชุดการทดลองที ่3 แรม 14 ค ่า ชุดการทดลองที ่4 ขึน้ 4 ค ่า ชุดการทดลองที ่5 ขึน้ 11 ค ่า 
ชุดการทดลองที่ 6 ขึน้ 15 ค ่า (21.09.64) ชุดทดลองที่ 1,2,3,6 เกบ็ตวัอย่างสเปิร์ม 12 ตวั/ครัง้ และชุดทดลองที ่4,5 
เกบ็ตวัอย่างสเปิรม์ 13 ตวั/ครัง้ ครัง้ที ่2 เป็นการเกบ็ขอ้มูล ทีเ่ป็นตวัแทนของขา้งขึน้ขา้งแรม และตวัแทนวนัก่อนและ
หลงัขา้งขึน้ขา้งแรม เกบ็ตวัอย่างทัง้หมด 2 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองที ่1 แรม 15 ค ่า เกบ็ตวัอย่างสเปิรม์ 8 ตวั ชุด
การทดลองที ่2 ขึน้ 10 ค ่า เกบ็ตวัอย่างสเปิรม์ 9 ตวั ซึง่ในแต่ละชุดการทดลองจะมกีารเกบ็ขอ้มลูดงันี้ 1.สดัส่วนปลามี
สเปิรม์และปลาไม่มสีเปิรม์ 2.ปรมิาณสเปิรม์ 3.สดัส่วนช่วงปรมิาณสเปิรม์ 4.สดัส่วนเปอรเ์ซน็ต์การเคลื่อนที ่(motility) 
ของสเปิร์ม 5.เปอร์เซน็ต์การมชีวีติรอดของสเปิร์ม 6.จ านวนความหนาแน่นของสเปิร์ม เปรยีบเทยีบความแตกต่าง
ระหว่างของข้อมูลส่วนที่เก็บโดยใช้ การวิเคราะห์ chi-square, paired-samples t test, independent-samplest test 
และ one way anova พบว่าในการเกบ็ขอ้มูลตามตารางจนัทรคตคิรัง้ที ่1 สดัส่วนช่วงปรมิาณสเปิร์ม และเปอร์เซน็ต์
การมชีวีติรอดของสเปิรม์ มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญั (P<0.05) สดัส่วนปลามสีเปิรม์และปลาไม่มสีเปิรม์ สดัส่วน
เปอรเ์ซน็ตก์ารเคลื่อนที ่(motility) ของสเปิรม์ ปรมิาณสเปิรม์ และจ านวนความหนาแน่นของสเปิรม์ ไม่มคีวามแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคญั (P>0.05) การเก็บขอ้มูลครัง้ที่ 2 สดัส่วนปลามสีเปิร์มและปลาไม่มสีเปิร์ม สดัส่วนเปอร์เซ็นต์การ
เคลื่อนที่ (motility) ของสเปิร์ม ปรมิาณสเปิร์ม สดัส่วนช่วงปรมิาณสเปิร์ม เปอร์เซน็ต์การมชีวีติรอดของสเปิรม์ และ
จ านวนความหนาแน่นของสเปิรม์ ไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญั (P>0.05) จากการเกบ็ขอ้มลูทัง้ 2 ครัง้ อาจกล่าว
ได้ว่า ขา้งขึน้ขา้งแรม (lunar cycle) ไม่มผีลท าให้พบความแตกต่างทัง้ในเชงิปรมิาณ และคุณภาพของสเปิร์ม หรอื
ศกัยภาพของสเปิรม์ปลาตะกรบัเพศผูท้ีเ่ลีย้งในระบบปิด 
 
ค ำส ำคญั: ขา้งขึน้ขา้งแรม, สเปิรม์, ปลาตะกรบั 
Keywords: Lunar cycle, Sperm, Spotted Scat 
*Corresponding Author: Julalak0306@gmail.com 
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AQ_O_09 
กำรเสริมโพรไบโอติกทำงกำรค้ำต่อกำรเจริญเติบโต อตัรำกำรรอดตำย และคณุภำพน ้ำในกำรเพำะเล้ียงกุ้งขำว 

Dietary supplementation of commercial probiotics on growth, survival and water quality in white shrimp 
(Litopenaeus vannamei) cultivation  

สุภิญญำ เทพทอง, องัณำ คงวงศ,์ เศวต ไชยมงคล และ พจนำรถ แก่นจนัทร*์ 
คณะวทิยาศาตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขต ปัตตานี  

 
บทคดัยอ่ 

การศึกษาผลของการเสริมโพรไบโอติกทางการค้าแบรนด์ A ประกอบด้วย Bifidobacterium lactis และ 
Lactobacillus rhamnosus และแบรนด์ B ประกอบด้วย Lactobacillus casei ต่ออตัราการรอดตาย การเจรญิเติบโต 
และคุณภาพน ้าบางประการในการเพาะเลีย้งกุง้ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ระยะซุปเปอรพ์แีอล (Super 
PL) อัตราความหนาแน่น 20 ตัวต่อถัง ในถังไฟเบอร์ขนาด 60 ลิตร ที่น ้ ามีความเค็ม 25 ส่วนในพันส่วน ใน
หอ้งปฏบิตักิารโดยมกีารเสรมิโพรไบโอตกิทีร่ะดบัความเขม้ขน้เริม่ตน้ที ่1x106 CFU/ml ผสมในอาหารกุง้ จากนัน้เลีย้ง
กุง้ขาวเป็นระยะเวลา 28 วนั พบว่าอตัราการเจรญิเตบิโต อตัราการเปลีย่นอาหารเป็นเนื้อ และอตัราการรอดตาย ไม่มี
ความแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั (p>0.05) ในกุ้งที่ไดร้บัการเสรมิโพรไบโอตกิแบรนด์ A แบรนด์ B และชุดควบคุม 
เมื่อตรวจปรมิาณเมด็เลอืดรวม พบว่าปรมิาณเมด็เลอืดรวมของกุ้งขาวในชุดควบคุม มปีรมิาณน้อยกว่าปรมิาณเมด็
เลอืดรวมของกุง้ขาวทีไ่ดร้บัอาหารผสมของโพรไบโอตกิแบรนด ์A และแบรนด ์B อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 
นอกจากนี้ยงัพบว่ากุง้ขาวทีไ่ดร้บัอาหารผสมโพรไบโอตกิแบรนด ์A และแบรนด ์B มจี านวน Vibrio sp. ซึง่มโีคโลนีสี
เหลืองต ่ากว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าคุณภาพน ้า คือ ค่า
ออกซเิจนทีล่ะลายในน ้า อุณหภูม ิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความเป็นด่าง ความเคม็ และค่าแอมโมเนีย ในระหว่างการ
เลีย้งกุง้ในแต่ละชุดการทดลองไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p>0.05) เมื่อเทยีบกบัชุดควบคุม 
 

ค ำส ำคญั:  โพรไบโอตกิทางการคา้; การเพาะเลีย้งกุง้ขาว; Vibrio sp. 
Keywords: Commercial probiotics; white shrimp cultivation; Vibrio sp.  
*Corresponding Author: pochanart.k@psu.ac.th   
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AQ_O_10 
ผลของวิธีกำรเกบ็เก่ียวต่อผลผลิตโรติเฟอร ์(Brachionus sp.) ท่ีเล้ียงด้วยอำหำรส ำเรจ็รปู 

Effects of harvesting methods on the production of rotifers (Brachionus sp.)  fed with commercial feed 
เชิดชู วฒิุยำ และพรพิมล พิมลรตัน์* 

สาขาวชิาการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าชายฝัง่ มหาวทิยาลยัแมโ่จ-้ชุมพร ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชุมพร  
 
บทคดัยอ่ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลผลติของโรตเิฟอรท์ีเ่ลีย้งดว้ยอาหารส าเรจ็รปูทางการคา้แต่มวีธีกีารเกบ็
เกีย่วผลผลติระหว่างการเพาะเลีย้งต่างกนั แบง่การศกึษาออกเป็น 2 ชุดการทดลอง คอื ชุดการทดลองที ่ 1 เกบ็เกีย่ว
ผลผลติครัง้เดยีวเมื่อสิน้สดุการทดลอง และชุดการทดลองที ่2 เกบ็เกีย่วผลผลติ 50% ในวนัที ่5 ของการทดลอง ท าการ
ทดลองในถงัเพาะเลีย้งขนาด 200 ลติร ใชน้ ้าทะเลความเคม็ 15 ppt เป็นระยะเวลา 12 วนั ผลการศกึษาพบวา่ ชุดการ
ทดลองทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ 50% ในวนัที ่5 ของการทดลอง ใหผ้ลผลติโรตเิฟอรร์วมสงูทีส่ดุ (282.6±132.2 ตวั/มลิลลิติร) 
ไม่แตกต่างกนัทางสถติ ิ (P>0.05) กบัโรตเิฟอรท์ีเ่พาะเลีย้งดว้ยอาหารส าเรจ็รปูทีม่เีกบ็เกีย่วผลผลติครัง้เดยีวเมื่อสิน้สดุ
การทดลองทีใ่หผ้ลของจ านวนไข ่(56.9±56.5 ฟอง) ขนาดความกวา้ง (75.4±13.3 ไมโครเมตร) และขนาดความยาวตวั 
(106.6±18.8 ไมโครเมตร) สงูกว่าแต่ไมแ่ตกต่างกนัทางสถติ ิ(P>0.05) เช่นเดยีวกนั ดงันัน้ การเพาะเลีย้งเพื่อผลติโรติ
เฟอรด์ว้ยอาหารส าเรจ็รปูควรใชว้ธิกีารเกบ็เกีย่ว 50% หรอืพารเ์ชยีลเพราะจะช่วยใหม้พีืน้ทีใ่นการขยายตวัและสามารถ
เพิม่จ านวนตวัไดผ้ลผลติมากขึน้และเพยีงพอต่อความตอ้งการของการอนุบาลสตัวน์ ้า 

 
ค ำส ำคญั: โรตเิฟอร;์ อาหาร; ผลผลติ; การเกบ็เกีย่ว 
Keywords: Rotifers; commercial feed; production; harvesting 
*Corresponding Author: paqua50@gmail.com 
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AQ_O_11 
ผลของปุ๋ ยยูเรียต่อกำรเจริญเติบโตและคณุภำพของสำหรำ่ยก้ำมกุ้ง (Chara corallina C.L.Willdenow) 

Effects of urea on growth performance and quality of Kam Kung alga (Chara corallina C.L.Willdenow) 
ประภสัสร กนัรำย และ วรรณิณี จนัทรแ์ก้ว* 

หลกัสตูรเทคโนโลยเีพาะเลีย้งสตัวน์ ้า คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช 
 
บทคดัยอ่ 

สาหร่ายก้ามกุ้ง (Chara corallina) เป็นสาหร่ายน ้าจืดขนาดใหญ่ที่เป็นอาหารพื้นถิ่นในจงัหวดักระบี่ ที่มี
รายงานการเลีย้งสาหร่ายชนิดนี้น้อยมากงานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลของปุ๋ ยยูเรยีต่อการเจรญิเตบิโตและ
คุณภาพของสาหร่ายก้ามกุ้งที่เลี้ยงในโรงเรือนแบบปลูกเลี้ยง ได้วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 
randomized design; CRD) ม ี4 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ ้า ประกอบดว้ยความเขม้ขน้ของยเูรยี  4  ระดบั ไดแ้ก่ 0, 0.1, 
1.0 และ 10.0 มลิลกิรมัต่อลติร ตามล าดบั ทดลองเลีย้งในกระบะพลาสตกิขนาด 200 ลติร โดยใชส้าหร่าย 200 มลิลกิรมั
ต่อน ้า 1 ลติร  หลงัจากการเลีย้ง 5 สปัดาห ์พบว่า ค่าน ้าหนกัเปียก น ้าหนกัแหง้  ความยาวแทลลสั น ้าหนกัทีเ่พิม่ขึน้ต่อ
วนั (ADG) อตัราการเจรญิเตบิโตจ าเพาะ (SGR) ปรมิาณรงควตัถุ และสขีองสาหร่ายทุกชุดการทดลองมคีวามแตกต่าง
กนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05)  ระดบัของปุ๋ ยยเูรยีที ่0.1 มลิลกิรมัต่อลติร มผีลใหส้าหร่ายมนี ้าหนกัทีเ่พิม่ขึน้ต่อ
วนัและอตัราการเจรญิเตบิโตจ าเพาะสงูทีสุ่ด   ปรมิาณคลอโรฟิลล ์เอ และแคโรทนีอยดใ์นสาหร่ายทีเ่ลีย้งดว้ยปุ๋ ยยเูรยี
ทุกระดบัมคี่าสูงและมคีวามแตกต่างทางสถิตกิบั ระดบั 0 มลิลกิรมัต่อลติร โดยระดบั 1.0 มลิลกิรมัต่อลติร มปีรมิาณ
คลอโรฟิลล์ เอ และแคโรทีนอยด์สูงสุดมีค่าเท่ากับ 1.26+0.12 และ 1.06+0.0 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนักแห้ง 
ตามล าดบั โดยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามระดบัปุ๋ ยทีเ่พิ่มขึน้ ส าหรบัค่าสแีทลลสัสาหร่ายพบว่าค่าความสว่างสูงสุดในปุ๋ ย
ยเูรยีระดบั 0 มลิลกิรมัต่อลติร (28.28+1.67)   
 

ค ำส ำคญั: สาหร่าย การเจรญิเตบิโต สารส ีการเลีย้ง 
Keywords: algae; growth; pigment; cultivation 

*Corresponding Author: wanninee.c@rmutsv.ac.th  
 
 



 
The National Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology 

การประชุมวชิาการระดบัปรญิญาบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตรแหง่ชาติ 
 

 
43 

PT_O_02 

กำรเปรียบเทียบกำรเจริญเติบโตของข้ำวต่ำงสำยพนัธุใ์นพืน้ท่ีภำคใต้ 
 Comparison of the growth of different varieties of rice in the southern 

สุภำวิดำ วิเชียร, มลัลิกำ จินดำซิงห ์และ สุทธิรกัษ์ ผลเจริญ 
สาขาเทคโนโลยกีารผลติพชื มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้วทิยาเขตชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 

 
บทคดัยอ่ 

การเปรยีบเทยีบลกัษณะต่าง ๆ ของขา้วต่างสายพนัธุใ์นพืน้ทีเ่พาะปลูกจะท าใหส้ามารถเลอืกพนัธุกรรมเพื่อ
การน ามาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต วตัถุประสงค์ของการศกึษานี้เพื่อศกึษาลกัษณะความสูง อายุออกดอก อายุเกบ็
เกี่ยว และองค์ประกอบของผลผลิตของข้าวไทยและข้าวเวียดนามจ านวนรวม 6 สายพนัธุ์ โดยท าการทดลอง ณ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ้-ชุมพร จงัหวดัชุมพร ทดลองที่มีแผนแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: 
CRD) ท าการทดลองปลูกลงในกระถาง เป็นเวลา 7 เดอืน ผลการศกึษา พบว่าลกัษณะความสงูของต้นขา้วทัง้ 6 สาย
พนัธุ์ มีความแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัยิง่ (p<0.01) โดยพบว่าขา้วหอมกระดงังามคี่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากบั 161.5 
เซนตเิมตร และขา้วซบีูกนัตงัมคี่าเฉลีย่ต ่าสุด เท่ากบั 97.3 เซนตเิมตร การแตกกอ พบว่า มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ
(p<0.05) ขา้วเวยีดนามมคี่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากบั 46 ต้น และขา้วซบีูกนัตงัมคี่าเฉลี่ยต ่าสุด เท่ากบั 38.3 ต้น  จ านวน
เมลด็ด ีพบว่า มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัยิง่ (p<0.01) ขา้วเวยีดนามมคี่าเฉลีย่สงูสุด เท่ากบั 5,930.3 เมลด็ 
และขา้วหอมไชยามคี่าเฉลี่ยต ่าสุด เท่ากบั 2,803.3 เมลด็ จ านวนเมลด็ลบี พบว่า มคีวามแตกต่างกนั (p<0.05) ขา้ว
หอมกระดงังามคี่าเฉลีย่สงูสุด เท่ากบั 3,786.6 เมลด็ และขา้วหอมปทุมธานี 1 มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด เท่ากบั 1,603.3 เมลด็ 
น ้าหนกัรวงขา้ว พบว่า มคีวามแตกต่างกนั (p<0.05) โดยขา้วเวยีดนาม มคี่าเฉลีย่สงูสดุ เท่ากบั 87.6 กรมั/ตน้ ขา้วหอม
ไชยา มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด 71.9 กรมั/ต้น น ้าหนักเมลด็ด ีพบว่า ขา้วมคีวามแตกต่างกนั (p<0.05) ขา้วเวยีดนามมคี่าเฉลีย่
สูงสุด เท่ากบั 87.6 กรมั และขา้วหอมไชยามคี่าเฉลี่ยต ่าสุด เท่ากบั 48.4 กรมั น ้าหนักเมลด็ลบี พบว่า ขา้วมคีวาม
แตกต่างกนั (p<0.05) ขา้วหอมกระดงังามคี่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากบั 6.3 กรมั และขา้วหอมปทุมธานี 1 มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด 
เท่ากบั 3.7 กรมั จากการศกึษาวนัออกดอก ขา้วทัง้ 6 สายพนัธุ ์มวีนัออกดอกแตกต่างกนั ขา้วหอมไชยา 78 วนั ขา้ว
ซบีูกนัตงั 92 วนั ขา้วกข 55 73 วนั ขา้วเวยีดนาม 74 วนั ขา้วหอมปทุมธานี1 78 วนั และขา้วหอมกระดงังา 123 วนั 
ขา้วทัง้ 6 สายพนัธุม์วีนัทีเ่กบ็เกีย่วไม่แตกต่างกนั โดยขา้วหอมไชยา ขา้วซบีกูนัตงั ขา้วกข 55 ขา้วเวยีดนาม ขา้วหอม
ปทุมธานีเกบ็เกีย่ว 135วนั หรอื 4 เดอืน 14 วนั และขา้วหอมกระดงังา เกบ็เกีย่ว 140 วนั จากผลการศกึษานี้พบว่าขา้ว
สายพนัธุจ์ากเวยีดนามมลีกัษณะองคป์ระกอบผลผลติทีส่งูกว่าขา้วสายพนัธุข์องไทย   
 

ค ำส ำคญั: การเจรญิเตบิโต, สายพนัธุข์า้ว, การเปรยีบเทยีบ, ผลผลติ, ภาคใต ้
*Corresponding Author: E-mail address Supawita4554@gmail.com  
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PT_O_03 
ผลของอนุภำคนำโนคอปเปอรต่์อเช้ือรำ Phytophthora sp. และ Fusarium spp. สำเหตโุรคทุเรียน 

Effect of copper nanoparticles on Phytophthora sp. and Fusarium spp. causing durian diseases 
นิสรำ วีระวงษ1์* ปนัดดำ โป่งสนัเทียะ1 อภิชำติ เพง็ด ำ2 และ พรประพำ คงตระกลู1 

1หลกัสตูรเทคโนโลยกีารจดัการผลติพชื ภาควชิาเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  
วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์จงัหวดัชุมพร 86160 

2หลกัสตูรเคม ีสาขาวทิยาศาสตรก์ายภาพ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์จงัหวดัสงขลา 90110 
 
บทคดัยอ่ 

ทุเรยีนเป็นไมผ้ลเศรษกจิทีส่ าคญัของประเทศไทย ปัญหาดา้นโรคเป็นปัญหาส าคญัตลอดการผลติ งานวจิยัครัง้นี้จงึ
ไดท้ าการเกบ็รวบรวมตวัอย่างโรคทุเรยีนจากแปลงปลูกในพืน้ทีจ่งัหวดัชุมพร เพื่อท าการแยกเชือ้ราสาเหตุโรคดว้ยวธิ ี
tissue transplanting และศึกษาลกัษณะทางสณัฐานวิทยา ได้เชื้อรา Phytophthora sp. และ เชื้อรา Fusarium spp. 
อย่างละ  4 ไอโซเลท เมื่อน าไปทดสอบการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้ราทัง้ 8 ไอโซเลทด้วยอนุภาคนาโนคอปเปอร์
ขนาด 100 นาโนเมตรทีร่ะดบัความเขน้ขน้  50 , 100, และ 200 มลิลกิรมัต่อลติร เปรยีบเทยีบกบัชุดควบคุม ด้วยวธิ ี
well diffusion วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) จ านวน 4 ซ ้า พบว่าอนุภาคนาโน
คอปเปอร์สามารถยบัยัง้การเจรญิทางเสน้ใยของเชื้อรา Phytophthora sp. ได้ทุกไอโซเลท ปรากฏรศัมวีงใส (clear 
zone) ขนาดกวา้งกว่าเชือ้รา Fusarium sp. ทัง้นี้พบว่าความกวา้งของวงใสเพิม่ขึน้ตามระดบัความเขม้ขน้ของอนุภาค
นาโนคอปเปอร ์โดยทีร่ะดบัความเขม้ขน้ 200 มลิลกิรมัต่อลติร มวีงใสกวา้งทีส่ดุ คอื 8.84, 8.06, 6.68, 4.38 มลิลเิมตร 
ของเชือ้รา Phytophthora sp.  ไอโซเลท CL5_F12, CL5_F11, CL2_F5, และ CL5_F1 ตามล าดบั 

 

ค ำส ำคญั: โรคทุเรยีน; การควบคุมโรคพชื; อนุภาคนาโนคอปเปอร;์ Phytophthora sp.; Fusarium spp. 
Keywords: durian disease; plant disease control; Copper nanoparticles; Phytophthora sp.; Fusarium spp.  
*Corresponding Author: 61543016@kmitl.ac.th 
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PT_O_04 
ควำมต้ำนทำนของเช้ือรำ Fusarium spp. ต่อสำรเคมีป้องกนัก ำจดัเช้ือรำ 6 ชนิด สำเหตโุรคก่ิงแห้งทุเรียน  

ในพืน้ท่ีจงัหวดัชุมพร 
Fungicide resistance of Fusarium spp. to six fungicides causing durian dieback diseases  

in Chumphon Province  
นวมินทร ์ทองศรี1* นัทธพงค ์ทองแท่น1* สรญัยำ วลัยะเสวี2 และ พรประพำ คงตระกลู1 

1หลกัสตูรเทคโนโลยกีารจดัการผลติพชื ภาควชิาเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วทิยาเขต
ชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์จงัหวดัชุมพร 86160 

2สาขาโรคพชืวทิยา ภาควชิากฏวีทิยาและโรคพชื คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่50200 
 
บทคดัยอ่ 

ทุเรยีนเป็นไมผ้ลเศรษกจิทีส่ าคญัของประเทศไทย หากแต่ในปัจจุบนัโรคกิง่แหง้เป็นปัญหาส าคญัทีเ่กดิขึน้ใน
แปลงปลกูท าใหย้อดแหง้และใบหลุดร่วง งานวจิยัครัง้นี้ไดท้ าการเกบ็รวบรวมตวัอย่างโรคกิง่แหง้จากแปลงปลูกในพืน้ที่
จ ังหวัดชุมพร ท าการแยกเชื้อราสาเหตุโรคด้วยวิธี tissue transplanting บนอาหาร water agar (WA) และศึกษา
ลกัษณะทางสณัฐานวิทยาบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) ได้เชื้อรา Fusarium spp. จ านวน 12 ไอโซเลท 
ประเมินระดับความต้านทานต่อสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา 6 ชนิด คือ carbendazim, thiophanate- methyl, 
hexaconazole, difenoconazole, mancozeb และ copper hydroxide ทีร่ะดบัความเขม้ขน้ 0.1, 1, 10, 100 และ 1,000 
mg/l ของสารออกฤทธิ ์ค านวณเปอร์เซนต์ยับยัง้การเติบโตทางเส้นใยของเชื้อรา เพื่อประเมินค่า half maximal 
effective concentration (EC50) พบว่า เชือ้ราทุกไอโซเลทต้านทานระดบั highly resistance (HR) ต่อสาร mancozeb 
และ copper hydroxide และ ต่อสาร carbendazim จ านวน 6 ไอโซเลท และ thiophanate-methyl จ านวน 8 ไอโซเลท 
ที่ ค่ า  EC50 >1,000 mg/ l ทั ้ง นี้ ต้ า นท านร ะดับ  resistance (R)  ต่ อ ส า ร  carbendazim, thiophanate-methyl, 
difenoconazole อย่างละ 1 ไอโซเลท และต่อสาร hexaconazole จ านวน 2 ไอโซเลท ทีค่่า EC50 >100 ถงึ 1,000 mg/l 
นอกจากนี้ต้านทานระดบั intermediate resistance (IR) ต่อสาร hexaconazole และdifenoconazole อย่างละ 6 ไอโซ
เลท ต่อสาร carbendazim จ านวน 2 ไอโซเลท, thiophanate-methyl จ านวน 3 ไอโซเลท ที่ค่า EC50 >10 ถึง 100 
mg/l 
 
ค ำส ำคญั: โรคกิง่แหง้; ทุเรยีน; Fusarium spp.; fungicide resistance 
Keywords: dieback; durian; Fusarium spp.; fungicide resistance 
*Corresponding Author: 61543015@kmitl.ac.th 
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PT_O_05 
กำรเปรียบเทียบกำรเจริญเติบโตและกำรให้ผลผลิตของเหด็นำงฟ้ำท่ีเพำะแบบ smart farm และแบบ ปกติ 

Comparison of growth and yield of sarjor-caju mushrooms cultivated by smart farm and normal 
ณัฏฐนิธิศ แสงสุระธรรม, มลัลิกำ จินดำซิงห ์และ สุทธิรกัษ ์ผลเจริญ 

สาขา เทคโนโลยกีารผลติพชื มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้วทิยาเขตชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 
 

 
บทคดัยอ่ 
 เหด็นางฟ้า จดัเป็นเหด็เศรษฐกจิ ท ารายได้ให้แก่ผู้ปลูกเป็นอย่างมาก เป็นเหด็ที่เพาะได้ง่าย มรีะยะเวลา
เตบิโตเรว็ ออกดอกเหด็เป็นจ านวนมาก อกีทัง้ใชเ้งนิลงทุนไม่สงู การคนืทุนจงึรวดเรว็ จงึคุม้ค่าแก่การลงทุนเป็นอย่าง
ยิง่ จงึไดท้ าการเปรยีบเทยีบการเจรญิเตบิโตและการใหผ้ลผลติทีไ่ดจ้ากการเพาะแบบ Smart Farm และแบบปกต ิมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปรมิาณผลผลติของเหด็นางฟ้าทีเ่พาะ 2 รูปแบบ ท าการทดลอง ณ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้- ชุมพร 
จงัหวดัชุมพร เป็นเวลา 1 เดอืน จากการศกึษา 3 ครัง้แลว้ พบว่าน ้าหนักเฉลีย่ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัยิง่ 
[p>0.01] โดยการเพาะเหด็นางฟ้าแบบ Smart Farm 206.5 กรมัต่อเดอืน และการเพาะเหด็นางฟ้าแบบปกตมิ ี139.41 
กรมัต่อเดอืน ส่วนในดา้นของขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางหมวกเหด็นางฟ้าพบว่า มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัยิง่ 
[p>0.01] โดยการเพาะเหด็นางฟ้าแบบ Smart Farm มขีนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางหมวกเหด็นางฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 116.96 
มลิลเิมตร และการเพาะแบบปกตมิขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางหมวกเหด็นางฟ้าเฉลีย่อยู่ที ่ 96.81 มลิลเิมตร และในส่วน
ความยาวก้านดอกเหด็นางฟ้าพบว่า มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัยิง่ [p>0.01] โดยการเพาะเหด็นางฟ้าแบบ 
Smart Farm มคีวามยาวก้านดอกเฉลี่ยอยู่ที ่91.44 มลิลเิมตรและการเพาะเหด็นางฟ้าแบบปกตมิคีวามยาวก้านดอก
เฉลีย่อยู่ที ่78.75มลิลเิมตร 
 
ค ำส ำคญั : ผลผลติ, เหด็นางฟ้า, การเพาะเหด็นางฟ้า 
*Corresponding Author: pupupthonnawat@gmail.com 
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PT_O_06 
ผลของกำรใช้ปุ๋ ยเคมีรว่มกบัปุ๋ ยอินทรียต่์อกำรเจริญเติบโตของโกโก้ท่ีปลูกในบ่อซีเมนต ์

Effect of chemical fertilizer combined with organic fertilizer on the growth of cocoa grown  
in cement ponds  

ศภุวิชญ ์ชูเขียว* ชีวธนัย ์ไพโรจน์ และ อมรรตัน์ ชุมทอง 

1คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา วทิยาเขตสงขลา จงัหวดัสงขลา 
 

บทคดัยอ่ 
“โกโก้” พชืเศรษฐกจิใหม่ของไทยสามารถปลูกเป็นพชืเสรมิพชืแซมได้ด ีแต่การปลูกโกโก้แซมในแปลงอาจ

เกดิปัญหาเรื่องการแย่งน ้าและธาตุอาหารกบัพชืหลกัได้ การปลูกในบ่อซเีมนต์เป็นการแกปั้ญหาทางหนึ่ง แต่ยงัไม่มี
การศึกษาอตัราการให้ปุ๋ ยที่เหมาะในโกโก้ที่ปลูกในบ่อซีเมนต์ งานวิจยันี้จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาผลของการใช้
ปุ๋ ยเคมรี่วมกบัปุ๋ ยอนิทรยีต่์อการเจรญิเตบิโตของโกโกท้ีป่ลกูในบ่อซเีมนตใ์นระยะปีที ่2 โดยวางแผนการทดลองแบบสุม่
สมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) ประกอบด้วย 4 สิง่ทดลองๆ ละ 6 ซ ้าๆ ละ 1 ต้นคอื 1) ปุ๋ ยเคมี 
15-15-15 อตัรา 200 ก./ต้น + ปุ๋ ยเคม ี46-0-0 อตัรา 200 ก./ต้น 2) ปุ๋ ยเคม ี15-15-15 อตัรา 200 ก./ต้น + ปุ๋ ยเคม ี46-
0-0 อตัรา 200 ก./ต้น + ปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็ 1 กก./ต้น 3) ปุ๋ ยเคม ี15-15-15 อตัรา 100 ก./ต้น + ปุ๋ ยเคม ี46-0-0 อตัรา 
100 ก./ต้น + ปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็ 2 กก./ต้น และ 4) ปุ๋ ยเคม ี15-15-15 อตัรา 100 ก./ต้น + ปุ๋ ยเคม ี46-0-0 อตัรา 100 
ก./ต้น + ปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็ 1 กก./ต้น หลงัจากท าการทดลองเป็นระยะเวลา 8 เดอืน พบว่า การใส่ปุ๋ ยเคม ี15-15-15 
อตัรา 100 ก./ตน้ + ปุ๋ ยเคม ี46-0-0 อตัรา 100 ก./ตน้ + ปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็ 2 กก./ตน้ ใหค้วามสงูตน้ ความกวา้งทรงพุม่ 
และเสน้ผ่านศูนยก์ลางล าต้นมากทีสุ่ดคอื 177.8, 159.7 และ 58.2 ซม. ตามล าดบั การใส่ปุ๋ ยเคม ี15-15-15 อตัรา 200 
ก./ต้น + ปุ๋ ยเคม ี46-0-0 อตัรา 200 ก./ต้น + ปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็ 1 กก./ต้น ใหจ้ านวนกิง่มากทีสุ่ด 24.4 กิง่ และการใส่
ปุ๋ ยเคม ี15-15-15 อตัรา 200 ก./ต้น + ปุ๋ ยเคม ี46-0-0 อตัรา 200 ก./ต้น ใหค้วามเขยีวใบสงู 50.8 SPAD จากผลการ
ทดลองขา้งต้นแสดงให้เหน็ว่าการใช้ปุ๋ ยเคม ี15-15-15 อตัรา 100 ก./ต้น + ปุ๋ ยเคม ี46-0-0 อตัรา 100 ก./ต้น + ปุ๋ ย
อนิทรยีอ์ดัเมด็ 2 กก./ตน้ สง่เสรมิใหโ้กโกเ้จรญิเตบิโตไดด้ ี
 
ค ำส ำคญั: ปุ๋ ยเคม ี; ปุ๋ ยอนิทรยี ์; การเจรญิเตบิโต ;  โกโก ้; บ่อซเีมนต ์
Keywords: Chemical fertilizer; Organic fertilizer; Growth; Cocoa; Cement ponds 
*Corresponding Author: 614707020@parichat.skru.ac.th 
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PT_O_07 
ผลของปุ๋ ยอินทรียจ์ำกเปลือกและหน่อกล้วยน ้ำวำ้ต่อกำรเจริญเติบโตและผลผลิตของผกักำดขำวและกวำงตุ้ง 

Effects of organic fertilizer from peels and shoots of banana (Musa sapientum L. cv. Namwa)  
on growth and yield of Brassica pekinensis and Brassica chinensis 

จำรวุรรณ ฤทธิรตุม*์, นัจมี ปีไสย และ อมรรตัน์ ชุมทอง 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 160 หมู ่4 ต าบลเขารปูชา้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

 
บทคดัยอ่ 
 การผลติปุ๋ ยอนิทรยีจ์ากเปลอืกและหน่อกล้วยน ้าว้า เป็นแนวทางในการผลติปุ๋ ยอนิทรยีจ์ากวสัดุเหลอืทิง้ใน
ชุมชนเพื่อส่งเสรมิการผลติพชือนิทรยี ์การวจิยัครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลของปุ๋ ยอนิทรยีจ์ากเปลอืกและหน่อ
กล้วยน ้าว้าต่อการเจรญิเติบโตและผลผลติของผกักาดขาวและกวางตุ้ง วางแผนการทดลองแบบบลอ็กสุ่มสมบูรณ์ 
(Randomized Complete Block Design : RCBD) ประกอบด้วย 3 สิง่ทดลองๆ ละ 4 ซ ้า คอื 1) ใส่ปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเมด็
จากเปลอืกกลว้ยน ้าวา้ อตัรา 2 ตนัต่อไร่ ร่วมกบัน ้าหมกัชวีภาพหน่อกลว้ย อตัราความเขม้ขน้ต่อน ้า 1:500 2) ใส่ปุ๋ ย
อนิทรยี์อดัเมด็จากเปลอืกกล้วยน ้าว้า อตัรา 1 ตนัต่อไร่ ร่วมกบัน ้าหมกัชวีภาพหน่อกล้วย อตัราความเข้มขน้ต่อน ้า 
1:1000 และ 3) ปุ๋ ยเคมี (ชุดควบคุม) ในผกักาดขาว พบว่า การใช้ปุ๋ ยเคมใีห้น ้าหนักก่อนและหลงัตัดแต่ง เส้นผ่าน
ศูนย์กลางทรงพุ่ม และผลผลติต่อไร่ สูงสุดอยู่ที่ 147.76 กรมั/ต้น 127.9 กรมั/ต้น 11.93 เซนติเมตร/ต้น และ 2,864 
กโิลกรมั/ไร่ ตามล าดบั ความสูง จ านวนใบ และความเขยีวใบของทุกสิง่ทดลองไม่มคีวามแตกต่างทางสถิติ ส่วนใน
กวางตุ้ง พบว่า การใชปุ้๋ ยเคมใีหน้ ้าหนักก่อนและหลงัตดัแต่ง ความความเขยีวใบ และผลผลติต่อไร่ สงูสุดอยู่ที ่132.05 
กรมั/ต้น 119.21 กรมั/ต้น 42.14 SPAD และ 2,670.36 กโิลกรมั/ไร่ ตามล าดบั การใช้ปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเมด็จากเปลือก
กลว้ยน ้าวา้ อตัรา 2 ตนัต่อไร่ ร่วมกบัน ้าหมกัชวีภาพหน่อกลว้ย อตัราความเขม้ขน้ต่อน ้า 1:500 มจี านวนใบสงูสุดอยู่ที ่
9.08 ใบ/ตน้ ความสงูและเสน้ผ่านศูนยก์ลางทรงพุ่มของทุกสิง่ทดลองไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิอย่างไรกต็ามการ
ใชปุ้๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็จากเปลอืกกลว้ยน ้าวา้ อตัรา 2 ตนัต่อไร่ ร่วมกบัน ้าหมกัชวีภาพหน่อกลว้ย อตัราความเขม้ขน้ต่อ
น ้า 1:500 ช่วยส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตและผลผลติของผกักาดขาวและกวางตุง้ไดใ้กลเ้คยีงกบัการใชปุ้๋ ยเคม ีจงึเป็นอกี
ทางเลอืกหนึ่งทีจ่ะน าไปใชใ้นการผลติผกัอนิทรยี ์ไดอ้าหารทีป่ลอดภยัในการบรโิภค และช่วยเพิม่ความอุดมสมบูรณ์
ของดนิได ้ 
 
ค ำส ำคญั:  ปุ๋ ยอนิทรยี,์ กลว้ยน ้าวา้, การเจรญิเตบิโตและผลผลติ, ผกักาดขาว, กวางตุง้ 
*Corresponding Author: 614707041@parichat.skru.ac.th 
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PT_O_08 

กำรศึกษำวิเครำะหห์ำปริมำณ curcumin, ascorbic acid และ gallic acid ในขม้ิน 4 สำยพนัธุด้์วยเทคนิค 
ยูวิ วิสิเพิลสแปคโฟโตเมตรี   

Determination of CURCUMIN, ASCORBIC ACID AND GALLIC ACID IN TURMERIC 4 SPECIES of UV-
Visible spectrophotometry 

ณัฐรดี สุขสวสัด์ิ, มลัลิกำ จินดำซิงห ์และสุทธิรกัษ์ ผลเจริญ 
สาขา เทคโนโลยกีารผลติพชื มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้วทิยาเขตชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 

 
บทคดัยอ่ 
 ขมิ้นนับเป็นพชืที่มศีกัยภาพตวัหนึ่ง ซึ่งในขมิ้นจะมสีาระส าคญัและวติามนิ เช่น curcumin, vitamin c และ 
gallic acid ทีม่ฤีทธิใ์นการต่อตา้นอนุมลูอสิระและสง่เสรมิระบบภูมคุิม้กนัของร่างกาย แต่เน่ืองจากขมิน้มหีลายสายพนัธุ์
ซึ่งอาจมีสารส าคัญเหล่านี้ในปริมาณที่ต่างกัน ดังนัน้ในการศึกษาครัง้นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปริมาณ 
curcumin, ascorbic acid และ gallic acid ในขมิน้ทัง้ 4 สายพนัธุ ์ประกอบดว้ย 1.ขมิน้ชนัแดงสยาม 2.ขมืน้ทอง 3.ขมิน้
ด า 4.ขมิน้ชนั ดว้ยเทคนิค ยูว.ิ วสิเิพลิสแปคโฟโตเมตร ีจากผลการศกึษา พบว่า ขมิน้ทอง มปีรมิาณ curcumin  มาก
ที่สุด เท่ากับ 1.881 mg/g  [P(<0.001)] และขมิ้นที่มีปริมาณ curcumin น้อยที่สุดคือ ขมิ้นด า มีปริมาณ curcumin  
เฉลี่ยเท่ากับ 0.009  mg/g การศึกษาวิเคราะห์หาปริมาณ ascorbic acid ในขมิ้น พบว่า ในขมิ้นชันจะมีปริมาณ  
ascorbic acid เท่ากบั 0.542 mg/g เหมาะสมต่อการน าไปใช้ประโยชน์หรือน าไปบริโภคมากที่สุดเพื่อเพิ่มปริมาณ
วติามนิซใีนร่างกายและผลจากการศกึษาวเิคราะหห์าปรมิาณ gallic acid พบว่าในขมิน้ทอง มปีรมิาณ gallic acid  มาก
ทีส่ดุ คอื 2.597 mg/g และขมิน้ทีม่ปีรมิาณ gallic acid  น้อยทีส่ดุคอื ขมิน้ด า มปีรมิาณ gallic acid  เฉลีย่เท่ากบั 0.152 
mg/ จากการทดลองน าขมิน้จาก กลุ่มวสิาหกจิชุมชนแปรรปูบา้น เขานาใน ตมาสกดัโดยการใชเ้อททานอลความเขม้ขน้ 
70 % จ านวน 3 ตวัอย่าง/ขมิน้ 1 สายพนัธุจ์ากนัน้น าไปผ่านกระบวนการระเหยเอททานอลออกและเตมิสารเอททานอล
เขา้ไปใหม่ก่อนน าไปวเิคราะหด์ว้ยเทคนิคยวู ิวสิเิพลิสแปคโฟโตเมตร ีพบว่าขมิน้ทองมปีรมิาณสารตา้นอนมลูอสิระมาก
ทีส่ดุ 
 

ค ำส ำคญั: ขมิน้ , เคอรค์วิมนิ , กรดแอสคอรบ์กิ , กรดแกลลกิ , เครื่องสเปกโตรโฟโตมเิตอร ์UV-VIS 
*Corresponding Author: eyelove.1113@gmail.com 
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PT_O_09 
กำรใช้ปุ๋ ยมูลค้ำงคำวในรปูแบบต่ำง ๆ ท่ีมีผลต่อกำรเจริญเติบโตและผลผลิตของบีทรทู 

ญำณิศำ ทองกลดั, สพุรรษำ ใจหำญ และชมดำว ข ำจริง 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี

 
บทคดัยอ่ 

งานวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการใชปุ้๋ ยมูลคา้งคาวในรูปแบบต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโต และ
ผลผลติของบทีรทู มกีารวางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design (CRD) จ านวน 4 ซ ้า ประกอบดว้ย 
5 ทรทีเมนต ์คอื 1) ปุ๋ ยสตูร 46-0-0 ใสเ่มื่ออายุ 14 วนั ปรมิาณ 10 กรมั  สตูร 15-15-15 ใสเ่มื่ออายุ 28 วนั ปรมิาณ 10 
กรมั  และสูตร 13-13-21 ฉีดพ่นเมื่ออายุ  60 วนั ปรมิาณ 30 กรมั 2) ปุ๋ ยหมกัมูลค้างคาวแบบน ้า พ่นทางใบ ความ
เขม้ขน้ 1 ลติรต่อน ้า 10 ลติร ฉีดพ่นทุก 1 สปัดาห ์3) ปุ๋ ยหมกัมลูคา้งคาวแบบน ้า รดทางดนิ ความเขม้ขน้ 1 ลติรต่อน ้า 
10 ลติร ฉีดพ่นทุก 1 สปัดาห ์4) ปุ๋ ยหมกัมลูคา้งคาวแบบเมด็ 150 กโิลกรมัต่อไร่ 0.31 กรมัต่อตน้ ใสทุ่ก 1 สปัดาห ์และ 
5) ปุ๋ ยหมกัมูลค้างคาวแบบแห้ง 2700 กโิลกรมัต่อไร่ 56 กรมัต่อต้น ใส่ทุก 1 สปัดาห์  ด าเนินการวจิยัระหว่างเดอืน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีจงัหวดัเพชรบุร ีผลการศกึษา พบว่าบทีรูทที่ได้รบัปุ๋ ยหมกัมูลค้างคาวแบบเมด็มีการ
เจรญิเตบิโตดา้นความสงู (24.83 เซนตเิมตร) ความกวา้งของทรงพุ่ม (31.03 เซนตเิมตร) ปรมิาณคลอโรฟิลล ์(49.76 
SPAD UNIT) จ านวนใบ (7.87 ใบ)  ความกว้างของหวับีทรูท (37.98 มิลลิเมตร) ความยาวของหวับีทรูท (35.30 
มลิลเิมตร)  และดา้นผลผลติน ้าหนกัสดของหวับทีรทู (30.32 กรมั)  มากทีส่ดุ 
 
ค ำส ำคญั: ปุ๋ ยมลูคา้งคาว การเจรญิเตบิโต ผลผลติบทีรูท 
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PT_O_11 
ผลของกำกผงชูรสต่อกำรเจริญเติบโตและผลผลิตของผกัสลดักรีนโอค๊ท่ีปลูกในกระถำง 

Effect of Ami-Ami on Growth and Yield of Green oak Grown in Pots 
สมรกัษ์ รืน่ระเริงศกัด์ิ และศิริวรรณ แดงฉ ่ำ* 

สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี
 

บทคดัยอ่ 

กากผงชูรส หรอื อามิ-อาม ิ(Ami-Ami) เป็นวสัดุเหลอืใช้จากโรงงานผลติผงชูรส มลีกัษณะเป็นของเหลวสี
น ้าตาล มไีนโตรเจน 5.27 เปอร์เซน็ต์ และมรีายงานว่าสามารถน ามาใชท้ดแทนปุ๋ ยเคมทีี่มรีาคาสูงได้ งานวจิยันี้จงึมี
วตัถุประสงค์เพื่อศกึษาผลของกากผงชูรสต่อการเจรญิเติบโตและผลผลติของผกัสลดักรนีโอ๊คที่ปลูกในกระถาง  วาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design, CRD) ประกอบดว้ย 4 สิง่ทดลอง สิง่ทดลองละ 3 
ซ ้า ดงันี้ 1) ปุ๋ ยเคมสีตูร 15-15-15 2) กากผงชรูสอตัรา 100 ลติรต่อไร่ 3) กากผงชรูสอตัรา 200 ลติรต่อไร่ และ 4) กาก
ผงชรูสอตัรา 300 ลติรต่อไร่ บนัทกึการเจรญิเตบิโตทุก 5 วนั และท าการเกบ็เกีย่วผลผลติเมื่อผกัสลดักรนีโอ๊คมอีายุ 30 
วนัหลงัยา้ยปลูก พบว่า ในวนัทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ ผกัสลดักรนีโอ๊คทีไ่ดร้บักากผงชูรสอตัรา 300 ลติรต่อไร่ มจี านวนใบ 
ขนาดทรงพุ่ม และน ้าหนักผลผลติมากทีสุ่ด แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัยิง่ทางสถติ ิเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทดลองอื่น ๆ 
ผกัสลดักรนีโอ๊คทีไ่ดร้บักากผงชรูสอตัรา 300 และ 200 ลติรต่อไร่ มคีวามสงูมากกว่าผกัสลดักรนีโอ๊คทีไ่ดร้บัสิง่ทดลอง
อื่น ๆ และผกัสลดักรนีโอ๊คทีไ่ดร้บัปุ๋ ยเคมีสตูร 15-15-15 และกากผงชูรสอตัรา 300 ลติรต่อไร่ มปีรมิาณคลอโรฟิลลไ์ม่
แตกต่างกนั แต่มากกว่าสิง่ทดลองอื่น ๆ แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัยิง่ทางสถิต ิทัง้นี้กากผงชูรสอตัรา 300 ลติรต่อไร่
สามารถน ามาใชท้ดแทนปุ๋ ยเคมสีตูร 15-15-15 ในการผลติผกัสลดักรนีโอ๊คในกระถางได ้
 
ค ำส ำคญั : กากผงชรูส การเจรญิเตบิโต ผลผลติ กรนีโอ๊ค ผกักระถาง 
Keyword : Ami-Ami, Growth, Yield, Green oak, Vegetable pots  
*Corresponding Author: siriwan.dan@mail.pbru.ac.th 
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PT_O_12 
กำรศึกษำกำรเจริญเติบโตของทุเรียนแบบใช้ระบบควบคมุกำรให้น ้ำแบบไรส้ำย 

Study on growth of durian using INTERNET OF THING (IoT) system 
ณัฐวรำ  ไกรนรำ,สุทธิรกัษ์ ผลเจริญ,มลัลิกำ จินดำซิงห ์และ วิชชุดำ เอื้ออำรีย ์

สาขาเทคโนโลยกีารผลติพชื มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้วทิยาเขตชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 
 
บทคดัยอ่ 
การศกึษาการเจรญิเตบิโตของทุเรยีนแบบใช้ระบบควบคุมการใหน้ ้าแบบไรส้าย (INTERNET OF THING ; IoT)  ซึง่มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการเจรญิเตบิโตของตน้ทุเรยีนในการใช ้ระบบควบคุมการใหน้ ้าแบบไรส้าย เขา้มาเป็นเครื่องทุ่น
แรงทางการเกษตร โดยมกีารวางแผนการทดลองแบบเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ t-test ม ี2 ชุดการทดลอง ๆละ 5 ซ ้า โดย
การเกบ็ขอ้มลูการเจรญิเตบิโตทุก ๆ สองอาทติย ์เป็นระยะเวลา 5 เดอืน จากการศกึษาการเจรญิเตบิโตของตน้ทุเรยีนที่
ใชร้ะบบควบคุมการใหน้ ้าแบบไรส้ายและระบบน ้าแบบปกต ิโดย การศกึษาวดัความสงู ทรงพุ่ม จ านวนใบต่อกิง่ เสน้
รอบโคนกิง่ ความยาวกิง่ จ านวนผลต่อกิง่ ความกวา้งผล ความยาวผล น ้าหนักผล พบว่า ไม่มคีวามแตกต่างทางสถติ ิ
โดยแปลงทีม่กีารควบคุมการใหน้ ้าพชืแบบไรส้ายมคีา่เฉลีย่แนวโน้ม สงูสดุ คอื 826.9 เซนตเิมตร/ตน้ 476.9 เซนตเิมตร/
ต้น  212.1 ใบ/ต้น 15.062 เซนติเมตร/ต้น 259.35 เซนติเมตร/ต้น 2.2 ผล/กิ่ง  54.818 เซนติเมตร/ผล  24.866 
เซนตเิมตร/ผล  3.03 กโิลเมตร ตามล าดบั เสน้รอบโคนตน้ พบว่า เสน้ รอบโคนตน้ไม่มคีวามแตกต่างทางสถติ ิแปลงที่
มกีารเดนิระบบน ้าแบบปกต ิมเีสน้รอบโคนเฉลีย่แนวโน้มสงูสุด คอื 66.15 เซนตเิมตร/ต้น ความกวา้งใบ พบว่า ความ
กว้างของใบ มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ(ิt>0.05) แปลง ที่มกีารเดนิระบบการควบคุมการใหน้ ้าแบบไร้
สาย มคี่าความกวา้งใบเฉลีย่แนวโน้มสงูสดุ คอื 4.9 เซนตเิมตร/ตน้ ความยาวใบ พบว่า ความยาวใบไม่มคีวามแตกต่าง
ทางสถติ ิแปลงทีม่กีารเดนิระบบน ้าแบบปกต ิมคี่าความยาวใบเฉลีย่ แนวโน้มสงูสุด คอื 16.13 เซนตเิมตร/ตน้ จ านวน
ตาดอก พบว่า จ านวนตาดอกไม่มคีวามแตกต่างทางสถติ ิแปลงทีม่กีารเดนิระบบน ้าแบบปกต ิมจี านวนตาดอกเฉลี่ย
แนวโน้มสงูสุด คอื 8.8 ตา/ต้น จ านวนดอก พบว่า มคีวามแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัยิง่ทางสถติ(ิ t>0.01) แปลงทีม่ี
การเดนิระบบน ้าแบบปกต ิมคี่าจ านวนดอกเฉลีย่แนวโน้มสงูสดุ คอื  382.8 ดอก/กิง่    
 
ค ำส ำคญั: INTERNET OF THING (IoT) , ระบบควบคมุการใหน้ ้าแบบไรส้าย , ทุเรยีน ,การเจรญิเตบิโต 
*Corresponding Author: 1234567890.nut.77@gmail.com 
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PT_O_13 
ผลผลิตแหนแดง Azolla spp. ท่ีเลี้ยงในน ้ำจำกแหล่งต่ำงกนั 

The Production of Azolla spp. Cultivaed in Different Water Sources 
ธนภมิู ไทยถนอม, ณัฐกิตต์ิ ชยัชมุขนุ และ ชลิดำ ช้ำงแก้ว 

สาขาวชิาการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี 
 
บทคดัยอ่ 

การศกึษาผลผลติแหนแดงทีเ่ลีย้งในน ้าจากแหล่งต่างกนั  มวีัตถุประสงคเ์พื่อทราบถงึความแตกต่างของการ
ใหผ้ลผลติของแหนแดงทีเ่ลีย้งดว้ยน ้าทีต่่างกนั  3 ชุดการทดลอง คอื T1 สารละลายปุ๋ ย AB (ชุดควบคุม), T2 สารละลาย
ปุ๋ ยAB ผสมน ้าเลีย้งปลานิล และ T3 สารละลายปุ๋ ย AB ผสมน ้าเลีย้งปลาดุก โดยชุดการทดลองที ่2 และ 3 มอีตัราสว่น
ของสารละลายปุ๋ ยAB ต่อน ้าเลี้ยงปลา เท่ากบั 1 : 3  ทดลองเลี้ยงโดยใชป้รมิาตรน ้า 10 ลติร ใช้ปรมิาณแหนแดงสด
เริม่ต้น 25 กรมั/หน่วยทดลอง ท าการทดลอง 3 ซ ้า และเกบ็ผลผลติทุก 10 วนั เป็นระยะเวลา 60 วนั เมื่อสิน้สุดการ
ทดลองพบว่า ผลผลติเฉลีย่ในรูปน ้าหนักสดของแหนแดง ทีเ่ลี้ยงในสารละลายปุ๋ ย AB (ชุดควบคุม), สารละลายปุ๋ ยAB 
ผสมน ้าเลีย้งปลานิล และ สารละลายปุ๋ ยAB ผสมน ้าเลีย้งปลาดุกเท่ากบั 28±3.78ab, 22.66±0.66b และ 39.66±4.70a
กรมั/หน่วยทดลอง ตามล าดบั และผลผลติในรูปน ้าหนักแหง้เฉลี่ยของแหนแดงเท่ากบั 1.33±0.33b, 1.00±0.00bและ 
2.33±0.33a กรัม/หน่วยการทดลอง ตามล าดบั โดยชุดการทดลองที่ใช้สารละลายปุ๋ ย  AB ผสมน ้าเลี้ยงปลาดุกใน
อตัราส่วน 1 : 3 ใหผ้ลผลติของแหนแดงทัง้ในรูปน ้าหนักสดและน ้าหนักแหง้ สงูกว่าชุดการทดลองอื่นอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ(p<0.05)  
 

ค ำส ำคญั:แหนแดง; สารละลายปุ๋ ยAB; น ้าเลีย้งปลานิล; น ้าเลีย้งปลาดุก 
Keywords:Azolla; Nutrient solution AB; Tilapia farming water; Catfish farming water 
*Corresponding Author: annchalida@hotmail.com 
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PT_O_14 
กำรเปรียบเทียบสหสมัพนัธแ์ละวิเครำะหเ์ส้นทำงลกัษณะกำรเจริญเติบโตและผลผลิตของข้ำวโพดหวำนท่ี

ปลูกในจงัหวดันครศรีธรรมรำช 
Comparison, Correlation, and Path analysis of Growth and Yield Traits of Sweet Corn Planted in 

Nakhon Si Thammarat 
จกัรพงศ ์ตรีพนัธ,์ พงศธร รำชประดิษฐ,์ ธนำกร ทองมำก และ ธเนศ คอมเพช็ร* 

1ส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรธีรรมราช 80160 
 
บทคดัยอ่ 

ขา้วโพดหวานเป็นพชืเศรษฐกจิทีส่ าคญัทีม่กีารปลูกอย่างแพร่หลายในจงัหวดันครศรธีรรมราชอย่างไรกต็าม
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ข้าวโพดยงัมีน้อยงานวิจยันี้จึงจดัท าขึ้นเพื่อเปรียบเทียบศึกษาสหสมัพนัธ์ และ
วิเคราะห์เส้นทางระหว่างลักษณะทางการเกษตรและองค์ประกอบผลผลิตข้าวโพดหวานจ านวน 10 พันธุ์ ได้แก่ 
หวานเจยีไต๋ 1 (V1) ท๊อปสวที 801 (V2) ขา้วโพดหวาน (V3) จมัโบส้วที (V4) ซูเปอร์โกลด์ (V5) ซุปเปอร์ฮนันี่ (V6) 
ไบร์ทยีน 1357 (V7) ซุปเปอร์สวที (V8) ไฮบริกซ์ 59 (V9) และ ดอกเตอร์เป็ก 1351 (V10) การศึกษาวางแผนการ
ทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์จ านวน 3 บล็อก แต่ละบล็อกประกอบด้วย 10 พันธุ์ บันทึกการเจริญเติบโต ได้แก่ 
เสน้ผ่าศูนย์กลางล าต้น ความสูงล าต้น ความกว้างใบ ความยาวใบ จ านวนใบ และวนัออกดอก บนัทกึองค์ประกอบ
ผลผลติ ไดแ้ก่ ความยาว ความกวา้งและน ้าหนักของฝักก่อนและหลงัปอก จ านวนแถวต่อฝัก และจ านวนเมลด็ต่อแถว 
จากการเปรยีบเทยีบการเจรญิเตบิโตพบว่าสปัดาหท์ี ่8 หลงัปลกู ทุกลกัษณะมคีวามแตกต่างทางสถติทิี่p<0.01จากการ
เปรยีบเทยีบลกัษณะองคป์ระกอบผลผลติพบว่าลกัษณะสว่นใหญ่มคีวามแตกต่างทางสถติทิี่ p<0.05 หรอื 0.01 ยกเวน้
ความยาวผกัสดก่อนปอกไม่มคีวามแตกต่างทางสถติริะหว่างพนัธุ ์ขา้วโพดหวานพนัธุ ์V2 V4 V5 V6 V9 และ V10 มี
น ้าหนักฝักก่อนปอกสูงสุด (254.10 - 271.00 กรมั) และพนัธุ์ V10 มีน ้าหนักสดหลงัปอกสูงสุด (211.50 กรมั) จาก
การศึกษาสหสัมพันธ์ของลักษณะต่าง ๆ พบว่าความกว้างใบมีสหสัมพันธ์สูงที่สุดกับความยาวใบ(0.834**)
เสน้ผ่าศูนยก์ลางและความสงูล าต้นมสีหสมัพนัธท์างบวกกบัน ้าหนักฝักสดก่อนปอก (0.328** และ 0.452**) และหลงั
ปอก (0.322** และ 0.514**) และความกว้างใบมีสหสมัพนัธ์ทางบวกกบัน ้าหนักฝักสดก่อนปอก(0.256*)จากการ
วิเคราะห์เส้นทางพบว่าน ้ าหนักฝักสดก่อนปอก (0.455) จ านวนเมล็ดต่อแถว (0.228) ความสูงล าต้น (0.176) 
เสน้ผ่าศูนยก์ลางฝักหลงัปอก (0.139) มอีทิธพิลทางตรงสงูต่อน ้าหนักฝักสดหลงัปอก โดยเสน้ผ่าศูนยก์วางและความ
ยาวฝักสดหลงัปอก (0.341 และ 0.332) จ านวนเมลด็ต่อแถว (0.291) ความสงูล าตน้ (0.205) จ านวนแถวต่อฝัก (0.191) 
เสน้ผ่าศนูยก์ลางล าต้น (0.150) และความกวา้งใบ (0.118) มอีทิธพิลทางออ้มสงูต่อน ้าหนกัฝักสดหลงัปอกผ่านน ้าหนัก
ฝักสดก่อนปอก 
 

ค ำส ำคญั: ขา้วโพดหวาน; การเปรยีบเทยีบลกัษณะ; สหสมัพนัธ;์ การวเิคราะหเ์สน้ทาง 
Keywords: Sweet Corn; Trait Comparison; Correlation; Path Analysis 
*Corresponding Author: thanet.kh@wu.ac.th  
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PT_O_15 
ผลของออกซินต่อกำรเกิดรำกของต้นต ำเสำ (Fagraea fragrans Roxb.) ในสภำพปลอดเช้ือ 

Effects of auxins on rooting of Fagraea fragrans Roxb. in sterile growth condition 
สีตีรฮูำยำ สะดียำมู, สินีนำฏ เสน็ขำว, สุธำ เกลำฉีด, ธวชั รตันพนัธ,์ อำรยำ เจียรมำศ และอภิชยั บวัชูก้ำน* 

1คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000 
 

บทคดัยอ่ 
ต าเสาหรอืกนัเกรา (Fagraea fragrans Roxb.) เป็นไม้เนื้อแขง็ที่มคีุณประโยชน์หลากหลายควรค่าแก่การ

อนุรกัษ์ เมล็ดต้นต าเสามีขนาดเล็กมาก มีอาหารสะสมน้อย และมีอตัรารอดหลงังอกตามธรรมชาติต ่าการวจิยันี้มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลการชกัน าใหเ้กดิรากของชิน้ส่วนยอดของตน้ต าเสาปลอดเชือ้บนอาหารแขง็สตูร Murashige 
and Skoog (MS) ที่เติม indole-3-acetic acid (IAA), indole-3-butyric acid (IBA) และ 1-Naphthalene acetic acid  
(NAA) ทีร่ะดบัความเขม้ขน้ 0.0, 2.5, 5.0 และ 7.5 มลิลกิรมัต่อลติร  เป็นเวลา 7 สปัดาห ์วางแผนการทดลองแบบสุม่
สมบูรณ์ จ านวน 3 ซ ้า ผลการทดลองพบว่าอาหารสตูรทีเ่ตมิ IBA สามารถชกัน าใหเ้กดิรากไดด้ทีีสุ่ด (6.28±0.70 ราก/
ยอด) รองลงมาคอือาหารสูตรที่เติม IAA (3.51±0.45 ราก/ยอด) และอาหารสูตรที่เติมNAAเกดิรากน้อยที่สุด (0.51± 
0.16 ราก/ยอด) (p<0.05) อย่างไรกต็ามพบว่าอาหารสตูรที่เตมิ IAA มผีลท าใหเ้กดิรากยาวมากกว่าอาหารสตูรที่เติม
IBAการศกึษานี้สามารถใช้เป็นขอ้มูลเบื้องต้นส าหรบัการผลติต้นพนัธุ์ต้นพนัธุ์ต้นต าเสาในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการ
อนุรกัษ์และขยายพนัธุไ์ด ้
 
ค ำส ำคญั: การเพาะเลีย้งเน้ือเยือ่พชื, การชกัน าใหเ้กดิราก, ออกซนิ, ต าเสา, กนัเกรา 
Keywords: plant tissue culture, root induction, auxins, Fagraea fragrans Roxb. 
*Corresponding Author: apichai.b@psu.ac.th 
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PT_O_17 
ปริมำณน ้ำท่ีเมล่อนใช้ในกำรเจริญเติบโต 
Water consumption for growth of melon 

นริศรำ ไชยศรียำ1, ทศัไนย ศิริโภคำ1 และ สุรพล ฐิติธนำกล1,2* 
1 สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร โครงการจดัตัง้คณะนวตักรรมการเกษตรและประมง มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 

วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี 
2 หน่วยวจิยัพชืเศรษฐกจิของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี 

 
บทคดัยอ่ 

น ้ามบีทบาทส าคญัต่อการเจรญิเตบิโตและคุณภาพผลผลติของเมล่อนงานวจิยันี้ศกึษาการใชน้ ้าตลอดระยะ
การเจรญิเตบิโตของเมล่อน (Cucumis melo L.) พนัธุ์เลดี้กรนี ในโรงเรอืนพลาสตกิ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (completely randomized design; CRD) ม ี3 ทรทีเมนต์ๆ ละ 3 ซ ้า ไดแ้ก่ 1.ไม่มกีารคลุมกระถาง และใหน้ ้า
สม ่าเสมอตลอดการทดลอง (Control) 2. คลุมกระถาง และงดการใหน้ ้าก่อนการเกบ็เกีย่ว และ 3. ไม่มกีารคลุมกระถาง 
และงดการใหน้ ้าก่อนการเกบ็เกีย่ว โดยปลูกเมล่อนในระบบการปลูกพชืไม่ใชด้นิ (Soilless Culture) ประกอบดว้ยวสัดุ
ปลูกคือ ขุยมะพร้าว มะพร้าวสบั ทราย และแกลบด า  ท าการเก็บขอ้มูลการใช้น ้าของพชืโดยการชัง่น ้าหนักต้นทัง้
กระถาง เพื่อหาปรมิาณการใชน้ ้า ทุกๆ วนัพบว่า การใหน้ ้าทัง้ 3 วธิ ีเมล่อนมปีรมิาณการใชน้ ้าตลอดการเจรญิเตบิโต
ไม่แตกต่างกนัทางสถิต ิทัง้สามทรทีเมนต์ใชน้ ้าตลอดอายุการเจรญิเตบิโต 53.47±2.81 ลติรต่อต้น  และการงดใหน้ ้า
ก่อนการเกบ็ผลผลติ ท าใหผ้ลผลติมปีรมิาณของแขง็ทีล่ะลายไดเ้พิม่ขึน้ 
 

ค ำส ำคญั: เมล่อน, กำรให้น ้ำ, โรงเรอืนพลำสติก 
Keywords: Melon, Plastic greenhouses, water use efficiency 
*Corresponding Author: suraphon.t@psu.ac.th 
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PT_O_18 
กำรออกแบบกำรตดัแต่งทรงพุ่มท่ีเหมำะสมต่อกำรออกดอกกญัชงสำยพนัธุท์ดสอบ A และสำยพนัธุท์ดสอบ B 

The pruning designed for flower production of cannabis (Cannabis sativa L. Subsp. Sativa) :   
cultivar A and B 

ภำพิมล ยืนนำน1, อนัวำร ์ปะสู2 และ ปณิดำ กนัถำด3* 
1*มหาวทิยาลยัแมโ่จ-้ชุมพร   99 หมู ่5 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 

2 *บรษิทั วไีอพ ีออแกนคิ ฟารม์ 148 หมู ่2 ต.เขาพระ อ.เมอืง จ.นครนายก 
3*มหาวทิยาลยัแมโ่จ-้ชุมพร 99 หมู ่5 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 

 
บทคดัยอ่ 

การออกแบบการตดัแต่งทรงพุ่มทีเ่หมาะสมต่อการออกดอกกญัชง สายพนัธุท์ดสอบ A และสายพนัธุท์ดสอบ 
Bจุดประสงค์เพื่อท าการศึกษาผลกระทบของการตัดแต่งกิ่งและจ านวนกิ่งที่มีผลต่อการออกดอกของกัญชงโดย
ด าเนินการ ณ บรษิทั วไีอพ ีออแกนิค ฟารม์ เป็นพืน้ทีไ่ดร้บัอนุญาตปลูกอย่างถูกตอ้ง โดยการวจิยัการตดัแต่งทรงพุ่ม
ต้นกญัชงสายพนัธุ ์A และสายพนัธุ ์B แบ่งออกเป็น 4 Treatment ไดแ้ก่ ไม่มกีารตดัแต่ง, ตดัแต่งขอ้ที ่1 จากใบเลีย้ง, 
ตดัแต่งขอ้ที ่2 จากใบเลีย้ง และ ตดัแต่งขอ้ที ่3 จากใบเลีย้ง โดยแบ่งการตดัแต่งกิง่ 2 ครัง้ ท าภายในหอ้งปฏบิตักิารที่
ควบคุมความชื้น 75% และอุณหภูม ิ28 ๐C พบว่า สายพนัธุ์ทดลอง การตดัแต่งกิง่ครัง้ที่ 1 มคีวามสูงของกิง่ขา้ง ที่
ความเชื่อมัน่ 95% ต้นทีต่ดัแต่งขอ้ที ่3 มคีวามสงูกิง่มากทีสุ่ด คอื 29.60 ซ.ม. ต้นกญัชงทีไ่ม่มกีารตดัแต่งทรงพุ่มไม่มี
การแตกกิง่ขา้ง และ ตดัแต่งทรงพุ่มครัง้ที ่2 เป็นเวลา 5 สปัดาห ์ต้นทีต่ดัแต่งขอ้ที ่3 มคีวามสงูกิง่มากทีสุ่ดคอื  47.50 
ซ.ม. ต้นกญัชงทีไ่ม่มกีารตดัแต่งทรงพุ่มมคีวามกวา้งและความยาวใบมากทีสุ่ด ที่ความเชื่อมัน่ 99 % จ านวนตาดอก
ของสายพนัธุ ์A ของการตดัแต่งกิง่ในขอ้ที ่3 มจี านวนตาดอกมากทีสุ่ดคอื 35.08 ดอกต่อต้น รองลงมาคอื ต้นทีไ่ม่ตดั
แต่ง 17.20 ดอกต่อต้น ในขณะสายพนัธุท์ดลอง B พบว่า การตดัแต่งทรงพุ่มครัง้ที ่1 การตดัแต่งขอ้ที ่3 มคีวามสงูกิง่
มากทีสุ่ด คอื 33.60 ซ.ม. ทีค่วามเชื่อมัน่ 99 % ส่วนต้นกญัชงทีไ่ม่ตดัแต่งทรงพุ่มไม่มกีารแตกกิง่ขา้ง เมื่อตดัแต่งทรง
พุ่มครัง้ที ่2 ความสงูของกิง่ จากต้นตดัแต่งขอ้ที ่3 มคีวามสงูทีสุ่ด คอื 38.00 ซ.ม. แต่ความกวา้งใบและความยาวใบ
ของต้นกญัชงทีไ่ม่มกีารตดัแต่งทรงพุ่มมคีวามกวา้งและความยาวดทีีสุ่ด ทีค่วามเชื่อมัน่ 95%  จ านวนตาดอกของสาย
พนัธุ ์B ของการตดัแต่งกิง่ในขอ้ที ่3 มจี านวนตาดอกมากทีส่ดุคอื 29.80 ดอกต่อตน้ รองลงมาคอื ตน้ทีไ่ม่ตดัแต่ง 25.02 
ดอกต่อตน้ ทีค่วามเชื่อมัน่ 99 %  จากการทดลองจงึสรุปไดว้่าการตดัแต่งกญัชงในตดัแต่งขอ้ที ่3 จากใบเลีย้ง เมื่ออายุ 
5 สปัดาห ์และตดัแต่งอกีครัง้ เมื่ออายุ 8 สปัดาห ์สามารถเพิม่จ านวนตาไดม้ากกว่าทีส่ดุและมากกว่าตน้ทีไ่ม่ไดต้ดัแต่ง
กิ่ง ซึ่งมีพื้นฐานจากความสูงของกิ่งที่มากกว่าและมีจ านวนกิ่งที่มากกว่าต้นที่ไม่ตดัแต่งและการตัดแต่งทรงพุ่มใน
รูปแบบอื่น ทัง้นี้จ านวนตาดอกแต่จะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัสายพนัธุท์ีท่ าการตดัแต่งดว้ยอย่างไรกต็ามงานวจิยันี้ตอ้ง
ยุตกิ่อนการเกบ็ขอ้มลูดา้นคุณภาพของผลผลติจงึขาดขอ้มลูทีส่มบรูณ์ 
 
ค ำส ำคญั: 1; 2; กญัชง การตดัแต่งทรงพุม่  
Keywords: Cannabis; Training and Pruning;  
*Corresponding Author: Panida_dack@hotmail.com 
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PT_O_19 
ประเมินศกัยภำพของวิธีกำรใช้พชืกบัดกัตำมหลกักำรขบัไล่และดึงดดูเพื่อกำรจดักำรแมลงศตัรพูืช 

ในแปลงถัว่ฝักยำว 
อนันตย์ศ ผลพนูเกิด1*, อรณุกมล ฤทธิกลู1 และวิกนัดำ รตันพนัธ2์ 

1คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี 
2โครงการจดัตัง้คณะนวตักรรมการเกษตรและประมง มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี 

 
บทคดัยอ่ 

การศกึษาประสทิธภิาพของวธิกีารจดัการแมลงศตัรูพชืในแปลงถัว่ฝักยาวอนิทรยีโ์ดยใชพ้ชืกบัดกัแบบขบัไล่
และดงึดูด (push-pull trap cropping) ซีง่ประกอบดว้ยพชืกบัดกัทีด่งึดดูแมลงศตัรูพชื (pull component) และใชส้ารทีม่ี
คุณสมบตัใินการไล่แมลง (push component) ช่วยเบีย่งเบนความสนใจของแมลงศตัรูพชื ไม่ใหเ้ขา้ไปทีแ่ปลงพชืหลกั 
โดยปลูกถัว่ฝักยาวจ านวน 12 ต้น ทีเ่ป็นพชืกบัดกัก่อนถัว่ฝักยาวพชืหลกัทีม่จี านวน 60 ต้น เป็นเวลา 2 สปัดาห ์และ
ฉีดน ้าสม้ควนัไมท้ี่มคีวามเขม้ขน้ 10 : 1,000 (น ้าสม้ควนัไม ้: น ้า, v:v) ในแปลงถัว่ฝักยาวพชืหลกั สปัดาห์ละ 2 ครัง้
จนกระทัง่เกบ็เกีย่วผลผลติ ด าเนินการเกบ็ขอ้มลูแมลงศตัรพูชืและแมลงศตัรธูรรมชาตใินแปลงเป็นเวลา 9 สปัดาห ์โดย
วธิกีารสุม่ยอดเพื่อนบัจ านวน เหวีย่งสวงิ และตดิตัง้กบัดกักาว เปรยีบเทยีบกบัแปลงควบคุม ผลการศกึษาพบว่า แมว้่า
จ านวนตวัรวมของแมลงศตัรูพชืจากทุกวธิกีารเกบ็ในแปลงถัว่ฝักยาวพชืหลกัจะไม่แตกต่างจากแปลงควบคุม แต่แปลง
ถัว่ฝักยาวพชืหลกัมจี านวนตวัรวมของศตัรูธรรมชาติสูงกว่าแปลงควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) โดย
จ านวนและน ้าหนกัของฝักถัว่ในแปลงพชืหลกัสงูกว่าแปลงทีไ่ม่ใชพ้ชืกบัดกัแมว้่าแปลงถัว่ฝักยาวทีใ่ชพ้ชืกบัดกัแบบขบั
ไล่และดงึดูดมตี้นทุนในการจัดการสูงกว่าแปลงควบคุมแต่ผลผลติถัว่ฝักยาวที่ได้มีปรมิาณและคุณภาพดกีว่าแปลง
ควบคุมอย่างมาก 
 
ค ำส ำคญั : พชืหลกั ศตัรธูรรมชาต ิน ้าสม้ควนัไม ้
*Corresponding Author: wigunda.r@psu.ac.th 
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PT_O_20 
ผลของสำรสกดัจำกพชืต่อกหุลำบตดัดอกหลงักำรเกบ็เก่ียว 

The Effect of Plant Extracts on Post-Harvest Cutting Rose 
ฟิรเดำส ์บำกำ และณัฏฐำกร วรอฐัสิน* 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี 
 
บทคดัยอ่ 

กุหลาบเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคญัในประเทศไทยและราคาของดอกกุหลาบขึ้นอยู่กบัคุณภาพของดอกซึ่ง
น าไปสู่การใชส้ารเคมใีนการรกัษาคุณภาพดอกซึง่สารเคมเีหล่านี้อาจตกคา้งและส่งผลกระทบกบัสิง่แวดลอ้มได้  ดงันัน้
การศกึษานี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาประสทิธภิาพของน ้ามนัหอมระเหยจากเปลอืกสม้โชกุนและสารเคลอืบผวิว่านหาง
จระเข้ในการลดการเสื่อมสภาพและการยืดอายุการปักแจกันของดอกกุหลาบตัดดอก การทดลองที่ 1 ศึกษา
ประสทิธภิาพการยดือายุดอกกุหลาบดว้ยสารเคลอืบผวิว่านหางจระเขท้ีค่วามเขม้ขน้ 0%, 50% และ 100% พบว่าดอก
กุหลาบทีผ่่านการเคลอืบดว้ยสารเคลอืบผวิว่านหางจระเขท้ีค่วามเขม้ขน้ 50% มอีายุการปักแจกนัทีเ่พิม่ขึน้ 2 วนัเมื่อ
เทยีบกบัชุดควบคุม รวมถงึสามารถรกัษาการลดลงของน ้าหนักสดของดอกไมแ้ละรกัษาปรมิาณฟีนอลกิ การทดลองที ่
2 ศกึษาประสทิธภิาพการยดือายุการปักแจกนัของน ้ามนัหอมระเหยจากเปลอืกสม้โชกุนทีค่วามเขม้ขน้ 0 , 100  และ 
200 ppm พบว่าดอกกุหลาบที่ผ่านการพลัซิง่ด้วยน ้ามนัหอมระเหยจากเปลอืกสม้โชกุนสามารถยดือายุการปักแจกนั
จาก 6 วนั เป็น 8 วนั แต่ไม่สามารถรกัษาปรมิาณฟีนอลกิได้ โดยน ้ามนัหอมระเหยที่ความเขม้ขน้ 200 ppm ให้ผลดี
ที่สุด การทดลองที่ 3 ศกึษาประสทิธภิาพของน ้ามนัหอมระเหยจากเปลอืกสม้โชกุนที่ความเขม้ขน้ 200 ppm ร่วมกบั
สารเคลอืบผวิว่านหางจระเขท้ีค่วามเขม้ขน้ 50% ต่อการยดือายุดอกกุหลาบหลงัการเกบ็เกีย่ว พบว่าการรกัษาคุณภาพ
และการยดือายุการปักแจกนัมคี่าใกลเ้คยีงกนัเมื่อเทยีบกบัสารเคมทีางการคา้ 1-Methylcyclopropene (1-MCP)  จาก
การศกึษาที่กล่าวมาขา้งต้นชี้ใหเ้หน็ว่าการใช้สารเคลอืบผวิว่านหางจระเขแ้ละน ้ามนัหอมระเหยจากเปลอืกสม้โชกุน
สามารถใชเ้ป็นทางเลอืกทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มในการปรบัปรุงคุณภาพดอกไมแ้ละอายุการปักแจกนัของการตดัดอก
กุหลาบ 
 

ค ำส ำคญั: ดอกกุหลาบ น ้ามนัหอมระเหย ว่านหางจระเข ้อายุการปักแจกนั หลงัการเกบ็เกีย่ว 
*Corresponding Author: natthakorn.w@psu.ac.th  
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PT_O_21 
กำรขยำยพนัธุข์ม้ินชนัสำยพนัธุต์รงั 1 ในหลอดทดลอง 

In Vitro Propagation of Curcuma longa L. var. Trang 1 
วิภำวรรณ์ ศรีขำว และสกลุรตัน์ หำญศึก* 

สาขาวชิาพชืศาสตร ์คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตนครศรธีรรมราช  
จงัหวดันครศรธีรรมราช 80110  

 
บทคดัยอ่ 

ขมิ้นชนัสายพนัธ์ตรงั 1 หรอืที่รู้จกักนัคอื ขมิ้นทอง เป็นขมิ้นที่มกีารปลูกกนัอย่างแพร่หลายในจงัหวดั
นครศรธีรรมราช เน่ืองจากใหน้ ้าหนกัสด 2.23 ตนัต่อไร ทนทานต่อโรค โดยใหส้ารส าคญัเคอรค์มูนิอยดเ์ฉลีย่ 10.62 
เปอรเ์ซน็ต์ น ้ามนัหอมระเหยเฉลีย่ 7.99 เปอรเ์ซน็ต์ ท าใหไ้ดร้บัความนิยมกนัอย่างแพร่หลาย ส่งผลใหผ้ลผลติไม่
เพยีงพอต่อความต้องการของตลาด และต้นพนัธุท์ีจ่ะน ามาปลูกไม่เพยีงพอ ดงันัน้ในการศกึษานี้จงึมวีตัถุประสงค์
เพื่อการขยายพนัธุข์มิน้ชนัสายพนัธุต์รงั 1 ใหไ้ดป้รมิาณมากในระยะเวลาอนัสัน้จากการเพาะเลีย้งในหลอดทดลอง  
โดยศกึษาการชกัน ายอดจากการเพาะเลีย้งชิน้ส่วนหน่อจากเหงา้ขมิน้ชนั ฟอกฆ่าเชือ้ และวางเลีย้งบนอาหารสตูร 
Murashige and Skoog (MS) เตมิ Benzyladenine (BA)  (1 2 3 4 และ 5 มลิลกิรมัต่อลติร) เป็นเวลา 3 เดอืน วาง
แผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) สิง่ทดลองละ 10 ซ ้า น าขอ้มลูมาวเิคราะหท์างสถติ ิ
พบว่า การวางเลีย้งหน่อขมิน้ชนับนอาหารสตูร MS เตมิ BA ความเขม้ชนั 2 มลิลกิรมัต่อลติร ใหจ้ านวนยอดเฉลีย่
สูงสุด 1.60 ยอดต่อชิ้นส่วน ความสูงยอดเฉลี่ยสูงสุด 6.00 เชนติเมตร และให้จ านวนใบเฉลี่ยสูงสุด 6.80 ใบต่อ
ชิน้ส่วน ส าหรบัการชกัน ารากท าโดยการน าชิน้ส่วนยอดมาเพาะเลีย้งบนอาหารสตูร MS เตมิ Naphthylacetic acid 
(NAA) (0 0.5 1 1.5 2 2.5 และ 3 มลิลกิรมัต่อลติร) ร่วมกบัการเติมและไม่เติมผงถ่าน (0.2%) เป็นเวลา 3 เดอืน 
พบว่า อาหารสตูร MS เตมิ NAA ความเขม้ขน้ 2.5 มลิลกิรมัต่อลติร ใหจ้ านวนรากสงูสดุ 11.80 รากต่อชิน้สว่น และ
ความยาวรากสงูสดุ 8.60 เซนตเิมตร จากนัน้น าตน้กลา้ขมิน้ชนัทีม่รีากสมบรูณ์แขง็แรงยา้ยไปอนุบาลในโรงเรอืนที่
มแีสงผ่านประมาณ 50 เปอร์เซน็ต์ เป็นเวลา 1 เดอืน พบว่าต้นขมิ้นชนัมอีตัราการรอดชวีติ 80 เปอร์เซน็ต์ และ
สามารถเจรญิเตบิโตเป็นต้นทีส่มบูรณ์และแขง็แรงไดอ้ย่างรวดเรว็ ดงันัน้การขยายพนัธุข์มิน้ดว้ยวธิกีารเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อจงึเป็นอกีแนวทางในการเพิม่ปรมิาณต้นพนัธุข์มิน้ในเชงิการคา้เพื่อใหไ้ดป้รมิาณมากและเพยีงพอต่อความ
ตอ้งการ 
 

ค ำส ำคญั: ขมิน้ชนัสายพนัธุต์รงั 1; การเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ; สารควบคุมการเจรญิเตบิโต 
Keywords: Curcuma Longa L. var. Trang 1; Tissue culture; Plant growth regulator  
*Corresponding Author: sakulrat.s@rmutsv.ac.th 
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FS_O_01 

กำรพฒันำผลิตภณัฑก์ะทิเลียนแบบ 
Development of coconut milk analogue 

นริศรำ ศรีจนัทร,์ ศภุกำนต ์หลงละเลิง, มนัส ชยัจนัทร ์และ วรวรรณ พนัพิพฒัน์* 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรอ์าหารและนวตักรรม ส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

222 หมู ่10 ต าบลไทยบุร ีอ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80160 
 
บทคดัยอ่ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาชนิดและความเขม้ขน้ของอมิลัซไิฟเออร ์การใชอ้มิลัซไิฟเออรร์่วม และผล
ของสารใหค้วามหนืด ต่อคุณลกัษณะของอมิลัชนักะทเิลยีนแบบ โดยใชน้ ้ามนัเมลด็เนื้อในปาลม์ซึง่มกีรดไขมนัที่เป็น
องคป์ระกอบใกลเ้คยีงกบักรดไขมนัในกะท ิทีค่วามเขม้ขน้รอ้ยละ 20 และมกีารใชอ้มิลัซไิฟเออรท์ีแ่ตกต่างกนั 4 ชนิด 
ได้แก่ Tween 20, whey protein isolate (WPI), egg albumen และ sodium caseinate ที่ความเขม้ขน้แตกต่างกนั 5 
ระดับ คือ ร้อยละ 0, 3, 5, 7, และ 10 จากนัน้น าอิมัลชนัที่ได้ไปวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นอิมลัซิไฟเออร์ 
(emulsion activity index; EAI) ขนาดของอนุภาคและการกระจายตวัของอนุภาคไขมนั วเิคราะหซ์ตี้าโพเทนเชยีลและ
ลกัษณะสณัฐานวทิยาของอนุภาคไขมนั พบว่าอมิลัซไิฟเออรท์ีเ่หมาะสมคอื sodium caseinate ทีค่วามเขม้ขน้รอ้ยละ 7 
ซึ่งท าให้ได้อมิลัชนัที่มเีสถียรภาพสูง (EAI = 1,274 m2/g, ซตี้าโพเทนเชยีล = -93, ขนาดอนุภาคเฉลี่ย = 827 nm)
จากนัน้ได้ศึกษาการเติมโค-อิมลัซิไฟเออร์ (co-emulsifier) คือ เลซิติน (ร้อยละ 0, 0.5, 1 และ 2) ร่วมกบั sodium 
caseinate รอ้ยละ 7 ต่อเสถยีรภาพของอมิลัชนั พบว่า การเตมิเลซตินิในปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ มแีนวโน้มท าใหอ้มิลัชนัทีไ่ด้
มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น และในขัน้สุดท้ายได้ศึกษาผลของการเติมสารให้ความหนืด 2 ชนิด คือ แป้งข้าวโพด และ 
maltodextrin ที่ความเขม้ขน้ร้อยละ 0, 0.1, 0.3, 0.5 และ 0.7 ต่อระบบจ าลองอมิลัชนัจ าลองน ้ากะท ิซึ่งพบว่าสารให้
ความหนืดทัง้คู่ทีค่วามเขม้ขน้รอ้ยละ 0.7 ช่วยท าใหอ้มิลัชนัจ าลองน ้ากะทมิคีวามเสถยีรและมคีุณลกัษณะทางกายภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในดา้นความหนืด ใกลเ้คยีงกบักะททิางการคา้ ซึง่ผลจากงานวจิยันี้ท าใหส้ามารถผลติกะทเิลียนแบบ
ทีม่คีุณลกัษณะทางภาพใกลเ้คยีงกบักะททิางการคา้ 
 
ค ำส ำคญั: กะทเิลยีนแบบ; อมิลัซไิฟเออร;์ น ้ามนัเมลด็ในปาลม์ 
Keywords: Imitation Coconut Milk; Emulsifier; Palm Kernel Oil 
*Corresponding Author: pworawan@wu.ac.th  
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FS_O_02 
กำรยบัยัง้เอนไซมพ์อลิฟีนอลออกซิเดสในด้วงสำคดู้วยกรดแอสคอรบิ์ก 

Polyphenol Oxidase Inhibition in Sago Palm Weevil Larvae using Ascorbic Acid  
สุภำพร ประทีป ณ ถลำง, ศศิวิมล บวัลำด, ภำนุมำศ สมจิต, กำญจนำพร ชมุทอง, วรวรรณ พนัพิพฒัน์ และ

มนัส ชยัจนัทร*์ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรอ์าหารและนวตักรรม ส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

222 หมู ่10 ต าบลไทยบุร ีอ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80160 

 
บทคดัยอ่ 

ดว้งสาค ู(Rhynchophorus ferrugineus) เป็นแมลงบรโิภคไดท้ีน่ิยมกนัอย่างแพร่หลายชนิดหนึ่งในภาคใตข้อง
ประเทศไทย โดยบริโภคในระยะตวัหนอน เนื่องจากมรีสชาตอิร่อยและมโีปรตีนสูง ด้วงสาคูเป็นแมลงที่เลี้ยงง่าย ใช้
ระยะเวลาสัน้ และให้ผลผลิตสูง ท าให้ปรมิาณความต้องการด้วงสาคูมเีพิม่ขึน้ แต่อย่างไรกต็ามด้วงสาคูมกัประสบ
ปัญหาการเกดิสดี าหรอืเมลาโนซสี (melanosis) หลงัการเกบ็เกี่ยวและในระหว่างการเกบ็รกัษา ซึ่งมสีาเหตุส าคญัมา
จากกิจกรรมของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส (polyphenoloxidase; PPO) ที่ เร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของ
สารประกอบฟีนอลกบัออกซเิจนจนไดเ้ป็นสารสนี ้าตาลซึง่สามารถตกตะกอนรวมตวักบักรดอะมโินและโปรตนีต่อเน่ือง
จนเกิดเป็นสารโพลิเมอร์ที่มสีดี าเข้ม จึงจ าเป็นต้องมกีารป้องกนัหรือชะลอปฏิกิริยาดงักล่าว โดยทัว่ไปสามารถใช้
สารเคมใีนกลุ่มซลัไฟต์ เช่น โซเดยีมเมตาไบซลัไฟต์เพื่อแก้ปัญหานี้ แต่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูบ้รโิภค
โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มทีเ่ป็นโรคหอบหดื ดว้ยเหตุนี้จงึมกีารวจิยัเพื่อลดการใชส้ารประกอบซลัไฟตเ์พื่อใหส้ง่ผลกระทบ
ต่อผูบ้รโิภคน้อยทีสุ่ด การทดลองนี้ไดศ้กึษาความสามารถในการยบัยัง้เอนไซม ์PPO จากดว้งสาคูโดยใชส้ารเตมิแต่ง
อาหารจากธรรมชาต ิคอื กรดแอสคอรบ์กิ เปรยีบเทยีบกบัโซเดยีมเมทาไบซลัไฟต ์ในช่วงความเขม้ขน้ตัง้แต่รอ้ยละ 0-
1.25 จากการทดลองพบว่า ความสามารถในการยบัยัง้เอนไซม ์PPO ของกรดแอสคอรบ์กิและโซเดยีมเมทาไบซลัไฟต์
เพิ่มขึ้นตามความเขม้ขน้ที่ใช้ (p<0.05) โดยความเข้มข้นของกรดแอสคอร์บิกและโซเดียมเมทาไฟซลัไฟต์ที่ท าให้
เอนไซม์ถูกยับยัง้ร้อยละ 50 (half-maximal inhibitory concentration; IC50) มีค่าประมาณร้อยละ 0.05 และ 0.2 
ตามล าดบั บ่งชีไ้ดว้่ากรดแอสคอรบ์กิมคีวามสามารถในการยบัยัง้เอนไซม ์PPO จากดว้งสาคไูดด้กีว่าโซเดยีมเมทาไบ
ซลัไฟต ์ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึโอกาสทีจ่ะสามารถประยุกตใ์ชก้รดแอสคอรบ์กิเพื่อป้องกนัการเกดิเมลาโนซสีในดว้งสาคไูด้ 
 
ค ำส ำคญั: ดว้งสาค;ู พอลฟีินอลออกซเิดส; เมลาโนซสี; กรดแอสคอรบ์กิ 
Keywords: Sago Palm Weevil Larvae; Polyphenoloxidase; Melanosis; Ascorbic Acid 
*Corresponding Author: cmanat@wu.ac.th  
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FS_O_03 
อิมลัเจลท่ีมีส่วนผสมของเคอรค์มิูนในน ้ำมนัมะพรำ้วเพื่อเป็นสำรสีฟังกช์นัในอำหำร 

Curcumin in Coconut Oil-Loaded Emulgel as a Functional Food Colorant 
วำสนำ สุขเล่ียน, ศศิกำนต ์ทบัมุด, หทยัรตัน์ เพชรสงัข,์ วรวรรณ พนัพิพฒัน์ และ มนัส ชยัจนัทร*์ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรอ์าหารและนวตักรรม ส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

222 หมู ่10 ต าบลไทยบุร ีอ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80160 
 
บทคดัยอ่ 
   งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อผลติอมิลัเจลของสารสกดัเคอรค์ูมนิในน ้ามนัมะพรา้วเพื่อเป็นสารใหส้ฟัีงกช์นัใน
อาหาร โดยเริม่ตน้จากการเตรยีมสารสกดัเคอรค์มูนิจากขมิน้ชนัโดยใชน้ ้ามนัมะพรา้วเป็นตวัท าละลายในอตัราสว่น 1:7 
(น ้าหนกั:น ้าหนกั) สกดัดว้ยเครื่องอลัตราซาวน์ทีแ่อมปลจิดู 55 ไมโครเมตร นาน 10 นาท ีทีอุ่ณหภูม ิ40 องศาเซลเซยีส 
ต่อดว้ยการกวนทีอุ่ณหภูมเิดยีวกนันาน 10 นาท ีก่อนน าไปปัน่เหวีย่งทีค่วามเรว็รอบ 5,000g นาน 10 นาท ีจากการ
ทดลองพบว่า สารสกดัเคอรค์ูมนิในน ้ามนัมะพรา้วมสีเีหลอืง (L* = 5.92 a* = 0.82 และ b* = 9.14) มคี่าการดูดกลนื
แสงสูงสุดของเคอรค์ูมนิทีค่วามยาวคลื่น 423 นาโนเมตร ประกอบด้วยเคอร์คูมนิร้อยละ 10.81 สารประกอบฟีนอลกิ
ทัง้หมดเท่ากบั 174.43 มลิลกิรมัสมมลูยก์รดแกลลกิ/100 กรมั  และมกีจิกรรมในการท าลายอนุมลูอสิระ DPPH เท่ากบั 
0.27 มลิลโิมลสมมลูยโ์ทรลอ็กซ/์100 กรมั จากนัน้ท าการเตรยีมอมิลัชนัชนิดน ้ามนัในน ้าของสารสกดัเคอรค์มูนิในน ้ามนั
มะพรา้วโดยใชส้ดัสว่นของเฟสน ้ามนัรอ้ยละ 50  และพอลซิอรเ์บท 80 รอ้ยละ 0.15 เป็นอมิลัซไิฟเออร ์ในขัน้สดุทา้ยน า
อมิลัชนัที่ได้ไปเตรยีมอมิลัเจลโดยใชค้าราจแีนนร้อยละ 0.75 เป็นสารก่อเจล จากการทดลองพบว่า อมิลัเจลที่ได้มสีี
เหลืองเข้ม (L* = 39.50 a* = 5.52 และ b* = 62.83) มีพีเอชเท่ากบั 6.43 สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นสารสี
ฟังก์ชนัในผลติภณัฑ์อาหาร เช่น นักเก็ตจากพชื เพื่อให้ผลติภณัฑ์มสีเีสมอืนกบัผลติภณัฑ์จากเนื้อไก่ รวมทัง้ท าให้
ผลติภณัฑม์เีสถยีรภาพจากการออกซเิดชนัของไขมนัในระหว่างการเกบ็รกัษามากขึน้ 
 
ค ำส ำคญั: เคอรค์มูนิ; น ้ามนัมะพรา้ว; อมิลัเจล; สารสฟัีงกช์นั 
Keywords: Curcumin; Coconut Oil; Emulgel; Functional Food Colorant  
*Corresponding Author: cmanat@wu.ac.th  
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OT_O_01 
ผลของวสัดทุ ำกระชงัต่อกำรเกิดส่ิงมีชีวิตเกำะติดในทะเลสำบสงขลำ 

Effect of Fish-Cage Netting Materials on Biofouling Communities in Songkhla lake 
กนกวรรณ เขียวสง่ำ1*, จิระยุทธ รืน่ศิริกลุ2, มนตส์รวง ยำงทอง1 

1หลกัสตูรวทิยาศาสตรก์ารประมงและทรพัยากรทางน ้า สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์จ.ชุมพร 80160 

2ศนูยว์จิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมสตัวน์ ้าชายฝัง่ จ.สงขลา 90000 
 

บทคดัยอ่  
 ศกึษาผลของวสัดุต่อการเกดิสิง่มชีวีติเกาะตดิในทะเลสาบสงขลา โดยแบ่งชุดการทดลอง 4 ชุดการทดลอง 3 
ซ ้า ไดแ้ก่ อวนโปลสีเีขยีวขีม้า้(T1), อวนโปลสีแีดงสม้(T2), ตาข่ายพลาสตกิสเีขยีว(T3), และตาข่ายพลาสตกิสดี า(T4) 
เก็บข้อมูล จ านวนชนิดและปริมาณสิง่มชีวีิตเกาะติด และระยะเวลาการเกิดสิง่มีชวีิตเกาะติดชนิดเด่น โดยสุ่มเกบ็
ตวัอย่างเดอืนละครัง้เป็นเวลา 3 เดอืน พบว่า เมื่อเวลา 3 เดอืน T1 มนี ้าหนกัสิง่มชีวีติเกาะตดิมากทีส่ดุ 2.12±1.20 กก./
ตร.ม. พบ 5 ชนิด ได้แก่ ไดอะตอม (Diatoms)  0.94×107 เซลล์/ตร.ม., หอยกะพง (Horse mussel, Musculus 
senhousia) 29.92×103 ตวั/ตร.ม., แอมฟิพอด (Amphipods) 5.00×103ตวั/ตร.ม., นีมาโทด (Nematodas) 3.53×103 
ตวั/ตร.ม., และแทเนดส(์Tanaids) 2.65×103 ตวั/ตร.ม., T4 มนี ้าหนักสิง่มชีวีติเกาะติด 1.56±1.70 กก./ตร.ม. พบ 5 
ไดแ้ก่ ไดอะตอม 1.06×107เซลล/์ตร.ม., หอยกะพง 18.16×103 ตวั/ตร.ม., แอมฟิพอด 7.06×103ตวั/ตร.ม., แทเนดส ์
6.76×103ตวั/ตร.ม., และนีมาโทด 1.47×103 ตวั/ตร.ม., T2 มนี ้าหนักสิง่มชีวีติเกาะติด 1.51±1.07 กก./ตร.ม. พบ 5 
ชนิด ได้แก่ ไดอะตอม 1.41×107เซลล์/ตร.ม., หอยกะพง 21.65×103ตัว/ตร.ม., แอมฟิพอด 7.35×103ตัว/ตร.ม., 
แทเนดส ์7.35×103ตวั/ตร.ม., และนีมาโทด 2.35×103ตวั/ตร.ม., และ T3 มนี ้าหนักสิง่มชีวีติเกาะตดิ 1.00±0.52 กก./
ตร.ม. พบ 5 ชนิด ไดแ้ก่ ไดอะตอม 0.82×107เซลล/์ตร.ม., หอยกะพง 10.78×103ตวั/ตร.ม., แอมฟิพอด 5.59×103ตวั/
ตร.ม., แทเนดส2์.65×103ตวั/ตร.ม., และนีมาโทด 2.35×103ตวั/ตร.ม., จ านวนสิง่มชีวีติเกาะตดิ ทัง้ 4 ชุดการทดลอง 
ไม่แตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(P>0.05) ในขณะทีน่ ้าหนกัสิง่มชีวีติเกาะตดิ ทัง้ 4 ชุดการทดลอง แตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ(P<0.05) สิง่มชีวีติเกาะตดิชนิดเด่นทีส่ดุทีพ่บในวสัดุทุกประเภท คอื หอยกะพง 

 
ค ำส ำคญั: ทะเลสาบสงขลา, สิง่มชีวีติเกาะตดิ, วสัดุท ากระชงั 
Keywords: Songkhla lake, Biofouling, Cage materials 
*Corresponding Author: vewha76@gmail.com 
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OT_O_03 
กำรส ำรวจชนิดของพรรณไมน้ ้ำในพืน้ท่ีทุ่งหนองทอง จงัหวดัสุรำษฎรธ์ำนี 

The exploration of Aquatic Plant in Nong Thung Thong Reservoir, Surat Thani 
ฉัตรแก้ว นวลรอด, กฤตภคั ชยัชนะ, พิชชำภำ ทองปรำง และพงศศ์กัด์ิ เหล่ำดี1 

หลกัสตูรทรพัยากรประมง โครงการจดัตัง้นวตักรรมการเกษตรและประมง มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรว์ทิยาเขตสุราษฎรธ์านี 
 
บทคดัยอ่ 

พรรณไมน้ ้าหรอืพชืน ้า (Aquatic plants) หมายถงึ พชืทีข่ ึน้อยู่ในน ้า โดยอาจจะจมอยู่ ทัง้หมดหรอืโผล่บางสว่น
ขึน้มาอยู่เหนือน ้า ลอยอยู่ทีผ่วิน ้า หรอืเป็นพชืทีข่ ึน้อยู่ตามรมิน ้า ชายตลิง่ นอกจากนี้ยงัรวมถงึพชืทีเ่จรญิเตบิโตอยู่ใน
บรเิวณลุ่มน ้าขงัแฉะอ่างเกบ็น ้าหนองทุ่งทองเป็นแหล่งน ้าจดืที่มขีนาดใหญ่ เป็นแหล่งน ้าแหล่งอาหารทีส่ าคญัมคีวาม
หลากหลายทางชวีภาพและมคีวามสมบูรณ์ นอกจากนี้ยงัม ีบ่อน ้ารอ้นอกีหลายบ่อทีส่ามารถจะปรบัปรุงใหเ้ป็นสถานที่
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีพรรณไม้หา ยาก เช่น ต้นจันทน์กะพ้อ เป็นต้นไม้มงคลและหายากในประเทศไทย 
ประโยชน์ของพรรณไม้น ้าและการแพร่กระจายของแต่ละชนิด และการใช้เป็น ข้อมูลเบื้องต้นในการติดตามการ
เปลีย่นแปลงของระบบนิเวศที่อาจเกดิขึน้ไดเ้พื่อหาวธิทีีจ่ะอนุรกัษ์ ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มการส ารวจความหลากหลาย
ระดบัชนิดและความหนาแน่นของพรรณไมน้ ้าในพืน้ทีอ่่างเกบ็น ้า หนองทุ่งทอง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทัง้หมด 4 จุด พบ
พรรณไมน้ ้าทัง้หมด 10 วงศ ์15 สกุล 16 ชนิด ชนิดพรรณไมน้ ้ากลุ่มทีพ่บมากทีส่ดุเป็นพชืชายน ้า (Merginal plant) พบ 
8 ชนิด คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของชนิดพรรณไมน้ ้าทัง้หมด รองลงมาคอืประเภทพชืลอยน ้า (floating plants) พบ 3 ชนิดคดิ
เป็น ร้อยละ 12.5 ของชนิดพรรณไมน้ ้าทัง้หมด โดยจากการศกึษาพบว่าพชืในวงศ ์Cyperaceae เป็นวงศ ์ที่มจี านวน
ชนิดทีพ่บมากทีส่ดุ 5 ชนิด ไดแ้ก่ กกเลก็ (Cyperus pulcherrimus) จดูสามเหลีย่ม (Eleocharis spiralis) กกสามเหลีย่ม
เลก็ (Cyperus imbricatus) กระจูด (Lepironia articulata) และหญ้ารดัเขยีด (Fimbristylis miliacea) รองลงมาเป็นวงศ์ 
Nymphaeaceae พบ 2 ชนิด ได้แก่ บวัหลวง (Nelumbo nucifera) บวัเผื่อน (Nymphaea stellata) และวงศ์ Poaceae 
พบ 2 ชนิด ได้แก่ หญ้ายอนหู (Leptochloa chinensis) หญ้าไซ (Leersia hexandra) การศึกษาความหนาแน่น ของ
พรรณไม้น ้าที่พบมากที่สุด ได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) พบร้อยละ 29.17 ของพื้นที่ส ารวจ
รองลงมาคอื บวัหลวง (Nelumbo nucifera) พบรอ้ยละ 15.21 ของพืน้ทีส่ ารวจและ ต้นกง (Hanguana malayana) พบ
รอ้ยละ 8.54 ของพืน้ทีส่ ารวจ  
 
ค ำส ำคญั : ชนิดของพรรณไมน้ ้า, พรรณไมน้ ้า, อ่างเกบ็น ้าหนองทุ่งทอง 
Keywords : Types of plants, Aquatic plants, Nong Thung Thong Reservoir 
Corresponding Author : pongsak.l@psu.ac.th  
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OT_O_05 

กำรเจริญเติบโต และองคป์ระกอบโภชนะหนอนแมลงวนัลำย 
Growth and nutrient composition of Black Soldier Fly  

ฐิติยำภรณ์ ทองส้ม, สุพรรณษำ เทพสวุรรณ, พีรพฒัน์ ทองทิพย,์ ปรชัญำพร เอกบุตร, กฤติกำ กำบพลอย*  
ส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ต.ไทยบุร ีอ.ท่าศาลา จ.นครศรธีรรมราช 80160 

 
บทคดัยอ่ 

การศึกษาครัง้นี้วตัถุประสงค์เพื่อหาวตัถุดิบแหล่งอาหารสตัว์โดยเฉพาะวตัถุดิบประเภทโปรตีนเนื่องจาก
วตัถุดบิประกอบสตูรอาหารสตัวม์รีาคาค่อนขา้งสงูและมจี านวนจ ากดั หนอนแมลงวนัลาย (Black Soldier Fly) หรอืชื่อ
วทิยาศาสตร์ Hermitia illucens L. นี้มวีงจรชวีติค่อนขา้งสัน้และมผีลผลิตค่อนขา้งสูงมากพอที่จะน ามาใช้  ซึ่งหนอน
แมลงวนัลายอาจเป็นตวัเลอืกอย่างหนึ่งส าหรบัการน ามาใชท้ดแทนวตัถุดบิโปรตนีในอาหารสตัวเ์พราะไม่เป็นพาหะโรค
ให้กบัมนุษย ์ไม่เป็นศตัรูพชื หนอนแมลงวนัลายเลี้ยงง่ายสามารถใชว้สัดุเศษเหลอืทางการเกษตรมาใชเ้ป็นอาหารได้ 
จากการน าหนอนแมลงวนัลายเลี้ยงด้วย ร าละเอียด กากน ้าตาล และน ้า มีอัตราส่วน 2:1:1 ตามล าดับ เลี้ยงเป็น
ระยะเวลา 30 วนั และบนัทกึน ้าหนกัทุก 5 วนั พบว่าหนอนแมลงวนัลายทีอ่ายุ 5 วนัมลีกัษณะล าตวัใสไม่มลีาย น ้าหนกั
เฉลีย่ 0.02 กรม้ต่อตวั และหนอนเริม่เหน็ปลอ้งชดัเจนทีอ่ายุ 15 วนั น ้าหนกัเฉลีย่ 0.07 กรมัต่อตวั ทีอ่ายุ 20 วนั หนอน
มีล าตัวสขีาวขุ่น ปล้องชดัเจน น ้าหนักเฉลี่ย 0.15 กรมัต่อตัว ที่อายุ 25 วนั หนอนเริ่มมีล าตัวสดี า เป็นช่วงอายุที่มี
น ้าหนักมากทีสุ่ดเฉลี่ย 0.25 กรมัต่อตวั และที่อายุ 30 วนั หนอนมลี าตวัสดี าเขม้ น ้าหนักลดลงเฉลี่ย 0.19 กรมัต่อตวั
เพราะเริม่เขา้สู่ระยะดกัแด ้และเมื่อน าหนอนแมลงวนัลายระยะตวัอ่อนอายุ 18 วนั ระยะก่อนเขา้ดกัแดอ้ายุ 25 วนัและ
วัตถุดิบกลุ่มโปรตีน คือปลาป่นและแกลบกุ้ง มาวิเคราะห์ค่าโภชนะ พบว่าหนอนแมลงวันลายระยะตัวอ่อนมีค่า
เปอรเ์ซน็ต ์วตัถุแหง้ โปรตนีรวม ไขมนัรวม เยื่อใยรวม เถา้ แคลเซยีม และฟอสฟอรสั ดงันี้ 97.61, 40.81, 37.59, 7.80, 
9.19 และ 1.87 ตามล าดบั และหนอนแมลงวนัลายระยะก่อนเขา้ดกัแดม้คี่าเปอรเ์ซน็ต์ วตัถุแหง้ โปรตนีรวม ไขมนัรวม 
เยื่อใยรวม เถ้า แคลเซียมและฟอสฟอรัส คือ 97.77, 40.34, 39.83, 7.35, 8.82 และ1.91  ตามล าดับ  เมื่อน ามา
เปรยีบเทยีบกบัวตัถุดบิกลุ่มโปรตนี พบว่าหนอนแมลงวนัลายมรีะดบัโปรตนีต ่ากว่าปลาป่น (โปรตนี 60.02 เปอรเ์ซน็ต์) 
กบัแกลบกุง้ (โปรตนี 48.85 เปอรเ์ซน็ต)์ ดงันัน้เราจงึควรเลอืกหนอนแมลงวนัลายระยะก่อนเขา้ดกัแดท้ีช่่วงอายุ 25 วนั 
มากกว่าหนอนแมลงวนัลายระยะตวัอ่อน เนื่องจากเป็นช่วงทีคุ่ม้ทุนต่อการผลติหนอนแมลงวนัเพื่อใหน้ ามาเป็นวตัถุดบิ
ทดแทนอาหารสตัว ์
 
ค ำส ำคญั: หนอนแมลงวนัลาย, โปรตนี, โภชนะ 
Keywords: Black Soldier Fly, protein, nutrient 
*Corresponding Author: krittika.ka@mail.wu.ac.th  
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OT_O_06 
สำรฟลูออเรสเซนตเ์ซนเซอรท่ี์คำยแสงในช่วงใกลอิ้นฟรำเรดชนิดใหม่ท่ีใช้เป็นวิธีกำรตรวจวดัไอออนทอง

ส ำหรบักำรคดักรองทำงส่ิงแวดล้อมและชีวภำพ 
A Novel Near Infrared Fluorescence Sensor as an Au3+ Ion Detecting Method for Environmental and 

Biological Screening  
ดนัย พลำยสถิตย,์ กฤช เศรษฐกำร, พฒันำวิศว ์สวำ่งลำภ, นันทนิตย ์วำนิชำชีวะ* 

1คณะวทิยาศาสตร,์ ภาควชิาเคม,ี มหาวทิยาลยัศลิปากร, จงัหวดันครปฐม 73000 
 
บทคดัยอ่ 

ทองเป็นแร่ธาตุทีม่คีุณประโยชน์มากมายและมคีุณค่าในทางเศรษฐกจิท าใหเ้กดิอุตสาหกรรมการขุดเหมอืง
ทองขึน้อย่างแพร่หลายซึง่การขดุและชะลา้งเหมอืงทองนัน้อาจท าใหท้องและไอออนทองปะปนลงไปในดนิหรอืแหล่งน ้า
ธรรมชาตไิดจ้ะน าไปสูก่ารสะสมตวัของไอออนทองในสตัวน์ ้าซึง่เป็นผลผลติทางการประมงและสง่ผลต่อเนื่องใหเ้กดิการ
สะสมของไอออนทองในร่างกายมนุษยผ์่านการบรโิภคสนิคา้หรอืผลติภณัฑป์ระมงนอกจากนี้ส าหรบัไอออนทองในรปู
ของAu3+เป็นรปูแบบทีม่คีวามว่องไวต่อการเกดิปฏกิริยิาและอาจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อมนุษยแ์ละสิง่มชีวีติหากเกดิการ
สะสมของไอออนทองที่มากเกนิไปดงันัน้การพฒันาเซนเซอร์ที่สามารถตรวจจบัไอออนทองได้ทัง้ในสิง่แวดล้อมและ
เซลล์สิง่มีชวีติจงึเป็นสิง่ที่จ าเป็นอย่างยิง่โดยฟลูออเรสเซนต์เซนเซอร์ทองชนิดใหม่ซึ่งสามารถคายแสงในย่านใกล้
อนิฟราเรดได้ถูกสงัเคราะหจ์ากอนุพนัธ์ของเอซา-บอดปีิ (aza-BODIPY) และศกึษาคุณสมบตัิต่างๆ ด้วยเทคนิคทาง
ฟลูออเรสเซนตส์เปกโทรสโกปีโดยเซนเซอรท์ีถู่กสงัเคราะหไ์ดม้คี่าการดดูกลนืแสงสงูสุดที่ความยาวคลื่น 680 nm และ
แสดงการเปลี่ยนแปลงสญัญาณฟลูออเรสเซนต์แบบ “ปิด-เปิด” เมื่อมกีารเตมิไอออนทองลงไป และสามารถตรวจวดั
ไอออนทองในตวัท าละลายออรแ์กนิคทีม่นี ้าเป็นองคป์ระกอบไดด้ว้ยความว่องไวสงู (high sensitivity) โดยมคี่าปรมิาณ
ต ่าสุดของสารที่ตรวจวดั (detection limit) เท่ากบั 126 ppb โดยเซนเซอร์คายแสงความเข้มสูงสุดที่ความยาวคลื่น
715nmและแสดงการเปลีย่นแปลงสขีองสารละลายเซนเซอรจ์ากสารละลายสเีขยีวเป็นสเีหลอืงซึง่สามารถสงัเกตเหน็ได้
ดว้ยตาเปล่ายิง่ไปกว่านัน้เซนเซอรย์งัมคีวามจ าเพาะเจาะจงกบัไอออนทองสงู (high selectivity) ถงึแมว้่าจะมไีอออน
โลหะรบกวนอื่นๆ ปะปนอยู่ เช่น Hg2+, Al3+, Ag+, Fe3+, Ba2+, Ca2+, Cd2+, Zn2+, Cu2+, Cr3+, Mg2+, Ni2+, Co2+, Mn2+, 
Pb2+, K+, Li+ และ Na+ ซึง่เซนเซอรส์ามารถน าไปประยุกตใ์ชส้ าหรบัการตรวจจบัไอออนทองในตวัอย่างเซลลส์ิง่มชีวีติ
หรอืผลผลติทางการประมงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
ค ำส ำคญั: เอซา-บอดปีิ, เซนเซอรท์อง, ไอออนทอง, ฟลอูอเรสเซนตเ์ซนเซอร ์
*Corresponding Author Tel.: +66 34 255 797; fax: +66 34 271 356 
E-mail address: wanichacheva.nantanit@gmail.com 
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OT_O_10 
กำรสกดัสำรต้ำนอนุมูลอิสระจำกเหด็แครงด้วยเทคนิคควำมดนัสูง 

Extraction antioxidant from Split gill using high pressure technique 
หสัติพงศ ์ไชยธรรม ,  จนัทรรตัน์ พิภกัดี  และธีรศกัด์ิ ปัน้วิชยั* 

โครงการจดัตัง้คณะนวตักรรมการเกษตรและประมง มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี 
 
บทคดัยอ่ 
 สกดัสารออกฤทธิท์างชวีภาพจากเหด็แครงดว้ยเทคนิค Critical water เทคนิค Supercritical carbon dioxide 
(SCCO2) และเทคนิค Ultrasonic ที่อุณหภูม ิและความดนัต่างๆ วเิคราะห์ปรมิาณสารสกดั ปรมิาณฟีนอลกิ ปรมิาณ 
ฟลาโวนอยด์ ฤทธิก์ารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) และ2,2'-azino-bis (3-
ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) พบว่าอุณหภูมแิละความดนัมผีลต่อการสกดัดว้ยเทคนิค Critical water 
ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1 ชัว่โมง ความดัน 1.1 บาร์ มีปริมาณสารสกัดสูงสุดเท่ากับ 15.90 
เปอรเ์ซน็ต์ ปรมิาณฟีนอลกิ 71.81 mg GA eq/g ปรมิาณฟลาโวนอยด ์30.75 mg QU eq/g ฤทธิต์้านอนุมูลอสิระของ
สารสกดัดว้ยวธิ ีDPPH และ ABTS มคี่าเปอรเ์ซน็ตก์ารยบัยัง้เท่ากบั 86.83 และ 76.87 เปอรเ์ซน็ต ์การสกดัดว้ยเทคนิค 
SCCO2 ทีอุ่ณหภูม ิ120 องศาเซลเซยีส ความดนั 160 บาร ์ระยะเวลา 1 ชัว่โมง มปีรมิาณสารสกดัสงูสุดเท่ากบั 3.78 
เปอรเ์ซน็ต์ ปรมิาณฟีนอลกิ 15.05 mg GA eq/g ปรมิาณฟลาโวนอยด ์31.79 mg QU eq/g ฤทธิต์้านอนุมูลอสิระของ
สารสกดัด้วยวธิี DPPH และ ABTS มีค่าเปอร์เซ็นต์การยบัยัง้เท่ากบั 6.47 และ 6.09 เปอร์เซ็นต์ และการสกดัด้วย
เทคนิค Ultrasonic ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1 ชัว่โมง มีปริมาณสารสกดัสูงสุดเท่ากบั 23.46 
เปอรเ์ซน็ต์ ปรมิาณฟีนอลกิ 75.15 mg GA eq/g ปรมิาณฟลาโวนอยด ์19.16 mg QU eq/g ฤทธิต์้านอนุมูลอสิระของ
สารสกดัดว้ยวธิ ีDPPH และ ABTS มคี่าเปอรเ์ซน็การยบัยัง้เท่ากบั 91.42 และ 86.70 เปอรเ์ซน็ต ์ตามล าดบั งานวจิยันี้
พบว่าอุณหภูม ิความดนั และเทคนิคทีใ่ชใ้นการสกดัมผีลต่อสารออกฤทธิท์างชวีภาพทีส่ าคญั  
ค าส าคญั: สารตา้นอนุมลูอสิระ, เหด็แครง, เทคนิคความดนัสงู 
 
Keywords: Antioxidant, Split gill, High pressure technique 
*Corresponding Author: teerasak.punvichai@yahoo.com 
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OT_O_11 
กำรสกดัน ้ำมนัด้วยเทคนิค SCCO2 

Lipid extraction using SCCO2 techniques 
อำนำวิน ชนะศรีภมิู, ฐำรวี วชิรำตรียำกลุ และธีรศกัด์ิ ปัน้วิชยั* 

โครงการจดัตัง้คณะนวตักรรมการเกษตรและประมง มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี 
 
บทคดัยอ่ 

การสกดัน ้ามนัจากเมลด็ในปาลม์ดว้ยเทคนิค Supercritical CO2 (SCCO2) ทีอุ่ณหภูม ิ35, 45, 65, 75 และ100 
องศาเซลเซยีส ความดนั 74 บาร ์ ระยะเวลา 60 นาท ี วเิคราะหป์รมิาณน ้ามนัทัง้หมด (% yield) และวเิคราะห์
องคป์ระกอบของกรดไขมนัดว้ยเครื่อง Gas Chromatography (GC) พบว่าทีอุ่ณหภูมสิงูขึน้ปรมิาณน ้ามนัทีส่กดัไดม้ี
แนวโน้มเพิม่สงูขึน้ และมปีรมิาณสงูสดุทีอุ่ณหภูม ิ 75 องศาเซลเซยีส มคี่าเท่ากบั 27.26±0.11 เปอรเ์ซน็ต ์ และมี
องคป์ระกอบของ Lauric acid (C12:0) ทีว่เิคราะหด์ว้ยเครื่อง GC เท่ากบั 49.6 เปอรเ์ซน็ต ์ เลอืกอุณหภูม ิ 75 องศา
เซลเซยีสมาสกดัดว้ยเทคนิค SCCO2 ทีค่วามดนั 74, 80, 90, 100 และ150 บาร ์ระยะเวลา 60 นาท ีพบว่าความดนัที่
สกดัน ้ามนัจากเมลด็ในปาลม์ดว้ยเทคนิค SCCO2 ไดป้รมิาณน ้ามนัสงูสดุอยู่ทีค่วามดนั 74 บาร ์มคี่าเท่ากบั 27.29+0.23 
เปอรเ์ซน็ต ์กรดไขมนัอสิระมคี่าเท่ากบั 0.27±0.02 เปอรเ์ซน็ต ์ไอโอดนีมคี่าเท่ากบั 26.20±0.50 g I2/100 g oil เปอร์
ออกไซดม์คี่าเท่ากบั 0.42±0.19 meq/kg oil ค่า Saponification มคี่าเท่ากบั 253.77±1.67 mg KOH/g oil และมี
องคป์ระกอบของ Lauric acid (C12:0) เท่ากบั 49.6 เปอรเ์ซน็ต ์ทีค่วามดนั 150 บารป์รมิาณน ้ามนัเท่ากบั 18.29±0.27 
เปอรเ์ซน็ต ์ แต่ใหป้รมิาณกรด Lauric acid (C12:0) สงูทีส่ดุมคี่าเท่ากบั 49.8 เปอรเ์ซน็ต ์ สามารถต่อยอดและใช้
ประโยชน์ในเชงิพาณิชยผ์ลติภณัฑอ์าหารและเครื่องส าอาง 
 

ค ำส ำคญั:, เมลด็ในปาลม์, กรดไขมนั, กรดไขมนัลอรกิ 
Keywords: Palm Kernel, Fatty acid, Lauric acid 
*Corresponding Author: teerasak.punvichai@yahoo.com 
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OT_O_12 
กำรผลิตน ้ำมนัไบโอดีเซลจำกดินฟอกสีท่ีผำ่นกำรใช้งำนแล้วโดยใช้ไมโครเวฟเป็นแหล่งให้ควำมรอ้น 

Biodiesel production from Used Activated Bleaching Earth with microwave heating  
สนัติชยั อินทรฤ์ทธ์ิ, สปุรำณี ปฏิสุวรรณ และธีรศกัด์ิ ปัน้วิชยั* 

  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี 
 
บทคดัยอ่ 

ดนิฟอกสทีีผ่่านการใชง้านแลว้ (Used Activated Bleaching Earth: UABE) จากกระบวนการกลัน่น ้ามนัปาลม์
บรสิทุธิส์ าหรบับรโิภค มปีรมิาณ 1-2 เปอรเ์ซน็ตข์องก าลงัการผลติน ้ามนัปาลม์ส าหรบับรโิภคในประเทศไทย บรษิทั โอ
ลนี จ ากดั มกี าลงัการผลติน ้ามนัปาลม์บรสิุทธิ ์1,700 ตนัต่อวนัต้องก าจดั UABE 17-34 ตนัต่อวนั ดว้ยวธิกีารฝังกลบ 
ต้องใชพ้ืน้ทีห่ลงัโรงงานเป็นจ านวนมาก และมปีริมาณน ้ามนัตกคา้งอยู่ประมาณ 30-40 เปอรเ์ซน็ต์ของดนิฟอกส ีเกดิ
ปัญหาสิง่แวดลอ้มเสีย่งต่อการเกดิไฟไหม ้และมคี่าใชจ้่ายในการก าจดัสงู น ้ามนัจาก UABE มปีรมิาณกรดไขมนัอสิระ
สูงประมาณ 23.49 เปอร์เซ็นต์ สามารถผลิตไบโอดีเซลด้วยวิธี two-step pretreatment ขัน้ตอนแรกท าปฏิกิริยา 
Esterification โดยใชไ้มโครเวฟเป็นแหล่งใหค้วามรอ้นทีอุ่ณหภูม ิ70 องศาเซลเซยีส ระยะเวลา 30 นาท ีปรมิาณเมธา
นอลต่อกรดไขมนัอสิระของน ้ามนัอตัราสว่น 3:1-15:1 โมล มกีรดซลัฟูรกิ 2 เปอรเ์ซน็ตข์องปรมิาณกรดไขมนัเป็นตวัเร่ง
ปฏิกิริยา ลดปริมาณกรดไขมันอิสระในน ้ ามัน UABE ให้เหลือน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ ต่อมาท าปฏิกิริยา 
Transesterification โดยใช้ KOH 1 เปอร์เซน็ต์เป็นตวัเร่งปฏกิริยิาระหว่างน ้ามนักบัเมทานอลทีป่รมิาณเมทานอลต่อ
น ้ามนั 2.7:1 และ15.9:1 โมล พบว่าปรมิาณ Fatty acid methyl ester (FAME) มคี่าเท่ากบั 74.62 และ100 เปอรเ์ซน็ต์ 
เป็นไปตามประกาศกรมธุรกจิพลงังานคุณภาพน ้ามนัไบโอดเีซลมคี่า FAME ไม่น้อยกว่า 96.5 เปอรเ์ซน็ต ์
 

ค ำส ำคญั: ดนิฟอกสทีีผ่่านการใชง้านแลว้; ไบโอดเีซล; ไมโครเวฟ 
Keywords: Used Activated Bleaching Earth; Biodiesel; microwave 
*Corresponding Author: 6140310731@psu.ac.th 
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OT_O_13 
กำรศึกษำปัจจยัควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเกษตรบนแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในระดบัชมุชน 
A Study of the Successful Factors of Agricultural Activities Based on the Green Economy Concept         

in the Community Level 
นฤมล รอดรกัษำ และอภิเศก ปัน้สุวรรณ 

ภาควชิาภมูศิาสตร ์คณะอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 73000 
 

บทคดัยอ่ 
ในปัจจุบนัแนวคดิเศรษฐกจิสเีขยีวเป็นแนวคดิทีม่คีวามส าคญัเป็นอย่างมากโดยมเีป้าหมายส าคญั  คอื การ

พฒันาคุณภาพชวีติของมนุษยอ์ย่างยัง่ยนื โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาคการเกษตรและอาหาร ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสาขาการ
ผลติที่ส าคญั โดยมหีนึ่งในแนวทางการขบัเคลื่อนที่ส าคญัคอื การพฒันาและการยกระดบัสนิค้าเกษตรและอาหารสู่
สนิค้าปลอดภัย ในการวิจยัครัง้นี้ได้ท าการศกึษากจิกรรมการเกษตรในพื้นที่ศกึษาภายใต้แนวคิดเศรษฐกจิสเีขยีว 
รวมทัง้ปัจจยัในการจดัการ ที่ท าให้กจิกรรมดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ โดยท าการคดัเลอืกอ าเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐมเป็นพืน้ทีศ่กึษา และท าการรวบรวมขอ้มูลนโยบายการส่งเสรมิการเกษตรของอ าเภอสามพราน และจงัหวดั
นครปฐม ร่วมกบัการสมัภาษณ์เชงิลกึจากกลุ่มประชากรตวัอย่างในพื้นทีศ่กึษาจ านวน 3 คน ไดแ้ก่ ปราชญ์ชาวบ้าน 
เกษตรกรผูผ้ลติทัง้แบบเกษตรอนิทรยีแ์ละแบบเกษตรเคม ีในช่วงเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2564 จากนัน้ใชว้ธิกีารวเิคราะห์
เชงิคุณภาพโดยเทคนิคการวเิคราะหเ์นื้อหา อตัราสว่นผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C Ratio) และ การวเิคราะหผ์ลกระทบ
จากปัจจยัภายนอก (PESTEL) ผลจากการศกึษาพบว่า กจิกรรมทางการเกษตรทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีอ่ าเภอสามพรานมกีาร
ด าเนินงานทีส่อดคลอ้งนโยบายของภาครฐัภายใตแ้นวคดิเศรษฐกจิสเีขยีว โดยเฉพาะ การผลติแบบอนิทรยีแ์ละอาหาร
ปลอดภยั ในส่วนปัจจยัส าคญัทีส่่งใหก้ารด าเนินงานประสบผลส าเรจ็ คอื การเน้นการพึง่พาตนเองทัง้ในส่วนปัจจยัการ
ผลติและแรงงาน รวมทัง้การท าการตลาด สง่ผลใหก้ารท าแบบเกษตรอนิทรยีใ์หผ้ลตอบแทนมากกว่าการท าแบบเกษตร
เคมนีอกจากนี้ยงัพบว่าปัจจยัแวดล้อมของกจิกรรมทางเศรษฐกจิที่ส าคญั คอื นโยบายของภาครฐั และภาคเอกชน
รวมทัง้เครอืขา่ยเกษตรกรทีเ่ขา้มาใหก้ารสนบัสนุนในการด าเนินงานสง่ผลให ้ ความเป็นอยู่ของเกษตรกรดขีึน้และระบบ
นิเวศภายในชุมชนมคีวามยัง่ยนื 
 

ค ำส ำคญั: โมเดลเศรษฐกจิสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื; เศรษฐกจิสเีขยีว; เกษตรอนิทรยี;์ อ าเภอสามพราน 
Keywords: BCG Model; Green economy; Organic farming; Sam Phran District 
*Corresponding Author: Rodruksa_n@silpakorn.edu 
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OT_O_14 
ศึกษำแนวทำงกำรพฒันำแหล่งท่องเท่ียวชมโลมำจำกชำยฝัง่ บริเวณท่ำเรอืแหลมทวด อ ำเภอดอนสกั จงัหวดั

สุรำษฎรธ์ำนี 
Land-based Dolphin Tourism Development in Donsak Pier, DonSak District, Surat Thani Province 

กวินนำ หวงัเหมรำ, ปริวตัร ปำนกลำง, ณัฐริณีย ์คงนุ่น และสุวฒัน์ จฑุำพฤทธ์ิ* 
หลกัสตูรทรพัยากรประมง โครงการจดัตัง้คณะนวตักรรมการเกษตรและประมง มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสุราษฎรธ์าน ี

 
บทคดัยอ่ 

การท่องเที่ยวชมโลมาทางเรือบริเวณเติบโตอย่างรวดเรว็ เกดิผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศยัของโลมา จงึ
ศกึษาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วชมโลมาจากชายฝัง่ บรเิวณท่าเรอืแหลมทวด อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎร์
ธานีของกลุ่มตวัอย่าง 2 ประเภท ไดแ้ก่ผูป้ระกอบการท่องเทีย่วชมโลมาทางเรอื 30 ราย และนกัท่องเทีย่วชมโลมาทาง
เรอื 30 ราย ผลการศกึษาพบว่า ผูป้ระกอบการไม่เหน็ดว้ยต่อการพฒันาการท่องเทีย่วชมโลมาบรเิวณชายฝัง่เพราะจะ
เสยีรายได้และผลประโยชน์ของชุมชนในการท่องเที่ยวแต่ต่างจากนักท่องเที่ยวทีเ่หน็ด้วยอย่างมากกบัแนวทางการ
พฒันาแหล่งท่องเทีย่วชมโลมาจากชายฝัง่ เพราะไดเ้ป็นทางเลอืกในการท่องเทีย่วชมโลมา และทุกเพศทุกวยัสามารถ
ท่องเทีย่วชมโลมาจากชายฝัง่ได ้โดยการใชก้ลอ้งแบบหยอดเหรยีญตัง้ในต าแหน่งต่าง ๆ บนชายฝัง่ เพื่อส่องดูโลมา
หรอืมสีถานทีปิ่กนิกจากชายฝัง่ เพื่อการสงัสรรคแ์ละการเฝ้าดูโลมา โดยผูป้ระกอบการและนักท่องเทีย่วมคีวามคดิเหน็
ทีเ่หมอืนกนัคอืการทีม่หีน่วยงานภาครฐัเอกชนและประชาชนเขา้มามสีว่นร่วมสรา้งความรูใ้นการท่องเทีย่วชมโลมาเพื่อ
การพฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืโดยมแีนวทางการแก้ไขการท่องเทีย่วชมโลมาจากชายฝัง่ที่ สามารถ
แกไ้ขร่วมกนัเพื่อหาแนวทางใหผู้ป้ระกอบการและนักท่องเทีย่วไดป้ระโยชน์จากการท่องเทีย่วชมโลมาจากชายฝัง่ทัง้
สองฝ่าย และจากการส ารวจพฤตกิรรมโลมาโดยใช ้Paddle board พายเขา้ใกลโ้ลมา เพื่อศกึษาพฤตกิรรมโลมาทุก ๆ 5 
นาท ีเป็นเวลา 3 ชัว่โมง ผลการศกึษาพบว่าโดยขณะท าการทดลอง โลมามพีฤตกิรรมตามธรรมชาต ิไม่ไดม้พีฤตกิรรม
หนีหรอืตกใจเมื่อ Paddle board เขา้ไปใกล ้โลมาจะแสดงพฤตกิรรมทีบ่่อยทีส่ดุคอืการหายใจ พฤตกิรรมการว่ายน ้าพกั 
และกนิอาหารทีแ่สดงออกมาในจ านวน 2 ครัง้เท่า ๆ กนั จงึสามารถทีจ่ะเพิม่รูปแบบการท่องเทีย่วโดยการใช ้Paddle 
board ทีไ่ม่มเีสยีงของเครื่องยนตเ์รอื และช่วยลดผลกระทบในการท่องเทีย่วชมโลมาในระยะใกล 
 

ค ำส ำคญั: การท่องเทีย่วชมโลมา ผลกระทบของโลมา การพฒันาการท่องเทีย่วชมโลมาจากชายฝัง่ 
*Corresponding Author: suwat.j@psu.ac.th 
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AI_05 
“Tricho-Orga-Soil” ดินปลูกมหศัจรรยส์รำ้งภมิูคุม้กนัพชื 

“Tricho-Orga-Soil” miracle soil enhancing plant immunity 
ฤทธิไกร มำศเมฆ1, เปรมศกัด์ิ ถนอมศกัด์ิ2, เนรมิทธ์ิ ศรีไชย1, กญัจน์รตัน์ วิจำรำณ์1 และ วำริน อินทนำ1* 

1 สานกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

2 สานกัวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 
บทคดัยอ่ 

“Tricho-Orga-Soil” เป็นดินปลูกที่สร้างภูมิคุ้มกันพืชโดยใช้เป็นดินปลูกและรองก้นหลุมที่ได้รับรางวลั  2 
เหรยีญทองนวตักรรมสายอุดมศกึษา โดยส านกังานการวจิยัแห่งชาต ินวตักรรมชิน้น้ีเกดิจากปัญหาทีเ่กษตรกรพบจาก
การเพาะเมลด็และย้ายกล้าพชื ดงันี้ 1. อตัราการงอกของเมลด็ต ่า 2. ต้นกล้าเจรญิเติบโตช้าและอ่อนแอ 3. ต้นกล้า
ปนเป้ือนเชือ้โรคพชืและระบาดสูแ่ปลงปลกู และ 4. ตน้กลา้ชะงกัการเจรญิเตบิโตหลงัยา้ยปลกู นวตักรรมนี้มกีารพฒันา 
6 ขัน้ตอนคอื 1. ดนิปลกูมาตรฐาน (ดนิปลกูขยุไผ่ผสมใบจามจุร)ี 2. ดนิปลกูทนทานโรค (เพิม่ธาตุอาหารแคลเซยีมและ
แมกนีเซยีม) 3. ดนิปลกูชวีภาพทนทานโรค (เพิม่เชือ้ราไตรโคเดอรม์า NST-009) 4. ดนิปลกูชวีภาพตา้นทานโรค(เพิม่
สารเสรมิกระตุ้นภูมคิุม้กนัพชื) 5. ดนิปลูกชวีภาพต้านทานโรคมาตรฐานกรมวชิาการเกษตร (อายุการเกบ็รกัษาตาม
มาตรฐานกรมวชิาการเกษตร) และ 6. ดนิปลกูชวีภาพตา้นทานโรคมาตรฐานการตลาด (ทดสอบการตลาดและถ่ายทอด
สู่เกษตรกร) โดยทดลองกบัพชื 3 ชนิด (พรกิ ขา้ว และทุเรยีน) พบว่า 1. เพิม่อตัรางอกของเมลด็พรกิและขา้วเฉลีย่ 
3.81% 2. เพิม่น ้าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้พรกิและขา้วเฉลีย่ 22.01 และ 30.70% ตามลาดบั 3. เพิม่ปรมิาณคลอโรฟิลล์
ในใบพรกิและขา้วเฉลีย่ 16.20% 4. ลดการครอบครองของเชือ้ราโรคพชืในรากพรกิและขา้วเฉลีย่ 21.44%และ 5. เพิม่
ปรมิาณรากใหม่ของกิง่พนัธุท์ุเรยีนเฉลี่ย 16.72% ปัจจุบนันวตักรรมไดร้บัการถ่ายทอดสู่เกษตรกรโดยศูนยผ์ลติและ
บรกิารชวีนิทรยีเ์กษตรและบรษิทัวลยัไบโอคอนโทรล จ ากดั ซึง่มผีูใ้ชง้าน 1,757 ราย มูลค่า 491,224.00 บาท ผลการ
ประเมนิความพงึพอใจจากผูใ้ชบ้รกิาร 200 ราย ทีร่ะดบั 98.12% จงึจดัเป็นนวตักรรมทีม่ผีลกระทบเชงิเศรษฐกจิและ
สงัคมของประเทศชาตทิัง้ปัจจุบนัและอนาคตอย่างแทจ้รงิ 
 

ค ำส ำคญั: ดนิปลกูชวีภาพ, ดนิปลกูตา้นทานโรค, ไตรโคเดอรม์า NST-009, ศนูยผ์ลติและบรกิารชวีนิทรยีเ์กษตร 
Keywords:  Bio- planting soil, Disease resistant potting soil, Trichoderma NST- 009, Agricultural Biological 

Production and Service Center 
*Corresponding Author: iwarin@wu.ac.th 
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AB_P_01 
กำรศึกษำต้นทุนกำรผลิตและกำรตลำดยำงพำรำของเกษตรกรผูป้ลูกยำงพำรำ ต ำบลควนหนองคว้ำ 

อ ำเภอจฬุำภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
A Study of the Cost of Para-Rubber Production and Marketing of Para-Rubber Farmers in 

Khuan Nong Khae Subdistrict, Chulabhorn District, Nakhon Si Thammarat Province 
ชยธร แก้วคง, ศรำวฒิุ ปำนเก้ือ และไพศำล กะกลุพิมพ*์  

สาขาวชิาธุรกจิเกษตร คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตนครศรธีรรมราช 
 

บทคดัยอ่ 
การศึกษาวิจยัในครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตหลงัเปิดกรีดและการตลาดยางพาราของ

เกษตรกรผูป้ลกูยางพาราในพืน้ทีต่ าบลควนหนองควา้ อ าเภอจุฬาภรณ์ จงัหวดันครศรธีรรมราช ก าหนดขนาดตวัอย่าง
ดว้ยการอา้งองิเกณฑป์ระชากรรอ้ยละ 25 ไดจ้ านวนตวัอย่าง 136 ราย และสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (sample sampling) 
รวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วเิคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS และน าเสนอดว้ย
สถติเิชงิพรรณนาดว้ยค่าเฉลีย่ รอ้ยละ และแผนภาพวถิตีลาดยางพารา ผลการศกึษาพบว่า ผูม้อี านาจในการตดัสนิใจ
รอ้ยละ 66.27 เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 65.11 ส าเรจ็การศกึษาชัน้ประถมศกึษา อายุเฉลีย่ 55 ปี พืน้ทีป่ลูกยางพาราเฉลีย่ 
6.97 ไร่ต่อครวัเรอืน อายุต้นยางพาราเฉลี่ย 16.33 ปี ประสบการณ์ในการดูแลรกัษายางพาราเฉลีย่ 28.87 ปี ร้อยละ 
95.34 ปลูกยางพาราพนัธุ ์RRIM600 และรอ้ยละ 73.25 มรีูปแบบการกรดี 3 เวน้ 1 วนั มรีะยะเวลาการกรดีเฉลีย่ 10 
เดอืน เริม่กรดีเริม่จากเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนกุมพนัธ ์ต้นทุนการผลติรวมทัง้หมด เฉลีย่ 6,346.74 บาทต่อไร่ รอ้ยละ 
75.61 เป็นตน้ทุนผนัแปร และรอ้ยละ 24.39 เป็นตน้ทุนคงที ่ผลผลติเฉลีย่ 358.49 กโิลกรมัต่อไร่ ราคาทีเ่กษตรกรไดร้บั
เฉลี่ย 21.84 บาทต่อกโิลกรมั รายได้จากการขายเฉลี่ย 7,828.24 บาทต่อไร่ เกษตรกรได้รบัผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 
1,481.50 บาทต่อไร่ ทัง้นี้ ผลผลิตที่ผลิตได้ ร้อยละ 96.51 เป็นยางก้อนถ้วย และร้อยละ 3.49 เป็นน ้ายางสด วิถี
การตลาด ส่วนใหญ่ส่งมอบผลผลิตให้กบัพ่อค้าคนกลางทัง้หมด เฉลี่ย 3 ครัง้ต่อเดือน ผ่านช่องทางการรบัซื้อ 2 
ช่องทาง ร้อยละ 69.77 ส่งมอบผลผลิตหน้าสวน และร้อยละ 30.23 ส่งมอบผลผลิต ณ ลานรบัซื้อทัว่ไปที่ใกล้เคยีง 
ระยะทางเฉลีย่ 4.75 กโิลเมตร มตี้นทุนค่าขนส่งเฉลีย่ 19.00 บาทต่อครัง้ จากผลการศกึษาขา้งต้น เมื่อพจิารณาจาก
รายไดท้ัง้หมดเฉลีย่ เกษตรกรยงัคงมตี้นทุนการผลติที่สงูอยู่ที ่รอ้ยละ 81.07 เมื่อเทยีบจากผลตอบแทนสุทธจิากการ
ขายในระดบัต ่า อยู่ที ่รอ้ยละ 18.93 ตลอดจนมชี่องทางในการสง่มอบผลผลติอย่างจ ากดั ดงันัน้ หน่วยภาครฐัอาท ิการ
ยางแห่งประเทศไทย กรมส่งเสรมิการเกษตร และภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มาส่งเสรมิสนับสนุนการจดัตัง้กลุ่มเกษตรกร
เพื่ออ านาจในการซือ้-ขายในรูปแบบของวสิาหกจิชุมชน หรอืสหกรณ์การเกษตรเพื่อยกระดบัรายไดแ้ละลดต้นทุนการ
ผลติใหเ้กษตรกร ทีจ่ะน าไปสูค่วามมัน่คง และความเขม็แขง็ภายในชุมชน 
 
ค ำส ำคญั: ผลตอบแทน; การจ าหน่าย; ค่าใชจ้่าย; รายได;้ การตลาด 
Keywords: Profit; Distribution; Cost; Income; Marketing 
*Corresponding Author: phaisan.k@rmutsv.ac.th 
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AN_P_01 
ควำมหนำแน่นในกำรเลี้ยงต่อประสิทธิภำพกำรผลิตของไก่เน้ือลูกผสมจำกไก่พอ่พนัธุแ์ดงสุรำษฎรธ์ำนี 

Stocking rate on production efficiency of crossbred chicken from Dang Suratthani sire 
ปรชัญำพร เอกบุตร, ธนธร ถ่ีถ้วน, พงศกร พนัธำ, วรวิชญ ์อตัตนำถ และ จนัทิรำ วงศเ์ณร* 

ส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ต.ไทยบุร ีอ.ท่าศาลา จ.นครศรธีรรมราช 80160  
 
บทคดัยอ่ 

ไก่เนื้อลูกผสมจากไก่พ่อพันธุ์แดงสุราษฎร์ธานีมีเป้าหมายการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มในพืน้ทีภ่าคใตข้องประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการสรา้งความเขม้แขง็ทางอาชพีอย่างมัน่คงใหแ้ก่เกษตรกร 
ซึง่วตัถุประสงคข์องการศกึษาในครัง้นี้เพื่อศกึษาผลกระทบเนื่องจากความหนาแน่นต่อประสทิธภิาพการผลติของไก่เน้ือ
ลกูผสมจากไก่พ่อพนัธุแ์ดงสรุาษฎรธ์านีระยะขนุ วางแผนการทดลองแบบบลอ็กสมบรูณ์ โดยเลีย้งไก่เน้ือลกูผสมจากไก่
พ่อพนัธุ์แดงสุราษฎร์ธานีจ านวน 144 ตวั ที่ความหนาแน่น 5, 8 และ 11 ตวั/ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 12 สปัดาห์ 
เกบ็ขอ้มูลปรมิาณการกนิอาหาร และน ้าหนักตวัสตัวท์ดลองทุกสปัดาห ์พบว่า การเลีย้งไก่เนื้อลูกผสมจากไก่พ่อพนัธุ์
แดงสุราษฎร์ธานีแบบขงัที่ความหนาแน่น 5, 8 และ 11 ตัว/ตารางเมตร มีน ้าหนักสุดท้ายที่ 12 สปัดาห์ (1,596.8, 
1,583.3 และ 1,567.4 กรมั) ปรมิาณการกนิไดเ้ฉลีย่ตลอดช่วงการเลีย้ง (73.6, 64.0 และ 63.7 กรมั/ตวั/วนั) อตัราการ
เจริญเติบโต (18.5, 19.6 และ 18.1 กรมั/วนั) และอตัราการแลกเนื้อ (4.05, 3.55 และ 3.60) ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิ(P>0.05) อย่างไรกต็าม อตัราการเจรญิเตบิโตและอตัราการแลกเนื้อของไก่ลกิอรท์ีไ่ดร้บัการเลีย้งที่
ความหนาแน่น 8 และ 11 ตวั/ตารางเมตร มคี่าดกีว่ากลุ่มทีไ่ดร้บัการเลีย้งทีค่วามหนาแน่น 5 ตวั/ตารางเมตร ซึง่เป็นผล
เน่ืองจากการเพิม่ความหนาแน่นของไก่เนื้อลูกผสมจากไก่พ่อพนัธุแ์ดงสรุาษฎรธ์านีในพืน้ทีเ่ลีย้ง สามารถควบคุมความ
ก้าวร้าวของประชากรได้ ดงันัน้ การเลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมจากไก่พ่อพนัธุ์แดงสุราษฎร์ธานีจงึควรจดัการเลี้ยงที่ความ
หนาแน่น 8 หรอื 11 ตวั/ตารางเมตร จงึใหค้่าประสทิธภิาพการผลติทีด่ ี
 

ค ำส ำคญั: ไก่ลกิอร;์ ความหนาแน่น; อตัราการเจรญิเตบิโต; อตัราการแลกเน้ือ 
Keywords: Ligor chicken; stocking rate; average daily gain; feed conversion ratio 
*Corresponding Author: Chantira.wo@mail.wu.ac.th  
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AN_P_02 
ผลของกำรเสริมน ้ำหมกัรำกปลำไหลเผอืกต่อสมรรถภำพกำรให้ผลผลิตของโครุน่ 

Effect of Long Jack (Eurycoma longifolia) Root Fermented Liquid Supplementation on Productive 
Performance of Growing Cattle 

พีรส์ุตำ หนูแดง, นิษฐำพร ปูเตะ๊, อดิศร ชยัฤทธ์ิ และ วฒิุชยั สีเผอืก* 
สาขาวชิาสตัวศาสตร ์คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 
บทคดัยอ่ 

การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการเสรมิน ้าหมกัรากปลาไหลเผอืกในอาหารขน้ต่อสมรรถภาพการ
เจรญิเตบิโต และต้นทุนการผลติของโครุ่นลูกผสมบราหม์นั-ก าแพงแสน จ านวน 14 ตวั อายุประมาณ 10-12 เดอืน มี
น ้าหนักเฉลีย่ 132.07±25.96 กก. จดัโคเขา้ทดลองตามแผนการทดลองแบบสุ่มในบล๊อคสมบูรณ์ (RCBD) โดยใชเ้พศ
ของโคเป็นบล๊อค แบ่งโคออกเป็น 3 กลุ่มใหไ้ดร้บัอาหารทีเ่สรมิน ้าหมกัรากปลาไหลเผอืกในอาหารขน้ 0, 10 และ 20 
มลิลลิติร/ตวั/วนั เป็นเวลา 90 วนั จากผลการทดลองพบว่าการเสรมิน ้าหมกัสมุนไพรรากปลาไหลเผอืกไม่ท าให้อตัรา
การเจริญเติบโต (0.75, 0.74 และ 0.74 กก./วัน) ประสิทธิภาพการใช้อาหาร (5.71, 5.60 และ 5.67) และต้นทุน
ค่าอาหารต่อการเพิม่น ้าหนัก 1 กก. (53.30, 54.29 และ 54.71 บาท ของโคกลุ่มที่ 1, 2 และ 3 แตกต่างกนัทางสถติิ 
(P>0.05) 
 
ค ำส ำคญั: น ้าหมกัสมุนไพรรากปลาไหลเผอืก; โครุ่น; อตัราการเจรญิเตบิโต 
Keywords: Long Jack Root Fermented Liquid; Growing Cattle; Growth Rate 
*Corresponding Author: wuttichai.s@rmutsv.ac.th 
 
  



 
The National Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology 

การประชุมวชิาการระดบัปรญิญาบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตรแหง่ชาติ 
 

 
78 

AN_P_03 
กำรเสริม Lactobacillus plantarum ในน ้ำต่อปริมำณอำหำรท่ีกิน ปริมำณน ้ำท่ีกิน และคณุภำพไข่นกกระทำ

ญ่ีปุ่ น 
The supplementation of Lactobacillus plantarum in the water on feed intake, water intake and egg 

quality in Japanese Quails Diets 
มะยำลี ดอคอ, ฮยัซำ เปำะแต, พจนำรถ แก่นจนัทร ์และเทียนทิพย ์ไกรพรม* 

สาขาวชิาวทิยาการเกษตรและประมง คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี 
 
บทคดัยอ่ 

การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลของการเสรมิ Lactobacillus plantarum ในน ้าต่อปรมิาณอาหารทีก่นิ 
ปรมิาณน ้าทีก่นิ และคุณภาพไข่ในนกกระทาระยะไข่ เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยโดยใช ้t-test ใช้นกกระทาเพศเมยีจ านวน 
126 ตวั อายุ 45 วนั โดยแบ่งออกเป็น 2 ทรทีเมนต์ๆ ละ  63 ตวั ประกอบดว้ยกลุ่มควบคุม (ใชน้ ้าปกต)ิ และกลุ่มทีเ่สรมิ 
L. plantarum ปรมิาณ 106 CFU/ml ในน ้าเลีย้งนกกระทาเป็นระยะเวลา 60 วนั ผลการทดลองพบว่า ปรมิาณอาหารที่
กิน ปริมาณน ้าที่กิน ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) ส่วนมวลไข่ น ้าหนักไข่ขาว สไีข่แดง ความหนาเปลือกไข่ 
น ้าหนักเปลอืกไข ่มคี่าไม่แตกต่างกนัทางสถติ ิ(P>0.05) อย่างไรกต็าม น ้าหนักไข่แดงในกลุ่มทีเ่สรมิ L. plantarum ใน
น ้า (3.50 กรมั) มคี่าสงูกว่ากลุ่มทีไ่ม่เสรมิ (2.92 กรมั) แตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(P<0.05) และกลุ่มทีไ่ม่เสรมิ 
L. plantarum ในน ้า (21.71 เปอรเ์ซน็ต)์ มอีตัราการตายสงูกว่ากว่ากลุ่มเสรมิ L. plantarum ในน ้า (14.44 เปอรเ์ซน็ต)์ 
 

ค ำส ำคญั: แลคโตบาซลิลสั; แพลนทารมั; นกกระทาญีปุ่่ น  
Keywords: lactobacillus; plantarum; Japanese Quails 
*Corresponding Author: thaintip@gmail.com 
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AQ_P_01 
ควำมสมัพนัธข์องลกัษณะทำงมิญชวิทยำและลกัษณะทำงกำยภำพของเปลอืกชัน้นอกในช่วงวงจรกำรลอก

ครำบของกัง้ตัก๊แตนหำงจดุ (Harpiosquilla raphidea) 
Relationship of Histology and Physical Characteristics of Exocuticle during Molt Cycle of Giant 

Harpiosquillid Mantis Shrimp (Harpiosquilla raphidea) 
นัทธมน วิเศษรตัน์, อไุรวรรณ รอดเนียม, ณัฐพงศ ์เหลก็พล และสรำยุทธ อ่อนสนิท* 

สาขาวชิาทรพัยากรประมงและชายฝัง่ โครงการจดัตัง้คณะนวตักรรมการเกษตรและประมง  
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี  

 
บทคดัยอ่ 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสัมพนัธข์องลกัษณะทางมญิชวทิยาของเปลอืกชัน้นอกและการ
เปลีย่นแปลงของค่าส ีL*, a* และ b* ตามระยะเวลาการเลีย้งกัง้ตัก๊แตนหางจุด (Hapiosquilla raphidea) ในระยะก่อน
ลอกคราบถงึระยะทีก่ าลงัลอกคราบในบ่อทดลองระบบหมุนเวยีนน ้าทะเลแบบปิด โดยใหกุ้ง้ขาวแวนาไมเป็นเหยือ่มชีวีติ
ประมาณน ้าหนัก 5 เปอรเ์ซน็ต์ของน ้าหนักตวัต่อวนั เป็นเวลาเลีย้ง 7 สปัดาหโ์ดยบนัทกึขอ้มลูค่าสขีองเปลอืกนอกทุก
สปัดาห์คอื เปลอืกหวั (carapace) เปลอืกของปล้องล าตวั (abdomen) เปลอืกขาว่ายน ้า (pleopod) และเปลอืกหาง 
(telson) ดว้ยเครื่องวดัส ีWR Series® Colorimeter ระบบ CIELAB และตดัขาว่ายน ้าดา้นนอก (exopodite pleopod)คู่
ที ่5 ทุกสปัดาหเ์พื่อน ามาศกึษาความหนาของชัน้เปลอืกโดยวธิกีารทางมญิชวทิยา ผลการศกึษาพบว่า ค่าความสว่าง 
(L*) จากการวดัในทัง้ 4 อวยัวะ มคีวามแปรปรวนสงูมาก แต่ในทางกลบักนัค่าสชี่วงสแีดงถงึสเีขยีว (a*) และค่าสชี่วงสี
เหลอืงถงึสนี ้าเงนิ (b*) พบว่า มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกตามระยะเวลาการเลีย้งทีเ่พิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติ(ิp<0.05 
และ p<0.01 ตามล าดบั) โดยอวยัวะทีเ่หมาะสมในการใชเ้ป็นส่วนทีว่ดัค่าการเปลีย่นแปลงสไีดด้ทีีสุ่ดคอื เปลอืกล าตวั 
(abdomen) ซึง่ใหค้่าแนวโน้มเป็นเสน้ตรง (simple linear regression) สงูสดุนอกจากน้ีการหาค่าความสมัพนัธข์องค่าส ี
a* และ b* ของเปลอืกนอกและความหนาของชัน้เปลอืกทีไ่ดจ้ากการศกึษาครัง้นี้พบว่ามคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ(ิp<0.05 และ p<0.01 ตามล าดบั) ซึง่พบเริม่มกีารเปลีย่นแปลงตัง้แต่ครบสปัดาหแ์รกของการเลี้ยง
จนถึงระยะระหว่างลอกคราบ (premolt และ intermolt) ของกัง้ตัก๊แตนหางจุด ดงันัน้การเลือกใช้เครื่องมอืวดัสเีพื่อ
ประเมนิระยะการลอกคราบของกัง้ตัก๊แตนหางจุดจงึเป็นวธิกีารหนึ่งทีจ่ะสามารถช่วยให้จดัการแยกกลุ่มระยะของกัง้
ตัก๊แตนในช่วงระหว่างการลอกคราบ (intermolt) ส าหรบัการศกึษาวจิยัและพฒันาการผลติกัง้ตัก๊แตนน่ิมในอนาคตได้ 
 

ค ำส ำคญั: กัง้ตัก๊แตนหางจุด; วงจรการลอกคราบ; เปลอืกชัน้นอก 
Keywords: Mantis shrimp; Molting cycle; Exocuticle 
*Corresponding Author:  sarayut.o@psu.ac.th 
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AQ_P_02 
ไมโครพลำสติกในหอยสองฝำน ้ำจืด 

Microplastics in freshwater bivalves from southern part of Thailand 
สุนิษำ ชสิูงห*์, จำรวุรรณ องสำรำ และศิรษุำ กฤษณะพนัธุ ์

โครงการจดัตัง้คณะนวตักรรมการเกษตรและประมง มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี 
 
บทคดัยอ่ 
 ไมโครพลาสตกิเป็นปัญหาทีพ่บในระบบนิเวศทัว่โลก\สามารถแพร่กระจายเขา้สู่สิง่แวดลอ้มและสะสมในสตัว์
น ้าไดอ้ย่างกวา้งขวาง ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นี้จงึท าการตรวจสอบการปนเป้ือนไมโครพลาสตกิในหอยสองฝาน ้าจดื 4 
ชนิดจากจงัหวดัสุราษฎร์ธานี พทัลุง และสตูล ซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย และพบว่าในหอยเสยีบ (Ensidens 
ingallsinus ingallsianus) จากจงัหวดัพทัลุงมไีมโครพลาสติกมากทีสุ่ด (6.91±6.35 ชิ้นต่อตวั, n = 23) ตามด้วยหอย
กาบ (Physunio microterus) จากจังหวดัสุราษฎร์ธานี (4.34±3.32 ชิ้นต่อตัว, n = 110) หอยกิ๊บกี้ (Pilbryoconcha 
exilis exilis) จากจังหวัดพัทลุง (3.84±3.15 ชิ้นต่อตัว, n = 40) และหอยกาบกี้ (Physunio exilis compressa) จาก
จงัหวดัสตูลพบไมโครพลาสตกิน้อยทีส่ดุ (3.38±2.29 ชิน้ต่อตวั, n = 100) เมื่อจ าแนกรปูร่างของไมโครพลาสตกิพบเป็น
แบบเสน้ใยมากทีส่ดุ (57%) ตามดว้ยแบบไม่มรีปูร่าง (32.8%) แบบแท่ง (7.85%) และแบบกลม (5.69%) สว่นสขีองไม
โครพลาสตกิพบสนี ้าเงนิมากทีส่ดุ (24.16%) ตามดว้ย สดี า (19.67%) สใีส (15.19%) สนี ้าตาล (14.15%) สสีม้ (5.70%) 
สฟ้ีา (5.0%) สเีขยีว (3.97%) สเีทา (3.12%) สแีดง (2.68%) สเีหลอืง (2.68%) สชีมพู (2.16%) และสขีาว (0.95%) 
ทัง้นี้การจดัการขยะและของเสยีมสีว่นส าคญัในการช่วยลดการปนเป้ือนของไมโครพลาสตกิในสิง่มชีวีติ   
 

ค ำส ำคญั: ไมโครพลำสติก; หอยสองฝำน ้ำจืด; เส้นใย 
Keywords: Microplastics; freshwater bivalve; fiber 
*Corresponding Author: 6140311912@psu.ac.th 
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AQ_P_03 
ผลของกำรเสริมสำรสกดัพิเพอรีนรว่มกบัขม้ินผงในอำหำรต่อกำรเจริญเติบโตและคณุภำพซำกของ 

ปลำดกุพนัธุผ์สม (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) 
Effects of piperine extract and turmeric powder supplementation in diet on growth performance and 

carcass quality of hybrid catfish (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus)  
บุญยวีร ์วุ่นบุญชู, คณิศร แวววงศ ์ และมณี ศรีชะนันท*์ 

สาขาวชิาเทคโนโลยเีพาะเลีย้งสตัวน์ ้า คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตนครศรธีรรมราช 
 
บทคดัยอ่ 

การศึกษานี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมสารสกดัพิเพอรีน (Piperine, PPE) และขมิ้นชนัผง 
(Curcuma longa L., Tur) ในอาหารปลาดุกพนัธุผ์สมต่อการเจรญิเตบิโต ประสทิธภิาพการใชอ้าหาร และคุณภาพซาก  
ท าการทดลองแบบ 2x3 แฟคทอเรยีลทีม่แีผนการทดลองแบบสุม่สมบูรณ์ ประกอบดว้ยอาหารทีม่รีะดบัโปรตนีแตกต่าง
กนั  2 ระดบั คอื 28 และ 32%   และมกีารเสรมิสารสกดั PPE 3 ระดบั คอื 0% PPE, 0.0125% PPE และ 0.0125% 
PPE ร่วมกบั Tur 0.15%  ใชป้ลาทดลองน ้าหนักปลาเริม่ตน้เฉลีย่ 21.70±0.21 กรมั/ตวั จ านวน 180 ตวัสุ่มใส่ในถงัไฟ
เบอรป์รมิาตรน ้า 120 ลติร จ านวน 10 ตวั/ถงั ท าการทดลองชุดการทดลองละ 3 ซ ้า ใหป้ลากนิอาหารจนอิม่ วนัละ 2 
มือ้  เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห ์ผลการศกึษาพบว่าปัจจยัระดบัโปรตนีในอาหารและการใชส้ารสกดั PPE มปีฏสิมัพนัธ์
ร่วมกนัต่อการเจรญิเตบิโต และค่าประสทิธภิาพการใชอ้าหาร โดยปลาทีไ่ดร้บัอาหารทีม่รีะดบัโปรตนี 28% ร่วมกบัการ
เสรมิสารสกดั PPE และ Tur สง่ผลใหม้คี่าอตัราการเจรญิเตบิโตจ าเพาะ อตัราการเจรญิเตบิโตเฉลีย่ต่อวนั และค่าอตัรา
การเปลีย่นอาหารเป็นเนื้อ ทีไ่ม่แตกต่างทางสถติกิบัปลาทีไ่ดร้บัอาหารโปรตนี 32% ทัง้เสรมิและไม่เสรมิ สารสกดั PPE 
และ Tur แต่ปลาทีไ่ดร้บัอาหารทีโ่ปรตนี 28% ทีไ่ม่เสรมิและเสรมิสารสกดั PPE มคี่าการเจรญิเตบิโตต ่าทีสุ่ด และมคี่า
อตัราการเปลีย่นอาหารเป็นเนื้อสงูทีสุ่ด (p<0.05)  ส่วนดา้นคุณภาพซากพบว่าปัจจยัการเสรมิสารสกดั PPE ส่งผลต่อ
ระดบัดชันีไขมนัในช่องทอ้ง และปรมิาณสดัส่วนเนื้อทีไ่ด้ โดยปลากลุ่มทีไ่ดร้บัการเสรมิสารสกดั PPE เพยีงอย่างเดยีว 
และการใชร้่วมกนัระหว่าง PPE และ Tur มคี่าการสะสมไขมนัในช่องทอ้งต ่ากว่า และมสีดัสว่นเนื้อเพิม่สงูขึน้ เมื่อเทยีบ
กบัปลากลุ่มทีไ่ม่ไดร้บัสารสกดั PPE  (p<0.05) ดงันัน้การใชส้ารสกดั PPE ระดบั 0.0125% ร่วมกบั Tur ระดบั 0.15% 
ในอาหารส่งผลใหป้ลากลุ่มทีไ่ดร้บัอาหารโปรตนีต ่า (28% โปรตนี)  มกีารเจรญิเตบิโตทีส่งูขึน้โดยไม่แตกต่างทางสถติิ
กบัการไดร้บัอาหารทีม่รีะดบัโปรตนีสงู (32% โปรตนี) และยงัมสีว่นช่วยเพิม่คุณภาพซากของปลาดุกพนัธุผ์สมได ้
 
ค ำส ำคญั: สารสกดัพเิพอรนี, ขมิน้ผง, อาหารปลาดุกพนัธุผ์สม, คุณภาพซาก 
Keywords: Piperine extract, Turmeric powder, Hybrid catfish diet, Carcass quality 
*Corresponding Author: manee.s@rmutsv.ac.th 
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AQ_P_04 
ผลของอณุหภมิูและควำมหนำแน่นต่ออตัรำรอดตำยและคณุภำพน ้ำในกำรขนส่งลูกกุ้งขำวแวนนำไม 

(Litopenaeus vannamei) 
Effect of temperature and density on survival rate and water quality of Pacific White Shrimp 

(Litopenaeus vannamei) transportation 
นนทรี เพ่ิมโต และพรพิมล พิมลรตัน์* 

สาขาวชิาการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าชายฝัง่ มหาวทิยาลยัแมโ่จ-้ชุมพร ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชุมพร  
 
บทคดัยอ่ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมแิละความหนาแน่นที่แตกต่างกนัต่ออตัรารอดตายและ
คุณภาพน ้าในการขนส่งลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 9 ชุดการ
ทดลอง ทดลองชุดละ 3 ซ ้า ในถุงพลาสตกิทีค่วามหนาแน่น 3 ระดบั (1,000, 1,500 และ 2,000 ตวัต่อลติร) ร่วมกบัการ
ใชอุ้ณหภูม ิ3 ระดบั (ปรบัอุณหภูมนิ ้าดว้ยน ้าแขง็) ไดแ้ก่ 24°C 26°C และ 28°C โดยใชล้กูกุง้ขาวระยะโพสลาวา 15 น ้า
ทะเลความเคม็ 10 ppt ปรมิาตร 2 ลติรต่อถุง เกบ็ขอ้มลูอุณหภูม ิออกซเิจนทีล่ะลายน ้า พเีอช แอมโมเนีย ไนไตรท ์อลั
คาไลนิตี ้และอตัรารอดตายของลกูกุง้ ทีเ่วลา 3 6 9 และ 12 ชัว่โมง ผลการศกึษาพบว่า ทัง้อุณหภูมแิละความหนาแน่น
มผีลต่ออตัรารอดตายและการเปลีย่นแปลงคุณภาพน ้าขณะขนส่งลูกกุง้ โดยอุณหภูมแิละความหนาแน่นทีเ่หมาะสมต่อ
การขนสง่ลกูกุง้ คอื อุณหภูม ิ24 °C ทีค่วามหนาแน่น 1,500 ตวัต่อลติร ในช่วงเวลา 3 ชัว่โมง ลกูกุง้ทีข่นสง่มอีตัรารอด
ตายสงูทีส่ดุ 99.53±0.12 เปอรเ์ซน็ต ์ขณะทีอ่ตัรารอดตายต ่าสดุ (67.60±9.00 เปอรเ์ซน็ต)์ พบในชุดทีใ่ชอุ้ณหภูม ิ28°C 
ความหนาแน่น 2,000 ตัวต่อลิตร ในช่วงเวลา 12 ชัว่โมง แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับความ
หนาแน่น 1,000 และ 1,500 ตวัต่อลติรทีอุ่ณหภูมเิดยีวกนั นอกจากนี้อุณหภูมแิละความหนาแน่นทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อ
คุณภาพน ้าทัง้ค่าออกซิเจนที่ละลายน ้าและปริมาณแอมโมเนียรวมภายในถุงบรรจุของลูกกุ้งขาวแวนนาไมที่มีค่า
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) โดยมคี่าอยู่ระหว่าง 10.29-0.76 มลิลกิรมัต่อลติร และ 0.50- 10.00 
มลิลกิรมัต่อลติร ตามล าดบั ดงันัน้ควรบรรจุลูกกุง้ทีค่วามหนาแน่น 1,500 ตวัขนส่งทีอุ่ณหภูม ิ24 °C และท าการขนสง่
ภายในระยะเวลา 3 ชัว่โมง เพื่อใหล้กูกุง้ไม่เครยีดและมอีตัรารอดตายสงู ขอ้มลูทีไ่ดส้ามารถน าไปใชบ้รหิารจดัการขนสง่
ลกูกุง้ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุตลอดระยะเวลาการขนสง่ เพื่อเพิม่อตัรารอดและเกษตรกรไดล้กูกุง้ทีม่สีขุภาพดสีง่ผลดต่ีอ
การเลีย้งกุง้เพื่อเพิม่ผลผลติทีด่ต่ีอไป 
 
ค ำส ำคญั: กุง้ขาวแวนนาไม; อุณหภูม;ิ ความหนาแน่น; คุณภาพน ้า; อตัรารอดตาย 
Keywords: Litopenaeus vannamei; temperature; density; water quality; survival rate 
*Corresponding Author: paqua50@gmail.com 
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AQ_P_05 
ผลของกำรเสริมแอสต้ำแซนทินต่อกำรแสดงออกของสีของกุ้งขำวแวนนำไมหลงัปรงุสุก 

Effect of dietary astaxanthin on color expression of cooked Pacific white shrimp  
(Litopenaeus vannamei) 

พงศเ์พชร เพช็รโสม, ธมนวรรณ ฐอสุวรรณ และพรพิมล พิมลรตัน์* 
สาขาวชิาการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าชายฝัง่ มหาวทิยาลยัแมโ่จ-้ชุมพร ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชุมพร  

 
บทคดัยอ่ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการเสรมิแอสตา้แซนทนิในอาหารต่อการแสดงออกของสใีนกุง้ขาวแวนนา
ไมหลังปรุงสุก โดยการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมระยะก่อนจับขายขนาดตัวละ 11-13 กรัม ในกระชังขนาด 80x80 
เซนตเิมตร กระชงัละ 80 ตวั ดว้ยอาหารทีม่กีารเสรมิแอสตา้แซนทนิทางการคา้ชนิด A และชนิด B ทีร่ะดบัความเขม้ขน้ 
0 (ชุดควบคุม) 50, 100 และ 150 ppm ให้อาหารกุ้งวนัละ 5 เวลา คอื 6.00, 10.00, 14.00, 18.00 และ 22.00 น. สุ่ม
ตวัอย่างกุ้งเพื่อเกบ็ขอ้มูลสปัดาหล์ะ 1 ครัง้เป็นระยะเวลา 1 เดอืน โดยสุ่มกุง้กระชงัละ 5 ตวัน าไปต้มทีอุ่ณหภูม ิ100 
องศาเซลเซยีส นาน 5 นาท ีและวดัการเปลีย่นแปลงของสดีว้ยแผ่นเทยีบสกีุง้ขาวแวนนาไมมาตรฐาน (shrimp color 
index) ผลการศกึษาพบว่า กุง้ขาวแวนนาไมทีไ่ดร้บัแอสต้าแซนทนิทีเ่สรมิในอาหารนาน 14 วนั มอีตัราการเพิม่สแีดง
สงูทีสุ่ด โดยกุง้ขาวแวนนาไมทีม่กีารเสรมิแอสต้าแซนทนิชนิด A ในระดบัความเขม้ขน้ 150 ppm หลงัปรุงสุกมคีวาม
เขม้สแีดง (26.87) สงูแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(P<0.05) กบัชุดการทดลองอื่นๆ เช่นเดยีวกบักุง้ขาวแวน
นาไมทีม่กีารเสรมิแอสต้าแซนทนิชนิด B ในระดบัความเขม้ขน้ 150 ppm หลงัปรุงสุกมคีวามเขม้สแีดงอยู่ที ่26.73 ซึง่
สงูแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(P<0.05) กบัชุดทีใ่ชค้วามเขม้ขน้ 50 และ 100 ppm ทัง้นี้การเสรมิแอสตา้แซน
ทนิที่ระดบัความเขม้ขน้ 150 ppm ของแอสต้าแซนทนิทัง้ชนิด A และชนิด B มคี่าสสีูงทีสุ่ดเท่ากบั 26.87 และ 26.73 
ตามล าดบั และไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั (P>0.05) ดงันัน้สามารถสรุปไดว้่าการเสรมิแอสต้าแซนทนิทัง้ชนิด A 
และชนิด B ในอาหารทีร่ะดบัความเขม้ขน้ 150 ppm และน าไปใหกุ้ง้กนิก่อนจบัขาย 14 วนั สามารถปรบัปรุงคุณภาพ
ดา้นสขีองกุง้ขาวแวนนาไมใหส้งูขึน้ไดท้ัง้คู่ 
 
ค ำส ำคญั: แอสตา้แซนทนิ; กุง้ขาวแวนนาไม; อาหาร; คุณภาพ; สกีุง้ 
Keywords: Astaxanthin; Litopenaeus vannamei; feed; quality; shrimp coloration 
*Corresponding Author: paqua50@gmail.com 
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PT_P_01 
ผลของระยะเวลำในกำรเกบ็เก่ียวต่อองคป์ระกอบทำงเคมีและค่ำต้ำนอนุมูลอิสระของไพลในจงัหวดัปัตตำนี 

อำตีกะ กำเจ, ศิวพร หะยีอำบบูำกำด, อภิชยั บวัชูก้ำน และ อำรยำ เจียรมำศ* 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000 

 
บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลของระยะเวลาในการเกบ็เกีย่วต่อองคป์ระกอบทางเคมแีละค่าตา้นอนุมูล
อสิระของไพล (Zingiber cassumanar Roxb.) ในจงัหวดัปัตตานี โดยมกีารสุ่มตวัอย่างไพลที่ปลูกในต าบลตาลอีายร์
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) 
ประกอบดว้ย 5 ซ ้า และ 3 ทรตีเมนต์ คอื ระยะเวลาการเกบ็ทีอ่ายุ 1 2 และ 3 ปี วเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมใีนดนิ 
วเิคราะหอ์งค์ประกอบทางเคมใีนไพลและค่าต้านอนุมูลอสิระดว้ยวธิ ีDPPH assay ผลการวเิคราะหอ์งค์ประกอบทาง
เคมีในดินพบว่ามีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 6.93 ค่าน าไฟฟ้าเท่ากับ 0.06 dS/m ค่าความชื้นเท่ากับ 0.53 
เปอร์เซ็นต์ ค่าอินทรียวตัถุเท่ากบั 3.33 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณฟอสฟอรสัที่เป็นประโยชน์ในดิน 3.74 mg/kg การ
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมใีนไพลดว้ยวธิโีดยประมาณ (Proximate analysis) พบว่าค่าความชืน้และวตัถุแห้งของ
ไพลที่อายุ1 2 และ 3 ปี มคี่าไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ(p>0.05) ค่าโปรตนี ไขมนั เยื่อใย และเถ้าของ
ไพลที่อายุ1 2 และ 3 ปี มคี่าแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) การเกบ็เกี่ยวไพลที่อายุ 3 ปี มโีปรตีน 
ไขมนั เยื่อใย และเถ้าสูงสุด (2.74  3.84 11.58 และ 5.50 เปอร์เซน็ต์ ตามล าดบั) นอกจากนี้พบว่าการตรวจสอบค่า
ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay พบว่าไพลที่อายุ 3 ปี มีค่าต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดเท่ากับ 55.26 (mg/ml) 
(p<0.01) 
 

ค ำส ำคญั: ไพล; องคป์ระกอบทางเคม;ี ค่าตา้นอนุมลูอสิระ; จงัหวดัปัตตาน ี
Keywords: Zingiber cassumanar Roxb; Chemical Composition; Antioxidant activity; Pattani Province 
*Corresponding Author: araya.j@psu.ac.th 
  



 
The National Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology 

การประชุมวชิาการระดบัปรญิญาบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตรแหง่ชาติ 
 

 
85 

PT_P_02 
กำรพฒันำและกำรสุกแก่ของเมลด็พนัธุข์ำ้ว กข79 

Seed Development and Maturation of Rice cv.RD79 

ชลณรีย ์ไชยพรม , ดำรำรตัน์ เลื่อนกฐิน1, อนัส พนัชู1, สวุรรณษำ ชูเชิด1* และวิบูรณ์ ดำสงเครำะห2์  
1 สาขาวทิยาศาสตรก์ารเกษตร คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั จงัหวดันครศรธีรรมราช 80110 

2ศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วพทัลุง 244 หมูท่ี ่15 ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืง จงัหวดัพทัลุง 93000 
 
บทคดัยอ่ 

การพฒันาและการสกุแก่ของเมลด็พนัธุข์า้ว กข79 ท าการทดลองทีแ่ปลงผลติเมลด็พนัธุ ์ศนูยข์ยายเมลด็พนัธุ์
พชืจงัหวดัพทัลุง ระหว่างเดอืน พฤษภาคม-กนัยายน 2564 เพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการก าหนดระยะการเกบ็เกีย่วที่
เหมาะสม เพื่อใหไ้ดเ้มลด็พนัธุข์า้วทีม่คีุณภาพด ีวางการทดลองแบบสุม่อย่างสมบรูณ์ (CRD) ม ี4 ซ ้า 7 สิง่ทดลองโดย
ท าการผูกรวงที่ดอกเริม่บานในวนัแรกเพื่อก าหนดวนัดอกบาน แล้วท าการเกบ็เกี่ยวช่วงอายุละ 40 รวง  ที่อายุ 12, 
15,18, 21, 24, 27 และ 30 วนัหลงัดอกบาน พบว่า เมลด็ขา้วพนัธุ ์กข79 มกีารสุกแก่ทางสรรีวทิยาทีอ่ายุ 30 วนัหลงั
ดอกบาน โดยที่รวงขา้วมสีเีหลอืงเขม้ 89.00 เปอร์เซน็ต์ และหลงัจากลดความชื้นด้วยการอบลมร้อนที่อุณหภูม ิ40 
องศาเซลเซยีส เวลา 48 ชัว่โมง เพื่อผลติเป็นเมลด็พนัธุม์คีวามชืน้ลดลง 9.38เปอรเ์ซน็ต ์ท าใหไ้ดเ้มลด็พนัธุท์ีม่คีุณภาพ
ดทีีส่ดุ  เน่ืองจากเมลด็มนี ้าหนกัแหง้สงูทีส่ดุ 24.27 มลิลกิรมัต่อเมลด็ ความงอกมาตรฐาน 95.00 เปอรเ์ซน็ต ์เวลาเฉลีย่
ในการงอก 4.66 และมคีวามงอกหลงัการเร่งอายุ 88.25 เปอรเ์ซน็ต ์และพบว่ามคีวามแตกต่างทางสถติอิยา่งมนียัส าคญั
ดงันัน้การเกบ็เกีย่วเมลด็ขา้วพนัธุ ์กข79 เพื่อผลติเป็นเมลด็พนัธุ ์ควรเกบ็เกีย่วขา้วทีร่ะยะสกุแก่ทางสรรีวทิยาทีร่วงขา้ว
มอีายุ 30 วนัหลงัดอกบาน ซึง่เป็นรวงขา้ววทีม่เีมลด็สเีหลอืงเขม้ประมาณ 89.00  เปอรเ์ซน็ต ์
 
ค ำส ำคญั: การพฒันาของเมลด็, การสกุแก่ของเมลด็, ขา้ว กข79 
Corresponding Author: Suwansa_chuchert@hotmail.com 
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PT_P_03 
ผลของวสัดปุลูกท่ีเหมำะสมต่อกำรปักช ำก่ิงผกัชำยำ 

Effect of growing media for Chaya vegetable (Cnidoscolus chayamansa) stem cutting 
กนัตชำติ บวัคล่ี, สิทธิกร ใหมท่อง*และอมรรตัน์ ชุมทอง 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
 
บทคดัยอ่ 

ผกัชายามคีุณค่าทางอาหารสงู สามารถใหผ้ลผลติไดทุ้กช่วงฤดู เหมาะแก่การปลูกเป็นผกัสวนครัวประจ าบา้น 
ผกัชายานิยมขยายพนัธุโ์ดยการปักช ากิง่แต่ยงัไม่มรีายงานเกีย่วกบัวสัดุปลกูทีเ่หมาะสมต่อการปักช าการวจิยัครัง้นี้จงึมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวสัดุปลูกที่เหมาะสมต่อการปักช ากิ่งผักชายาวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
(Completely Randomized Design ; CRD) จ านวน 5 สิง่ทดลองๆ 5 ซ ้า  ไดแ้ก่ T1 = ดนิ+ทราย อตัราส่วน 1:2, T2 = 
แกลบเผา+ทราย อตัราสว่น 1:1, T3 = พทีมอส+ทรายอตัราสว่น 1:1, T4 = ขยุมะพรา้ว+ทรายอตัราสว่น 1:1 และ T5 =
ทราย (ชุดควบคุม) หลงัการปักช ากิง่ผกัชายา 4 สปัดาห ์พบว่า การใชว้สัดุปลูกT4 = ขุยมะพรา้ว+ทรายอตัราส่วน 1:1 
มอีตัราการรอดตายมากทีสุ่ดอยู่ที ่82 เปอรเ์ซน็ต์ มจี านวนการแตกกิง่ขา้งมากทีสุ่ด1.20กิง่ และกิง่ปักช ามจี านวนราก
มากที่สุด 12 ราก ส่วนวสัดุปลูก T3 = พทีมอส+ทรายอตัราส่วน 1:1 ให้ความยาวรากมากที่สุด 9.9 เซนติเมตร วสัดุ
ปลูก T1 = ดิน+ทราย อัตราส่วน 1:2 ให้จ านวนใบที่แตกออกมากที่สุด11.6 ใบ ดังนัน้การใช้วัสดุปลูก T4 = ขุย
มะพรา้ว+ทรายอตัราสว่น 1:1ช่วยใหก้ิง่ปักช าผกัชายามกีารเจรญิโตไดด้ทีัง้การแตกรากและกิง่ขา้ง อกีทัง้ยงัช่วยใหก้าร
ขยายพนัธุผ์กัชายามอีตัราการรอดตายสงูซึง่ขยุมะพรา้วและทรายหาไดง้่ายตามทอ้งถิน่และราคาถูกจงึเหมาะแก่การปัก
ช าผกัชายา 
 
ค ำส ำคญั:วสัดุปลกู; การปักช า; ผกัชายา 
Keywords:Growing media; Cutting; Chaya vegetable (Cnidoscolus chayamansa) 
*Corresponding Author: 614707024@parichat.skru.ac.th 
  



 
The National Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology 

การประชุมวชิาการระดบัปรญิญาบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตรแหง่ชาติ 
 

 
87 

PT_P_04 
กำรเจริญเติบโตและกำรสะสมไนเตรทของผกักำดขำวและกวำงตุ้งท่ีปลูกในระบบไฮโดรโปนิกสแ์บบ   

Nutrient Film Technique (NFT) 
Growth and Nitrate Accumulation in Chinese cabbage and Pak Choy Grown in Nutrient Film Technique 

(NFT) Hydroponic System 
ปิยะวรรณ เกษรสิทธ์ิ, ณัฐกำญจน์ กล่ินหอม, พิชญสิ์นี พลพงษำ และอรรถกร พรมวี* 

ส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรธีรรมราช 
 

บทคดัยอ่ 
การสะสมไนเตรทของพชืผกัทีป่ลกูในระบบไฮโดรโปนิกสเ์ป็นเรื่องทีส่ าคญัทีผู่บ้รโิภคมคีวามวติกกงัวลเป็นอย่าง

ยิง่วตัถุประสงค์ของงานวจิยันี้เพื่อศกึษาการเจรญิเตบิโตและการสะสมไนเตรทของผกักาดขาวและกวางตุ้งทีป่ลูกใน
ระบบไฮโดรโปนิกสแ์บบ Nutrient Film Technique (NFT) รวมทัง้แนวทางในการลดปรมิาณไนเตรท โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ Two sample T-Test จ านวน 4 ซ ้า ๆ ละ 6 ต้น เกบ็ขอ้มูลจ านวน 6 ตวัชี้วดั ได้แก่ ความสูง จ านวนใบ 
ปรมิาณคลอโรฟิลล ์น ้าหนกัสด น ้าหนกัแหง้ และปรมิาณการสะสมไนเตรททีอ่ายุผกั 14, 21, 28, 35 และ 42 วนั พบว่า 
ทีอ่ายุผกั 42 วนั ผกักาดขาวมคีวามสงู จ านวนใบ ปรมิาณคลอโรฟิลล ์น ้าหนักสด น ้าหนักแหง้ และปรมิาณการสะสม
ไนเตรท ที ่27.93 เซนตเิมตร, 9.70 ใบ, 20.06 SPAD, 70.14 กรมั/ตน้, 2.83 กรมั/ตน้ และ 1,466.67 มลิลกิรมั/กโิลกรมั 
ตามล าดบั ในขณะที ่กวางตุ้ง ใหค้่าทัง้ 6 ตวัชีว้ดัที ่41.15 เซนตเิมตร, 9.29 ใบ, 33.92 SPAD, 71.53 กรมั/ต้น, 3.06 
กรมั/ตน้ และ 6,600.00 มลิลกิรมั/กโิลกรมั ตามล าดบั  
 
ค ำส ำคญั: ไฮโดรโปนิกส;์ ไนเตรท; ผกักาดขาว; กวางตุง้  
Keywords: Hydroponics; Nitrate; Chinese Cabbage; Pak choy  
*Corresponding Author: athakorn.pr@wu.ac.th   
 
  



 
The National Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology 

การประชุมวชิาการระดบัปรญิญาบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตรแหง่ชาติ 
 

 
88 

FS_P_01 
นวตักรรมกำรท ำละลำยเพื่อเพ่ิมอตัรำกำรท ำละลำยและคงคณุภำพของเน้ือไก่แช่เยอืกแขง็ 

Innovative Thawing Methods for Improving Thawing Rate and Maintaining Quality of Frozen Chicken Meat 
สพัพญัญ ูบุญมำลี, สิริวิมล พชืผล, วิชิตำ โปย้ิม, ศภุำนิช จนัทรชิต, วรวรรณ พนัพิพฒัน์ และ มนัส ชยัจนัทร*์ 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรอ์าหารและนวตักรรม ส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์             
222 หมู ่10 ต าบลไทยบุร ีอ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80160 

 
บทคดัยอ่ 
 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลของการท าละลายดว้ยวธิกีารทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ (1) การท าละลายแบบ
ดัง้เดิมที่อุณหภูมิต ่ า (4 ºซ) (low temperature thawing; LT) (2) การแช่ในน ้ าอุณหภูมิ 15 ºซ (water immersing 
thawing; WT) (3) การใช้กระบวนการร่วม ระหว่าง WT นาน 15 นาทต่ีอด้วย LT (combined thawing; CT) (4) การ
ใช้อลัตราซาวด์ในน ้าที่อุณหภูม ิ15 ºซ (ultrasound-assisted thawing; UT)  และ (5) การใช้ไมโครเวฟที่ก าลงัไฟฟ้า 
200 W (microwave thawing; MT) ต่ออตัราเรว็ในการท าละลายและคุณภาพของเนื้ออกไก่ (ขนาด 6 ซม. x 7 ซม. x 
1.5 ซม.) แช่เยอืกแขง็ (-18 º ซ) โดยท าละลายจนกระทัง่อุณหภูมใิจกลางของชิน้เนื้อไก่เท่ากบั 0-2 ºซ จากการทดลอง
พบว่า MT มอีตัราการท าละลายสงูสุด (2 นาท)ี รองลงมาคอื UT (10 นาท)ี CT (20 นาท)ี WT (35 นาท)ี และ LT (60 
นาท)ี ตามล าดบั โดยทุกชุดการทดลองมคี่าการสญูเสยีน ้าหนักเนื่องจากการละลาย (thawing loss; TL) ค่อนขา้งต ่า (< 
ร้อยละ 5) โดย CT มคี่า TL ต ่าสุด (ร้อยละ 1.3) และ UT มคี่า TL สูงสุด (ร้อยละ 4.8) ถึงแม้ว่า MT มอีตัราการท า
ละลายสูงสุด แต่กท็ าให้ไขมนัเกดิการออกซเิดชนัได้สูงสุดเช่นเดยีวกนัโดยตรวจพบค่า thiobarbituric acid reactive 
substances (TBARS) สูงที่สุดใน MT (p<0.05) เมื่อพิจารณาความแตกต่างของสเีนื้อ ( total color difference; ≈E) 
พบว่า UT มคี่า ≈E สงูสุด (p<0.05) รองลงมาเป็น WT MT LT และ CT ตามล าดบั แสดงใหเ้หน็ว่า UT ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสขีองเนื้อไก่สูงที่สุด ในขณะที่ CT มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสขีองเนื้อไก่ต ่าที่สุด ดงันัน้เมื่อพิจารณา
อตัราเรว็ในการท าละลายร่วมกบัคุณภาพของเนื้อไก่ จงึสามารถสรุปไดว้่า CT เป็นกรรมวธิทีีเ่หมาะสมในการท าละลาย
เน้ืออกไก่เนื่องจากเป็นวธิทีีร่วดเรว็กว่าวธิกีารดัง้เดมิถงึ 3 เท่า และมสีว่นช่วยในการคงคุณภาพของเน้ืออกไก่ทัง้ในดา้น
น ้าหนกั สแีละการเกดิออกซเิดชนัของไขมนั 
 
ค ำส ำคญั: การท าละลาย; เน้ือไก่; การแช่เยอืกแขง็; คุณภาพ; การออกซเิดชนัของไขมนั 
Keywords: Thawing; Chicken Meat; Freezing; Quality; Lipid Oxidation  
*Corresponding Author: cmanat@wu.ac.th   
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OT_P_01 
กำรอบแห้งไพลด้วยรงัสีอินฟรำเรดไกลรว่มกบักำรสัน่สะเทือนของถำดอบแห้ง 

Infrared Drying of Zingiber cassumunar Linn. Combined with Vibration of Tray Dry 
พิมพช์นก มว่งแก้ว1 , ปัณณทตั มำลำม1  และเศรษฐวฒัน์ ถนิมกำญจน์2* 

1สาขาวชิาเทคโนโลยเีครือ่งจกัรกลเกษตร สาขาเกษตรประยุกต์ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 
2สาขาวชิาเกษตรอจัฉรยิะ สาขาเกษตรประยุกต์ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

 
บทคดัยอ่ 
 การอบแหง้เป็นกระบวนการลดความชืน้เพื่อแปรรูปพชืสมุนไพรทีม่คีวามส าคญัทัง้นี้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการ
อบแห้งด้วยลมร้อนหรือเทคนิคการอบแห้งอื่น ๆ มีการพิสูจน์ได้ว่าการอบแห้งด้วยรงัสอีินฟราเรดสามารถช่วยให้
ปรมิาณสารส าคญัทีพ่บในสมุนไพรมปีรมิาณมากขึน้นอกจากนี้การอบแหง้แบบอนิฟราเรดเป็นการใหค้วามรอ้นแบบแผ่
รงัสซีึง่เป็นวธิกีารทีไ่ดร้บัการยอมรบักนัว่ามขีอ้ดกีว่าการอบแหง้ดว้ยลมรอ้นซึง่เป็นการใหค้วามรอ้นแบบพาความรอ้น
หลายประการ การทดลองนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาเวลาที่ใช้ในการอบแห้ง พลงังานที่ต้องการในการอบแห้ง และ
ปรมิาณน ้ามนัหอมระเหย ส าหรบัการอบแหง้เหงา้ไพลทีม่คีวามหนา 5 มลิลเิมตร ความชืน้เริม่ตน้ 3.58±0.04 กรมั น ้า / 
กรมั วสัดุแหง้ ดว้ยรงัสอีนิฟราเรดไกลความเขม้รงัส ี4,929, 6,550, 8,541 และ 10,955 วตัต์ / ตารางเมตร ร่วมกบัการ
สัน่สะเทอืนของถาดอบแหง้ จ านวน 4 ถาด ทีร่อบการสัน่สะเทอืน 40 รอบ / นาท ี โดยเครื่องอบแหง้ทีใ่ชใ้นการทดลอง
มขีนาด 1,270 x 1,136 x 1,000 มลิลเิมตร ใชห้ลอดอนิฟราเรดขนาดก าลงั 250 วตัต์  จ านวน 8 หลอด ท าการอบแหง้
จนความชืน้สุดทา้ยเท่ากบั 0.10±0.02 กรมั น ้า / กรมั วสัดุแหง้ พบว่าใชเ้วลาในการอบแหง้เท่ากบั 100, 95, 60 และ 
35 นาท ีตามล าดบั และความตอ้งการพลงังานส าหรบัการอบแหง้ต ่าสุดเท่ากบั 3.20 กโิลวตัต-์ชัว่โมง เมื่ออบแหง้เหงา้
ไพลทีค่วามเขม้รงัสอีนิฟราเรดสงูสุดคอื 10,955 วตัต ์/ ตารางเมตร ส าหรบัปรมิาณน ้ามนัหอมระเหยของเหงา้ไพลแหง้
ทีผ่่านการอบแหง้ทีค่วามเขม้รงัส ี4,929 วตัต์ / ตารางเมตร เมื่อท าการสกดัน ้ามนัหอมระเหยดว้ยวธิกีารกลัน่พบว่ามี
ปรมิาณมากทีส่ดุคอื 3.79±0.2 เปอรเ์ซน็ต ์
 

ค ำส ำคญั: ไพล; การอบแหง้; รงัสอีนิฟราเรดไกล 
Keywords: Zingiber cassumunar; Drying; Far Infrared 
*Corresponding Author: satthawat.t@rmutsv.ac.th 
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กรรมกำรผูท้รงคณุในกำรตดัสินกำรน ำเสนอผลงำนวิจยัภำคบรรยำย 
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าด ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง เล็กจริง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสทุธิเมธาวี มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร บญุญะอติชาต ิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู มหาวิทยาลยัแม่โจ้-ชุมพร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช อนันตศรัณย ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียนทิพย ์ไกรพรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนญู ศิรินพุงศ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุพล ฐิตธินากุล มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญจนา จนัทร์ปะทิว อาฮุจา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศ ชมภู่ทอง มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
ว่าท่ี ร.ต.ดร.บุญชาติ คติวัฒน ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ นิคมรตัน ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 
อาจารย์ ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธ์ุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวสัดิ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้-ชุมพร 
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อาจารย์ ดร.ชมดาว ขาจริง มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
อาจารย์ ดร.สดุนัย เครือหล ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 
กรรมกำรผูท้รงคณุในกำรตดัสินกำรน ำเสนอผลงำนวิจยัภำคโปสเตอร ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญตัิ ศิริธนาวงศ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ชัยจันทร์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
รองศาสตราจารย์ นฤมล อัศวเกศมณ ี มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร ศรีสวสัดิ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ มลิวัลย ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรประพา คงตระกูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์
อาจารย์ ดร.อารยา เจียรมาศ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น มหาวิทยาลยัแม่โจ้-ชุมพร 

 
กรรมกำรผูท้รงคณุในกำรตดัสินกำรประกวดนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์
รองศาสตราจารย์ ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 
รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดี ค าสีเขยีว มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  รักเกื้อ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอนงค์  ศรพีวาทกุล มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
อาจารย์ ดร. สุธีรวัฒน์ พันธุ์มาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์
อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้-ชุมพร 
อาจารย์ ดร.อภิชัย บัวชูก้าน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

 
กรรมกำรผูท้รงคณุในกำรตดัสินกำรแข่งขนัพดูส่งเสริมทำงกำรเกษตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา อัมรัตน ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สเุมธี ส่งเสมอ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภัครชา อภิรติกร มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 
อาจารย์ ดร.รัตนา อุ่นจันทร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
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อาจารยส์มนึก สอนนอก มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
อาจารยส์มพร นพเกื้อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์
อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ า มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
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คณะผูจ้ดังำน คณะสตัวศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ี
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ ดร. วัชราภรณ์ รวมธรรม 
ฝ่ายอ านวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลสิา คงใจมั่น โยชิดะ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวดี พรหมจันทร ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชษาวรรณ์ มงคล 
 อาจารย์ ดร.กฤษณะ เรืองฤทธิ์ 
 ดร.ทัศนวรรณ พลวิรัชน์ 
 นายจิรัฎฐวัฒน์ ศรีอ่อนเลิศ 
 นายธนกฤต เขียวอร่าม 
 นายจารุกิตติ์ สมโสภณ 
 นายอิทธิรัตน์ ทรัพย์มา 
 นายชาตรี ค าเอก 
 นายชัชวัช ช้างเผือก 
 นายประสิทธ์ิ นิธิโกสินทร ์
 นางสาวพัชรินทร์ สายพัฒนะ 
 นางสาวนุชนาด สายทอง 
 นางสาววสุนันท์ น่ิมอนงค ์
 นางสาวมณทิพย์ ธรรมแท้ 
 นางสาวสุชานุช คล่องใจ 
 นางสาว นงนุช ลาวรรณา 
ฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาวดี มานะไตรนนท ์
 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณธิภา ณ เชียงใหม ่
 รองศาสตราจารย์มานะ กาญจนมณีเสถียร 
 รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ ไอยสวุรรณ ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิดา ดวงแก้ว 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี เลา้สุทธิพงษ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จริา สิทธิยะ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรณัพงศ์ ทองเรือง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรารตัน์ มนต์ขลัง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช บุญญภักด ี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุนท์ เชาว์เครือ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ แสนภูม ิ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.นรนิทร์ ปริยวิชญภักดี 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤฒิยา นลิประพฤกษ์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิชัย เอียดมสุิก 
 อาจารย์ ดร.ยุภา ปู่แตงอ่อน 
 อาจารย์ ดร.พิรวิทย์ เช้ือวงษ์บุญ 
 อาจารย์ ดร.ภวัต เสรตีระกูล 
 อาจารย์ ดร.กฤติยา เลิศชุณหะเกยีรต ิ
 อาจารย์ ดร.สาวิกา กลัปพฤกษ ์
 อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม 
 อาจารย์ ดร.สมฤดี ศิลาฤด ี
 อาจารย์คณุาดล ศิลาฤด ี
 อาจารย์ชนม์ ภูสุ่วรรณ 
 อาจารยส์าธิต บุญน้อม 
 อาจารย์ศริินทร์นภา พุ่มแจ ้
 ดร.สภุาวดี ฉิมทอง 
 นางสาวผกาทิพย์ ยอดมิ่งขวัญ 
 นางสาวพิมพ์ใจ มีตุ้ม 
 นางสาวสุภาวดี สืบสาย 
ฝ่ายจัดประกวดและแข่งขนั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูธฤทธิ์ วทิยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิร ิ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุวิฒน์ ชะลอสันติสกลุ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี เกสรพิกุล 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสันันท์ นพรัตน์ไมตร ี
 อาจารย์ ดร.วัชรา ปิ่นทอง 
 อาจารย์กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณเเพทย ์
 อาจารยส์รณฐ โชตินิพัทธ์ 
ฝ่ายจัดการแสดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล เทียนทอง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา ลิม้เฮง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา เขียนงาม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา ทองหล่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒ ิ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ศรีบุญยงค ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ภุมรินทร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุ่ง ศิลาอ่อน 
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 อาจารย์ ดร.จักรีพร สารนอก 
 อาจารย์นวลเพ็ญ พ่วงพันส ี
 อาจารย์ธีรารัตน์ รตันวิสุทธิ์อมร 
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