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การพัฒนาตนแบบเทคโนโลยีการผลิตแตงกวาญ่ีปุนในระบบโรงเรือนจังหวัดขอนแกน 
Prototype Development of Japanese Cucumber Production Technology in the Greenhouse 

System in Khon Kaen Province 
 

รัติกาล ยุทธศิลป1*  ปภัสสร  สีลารักษ1 กุศล ถมมา1 ศิลดา  ประนาโส1 รพีพร ศรีสถิตย1 วุฒพิล จันทรสระคู2 และ อรัญญ ขันตยิวิชย3 
Yutthasin, R.1*, Seelarak, P.1, Thomma, K.1, Pranaso, S.1, Srisatit, R.1, Chansrakoo, W.2 and Khuntiyawit, A.3 

 

บทคัดยอ 

ระบบการผลิตผักในโรงเรือนเหมาะสําหรับการปลูกผักที่มีมูลคาสูง แตขอมูลการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผักในโรงเรือนโดย
การจัดการปุยยังมีไมมาก จึงทําใหการจัดการธาตุอาหารพืชในการผลิตผักในระบบโรงเรือนของเกษตรกรไทยยังประสบปญหา ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงดําเนินการทดสอบตนแบบเทคโนโลยีการผลิตแตงกวาญี่ปุนในระบบโรงเรือนหลังคาโคงสองชั้นขนาด 6x24 เมตร ณ 
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแกน ระหวางเดือนตุลาคม 2563- ธันวาคม 2564 ประกอบดวยการเตรียมตนกลา 
วัสดุที่ใชปลูก การใหปุยตามระบบน้ํา และการจัดการศัตรูพืช ผลการทดลองพบวา การเตรียมตนกลาแตงกวาญี่ปุนใน พีทมอส อายุ  
7-10 วัน ยายปลูกในวัสดุปลูกที่มีสวนผสมของขี้เลื่อย แกลบดิบ ทรายแมน้ํา และแกลบดํา สัดสวน 6: 2 : 1.5 : 0.5  ใหปุย A B ตาม
ระบบน้ําหลังยายปลูก 7 วัน สัปดาหที่ 1-2  ใหปุยที่มีสวนผสมของปุย A และ B อัตรา 1 : 1 สัปดาหที่ 3-4  อัตรา 1 : 1.2  สัปดาหที่ 5-
6 อัตรา 1 : 1.6 และสัปดาหที่ 7 อัตรา 1 : 2.4  มีการจัดการศัตรูพืชโดยใชชีวภัณฑรวมกับสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย 7,064 บาทตอรอบการผลิต  ผลผลิตเฉลี่ย 269 กิโลกรัมตอรอบการผลิต  รายได และรายไดสุทธิเฉลี่ย 13,818 และ 6,753 บาท
ตอรอบการผลิต สัดสวนรายไดตอการลงทุนเทากับ 1.8  และจากการประเมินการยอมรับเทคโนโลยีของผูเขารวมอบรม พบวา มีความ
พึงพอใจระดับมาก ถึงมากที่สุด 
คําสําคัญ: แตงกวาญี่ปุน วัสดุปลกู โรงเรือน พืชผัก 

 

Abstract  

Greenhouse vegetable production is suitable for high- value vegetable types. There is few information on 
increasing the quantity and quality of yield by fertilizing. The objective of this study was to evaluate the prototype 
development of Japanese cucumber production technology in the double roof greenhouse 6 x 24 m system at the 
greenhouse of Agricultural Research and Development Region 3, Khon Kaen province from October 2020 to 
September 2021. The Japanese cucumber production technology included the preparation of seedlings, the 
substrate culture, the fertigation and the pest management. The results showed that the preparation of seedlings 
seven to ten days old saw in the peat moss; the substrate culture comprised of coconut coir: rice husk: sand: rice 
husk charcoal = 6-2-1.5-0.5; fertilizing A B, according to the water system at the- rate of 1:1, -1:1.2, 1:1.6 and 1: 2.4-
in the week 1-2, 3-4, 5-6,- and 7 before harvest, respectively. The biological agents and the pesticides were used to 
control the pest population. The cost of production was 7,064 baht -/- crop on average. The Japanese cucumber 
yield was 269 kg-/- crop; the revenues and net revenues were 13,818 and 6,753 baht-/- crop, respectively, so the 
benefit-cost ratio was 1.8. Evaluating the technology adoption by farmers found that the farmers were satisfied with 
the technology. 
Keywords: Japanese cucumber substrate culture greenhouse vegetable 
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การเปรียบเทียบอัญชันสายพันธุลูกผสม 
 Comparison of Hybrid Line Butterfly Pea (Clitoria ternatea L.)  

 

เกษร แชมชื่น1* จรัญ ดิษฐไชยวงศ1 พินิจ เขียวพุมพวง1  และ ดาวรรณ สนคง1 
Chaemcheun, K.1*. Ditchaiwong, C.1, Kheawpoompuang, P. 1  and Sonkhong, D.1 

 

บทคัดยอ 

อัญชันพันธุปลูกทั่วไป มีความแปรปรวนทางพันธุกรรม ป 2559-2562 ผสมขามพันธุแทสองสายพันธุ และคัดเลือกสายพันธุ
ลูกผสมแบบบันทึกประวัติ ป 2563 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ เพื่อใหไดอัญชันสายพันธุลูกผสมที่ใหผลผลิตและปริมาณ  แอนโทไซยานิน
รวมสูงกวาพันธุปลูกท่ัวไปของเกษตรกร วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ ประกอบดวย 4 กรรมวิธี อัญชันสายพันธุลูกผสม
ชั่วที่ 4 3 สายพันธุ ไดแก สายพันธุ (7-1-16 x 13)-33-2, (7-1-16 x 13)-33-3, (7-1-16 x 13)-33-5 และพันธุปลูกทั่วไป 1 พันธุ มี 5 
ซ้ํา ปลูกในศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร และในแปลงเกษตรกร จังหวัดสุโขทัย พบวา ทั้ง 2 แหลง ใหผลผลิตไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ อัญชันสายพันธุ (7-1-16 x 13)-33-2 ใหผลผลิตสูงสุด 3,563 และ 3,345 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ปลูกในศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพิจิตร เก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูแลงและในฤดูฝน ใหปริมาณแอนโทไซยานินรวมเฉลี่ย 77.53 มิลลิกรัมตอน้ําหนักกลีบ
ดอกสด 100 กรัม ปลูกในแปลงเกษตรกร จังหวัดสุโขทัย เก็บเก่ียวผลผลิตในฤดูฝนใหปริมาณแอนโทไซยานินรวมสูงกวาในฤดูแลง 
อัญชันทั้ง 3 สายพันธุ และพันธุปลูกท่ัวไป เก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูฝนใหปริมาณแอนโทไซยานินรวมตั้งแต 90.88 - 98.15 มิลลิกรัมตอ
น้ําหนักกลีบดอกสด 100 กรัม ทั้ง 2 แหลง อัญชันท้ัง 3 สายพันธุ ใหผลผลิตสูงกวาพันธุปลูกทั่วไป และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และใหปริมาณแอนโทไซยานินรวมสูง แตไมแตกตางกันทางสถิติกับพันธุปลูกทั่วไป  
คําสําคัญ: อัญชัน ผลผลิต แอนโทไซยานิน 

 

Abstract  

The common cultivar of butterfly pea grown by farmers, shows genetic variability. In 2016-2019, two inbred 
lines were cross-pollinated. Hybrid lines were selected by a pedigree method. In 2020, treatment comparison among 
F4 hybrid butterfly pea lines and a common cultivar of the farmer for high yield and total anthocyanin level was 
conducted. The experimental design was randomized complete block design consisting of 4 treatments with four 
replications. These treatments were line (7-1-16 x 13)-33-2, (7-1-16 x 13)-33-3, (7-1-16 x 13)-33-5 and a common 
cultivar. This research was conducted at Phichit Agricultural Research and Development Center and a farmer's farm 
in Sukhothai province. Yiedl results showed the same direction for both location. Butterfly pea line (7-1-16 x 13) -
33-2 gave the highest fresh flower yield of 3,563 and 3,345 kg per rai, respectively, at Phichit Agricultural Research 
and Development Center and a farmer's farm in Sukhothai province. Planting at Phichit Agricultural Research and 
Development Center harvest in dry and rainy seasons line (7-1-16 x 13) -33-2 gave the average total anthocyanin of 
77.53 mg per 100 g of fresh petals. Planting at farmer’s field Sukhothai harvested in the rainy season gave higher 
total anthocyanin than in the dry season. All treatments, harvest yield in the rainy season gave total anthocyanin 
between 90.88 and 98.15 mg per 100 g fresh petals. In both locations, all lines gave higher yields than common 
cultivar with statistically significant difference. All lines gave high total anthocyanin level but not statistically different 
from the common cultivar. 
Keywords: Butterfly pea, yield, anthocyanin 
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การขยายพันธุขมิ้นชันสายพันธุตรัง 1 ในหลอดทดลอง 
In Vitro Propagation of Curcuma longa L. var. Trang 1) 

 

สกุลรัตน หาญศกึ1 และสุธาทิพย อรณุนอย2*
 
 

Hansuek, S.
 
1and Arunnoi, S.1 

 

บทคัดยอ 

ขมิ้นชันสายพันธ ุตรัง 1 หรือที่รูจักกันคือ ขมิ้นทอง เปนขมิ้นที่มีการปลูกกันอยางแพรหลายในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เนื่องจากใหน้ําหนักสด 2.23 ตันตอไร ทนทานตอโรค โดยใหสารสําคัญเคอรคูมินอยดเฉลี่ย 10.62 เปอรเซ็นต น้ํามันหอมระเหยเฉลี่ย 
7.99 เปอรเซ็นต ทําใหไดรับความนิยมกันอยางแพรหลาย สงผลใหผลผลิตไมเพียงพอตอความตองการของตลาด และตนพันธุที่จะนํามา
ปลูกไมเพียงพอ ดังนั้นในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือการขยายพันธุขมิ้นชันสายพันธุตรัง 1 ใหไดปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้น
จากการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง โดยศึกษาการชักนํายอดรวมจากการเพาะเลี้ยงช้ินสวนหนอจากเหงาขมิ้นชัน บนอาหารสูตร 
Murashige and Skoog (MS) เติม Benzyladenine (BA) (1 2 3 4 และ 5 มิลลิกรัมตอลิตร) เปนเวลา 3 เดือน วางแผนการทดลอง
แบบ Completely Randomized Design (CRD) สิ่งทดลองละ 10 ซ้ํา นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ พบวา การวางเลี้ยงหนอขมิ้นชัน
บนอาหารสูตร MS เติม BA ความเขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร ใหจํานวนยอดเฉลี่ยสูงสุด 1.60 ยอดตอชิ้นสวน ความสูงยอดเฉลี่ยสูงสุด 
6.00 เชนติเมตร และใหจํานวนใบเฉลี่ยสูงสุด 6.80 ใบตอชิ้นสวน สําหรับการชักนํารากทําโดยการนาํชิ้นสวนยอดมาเพาะเลี้ยงบนอาหาร
สูตร MS เติม Naphthyl acetic acid (NAA) (0 0.5 1 1.5 2 2.5 และ 3 มิลลิกรัมตอลิตร) รวมกับการเติมและไมเติมผงถาน (0.2%) 
เปนเวลา 3 เดือน พบวา อาหารสูตร MS เติม NAA ความเขมขน 2.5 มิลลิกรัมตอลิตร ใหจํานวนรากสูงสุด 11.80 รากตอชิ้นสวน และ
ความยาวรากสูงสุด 8.60 เซนติเมตร จากนั้นนําตนกลาขมิ้นชันท่ีมีรากสมบูรณแข็งแรงยายไปอนุบาลในโรงเรือนที่พลางแสง 50 
เปอรเซ็นต เปนเวลา 1 เดือน พบวาตนขมิ้นชันมีอัตราการรอดชีวิต 80 เปอรเซ็นต และสามารถเจริญเติบโตเปนตนที่สมบูรณและ
แข็งแรงไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นการขยายพันธุขมิ้นดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อจึงเปนอีกแนวทางในการเพิ่มปริมาณตนพันธุขมิ้นในเชิง
การคาเพ่ือใหไดปริมาณมากและเพียงพอตอความตองการ 
คําสําคัญ: ขมิ้นชนัสายพันธุตรัง 1 การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ สารควบคมุการเจริญเติบโต ยอดรวม 

Abstract 

Curcuma longa L. var. Trang 1, also known as Golden Turmeric, is a widely grown in Nakhon Si Thammarat 
province. This variety produces high fresh weight of 2.23 tons per rai, resistant to disease provides an average of 
10.62 percent curcuminoids and an average of 7.99 percent essential oils. So, making it is widely popular grow for 
farmers. As a result, productivity is insufficient to meet farmer and market demand. Therefore, this study aimed to 
propagate the turmeric var. Trang 1 in large quantities in a short time by in vitro induction of multiple shoot from 
culturing young sucker of rhizome on shoot induction from sterilized rhizome bud explants were cultured on 
Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with Benzyladenine (BA) (1, 2, 3, 4 and 5 mg/L) for 3 months. For 
root induction, excised single shoot was cultured on MS medium supplemented with naphthyl acetic acid (NAA) (0, 
0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 and 3 mg/L) with and without activated charcoal (0.2%) for the same period. Completely 
randomized design (CRD) experiments were performed with 10 repetitions per experiment. Data were statistically 
analyzed using analysis of variance. The results revealed that MS medium supplemented with 2.00 mg/L BA gave 
the highest average number of shoots at 1.60 shoot/explant, shoot length at 6.00 cm and number of leaves at 6.80 
leaves/shoot. MS medium supplemented with 2.5 mg/L NAA gave the highest number of roots (11.80 roots/explant) 
and root length (8.60 cm). Complete plantlet gave the 80 percentage of survival rate after transfer to greenhouses 
under 50 percent shading for 1 month. Survival plans are strong and healthy and able to grow very fast under field 
conditions. Therefore, turmeric propagation by tissue culture method is an alternative method to increase turmeric 
plants commercially in order to obtain sufficient quantities to meet the demand. 
Keywords: Curcuma longa L. var. Trang 1, tissue culture, plant growth regulator, multiple shoot 
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ผลของอายุผลและสูตรอาหารรวมกับการผาแบงครึ่งยอด ตอการพัฒนาเปนตนออน 
ของมะพราวลูกผสมกะทิพันธุชุมพร 84-2  

The Effect of Coconut Aging and Medium with Shoot Halves to Plantlet Development of 
Chumphon 84-2 Hybrid Macapuno Coconut 

 

สุภาภรณ สาชาต1ิ* ปริญดา หรูนหีม2 ศริิลักษณ แกวสุรลิขิต3 ลาวณัย จันทรอัมพร4 สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ1 

Sachati, S.
 
1*, Hrunheem, P.2, Kaewsuralikhit, S.3, Junamporn, L.4 and Lertwatanakiat, S.1 

 

บทคัดยอ 

การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอมะพราวกะทิ เปนเทคนิคชวยใหเอ็มบริโอสามารถเจริญเติบโตเปนตนกลาที่สมบูรณได เพ่ือแกขอจํากัด
ของเน้ือมะพราวกะทิเนาเสียเร็ว เอ็มบริโอจะตายกอนการเจริญเติบโตเปนตนและราก จากการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ 1 ชิ้น จะพัฒนาได
เพียง 1 ตน การศึกษาอายุผลและสูตรอาหารรวมกับการผาแบงครึ่งยอดของเอ็มบริโอของมะพราวลูกผสมกะทิพันธุชุมพร 84-2 จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาเปนตนออน เริ่มดําเนินการป 2561-2564 ณ สถาบันวิจัยพืชสวน กรุงเทพฯ วาง
แผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ (Completely Randomized Design; CRD) มี 6 กรรมวิธี ประกอบดวย อายุผล 9 เดือน 10 
เดือน และ 11 เดือน และอาหารสูตรดัดแปลงของ Eeuwens medium (Y3) และ Murashige และ Skoog (MS) ที่เติม Indole-3-
butyric acid (IBA) 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร และ Kinetin 3.2 มิลลิกรัมตอลิตร โดยคัดเลือกผลมะพราวที่มีอายุ 9 เดือน 10 เดือน และ 11 
เดือน นําเอ็มบริโอเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตรดัดแปลงของ Y3 วางในที่มืด ใหพัฒนาเปนยอดที่อายุ 2 เดือน นํามาผาแบงครึ่งยอดเปน 2 
สวน เลี้ยงแตละชิ้นสวนบนอาหารแข็งสูตรดัดแปลงของ Y3 และ MS ที่เติม IBA 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร และ Kinetin 3.2 มิลลิกรัมตอ
ลิตร วางในท่ีสวาง เปนเวลา 2 เดือน พบวา ช้ินสวนของเอ็มบริโอที่ผาแบงครึ่งสามารถพัฒนาเปนยอดใหมไดภายใน 2 เดือน ชิ้นสวนผา
ครึ่งของเอ็มบริโอทุกอายุผล ท่ีเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม IBA 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร และ Kinetin 3.2 มิลลิกรัมตอลิตร มีเปอรเซ็นต
การพัฒนาเปนตนออนสูงกวาที่เลี้ยงบนอาหารสูตร Y3 และชิ้นสวนผาครึ่งของเอ็มบริโอที่อายุผล 10 และ 11 เดือน ที่เลี้ยงบนอาหารทั้ง 
2 สูตร มีเปอรเซ็นตการพัฒนาเปนตนสูงกวาที่อายุผล 9 เดือน โดยชิ้นสวนที่ผาแบงครึ่งของเอ็มบริโอที่มีอายุผล 10 เดือน และเลี้ยงบน
อาหาร MS ที่เติม IBA 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร และ Kinetin 3.2 มิลลิกรัมตอลิตร มีเปอรเซ็นตการพัฒนาเปนตนออนสูงที่สุด คือ 161.5 
เปอรเซ็นต  
คําสําคัญ: มะพราวลูกผสมกะทิพนัธุชุมพร 84-2 อายุผล การผาแบงครึ่ง เอ็มบริโอ 
 

Abstract 

Coconut embryo culture is a technique that helps the embryo to grow because Macapuno coconut meat 
(endosperm) spoils quickly. Embryo cannot develop into shoot and root. From cultivating one embryo, only one 
plant can be developed. To study the effect of fruit age and Medium with Shoot Halves of Chumphon 84-2 Hybrid 
Macapuno Coconut therefore, the objective is to Increase efficiency in the plantlet development. Started operation 
in 2018 to 2021 at Horticulture Research Institute, Bangkok. The experiment has a Completely Randomized Design 
(CRD) with 6 treatments, consist of the age of fruit are 9, 10 and 11 months and culture medium namely modified 
Eeuwens medium (Y3) and Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with 0.4 mg L-1 Indole-3-butyric acid 
(IBA) and 3.2 mg L-1 Kinetin. The fruiting age 9, 10 and 11 months were selected. The embryo was cultured in 
modified Y3 solid medium in the dark for 2 months to develop into germination stage. Incised up to halfway of 
embryo shoots. Which were cultured on modified Y3 and MS medium supplemented with 0.4 mg L-1 IBA and 3.2 

                                                 
1 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
1 Horticulture Research Institute, Department of Agriculture, Phahonyothin Road, Ladyao Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900 
2 ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุสุราษฎรธานี  อําเภอ ทาชนะ  จังหวัดสุราษฎรธานี 88170 
2 Suratthani Seed Research and Development Center Tha Chana District, Suratthani 88170  
3 กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
3 Agricultural Production Sciences Research and Develoment Division, Department of Agriculture, Phahonyothin Road, Ladyao Subdistrict, Chatuchak 
District, Bangkok 10900 
4 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย  81  หมู 8  ตําบล นาโปง  อําเภอ เมือง  จังหวัดเลย 42000 
4 Loei Agricultural Research and Development Center, 81 M. 8, Na Pong Subdistrict, Mueang District, Loei 42000 
* Corresponding author: sachati08@hotmail.com 
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mg L-1 Kinetin in the light for 2 months, it was found that the piece of shoot halves of embryo can develop to new 
shoot within 2 months. The piece of shoot halves of every fruiting age that cultured on MS medium with 0.4 mg/L 
IBA and 3.2 mg/L Kinetin have higher percent of seedling development than cultured on modified Y3 medium. And 
The piece of shoot halves of the fruiting age 10 and 11 months cultured on 2 mediums that higher percent of 
seedling development than at 9 month. By the piece of shoot halves of fruiting age 10 month that cultured on MS 
medium with 0.4 mg/L IBA and 3.2 mg/L Kinetin resulted the highest seedling development of 161.5 percent. 
Keywords: Chumphon 84-2 Hybrid Macapuno Coconut, age of fruit, halves, embryo 
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การทดสอบพันธุโกโกท่ีใหผลผลิตสูงและมีคุณภาพสําหรับทําช็อกโกแลต  
Selection of Cacao Varieties for High Yield and Good Quality for Chocolate Making 

 

ปานหทัย นพชินวงศ1* สุรีรตัน ปญญาโตนะ1 และ เสร ีอยูสถิตย 1  
Nopchinwong, P.1* Panyatona, S.1 and U-Satith, S.1  

 

บทคัดยอ 

การทดสอบพันธุโกโกสําหรับทําชอ็กโกแลต จํานวน 4 พันธุ ไดแก พันธุ ICS6  ICS40  ICS95  UF676 ซึ่งเปนพันธุในกลุมตรนิิ
ตาริโอ (Trinitario) และพันธุโกโกลูกผสมชุมพร 1 ซึ่งเปนพันธุในกลุมฟอแรสเตอโร (Forastero) และใชเปนพันธุเปรียบเทียบในการ
ทดลองนี้ ดําเนินการที่ศนูยวิจัยพืชสวนชุมพร ระหวางป 2560-2564 (เมื่อตนโกโกอายุ 7 ปถึง 11 ป) ผลการทดลอง พบวา พันธุที่ใหผล
ผลิตสูง ไดแก พันธุ ICS40 ชุมพร 1 และ ICS6 ซึ่งใหผลผลิตเมล็ดแหงเฉลี่ย 250  232 และ 202 กิโลกรัมตอไรตอป ตามลําดับ พันธุที่
ใหผลผลิตต่ํา ไดแก ICS95 และ UF676 ซึ่งใหผลผลิตเมลด็แหงเฉลี่ย 86 และ 59 กิโลกรัมตอไรตอป ตามลําดับ ซึ่งแตกตางจากกลุมแรก
อยางมีนัยสําคัญ เมล็ดโกโกทั้ง 5 พันธุเมื่อผลิตเปนช็อกโกแลตมีรสชาติเปนที่ยอมรับได ควรเสนอพันธุ ICS40 และ ICS6 เปนพันธุ
แนะนําของกรมวิชาการเกษตรเพื่อเปนทางเลือกใหแกเกษตรกรผูปลูกโกโกตอไป 
คําสําคัญ: โกโก เมล็ดโกโก ช็อกโกแลต 

 

Abstract 

The selection of cacao varieties e.g. ICS6, ICS40, ICS95, UF676 (Trinitario group) and Chumphon 1 (Forastero 
group) which was the control treatment for this study. The experiment was carried out during 2017-2021 with 7-11 
years old cacao trees at Chumphon Horticultural Research Center (CHRC). The result found that ICS40, Chumphon 
1 and ICS6 gave high yield of average dry bean of 250, 232 and 202 kg/rai/year, respectively. While ICS95 and UF676 
gave average dry bean of only 86 and 59 kg/rai/year, respectively, which was significantly different from the high 
yield varieties. Chocolate made from the 5 cacao varieties has acceptable flavor. The result suggests that ICS40 and 
ICS6 should be proposed as recommended varieties in the near future. 
Keywords: Cacao, cocoa bean, chocolate  
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การเปรียบเทียบพันธุดาหลาลูกผสม 

Clonal Comparison of hybrid Torch ginger (Etlingera spp.) 

 

ชญานชุ ตรีพันธ1*  ศุภลักษณ อริยภูชัย1  อรรถพล รุกขพันธ1   ปยะนชุ มสุกิพงศ1 และ สุมาลี ศรีแกว1 
Tripan, C.1*, Ariyaphuchai, S.1, Rukkaphan, A.1, Musigapong, P. 1 and Srikaew, S.1  

 

บทคัดยอ 

การเปรียบเทียบพันธุดาหลาท่ีไดจากการผสมพันธุ มีวัตถุประสงคเพ่ือคัดเลือกใหไดดาหลาพันธุใหมที่มีขนาดดอกเล็ก ฟอรม
ดอก และสีดอกแตกตางจากพันธุแนะนํา (พันธุตรัง 1-5) ดําเนินการปลูกศึกษา ณ ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 – 
เดือนกันยายน 2563 วางแผนการทดลองแบบสุมในบลอคสมบูรณ (RCBD) จํานวน 4 ซ้ํา 11 กรรมวิธี ประกอบดวยดาหลาลูกผสม 10 
สายตน คือ 1-16  1-24  1-28  1-49  1-62  2-04  2-06  2-16  3-03  และ  3-04  เปรียบเทียบกับดาหลาพันธุตรัง 3 พบวา ดาหลา
ลูกผสมที่ผานการคัดเลือกโดยใชหลักเกณฑ มีฟอรมดอก สีดอกแตกตางจากดาหลาพันธุตรัง 1-5 ขนาดดอกเล็ก และอายุการปกแจกัน
เมื่อตัดขณะดอกบาน 50% ไมนอยกวา 7 วัน คือ ดาหลาลูกผสมสายตน 1-28 2-16 และ 3-03 จากนั้นไดเสนอขอเปนพันธุแนะนําของ
กรมวิชาการเกษตรตอไป 
คําสําคัญ : ดาหลา, ดาหลาลูกผสม, คัดเลือกพันธุ 
 

Abstract 

Comparison of Torch ginger varieties obtained by breeding has the aims was to selected the new varieties 
with, small flowers, new flower shape and different color from recommended varieties (Trang 1-5). The varieties 
were germinated and grown for selection at Trang Horticulture Research Center between October 2017 to 
September 2020. The experimental design was randomized complete block design (RCBD) with 4 replications and 
11 treatments including 10 clones (1-16 1-24 1-28 1-49 1-62 2-04 2-06 2-16 3-03 and 3-04) and recommended variety 
(Trang 3). It was found that the hybrid Torch ginger which had flower shape and flower color different from 
recommended varieties (Trang 1-5), small flowers and the vase life of flower at 50% blooming was not less than 7 
days were from clones 1-28 2-16 and 3-03. All selected clones were promoted as recommended varieties of 
Department of Agriculture.  
Keywords: Torch ginger (Etlingera spp.), hybrids torch ginger, clonal selection 
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สูตรอาหารที่เหมาะสมตอการขยายพันธุมะพราวลูกผสมกะทิ 5 สายพันธุ โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช 
Appropriate Medium for Micropropagation Macapuno 5 Varieties 

 

อรทัย ธนญัชัย1* หยกทิพย สดุารยี1 ปรญิดา หรูนหีม2 สุภาภรณ สาชาติ3 ทิพยา ไกรทอง1 และ สภุัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ3 
Tananchai, O.1*, Sudaree, Y.1, Hrunheem, P.2, Sachati, S.3, Kraitong, T.1 and Lertwatanakiat, S.3  

 

บทคัดยอ 

มะพราวกะทิไมสามารถงอกไดเองตามธรรมชาติ เนื่องจากมะพราวกะทิเปนลักษณะยีนดอยและไมมีเอนไซม α-D-
galactosidase ซึ่งเปนเอนไซมที่ใชยอยกาแลกโตแมนแนนใหเปนแมนแนน (เนื้อมะพราวที่แข็ง) ท่ีพบไดในมะพราวทั่วไป จึงทําให
มะพราวกะทิมีลักษณะออนนุม ชุมนํ้า และเนาเสียเร็ว ทําใหเอ็มบริโอตายกอนเจริญเปนตนและราก การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอเพ่ือเพ่ิมปริมาณตนมะพราวกะทิพันธุดี เริ่มตนดําเนินการ ป 2561 - 2564 สถาบันวิจัยพืชสวน 
ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพรและสวนผลิตพันธุมะพราวลูกผสมคันธุลี ศึกษามะพราวลูกผสมกะทิ 5 สายพันธุ ไดแก น้ําหอมxกะทิ (NHK), 
มลายูสีแดงตนเตี้ยxกะทิ (RDK), ทุงเคล็ดxกะทิ (TKK), เวสทอัฟริกันตนสูงxกะทิ (WAK) และมลายูสีเหลืองตนเตี้ยxกะทิ (YDK) เลี้ยงบน
สูตรอาหารแข็ง 3 สูตรคือ Eeuwens medium (Y3), Murashige and Skoog (MS) และ Rillo et al. (B2) โดยคัดเลือกผลมะพราว
ลูกผสมกะทิ 5 สายพันธุ ที่อายุ 11 เดือน นํามาฟอกฆาเชื้อ วางเอ็มบริโอบนอาหารแข็งเลี้ยงในที่มืด เมื่อเอ็มบริโอมีการเกิดรากและยอด 
นําเอ็มบริโอไปเลี้ยงบนอาหารเหลวสูตร 2 สูตร คือ Y3 และB2 ในหองสวาง ที่มีแสง 16 ช่ัวโมงตอวัน โดยการตอบสนองแตละพันธุที่ 19 
สัปดาห พบวา มะพราวลูกผสมกะทิสายพันธุ NHK, RDK และ TKK เมื่อเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอบนอาหารแข็งสูตร MS หรือ สูตร B2 ในที่
มืด และอาหารเหลวสูตร Y3 ในที่สวาง พบวา เอ็มบริโอสามารถพัฒนาเปนตนกลาสมบูรณมากท่ีสุด 80, 70 และ 70 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ สวนมะพราวลูกผสมกะทิสายพันธุ WAK และ YDK เมื่อเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ บนอาหารแข็งสูตร B2 ในที่มืด และอาหารเหลว
สูตร B2 ในท่ีสวาง พบวา เอ็มบริโอสามารถพัฒนาเปนตนกลาสมบูรณมากที่สุด 70 และ 80 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อเลี้ยงเอ็มบริโอที่
อายุ 32 สัปดาห มะพราวลูกผสมกะทิสายพันธุ WAK, NHK และ TKK เมื่อเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ บนอาหารแข็งสูตร Y3 ในที่มืด และ
อาหารเหลวสูตร B2 ในที่สวาง เอ็มบริโอมีความสูงเฉลี่ย 17.0, 14.5 และ 13.3 เซนติเมตร ตามลําดับ มะพราวลูกผสมกะทิสายพันธุ 
RDK เอ็มบริโอมีความสูงเฉลี่ย 11.0 เซนติเมตร บนอาหารแข็งสูตร Y3 ในที่มืด และอาหารเหลวสูตร Y3 ในที่สวาง และ  มะพราว
ลูกผสมกะทิสายพันธุ YDK เอ็มบริโอมีความสูงเฉลี่ย 13.5 เซนติเมตร บนอาหารแข็งสูตร B2 ในที่มืด และอาหารเหลวสูตร B2 ในที่สวาง 
จากการทดลอง พบวา การขยายพันธุมะพราวลูกผสมกะทิสายพันธุ NHK เหมาะสําหรับสูตร MS หรือ สูตร B2 ในที่มืด และอาหารเหลว
สูตร Y3 ในที่สวาง สายพันธุ RHK เหมาะสําหรับสูตร MS ในที่มืด และอาหารเหลวสูตร B2 ในที่สวาง และ สายพันธุ TKK, WAK และ
YDK  เหมาะสําหรับสูตร B2 ในท่ีมืด และอาหารเหลวสูตร B2 ในท่ีสวาง 
คําสําคัญ: มะพราวกะทิ, เอ็มบริโอ, การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ 
 

Abstract 

Macapuno is a coconut cultivar which has an abnormal development of the endosperm caused by 
mutation in α-D-galactosidase gene alleles. The deficiency of α-galactosidase activity in coconut endosperm has 
been reported to cause inability of oligogalactomannan hydrolysis in endosperm resulting in curd coconut 
phenotype, soft semi-transparent jelly-like flesh filled practically the whole central cavity of coconut seeds, with 
little or no coconut water. The endosperm fails therefore to sustain the embryo, resulting in collapsed embryo and 
finally die without germination and further development.  In this study, "embryo rescue" in vitro culture technique 
has been developed to increase the number of good Macapuno candidate. Commence operation 2018 - 2021 
Chumphon Horticultural Research Centre and Hybrid Coconut Khan thuli Seed Garden. Select Macapuno 5 varieties 
of coconuts were studied, namely, NamHom x Kathi (NHK), Malayan Dwarf x Kathi (RDK), Thungkled x Kathi (TKK), 
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West African Tall x Kathi (WAK). and Malayan Yellow Dwarf x Kathi (YDK) were cultured on 3 solid mediums namely 
Eeuwens medium (Y3), Murashige and Skoog (MS) and Rillo et al. (B2). Macapuno 5 varieties were selected at 11 
months of age to bleach and sterilize. Place the embryo on solid food, grow it in the dark. When the embryo has 
roots and shoots. Embryos were cultured in two liquid media Y3 and B2 for 16 hours per day in the light room. In 
response to each varietie at 19 weeks, it was found that Macapuno NHK, RDK และ TKK formulas Y3, B2 in the dark 
room and Y3 in the light room, it was found that the embryos were able to develop into the most mature seedlings, 
80, 70 and 70 percent, respectively. Macapuno WAK and YDK were found to be mature seedlings when cultured 
with embryos. On solid B2 medium in the dark and B2 in light on liquid medium, the embryos developed 70 and 
80 percent of the most mature seedlings, respectively. When embryos were cultured at 32 weeks of age, WAK, NHK 
and TKK varieties of Macapuno were cultured. On Y3 solid medium and B2 liquid medium in light, embryos had 
average heights of 17.0, 14.5 and 13.3 cm, respectively. Macapuno RDK had embryos of 11.0 cm on Y3 solids in the 
dark. The embryo height was 13.5 cm on B2 solid medium in the dark and B2 liquid medium in the light. The 
experiment showed that NHK Macapuno were suitable for MS media or B2 media in the dark and Y3 media in light. 
Macapuno RHK was suitable for MS media in the dark and B2 liquid medium in light and the TKK, WAK and YDK 
varieties of Macapuno were suitable for B2 media in the dark and B2 liquid medium in the light. 
Keywords: Macapuno, embryo, embryo culture 
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ผลของวิธีการเตรียมเมล็ดและวิธีการเคลือบตอคุณภาพของเมล็ดพันธุดาวเรือง 
Effect of Seed Preparation and Coating Methods on Seed Quality of Marigold Seeds 

 

สิรวิชญ กันธะ1 วิศรุต รังษ1ี เมธวิน วงศเมธา1 และ ธดิารตัน แกวคาํ1* 
Kantha, S.1, Rungsie, W.1, Wongmetha, M.1 and Keawkham, T. 1* 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ศึกษาผลของวิธีการเตรียมเมล็ดพันธุและวิธีการเคลือบที่แตกตางกันตอคุณภาพของเมล็ดพันธุดาวเรือง ดําเนินการ
ศึกษาวิจัยที่คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ แบงการทดลองออกเปน 2 การทดลอง คือ (1) ศึกษาหาอัตรา
การเคลือบที่เหมาะสมตอเมล็ดพันธุดาวเรือง นําเมล็ดพันธุดาวเรืองมาเคลือบที่อัตราสวนระหวางสารเคลือบและตัวทําละลายที่แตกตาง
กัน คือ 25:75, 50:50 และ 75:25 จากนั้นนํามาตรวจสอบความสม่ําเสมอของการเคลือบ (2) ศึกษาวิธีการเตรียมเมล็ดและวิธีการ
เคลือบที่แตกตางกันตอคุณภาพของเมล็ดพันธุดาวเรือง จัดสิ่งทดลองแบบ 2×2 Factorial ในแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ มี 2 
ปจจัย ไดแก ปจจัย A คือ วิธีการเตรียมเมล็ด ไดแก เมล็ดที่มีหาง และเมล็ดที่ตัดหาง ปจจัย B คือ วิธีการเคลือบเมล็ด ไดแก เมล็ดที่ไม
เคลือบ และเมล็ดเคลือบ ตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุหลังการเคลือบและหลังการเรงอายุ (40 องศาเซลเซียส; 72 ชั่วโมง) ผลการ
ทดลองพบวาการเคลือบเมล็ดดาวเรืองที่อัตราสวน 25:75, 50:50 และ 75:25 มีคาคะแนนความสม่ําเสมอของการเคลือบเทากับ 2, 3 
และ 4 คะแนน ตามลําดับ สวนความงอกในสภาพหองปฏิบัติการและสภาพโรงเรือน รวมถึงความแข็งแรงของเมล็ดพันธุหลังการเคลือบ
และหลังการเรงอายุไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 99 ถึง 100% ในสภาพหองปฏิบัติการและสภาพโรงเรือน 
นอกจากนี้ยังพบวาวิธีการเตรียมเมล็ดและวิธีการเคลือบมีอิทธิพลรวมตอความงอกในสภาพโรงเรือน  
คําสําคัญ: ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ พอลิเมอร สารเคลือบเมล็ดพันธุ การเรงอายุ 
 

Abstract 

This research was studied on the effect of different seed preparation and coating methods on seed quality 
o f  ma r i go ld  s e ed s  and conducted research at Faculty of Engineering and Agro-Indutry, Maejo University.  The 
experiment were divided in two experiment is (1) Study to determine the optimum coating rate for marigold seeds. 
The marigold seeds were coated at different ratios between the coating substance and the solvent: 25:75, 5050 
and 75:25.  Then checked the uniformity rate of seed coating. (2)  Study on different seed preparation and coating 
methods on quality of marigold seeds. The 2×2 factorial arrangements in the completely randomized design (CRD) 
consisted of two factors. Factor A was seed preparation methods: tail seeds and untailed seed. Factor B was seed 
coating methods: uncoated seeds and coated seeds. Seed quality were tested immediately and after accelerated 
aging (40  ํC; 72 hour). The results showed that marigold seed coatings at ratios 25:75, 50:50 and 75:25 uniformity 
rate of seed coating of 2, 3 and 4, respectively. For seed germination immediately following coating and after 
accelerated aging were not significant different and varied from 99 to 100% in laboratory and greenhouse conditions. 
Moreover, seed preparations and seed coating methods were interacted on seed germination in greenhouse.  
Keywords: Seed vigor, polymers, coating substances, accelerated aging 
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การเปรียบเทียบพันธุมะพราวลูกผสมสามทาง 
Comparison of Coconut Hybrids Derived from Three Way Cross 

 

หยกทิพย สดุารยี1* ทิพยา ไกรทอง1 ปริญดา หรูนหีม1 วิไลวรรณ ทวิชศรี2 เสรี อยูสถิตย1 และ ไพรัตน ชวยเต็ม1 
Sudaree, Y.1*, Kraitong, T.1, Hrunheem, P.1, Twishsri, W.2, Yusathid, S.1 and Chauytem, P.1 

 

บทคัดยอ 

การปรับปรุงพันธุมะพราวลูกผสมสามทาง เพื่อตองการคัดเลือกพันธุที่มีลักษณะดีเดน คือ ใหผลผลิตสูงกวาพันธุมาตรฐาน
อยางนอยรอยละ 20 ผลขนาดกลางถึงใหญมากกวาพันธุมาตรฐานไมต่ํากวา 1,400 กรัม/ผล หรือเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการ
เกษตร มีน้ําหนักเนื้อมะพราวแหงสูงกวาพันธุมาตรฐานอยางนอยรอยละ 10 น้ํามันตอเนื้อมะพราวแหงไมต่ํากวา 50 เปอรเซ็นต และ
ปรับตัวตอสภาพแวดลอมไดดี โดยดําเนินการเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557-กันยายน พ.ศ. 2560 วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อก
สมบูรณ (Randomized Complete Block Design ; RCBD มี 5 ซ้ํา 4 กรรมวิธี ประกอบดวย กรรมวิธีที่ 1 สายพันธุ (เรนเนลลตนสูง 
x เวสทอัฟริกันตนสูง) x ไทยตันสูง กรรมวิธีที่ 2 สายพันธุ (มลายูสีเหลืองตนเตี้ย x เวสทอัฟริกันตันสูง) x ไทยตันสูง กรรมวิธีที่ 3 สาย
พันธุ (มลายูสีเหลืองตนเตี้ย x ตาฮิติ) x ไทยตนสูง และกรรมวิธีที่ 4 สายพันธุ (มลายูสีแดงตนเตี้ย x เรนเนลลตนสูง) x ไทยตนสูง พบวา 
มีลักษณะดีเดนของมะพราวลูกผสมสามทางทั้ง 4 สายพันธุ แตมะพราวลูกผสมสามทาง  ที่มีลักษณะดีเดนดีท่ีสุด จํานวน 2 สายพันธุ 
ไดแก สายพันธุ (เรนเนลลตนสูง x เวสทอัฟริกันตนสูง x ไทยตนสูง และสายพันธุ (มลายูสีเหลืองตนเตี้ย x เวสทอัฟริกันตนสูง) x ไทยตน
สูง ใหผลผลิตสูงเฉลี่ย 102 และ 108 ผล/ตน/ป หรือ 2,252 และ 2,372 ผล/ไร/ป สูงกวาพันธุลูกผสมชุมพร 2 (รอยละ 25 และ 32) 
หรือเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผลมีขนาดกลางถึงใหญ โดยมีนํ้าหนักเฉลี่ย 1,882 และ 1,509 กรัม/ผล น้ําหนักเนื้อ
มะพราวแหงเฉลี่ย 337 และ 250 กรัม/ผล หรือ 766 และ 250 กิโลกรัม/ไร/ป สูงกวาพันธุลูกผสมชุมพร 2 (รอยละ 53 และ 17) หรือ
เกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร น้ํามันตอเนื้อมะพราวแหงเฉลี่ย 61 และ 62 เปอรเซ็นต คิดเปนผลผลิตน้ํามันเฉลี่ย 21 และ 17 
กิโลกรัม/ตน/ป และมีการปรับตัวตอสภาพแวดลอมไดดีกวาพันธุสวีลูกผสม 1 และลูกผสมชุมพร 2 จากขอมูลปริมาณน้ําฝน ป พ.ศ. 
2557-2560 พบวา ไมมีผลกระทบตอผลผลิตของมะพราวลกูผสมทั้ง 2 สายพันธุ แมกระทั่งชวงฤดูแลง (กุมภาพันธ-เมษายน) ซึ่งเปนชวง
ที่ปริมาณน้ําฝนนอยกวาเดือนอื่น ๆ แตมะพราวลูกผสมสามทางยังสามารถใหผลผลิตไดอยางตอเนื่อง ประกอบกับมะพราวลูกผสมสาย
พันธุดังกลาว ไดรับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความทนทานตอความแหงแลงจากมะพราวพันธุไทยตนสูง จึงสงผลทําใหมี
การปรับตัวตอสภาพแวดลอมไดดีกวามะพราวลูกผสมเดี่ยว และไมพบการระบาดที่รุนแรงของโรคและแมลงศตัรูมะพราวที่สําคัญ 
คําสําคัญ:  มะพราว ลูกผสมสามทาง น้ําหนักเนื้อมะพราวแหง น้ํามันตอเนื้อมะพราวแหง 
 

Abstract 

Three way cross hybrid coconut varieties experiment to select good traits, such as the yield have 20 
percentage higher than the standard variety, whole mature coconut sized are medium to large more than the 
standard variety at least 1,400 gram/nut or the standards of the department of agriculture, copra is   at least 10 
percentage higher than the standard variety, oil content of copra not less than 50 percentage and good 
environmental adaptation. The experimental was conducted in October 2014 to September 2017. The experiment 
has a randomized complete block design (RCBD) with 5 replications 4 treatments namely treatment 1 (RNT x WAT) 
x TT, treatment 2 (MYD x WAT) x TT, treatment 3 (MYD x TAT) x TT and treatment 4 (MRD x RNT) x TT. The results 
found that there are outstanding characteristics of all 4 varieties of three way cross hybrid coconut but the tree way 
cross hybrid coconut with the most outstanding characteristics of  2 varieties namely (RNT x WAT) x TT and (MYD x 
WAT) x TT produced 102 and 108 nuts/palm/year or 2,252   and 2,372 nuts/rai/year more than Chumphon hybrid 
no.2 (25 and 32 percentage) or the standards of the department of agriculture while average medium to large whole 
mature coconut sized were 1,882 and 1,509 gram/nut, copra average 337 and 250 gram/nut or 766 and 250 
kg/rai/year higher than Chumphon hybrid no.2 (53 and 17 percentage) or the standards of the department of 
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agriculture, oil content of copra were average 61 and 62 percentage account for oil yield average 21 and 17 
kg/palm/year and good environmental adaptation more than Sawi hybrid no.1 and Chumphon hybrid no.2. Even 
though there was inconsistent of annual rainfall during 4 years (B.E. 2014-2017) especially drought happen (less 
rainfall) during February to April of each year, there was no effect to production of those 2 hybrid varieties but the 
three way cross hybrid coconut varieties inherited drought tolerant from Thai Tall variety resulting in more 
environmental adaptation than the single cross hybrid coconut varieties. In addition, severe pests and disease have 
not been found in the experiment period. 
Keywords: Coconut, three way cross hybrid, copra, oil content of copra  
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ผลทางอัลลีโลพาธีของใบมะมวงในการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของพืช 
Allelopathic Effects of Mango Leaves in Inhibiting Germination and Plant Growth  

 

พิชชาพร อตุโก1 ธมลวรรณ เทพคณุ2
 
และ สุพรรณิกา อินตะนนท1,3* 

Autako, P.
 
1, Thepphakhun, T.2

 
and Intanon, S.1,3* 

 

บทคัดยอ 

มะมวง (Mangifera indica L.) เปนไมผลเศรษฐกิจสําคัญในวงศ Anacardiaceae ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมีการผลิตมะมวง
โดยเฉพาะพันธุน้ําดอกไมเปนสินคาสําคัญของจังหวัด อยางไรก็ตาม มีใบมะมวงซึ่งเปนสวนเหลือใชหลังจากตัดแตงก่ิงตามฤดูกาลปลูก
จํานวนมาก และมีรายงานการใชประโยชนทางอัลลีโลพาธีจากสารสําคัญในใบมะมวง งานวิจัยน้ีจึงไดทําการศึกษาประสิทธิภาพทางอัล
ลีโลพาธีของสารสกัดใบมะมวงในการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ โดยเปรียบเทียบการสกัดสารสําคัญจากใบ
มะมวงแบบสดและแหง การสกัดดวยตัวทําละลายตาง ๆ และการใชใบมะมวงตางสายพันธุ ทําการสกัดใบมะมวงดวยน้ําที่อัตรา 1:10 
1:20 และ 1:40 (ปริมาณพืช:ปริมาตรน้ํา) ในการยับย้ังการงอกและการเจริญเติบโตของพืช ผลการศึกษาพบวา สารสกัดดวยน้ําจากใบ
มะมวงแหงพันธุน้ําดอกไมมีฤทธิ์การยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของผักกาดมากกวาใบสด (p<0.05) สารสกัดดวยน้ําจากใบ
มะมวงแหงพันธุน้ําดอกไมท่ีอัตรา 1:10 มีฤทธิ์ยับย้ังในการงอกและความยาวตนของผักกาดมากกวาการสกัดดวยเอทานอล (p<0.05) 
พบฤทธิ์ทางอัลลีโลพาธีที่แตกตางกันในใบมะมวงตางสายพันธุ โดยสารสกัดจากใบมะมวงพันธุเขียวเสวย มหาชนกและผสมทั้ง 4 สาย
พันธุในสัดสวนที่เทากัน สามารถยับย้ังการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชกนจ้ําขาวไดดีกวาพันธุเขียวใหญ และน้ําดอกไม โดยสาร
สกัดจากใบดวยน้ําที่อัตรา 1:10 และ 1:20 มีประสิทธิภาพดีกวาที่อัตรา 1:40 ตามลําดับ  สารสกัดใบมะมวงมีศักยภาพทางอัลลีโลพาธีที่
สามารถนําไปพัฒนาตอยอดเพ่ือใชในการปองกันกําจัดวัชพืชแบบชีววิธี 
คําสําคัญ: การปองกันกําจัดวัชพืชแบบชีววิธี, ความสามารถในการยับยั้ง, มะมวง, สารสกัดจากใบดวยน้ํา  
 

Abstract 

Mango (Mangifera indica L.) is an important economic fruit in the Anacardiaceae family. In Phitsanulok areas, 
mangoes are commercially grown and become important products of the province, especially in Nam Dok Mai 
variety. Although mango leaves are left over during the pruning season, allelopathic activity in mango leaf extracts 
has been reported. In this study, the allelopathic effect of mango leaves in inhibiting germination and plant growth 
has been investigated. Different extraction factors were compared including fresh and dried mango leaves, different 
extraction solvents, different mango leaf varieties, and different concentrations. Mango leaves were extracted with 
water at the ratios of 1:10, 1:20, and 1:40 (dry weight of plant materials: solvent) to observe inhibition efficacy on 
germination and growth of tested species. The results showed that the aqueous extract of dried mango leaves of 
Nam Dok Mai provided a greater inhibition on germination and growth of lettuce (Lactuca sativa L.) than fresh 
leaves (p<0.05). The aqueous extract of dried mango leaves of Nam Dok Mai at 1:10 exhibited greater inhibitory 
effect on germination and shoot growth of lettuce (p<0.05). The allelopathic activity affected by mango leaf 
varieties. Aqueous extracts of mango leaves of Keawsawoey, Mahachanok, and mix varieties inhibited germination 
and growth of weed species, Bidens pilosa L. greater than aqueous extracts of mango leaves of Keaw Yai and Nam 
Dok Mai varieties. Aqueous mango leaf extracts at 1:10 and 1:20 provided better inhibition efficacy on germination 
and growth of B. pilosa than the concentration at 1:40. Mango leaf extracts demonstrated the allelopathic potential 
to be used for biological weed management. 
Keywords: biological weed management, inhibition efficacy, mango (Mangifera indica L.), aqueous leaf extracts
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ผลการปรับตัวของทุเรียนลูกผสมในพื้นท่ีภาคใตฝงตะวันตกของประเทศไทย 
Effect on Adaptation of Hybrids Durian in The West Coast of Southern, Thailand 

 

อรรถพล รุกขพันธ1* สุมาล ีศรีแกว1 ชญานชุ ตรีพันธ1 ศุภลักษณ อริยภูชัย1 และ ปยะนุช มุสิกพงษ1
 
 

Rukkaphan, A.1*, Srikaew, S.1, Tripan, C.1, Ariyaphuchai, S.1 and Musikkapong, P.1
 
 
 

บทคัดยอ 

การทดลองมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบพันธุทุเรียนลูกผสมของกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการ ป 2559-2564 จํานวน 20 
พันธุ ปลูกที่ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง ตั้งอยูภาคใตฝงตะวันตกของประเทศไทย สามารถจําแนกเปนกลุมอายุเก็บเกี่ยวสัน้ 4 พันธุ พันธุที่ไดรับ
ความพึงพอใจ คือ IIICN x M10 ลักษณะเดน มีเนื้อสีเหลืองเขม เนื้อแหงและกรอบ หวาน เนื้อละมุน กลิ่นหอมไมแรง กลุมอายุการเก็บ
เกี่ยวปานกลาง 18 พันธุ พันธุที่ไดรับความพึงพอใจ คือ 10-432-6, ICN7-5-2-2 และ IIICN6-1-4-7 ลักษณะเดน เนื้อสีเหลืองทอง เนื้อ
ละเอียด แหง เสนใยสั้น และกลิ่นหอมเฉพาะตัว และกลุมอายุการเก็บเกี่ยวยาว 3 พันธุ พันธุที่ไดรับความพึงพอใจ คือ IIICN5-4-3-18 
และ IIICN6-2-1-13 ลักษณะเดน เนื้อสีเหลืองทอง เนื้อหนา ละเอียด เนื้อแหง เสนใยนอย รสหวานนอย กลิ่นหอมไมแรง ทุเรียนลูกผสม
ที่ไดรับการยอมรับโดยรวมจากเกษตรกรและผูบริโภค คือ พันธุ ICN7-5-2-2 หรือจันทบุรี 2 และ IIICN6-2-1-13 หรือ จันทบุรี 10 
ในขณะท่ีพันธุที่ยังไมไดรับการจดทะเบียนพันธุพืชแตไดรับการยอมรับ คือ IIICN5-4-3-18 แสดงใหเห็นถึงการปรับตัวที่เขากับ
สภาพแวดลอมและภูมิอากาศฝงตะวันตกของประเทศไทย และเหมาะสมพัฒนาเปนพันธุการคา 
คําสําคัญ: ทุเรียนลูกผสม พันธุการคา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

Abstract 

This research aims to compare 20th hybrids durian varieties of Department of Agriculture. It was conducted 
on 2016-2021 at Trang horticultural research centre.  The orchard was located in the Southern West coast of 
Thailand. The results showed that 4 varieties belong to short-harvest group and IIICN x M10 gained high satisfaction. 
It is dark yellow flesh, dry and crispy meat, sweet taste, smooth texture and not strong smell. A total of 18 varieties 
belong to mid-harvest group. Varieties with high satisfaction were 10-432-6, ICN7-5-2-2 and IIICN6-1-4-7. It is golden 
yellow flesh, fine, dry, short fibers and unique sweet volatile scent. Additionally, 3 varieties belong to long-harvest 
group and varieties with high satisfaction were IIICN5-4-3-18 and IIICN6-2-1-13. It is golden yellow flesh, thick, fine, 
dry, less fiber, less sweet taste, not strong smell. The hybrid durians that have been accepted overall by farmers 
and consumers are ICN7-5-2-2 (Chanthaburi 2) and IIICN6-2-1-13 (Chanthaburi 10). While the varieties that have not 
been registered but are recognized are IIICN5-4-3-18. It demonstrates adaptation to the environment and climate of 
western Thailand and suitable for develop into commercial varieties. 
Keywords: hybrids durian, commercial varieties, climate change 
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การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกเมลอนและคุณสมบัติการยับยั้งจุลินทรียกอโรค
Optimization of Pectin Extraction from Melon Peel and Evaluation  

of Antimicrobial Property 
 

ซารอยา บิลราหีม1, อภิชาต ิอูไพจิตร1, อัจฉรา ธรรมรตัน1* 
Bilraheem, S.1, Upaichit, A.1 and Thumarat, U.1* 

 

บทคัดยอ 

เพคตินจัดเปนสารพอลิแซ็กคาไรดที่พบไดท่ัวไปในผนังเซลลพืช ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับย้ังจุลินทรียกอโรคในระบบทางเดิน
อาหาร ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคในการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกเมลอนและศึกษาคุณสมบัติในการ
ยับยั้งจุลินทรียกอโรค โดยใชวิธีพื้นผิวตอบสนองในการออกแบบการทดลอง ประกอบดวย 4 ปจจัย ที่มีผลตอรอยละของปริมาณเพคติน 
ไดแก อุณหภูมิ, เวลา, พีเอช และอัตราสวนของกรดและเปลือกเมลอน ผลการทดลองพบวาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินคือ 
การสกัดดวยกรดทารทาริกพีเอช 1 ที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เปนเวลา 150 นาที โดยมีอัตราสวนของกรดและเปลือกเมลอนเทากับ 
34 มิลลิลิตรตอกรัม จะไดปริมาณเพคตินสูงสุดเทากับรอยละ 25.95 โดยน้ําหนัก ซึ่ง เพคตินที่สกัดไดนั้นจัดเปนเพคตินชนิดที่มีปริมาณ
เมธอกซิลต่ํา เมื่อศึกษาคุณสมบัติในการยับยั้งจุลินทรียกอโรคของเพคตินที่สกัดไดดวยวิธี agar well diffusion โดยเปรียบเทียบ DE 3 
ระดับ ไดแก DE รอยละ 6.89 (P1) 9.46 (P2) และ 21.65 (P3) พบวาเพคติน P1 สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ E. coli, S. aureus 
และ B. cereus ไดมากกวาเพคติน P2 และ P3 โดยมีเคลียรโซนใสยับย้ังเทากับ 1.8, 2.0 และ 2.5 เซนติเมตรตามลําดับ งานวิจัยนี้
แสดงใหเห็นวาเพคตินจากเปลือกเมลอนสามารถเปนทางเลือกหนึ่งในการนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑตาน
เช้ือจุลินทรียและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได 
คําสําคัญ: ฤทธ์ิตานจุลินทรีย, เปลือกเมลอน, เพคติน, วิธีพื้นผิวตอบสนอง 
 

Abstract 

Pectin is a polysaccharide that presents in plant cell wall and a valuable source of antimicrobial agents. 
This research aimed to study the optimization of pectin extraction from melon peel and evaluation of antimicrobial 
property. Response surface methodology was used to optimize the conditions of pectin extraction using box-
behnken design. Temperature (°C), extraction time (min), pH and liquid-solid ratio (ml/g) showed significant effects 
on the yield of pectin. The highest yield of pectin extraction was 25.95% when using tartaric acid to adjust the pH 
of acidified water to 1 and the extraction process was done at 75°C, for 150 min with the ratio of acidified water 
and melon peel powder was 34 ml/g. The extracted pectin was classified as low-methoxyl pectin. Pectins with 
different DE, including 6.89 (P1), 9.46% (P2) and 21.65% (P3) were used to compare the antimicrobial property using 
agar well diffusion method. The results showed that P1 had more antimicrobial ability on E. coli, S. aureus, and B. 
cereus than P2 and P3, with 1.8, 2.0, and 2.5 cm of inhibition zone, respectively. This study shows that the pectin 
from melon peel could be an alternative material for antimicrobial film and other applications. 
Keywords: Antimicrobial agent, Melon peel, Pectin, Response surface methodology 
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ศักยภาพการใหผลผลิตของขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน ชุดป 2018-2020 
The Yield Potential of Elite Sweet Corn Hybrids, Series 2018-2020 

 
ฉลอง เกิดศร1ี*  วรรษมน มงคล1  สุพรรณณี เปงคํา2 พรอุมา เซงแซ3 ภาคภูมิ  ถิ่นคาํ4 นันทนา โพธิ์สุข5 ฉัตรชีวิน ดาวใหญ6 

ศุภวรรณ มาดหมาย7 พงศพันธุ เบาทอง1 เชาวนาถ พฤทธิเทพ1 ปวีณา ไชยวรรณ1 

Kerdsri, C. 1*, Mongkol, W.1, Pengkhum, S.2, Sangsae, P.3, Tinkum, P.4, Phosuk, N.5, Dowyai, C.6,  
Mardmai S.7, Baotong, P.1, Phruetthithep, C.1 and Chaiwan, P.1 

 

บทคัดยอ 

การประเมินศักยภาพการใหผลผลิตของขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน ชุดป 2562 จํานวน 8 ลูกผสม รวมกับขาวโพดหวานลูกผสม
ที่เปนการคา จํานวน 8 พันธุ วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อคสมบูรณ จํานวน 3 ซ้ํา จํานวน 7 สภาพแวดลอม ท่ีศูนยวิจัยพืชไร
ชัยนาท ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน ศูนยวิจัยพืชไรสงขลา ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ศูนยวิจัยและ
พัฒนาเมล็ดพันธุพืชลพบุรี ในตนฤดูฝน ป 2564 ผลการวิเคราะหอิทธิพลหลักของพันธุกรรมบวกปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับ
สภาพแวดลอม (GGE biplot analysis) สามารถคัดเลือกขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน S18024 S20484 และ S20501 มีศักยภาพในการ
ใหผลผลิตสูงใกลเคียงกับขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนพันธุการคา เหมาะสําหรับการผลิตเพ่ืออุตสาหกรรมและตลาดฝกสด โดยใหผลผลติ
ฝกทั้งเปลือกและผลผลิตปอกเปลือกอยูระหวาง 2,998-3,204 และ 1,996-2,052 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน
เหลานี้จะนําไปเปรียบเทยีบพันธุในไรเกษตรกรตอไป 
คําสําคัญ: ขาวโพดหวาน ปรับปรงุพันธุ หลากหลายสภาพแวดลอม GGE analysis 
 

Abstract 

The yield potential of 8 elite sweet corn hybrids compared to 8 commercial hybrid sweet corn varieties 
was evaluated.  The trial was conducted using 3 replications of Randomized Complete Block Design across 7 
environments at Chai Nat Field Crops Research Center, Chiang Mai Field Crops Research Center, Khon Kaen Field 
Crops Research Center, Songkhla Field Crops Research Center, Sukhothai Agricultural Research and Development 
Center and Lop Buri Seed Research and Development Center in early rainy season of 2021. The analysis of Genotype 
main effect plus Genotype x Environment interaction, (GGE biplot analysis) can select 3 elite sweet corn hybrids, 
S18024 S20484 and S20501 that was high yield potential as commercial hybrid sweet corn varieties and suitable 
production for processing industry and fresh market that gave yield with husk and yield without husk between 
2,998-3,204 and 1,996-2,052 kg.rai-1, respectively. These elite sweet corn hybrids will be further continued to 
evaluate in farm trial. 
Keywords: Sweet corn, breeding, multi-environment, GGE analysis 
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ผลของแคลเซียมคลอไรดและสารเคลือบคารราจีแนนตอคุณภาพของมะละกอตัดแตง 
Effects of Calcium Chloride and Carrageenan Coating on Qualities of Fresh-cut Papaya 

 

สุภาวดี ชนกเศรณี1 รอยตะวัน ใบผอง1 ปวาล ีชมภูรตัน ธฤตธินเกียรติ์1,2 และ ดวงใจ  นอยวัน1,2* 
Chanokseranee, S.1, Baipong, R.1, Chompoorat, P.T.1,2 and Noiwan, D.1,2*

 
 
 

บทคัดยอ 

ผลของแคลเซียมคลอไรดตอคุณภาพดานเนื้อสัมผัสและการยอมรับคุณภาพทางประสาทสัมผัสของมะละกอตัดแตง โดยแชช้ิน
มะละกอตัดแตงดวยสารละลายแคลเซียมคลอไรดความเขมขน 0.5, 1.0 และ 1.5% นาน 5 นาที วัดความแนนเนื้อและประเมินคณุภาพ
ดานประสาทสัมผัส เปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีไมผานการแชสารละลาย พบวา การแชมะละกอตัดแตงดวยสารละลายแคลเซียมคลอ
ไรดทําใหคาความแนนเนื้อสูงขึ้นได อยางไรก็ตามการแชสารละลายความเขมขนสูงข้ึนสงผลเสียตอคุณภาพดานประสาทสัมผัส ผลของ
แคลเซียมคลอไรดและสารเคลือบคารราจีแนนตอคุณภาพของมะละกอตัดแตงระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ 95% โดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะละกอตัดแตงระหวางชุดควบคุม ชุดที่แชดวยสารละลาย
แคลเซียมคลอไรดความเขมขน 0.5% และชุดที่แชดวยสารละลายแคลเซียมคลอไรดความเขมขน 0.5% รวมกับการเคลือบดวยคารรา
จีแนนความเขมขน 0.5% ตรวจวัดคุณภาพทุก ๆ 2 วัน ไดแก การเปลี่ยนแปลงสี ความแนนเน้ือ ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําได และ
การทดสอบทางประสาทสัมผัส พบวา การแชดวยสารละลายแคลเซียมคลอไรดความเขมขน 0.5% สามารถคงคุณภาพดานความแนน
เนื้อและการยอมรับดานประสาทสัมผัสไดดีกวามะละกอตัดแตงชุดทดลองอ่ืน ๆ คุณภาพดานสีและปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ สําหรับการใชสารเคลือบคารราจีแนนทําใหเกิดผลกระทบดานลบตอคุณภาพดานประสาทสัมผัสของ
มะละกอตัดแตงระหวางการเก็บรักษา 
คําสําคัญ: มะละกอตดัแตง แคลเซียมคลอไรด สารเคลือบคารราจีแนน 

 

Abstract 

The effect of calcium chloride on texture and sensory quality acceptance of fresh-cut papaya was 
investigated. Papaya pieces were dipped with 0.5, 1.0 and 1.5% w/v calcium chloride (CaCl2) solution for 5 min. Pulp 
firmness and sensory quality were compared with the control treatment (without CaCl2 dipping). Results indicated 
that the dipped with 0.5, 1.0, and 1.5% w/v CaCl2 solution could help firmness increasing of the samples. However, 
the increased CaCl2 concentration showed that the fresh-cut samples are loss flavor.  Calcium chloride and 
carrageenan’s effect on fresh-cut papaya’s quality were studied during 8 days of storage at 5 °C and 95% RH. 
Comparison of quality changes of fresh-cut papaya is as follows: control, 0.5% w/v CaCl2 dipped and 0.5% w/v CaCl2 
dipped + 0.5% w/v carrageenan coated. Changes in color, firmness, soluble solids contents (SSC) and sensory quality 
were evaluated every 2 days. The fresh-cut papaya dipped with 0.5% w/v CaCl2 maintained firmness and showed 
better sensory quality than the other treatments.Color and SSC were not significant for all treatments. The 
carrageenan coating had negative effect on the sensory quality of fresh-cut papaya during storage. 
Keywords: Fresh-cut papaya, calcium chloride, carrageenan coating 
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การเติบโตและผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวตอวันปลูกที่แตกตางกันในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
Field Corn Growth and Yield Responses to Different Planting Dates of Songkhla Province 

 

ศศพิิมพ ภิรมจิตร1 และ จักรตัน อโณทยั1*  
Piromjit, S.1 and Anothai, J.1*

 
 

บทคัดยอ 

ภาคใตมีการนําเขาและขนสงขาวโพดเลี้ยงสัตวจากตางภูมิภาคเพื่อนํามาผลิตอาหารสัตวที่โรงงานขนาดใหญ 3 แหง ในจังหวัด
สงขลา สงผลตอตนทุนราคาวัตถุดิบอาหารสัตวที่สูงขึ้น วัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือทดสอบการเติบโตและผลผลิตของขาวโพดเลี้ยง
สัตว 6 สายพันธุ ตอวันปลูกท่ีแตกตางกันในพื้นที่จังหวัดสงขลา ดําเนินการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุการคา 4 สายพันธุ ไดแก 
Pacific339 Pacific789 NK6253 และ S7328 และพันธุกอนการคา 2 สายพันธุ ไดแก CP57/3MF และ CP58/S ในป  2563 จํานวน 
3 วันปลูก ไดแก 8 กุมภาพันธ 18 กรกฎาคม และ 6 กันยายน บันทึกขอมูลดินและสภาพอากาศในพื้นที่ทดลอง ผลการศึกษาพบวา วัน
ปลูกที่ 3 สงผลใหขาวโพดมีความสูงตนและฝก น้ําหนักแหงฝก น้ําหนักแหงฝกปอกเปลือก และน้ําหนักแหงเมล็ด สูงกวาวันปลูกที่ 1 
และ 2 อยางมีนัยสําคัญยิ่ง ขณะที่วันออกดอก อายุเก็บเก่ียว ดัชนพีื้นที่ใบ น้ําหนักแหงตนและใบ และจํานวนเมล็ด ไมแตกตางทางสถิติ
กับวันปลูกที่ 2 การเปรียบเทียบระหวางสายพันธุ พบวาพันธุ S7328 มีดัชนีพื้นที่ใบ สูงกวาพันธุอื่นอยางมีนัยสําคัญยิ่ง รวมถึงมีน้ําหนัก
แหงตนและใบสูงกวาสายพันธุอื่นอยางมีนัยสําคัญ ขณะที่ลักษณะผลผลิต พบวาวันปลูกที่ 3 สายพันธุ CP58/S มีน้ําหนักแหงทั้งฝก ฝก
ปอกเปลือก เมล็ดทั้งหมด และจํานวนเมล็ดสูงกวาสายพันธุอื่นอยางมีนัยสําคัญยิ่ง สวนวันปลูกที่ 1 และ 2 ไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ โดยน้ําหนักแหงเมล็ดทั้งหมดทั้ง 3 วันปลูกมีคาระหวาง 6.5−11.7 ตันตอเฮกตาร ซึ่งมากกวาคาเฉลี่ยผลผลิตของประเทศ ดังนั้น 
วันปลูกที่ 3 สงผลใหขาวโพดเลี้ยงสัตวมีการเติบโตและผลผลิตสูงสุด เนื่องจากมีสภาพอากาศที่เหมาะสม และขาวโพดพันธุ S7328 มี
ศักยภาพในการเติบโตทางลําตนและใบสงูสุด และพันธุ CP58/S เปนพันธุที่มีศักยภาพในการใหผลผลิตสูงสุดสําหรับวันปลูกที่ 3 ในพ้ืนที่
จังหวัดสงขลา ผลการศึกษานี้เปนการศึกษาเบื้องตน ภายหลังการศึกษานี้มีการนําแบบจําลองการเจริญเติบโตของพืชเขามาชวยเพ่ือ
ศึกษาการเติบโตและผลผลิตในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในภาคใต เพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่ภาคใตตอไป  
คําสําคัญ: ขาวโพดเลี้ยงสัตว พันธุการคา วันปลูก โรงงานอาหารสตัว 

 

Abstract 

Field corn is always imported and transported from other regions for animal feed production at three 
feedmills in Songkhla province, affecting feed prices increases. The objective of this study was to evaluate the 
growth and yield of six field corn varieties responses to different planting dates in Songkhla province. Four 
commercial varieties (Pacific339, Pacific789, NK6253 and S7328) and two pre-commercial varieties (CP57/3MF and 
CP58/S) were planted during the year 2020 at three planting dates. i.e., 8 February, 18 July and 6 September. Data 
was recorded for growth and yield as well as soil characteristics and weather condition at the experiment site. The 
results showed that the 3rd planting date gave plant and ear height, dry weight of unhusked ears, husked ears and 
seeds significant higher than the 1st and 2nd planting dates. However, flowering date, physiological maturity date, 
LAI, stem and leaf dry weight and number of seeds were not significant different from the 2nd planting date. 
Comparison between varieties showed that S7328 had the highest values of LAI, stem and leaf dry weight. For yield, 
it was found that dry weight of unhusked ears, husked ears, seeds and number of seeds of CP58/S derived from the 
3rd planting date were significant higher than other varieties, but for the 1st and 2nd planting date did not significant 
different. Seed dry weight of all three planting dates was between 6.5−11.7 tons/ha. Which is greater than the 
national average yield. Therefore, the 3rd planting date resulted in the highest growth and yield of field corn and 
S7328 had the highest growth of leaf and stem potential when planting in Songkhla province. In addition, CP58/S 
had the highest yield potential for the 3rd planting date. These results are preliminary studies. Further study by 
using crop simulation model to simulate growth, development, yield and other characteristics of field corn in 
multiple locations and years is recommended. 
Keywords: Field corn, commercial variety, planting date, feedmill
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ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะที่เกี่ยวของกับผลผลิตของประชากรปาลมน้ํามันที่แตกตางกัน 
Genetic Variation of Yield-related Traits of Different Oil Palm Populations 

 

กิตติกานต ชโนทาหรณ1,2 ธีระ เอกสมทราเมษฐ2
 
และ จักรัตน อโณทยั2*  
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and Anothai, J.2* 

บทคัดยอ 

การศึกษาความแปรปรวนและคาเฉลี่ยของเช้ือพันธุกรรมในประชากรพื้นฐาน เปนข้ันตอนสําคัญสําหรับงานคัดเลือกและ
ปรับปรุงพันธุพืช การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความแปรปรวนทางพันธุกรรมและเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของลักษณะทาง
การเกษตรในประชากรปาลมน้ํามันจากโครงการปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ดําเนินการศึกษาในประชากรดูรา จํานวน 14 จีโนไทป ประชากรเทเนอรา จํานวน 18 จีโนไทป และประชากรผสมเปด จํานวน 11 จี
โนไทป ระหวางป 2562–2564 และบันทึกขอมูลการเจริญเติบโต ไดแก ความสูงตน ขนาดเสนผานศูนยกลางโคนตน ความยาวทาง
ใบ และพ้ืนท่ีใบ ทุก 4 เดือน ขณะท่ีขอมูลผลผลิตทะลาย ไดแก จํานวนทะลายและน้ําหนักทะลาย บันทึกทุก 6 เดือน ผลการศึกษา
พบวา ลักษณะความสูงตน ขนาดเสนผานศูนยกลางโคนตน ความยาวทางใบ และพ้ืนที่ใบมีความแตกตางทางสถิติภายในประชากรดูรา 
เทเนอรา และผสมเปด ยกเวนลักษณะพ้ืนที่ใบของประชากรผสมเปด ทั้งนี้ประชากรดูมีคาเฉลี่ยของลักษณะขางตนสูงในจีโนไทป dC 
และ dA ประชากรเทเนอรามีคาเฉลี่ยสูงในจีโนไทป tB tC tE tF tQ และ tR และประชากรผสมเปดมีคาเฉลี่ยสูงในจีโนไทป opK 
ขณะที่ลักษณะผลผลิตพบวา ประชากรดูรามีความแปรปรวนของผลผลิตน้ํามัน และมีคาเฉลี่ยสูงในจีโนไทป dA dB dC dD dF และ 
dN ประชากรเทเนอรามีความแปรปรวนของน้ําหนักทะลาย จํานวนทะลาย และผลผลิตทะลายสด มีคาเฉลี่ยสูงในจีโนไทป tB tH และ tN 
ขณะท่ีประชากรผสมเปดมีความแปรปรวนของจํานวนทะลายและมีคาเฉลี่ยสูงในจีโนไทป opF opG และ opH ผลการศึกษาชี้วา
ประชากรทั้ง 3 มีความแปรปรวนทางพันธุกรรมและมีคาเฉลี่ยของลักษณะที่สําคัญสูง ซึ่งสามารถใชเปนประชากรพ้ืนฐานสําหรับการ
ปรับปรุงพันธุทรัพย ม.อ. 2 ตอไป 
คําสําคัญ: ปาลมน้ํามัน ปรบัปรุงพันธุพืช ลักษณะทางการเกษตร ทรัพย ม.อ. 2 

 

Abstract 

Genetic variation and high values of particular agronomic traits in base population is important for the 
improvement of crops. The objective of this study was to determine genetic variation and mean of selected 
agronomic characteristics in different oil palm populations which derived from oil palm breeding project of Faculty 
of Natural Resources, Prince of Songkla University. The experiments were conducted in 14 genotypes of dura 
population, 18 genotypes of tenera population and 11 genotypes of open–pollinated population during 2019–2021. 
Data collection consisted of growth traits, i.e., plant height, trunk diameter, rachis length and leaf area with 4 months 
interval. In addition, yield characteristic such as bunch weight and bunch number was recorded at 6 months interval. 
The result revealed that plant height, trunk diameter, rachis length and leaf area had a significant variability within 
dura, tenera and open–pollinated populations except leaf area of open–pollinated population. Dura population 
had a high value of those traits in dC and dA genotypes, tenera population had a high value in tB, tC, tE, tF, tQ and 
tR genotypes and open–pollinated population had a high value in opK genotype. For yield, dura population had a 
significant genetic variability and high value of oil yield in dA dB dC dD dF and dN genotypes. Tenera population 
had a significant variability and high values of bunch weight, bunch number and fresh fruit bunch yield characteristics 
in tB, tH and tN genotypes. Open–pollinated population had a significant variability of bunch number and showed 
the high mean value in opF opG and opH genotypes. The result indicated that these population had a genetic 
variation and high mean value for particular agronomic traits that can be further used as base population for 
breeding SUP-PSU 2. 
Keywords: Oil palm, plant breeding, agronomic traits, SUP-PSU 2
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ผลของบรรจุภัณฑตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพใบกัญชาสดระหวางการเก็บรักษา 
The Effect of Packaging on Quality Changes of Fresh Cannabis Leaves during Storage 
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บทคัดยอ 

กัญชาเปนพืชในวงศ Cannabaceae และใบกัญชาสดกลายเปนที่นิยมและใชในการปรุงอาหารและการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ตาง ๆ ภายใตการควบคุมการใชของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปญหาหลักของใบกัญชาหลังการเก็บเก่ียว คือ เกิดอาการใบ
เหี่ยวอยางรวดเร็วเนื่องจากการสูญเสียน้ําระหวางการเก็บรักษา วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพ่ือศึกษาผลของบรรจุภัณฑตอการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของใบกัญชาสดหลังการเก็บเก่ียว ใบกัญชาสดสําหรับการทดลองเปนสายพันธุไทยหางกระรอกเก็บเก่ียวจาก
ศูนยวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาและพืชเสพติดสมุนไพรทางการแพทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร คัดเลือกใบที่สม่ําเสมอและปราศจากความเสียหายทางกายภาพและการทําลายของโรค บรรจุตัวอยางในบรรจุภัณฑ ไดแกใน
ถุงโพลีโพรพิลีน (PP) ถุงพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) และถุงอลูมิเนียมฟอยล (AL) เปรียบเทียบกับไมบรรจุใสบรรจุภัณฑ (ชุดควบคุม) เก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 10 ◦C และความชื้นสัมพัทธ 80-85% เปนเวลา 30 วัน ผลการทดลองพบวาใบกัญชาสดที่บรรจุในถุง AL มี
ประสิทธิภาพในการรักษาคาความสวางของใบ (คา L*) น้ําหนักสด การรั่วไหลของสารอิเล็กโทรไลต ตลอดจนลดการเกิดใบเนา จากการ
ประเมินลักษณะปรากฏภายนอกตามคะแนนดัชนีการเนาของใบเมื่อเปรียบเทียบกับใบกัญชาสดที่บรรจุในถุง PP, PE และชุดควบคุม 
การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาบรรจุภัณฑประเภท AL มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวใบกัญชาสดระหวางการ
เก็บรักษา 
คําสําคัญ: บรรจุภณัฑ คณุภาพหลังการเก็บเก่ียว ใบกัญชาสด 

 

Abstract  

Cannabis belongs to the Family Canabaceae and fresh cannabis leaves are popular and used in cooking 
and processing into various products under the FDA official’s regulation. The main problem of postharvest cannabis 
leaves are rapidly wilting due to weight loss during storage. This study aimed to investigate the effects of packaging 
on quality changes of fresh cannabis leaves after harvested. Fresh cannabis leaves cv. Thai Hang Krarok used in the 
experiments were harvested from Research and Innovation Center in Medical- Narcotic Plants, Kasetsart University 
Chalermphrakiat Sakonnakhon Province Campus. The leaves were selected for uniformity with free of any physical 
damages and apparent diseases. The samples were packed in a polypropylene bag (PP), polyethylene bag (PE) and 
laminated aluminum foil (AL) bag compared with unpacked cannabis leaves (control) and then stored at 10 ◦C and 
80- 85%  relative humidity for 30 days.  The results found that the fresh cannabis leaves packed in the AL bag 
effectively maintained leaves brightness (L*-values), fresh weight, electrolyte leakage, and reduced leaves decay as 
visual assessment of decay index scores compared to the PP, PE and control.  These findings demonstrated that 
cannabis leaves packed in the AL bag could effectively maintain the postharvest quality of fresh cannabis leaves 
during storage.   
Keywords: Packaging, post-harvest quality, fresh cannabis leaves   
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การคัดเลือกและประเมินพันธุฟกทองพันธุไขเนานาน 
Inbred Line Selection and Evaluation of “Khai Nao Nan” Pumpkin Varieties 
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บทคัดยอ 

การคัดเลือกและประเมินพันธุฟกทองพันธุไขเนานานดําเนินการรวบรวมพันธุพืชมรดกตกทอด พันธุไขเนา 37 พันธุ ณ จังหวัด
นาน ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 พันธุไขเนาไดรับการคัดเลือก 9 พันธุ ที่มีคุณลักษณะเนื้อหนาและสีเหลืองเขียว คาเฉลี่ยน้ําหนักผล 3.7 
กก. ลักษณะผลกลมหรือผลยาวปานกลาง เพื่อนําไปทําการคัดเลือกสายพันธุ 2 ชั่ว ระหวาง ตุลาคม 2562 ถึง เมษายน 2564 คัดเลือก
ไดสายพันธุ CM0420-1-1 ซึ่งมีน้ําหนักผล 3.1 กก. ปริมาณของแข็งรอยละ 18.9 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดของเนื้อดิบและนึ่งสุก 
เทากับ 13.4 และ 14.1 องศาบริกซ ตามลําดับ จากนั้นนําพันธุไขเนานาน (CM0420-1-1) ประเมินพันธุรวมกับพันธุมาตรฐาน 2 พันธุ 
จํานวน 2 ฤดู คือ ฤดูท่ี 1 ระหวางเดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 2564 ณ แปลงของเกษตร 7 ราย (6 อําเภอ) และฤดูที่ 2 ระหวาง
เดือนธันวาคม 2564 ถึง เดือนเมษายน 2565 ณ แปลงของนางสาวหทัยภัทร ชูศรีทอง พบวาฤดูท่ี 1 พบวา ผลผลิตตอไรของฟกทอง
ไขเนาในอําเภอนานอย และอําเภอแมจริม ไมแตกตางกันทางสถิติ เทากับ 1.9 และ 1.5 ตัน ตามลําดับ พันธุไขเนานานมีผลผลิตมากกวา
พันธุมาตรฐาน 2 พันธุ เทากับ 1.3 และ 1.7 เทา (1.7, 1.3 และ 1.0 ตัน/ไร ตามลําดับ) อีกทั้งพันธุไขเนานานมีน้ําหนักผลมากกวาพันธุ
มาตรฐาน 2 พันธุ เทากับ 1.4 และ 1.5 เทา (2.8, 1.9 และ 2.0 กก. ตามลําดับ)  การประเมินพันธุฟกทองไขเนานาน 2 ฤดู พบวา 
ผลผลิตและองคประกอบของผลผลิตในฤดูท่ี 1 มากกวาฤดูที่ 2 ในทุกลักษณะท่ีศึกษา ยกเวนคุณภาพทางเคมีและกายภาพที่ฤดูที่ 2 มี
คุณภาพมากกวาฤดูที่ 1 ไดแก ปริมาณของแข็งรอยละ 18.1 และ 16.3 เนื้อดิบมีปริมาณ TSS เทากับ 14.7 และ 9.1 องศาบริกซ เนื้อนึ่ง
สุกมีปริมาณ TSS เทากับ 14.8 และ 8.6 องศาบริกซ ตามลําดับ พันธุไขเนานานใหผลผลิตตอไรมากกวาพันธุมาตรฐาน 1 และ 2 คิดเปน 
1.36 และ 1.88 เทา (1.5, 1.1 และ 0.8 ตัน/ไร ตามลําดับ) และปริมาณของแข็งไมแตกตางกับพันธุมาตรฐาน 1 เทากับรอยละ 14.7 
และ 16.1 ตามลําดับ 
คําสําคัญ: ฟกทอง การคัดเลือกสายพันธุ การประเมิน พันธุไขเนานาน  

 

Abstract 

The selection and evaluation of Khai Nao Nan pumpkin variety was conducted by collecting 37 Khai Nao 
heirloom pumpkin varieties by farmers for quality evaluation on October 22, 2019 in Nan province. Nine cultivars 
were selected. They had an average fruit weight of 3.7 kg and showed globular and intermediate long fruit type. 
The two generations of the inbred line selection were conducted during October 2019 to April 2021, the CM0420-
1-1 line was chosen due to its fruit weight of 3.1 kg., 18.9 % of total solid content and 13.4 and 14.1 O brix of total 
soluble solid of raw and cooked fleshes. The evaluate field of Khai Nao Nan (CM0420-1-1) varieties was conducted 
in comparison with 2 standard checks on two crops. The first crop was evaluated at seven farmer fields (6 districts) 
during August to December 2021 and the second crop was conducted at Ms. Hataipat Chusrithong farm during 
December 2021 to April 2022. The production yield of pumpkins obtained from Na Noi and Mae Charim districts 
were not significantly different in the first crop at the yield of 1.9 and 1.5 ton per rai. Khai Nao Nan varieties had the 
greater productive yield than the two standard cultivars by 1.3 and 1.7 times (1.7, 1.3 and 1.0 tons/rai, respectively). 
In addition, the Khai Nao Nan cultivar had 1.4 and 1.5 times of fruit weight more than the two standard cultivars 
(2.8, 1.9 and 2.0 kg respectively). The evaluation of pumpkin varieties on two crops showed significantly different, 
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the productive yield and yield components of the first crop were more than the second crop, except the physical 
and chemical quality. The solid content of the second crop pumpkin was 18.1%, which was greater than the first 
crop at 16.3%. The total soluble solid of raw and cooked flesh obtained from the first crop were 14.7 and 14.8 O 
brix, which were higher than the second crop pumpkin at 9.1 and 8.6, respectively. The yield and fruit weight of 
Khai Nao Nan varieties were more than the two checks at the rate of 1.5, 1.1 and 0.8 ton per rai, and 2.9, 2.1 and 
2.2 kg per fruit, respectively. There was no significant difference between Khai Nao Nan variety and the standard 
No.1 in term of solid content as 14.7% and 16.1%, respectively 
Keywords: Pumpkin Cucurbita moschata Duch. ex Poir., inbred line selection, evaluation, Khai Nao Nan variety  
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เทคนิคปลอดเช้ือสําหรับการสรางยอดรวม และเพิ่มปริมาณแคลลัสในขาวเหนียวดําหมอ 37 
Aseptic Technic for Multiple Shoot Formation and Callus Proliferation in Niaw Dam Mor 37 Rice 
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บทคัดยอ 

ขาวเหนียวดําหมอ 37 สายพันธุ PTNc9605137 เปนขาวเหนียวดํา พันธุพ้ืนเมือง ที่ไวตอชวงแสง มีสีขาวกลองสีมวงดํา มี
สารสําคัญหลายชนิดที่ชวยในการตอตานอนุมูลอิสระ จึงเปนขาวเหนียวดําพันธุหนึ่งที่ผูบริโภคนิยมรับประทานเพื่อสุขภาพในปจจุบัน ทํา
ใหมีผลผลิตไมเพียงพอตอความตองการของตลาด ในการศึกษานี้ไดพัฒนาวิธีการขยายพันธุใหไดปริมาณมากอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให
เพียงพอกับความตองการขาวเหนียวดําหมอ 37 ในอนาคต โดยการศึกษาผลของการฟอกฆาเช้ือและผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืชตอการชักนํายอดรวมและการเพ่ิมปริมาณแคลลัสของขาวเหนียวดําหมอ 37 จากการศึกษา พบวา การฟอกฆาเชื้อโดยเปดน้ํา
ไหลผานเปนเวลา 40 นาที ใหอัตราการปนเปอนนอยที่สุดท่ี 12 เปอรเซ็นต และใหอัตราการงอกมากที่สุดท่ี 69.50 เปอรเซ็นต ในอาหาร
สูตร oil palm culture medium (OPCM) ที่ไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การเพาะเลี้ยงยอดในอาหารเหลว เติม 6-
Benzyladenine (BA) เขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา 4 สัปดาห ใหอัตราการสรางยอดรวมเฉลี่ย จํานวนยอดเฉลี่ย และความ
ยาวยอดเฉลี่ยสูงสุดที่ 76.47 เปอรเซ็นต 3.41 ยอด และ 5.94 เซนติเมตร ตามลําดับ  อาหารเติม BA เขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร ให
จํานวนรากเฉลี่ยสูงสุด 1.05 ราก สําหรับการเพ่ิมปริมาณแคลลัส พบวาอาหารเติม 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic-acid 
(dicamba) เขมขน 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร ใหการเพิ่มปริมาณแคลลัส 100 เปอรเซ็นต และขนาดแคลลัสเฉลี่ยสูงที่สุดที่ 9.94 มิลลิเมตร 
แคลลัสมีลักษณะเกาะกันแบบหลวมๆ สีเหลือง  
คําสําคัญ: การฟอกฆาเช้ือ สารควบคุมการเจริญเติบโต  แคลลัส ขาวเหนียวดําหมอ 37 
 

Abstract 

Niaw dam mor 37 rice varieties PTNc9605137 is native black glutinous rice and photoperiod sensitive 
varieties. It has a dark-purple color dehusk seed contained many important substances act as antioxidant. At present, 
it is popular for healthy loving person resulting in insufficient production. Therefore, this study was performed in 
order to mass propagate this rice to keep pace with high demand of the market. In the first step, aseptic technic 
and plant growth regulators affecting multiple shoot formation and callus proliferation were examined. The results 
showed that surface disinfestation of seeds under running tap water for 40 minutes gave the lowest contamination 
rate at 12% and highest germination rate at 69.50% on plant growth regulator free oil palm culture medium (PGR-
free OPCM). Multiple shoot formation was obtained on the same liquid medium supplemented with 0.5 mg/l BA. 
After cultured for 4 weeks gave the highest frequency of multiple shoot formation, average number of shoots and 
shoot length were at 76.47%, 3.41 shoots and 5.94 cm, respectively. BA at 1 mg/l containing medium gave the 
highest average number of roots at 1.05 roots. In case of callus proliferation, 1.5 mg/l dicamba containing OPCM 
gave 100% proliferation and the highest size of callus at 9.94 mm. Characteristics of callus are friable with yellow 
color. 
Keywords: Surface disinfestation, plant growth regulators, callus, Niaw Dam Mor 37 rice 
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การแชเมล็ดพันธุดวย Bacillus subtilis และ Bacillus megaterium ตอการเจริญเติบโตของตนกลา 
พริกพันธุจอมทองและพันธุซุปเปอรฮอท 

Effects of Seed Soaking by Bacillus subtilis and Bacillus megaterium Affecting the Growth of 
Chilli Seedlings “Chomthong” and “Superhot” 
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บทคัดยอ  

พริกคือพืชผักที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถปลูกไดตลอดท้ังป แตไมคอยทนฝนและอากาศรอนจัด 
ทําใหเจริญเติบโตไดชา ทําการศึกษาผลของการใชชีวภัณฑ 2 ชนิด ไดแก Bacillus subtilis (B-Veggie) และ Bacillus megaterium 
(NK12-1) ที่สามารถสรางกรดอินโดล-3-อะซิติก ตอการเจริญเติบโตของตนกลาพริกพันธุจอมทองและพันธุซุปเปอรฮอท วางแผนการ
ทดลองแบบ 2 × 4 factorial in randomized complete block design (RCBD) โดยการใชชีวภัณฑทั้ง 2 ชนิด ท้ังแบบเดี่ยวและ
แบบผสม รวมท้ังชุดควบคุมท่ีไมใชชีวภัณฑ แชเมล็ดเปนเวลา 60 นาทีกอนทําการเพาะ ผลการทดลอง พบวา ที่อายุ 28 วัน การใชชีว
ภัณฑแบบผสมสงผลใหตนกลาพริกพันธุจอมทองและพันธุซุปเปอรฮอทมีคาเฉลี่ยความสูงมากที่สุด คือ 7.40 และ 6.72 เซนติเมตร 
ตามลําดับ และคาเฉลี่ยความยาวรากมากที่สุด 6.82 และ 6.70 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางกับการใชชีวภัณฑแบบเดี่ยว
อยางใดอยางหนึ่งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)  แตพบวา คาดัชนีความเขียวใบ (SPAD value) ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p ≥ 0.05) เมื่อแชตนกลาพริกในชวีภัณฑทั้งแบบผสมและชีวภัณฑแบบเดี่ยวอยางใดอยางหนึ่ง รวมทั้งพบปฏิสัมพันธ
รวมระหวางพันธุพริกและการใชชีวภัณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยเฉพาะในดานความสูงของตนกลาพริก สรุปไดวา การ
ใชชีวภัณฑผสมของ B-Veggie และ NK12-1 ทําใหตนกลาพริกมีการเจริญเติบโตมากที่สุด ดังนั้นจากผลการทดลองครั้งนี้สามารถใชเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการนําชีวภัณฑ Bacillus spp. ไปใชเพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตและการดูดใชธาตุอาหารของพริกพันธุจอมทองและ
พันธุซุปเปอรฮอทตอไป 
คําสําคัญ: พริกพันธุจอมทอง  พริกพันธุซุปเปอรฮอท Bacillus subtilis (B-Veggie)  Bacillus megaterium (NK12-1) 

 

Abstract  

Chilli is an important economic vegetable in Thailand and can be planted all year round, but not resistant 
to rain and hot weather, causing a slow growth. The effect of two bio-agents, Bacillus subtilis (B-Veggie) and Bacillus 
megaterium (NK12-1) that can produce indole-3-acetic acid, on the growth of chilli seedlings Chomthong and Super 
Hot was conducted. A 2 × 4 factorial in randomized complete block design (RCBD) was assigned using both bio-
agents, either alone or in combination, including a non bio-agent control. The seeds were soaked for 60 minutes 
before sowing. The results showed that at 28 days, the mixed bio-agents resulted in the chilli seedlings of Jomthong 
and Superhot having the highest mean height of 7.40 and 6.72 cm., respectively, and the mean root length was 
6.82 and 6.70 cm, respectively, which was statistically different from using single bio-agent (p ≤ 0.05). There was no 
statistically significant difference (p ≥ 0.05) in leaf greenness index (SPAD value) when chili was immersed in either 
a mixture or a single bio-agent. An interaction between chili variety and the use of bio-agent was found (p ≤ 0.05) 
only in the height of chilli seedlings. It was concluded that using the combination of B-Veggie and NK12-1 bio-agents 
resulted in the highest growth of chilli seedlings. Therefore, the results of this experiment can be used as a basis 
for further application of Bacillus spp. to promote growth and nutrient uptake of chilli varieties Chomthong and 
Superhot. 
Keywords: Chomthong chilli, Superhot chilli, Bacillus subtilis (B-Veggie), Bacillus megaterium (NK12-1)
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