การเตรียมต้นฉบับเรื่องเต็ม
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17 โดยคณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ ขอสงวนสิทธิ์ในการดาเนินการดังต่อไปนี้ การตีพิมพ์เรื่องเต็ม (full paper) ในการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่
17 นี้ ซึ่งจะตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ฉบับพิ เศษ (proceeding ของการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17) นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายวิชาการของการ
ประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และจะตีพิมพ์ภายใน 6 เดือน หลังการประชุมวิชาการฯ
โดยกาหนดระเบียบการจัดเตรียมเรื่องเต็ม ดังนี้
การจัดเตรียมเรื่องเต็มเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ฉบับพิเศษ)
ต้องมีรูปแบบเป็นไปตามข้อกาหนด ดังนี้
1. ต้ น ฉบั บ มี ค วามยาวทั้ ง หมด ไม่ เ กิ น 4 หน้ า และเตรี ย มต้ น ฉบั บ ตามข้ อ ก าหนดในการเขี ย นเรื่ อ งเต็ ม
(ตามรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับเรื่องเต็ม)
2. ผู้ เสนอผลงานต้องส่ งไฟล์ ต้น ฉบั บ เรื่ องเต็ม ผ่า นทางอีเ มลของงานประชุม npht17.kmutt@gmail.com
โดย กาหนด ชื่อหัวข้ออีเมล (Subject) “ขอส่งเรื่องเต็ม โดย ..... (ชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุม) ” โดยกาหนดให้
ส่งก่อนวันจัดการประชุมวันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2562
และส่ ง ต้ น ฉบั บ แบบ hard copy (พิ ม พ์ ใ นกระดาษ A4) จ านวน 2 ชุ ด ณ จุ ด ลงทะเบี ย น ภายในวั น ที่ 11
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ก่อนเวลา 15:00 น. เท่านั้น
ทางผู้จัดไม่ ขอรับแผ่น CD และ DVD บริเวณหน้างาน เพื่อเป็นการลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเกิดขึ้น
3. ต้นฉบับที่มีจานวนหน้าเกิน 4 หน้า และ/หรือไม่ถูกต้องตามแบบข้อกาหนดในการเขียนเรื่องเต็ม คณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขเรื่องที่ส่งมาพิมพ์ทุกเรื่ องตามแต่จะเห็นสมควร ในกรณีที่
จาเป็น จะถูกส่งกลับไปยังผู้เ สนอผลงานให้ทาการแก้ไ ข และต้องส่งกลับคืน ยังคณะกรรมการฯ ภายใน
2 สัปดาห์ จึงจะได้รับการตีพิมพ์
รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับเรื่องเต็ม (ตีพิมพ์แบบ proceeding)
เนื่องจากการตีพิมพ์เรื่องเต็มแบบ วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ฉบับพิเศษ) ในครั้งนี้ จะใช้วิธีพิมพ์จากเพลทที่
ถ่ายจากต้นฉบับเรื่องเต็ม ต้นฉบับที่ถูกต้องหรือได้รับการแก้ไขให้ ถูกต้องโดยตรง ดังนั้น ผู้เสนอผลงานจึงจาเป็นต้อง
เตรียมต้นฉบับให้ถูกต้องตามรูปแบบและข้อกาหนดต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ ได้กาหนดไว้ อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น
ทางคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตีพิมพ์เรื่องเต็มที่มีรูปแบบไม่ถูกต้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
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รายละเอียดและรูปแบบข้อกาหนดต่าง ๆ สาหรับเตรียมต้นฉบับต้องเป็นดังนี้
ต้นฉบับเรื่องเต็ม ต้องพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word for Windows) โดยใช้รูปแบบอักษร
เป็น Cordia New เท่านั้นทั้งฉบับ (ขนาดของตัวอักษรให้ดูในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ) ยกเว้น ตัวอักษรที่เป็น
สัญลักษณ์ให้ใช้รูปแบบอักษรเป็น Symbol เท่านัน้ ซึ่งรายละเอียดในส่วนต่างๆ ต้องเป็นดังนี้
ขนาดกระดาษต้นฉบับ ใช้กระดาษขนาด A4 สีขาว พิมพ์แบบ Portrait โดยตั้งค่าหน้ากระดาษ (page setup)
ส่วนระยะขอบ (Margins) ดังนี้
ด้านบน (Top) 1 นิ้ว
ด้านล่าง (Bottom) 0.75 นิ้ว
ด้านซ้าย (Left) 1 นิ้ว
ด้านขวา (Right) 0.75 นิ้ว
ขอบเย็บกระดาษ (Gutter) 0 นิ้ว หัวกระดาษ (Header) 0.5 นิ้ว ท้ายกระดาษ (Footer) 0.5 นิ้ว
รายละเอียดของหัวข้อหลัก ควรเรียงตามลาดับดังนี้
ชื่อเรื่อง : อยู่ชิดขอบบนของหน้า มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แยกกันคนละบรรทัด) ชื่อเรื่องแต่ละภาษามีความ
ยาว ไม่เกิน 2 บรรทัด แต่ให้อธิบายสาระของเรื่องได้ดี กาหนดให้ใช้อักษร Cordia New ขนาด 15 points พิมพ์ตัวหนา
(bold) กาหนดระยะห่างบรรทัด (Line spacing) เป็น ค่าแน่นอน (Exactly) ขนาด (At:) 16 points
[เรี ย กค ำสั่ ง จำกเมนู รู ป แบบ (Format), ย่ อ หน้ ำ (Paragraph), กำรเยื้ อ งและระยะห่ ำ ง (Indent and Spacing),
กำหนดระยะห่ำงบรรทัด (Line spacing)]
และจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ถ้ามีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ให้ใช้อักษร Symbol ขนาด 12 points หรือ ขนาด
ตัวอักษรเท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น
ชื่อผู้เขียนและคณะ : เว้น 1 บรรทัดจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อเต็ม มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แยกคน
ละ บรรทัด) ให้ครบทุกคน และต้องใส่เชิงอรรถ (Footnote) (รำยละเอียดเชิงอรรถให้ดูย่อหน้ำถัดไป) เป็นแบบลาดับ
ตัวเลข (ยกกาลัง) กากับไว้ท้ายนามสกุลให้ครบทุกคน ชื่อผู้เขียนกาหนดให้ใช้อักษร Cordia New ขนาด 12 points
พิมพ์ตัวหนา (Bold) กาหนดระยะห่างบรรทัด (Line spacing) เป็น ค่าแน่นอน (Exactly) ขนาด (At:) 14 points จัด
ชิดขอบขวาของ หน้ากระดาษ
การแทรกเชิงอรรถ (Footnote) [จำกเมนู กำรอ้ำงอิง (References), แทรกเชิงอรรถ (Insert
Footnote)]
ให้ใช้แบบลาดับตัวเลขอัตโนมัติ (1, 2, 3, ...) โดยใช้อักษรแบบ Cordia New ขนาด 10 points
กาหนดระยะห่างบรรทัด (Line spacing) เป็น ค่าแน่นอน (Exactly) ขนาด (At:) 10 points และจัดข้อความชิดขอบ
ซ้ายของหน้ากระดาษ
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บทคัดย่อ (Abstract) : มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขึ้นด้วยบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษก่อนแล้วจึงตามด้ว ย
บทคัดย่อภาษาไทยโดยมีรายละเอียดดังนี้
ให้เว้น 1 บรรทัดจากชื่อผู้แต่งภาษาอังกฤษ และพิมพ์คาว่า Abstract แล้วขึ้นย่อหน้าใหม่เป็น
เนื้อหาของบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ เมื่อจบบทคัดย่อภาษาอังกฤษแล้วให้เว้น 1 บรรทัด และพิมพ์คาว่า บทคัดย่อ และ
ขึ้นย่อหน้าใหม่เป็นเนื้อหา บทคัดย่อภาษาไทย คาว่า "Abstract" และ "บทคัดย่อ" ให้ใช้อักษร Cordia New ขนาด 14
points และพิมพ์ตัวหนา ( Bold) กาหนดระยะห่างบรรทัด (Line spacing) เป็น ค่าแน่นอน (Exactly) ขนาด (At:) 16
points จัดกึ่งกลาง หน้ากระดาษ
ส่วนเนื้อหาของตัวบทคัดย่อ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้ใช้อักษร Cordia New ขนาด
14 points กาหนด ระยะห่างบรรทัด (Line spacing) เป็น ค่าแน่นอน (Exactly) ขนาด (At:) 16 points และบรรทัด
แรกของย่อหน้าให้เยื้ อง มาทางขวา 0.5 นิ้ว (1.27 ซม.) และจัดข้อความในแต่ละย่อหน้าแบบข้อความชิ ดขอบ
(Justified) ห้ามใช้การจัดแบบกระจายแบบไทย (Thai distribute) โดยเด็ดขาด ถ้ามีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์
หรืออักษรกรีก ให้ใช้อักษร Symbol ขนาด 12 points หรือ ขนาดที่เท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น บทคัดย่อเป็นการ
สรุปสาระสาคัญของเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุประสงค์ วิธีการและผล ไม่ควรเกิน 300 คา
คาสาคัญ (Key words) กาหนดคาสาคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 3 คา
เนื้อหา (Text) : ประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ คานา อุปกรณ์และวิธีการ ผล วิจารณ์ผล สรุป และเอกสารอ้างอิง ทุก
ส่วนให้ทาตามข้อกาหนดดังนี้คือ
เมื่อขึ้นส่วนเนื้ อหาใหม่ ให้เว้น 1 บรรทัดเสมอ (ย่อหน้าต่างๆ ในส่วนเดียวกันไม่ต้อ งเว้น
บรรทัด) โดย คานา อุปกรณ์และวิธีการ ผล วิจารณ์ผล สรุป และเอกสารอ้างอิง กาหนดให้ใช้อักษร Cordia New
ขนาด 14 points พิมพ์ตัวหนา (Bold) กาหนดระยะห่างบรรทัด (Line spacing) เป็น ค่าแน่นอน (Exactly) ขนาด
(At:) 16 points จัดกึ่งกลาง หน้ากระดาษ
ส่วนของเนื้อหาข้อความในแต่ละย่อหน้า กาหนดให้ใช้อักษร Cordia New ขนาด 14 points
กาหนดระยะห่าง บรรทัด (Line spacing) เป็น ค่าแน่นอน (Exactly) ขนาด (At) 16 points บรรทัดแรกของแต่ละย่อ
หน้าให้เยื้องเข้ามา ทางขวา 0.5 นิ้ว (1.27 ซม.) และจัดข้อความแต่ละย่อหน้ า แบบข้อความชิดขอบ (Justified)
ห้ามจัดแบบกระจายแบบไทย (Thai distribute) โดยเด็ดขาด ถ้ามีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษรกรีกให้ใช้
อักษร Symbol ขนาด 12 points หรือขนาด ตัวอักษรที่เท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดเดียวกัน
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เนื้อหาส่วนต่าง ๆ ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. คานา (Introduction) : เพื่อกล่าวถึงปัญหา ที่มา วัตถุประสงค์ การวิจัย และรวมถึงการ
ตรวจเอกสาร (Literature review) ด้วย
2. อุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods) : ควรประกอบด้วย คาอธิบายเกี่ยวกับ
เครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง โดยไม่ต้องระบุหมายเลขแยกเป็นข้อ คาอธิบายถึงวิธีการที่ใช้ทดลอง แต่ไม่
จาเป็นต้องอธิบายวิธีการที่ถือว่าเป็นแบบฉบั บ ซึ่งเป็นที่เข้าใจอันดีโดยทั่วไปอยู่แล้ว การเขียนอุปกรณ์และวิธีการ ให้
เขียนเป็นส่วนเดียวกัน ไม่ต้องแยกหัวข้อ
3. ผล (Results) : เป็นการเสนอผลของการวิจัย แต่ไม่ควรอธิบายยืดยาว ถ้าเป็ นไปได้ ควร
ควบคู่ไปกับการใช้ ตาราง กราฟ หรือภาพ ประกอบการอธิบาย คาอธิบายควรกะทัดรัด และเป็นอิสระกับเนื้อเรื่อง
คาอธิบายและตัวอักษรต่าง ๆ ใน ตาราง กราฟและภาพ ต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น โดยใช้อักษร Cordia New
ขนาด 14 points (หรือเล็กกว่าแต่ยังต้องสามารถอ่านได้อย่างชั ดเจน) กาหนดระยะห่างบรรทัด (Line spacing) เป็น
ค่าแน่นอน (Exactly) ขนาด (At:) 16 points หรือน้อยกว่า ถ้ามีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ให้ใช้อักษร Symbol ที่มี
ขนาดเท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น
4. วิจารณ์ผล (Discussion) : เป็นการวิจารณ์ผลการทดลองหรือการวิจัย โดยมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อให้คล้อยตามถึงความสัมพันธ์หรือหลักการที่มาจากผล
(2) สนับสนุนหรือคัดค้านทฤษฎีที่มีผู้เสนอมาก่อน
(3) เปรียบเทียบกับผลการวิจัยและการตีความหมายของผู้อื่น
(4) ชี้ให้เห็นประเด็นที่เด่นหรือสาคัญของผลการวิจัย
ผู้ เ ขี ย นควรพยายาม เน้ น ถึ ง ปั ญ หาหรื อ ข้ อ โต้ แ ย้ ง ในสาระส าคั ญ ของเรื่ อ งที่ ก าลั ง พู ด ถึ ง
ตลอดจน ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคตและลู่ทางที่จะนาไปใช้ประโยชน์
5. สรุป (Summary) : เป็นการย่อสาระสาคัญและประจักษ์พยานของผลการวิจัย
6. คาขอบคุณ (Acknowledgements) : อาจมีหรือไม่มีก็ได้ เป็นการแสดงความขอบคุณ
แก่ผู้ที่ช่วยเหลือให้งานวิจัย และการเตรียมเอกสารลุล่วงไปด้วยดี แต่มิได้เป็นผู้ร่วมทางานวิจัยด้วย
เอกสารอ้างอิง (Literature cited) : การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องใช้ ระบบชื่อและปี (name-and-year system)
เช่น
จินดา (2536) รายงานว่า... หรือ ... (ศิวาพร และ สลักจิต, 2536)
ในกรณีเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาใด ๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อสกุลเป็น
ภาษาอังกฤษแล้วตามด้วย ค.ศ. เช่น Jackson (1967) ... หรือ ... (Murashige and Skoog, 1962)
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ในกรณีที่มีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้ใช้ และคณะ เช่น สมศรี และคณะ (2530) .. หรือ ..
(สมศรี และ คณะ, 2530) ถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ใช้ et al. ต่อท้ายผู้
แต่งคนแรก เช่น Schaad et al. (1992) หรือ (Schaad et al., 1992) และให้ใส่ชื่อครบทุกคนในบัญชีเอกสารอ้างอิง
ท้ายเรื่อง
ในบัญชีเอกสารอ้างอิง ซึ่งปรากฏอยู่ท้ายเรื่อง กาหนดให้ใช้อักษร Cordia New ขนาด 12
points ก าหนดระยะห่ า งบรรทั ด (Line spacing) เป็ น ค่ า แน่ น อน (Exactly) ขนาด (At:) 13 points การพิ ม พ์
เอกสารอ้างอิงแต่ละ ฉบับให้พิมพ์แบบหน้าลอย (Hanging) โดยบรรทัดแรกของเอกสารอ้างอิงแต่ละฉบั บ ให้พิมพ์ชิด
ขอบซ้าย ส่วนบรรทัดที่เหลือของฉบับนั้น ให้เยื้องเข้ามาทางขวา 0.5 นิ้ว (1.27 ซม.) และจัดข้อความแต่ละย่อหน้ า
แบบชิดซ้าย ห้ามจัดแบบกระจายแบบไทย (Thai distribute) โดยเด็ดขาด ถ้ามีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ห รือ
อักษรกรีก ให้ใช้อักษร Symbol ขนาด 10 points หรือ ขนาดเท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น
การเรียงลาดับเอกสารอ้างอิง ให้เรียงลาดับเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยขึ้นก่อนและตาม
ด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ และไม่ต้องใส่หมายเลขนาหน้า ให้แสดงเฉพาะเอกสารที่ นามาอ้างอิงในเนื้อเรื่อง
เท่านัน้ ไม่ควรอ้างอิงเอกสารใด ๆ ที่ยังไม่ได้มีการตีพิมพ์ โดยเรียงลาดับดังนี้
- เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทย ให้เรียงตามลาดับอักษรตัวแรกของชื่อ (ถ้ามีหลายคนให้เรี ยง
ไป ตามลาดับ) และตามด้วยปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์ (ปีเก่ามาปีใหม่สุดตามลาดับ)
- เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ให้เรียงตามลาดับอักษรตัวแรกของชื่อสกุล
(ถ้ามีหลาย คนให้เรียงไปตามลาดับ) และตามด้วยปี ค.ศ. ที่ตีพิมพ์ (ปีเก่ามาปีใหม่สุดตามลาดับ)
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
สาหรับวารสาร (Periodicals) ควรเรียงลาดับ ดังนี้
- สาหรับวารสารภาษาไทย
ชื่อตัว ชื่อสกุล, ชื่อตัว ชื่อสกุล (ใช้ และ คั่นชื่อสุดท้าย) ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ใช้ชื่อ
ย่อถ้ามี). ปีที่ : หน้า.
- สาหรับวารสารภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น
ชื่อสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลาง., อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลาง ชื่อสกุล. (ใช้
and คั่น ชื่อสุดท้าย) ปี ค.ศ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ใช้ชื่อย่อถ้ามี). ปีที่ : หน้า.
ตัวอย่าง :
ศิวาพร ศิวเวช และสลักจิต สืบพงษ์ศิริ. 2536. ข้าวเกรียบข้าวฟ่าง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 26 : 80-87.
Tekrony, D.M., D.B. Egli and A.D. Phillips. 1980. Effect of field weathering on the viability and vigor of
soybean seeds. Agronomy Journal. 72 : 749-753.
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สาหรับตารา (Text books) ควรเรียงลาดับดังนี้
ชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล , ชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล (ใช้ และ คั่ น ชื่ อ สุ ด ท้ า ย) ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ชื่ อ หนั ง สื อ
สานักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์. หน้า.
ตัวอย่าง :
ทักษิณา สวนานนท์. 2536. การใช้โปรแกรม Page Maker 4.0. พิมพ์ครั้งที่ 2. บ.ไฮเทค พริ้นติ้ง จก. กรุงเทพมหานคร.
346 น.
Villadsen, J. and M. L. Michelsen. 1978. Solution of Differential Equation Models by Polynomial
Approximation. Prentice-Hall. New Jersey. 445 p.
สาหรับเอกสารประกอบรายงาน (Reports and Proceedings) ควรเรียงลาดับดังนี้
ชื่อตัว ชื่อสกุล. ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ชื่อเรื่อง. ชื่อรายงานหรือการประชุม. สถานที่. หน้า.
ตัวอย่าง :
ธวัช ลวะเปารยะ. 2513. การผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวาน. รายงานความก้าวหน้า, โครงการวิจัยข้าวโพด
และข้าวฟ่าง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 42 น.
Noda, K., L. Chaiwiratnukul, S. Kanjanajirawong and M. Teerawatsakul. 1985. Some biological
characteristics of Pennisetum spp. In Thailand. Proc. the 10th Conf. Of Asian-Pacific Weed
Science Society, Bangkok, Thailand. p. 75-80.
Tongpan, S., T. Panayotou, S. Jetanavanich, K. Faichampa and C. Mehl. 1990. Deforestation and
poverty: Can commercial and social forestry break the vicious circle? Research report No.2.
The 1990 TDRI Year-End Conference. Chon Buri, Thailand. 176 p.
สาหรับเอกสารจากเว็บไซต์ ควรเรียงลาดับดังนี้
ชื่อผู้เขียน หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ. ปีที่บันทึกข้อมูล. ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ. [ระบบ
ออนไลน์]. แหล่งที่มา: ชื่อ URL. (วัน เดือน ปีที่สืบค้น).
ตัวอย่าง :
วิโรจน์ แก้วเรือง. 2555. หม่อนและไหมพืชและเส้นไยแห่งอนาคต. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา:
http://mulinet8.li.mahidol.ac.th/mulibrary-km/exhibit/2555/apr_55.pdf. (20 กรกฎาคม 2556).
Reid, M.S. and L. Dodge. 1997. Anthurium, Flamingo flower: Recommendations for maintaining
postharvest quality. [Online]. Available source:
http://postharvest.ucdavis.edu/pfornamentals/Anthurium. (10 March 2014).
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ภาพประกอบ (Illustration) : ควรมีลักษณะดังนี้
ภาพถ่าย ควรเป็นภาพขาว-ดา สาหรับภาพสี ถ้าจาเป็นจึงใช้ ขนาดภาพอย่างต่าควรเป็น
9.0 x 13.5 ซม. หรือเท่าตัวจริง ให้แทรกภาพลงในไฟล์ โดยตรง ภาพที่แทรกควรมีความคมชัดสู ง ความสว่างและความ
เข้มของสีดาพอเหมาะ
ภาพเขีย น เขีย นด้ว ยหมึกสี ดา ควรเขียนตัว หนังสื อด้ว ย Lettering guide หรือ Letter
press และแทรก ภาพลงในไฟล์โดยตรง
การแทรกภาพควรมี ก ารจั ด รู ป แบบภาพ (Format picture) ดั ง นี้ รู ป แบบ (Layout),
ลักษณะการตัดคา (Wrapping style), แบบข้างหลังข้อความ (Behind text)
คาอธิบายในกราฟและภาพ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (รายละเอียดของรูปแบบให้ดูใน
การเขียนผล)
การเขียนคาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรืออักษรโรมัน : ให้ใช้ระบบของราชบัณฑิตยสถาน
การพิมพ์เครื่องหมายองศา : ให้พิมพ์โดย ปรับการพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้ว กดปุ่ม Alt พร้อม พิมพ์ตัวเลข 0176 จะ
ได้เครื่องหมายองศา
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ศักยภาพของสารกึ่งบริสุทธิ์ท่ แี ยกได้ จากสารสกัดของเปลือกมะละกอ ต่ อการควบคุมเชือ้ รา
Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่ วง
Potential of Semi-Pure Substance Papaya Peels Crude Extract to Inhibit Colletotrichum
gloeosporioides
Causing Anthracnose Disease of Mango
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Jiravech Phoubol1, Ratiya Pongpisutta1 and Chainarong Rattanakreetakul1

14 pt Bold
Abstract
This study to show that papaya peels crude extract had effectiveness of inhibiting growth of Colletotrichum
gloeosporioides, a causal fungal pathogen of mango anthracnose .Papaya peels were extracted by using 95 %ethyl
alcohol, then separated into semi-pure substance with column chromatography( CC .) Active ingredients were
examined by thin–layer chromatography (TLC) using ethyl acetate: ethanol solvent (ratio1:1 )and tested efficiency
using disc agar diffusion method .The result showed 6 fractions separated from semi-pure substance from papaya
peels extract were CC01, CC02, CC03, CC04, CC05 and CC06
. Mycelial growth inhibition of C .
gloeosporioides was assesed on potato dextrose agar (PDA )and found that fractions of CC03, CC05 and CC04
showing width of inhibition zones at 0.850 ,0.735 and 0.725 cm, respectively (LSD=0.140 .)The research keens to
represent a potential of papaya peels extract to control mango anthracnose disease, moreover it will be conducted
for enhancing plant extract use in order to reduce fungicide chemical to control anthracnose disease for long run.
Keywords: column chromatography, papaya peels extract, mango anthracnose
0.5 นิ้ว

1 นิ้ว

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ได้ นาสารสกัดจากเปลือกมะละกอมายับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อรา Colletotrichum gloeosporioides ซึง่ เป็ น
สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง นาเปลือกมะละกอมาสกัดด้ วย 95 %ethyl alcohol และแยกสารสกัดให้ เป็ นสารกึ่งบริ สทุ ธิ์
ด้ วยวิธี column chromatography( CC )จากนันน
้ ามาทดสอบสารออกฤทธิ์บนแผ่น thin–layer chromatography (TLC )โดย
ใช้ ตวั ทาละลายคือ ethyl acetate : ethanol (อัตราส่วน 1:1 )ตรวจสอบประสิทธิภาพของสารที่แยกได้ ด้วยวิธี disc agar 0.75 นิ้ว
diffusion method พบว่าสารสกัดจากเปลือกมะละกอที่ผา่ นกระบวนการแยกด้ วย CC และให้ สารกึ่งบริ สทุ ธิ์จานวน 6 ชนิด
ได้ แก่ CC01, CC02, CC03, CC04, CC05 และ CC06 มีสารกึง่ บริ สทุ ธิ์ที่แยกได้ จากสารสกัดของเปลือกมะละกอเพียงจานวน
3 ชนิด ได้ แก่ CC03, CC05 และ CC04 สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเส้ นใยเชื ้อรา C .gloeosporioides ได้
โดย
มี inhibition zone ที่ 0.850 ,0.735 และ 0.725 เซนติเมตร ตามลาดับ (LSD=0.140) การทดลองนี ้สามารถอธิบายถึง
ประสิทธิภาพของสารที่ได้ จากเปลือกมะละกอต่อการนามาใช้ ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง ซึง่ สามารถนาไปพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริ มการใช้ สารสกัด และลดการใช้ สารเคมีในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสได้ ในอนาคต
คาสาคัญ: column chromatography สารสกัดจากเปลือกมะละกอ โรคแอนแทรคโนสมะม่วง
เว้ น 1 บรรทัด
Line spacing: Exactly 16 pt

คานา
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการส่งออกมะม่วงไปจาหน่ายยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ ้น ซึง่ ปั ญหาของการผลิตมะม่วงคือ โรค
แอนแทรคโนสที่เกิดจากเชื ้อรา C .gloeosporioides ซึง่ ทาให้ ผลเน่าระหว่างการขนส่งและวางจาหน่าย วิธีการควบคุมที่นยิ มใช้
คือสารเคมี benomyl และ carbendazim แต่เมื่อใช้ บอ่ ยครัง้ ทาให้ เชื ้อราเกิดความต้ านทานต่อสารเคมีชนิดนันได้
้
การหา
แนวทางในการป้องกันกาจัดโรคแอนแทรคโนส โดยหาสารจากธรรมชาติมาใช้ ควบคุมโรคแทนการใช้ สารเคมีปอ้ งกันกาจัดโรค
พืชจะเป็ นการช่วยลดปั ญหาสารเคมีตกค้ างในสภาพแวดล้ อม
ในการสกัดสารจากพืชนัน้
สารที่ได้ จากการสกัดจะมี
ประสิทธิภาพในการยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อรามากหรื อน้ อยเพียงใดขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของพืชทีน่ ามาใช้ สกัด ชนิดของเชื ้อรา
ความเข้ มข้ นของสารสกัด และวิธีการสกัด นันทวัน(, 2530) จากการทดลองที่ผา่ นมา พบว่าสารสกัดจากเปลือกมะละกอมี
1
1
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ประสิทธิภาพสามารถยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อรา C .gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงได้ เมื่อทดสอบโดย
วิธี poisoned food บนอาหารเลี ้ยงเชื ้อ potato dextrose agar (PDA )พบว่าสารสกัดทีค่ วามเข้ มข้ น 2,000 ppm ขึ ้นไป
มีประสิทธิภาพในการยับยังการเจริ
้
ญของเส้ นใย C .gloeosporioides ได้ เกิน 50 เปอร์ เซ็นต์ และที่ความเข้ มข้ น 5,000 ppm
มีประสิทธิภาพดีที่สดุ สามารถยับยังการเจริ
้
ญของเส้ นใยได้ 100 เปอร์ เซ็นต์ ,จิรเวช และคณะ(2559 จากรายงานของ )
Raaman( 2015ทาการวิเคราะห์สารสกัดจากใบมะละกอด้ วยวิธี ) Thin layer chromatography (TLC
โดยใช้ ระบบ )ตัว
ทาละลายคลอโรฟอร์ ม เมทานอล โดยมีอตั ราส่วน : 9 :1 พบแถบที่แยกได้ มีคา่ Rf 6 แถบ โดยแสงยูวีทคี่ วามยาวคลืน่ 254 นา
โนเมตร จากข้ อมูลงานวิจยั ที่ผา่ นมาจึงได้ ศกึ ษาต่อเนื่อง เพื่อยืนยันผลการควบคุมและยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อรา
์
C .gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงโดยสารออกฤทธิจากเปลือกมะละกอ
อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ศึกษาการยับยัง้ การเจริญของสปอร์ เชือ้ รา C. gloeosporioides ในห้ องปฏิบตั ิการ
การวิเคราะห์และแยกสารตามความสามารถของสารสกัด โดยใช้ Column Chromatography (CC จะได้ )fraction
ต่างๆ ซึง่ แยกตามความสามารถในการละลาย โดยชะสารสกัดผ่านคอลัมน์ที่บรรจุซิลกิ าเจล และใช้ สารละลายอินทรี ย์ (organic
solvent ในอัตราส่วนต่างๆ ซึง่ ประกอบด้ วย เอธิลอะซิเตต และเอทานอล นา )fraction ต่างๆ ที่แยกได้
ทา Bioautography บนแผ่น TLC จากนันศึ
้ กษาการยับยังการเจริ
้
ญของสปอร์ เชื ้อรา C .gloeosporioides เป็ นการทดสอบ ใน
เบื ้องต้ น เพื่อหาส่วนของสารสกัดที่มีคณ
ุ สมบัตใิ นการยับยังเชื
้ ้อราได้ ดี โดยนาสารสกัดกึง่ บริ สทุ ธิ์จากเปลือกมะละกอ
แต่ละ fraction มา spot บน TLC plate หลังจากนันจึ
้ งพ่นสปอร์ เชื ้อรา C .gloeosporioides โดยใช้ spore suspension
6
1.35x10 spore/ml แล้ วบ่มไว้ ในสภาพชื ้น เป็ นเวลา 1-3 วัน ตรวจสอบ zone of inhibition และบันทึกค่า Rf
2. การทดสอบฤทธิ์ของสารกึ่งบริสุทธิ์ในการยับยัง้ การเจริญของเส้ นใยเชือ้ รา
ทดสอบความสามารถในการยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อรา C .gloeosporioides ด้ วยวิธี disc agar diffusion
method เจาะกระดาษกรองรูปวงกลมมีเส้ นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เซนติเมตร และนาไปฆ่าเชื ้อ จากนันจึ
้ งเตรี ยม fraction ต่าง ๆ
ของสารสกัดหยาบจากเปลือกมะละกอ และ ชุดทดลองควบคุม หยดลงบนกระดาษกรองทีเ่ ตรี ยมไว้ ปริ มาตร )น ้ากลัน่ นึง่ ฆ่าเชื ้อ(
10 ไมโครลิตร แล้ วจึงนาไปวางบนอาหาร PDA ทีผ่ า่ นการ spread plate ด้ วยสปอร์ ของเชื ้อรา C .gloeosporioides ปริ มาตร
1.35x106 spore/ml บ่มเชื ้อไว้ ทอี่ ณ
ุ หภูมิห้องประมาณ 24 ชัว่ โมง ตรวจและบันทึกผลโดยวัดเส้ นผ่านศูนย์กลางบริ เวณยับยัง้
(Inhibition zone )
3. ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่ วงพันธุ์นา้ ดอกไม้ หลังการเก็บเกี่ยว
นาผลมะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้ มาล้ างทาความสะอาดพื ้นผิวด้ วยน ้าสะอาดและฆ่าเชื ้อด้ วย 2 %Clorox แล้ วผึง่ ลม ให้
แห้ ง ทาการปลูกเชื ้อรา C .gloeosporioides ลงบนมะม่วง โดยทาแผลด้ วยเข็มหมุดลนไฟ ความลึก 2 มิลลิเมตร นาชิ ้นวุ้นเชื ้อรา
ขนาด 6 มิลลิเมตร วางบนแผล จากนันน
้ าผลมะม่วงลงในตะกร้ าคลุมถุงพลาสติกฉีดพ่นน ้า ให้ ความชื ้นและปิ ดปากถุงให้ สนิท
บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 6 ชัว่ โมง จึงนาชิ ้นวุ้นออก ทาการทดสอบการควบคุมโรคโดยแบ่งเป็ น 7 กรรมวิธี
คือ แช่ผลมะม่วงในสารสกัดจากเปลือกมะละกอ ความเข้ มข้ น 5,000 ppm, แช่น ้าร้ อน 52-55 องศาเซลเซียส และนามาลด
อุณหภูมิด้วยน ้าเย็นทันที, แช่ผลมะม่วงในสารเคมีปอ้ งกันกาจัดเชื ้อรา difenoconazole ความเข้ มข้ น 250 ppm, หยด
สารละลาย fraction 3, 4 และ 5 ลงบนผลมะม่วง และการทดลองควบคุม นาผลมะม่วงบรรจุใส่ตะกร้ าเก็บรักษา
ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นระยะเวลา 7 วัน โดยจัดการทดลองแบบ CRD บันทึกผลการทดลองโดยวัดขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางแผล
และคานวณเปอร์ เซ็นต์การยับยังการเกิ
้
ดโรค โดยใช้ สตู ร
เปอร์ เซ็นต์การยับยัง้ = øแผลของกรรมวิธีควบคุม – øแผลของกรรมวิธีทดสอบ x 100
øแผลของกรรมวิธีควบคุม
ผล
1. ศึกษาการยับยัง้ การเจริญของสปอร์ เชือ้ รา C. gloeosporioides ในห้ องปฏิบตั ิการ
เมื่อวิเคราะห์และแยกสารตามความสามารถการละลายของสารสกัด พบว่า การแยกสารสกัดโดยวิธีการ Column
Chromatography ได้ 6 fraction เมื่อทาการทดสอบสารออกฤทธิ์แต่ละส่วนบนแผ่น TLC โดยใช้ เชื ้อรา C .gloeosporioides
พบว่า สารออกฤทธิ์ทงั ้ 6 fraction สามารถยับยังการงอกของสปอร์
้
เชื ้อรา C .gloeosporioides ได้ โดยเกิด zone of inhibition
ซึง่ fraction 1 ,2 และ 3 มีคา่ เฉลีย่ Rf = 0.800 ส่วน fraction 4, 5 และ 6 มีคา่ เฉลีย่ Rf = 0.670, 0.655 และ 0.680 ตามลาดับ
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2. การทดสอบฤทธิ์ของสารกึ่งบริสุทธิ์ในการยับยัง้ การเจริญของเส้ นใยเชือ้ รา
จากการทดสอบความสามารถในการยับยังการเจริ
้
ญของเส้ นใยเชื ้อรา C .gloeosporioides ด้ วยวิธี disc agar
diffusion method พบว่า fraction 3 มีขนาดของ inhibition zone กว้ างที่สดุ คือ 0.850 เซนติเมตร รองลงมาคือ fraction 5 และ
4 มีขนาด inhibition zone เท่ากับ 0.735 และ 0.725 เซนติเมตร ตามลาดับ เมื่อเทียบกับชุดทดลองควบคุม และที่หยดสารสกัด
จากเปลือกมะละกอปริ มาตร 10 ไมโครลิตร พบว่า ไม่สามารถยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อราได้ (Table 1, Figure 1)
3. ประสิทธิภาพของสารกึ่งบริสุทธิ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่ วงพันธุ์นา้ ดอกไม้ หลังการเก็บเกี่ยว
การทดสอบประสิทธิภาพของสารกึ่งบริ สทุ ธิ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วง หลังการบ่มเชื ้อที่ 7 วัน
พบว่า fraction 3 มีขนาดแผลเล็กที่สดุ คือ 0.980 เซนติเมตร สามารถยับยังการพั
้
ฒนาของโรคแอนแทรคโนส ได้ เท่ากับ 79.794
เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือ fraction 4 และ difenoconazole โดยมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของแผลบนผลมะม่วง เท่ากับ 1.615
และ 1.790 เซนติเมตร ตามลาดับ และยับยังการพั
้
ฒนาของแผล ได้ 66.701 และ 63.093 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ เมื่อเทียบ
กับชุดทดลองควบคุม (Table 2, Figure 2)
วิจารณ์ ผลการทดลอง
์
ผลของการใช้ สารกึง่ บริ สทุ ธิที่ได้ จากสารสกัดจากเปลือกมะละกอ มีความสามารถในการควบคุมโรคแอนแทรคโนส
ของมะม่วงทีเ่ กิดจากเชื ้อรา C .gloeosporioides อาจเป็ นเพราะว่าสารบางชนิดในเปลือกมะละกอมีความสามารถในการยับยัง้
การเจริ ญของเชื ้อราได้ ซึง่ สอดคล้ องกับรายงานของ Chavez-Quintal et al( .2011 )ซึง่ ได้ ทาการทดสอบประสิทธิภาพของสาร
สกัดจากใบมะละกอและเมล็ด พบว่าสารสกัดจากใบมะละกอสามารถยับยังการเจริ
้
ญของเส้ นใย C .gloeosporioides ได้
นอกจากนี ้ยังมีการใช้ สารสกัดจากพืชชนิดอื่นในการควบคุมโรคพืช เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ฯลฯ ).ป.ป.ม ,ธีระพงษ์ และภานุพงษ์ (
รายงานการพัฒนาสารสกัดมาตรฐานของเปลือกผลไม้ โดยการวิเคราะห์สารองค์ประกอบด้ วย HPLC พบว่าสารสกัดจาก
เปลือกมะละกอมี gallic acid, epigallocatechin gallate และ alpha-mangostin เป็ นองค์ประกอบ ด้ วยเหตุนี ้เอง จึงควรมี
การศึกษาถึงสารที่มีประสิทธิภาพจากเปลือกมะละกอ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาสาหรับการใช้ เป็ นสารควบคุมเชื อ้ รา
เพื่อทดแทนการใช้ สารเคมีตอ่ ไป สาหรับงานวิจยั นี ้กาลังดาเนินการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากเปลือก
มะละกอ อย่างไรก็ตามจากผลการวิจยั ครัง้ นี ้สารสกัดจากเปลือกมะละกอน่าสนใจทีจ่ ะนามาใช้ เนื่องจากมีความปลอดภัยต่อ
ทังผู
้ ้ ผลิตและผู้บริ โภค และยังมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสเทียบเท่ากับสารเคมีอีกด้ วย
Table 1 Test of semi-purification activity in inhibiting
fungal growth by using disc agar diffusion
method.
Treatment
Inhibition zone )cm(1/
control
-0.300 d
papaya pericarp extracted
-0.300 d
fraction 1
0.295 c
คาบรรยาย
fraction 2
0.345 c
ภาพ กราฟ
fraction 3
0.850 a
ตาราง
เป็ นภาษาอังกฤษ
fraction 4
0.725 a
fraction 5
0.735 a
fraction 6
0.575 b
CV
29.836
LSD
0.141
1/

Column values followed by the same letter are not significantly
different with )P = 0.05(

Figure 1 Mycelial growth inhibition of C. gloeosporioides on PDA
with )A( control )B( papaya pericarp extracted )C(
fraction 1 )D( fraction 2 )E( fraction 3 )F( fraction 4 )G(
fraction 5 and )H( fraction 6
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Table 2 Efficiency of crude extracts to control anthracnose on mango fruits after 7d incubation.
Treatment
control
fraction 3
fraction 4
fraction 5
hot water
difenoconazole 250 ppm
papaya pericarp extracted 5,000 ppm
cv
LSD
1/

Lesion Diameter )cm(1/
4.850 a
0.980 c
1.615 bc
2.170 b
2.361 b
1.790 bc
2.115 b
47.309
0.959

Percent of inhibition )%(
79.794
66.701
55.258
51.320
63.093
56.392
-

Column values followed by the same letter are not significantly different with )P = 0.05(

Figure 2 Control of anthracnose disease on mango fruits in each treatment incubated at room temperature after
7d incubation )A( control )B( fraction 3 )C( fraction 4 )D( fraction 5 )E( hot water )F( difenoconazole 250
ppm and )G( papaya pericarp extracted 5,000 ppm
สรุ ปผลการทดลอง
จากการทดสอบฤทธิ์ของสารกึ่งบริ สทุ ธิ์ในการยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อรา โดยวิธี disc agar diffusion method และ
ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้ หลังการเก็บเกี่ยว พบว่า สารสกัด
กึ่งบริ สทุ ธิ์ fraction 3, 4 และ 5 สามารถยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อรา C .gloeosporioides ได้ ทงบนอาหารเลี
ั้
้ยงเชื ้อ รวมทังสามารถ
้
ควบคุมขนาดแผลของการเกิดโรคบนผลมะม่วงได้ เมื่อเทียบกับชุดทดลองควบคุม
คาขอบคุณ
ขอขอบคุณห้ องปฏิบตั ิการราวิทยา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน ที่ให้ การสนับสนุนในเรื่ องของสถานที่ และอุปกรณ์ทใี่ ช้ ทาการวิจยั
เอกสารอ้ างอิง

จิรเวช โพธิ์อบุ ล, รัติยา พงศ์พิสทุ ธา และชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล. 2559. ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมะละกอต่อการเจริญเติบโตของเชื ้อรา
Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง. วารสารวิทยาศาสตร์ เกษตร 47 )3 พิเศษ(: 91–94.
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