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คณะเทคโนโลยีการเก ตร ม า ิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เปิด อนระดับปริญญาตรี
จ าน น 4 ลัก ูตรคือ ลัก ูตร ิทยา า ตรบัณฑิต าขา ิชาเก ตร า ตร์ เทคโนโลยีการเก ตร 
ิทยา า ตร์และเทคโนโลยีการอา าร และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง ัต ์น้ า ซึ่งทุก ลัก ูตรมี

ราย ิชาปัญ าพิเ เพ่ือใ ้นัก ึก าได้ทราบถึงกระบ นการในการ ิจัย ได้ฝึกปฏิบัติการ ิจัย และ
เขียนรายงานการ ิจัยได้ถูกต้อง ดังนั้นทางคณะเทคโนโลยีการเก ตรจึงได้จั ดท าคู่มือปัญ าพิเ   
เพ่ือใช้เป็นแน ทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยคู่มือปัญ าพิเ ได้ท าการพัฒนาและปรับปรุง
ข้อมูลเพื่อใ ้ถูกต้องและทัน มัย ซึ่งในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงครั้งที่ 5 

ขอขอบคุณอาจารย์ และเจ้า น้าที่ทุกท่านที่มี ่ นร่ มในการจัดท าคู่มือปัญ าพิ เ เล่มนี้
เป็นอย่างดี ัง ่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับนัก ึก าและอาจารย์ที่จะใช้เป็น ลักในการเขียน
รายงานการ ิจัยและการใ ้ค าที่ปรึก าแนะน าแก่นัก ึก าของคณะเทคโนโลยีการเก ตรทุกคน 
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บทที่ 1 บทน า 
 
1. ข้อก า นดทั่ ไป  
 1.1 ม ดที ่1  คณะกรรมการที่ปรึก าปัญ าพิเ  และ ั ข้อปัญ าพิเ  
  1.1.1 ใ ้นัก ึก ามีคณะกรรมการที่ปรึก าปัญ าพิเ  จ าน น 1-3 คน ประกอบด้ ย 

1.1.1.1 ประธานกรรมการที่ปรึก า 1 คน 
   1.1.1.2 กรรมการที่ปรึก า 1-2 คน (จะมี รือไม่มีก็ได้) 
   1.1.2 คุณ มบัติของคณะกรรมการที่ปรึก า 
   1.1.2.1 ประธานกรรมการจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเก ตร 
ม า ิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี และเคยผ่านการท างาน ิจัย รือเคยท า ิทยานิพนธ์มาแล้  
   1.1.2.2 กรรมการที่ปรึก าเป็นอาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเก ตร 
ม า ิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี รือบุคคลภายนอกที่เคยผ่านการท า ิจัย รือท า ิทยานิพนธ์
มาแล้  
   1.1.2.3 ใ ้นัก ึก าที่ลงทะเบียนเรียนปัญ าพิเ  เ นอชื่อคณะกรรมการที่ปรึก า 
และ ั ข้อปัญ าพิเ ต่อประธาน ลัก ูตร และคณบดีคณะเทคโนโลยีการเก ตรตามล าดับ ภายใน 2 
ัปดา ์ ของภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียน โดยใช้แบบฟอร์มของคณะฯ และจะต้องใ ้คณะกรรมการที่

ปรึก าลงนามรับรองด้ ย (ตามเอก าร น้าที่ 32) 
   1.1.2.4 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึก าปัญ าพิเ  และ/ รือ ั ข้อ
ปั ญ า พิ เ ใ ้ เ ขี ย นค า ร้ อ ง เ นอ เ พ่ื อ ขออนุ มั ติ ต่ อ ป ร ะธ าน ลั ก ู ต ร  แ ล ะค ณบ ดี                      
คณะเทคโนโลยีการเก ตร (ตามเอก าร น้าที่ 33) 
   1.1.2.5 ั ข้อปัญ าพิเ ที่นัก ึก าเ นอจะต้องตรงกับ าขา ิชาที่นัก ึก าผู้นั้น 
ก าลัง ึก าอยู่ และท าการ ิจัยเรื่องละไม่เกิน 3 คน 
    

1.2 ม ดที ่2 การเ นอโครงร่างปัญ าพิเ  
  เ นอโครงร่างปัญ าพิเ ภายใน 6 ัปดา ์ ในภาคเรียนที่ลงทะเบียน  
     
 1.3 ม ดที ่3 การเขียนและพิมพ์รายงานปัญ าพิเ   
   1.3.1 การเขียนรายงานปัญ าพิเ ใ ้ใช้รูปแบบที่คณะเทคโนโลยีการเก ตรก า นด 
และจะต้องใ ้คณะกรรมการที่ปรึก าตร จแก้ไขต้นฉบับใ ้ถูกต้องทุกบท 
   1.3.2 การพิมพ์รายงานปัญ าพิเ จะต้องพิมพ์ด้ ยคอมพิ เตอร์โดยใช้อัก รขนาด
มาตรฐานตามคู่มือการเขียนปัญ าพิเ   
 
 1.4 ม ดที ่4 การรับรองและการ ่งรูปเล่มปัญ าพิเ  
 ใ ้นัก ึก า ่งรูปเล่มปัญ าพิเ ที่ผ่านการลงนามรับรองจากคณะกรรมการที่ปรึก า 
ประธาน ลัก ูตร และคณบดีอย่างน้อย 3 เล่ม พร้อมบันทึกไฟล์ใ ่แผ่นซีดีรอมจ าน น 1 แผ่น         
ที่คณะเทคโนโลยีการเก ตร 
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1.5 ม ด 5 การ ัดผลประเมินผล 
 1.5.1 นัก ึก าจะต้อง ่งรูปเล่มปัญ าพิเ ที่ มบูรณ์ภายในระยะเ ลาที่ก า นด   
 1.5.2 การ ัดผล 
 1.5.2.1 โครงร่างการท าปัญ าพิเ  10% 
  1.5.2.2 กระบ นการ ิจัย  40% 
  1.5.2.3 รูปเล่มปัญ าพิเ   50% 
 1.5.3 การประเมินผล 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ัตถุประ งค์ 

เพ่ือใ ้นัก ึก าได้เรียนรู้กระบ นการ ิจัยและการเขียนรายงาน ิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ระดับคะแนน เกรด 
90-100 A 
85-89 B+ 
80-84 B 
75-79 C+ 
70-74 C 
65-69 D+ 
60-64 D 
0-59 F 
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บทที่ 2 ่ นประกอบปญั าพิเ  
 
 ปัญ าพิเ  ประกอบด้ ย 3 ่ นคือ ่ นที่ 1 ่ นน า ่ นที่ 2 ่ นเนื้อ า และ ่ นที่ 3 
เอก ารอ้างอิง ภาคผน ก  
 
1. ่ นที่ 1 ( ่ นน า) 
 1.1 ปกนอก (Cover) 
 ปกนอกคือ ิ่งที่เป็น น้าแรกของเล่มปัญ าพิเ  โดยปกนอกต้องเป็นปกอ่อน ีเขีย  
ตามแบบของคณะเทคโนโลยีการเก ตร ม า ิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ขนาด 22 เซนติเมตร x 28 
เซนติเมตร (ขนาด A4)  เข้าเล่มแบบ ันทากา  พิมพ์ข้อค ามต่างๆ ด้ ยตั พิมพ์ ีด า โดยเรียงล าดับ
ดังนี้  

1.1.1 ตราม า ิทยาลัย ขนาด 1 นิ้  × 1 1/2  นิ้  ขอบบนของตราม า ิทยาลัย ่าง
จากขอบบนของกระดา  1 1/2 นิ้  
  1.1.2 ปัญ าพิเ  พิมพ์ตั เข้ม นา ขนาด 34 พ้อยท ์
  1.1.3 ชื่อเรื่องเป็นภา าไทย พิมพ์ตั เข้ม นา ขนาด 22 พ้อยท ์
  1.1.4 ชื่อเรื่องเป็นภา าอังกฤ  พิมพ์ตั เข้ม นา ขนาด 22 พ้อยท ์
  1.1.5 ชื่อผู้แต่ง ไม่ต้องมีค าน า น้าชื่อ เช่น “นาย” “นาง” รือ“นาง า ” พิมพ์ตั เข้ม
นา ขนาด 22 พ้อยท ์

  1.1.6 ชื่อคณะ และชื่อม า ิทยาลัย พิมพ์ตั เข้ม นา พิมพ์ตั เข้ม นา ขนาด 22 
พ้อยท ์
  1.1.7 พ. . มายถึง พ. . ที่นัก ึก า ่งเล่มปัญ าพิเ  ใ ้พิมพ์เป็นเลขอารบิก       
ไม่ต้องมีเดือนก ากับ พิมพ์ตั เข้ม นา ขนาด 22 พ้อยท์ ปกด้าน ลังต้องไม่มีข้อค ามใดๆ (ตาม
เอก าร น้าที่ 34) 
 
 1.2 กระดา เปล่า (Fly Page) 
  กระดา เปล่าคือแผ่นกระดา ที่คั่นอยู่ระ ่างปกนอก และปกใน โดยใ ้ใช้กระดา
เปล่า ีขา ด้านละแผ่น  
 

1.3 ปกใน (Title Page) 
        ปกในคือ ่ นที่อยู่ต่อจากกระดา เปล่า ประกอบด้ ยข้อค ามต่างๆ พิมพ์ตั อัก รเข้ม นา
ขนาด 16 พ้อยท์  า รับค า ่า “ปัญ าพิเ ” ใ ้พิมพ์ตั อัก รเข้ม นาขนาด 18 พ้อยท์ ท าการ
เรียงล าดับดังนี้  

1.3.1  ปัญ าพิเ     
  1.3.2  เรื่อง 
  1.3.3  ชื่อเรื่องภา าไทย/ชื่อเรื่องภา าอังกฤ  
  1.3.4  ชื่อและนาม กุลของผู้เขียนปัญ าพิเ   
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  1.3.5  เ นอ 
  1.3.6  คณะเทคโนโลยีการเก ตร  ม า ิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
  1.3.7  เพ่ือค าม มบูรณ์แ ่งปริญญา ิทยา า ตรบัณฑิต ( ลัก ูตรที่ ึก า) 
  1.3.8  พ. . (ระบุปทีี่ ่งปัญ าพิเ ) (ตามเอก าร น้าที่ 35) 

 
 1.4  ใบรับรองปัญ าพิเ  (Certification)  
  ใบรับรองปัญ าพิเ คือใบที่แ ดงใ ้ทราบ ่าปัญ าพิเ ในเล่มนั้นๆ ได้ผ่านค าม
เ ็นชอบจากคณะเทคโนโลยีการเก ตร โดยใ ้ใช้แบบฟอร์มของคณะเทคโนโลยีการเก ตร โดยพิมพ์
ตั อัก รเข้ม นา ขนาด 16 พ้อยท์  า รับค า ่า “ใบรับรองปัญ าพิเ ” ใ ้พิมพ์ตั เข้ม นา ขนาด 
18 พ้อยท ์ท าการเรียงล าดับดังนี้  
 1.4.1 ตราม า ิทยาลัย ขนาด 1 นิ้  × 1 1/2  นิ้   
  1.4.2 ใบรับรองปัญ าพิเ    
  1.4.3 ชื่อคณะ ชื่อม า ิทยาลัย 
  1.4.4 ชื่อ ลัก ูตร และ าขาท่ีจบ  
  1.4.5 เรื่อง  (ภา าไทย และภา าอังกฤ ) 
  1.4.6 นามผู้ ึก า  
  1.4.7 ได้พิจารณาเ ็นชอบโดย  
  1.4.8 ประธานกรรมการที่ปรึก า    
  1.4.9 กรรมการที่ปรึก า   (ถ้ามี) 
  1.4.10 ประธาน ลัก ูตร    
  1.4.11 คณะเทคโนโลยีการเก ตร ม า ิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีรับรองแล้   
  1.4.12 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเก ตร ัน เดือน พ. .  (ตามเอก าร น้าที่ 36) 
 

1.5 บทคัดย่อ (Abstract)  
         บทคัดย่อเป็นข้อค ามที่กล่า ถึงเรื่องที่จะ ึก า ิจัยและผลที่ได้รับอย่างกะทัดรัด      
การเขียนบทคัดย่อค รเขียนต่อเนื่องกันโดยระบุ ัตถุประ งค์ของงาน ิจัย ิธีการ ิจัย ิธีการเก็บ
ตั อย่าง และข้อมูลที่ใช้ ึก า ผลการ ิจัยโดย ังเขปโดยตรงตาม ัตถุประ งค์ใ ้ครบ เฉพาะค า ่า 
“บทคัดย่อ” พิมพ์กลาง น้ากระดา  ตั อัก รเข้ม นาขนาด 18 พ้อยท์   (ตามเอก าร น้าที่ 37) 
  
  1.6 กิตติกรรมประกา  (Acknowledgment)  
         กิตติกรรมประกา คือ ่ นที่ ใช้บรรจุข้อค ามขอบคุณผู้มี ่ น นับ นุนในการท า    
ปัญ าพิเ  ค านิยมจะมี รือไม่ก็ได้ ถ้ามีใ ้พิมพ์ค า ่า “กิตติกรรมประกา ” ไ ้กลาง น้ากระดา  
ใ ้พิมพ์ตั อัก รเข้ม นาขนาด 18 พ้อยท์  า รับข้อค ามข้างล่างเป็นข้อค ามแ ดงค ามขอบคุณ 
ใ ้พิมพ์ตั อัก รธรรมดา ขนาด 16 พ้อยท์ (ตามเอก าร น้าที่ 38) 
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 1.7 ารบัญ (Table of Contents)  
        ารบัญคือ ่ นที่แจ้ง มายเลข น้าของ ่ นต่างๆ ทั้ง มดที่อยู่ในปัญ าพิเ นับจาก
ารบัญจนถึง น้า ุดท้าย โดยพิมพ์ค า ่า “ ารบัญ” กลาง น้ากระดา  โดยใ ้พิมพ์อัก รเข้ม นา

ขนาด 18 พ้อยท์ (ตามเอก าร น้าที่ 39)      
 
 1.8 ารบัญตาราง (List of Tables)  
        ารบัญตารางคือ ่ นที่แ ดงล าดับเลข น้าของตารางที่มีอยู่ในปัญ าพิเ  โดยพิมพ์
ค า ่า “ ารบัญตาราง” อยู่กลาง น้ากระดา  โดยใ ้พิมพ์อัก รเข้ม นาขนาด 18 พ้อยท์ ท าการ
เ ้น 1 บรรทัดและพิมพ์ค า ่า “ตารางที่” ชิดซ้าย (พิมพ์อัก รเข้ม นาขนาด 16 พ้อยท์)  และพิมพ์
ค า ่า “ น้า” ชิดข า (พิมพ์อัก รเข้ม นาขนาด 16 พ้อยท์)  ท าการใ ่ มายเลขของแต่ละตาราง 
(ใ ้อยู่กึ่งกลางของตารางที่) ตามด้ ยชื่อตาราง กรณีที่มีชื่อตารางยา ก ่า 1 บรรทัด ข้อค ามใน
บรรทัดต่อไป ใ ้พิมพ์ตรงกับบรรทัดแรก (ตามเอก าร น้าที่ 41) 
 
 1.9 ารบัญภาพ (List of Figures) 
        ารบัญภาพคือ ่ นที่แ ดงล าดับเลข น้าของภาพ (รูปภาพ แผนที่ กราฟ ฯลฯ) ที่มีอยู่
ในปัญ าพิเ  โดยมีค า ่า “ ารบัญภาพ” อยู่กลาง น้ากระดา  โดยใ ้พิมพ์อัก รเข้ม นาขนาด 
18 พ้อยท์ ท าการเ ้น 1 บรรทัด และพิมพ์ค า ่า “ภาพที่” ชิดซ้าย (พิมพ์อัก รเข้ม นาขนาด 16 
พ้อยท์)  และพิมพ์ค า ่า “ น้า” ชิดข า (พิมพ์อัก รเข้ม นาขนาด 16 พ้อยท์)  ท าการใ ่ มายเลข
ของแต่ละภาพ (ใ ้อยู่ก่ึงกลางของภาพที่) ตามด้ ยชื่อภาพ (ตามเอก าร น้าที่ 42)    
 
 1.10 ารบัญตารางภาคผน ก (List of Appendix Tables) 
   ารบัญตารางภาคผน กคือ ่ นที่แ ดงล าดับเลข น้าของตารางภาคผน กที่มีอยู่ใน
ปัญ าพิเ  โดยพิมพ์ค า ่า“ ารบัญตารางภาคผน ก” อยู่กลาง น้ากระดา  โดยใ ้พิมพ์อัก รเข้ม

นาขนาด 18 พ้อยท์ ด าเนินการพิมพ์รูปแบบเดีย กับ ารบัญตาราง กรณีที่มีชื่อตารางยา ก ่า 1 
บรรทัด ข้อค ามในบรรทัดต่อไป ใ ้พิมพ์ตรงกับบรรทัดแรก (ตามเอก าร น้าที่ 43)   
 
 1.11 ารบัญภาพภาคผน ก (List of Appendix Figures)  
   ารบัญภาพภาคผน กคือ ่ นที่แ ดงล าดับเลข น้าของภาพที่อยู่ใน ่ นของ
ภาคผน ก  โดยมีค า ่า “ ารบัญภาพภาคผน ก” อยู่กลาง น้ากระดา  โดยใ ้พิมพ์อัก รเข้ม นา
ขนาด 18 พ้อยท์ ด าเนินการพิมพ์รูปแบบเดีย กับ ารบัญตารางในกรณีที่มีภาพในภาคผน ก (ตาม
เอก าร น้าที่ 44)     
 
 1.12 ค าอธิบาย ัญลัก ณ์ อัก รย่อ และค าย่อ (List of Abbreviations) 
        ค าอธิบาย ัญลัก ณ์ อัก รย่อ และค าย่อเป็น ่ นที่อธิบายถึง ัญลัก ณ์ อัก รย่อ 
และค าย่อต่างๆ จะมี รือไม่ก็ได้แล้ แต่ค ามจ าเป็นแต่ละ ัญลัก ณ์และค าย่อใ ้มีค าม มาย
เดีย กันตลอดท้ังเล่ม 
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2. ่ นที่ 2 (การเขียน ่ นเนื้อ า) 
่ นที่ 2 ต้องมี ่ นประกอบโดยเรียงล าดับดังนี้ บทน า การตร จเอก าร อุปกรณ์และ ิธีการ 

ผลการทดลอง ิจารณ์ และ รุปผลการทดลอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 2.1 บทน า (Introduction) 
        บทน าคือ ่ นที่แนะน า และท าใ ้ผู้ อ่านทราบถึงค าม  าคัญ และที่มา ในการท า     
ปัญ าพิเ  โดยแบ่งออกเป็น 2 ่ นคือค าม  าคัญและที่มา กับ ัตถุประ งค์ โดยค าม  าคัญ   
และที่มาเป็น ่ นที่อธิบายถึงปัญ าและเ ตุผลที่ท าการ ิจัยโดยเน้นค าม  าคัญของงานที่ท า โดยมี
การอ้างอิง รือไม่มีก็ได้ ่ น ัตถุประ งค์คือการอธิบายจุดมุ่ง มายของการท า ิจัยใ ้ชัดเจน และมี
ขอบเขตที่แน่นอน ในกรณีที่มี ัตถุประ งค์ ลายอย่างค รแยกเป็นข้อๆ การพิมพ์ใ ้ค า ่า “บทน า” 
อยู่กลาง น้ากระดา  โดยใ ้พิมพ์อัก รเข้ม นาขนาด 18 พ้อยท์  า รับ ั ข้อค าม  าคัญและที่มา 
กับ ั ข้อ ัตถุประ งค์ใ ้พิมพ์อัก รเข้ม นาขนาด 16 พ้อยท์ ่ นเนื้อ าใ ้พิมพ์ตั อัก รธรรมดา
ขนาด 16 พ้อยท์ 
 
 2.2 การตร จเอก าร (Literature Review)  
        การตร จเอก ารคือ ่ นที่ รุปข้อมูล รือผลงาน ิจัยที่มีผู้ท ามาแล้  และมีค าม  าคัญ
ต่องาน ิจัยนี้ ท าการเรียบเรียงเป็นภา าเขียน อ่านได้ใจค าม ไม่ค รคัดลอกข้อค ามทั้ง มดแล้
น ามาพิมพ์ต่อกันท าใ ้ไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นนัก ึก าค รอ่านเอก ารใ ้เข้าใจ และเรียบเรียงใ ม่ด้ ย
ค ามคิดและ  าน นของตนเอง การพิมพ์ใ ้ค า ่า “การตร จเอก าร” อยู่กลาง น้ากระดา  โดยใ ้
พิมพ์อัก รเข้ม นาขนาด 18 พ้อยท์   
 
 2.3 อุปกรณ์ และ ิธีการ (Materials and Methods) 
        อุปกรณ์ เป็น ่ นที่กล่า ถึงอุปกรณ์เฉพาะที่  าคัญและจ าเป็น  า รับการ ิจัย          
ในบางกรณีค รบรรยายรายละเอียดต่างๆ ของอุปกรณ์นั้น ร มทั้งเครื่อง ิเคราะ ์ที่จ าเพาะบาง
เครื่องค รบอกรุ่นของเครื่อง ่ น ารเคมีที่ใช้ในการ ิเคราะ ์ค รบอกยี่ ้อด้ ย  
        ิธีการ เป็น ่ นที่กล่า ถึง ิธีด าเนินการ ิจัย การ างแผนการทดลอง ถานที่และ
ระยะเ ลาในการท างาน ขั้นตอนการร บร มข้อมูล อาจแบ่งเป็น ั ข้อแยกใ ้เ ็นค ามชัดเจน เช่น 
การทด อบใน ้องปฏิบัติการ การปลูกใน ภาพไร่ การเลี้ยง ัต ์ในกรง ิธี กัด ิธี ิเคราะ ์ ฯลฯ 

ากเป็น ิธีการที่มีผู้เ นอแนะไ ้แล้  ใ ้อ้างอิงเอก ารที่ได้บรรยาย ิธีการนั้นและอาจบรรยาย
รายละเอียดของ ิธีการนั้นไ ้ในภาคผน ก และใน ่ นนี้ใ ้แ ดงถึงการ างแผนการทดลอง และการ
ิเคราะ ์ผลทาง ถิติด้ ย         

 ถานที่และระยะเ ลาท าการ ิจัย (Places and Duration) เป็น ่ นที่บ่งถึงต าแ น่ง
รือ ถานที่และเ ลาท าการ ิจัยอย่างชัดเจน   

 การพิมพ์ใ ้ค า ่า “อุปกรณ์และ ิธีการ” อยู่กลาง น้ากระดา  โดยใ ้พิมพ์อัก รเข้ม
นาขนาด 18 พ้อยท์   
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 2.4 ผลการทดลอง (Results) 
        ผลการทดลองเป็น ่ นที่เ นอผลการทดลอง ซึ่งเป็นไปตาม ัตถุประ งค์ที่ตั้งไ ้ โดยน า
ผลของการ ึก าข้อมูลมาอธิบายใ ้ชัดเจน และค รน าเ นอในรูปของตาราง กราฟ รือ
ภาพประกอบ รืออาจมี ิธีการทาง ถิติประกอบเพ่ือใ ้การตีค ามข้อมูลชัดเจน  การพิมพ์ใ ้ค า ่า 
“ผลการทดลอง” อยู่กลาง น้ากระดา  โดยใ ้พิมพ์อัก รเข้ม นาขนาด 18 พ้อยท์   
 
 2.5 ิจารณ์ (Discussions)  
        ิจารณ์เป็น ่ นที่มีค ามมุ่ง มายดังต่อไปนี้ 

2.5.1 เพ่ือใ ้ผู้อ่านเ ็นคล้อยถึง ลักการที่แ ดงออกมา 
2.5.2 เพ่ือ นับ นุน รือคัดค้านทฤ ฎีที่มีผู้เ นอมาก่อน 
2.5.3 เพ่ือเปรียบเทียบกับผลการทดลอง รือการตีค าม มายของผู้อ่ืน 
2.5.4 เพ่ือ รุป าระ  าคัญและประจัก ์พยานของการทดลอง ผู้เขียนค รพยายามเน้น

ถึงปัญ า รือข้อโต้แย้งใน าระ  าคัญของเรื่องที่ก าลังกล่า ถึง ตลอดจนข้อเ นอแนะเพ่ือการ ิจัยใน
อนาคต การ ิจารณ์ค รมีการอ้างอิงเอก ารประกอบเ มอ  า รับการพิมพ์ใ ้ค า ่า “ ิจารณ์”      
อยู่กลาง น้ากระดา  โดยใ ้พิมพ์อัก รเข้ม นาขนาด 18 พ้อยท์   

่ นผลและ ิจารณ์อาจเขียนแยก รือร มกันก็ได้ตามค ามเ มาะ ม กรณีที่เขียน
ร มกันใ ้ใช้ ั ข้อ ่า ผลและ ิจารณ์ผล (Results and Discussions) การพิมพ์ใ ้ค า ่า “ผลและ
ิจารณ์ผล”  อยู่กลาง น้ากระดา  โดยใ ้พิมพ์อัก รเข้ม นาขนาด 18 พ้อยท์   

 
 2.6 รุปผลการทดลอง (Conclusion) 
        รุปผลการทดลองเป็น ่ นที่ รุป าระ  าคัญและประจัก ์พยานของการทดลอง      
และอาจมี รุปข้อเ นอแนะเพ่ือการ ิจัยในอนาคต และแน ทางที่จะน าผลไปใช้ใ ้เกิดประโยชน์ การ
พิมพ์ใ ้ค า ่า “ รุปผลการทดลอง” อยู่กลาง น้ากระดา  โดยใ ้พิมพ์อัก รเข้ม นาขนาด 18 
พ้อยท์   
 
3. ่ นที่ 3 (เอก ารอ้างอิง และภาคผน ก) 
 3.1 เอก ารอ้างอิง (Reference)  
        เอก ารอ้างอิงคือรายชื่อ นัง ือ รือเอก าร รือ ื่ออ่ืนๆ ที่ได้อ้างอิงในระบบนามปีไ ้
ในปัญ าพิเ เท่านั้น ดังนั้นรายงานเอก ารอ้างอิงจะต้องรับกับเอก ารที่เขียนอ้างอิงไ ้ในภาค
เนื้อ า 
 
 3.2 ภาคผน ก (Appendix)  
        ภาคผน กเป็น ่ นที่ช่ ยใ ้ผู้ อ่านเข้าใจเนื้อ าปัญ าพิเ ไ ้ละเอียดชัดยิ่งขึ้น        

รือได้รับค ามรู้เ พ่ิมขึ้นจากตั เนื้อเรื่อง เช่น ตาราง ิเคราะ ์ข้อมูลทาง ถิติ แบบ ัมภา ณ์ 
แบบ อบถาม เ ลาที่ใช้ในการ ิจัย งบประมาณเพ่ือการ ิจัย รือข้อมูลบางประการ  เป็นต้น   
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บทที่ 3 การพิมพ์ปัญ าพิเ  
 

ก่อนจัดท าปัญ าพิเ นัก ึก าจะต้อง ึก าข้อก า นด และรูปแบบการพิมพ์ปัญ าพิเ
ตามคู่มือปัญ าพิเ  ของคณะเทคโนโลยีการเก ตร ม า ิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีก่อนเพ่ือใ ้
รูปแบบการพิมพ์ได้มาตรฐานของคณะเทคโนโลยีการเก ตร 
 
1. กระดา ท่ีใช้พิมพ์ และการเ ้นระยะ ่างจากริมกระดา  

กระดา ที่ใช้พิมพ์เนื้อ าปัญ าพิเ  เป็นกระดา ีขา ไม่มีบรรทัด ขนาด A4  ชนิด 70 
รือ 80 แกรม และใช้เพียง น้าเดีย  

        ด้านบนใ ้เ ้นระยะ ่างจากขอบกระดา  1.5 นิ้  ( รือ 38.1 ม.ม.) 
       ด้านซ้ายใ ้เ ้นระยะ ่างจากขอบกระดา  1.5 นิ้  ( รือ 38.1 ม.ม.) 
        ด้านข ามือใ ้เ ้นระยะ ่างจากขอบกระดา   1 นิ้  ( รือ 25.4 ม.ม.) 
        ด้านล่างมือใ ้เ ้นระยะ ่างจากขอบกระดา  1 นิ้  ( รือ 25.4 ม.ม.) 
 
2. ตั อัก รที่ใช้ในการพิมพ์ 
 ใ ้ใช้เครื่องพิมพ์จากคอมพิ เตอร์ โดยใ ้ใช้รูปแบบตั อัก รที่เป็นมาตรฐาน และอ่านได้
ชัดเจน มิใช่ตั พิมพ์เอน และตั ล ดลาย ตั อัก รต้องเป็น ีด า มีขนาด และแบบเดีย กันตลอดทั้ง
เล่ม (ยกเ ้นกรณีตั พิมพ์ในตาราง รือภาพประกอบที่อาจจ าเป็นต้องใช้ตั พิมพ์ที่เล็กลงก ่า รือ
ย่อ ่ นเพ่ือใ ้อยู่ในกรอบของการ างรูปกระดา ตามระเบียบ) แบบอัก รที่ใช้ในการพิมพ์ใ ้ใช้ TH 
Sarabun PSK  
 
3. การล าดับ น้า และการพิมพ์เลข น้า 
 ในการล าดับ น้า และการพิมพ์เลข น้าของปัญ าพิเ ใ ้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 3.1 ารบัญ  

 า รับ ารบัญใ ้ใช้ตั อัก รอารบิคใน งเล็บ (1), (2), (3), (4) และ (5) แ ดงเลข น้า
โดยพิมพ์ไ ้ด้านบนข ามือ ่างจากขอบกระดา ด้านบน 0.5 นิ้  และริมกระดา ด้านนอก 1 นิ้  
 
 3.2 เนื้อ า 
 ใน ่ นของเนื้อ าใ ้ใช้ตั เลขอารบิค 1, 2, 3, 4, และ 5 แ ดงเลข น้าโดยพิมพ์ไ ้
ด้านบนข ามือ ่างจากขอบกระดา ด้านบน 0.5 นิ้  และริมกระดา ด้านนอก 1 นิ้   
 
 3.3 น้าแรกของแต่ละบท 

   า รับ น้าแรกของแต่ละบทไม่ต้องใ ่เลข น้าแต่ใ ้นับ น้า  
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4. ชื่อเรื่องประจ าบท ั ข้อใ ญ่ และ ั ข้อย่อย  
  า รับชื่อเรื่องประจ าบท ั ข้อใ ญ่ และ ั ข้อย่อยใ ้มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 4.1 ชื่อเรื่องประจ าบท 

  ชื่อเรื่องประจ าบทได้แก่บทคัดย่อ ค านิยม ารบัญ ารบัญตาราง ารบัญภาพ ารบัญ
ตารางภาคผน ก ารบัญภาพภาคผน ก บทน า การตร จเอก าร อุปกรณ์และ ิธีการ ผลการทดลอง 
ิจารณ์ (ผลและ ิจารณ์ผล) รุปผลการทดลอง เอก ารอ้างอิง ใ ้พิมพ์ไ ้อยู่กลาง น้ากระดา  

ตั อัก รเข้ม นาขนาด 18 พอยท์ โดยไม่ต้องใ ่ มายเลขก ากับ ก่อนจะพิมพ์เนื้อค ามต่อไปใ ้เ ้นไ ้ 
1 บรรทัดปกติ 

 
 4.2 ั ข้อใ ญ่ 

  ั ข้อใ ญ่คือ ั ข้อที่ไม่ใช่ชื่อประจ าบท เช่น ค าม  าคัญและที่มา ัตถุประ งค์ ฯลฯ 
ใ ้พิมพ์ไ ้ชิดขอบด้านซ้าย และใ ่ มายเลขก ากับ  เช่น 1., 2. และ 3 เป็นต้น ตั อัก รเข้ม นาขนาด 
16 พอยท์  ใ ้เ ้น 1 บรรทัดปกติก่อนจะข้ึน ั ใ ม่เท่านั้น  

 
 4.3 ั ข้อย่อย  

  ั ข้อย่อยคือ ั ข้อที่แบ่งจาก ั ข้อใ ญ่ ท าการเ ้นระยะจากขอบด้านซ้าย 1 tab (0.5 
นิ้ ) โดยใ ้ใ ่ มายเลขจาก ั ข้อใ ญ่ตามด้ ยเครื่อง มายม ัพภาค (.) และตามด้ ยล าดับของ ั ข้อ
ย่อย เช่น 1.1, 1.2 เป็นต้น พิมพ์ด้ ยตั อัก รเข้ม นาขนาด 16 พอยท์   ใ ้เ ้น 1 บรรทัดปกติก่อน
จะขึ้น ั ข้อใ ม่เท่านั้น ากมี ั ข้อย่อยเพ่ิมขึ้น เช่น 1.1.1, 1.1.2 ใ ้เ ้นย่อ น้าแน ตรงกันกับ
ตั อัก รตั แรกของ ั ข้อย่อยก่อน น้า ดังตั อย่าง 
 

 
การตร จเอก าร 

 
1.   xxxxx 
 1.1 xxxxx 
 1.1.1 xxxxx  
  1.1.1.1 xxxxx 
    Xxxxxxxxxxx 
 
 1.2 xxxxx 
 1.2.1 xxxxx 
  1.2.1.1 xxxxxx 
   xxxxxxxxxxx 
 

  

เ ้น 1 บรรทัด 

0.5 นิ้  

18 ตั นา 

16 ตั นา 

เ ้น 1 บรรทัด 
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5. บทอุปกรณ์ และ ิธีการ 
  า รับบทอุปกรณ์ และ ิธีการใ ้แบ่งเป็น ่ นของอุปกรณ์ และ ิธีการ โดยพิมพ์ชิดขอบซ้าย
ด้ ยตั อัก รเข้ม นาขนาด 16 พอยท์ ใน ่ นของอุปกรณ์ใ ้ระบุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองพร้อมใ ่

มายเลขก ากับ  า รับใน ่ นของ ิธีการใ ้ระบุขั้นตอนในการทดลอง เช่น การเตรียมอุปกรณ์ การ
ทด อบ การ ิเคราะ ์ การ างแผนการทดลอง การเก็บข้อมูล การ ิเคราะ ์ทาง ถิติ ถานที่ทดลอง 
ระยะเ ลาการทดลอง เป็นต้น ใ ้พิมพ์รูปแบบเดีย กับการพิมพ์ ั ข้อใ ญ่  

 
6. การพิมพ์ตาราง 
 ในการพิมพ์ตารางใ ้แทรกในแต่ละบทของตั เนื้อเรื่องที่มีค าม ัมพันธ์ โดยใ ้เ ้นไ ้          
1 บรรทัดก่อนพิมพ์ค า ่าตารางที่ ตามด้ ยเลข โดยใช้อัก รตั เข้ม ไ ้ชิดขอบด้านซ้าย ตามด้ ยชื่อ
ตารางถ้าชื่อตารางมีค ามยา เกิน 1 บรรทัด ใ ้พิมพ์บรรทัดบนยา ก ่าบรรทัดล่างโดยบรรทัดล่าง
เริ่มตรงอัก รตั แรกของชื่อตาราง บรรทัดต่อไปเป็นตารางโดยไม่ต้องเ ้นบรรทัด ถ้าตารางมี ค าม
ก ้างมากใ ้ย่อ ่ นลงแต่ต้องอ่านได้ชัดเจน รือจะพิมพ์ตามแน ข างของกระดา ก็ได้ แต่ถ้าตาราง
มีค ามยา มากจนไม่ ามารถจะบรรจุไ ้ใน น้าเดีย ถึงแม้จะย่อ รือพิมพ์ตามแน ข างแล้ ก็ตามใ ้
พิมพ์ตารางต่อใน น้าถัดไปไ ้ชิดขอบด้านซ้าย โดยพิมพ์ค า ่า “(ต่อ)” ไ ้ด้ ยเช่นกัน  ในกรณีที่ตาราง
มีทีม่าใ ้พิมพ์ “ที่มา” ด้ ยตั อัก ร นา ชิดด้านซ้าย ดังตั อย่าง 
 
ตารางท่ี 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
    
    
    
    
    
    

ที่มา : ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์) 
 
7. การพิมพ์รูปภาพ 

 า รับการพิมพ์รูปภาพใ ้เ ้น 1 บรรทัดก่อนจัด างรูปภาพกลาง น้ากระดา และใ ่ค า ่า 
“ภาพที่” ตามด้ ยตั เลข โดยใช้อัก รตั เข้ม  า รับค าบรรยายใ ้พิมพ์ด้ ยตั อัก รธรรมดา 
 า รับค าบรรยายไม่เกิน 1 บรรทัดใ ้ างไ ้ตรงกลางใต้ภาพ ถ้าค าบรรยายเกินก ่า 1 บรรทัดใ ้ าง

ไ ้ชิดขอบด้านซ้าย  ากมีท่ีมาใ ้พิมพ์ค า ่า “ที่มา” บริเ ณด้านล่างตรงกับค า ่าภาพที่ ดังตั อย่าง 
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ภาพที่ 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 ที่มา : ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ที่มา : ชื่อผู้แต่ง : (ปีที่พิมพ์) 
 
8. การพิมพ์ชื่อ ิทยา า ตร์ของจุลชีพ พืช ัต ์ 

 า รับการพิมพ์ชื่อ ิทยา า ตร์ของจุลชีพ พืช ัต ์ ใ ้ใช้ตามประม ลนาม า ตร์ ากล 
(International Code Nomenclature) ท าใ ้เด่นชัดแตกต่างจากอัก รอ่ืนๆ รือข้อค ามอ่ืนๆ โดย
ขีดเ ้นใต้ รือพิมพ์ด้ ย ตั เอน ชื่อ ิทยา า ตร์เป็นไปตาม Binomial System คือประกอบด้ ย 2 
ค าแรก คือชื่อ Genus ขึ้นต้นด้ ยอัก รพิมพ์ใ ญ่  า รับค า ลังเป็น Specific Epithet เขียน ่าง
จากค าแรกเล็กน้อย และขึ้นต้นด้ ยอัก รพิมพ์เล็ก ท้ายชื่อเฉพาะทาง ิทยา า ตร์มักมีชื่อบุคคลแรก
ที่ก า นดชื่อและบรรยายของ ิ่งมีชี ิตนั้นก ากับอยู่ด้ ย ชื่อของบุคคลมักใช้ชื่อ กุลเท่านั้น ถ้าเป็นชื่อผู้
มีชื่อเ ียง และเป็นที่รู้จักแพร่ ลายแล้ จะใช้ชื่อย่อ เช่น Linnaeus ย่อเป็น Linn. รือ L.  

 
9. การพิมพ์ มการคณิต า ตร์ 
  ต้องการค ามเป็นระเบียบใ ้แยกเฉพาะบรรทัดไ ้ โดยบรรทัดที่พิมพ์ มการนั้นค รมี
ระยะ ่างจากบรรทัดปกติบน และล่าง 1 บรรทัด ตั มการค รเขียนไ ้ประมาณกลาง น้ากระดา
ตามค ามเ มาะ ม 
 
10. การพิมพ์เครื่อง มาย รรคตอน  า รับการพิมพ์เนื้อ า  
 ในการพิมพ์เครื่อง มาย รรคตอน  า รับการพิมพ์เนื้อ าใ ้มี ลักเกณฑ์การเขียนดังต่อไปนี้ 
         

ไม่เ ้นบรรทัด 
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  เครื่อง มาย ม ัพภาค (.) ใ ้พิมพ์เ ้นระยะ 2 ช่ งตั อัก ร 
        เครื่อง มาย จุลภาค (,) ใ ้พิมพ์เ ้นระยะ 1 ช่ งตั อัก ร 
        เครื่อง มาย อัฒภาค (;) ใ ้พิมพ์เ ้นระยะ 1 ช่ งตั อัก ร 
       เครื่อง มาย ม ัพภาคคู่ (:) ใ ้พิมพ์เ ้นระยะ 1 ช่ งตั อัก ร 
        เครื่อง มายอรัญประกา  (“ ”) ใ ้พิมพ์เ ้นระยะ 1 ช่ งตั อัก ร 
 
11. การพิมพ์ภา าอังกฤ  

การพิมพ์ภา าอังกฤ ใ ้เลือกจาก 3 รูปแบบ อย่างใดอย่าง นึ่งตลอดทั้งเล่ม ได้แก่ 
  11.1 ทุกค าข้ึนต้นใช้อัก รตั ใ ญ่ ยกเ ้นค าเชื่อม 
  11.2 ทุกค าข้ึนต้นใช้อัก รตั เล็ก ยกเ ้นค าเฉพาะ เช่น ชื่อคน ประเท  
  11.3 ตั ขึ้นต้นใช้อัก รตั ใ ญ่ ่ นค าอ่ืนใช้ตั เล็ก 
 
12. การย่อ น้า 
 ย่อ น้า รืออนุเฉก เป็นการเริ่มใจค าม  าคัญโดยท าการเ ้นจาก ั ข้อใ ญ่ โดยใ ้ท าการ
เ ้น 1 tab (0.5 นิ้ )  
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บทที่ 4 การอ้างอิง และการเขียนเอก ารอ้างอิง 
 
1. การอ้างอิงโดยการแทรกในเนื้อ า  

การอ้างอิงโดยการแทรกในเนื้อ า เป็นการอ้างอิงเอก ารที่ใช้ในการเขียนปัญ าพิเ  เป็น
การแจ้งใ ้ทราบแ ล่งที่มาของข้อค าม แน ค ามคิด รือข้อค ามใดๆ ที่มิได้เป็นของผู้เขียนเอง ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการใ ้เกียรติแก่บุคคล รือองค์กร ผู้เป็นเจ้าของแน ค ามคิด รือข้อมูลนั้นๆ ร มทั้ง ะด ก
แก่ผู้อ่านที่ประ งค์จะทราบรายละเอียดอ่ืนๆ จากต้นฉบับเดิม เพ่ือ ามารถติดตามค้นค ้าได้ถูกต้อง 
การอ้างอิงอาจ รุปใจค าม  าคัญ รืออาจยกข้อมูลโดยรัก ารูปแบบการเขียนตามต้นฉบับเดิมไ ้ก็ได้ 
การอ้างอิงใ ้ท าโดยการแทรกปนในเนื้อ า (บทน า การตร จเอก าร อุปกรณ์และ ิธีการ ิจารณ์ 
เป็นต้น) โดยใ ้ระบุนามผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ (Name – and – Year System)  ในการระบุนามผู้แต่ง 

ากเป็นเอก ารภา าไทยใ ้ใช้ชื่อ ากเป็นภา าต่างประเท ใ ้ใช้เฉพาะชื่อ กุล ่ นปีที่พิมพ์ าก
เป็นเอก ารภา าไทยใ ้ใช้ปี พ. . ากเป็นภา าต่างประเท ใ ้ใช้ปี ค. .  ในการอ้างอิงอาจมีกรณี
แตกต่างกันไปดังต่อไป 
 

1.1 ผู้แต่งคนเดีย  
         ใ ้ระบุชื่อผู้แต่งไ ้นอก งเล็บ ่ นปีที่พิมพ์ใ ้ระบุใน งเล็บ เช่น 
   ุ รรณ (2523)……………………… 
   Gardner (1980)…………………… 

 
 รือ ระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ไ ้ใน งเล็บ เช่น 

   ………………………( ุ รรณ, 2523) 
   ………………………(Gardner, 1980) 

 
         รือ ระบุท้ังชื่อผู้แต่ง และปีท่ีพิมพ์โดยไม่ต้องอยู่ใน งเล็บ เช่น 
   ใน พ. . 2537 ุ พง ์ ได้ ……………… 
   ใน ค. . 1989  Glass  ได้พบ ่า ………… 
 

1.2 ผู้แต่ง 2 คน 
        ใ ้ระบุชื่อ โดยใ ้มีค า และ รือ and คั่น เช่น 
  ุ รรณ และ กนก (2523)……………………….. 
  Johnson and Smith (1980)…………………… 
 
        รือ ระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ไ ้ใน งเล็บ เช่น 
 …………………( ุ รรณ และ กนก, 2523) 
 …………………(Smith and Johnson, 1980) 
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        รือ ระบุท้ังชื่อผู้แต่ง และปีท่ีพิมพ์โดยไม่ต้องอยู่ใน งเล็บ เช่น 
 ใน พ. . 2537 ุ พง ์ และ ายัณ ์ ได้ ………… 
 ใน ค. . 1991  Woodard and Prime  ได้พบ ่า…… 
 
 1.3 ผู้แต่งมากก ่า 2 คน  
        ในกรณีที่มีผู้แต่งมากก ่า 2 คนขึ้นไปใ ้ระบุเฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรก โดยใ ้มีค า และ
คณะ รือ et al. (ตั เอียง) คั่น และปีที่พิมพ์ เช่น 
         นานจิตร และคณะ (2532)…………………………………………….. 
   Bradley et al. (1983)……………………………………………  
 
         รือ ระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ไ ้ใน งเล็บ เช่น 
  …………………( นานจิตร และคณะ, 2532) 
   …………………(Bradley et al., 1983) 
 
         รือ ระบุท้ังชื่อผู้แต่ง และปีท่ีพิมพ์โดยไม่ต้องอยู่ใน งเล็บ เช่น 
   ใน พ. . 2532 นานจิตร และคณะได้ ………… 
   ใน ค. . 1983  Bradley et al. ได้รายงาน ่า …… 
 
 1.4 ผู้แต่งเป็น ถาบัน องค์กร นิติบุคคล รือ น่ ยงาน 

       ใ ้ใ ้ระบุชื่อเต็มของ ถาบัน ถ้า น่ ยงานนั้นเป็น น่ ยงานของรัฐบาลการระบุชื่อค ร 
เริ่มต้นชื่อในระดับกรม รือต่ าก ่า เช่น 
   กองอนุรัก ์ ัต ์ป่า กรมป่าไม้ (2537) ……… 
  Oregon State University (1997) ……… 
 
         รือ ระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ไ ้ใน งเล็บ เช่น 
  …………………(กองอนุรัก ์ ัต ์ป่า กรมป่าไม้, 2537)  
   …………………(Oregon State University, 1997) 
   
        อนึ่ง ากชื่อ ถาบันนั้นยา ในการอ้างอิงครั้งแรกใ ้ระบุชื่อเต็มของ ถาบัน และใ ้มีชื่อ
ย่อใน งเล็บเ ลี่ยม ่ นในการอ้างอิงในครั้งต่อๆ ไปใ ้ระบุชื่อย่อ ถาบัน เช่น 
         การอ้างอิงครั้งแรก 
     านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเก ตรกรรม [ .ป.ก.] (2535)………… 
    Food and Agriculture Organization [FAO] (1990)…………….. 
 
         รือระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ไ ้ใน งเล็บ เช่น 
    .....................(  านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเก ตรกรรม [ .ป.ก.], 2535) 
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    …………………(Food and Agriculture Organization [FAO], 1990) 
 
          การอ้างอิงครั้งต่อๆ ไป 
         .ป.ก. (2535)………………………… 
    FAO (1990)…………………………… 
 
          รือระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ไ ้ใน งเล็บ เช่น 
    ………………………….( .ป.ก., 2535) 
    ………………………….(FAO, 1990) 
        
 1.5 กรณีที่มีเอก ารมากก ่า นึ่งชื่อเรื่อง 
          กรณีที่เอก ารมากก ่า นึ่งชื่อเรื่องโดยมีผู้แต่งคนเดีย กัน และพิมพ์ปีเดีย กันค ร
ก า นดอัก ร ก, ข, ค..... ก ากับไ ้ที่ปี พ. . ด้ ย  า รับเอก ารภา าไทย และอัก ร a, b, c….. 
 า รับเอก ารภา าต่างประเท  โดยใ ้เ ้น 1 ช่ งตั อัก ร ลังปีที่พิมพ์ ก่อนที่จะก่อนก า นด

ตั อัก ร เช่น 
   ุทั น์ (2529 ก)........................ 
   Heyes (1964 c)………………….. 
 
         รือระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ไ ้ใน งเล็บ เช่น 
   .....................( ุทั น์, 2529 ก) 
   .....................(Heyes, 1964 c) 
 
 1.6 กรณีที่มีการอ้างอิงในเรื่องเดีย กันจากเอก ารมากก ่า นึ่งรายการ 
          กรณีท่ีมีการอ้างอิงในเรื่องเดีย กันจากเอก ารมากก ่า นึ่งรายการใ ้เรียงล าดับตามปีที่
พิมพ์จากน้อยไปมาก และค่ันแต่ละชุดด้ ยเครื่อง มายอัฒภาค (;) เช่น 
   เฉลิมพล (2535); กอบแก้  (2538); มานพ และคณะ (2542)……………. 
   Norton (1990); Hanna and Monson (1995); Rusland et al. (1997)……… 
 
         รือระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ไ ้ใน งเล็บ เช่น 
   ……………………..(เฉลิมพล, 2535; กอบแก้ , 2538; มานพ และคณะ, 2542) 
   ……………………..(Norton, 1990; Hanna and Monson, 1995; Rusland et al., 
1997) 
 
         กรณีอ้างอิงทั้งเอก ารภา าไทย และภา าต่างประเท ใ ้เรียงเอก ารภา าไทยมาก่อน
แล้ ตามด้ ยเอก ารต่างประเท  เช่น 
         กอบแก้  (2535); Stipanovic (1998)…………………. 
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         รือระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ไ ้ใน งเล็บ เช่น 
   …………………(กอบแก้ , 2535; Stipanovic, 1998) 
  
 1.7 กรณีไม่ปรากฏผู้แต่ง 
        กรณีไม่ปรากฏผู้แต่งใ ้ใช้ค า ่า “นิรนาม”  า รับเอก ารอ้างอิงที่เป็นภา าไทย รือใช้
ค า ่า “Anonymous”  า รับเอก ารอ้างอิงที่เป็นภา าอังกฤ  เช่น 
   นิรนาม (2530)…………………………………….. 
   Anonymous (2004)…………………………………. 
 
   รือระบุชื่อเรื่อง และปีท่ีพิมพ์ใน งเล็บ เช่น 
   ............................... (นิรนาม, 2550) 
   …………………………. (Anonymous, 2004) 
 
 1.8 อ้างอิงเอก ารที่มีบรรณาธิการ ผู้ร บร ม ผู้แปล รือผู้ ิจารณ์ 
        อ้างอิงเอก ารที่มีบรรณาธิการ ผู้ร บร ม ผู้แปล รือผู้ ิจารณ์ใ ้ใช้ ลักเกณฑ์เดีย กับ
การอ้างอิงแบบผู้แต่งคนเดีย  ผู้แต่ง 2 คน ผู้แต่งมากก ่า 2 คน และผู้แต่งเป็น ถาบัน องค์กร นิติ
บุคคล รือ น่ ยงาน ตามท่ีได้กล่า มาแล้ เป็นกรณีๆ ไป เช่น 
  นิจ รี (2523)……………………… 
  มพง ์ และ ไพรัช (2525)………… 
  อรุณ และคณะ (2540)……………… 
  Anderson (1980)…………………… 
  Kerson and Bailey (1990)………… 
  Tansey et al. (1995)………………… 
 
         รือระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ไ ้ใน งเล็บ เช่น 
  …………………….(นิจ รี, 2523) 
  …………………….( มพง ์ และ ไพรัช, 2525) 
  …………………….(อรุณ และคณะ, 2540) 
  …………………….(Anderson, 1980) 
  …………………….(Kerson and Bailey, 1990) 
  ……………………..(Tansey et al., 1995) 
  
 1.9 การอ้างอิง องทอด 
        การอ้างอิง องทอดคือ การอ้างอิงเอก ารต้นฉบับเดิม (ซึ่งไม่ ามารถ ืบค้นจากเอก าร
ต้นฉบับได้) โดยผ่านจากเอก ารผู้อ่ืนที่ได้อ้างอิงไ ้ (Secondary Source) ใ ้ท าการอ้างอิงโดยใ ้ใ ่
ชื่อผู้แต่งจากเอก ารต้นฉบับเดิม เช่น  
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 ค านึง (2542)………………….. 
 Suresh (1990)………………… 
 
        รือระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ไ ้ใน งเล็บ เช่น 
 ……………………(ค านึง, 2542) 
 ……………………(Suresh, 1990) 
 
 1.10 อ้างอิง ่ น นึ่งของเอก ารร มบทค าม รือบทค ามใน าร าร 
        ในการอ้างอิง ่ น นึ่งของเอก ารร มบทค าม รือบทค ามใน าร ารที่มีผู้เขียนใน
แต่ละ ่ น การระบุชื่อผู้แต่งนั้นใ ้ระบุเฉพาะชื่อผู้แต่งของ ่ นที่ต้องการอ้างอิง เช่น 
 คณิ ร และคณะ (2559) ………………………………. 
 Sukhumpinij and Chanasit (2012) ……………………. 
 
 รือระบุท้ังชื่อผู้แต่ง และปีท่ีพิมพ์ใน งเล็บ เช่น 
 …………………………….. (คณิ ร และคณะ, 2559) 
 …………………………….. (Sukhumpinij and Chanasit, 2012) 
 
 1.11 อ้างอิงเอก ารที่ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ 
       ในต าแ น่งที่ต้องระบุปีที่พิมพ์ ใ ้ระบุ ม.ป.ป.  า รับเอก ารภา าไทย และ n.d. 
 า รับเอก ารภา าต่างประเท  เช่น 

    ไชยยา (ม.ป.ป.)……………………. 
    Walker (n.d.)……………………… 
 
         รือระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ไ ้ใน งเล็บ เช่น 
  ……………………(ไชยยา, ม.ป.ป.) 
  …………………….(Walker, n.d.) 
 
 1.12 อ้างอิง นัง ือพิมพ์ 
        กรณีอ้างข่า โดยทั่ ไป ใ ้ระบุชื่อ นัง ือพิมพ์และปีที่พิมพ์ เช่น 
 ยามรัฐ (2535)………………………. 
  The Nation (1995)……………….. 
 
         รือระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ไ ้ใน งเล็บ เช่น 
  ………………………..( ยามรัฐ, 2535) 
  ……………………….(The Nation, 1995) 
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        ในกรณีอ้างคอลัมน์ รือบทค ามใน นัง ือพิมพ์ที่มีชื่อผู้เขียน ไม่ ่าจะเป็นนามจริง รือ
นามแฝง ใ ้ระบุชื่อผู้เขียนและปีที่พิมพ์ เช่น 
 บุ บา (2535)……………………… 
 Johnson (1990)…………………… 
 
        รือระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ไ ้ใน งเล็บ เช่น 
   ………………………..(บุ บา, 2535) 
   ………………………(Johnson, 1990) 
 

1.13 เอก ารอ้างอิงจากพจนานุกรม 
   การอ้างอิงจากพจนานุกรมใ ้ใช้ชื่อของพจนานุกรมในฉบับนั้นๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้แต่ง 

เช่น 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย ถาน พ. . 2542 (2546) ………………. 
 
 รือ 
 ..........................................(พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตย ถาน พ. . 2542 , 2546) 
  

 1.14 อ้างอิงข้อมูลในตารางและภาพ 
        การอ้างอิงข้อมูลในตารางและภาพใ ้พิมพ์ค า ่าที่มา พิมพ์ด้ ยตั นาเข้ม ตามด้ ย
เครื่อง มายท ิภาค (:)  จากนั้นระบุชื่อผู้แต่ง ตามด้ ยปีที่พิมพ์ไ ้ใน งเล็บตรงที่มาใต้ตารางและภาพ 
เช่น 
 ที่มา : ิเ ก (2538) 
 ที่มา :  านักงานเ ร ฐกิจการเก ตร (2539) 
 ที่มา : Heukelbach et al. (2006) 
 
2. การเขียนเอก ารอ้างอิง  

การเขียนเอก ารอ้างอิงเป็นการเรียงรายชื่อเอก ารที่ใช้ในการเขียน รือเรียบเรียง ท าเมื่อ
ิ้น ุดเนื้อ าในปัญ าพิเ  โดยมี ลักเกณฑ์การเขียนดังนี้ 

 2.1 ลักการเขียนเอก ารอ้างอิง 
 2.1.1 พิมพ์รายการอ้างอิงชิดขอบ น้ากระดา ด้านซ้าย ถ้าพิมพ์ไม่ มดใน นึ่งบรรทัด
ใ ้ขึ้นบรรทัดใ ม่โดยย่อ น้าเข้าไป 7 ช่ งตั อัก ร เริ่มพิมพ์อัก รตั ที่ 8 ถ้าไม่จบใน 2 บรรทัดใ ้ขึ้น
บรรทัดที่ 3-4 ใ ้ตรงบรรทัดที่ 2 จนจบรายการ เมื่อเริ่มรายการใ ม่ใ ้ชิดขอบกระดา ด้านซ้าย
เช่นเดิมโดยไม่ต้องเ ้นบรรทัด  
 2.1.2 การเรียงล าดับเอก าร 
 2.1.2.1 ท าการเรียงล าดับเอก ารอ้างอิงตามตั อัก รตั แรกของรายการที่อ้างอิง
โดยยึด ิธีการเรียงล าดับอัก รตามแบบพจนานุกรม 
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 2.1.2.2 ถ้ามีเอก ารอ้างอิงที่มีผู้แต่งคนแรกและเป็นคนเดีย กัน ใ ้เรียงล าดับ
รายการที่มีผู้แต่ง นึ่งคนก่อนรายการที่มีผู้แต่ง ลายคน 
 2.1.2.3 ในกรณีที่มีเอก ารอ้างอิงภา าไทย ซึ่งมีผู้แต่ง องคน ผู้แต่งคนแรกเป็น
คนเดีย กันเป็นจ าน นมากก ่า 1 ฉบับ ใ ้เรียงล าดับโดยใช้ชื่อตั ของผู้แต่งคนที่ องเป็น ลัก ถ้าชื่อ
ตั ของผู้แต่งคนที่ องอ่านและเขียน ะกดเ มือนกัน ใ ้เรียงล าดับโดยใช้นาม กุลของผู้แต่งคนที่ อง
ถ้าชื่อตั ของผู้แต่งคนที่ องอ่านเ มือนกันแต่เขียน ะกดต่างกันใ ้เรียงล าดับเอก ารโดยใช้ชื่อตั ของ
ผู้แต่งคนที่ องโดยเรียงตาม ระ ถ้าชื่อนั้นขึ้นต้นด้ ย ระ รือถ้าชื่อนั้นขึ้นต้นด้ ยพยัญชนะ แต่ถ้า

ากชื่อตั ของผู้แต่งคนที่ องของเอก ารเล่ม นึ่งขึ้นต้นด้ ยพยัญชนะ แต่อีกเล่ม นึ่งขึ้นต้นด้ ย ระ
ใ ้เรียงล าดับโดยอา ัยพยัญชนะเป็น ลัก 
 2.1.2.4 ในกรณีที่มีเอก ารอ้างอิงภา าต่างประเท ซึ่งมีผู้แต่ง องคน ผู้แต่งคน
แรกเป็นคนเดีย กัน เป็นจ าน นมากก ่า 1 ฉบับ ใ ้เรียงล าดับโดยใช้ชื่อ กุลของผู้แต่งคนที่ องเป็น
ลัก ถ้าผู้แต่งคนที่ องมีชื่อ กุลเ มือนกัน แต่ชื่อตั ต่างกัน ใ ้เรียงล าดับโดยใช้ชื่อตั เป็น ลัก ถ้าชื่อ
กุลและชื่อตั ของผู้แต่งคนที่ องเ มือนกัน ใ ้เรียงล าดับโดยใช้ชื่อกลางเป็น ลัก ถ้าชื่อ กุลและชื่อ

ตั ของผู้แต่งคนที่ องเ มือนกัน เอก ารเล่ม นึ่งไม่มีชื่อกลางของผู้แต่งคนที่ อง แต่อีกเล่ม นึ่งมีชื่อ
กลางของผู้แต่งคนที่ อง ใ ้เรียงล าดับโดยใ ้เล่มที่ไม่มีชื่อกลางของผู้แต่งคนที่ องขึ้นก่อน 
 2.1.2.5 ในกรณีที่มีเอก ารอ้างอิงภา าต่างประเท ที่มีชื่อ กุลของผู้แต่งคนแรก
เ มือนกัน แต่ชื่อตั ต่างกัน ใ ้จัดเรียงโดยใช้ชื่อตั ของผู้แต่งคนแรกเป็น ลัก เช่น เอก ารของ  
Johnson, C. B. ต้องมาก่อน Johnson, J. และต้องมาก่อน Johnson, R. R. ถ้ามีเอก ารที่มี
Johnson, C. B. เป็นผู้แต่งคนแรกจ าน นมากก ่า 1 ฉบับ ใ ้จัดเรียงของ Johnson, C. B. ดังกล่า
ใ ้เ ร็จ ิ้นเ ียก่อน ไม่ ่าเอก ารนั้นจะมีผู้แต่งกี่คนก็ตาม แล้ จึงเรียงเอก ารของ Johnson, J. และ
ของ Johnson, R. R. ตามล าดับ 
  า รับเอก ารอ้างอิงภา าไทย ใ ้กระท าในลัก ณะเดีย กันเพียงแต่ใช้ชื่อตั
เป็น ลักในการจัดเรียงเ ียก่อน แล้ จึงใช้ชื่อ กุล 
 2.1.2.6 เอก ารอ้างอิง ลายเรื่องที่มีผู้แต่งคนเดีย รือชุดเดีย กันใ ้เรียงตามล าดับปี 
ถ้ามีเอก ารอ้างอิง ลายเรื่องโดยผู้แต่งคนเดีย กัน รือชุดเดีย กันภายในปีเดีย กัน ใ ้ใ ่อัก ร ก ข 
…  ไ ้ ลังปีของเอก ารอ้างอิงภา าไทย และ a b …..  า รับเอก ารภา าต่างประเท  
 2.1.2.7 กรณีเอก ารอ้างอิง ลายเรื่อง ผู้แต่งคนเดีย รือชุดเดีย กัน เมื่อพิมพ์
เรียงล าดับในรายการเอก ารอ้างอิงไม่ต้องพิมพ์ชื่อผู้แต่งแต่ละคนซ้ า ใ ้ขีดเ ้น 1 เ ้น ยา ขนาด 5 
ตั อัก ร รือครึ่งนิ้  แทนการพิมพ์ชื่อผู้แต่งแต่ละคนที่ซ้ ากัน โดยผู้แต่งอาจซ้ ากันเฉพาะบางคน รือ
ซ้ ากันทั้งคณะก็ได ้ 

 
3. รูปแบบและตั อย่างการเขียนรายการเอก ารอ้างอิง 
 3.1 ผู้แต่ง 
 3.1.1 ชื่อผู้แต่งไม่ต้องใช้ค าน า น้านาม เช่น นาย นาง นาง า  า ตราจารย์ นายแพทย์  
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  3.1.2 รายการอ้างอิงที่เป็นภา าไทย ชื่อผู้แต่งใ ้ใช้ชื่อตั  และตามด้ ยชื่อ กุล เช่น 
 อ ามร อิน ังข์. 2557. ……………………. 

3.1.3 รายการอ้างอิงที่เป็นภา าอังกฤ  ชื่อผู้แต่งใ ้ชื่อ กุลน า น้าชื่อตั  โดยคั่นด้ ย
จุลภาคตามด้ ยอัก รย่อของชื่อแรก และชื่อกลางตามล าดับ เช่น 

  Diaz, J. H. 2006. ……………………..  
 

 3.1.4 ผู้แต่งที่มีฐานันดร ักดิ์ ใ ้ใช้ชื่อตั  ชื่อ กุล ตามด้ ยเครื่อง มาย จุลภาค และ
ฐานันดร ักดิ์ โดยใ ้ใช้อัก รย่อ เช่น 

 จารุพันธ์ ทองแถม, ม.ล. 2536. ………. 
 

3.1.5  ผู้แต่งที่มี มณ ักดิ์ใ ้ใช้ชื่อตามท่ีปรากฏในเอก าร เช่น 
 มเด็จพระญาณ ัง ร มเด็จพระ ังฆราชเจ้า กลม า ังฆปริณายก. 2536. ....... 
 

 3.1.6 ถ้ามีผู้แต่ง 2 คน ใ ้ใช้ชื่อผู้แต่งแรก ตามด้ ยค า ่า “และ” รือ “and” ใน
ภา าอังกฤ  คั่นระ ่างชื่อผู้แต่งทั้ง 2 คน เช่น 

 ประพันธ์ บุญกลิ่นขจร และ ุนทร ดุริยะประพันธ์. 2540. ………. 
 Phasomkusolsil, S. and Soonwera, M. 2013. ………………… 
 

3.1.7 ถ้ามีผู้แต่งมากก ่า 2 คน ใ ้ใช้ชื่อผู้แต่งทุกคน โดย ิ่งอ้างอิงภา าไทยใ ้ใช้
เครื่อง มายจุลภาค (,) ่ น ิ่งอ้างอิงภา าอังกฤ ใ ้ใช้เครื่อง มายอัฒภาค (;) ขั้นระ ่างชื่อผู้แต่ง
ในแต่ละคน เช่น 

 ิทย์ ธารชลานุกิจ, เ ียง เชื้อโพธิ์ ัก, ประ ิทย์ ุรนีรนาท และ อุทัยรัตน์ ณ 
นคร. 2536. ……………………. 

  Toloza, A. C.; Zygadlo, J.; Biurrun, F.; Rotman, A. and Picollo, M. I. 
2010. ………………………… 
 
 3.1.8 ผู้แต่งที่ใช้นามแฝงใ ้ใช้นามแฝงตามท่ีปรากฏในเอก าร ตามด้ ยค า ่า (นามแฝง) 
รือ (pseud.) เช่น 

 ีนั  (นามแฝง). 2545. ………….. 
 Fehr (pseud). 1999. …………… 
 
 3.1.9 เอก ารแปล ใ ้ใ ่ชื่อผู้แต่งของ นัง ือเดิม เช่น 
  เกย์, เจเรมี. 2550. ………………… 
  Davenport, J. H. 1993. ……………….  
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 3.1.10 เอก ารอ้างอิงของ น่ ยงาน เช่น กระทร ง ทบ ง กรม ฯลฯ ใ ้ใช้ชื่อ น่ ยงาน
นั้นๆ เป็นผู้แต่ง ในกรณีเอก ารที่ออกในนาม น่ ยงานระดับกรม รือ น่ ยงานย่อยไปก ่ากรมและ
ังกัดอยู่ในกรมนั้นๆแม้ ่าจะปรากฏชื่อกระทร งอยู่ใ ้ใช้ชื่อกรมเป็นผู้แต่ง ่ นชื่อของ น่ ยงานย่อย

ใ ้ไ ้ใน ่ นของผู้พิมพ์ เช่น 
 กรมพัฒนาที่ดิน กระทร งเก ตรและ กรณ์. 2535. ……….. 
 The Department of Highways. 1990. ……………. 
 

3.1.11 เอก ารที่มีเฉพาะชื่อ บรรณาธิการ (Editor) รือผู้ร มร ม (Compiler) ใ ้ใช้
ชื่อผู้แต่งคั่นด้ ยจุลภาค ตามด้ ยค า ่า “บรรณาธิการ” รือ “ผู้ร บร ม”  า รับเอก ารภา าไทย 
และ “Editor” รือ “Compiler”  า รับเอก ารภา าอังกฤ ไ ้ ลังรายการผู้แต่ง เช่น 

 อุดม เมืองชุม และ ม ักดิ์ ชัย ังซ้าย, ผู้ร บร ม. 2535. ………………. 
 Friedman, E. G., editor. 1995. ……………………… 

 
3.1.12 เอก ารอ้างอิงที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ใ ้ใช้ชื่อเรื่องเป็นรายการแรกแทนชื่อผู้แต่งได้ 

เช่น 
  นิรนาม. 2530. ………………. 
  Anonymous. 2004. ………….. 
 
 3.1.13 เอก ารอ้างอิงจากพจนานุกรม ใ ้ใช้ชื่อของพจนานุกรมในฉบับนั้นๆ ในกรณีที่ไม่

มีผู้แต่ง เช่น 
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย ถาน พ. . 2542. 2546. ………………. 
 

 3.2 ปีท่ีพิมพ์ 
 ปีที่พิมพ์ของ นัง ือจะปรากฏใน น้าปกใน รือ น้า ลังของปกใน ถ้าไม่มีใ ้ใช้ปีที่อยู่
กับชื่อของโรงพิมพ์ รือปีที่อยู่ใน น้าค าน า ถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ใ ้ระบุ ม.ป.ป.  า รับ นัง ือ
ภา าไทย รือ n.d.  า รับ นัง ือต่างประเท  
 
 3.3 ชื่อบทค าม 
 3.3.1 ชื่อภา าอังกฤ ใ ้เขียนอัก รตั แรกของทุกๆ ค าด้ ยค าตั อัก รพิมพ์ใ ญ่ยกเ ้น 
บุพบท ันธาน และค าน า น้านาม เ ้นแต่จะเป็นค าแรก 
 3.3.2 กรณีท่ีมีชื่อ ิทยา า ตร์ เช่น ชื่อพืช ัต ์ ที่เป็นภา าลาติน แทรกอยู่ใ ้ใช้ตั เอียง 
รือขดีเ ้นใต้ชื่อ 

 
 3.4 ชื่อ นัง ือ รือ าร าร 
 3.4.1 ชื่อ นัง ือ รือ าร ารใ ้พิมพ์ตั เข้ม  
 3.4.2 ชื่อ าร ารใ ้ใช้ชื่อเต็มของ าร ารนั้นๆ  
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 ตั นา 

 3.4.3 ชื่อ นัง ือที่พิมพ์เป็นชุด ถ้าอ้างอิงเล่มเดีย ใ ้ลงเฉพาะเล่มนั้น เช่น เล่ม 3 ถ้า
อ้างอิงมากก ่า 1 เล่มแต่ไม่ต่อเนื่องกันใ ้ใ ่ มายเลขของแต่ละเล่มโดยมีจุลภาคคั่น เช่น เล่ม 1, 3, 5 
รือ Vol. 1, 3, 5 แต่ถ้าอ้างทุกเล่มในชุดนั้นใ ้ใ ่จ าน นเล่มทั้ง มด 5 เล่ม รือ 5 vol.    

 
 3.5 ครั้งที่พิมพ์  
 3.5.1 การพิมพ์ครั้งที่ 1 รือเป็นการพิมพ์ครั้งแรกไม่ต้องระบุในบรรณานุกรม 
 3.5.2 ใ ้ระบุรายการครั้งท่ีพิมพ์  า รับครั้งที่ 2 ขึ้นไป ตามที่ปรากฏใน ิ่งพิมพ์นั้นๆ เช่น 
พิมพ์ครั้งที่ 2 รือ 2nd เป็นต้น 
 
 3.6 ถานที่พิมพ์ และ  านักพิมพ์  
 3.6.1 เอก ารอ้างอิงภา าไทยใ ้ลงชื่อจัง ัดเป็นเมืองที่พิมพ์  า รับกรุงเทพม านคร
ใ ้ใช้ค า ่า “กรุงเทพฯ” 
 3.6.2  ถ้า  านักพิมพ์มี  านักงานตั้งอยู่ ลายเมือง และชื่อเมืองเ ล่านั้นปรากฏในเอก าร
ใ ้ใช้ชื่อเมืองแรกที่ปรากฏเป็น ถานที่พิมพ์ 
 3.6.3 ใ ้ลงชื่อ  านักพิมพ์โดยไม่ต้องใ ่ค า ่า “  านักพิมพ์” “บริ ัท---จ ากัด” 
“Publisher” “Co---Inc.” “Co.Ltd.” เช่น  านักพิมพ์ดอก ญ้า ใ ้ลง ่า “ดอก ญ้า”  บริ ัท
ประชาช่าง ใ ้ลง ่า “ประชาช่าง” 
 3.6.4 ถ้าเอก าร ิ่งตีพิมพ์ไม่ปรากฏชื่อ  านักพิมพ์ ใ ้ลงชื่อโรงพิมพ์โดยไม่ใ ่ค า ่า “โรง
พิมพ์” 
 3.6.5  านักพิมพ์ที่เป็น มาคม ม า ิทยาลัย จะใ ้ระบุชื่อเต็ม เช่น  านักพิมพ์ม า ิทยาลัย 
ธรรม า ตร์ 
 3.6.6 ผู้พิมพ์เป็น น่ ยงานในภาครัฐและเอกชนใ ้ใช้ชื่อ น่ ยงานนั้นเป็น  านักพิมพ์
แทน 
 3.6.7 ไม่ปรากฏชื่อผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ใ ้ระบุ ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏที่พิมพ์) และ n.p. 
(no place of publishing) ในภา าอังกฤ   
 
 3.7 ตั อย่างรูปแบบการพิมพ์เอก ารอ้างอิง 
 ข้อก า นดในการอา้งอิงมีดังนี้ 
 1. ตั แปรในรายงานใ ้ใช้รูปแบบเดีย กับการพิมพ์ 
 2. ระยะ ่าง 1 ตั อัก รพิมพ์ แทนด้ ยเครื่อง มาย / 
 3. ในกรณีที่พิมพ์บรรทัดเดีย ไม่พอ บรรทัดที่ 2 ต้องเริ่มพิมพ์ตั ที่ 8 เ ้น 7 ตั อัก ร  
 
 3.7.1 นัง ือ 
รูปแบบ 
 
 ผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อ นัง ือ./เล่มที่.(ถ้ามี)//ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)//  านักพิมพ์/://เมืองที่พิมพ์. 
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ตั อย่าง 
 ผู้แต่งคนเดีย  
ิริ ัฒน์ ง ์ ิริ. 2526. แมลง ัตรูพืชทางการเก ตรของประเท ไทย. โอเดียน โตร์ :  กรุงเทพฯ.   

Romoser, W. S. 1998. The science of entomology. WCB McGraw-Hill :  Singapore.  
 ผู้แต่ง องคน 
รี กุล รจันทรา และรณชัย ิทธิไกรพง ์. 2539.  โภชน า ตร์ ัต ์. โอเดียน โตร์ :  กรุงเทพฯ.   

Little, T. M. and Hill, F. T. 1978. Agricultural Experimentation Design and Analysis. 
 John Wiley and Sons :  New York.   

ผู้แต่งมากก ่า 2 คน 
ยงยุทธ โอ ถ ภา, ุภมา  พนิช ักดิ์พัฒนา, อรรถ ิ ฐ์ ง ์มณีโรจน์ และชัย ิทธิ์ ทองจู. 2541. 
 ปฐพี ิทยาเบื้องต้น. ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์ : กรุงเทพฯ.  
Jackson, M. H.; Stewart, D. and Steven, G. 19991. Environmental Health Reference 
 Book. Butterworth Heineman :  Oxford.  
 
 3.7.2 นัง ือแปล 
รูปแบบ 
 
 
 
 
รือ 

 
 
 

 
ตั อย่าง 
เกย์, เจเรมี. 2550. คู่มือเลี้ยงปลา ยงามฉบับ มบูรณ์. แปลโดย ร รรณ ิมะโรจน์. เนชั่นบุ๊ค ์ :  
 กรุงเทพฯ. 
โช, ฮาน คิ . 2547. เก ตรธรรมชาติ : แน คิด ลักการ และจุลินทรีย์ท้องถิ่น. แปลจาก Cho Han 
 Kyu’s Natural Farming. โดย อานัฐ ตันโช.  านักงานพัฒนา ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี
 แ ่งชาติ :  กรุงเทพฯ.  
Davenport, J. H. 1993. Computer Algebra. Translated by Devenport, A and 
 Davenport, J. H. 2nd ed. Academic Press :  Great Britain. 
Shafarevich, I. R. 1994. Basic Algebraic Geometry 1. Translated from Osnovy 
 Algebraicheskoj Geometrii, tom 1. By Reid, L. 2nd ed. Springer :  New York. 
 

ผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อ นัง ือ./เล่มที่.(ถ้ามี)//แปลโดย/ผู้แปล.//ครั้งท่ีพิมพ์.(ถ้ามี)//  านักพิมพ์/ 
://เมืองที่พิมพ์. 

ผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อ นัง ือ./เล่มที่.(ถ้ามี)//แปลจาก/ชื่อ นัง ือเดิม.//โดย/ผู้แปล.//ครั้งที่
 พิมพ์.(ถ้ามี)//  านักพิมพ์/://เมืองที่พิมพ์. 
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 3.7.3 นัง ือที่ผู้แต่งเป็น น่ ยงาน 
รูปแบบ 
 
 
ตั อย่าง 
ม า ิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 2547. มเด็จฯ ทรงเกื้อก่อเกิด ม า ิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 
 อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ.  
Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO). 2016. 2016 The 
 Stated of Food and Agriculture Climate Change, Agriculture and Food 
 Security. FAO :  Rome. 
 
 3.7.4 บรรณาธิการ รือผู้ร บร ม ผู้เรียบเรียง 
รูปแบบ 
 
 
 
 
ตั อย่าง 
อุดม เมืองชุม และ ม ักดิ์ ชัย ังซ้าย, ผู้ร บร ม. 2535. รายช่ือไมโครฟิล์ม นัง ือพิมพ์
  านัก อ มุดเชียงใ ม่. ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ :  เชียงใ ม่. 
Friedman, E. G., editor. 1995. Clock Distribution Networks in VLSI Circuits and 
 Systems. IEEE Press :  New York. 
 
 3.7.5 รายงานการประชุม บทค ามจาก นัง ือ 
รูปแบบ 
 
 
 
ตั อย่าง 
ถา ร ฉิมเลี้ยง. 2552. การ ึก า ภาพการเลี้ยงโคนมของเก ตรกรในจัง ัดจันทบุรี. น้า 659-
 668. ใน การประชุม ิชาการ ิจัยร าไพพรรณี เนื่องใน โรกา ันคล้าย ันพระราช มภพ
 มเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ครบ 105 ปี. ม า ิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี :  จันทบุรี.   
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ผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อบทค าม.//ชื่อ าร าร//ปีที่(ฉบับที่)/:/เลข น้า-เลข น้า. 

ผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อ ิทยานิพนธ์(ชื่อปัญ าพิเ ).// ิทยานิพนธ์( รือปัญ าพิเ ) ชื่อ
 ปริญญา(เต็ม)//ชื่อคณะ,//ชื่อม า ิทยาลัย. 
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ชื่อ [ลัก ณะของแผ่นที่].//ปี พ. .ที่พิมพ์.//  านักพิมพ์/://เมืองที่พิมพ์. 



28 
 
 

ตั อย่าง 
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  3.7.14 ิทธิบัตร/ อนุ ิทธิบัตร  
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ตั อย่าง 
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Van Rosmalen, N. A. M. Phalaenopsis orchid plant named “Phaldaqdaq”. U.S. 
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บทคัดย่อ 
 

เรื่อง การ ึก า ภา ะที่เ มาะ มในการผลิต ุ้นเซลลูโล จากน้ าเงาะ 
A Study on the Optimum Condition for the Production of Bacterial Cellulose 
from Rambutan Juice 

 
นามผู้ ึก า รินดา จันท ิทธิ์ 
ประธานกรรมการที่ปรึก า ………………………………………………..          ..….…/….…. /……... 
                             (อาจารย์ ดร. ยาดรุ้ง  ุ รรณรัตน์)              ( ัน / เดือน / ป)ี 
 

ัตถุประ งค์ในการท าปัญ าพิเ ครั้งนี้เพ่ือ า ภา ะที่เ มาะ มในการผลิต ุ้นเซลลูโล
จากน้ าเงาะโดยใช้เชื้อ Acetobacter xylinum ปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ปัจจัยที่ ึก าประกอบด้ ย 
ปริมาณของแข็งทั้ง มดที่ละลายได้และค ามเข้มข้นของแอมโมเนียมซัลเฟต ผลการทดลองพบ ่า 
แบคทีเรีย ามารถ ร้าง ุ้นเซลลูโล ได้ดีในน้ าเงาะที่มีปริมาณของแข็งทั้ง มดที่ละลายได้ 14 อง า 
บริกซ์ และค ามเข้มข้นของแอมโมเนียมซัลเฟต 0.5 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ระยะเ ลาในการ มัก 12 ัน 
ซึ่งจากปริมาณของแข็งทั้ง มดที่ละลายได้ จะได้แผ่น ุ้นเซลลูโล ที่มีค าม นา 1.13±0.09 
เซนติเมตร และน้ า นักแ ้ง 106.90±8.67 มิลลิกรัม ่ นค ามเข้มข้นของแอมโมเนียมซัลเฟต จะได้
แผ่น ุ้นเซลลูโล ที่มีค าม นา 1.11±0.08 เซนติเมตร และน้ า นักแ ้ง 140.63±16.91 มิลลิกรัม 
ในการ ึก าครั้งนี้ ามารถใช้เป็นแน ทางในการ ึก าต่อยอดการผลิต ุ้นเซลลูโล เพ่ือใช้ประโยชน์
ทางด้านอา ารต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตั อยา่งที่ 4 บทคัดย่อ 

18 ตั นา 

16 ตั บาง 

เ ้น 1 บรรทัด 

เ ้น 1 บรรทัด 

เ ้น 1 บรรทัด 
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กิตติกรรมประกา  
 

           ปัญ าพิเ เล่มนี้  าเร็จอย่าง มบูรณ์ได้โดยค ามกรุณาของ อาจารย์ ดร. ยาดรุ้ง ุ รรณรัตน์ 
ประธานกรรมการที่ปรึก าปัญ าพิเ  ที่ได้ใ ้ค าปรึก า แนะน าข้อคิดเ ็น  ตลอดจนตร จทาน
และแก้ไขเล่มปัญ าพิเ จนเ ร็จ มบูรณ์ 
           ขอกราบขอบพระคุณมารดา ที่ใ ้ทุนทรัพย์ในการ ึก าครั้งนี้ ตลอดจนเป็นก าลังใจและ
เป็นแรงกระตุ้นใ ้ปัญ าพิเ เล่มนี้  าเร็จได้ด้ ยดี 
           ุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้า น้าที่ และขอบคุณเพ่ือนๆ คณะเทคโนโลยีการเก ตร 
ม า ิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ที่มี ่ นช่ ยเ ลือในการท าปัญ าพิเ เล่มนี้จน  าเร็จลงได้ด้ ยดี 

 
 

                                                                                                รินดา จันท ิทธิ์
              กันยายน 2557     

ตั อย่างท่ี 5 ค านิยม 

18 ตั นา 
เ ้น 1 บรรทัด 

ชิดข า 

1 tab 
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ารบัญ 
 

     น้า 
ารบัญ  (1) 
ารบัญตาราง  (2) 
ารบัญภาพ  (3) 
ารบัญตารางภาคผน ก  (4) 
ารบัญภาพภาคผน ก  (5) 

บทน า  1 
          1. ค าม  าคัญและที่มา  1 
          2. ัตถุประ งค์  1 
การตร จเอก าร  2 
          1. ลัก ณะแบคทีเรียลเซลลูโล และแบคทีเรียที่ผลิต ุ้นเซลลูโล   2 
                    1.1 แบคทีเรียลเซลลูโล   2 
                    1.2 แบคทีเรียที่ผลิต ุ้นเซลลูโล   3 
           2. การผลิต ุ้นเซลลูโล โดยเชื้อแบคทีเรีย A. xylinum  3 
                    2.1 การ มักบนอา ารเ ล   4 
                    2.2 การ มักในอา ารเ ล   4 
            3. การ ังเคราะ ์เซลลูโล   5 
            4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการ ังเคราะ ์เซลลโูล    5 
                    4.1 ารอา ารคาร์บอน  5 
                    4.2 แ ล่งไนโตรเจนและ ารอา ารอ่ืนๆ  5 
                    4.3 อุณ ภูมิ  6 
                    4.4 อัตราการใ ้อากา   6 
                    4.5 ค่า pH ของอา ารเลี้ยงเชื้อ  7 
           5. เงาะ  8 
                    5.1 ลัก ณะทางพฤก า ตร์  8 
                    5.2 ายพันธุ์เงาะ   9 
                    5.3 คุณค่าทางอา ารของเงาะ  10 
           6. งาน ิจัยที่เกี่ย ข้อง  11 
อุปกรณ์และ ิธีการ  12 
          1. อุปกรณ์  12 
          2. ิธีการ  12 
                    2.1 การเตรียม ั เชื้อ Acetobacter xylinum   12 
                    2.2 การ ึก าปริมาณของแข็งท้ัง มดที่ละลายได้   13 
                    2.3 การ างแผนการทดลอง และการ ิเคราะ ์ผลทาง ถิติ  13 

(1) 

ตั อย่างที่ 6 ารบัญ 

18 ตั นา 

1/2 นิ้  

1 นิ้  

เ ้น 1 บรรทัด 

1 tab 

1 tab 
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ารบัญ (ต่อ) 
 

     น้า 
                     2.4 ถานที่ทดลอง  13 
                     2.5 ระยะเ ลาการทดลอง  13 
ผลและ ิจารณ์ผล  14 
         1. ผลการ ึก าปริมาณของแข็งทั้ง มดที่ละลายได้  14 
         2. ผลการ ึก าค ามเข้มข้นของแอมโมเนียมซัลเฟต  15 
รุปการทดลอง  16 

         ข้อเ นอแนะ  16 
เอก ารอ้างอิง  17 
ภาคผน ก   18 
   
   
   
   
  

ตั อย่างที่ 6 ารบัญ (ต่อ) 
18 ตั นา 

เ ้น 1 บรรทัด 
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ารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี น้า 
1 ค าม นาของ ุ้นเซลลูโล จากน้ าเงาะที่มีปริมาณของแข็งทั้ง มดที่ละลายได้ 

ที่ระดับต่างๆ 
12 

2 น้ า นักแ ้งของ ุ้นเซลลูโล จากน้ าเงาะที่มีปริมาณของแข็งทั้ง มดท่ีละลายได้ 
ที่ระดับต่างๆ 

13 

3 ค าม นาของ ุ้นเซลลูโล จากน้ าเงาะที่มีค ามเข้มข้นของแอมโมเนียมซัลเฟต 
ที่ระดับต่างๆ 

14 

4 น้ า นักแ ้งของ ุ้นเซลลูโล จากน้ าเงาะที่มีค ามเข้มข้นของแอมโมเนียมซัลเฟต  
ที่ระดับต่างๆ 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั อย่างที่ 7 ารบัญตาราง  

18 ตั นา 
เ ้น 1 บรรทัด 

บรรทัดท่ี อง พิมพ์ตรงกับบรรทดัแรก 

อยู่บริเ ณกึ่งกลางค า ่าตารางที่ 

16 ตั นา 

16 ตั นา 
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ารบัญภาพ 
 

ภาพที่ น้า 
1 ูตรโครง ร้างของแบคทีเรียลเซลลูโล  2 
2 ขนาดของเ ้นใยแบคทีเรียลเซลลูโล เปรียบเทียบกับเ ้นใยจากแ ล่งอื่นๆ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั อย่างที่ 8 ารบัญภาพ 

18 ตั นา 
เ ้น 1 บรรทัด 
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ารบัญตารางภาคผน ก 
 

ตารางภาคผน กที่ น้า 
1 การ ิเคราะ ์ค ามแปรปร น (Analysis of Variance)  

ของค าม นาของน้ าเงาะที่มีปริมาณของแข็งท้ัง มดที่ 
ละลายได้ระดับต่างๆ 

25 

2 การ ิเคราะ ์ค ามแปรปร น (Analysis of Variance)  
ของน้ า นักแ ้งของน้ าเงาะที่มีปริมาณของแข็งทั้ง มดที่ 
ละลายได้ระดับต่างๆ 

25 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั อย่างที่ 9 ารบัญตารางภาคผน ก 

18 ตั นา 



44 
 

 
ารบัญภาพภาคผน ก 

ภาพภาคผน กที่ น้า 
1 ขั้นตอนการเตรียมน้ าเงาะ 31 
2 ุ้นเซลลูโล ที่ได้จากน้ าเงาะที่มีปริมาณของแข็งทั้ง มดที่ 

ละลายได้ 8, 10, 12 และ 14 อง าบริกซ์ ที่ระยะเ ลาการ 
มัก 14 ัน 

33 

3 ุ้นเซลลูโล ที่ได้จากน้ าเงาะที่มีค ามเข้มข้นของแอมโมเนียม 
ซัลเฟต 0, 0.5, 1  และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะเ ลาการ มัก 
14 ัน 

34 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั อย่างที่ 10 ารบัญภาพภาคผน ก 

18 ตั นา 
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บทน า 
 

1.  ค าม  าคัญและที่มา 
เซลลูโล เป็นไบโ โพลีเม ร์ที่ถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1795 โดย Anselme Payan 

นัก ิทยา า ตร์ ชา ฝรั่งเ  ซึ่งพบ ่าเซลลูโล เป็น งค์ประก บ ลักในฝ้ายมากก ่า 94 เป ร์เซ็นต์ 
และในไม้มากก ่า 50 เป ร์เซ็นต์ แต่เนื่ งจากกระบ นการ กัดเซลลูโล  จะต้ งใช้กรรม ิธีทางเคมี 
ซึ่งต้ งใช้ ารเคมีและพลังงานจําน นมาก จึง ่งผลกระทบต่ ิ่งแ ดล้ มและจําน นป่าไม้ที่ลดลง 
ทําใ ้เกิดปัญ าในเรื่ งขาดแ ล่ง ัตถุดิบในการผลิตเซลลูโล  จึงมีการ ิจัยเพ่ื ค้น าเซลลูโล จาก
แ ล่ง ื่นๆ เพ่ื ใช้ทดแทนเซลลูโล ที่ได้จากไม้ การผลิตเซลลูโล จากเชื้ แบคทีเรียเป็น ีกแน ทาง
นึ่งที่จะช่ ยแก้ไขปัญ าเรื่ งแ ล่ง ัตถุดิบได้ดี ซึ่งในปัจจุบันมีการนําเซลลูโล มาใช้ใน ุต า กรรม
า ารเพ่ิมขึ้น เนื่ งจากการผลิตภัณฑ์ า ารจากเซลลู โล จะมี ่ นข งเ ้นใยและกาก า าร ูง 

และเป็นที่ย มรับ ่าช่ ยในระบบการขับถ่ายข งร่างกายแบคทีเรียที่มีค าม ามารถในการผลิต
เซลลูโล ได้ดีและได้รับค าม นใจ ย่างก ้างข าง คื  Acetobacter  xylinum ซึ่ง ามารถ ร้าง
ผลิต ุ้นเซลลูโล ได้โดยใช้น้ําตาลเป็นแ ล่งคาร์บ น ดังนั้นน้ําผลไม้ต่างๆจึง ามารถนํามาใช้ในการ
ผลิต ุ้นเซลลูโล ได้ เช่น น้ํามะพร้า  น้ํา ับปะรด และน้ํามะเกี๋ยง เป็นต้น เงาะก็เป็นผลไม้ที่มีน้ําตาล
ที่ ามารถเป็นแ ล่ง า ารใ ้กับแบคทีเรียชนิดนี้ได้ ีกทั้งในช่ งเดื นมิถุนายนเป็นช่ งที่เงาะ

กเป็นจําน นมาก มีผลทําใ ้เงาะล้นตลาด ราคาตกต่ํา ด้ ยปัญ านี้เ งจึงเป็นแน คิดข งการทํา
ปัญ าพิเ ฉบับนี้ โดยนําเงาะซึ่งมีน้ําตาลค่ นข้างมากและยังมีราคาถูกมาเป็นแ ล่ง ัตถุดิบในการ
ผลิต ุ้นเซลลูโล จากเชื้  A. xylinum โดย า ภา ะต่างๆที่เ มาะ มในการผลิต ุ้นเซลลูโล  ทั้งนี้
เพ่ื เป็นทางเลื ก ีกทาง นึ่งใ ้แก่เก ตรก่ นที่ประ บปัญ าราคาเงาะตกต่ําและยังเป็นแน ทางใน
การ ่งเ ริมการผลิต ุ้นเซลลูโล ในระดับ ุต า กรรมได ้   

 
2.  ัตถุประ งค์ 

2.1 เพ่ื ึก าปริมาณข งแข็งทั้ง มดท่ีละลายได้ที่มีผลต่ การผลิต ุ้นเซลลูโล จากน้ําเงาะ 
2.2 เพ่ื ึก าค ามเข้มข้นข งแ มโมเนียมซัลเฟตที่มีผลต่ การผลิต ุ้นเซลลูโล จากน้ําเงาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั อย่างที่ 11 บทน า 

เ ้น 1 บรรทัด  

  18 ตั นา 

1 tab 
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การตร จเอก าร 
 

1.  ลัก ณะของแบคทีเรียลเซลลูโล และแบคทีเรียที่ผลิต ุ้นเซลลูโล  
1.1 แบคทีเรียลเซลลูโล  (Bacterial Cellulose) 

 แบคทีเรียลเซลลูโล เป็นคาร์โบไ เดรตชนิดโ โมโพลีแซคคาไรด์เชิงเ ้นประก บด้ ย
น่ ยย่ ยข งกลูโค  (β-D-glucopyranose) ูตรโครง ร้างดังภาพที่ 1 มีค่า Degree of 

polymerization (DP) ยู่ในช่ งประมาณ 2,000-12,700 เชื่ มต่ กันเป็น ายยา ด้ ยพันธะ     
β-1, 4 glycosidic จากการ ึก าโดยใช้การ ักเ รัง ีเ กซ์ (X-ray diffraction) โมเลกุลข ง
เซลลูโล ยู่ในลัก ณะเป็นเ ้นยา เรียงขนานกัน แต่ละเ ้นจะเชื่ มกันด้ ยพันธะไ โดรเจน ร มกัน
ยู่เป็นมัดมีลัก ณะเป็นเ ้นใยเล็กๆ เรียก ่าไฟบริล (fibril) (Esa et al., 2014) 

 

 
ภาพที่ 1 ูตรโครง ร้างข งแบคทีเรียลเซลลูโล  
ที่มา: Kennedy (1988) 

 
  โครง ร้างข งเซลลูโล มี 2 รูปแบบ ประก บด้ ยในรูปแบบ ัลฟา (Cellulose I α) และ
รูปแบบเบต้า (Cellulose I β) แบคทีเรียเซลลูโล มีรูปแบบ ัลฟาเป็น งค์ประก บ ลักประมาณ 60 
เป ร์เซ็นต์ ซึ่งแตกต่างจากโครง ร้างข งพืชชั้น ูงที่มีโครง ร้างแบบเบต้าเป็น งค์ประก บ ลัก ซึ่ง
โครง ร้างจะมีค ามแข็งแรงก ่าแบบ ัลฟา โครง ร้างทั้ง งแบบนี้จะพันกันเป็นเกลีย  ร มตั เป็น
เ ้น ายไมโครไฟบริลที่มีขนาดแตกต่างกัน ขนาดเ ้นใยไมโครไฟบริลข งแบคทีเรียเซลลูโล มีขนาด
เล็ก มีค ามก ้าง 100 นาโนเมตร และ นา 3-8 นาโนเมตร มีขนาดเล็กก ่าเ ้นใยข งพืชชั้น ูงและ
เ ้นใย ังเคราะ ์ (Synthetic fiber) ประมาณ 10-1,000 เท่า และ 100 เท่า ตามลําดับ (Cousins 
and Brown, 1995) ดังภาพที่ 2  
 

 
ภาพที่ 2 ขนาดข งเ ้นใยแบคทีเรียลเซลลูโล เปรียบเทียบกับเ ้นใยจากแ ล่ง ื่นๆ 
 ที่มา: Yoshinaga et al. (1997) 

ตั อย่างที่ 12 การตร จเอก าร 
  18 ตั นา 

เ ้น 1 บรรทัด  

เ ้น 1 บรรทัด  

เ ้น 1 บรรทัด  
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มีการ ึก าพบ ่า งค์ประก บทางเคมีข งแบคทีเรียลเซลลูโล ประก บด้ ย น้ํา ไขมัน 
ารเยื่ ใย โปรตีน เถ้า และคาร์โบไ เดรต ปริมาณ 0.06, 94.6, 1.15, 0.84, 0.10 และ 3.2 

เป ร์เซ็นต์ ตามลําดับ (Guzman et al., 1982) น กจากนี้ยังพบแร่ธาตุต่างๆ ประก บด้ ยแคลเซียม 
ฟ ฟ รั  และไน าซีน ปริมาณ 0.520, 0.570 และ 0.022 เป ร์เซ็นต์ ตามลําดับ ( มคิด, 2530)  

 
         1.2 แบคทีเรียท่ีผลิต ุ้นเซลลูโล  (Cellulose Bacteria) 
  เชื้ แบคทีเรียที่ได้รับค าม นใจในการผลิตแบคทีเรียลเซลลูโล ในระดับ ุต า กรรมมี

ลายชนิด แต่ ่ นใ ญ่เป็น Acetobacter sp. ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมลบจัด ยู่ ใน ง ์ 
Acetobacteraceae ่ น ายพันธุ์ที่ ําคัญและใช้ในการผลิตแบคทีเรียลเซลลูโล กัน ย่างก ้างข าง 
คื  A. xylinum, A. hansenii, และ A. acetigenum ํา รับ A. aceti subsp., A. xylinum เซลล์
มีลัก ณะรูปร่างรีจนถึงเป็นท่ น าจเป็นท่ นตรง รื โค้ง เซลล์เดี่ย  เป็นคู่ รื ต่ กันเป็น าย 
ขนาดเซลล์ก ้างประมาณ 0.6-0.8 ไมคร น ยา ประมาณ 1.0-4.0 ไมคร น และ าจพบในลัก ณะ
กลม ยืดยา  (Elongation) บ ม (Swollen) รูปกระบ ง (Clup Shape) รื เป็นเ ้น าย 
(Filamentous) เคลื่ นที่ได้โดยแฟลกเจลลาร บเซลล์ รื แฟลกเจลลาที่ขั้ เซลล์ รื ไม่เคลื่ นที่ ไม่
ร้างเ นโด ป ร์ (Endospore) โคโลนีข งเชื้  Acetobacter sp. มี ีชมพูเนื่ งจากมีการ
ังเคราะ ์ ารพ ร์ไฟริน ์ ต้ งการ ากา  (Aerobic) มีเมตาโบลิซึมจากการ ายใจด้ ย กซิเจน 

(Bielecki et al., 2014) 
 
2. การผลิต ุ้นเซลลูโล โดยเชื้อแบคทีเรีย A. xylinum 
 ลัก ณะการผลิต ุ้นเซลลูโล โดยเชื้  A. xylinum เป็นแบบ Growth Associated  มีลัก ณะ
ําคัญคื การเจริญเติบโตและการผลิตแบคทีเรียลเซลลูโล เกิดพร้ มกัน โดยในระ ่างช่ งการ

เจริญเติบโต (Trophophase) แบคทีเรียลเซลลูโล จะมีการเพ่ิมจําน นเซลล์เป็นจําน นมากและมี
การผลิตแบคทีเรียลเซลลูโล กมาน้ ย ในช่ งผลิตผลิตภัณฑ์คื  แบคทีเรียลเซลลูโล  
(Idiophase) จะมีการเจริญข งเซลล์เพียงเล็กน้ ย แต่มีการผลิตแบคทีเรียเซลลูโล ู ง ุด ํา รับ
การผลิตต่างๆ (Ishikawa et al., 1995) ในการผลิตแบคทีเรียลเซลลูโล แบ่ง กเป็น 2 ิธี ลัก 
ดังนี้ 
 2.1 การ มักบนอา ารเ ล  (Liquid Surface Culture) 

การ มัก ิธีนี้โดยทั่ ไปใช้น้ํามะพร้า  ซึ่งเป็น ัตถุเ ลื ใช้จากโรงงาน ุต า กรรม
า ารและภาชนะที่ใช้ มักเป็นถาด ลูมิเนียม รื พลา ติกผิ เรียบ า ารเลี้ยงเชื้ ที่เ มาะ มกับ

การเจริญเติบโตข งแบคทีเรีย ค ามเข้มข้นข งแ ล่งคาร์บ นโดยใช้น้ําตาลซูโคร ใ ้มีค ามเข้มข้น 
5-10 เป ร์เซ็นต์ และค่า pH เริ่มต้นปรับด้ ยกรด ะซิติกเข้มข้นใ ้ ยู่ในช่ งค่า pH 4.0-5.0 ธาตุ า าร
ื่นๆ ที่เติม เช่น แ มโมเนียมซัลเฟต (NH4)2SO4 ( รา ุฒิ และคณะ, 2533) รื ได-แ มโมเนียมฟ เฟต 

(NH4)2HPO4 (Lapus et al., 1967) ํา รับเป็นแ ล่ง าร า ารไนโตรเจน (N-source) การฆ่าเชื้
ใช้ ิธีการต้มใ ้เดื ด เมื่ า ารเย็นลงเท า ารเลี้ยงเชื้ ลงในถาด ลูมิเนียม รื พลา ติกผิ เรียบ 
ใ ้มีระดับค ามลึก 10-15 เซนติเมตร คลุมภาชนะด้ ยผ้าขา บางที่ฆ่าเชื้ แล้  ้ งบ่มเชื้ รมค ันฆ่า
เชื้ ด้ ยไซยาไนด์ก่ นการ มัก 2-3 ัน ้ งมีการระบาย ากา  จากนั้นใ ่กล้าเชื้ ที่มี ายุ 24 

ตั อย่างท่ี 12 การตร จเอก าร (ต่ ) 

เ ้น 1 บรรทัด  

เ ้น 1 บรรทัด  
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ชั่ โมง ประมาณ 10-40 เป ร์เซ็นต์ ลังจากการ มัก 7-14 ัน แบคทีเรียจะผลิตแบคทีเรียล
เซลลูโล บนผิ น้าข ง า ารเลี้ยงเชื้ มีลัก ณะ ีขา ครีม มีเนื้ ัมผั ที่เ นีย และแน่นและที่
ําคัญ คื  มีปริมาณแบคทีเรียลเซลลูโล ูง มีชื่ เรียก ลายชื่  เช่น ุ้น รรค์ ุ้นมะพร้า  และเ ็ด

รั เซีย ( รา ุฒิ และคณะ, 2536) 
 
         2.2 การ มักในอา ารเ ล  (Submerged Culture) 

     การ มักแบคทีเรียลเซลลูโล ใ ้ได้ปริมาณมาก ามารถทําได้โดยการผลิตในถัง มัก
เพราะมีการค บคุม ุณ ภูมิ การใ ้ ากา  การก นและระยะเ ลาการ มักที่แน่น น เป็นต้น  
(Lapus et al., 1967) 
 
3. การ ังเคราะ ์เซลลูโล  
 กลไกการ ังเคราะ ์แบคทีเรียลเซลลูโล ข งเชื้  A. xylinum มีค ามคล้ายคลึงกับ
เซลลูโล ข งพืชชั้น ูง ในระ ่างการ ังเคราะ ์แบคทีเรียลเซลลูโล  แบคทีเรียต้ งการ ากา และ
แ ล่งคาร์บ นเพ่ื ประ านโครง ร้างข งแบคทีเรียลเซลลูโล ในปฏิกิริยาโพลีเม ไรเซชั่น 
(Polymerization) การ ังเคราะ ์เซลลูโล จาก ารตั้งต้น มีกระบ นการผลิตที่ซับซ้ น ลาย
ขั้นต น ซึ่งเกี่ย ข้ งกับเ นไซม์ ตั เร่งปฏิกิริยาและโปรตีนค บคุมเป็นจําน นมาก การ ังเคราะ ์
เซลลูโล ข ง A. xylinum จัดเป็นกระบ นการเมทาบ ลีซึมขั้น ุดท้ายข งการใช้ประโยชน์จาก
คาร์บ น โดยเกี่ย ข้ งกับ Pentose Phosphate Cycle รื  Krebs Cycle ค บคู่ไปกับ
กระบ นการ Gluconeogenesis แบคทีเรียดังกล่า จัดเป็นแบคทีเรียกรด ะซิติก (Acetic Acid 
Bacteria) จึงไม่มีกระบ นการ glycolysis เนื่ งจากไม่ ามารถ ังเคราะ ์เ นไซม์ 
Phosphofructose Kinase  (Ross et al., 1991) 
 
4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการ ังเคราะ ์เซลลูโล โดยแบคทีเรีย                         
 ปัจจัยที่มีผลต่ การเจริญเติบโตข งเซลล์ ตล ดจนการ ังเคราะ ์แบคทีเรียลเซลลูโล ข ง
เชื้  A. xylinum มีดังต่ ไปนี้ 
 4.1 ารอา ารคาร์บอน (C-Source) 
   คาร์บ นเป็นธาตุที่มีค าม ําคัญในการ ังเคราะ ์เซลล์และพลังงาน โดยทั่ ไปจุลินทรีย์
ที่เจริญใน ภา ะที่ไม่มี ากา จะใช้แ ล่งคาร์บ นประมาณ 10 เป ร์เซ็นต์ ในการ ังเคราะ ์เซลล์ 
่ นแบคทีเรียที่เจริญใน ภา ะที่มี ากา จะใช้แ ล่งคาร์บ นประมาณ 50-55 เป ร์เซ็นต์ ในการ
ังเคราะ ์เซลล์ (Stabury and Whitaker, 1984) าร า ารคาร์บ นที่เ มาะ มต่ การผลิต

แบคทีเรียลเซลลูโล โดยเชื้  A. xylinum เช่น น้ําตาลกลูโค และฟรุกโท  ตามลําดับ าร า าร
ไนโตรเจน นินทรีย์ที่เ มาะ มต่ การ ังเคราะ ์แบคทีเรียลเซลลูโล  เช่น แ มโมเนียมฟ ตเฟ และ
แ มโมเนียมซัลเฟต (Hestrin et al., 1947) 
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 4.2 แ ล่งไนโตรเจนและ ารอา ารอ่ืนๆ 
               เซลล์แบคทีเรียมีไนโตรเจนเป็น งค์ประก บประมาณ 8-10 เป ร์เซ็นต์ข งน้ํา นักแ ้ง 
ค ามต้ งการไนโตรเจนข งแบคทีเรียแต่ละชนิดแตกต่างกันไป แบคทีเรียบาง ายพันธุ์ ามารถ
เจริญเติบโตได้ใน าร า ารที่มี ารไนโตรเจน นินทรีย์ ( Inorganic Nitrogen) แต่บาง ายพันธุ์
ต้ งการ ารไนโตรเจน ินทรีย์ (Organic Nitrogen) แ ล่งไนโตรเจน นินทรีย์ที่ ําคัญเป็น าร
ประเภทก๊าซแ มโมเนียม เกลื แ มโมเนียมและไนเตรท ํา รับแ มโมเนี ยมซัลเฟต ปกติเมื่
แ มโมเนียม (NH4

+) ถูกใช้ไปจะทําใ ้ค่า pH ข ง า ารเลี้ยงเชื้ จะเป็นกรดเพราะจะเกิดการ ะ ม
นุมูลซัลเฟต (SO4

-2) ขึ้น ่ นก๊าซแ มโมเนียมและไนเตรทเมื่ ถูกเมตาโบไลท์และทําใ ้เกิด ภา ะ
ที่เป็นด่างใน า ารเลี้ยงเชื้  (Stabury and Whitaker, 1984)  
 
         4.3 อุณ ภูมิ 

     ุณ ภูมิเป็นปัจจัย นึ่งที่ ําคัญต่ การเจริญข งเชื้ และการผลิต ุ้นเซลลูโล  มีงาน ิจัย
ลายงานได้ ึก าเรื่ งข ง ุณ ภูมิ เช่น Krusong and Yoshida (1995) พบ ่า ุณ ภูมิเป็นปัจจัย

ที่ ําคัญมีผลต่ การเจริญเติบโตและการผลิตแบคทีเรียลเซลลูโล  ในการผลิต ารโพลีแซคคาไรด์ข ง
เชื้  Escherichia coli โดยทําการ มักที่ ุณ ภูมิ 20 และ 37 ง าเซลเซีย  พบ ่าที่ ุณ ภูมิ 37 
ง าเซลเซีย  ปริมาณโพลีแซคคาไรด์ที่แบคทีเรีย ังเคราะ ์ขึ้นจะต่ําก ่าการ มักที่ ุณ ภูมิ 20 
ง าเซลเซีย  

 
 4.4 อัตราการใ ้อากา  

     ัตราการใ ้ ากา มีผลต่ การ ังเคราะ ์แบคทีเรียลเซลลูโล ข งเชื้  A. xylinum ซึ่งมี
รายงานข ง Krusong and Yoshida (1995) พบ ่าปริมาณการใ ้ ากา และปริมาณ กซิเจนมีผล
ต่ การ ังเคราะ ์แบคทีเรียลเซลลูโล ข งเชื้  A. xylinum โดยมีผลกับปริมาณพลังงานที่ ร้างขึ้น
จากกระบ นการเมตาโบลิซึมข งเซลล์  

 
         4.5 ค่า pH ของอา ารเลี้ยงเชื้อ 

  โดยปกติค่า pH ที่เ มาะ มในการเลี้ยงเชื้  A. xylinum ยู่ที่ประมาณ 4.0-5.0 ซึ่งมี
รายงานข ง Alaban (1962) ได้ ึก าผลข งค่า pH เริ่มต้นข ง า ารเลี้ยงเชื้  ในการเพาะเลี้ยง
เชื้  A. xylinum พบ ่าค่า pH 4.0-5.0 เป็น ภา ะที่เ มาะ มต่ การเจริญเติบโตและการผลิต
แบคทีเรียลเซลลูโล  ที่ค่า pH 3.0 การเจริญเติบโตข งเชื้ จะลดลงและที่ค่า pH มากก ่า 8.0 เชื้
จะไม่ ามารถเจริญเติบโตได้  Mosaoka et al. (1993) รายงาน ่าค่า pH เริ่มต้นข ง า ารเลี้ยง
เชื้ เป็นปัจจัย นึ่งที่ต้ งมีการค บคุมก่ นการ มัก เพ่ื ใ ้ได้ ภา ะที่เ มาะ มกับการเจริญเติบโต
และการผลิต 
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5. เงาะ 
 เงาะ มีชื่ ามัญ ่า Rumbutan มีชื่ ทาง ิทยา า ตร์ ่า Nephelinum lappaceum L. 

และมีชื่ ง ์ ่า Sapindaceae เงาะเป็นพืชยืนต้นที่มีขนาดไม่ใ ญ่มากนัก ผลเงาะจะมี ีเขีย เมื่ ดิบ
แล้ จะเปลี่ยนเป็น ีแดงจัด รื ีแดงปนชมพูเมื่ ุกแล้ ่ นเปลื กข งเงาะจะมีขน ่ น ีแดงขึ้น ยู่
ร บๆทั่ ทั้งผล ่ นเนื้ ภายในขนเงาะจะมี ีขา ชุ่มน้ํามีร าน ร่ ยเงาะเป็นผลไม้ในเขตร้ นที่มี
ค าม ําคัญทางเ ร ฐกิจชนิด นึ่งข งประเท ไทย มีการปลูกกัน ย่างแพร่ ลาย (กระยาทิพย์ , 
2537) 
         5.1 ลัก ณะทางพฤก า ตร์ 
              เงาะเป็นพืชยืนต้น ยู่ใน ง ์ Sapindaceae  มีระบบรากแบบรากแก้ ที่เกิดจากเมล็ด

ยั่งลึกลงไปในดิน ทํา น้าที่ยึดลําต้นใ ้แข็งแรง ต่ จากรากแก้ จะเป็นรากแขนง และราก ีกชนิด
นึ่งเรียก ่ารากฝ ย ทํา น้าที่ดูดซับน้ํา า ารลําเลียงขึ้นไปเลี้ยง ่ นต่างๆข งลําต้น ลัก ณะลําต้น

จะแตกกิ่งก้าน าขามาก มีค าม ูงประมาณ 15-25 เมตร เปลื ก ีเทา มน้ําตาลเข้ม กิ่งเล็กกลม ี
น้ําตาล มแดงคล้ํา มีลัก ณะใบเป็นใบร ม มีจําน นใบย่ ย 2-4 คู่ ฐานก้านใบ นาในขณะที่ยัง ่ น
จะมีขน รูปร่างเป็นรูปโล่ยา รื รูปไข่ ั กลับ ฐานแ ลมปลายมน ข บใบเรีย ีเขีย มเ ลื ง เ ้น
กลางใบขนาดใ ญ่ม งเ ็นได้ชัดมีจําน นเ ้นใบประมาณ 6-15 คู่ กด กเป็นช่ บริเ ณปลายกิ่ง
และซ กใบ ลัก ณะข งช่ ด กจะตั้งตรงแตกแขนงและจะมีจําน นด ก ยู่มาก เมื่ ด กได้รับการ
ผ มเก รก็จะเกิดเป็นผลร มกัน ยู่เป็นช่  ลัก ณะข งผลค่ นข้างกลม ีแดง บางพันธุ์มี ีแดงปน
เ ลื ง ขนาดข งผลจะมีค ามยา ประมาณ 3.5-8 เซนติเมตร และก ้างประมาณ 2-5 เซนติเมตร 
ขน ั้น รื ขนยา ขึ้น ยู่กับชนิดข งพันธุ์ เนื้ ในมีลัก ณะใ ่ นนุ่ม รื เป็น ีขา มเ ลื ง ่ ุ้ม
เมล็ด ยู่ ซึ่งเมล็ดจะมีลัก ณะเป็นรูปแบนยา รี รื บางครั้งกลมเป็นรูปไข่ ผิ น กข งเมล็ดจะ ุ้ม
ด้ ยผิ เปลื กบางๆ ีน้ําตาล ่ น ่ ุ้มเนื้ เยื่ ในเมล็ดที่ถูกแบ่ง กเป็น 2 ่ น มีลัก ณะรูปร่าง
ไม่แน่น น (เกียรติเก ตร, ม.ป.ป.)  
 
         5.2 ายพันธุ์เงาะ 

     พันธุ์เงาะที่ปลูกในประเท มี ลายพันธุ์ แต่พันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้าในปัจจุบันได้แก่ พันธุ์
โรงเรียน และพันธุ์ ีชมพู โดยมีรายละเ ียดดังต่ ไปนี้ 

 5.2.1 พันธุ์โรงเรียน 
            เป็นเงาะที่มีคุณภาพดี เป็นที่ต้ งการข งตลาด ราคา ูงก ่าเงาะพันธุ์ ีชมพู มีผิ

ีแดงเข้ม โคนขนมี ีแดง ปลายขน ีเขีย  เนื้ นาแ ้ง และล่ น กจากเมล็ดได้ง่าย เป็นพันธุ์ที่
ต บ น งต่ ปุ๋ยได้ดีแต่มีข้ เ ียคื  ่ นแ ต่ การเปลี่ยนแปลงข งดินฟ้า ากา  ในกรณีที่ขาดน้ํา
ในช่ งข งผล ่ นผลจะแตก รื ร่ ง ลนเ ีย ายได้ มากก ่าเงาะพันธุ์ ีชมพู                
 5.2.2 พันธุ์ ีชมพู 

   เป็นพันธุ์ที่ปลูกง่าย มีการเจริญเติบโตดี ทนทานต่ การเปลี่ยนแปลง ภาพฟ้า 
ากา  ใ ้ผลดก มีผิ และขนเป็น ีชมพู ด เนื้ นา ฉ่ําน้ํา ใ ้ผลดก แต่มีข้ เ ียคื  บ บช้ําง่าย ไม่

ทนทานต่ การขน ่งร มทั้งไม่เป็นต้ งการข งตลาดบางแ ่งจึงทําใ ้เงาะพันธุ์ ีชมพูมีราคาค่ นข้าง
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ต่ําการตัด ินใจ เลื กปลูกเงาะพันธุ์ใดนั้นขึ้น ยู่กับค ามพร้ มข งเก ตรกร และ ภาพพ้ืนที่
โดยเฉพาะในปัจจัยที่เก่ีย ข้ งกับแ ล่งน้ํา และตลาดเป็น ําคัญ 

5.2.3 พันธุ์ ีท ง 
 เป็นพันธุ์ที่ปลูกง่าย มีการเจริญเติบโตดีที่ ุด การแตกทรงพุ่มดีมากลําต้นเกลี้ยง 

ใบค่ นข้างยา และใ ญ่ ลัก ณะเด่น ีกประการ นึ่งคื  ผลใ ญ่มากขนยา แข็ง ี ย ีข งขน
และเปลื กเมื่ ุกมี ีแดงเข้ม และเมื่ ุกง มเต็มที่โคนขนจะแดงปลายขน ีเขีย ต ง ่ น เนื้ มี ี
ขา ค่ นข้างใ  เนื้ ล่ นจากเมล็ด แต่มีเปลื กเมล็ดติดเนื้ บ้าง เมื่ เก็บจากต้นใ ม่ๆจะมีร าน
มเปรี้ย เล็กน้ ย แต่ถ้าทิ้งไ ้ 1-2 คืน จะมีร านแ ลมข้ึนและมีกลิ่น ม 

5.2.4 พันธุ์น้ําตาลกร ด 

  เป็นพันธุ์เตี้ย มีการเจริญเติบโตค่ นข้างช้า ขนาดทรงพุ่มเตี้ยก ่าพันธุ์ ีท งและ
พันธุ์โรงเรียนมาก ซึ่งนับ ่า ะด กแก่การดูแลรัก า ลัก ณะใบมีขนาดกลาง ปลายใบค่ นข้างมน ี
เขีย เข้มเป็นมัน มีลัก ณะคล้ายเงาะโรงเรียน เมื่ เริ่ม ุกผิ เปลื กจะมี ีเ ลื งเข้มโคนขน ีชมพู  
และ ่ นปลายขนมี ีเขีย ่ น มเ ลื ง เมื่ ุกเต็มที่ที่โคนขนจะขยาย ่างกันและค่ นข้างแข็ง
ทนทานต่ การขน ่ง เนื่ งจากมีเปลื ก นา เนื้ มี ีขา ขุ่นและมีร ยย่น ลัก ณะข งเมล็ดแบน
ค่ นข้างก ้างและ ั้น เมล็ดมี ีขา มเ ลื งคล้ายงาช้าง  

5.2.5 พันธุ์บางยี่ขัน 
 เป็นเงาะพันธุ์ดั้งเดิมข งภาคกลาง ปลูกง่ายทรงพุ่มใ ญ่ ูง กิ่งเ นีย  ผลขนาด
กลาง ีแดง มเ ลื ง ผลไม่ตก ่ นใ ญ่เนื้ นาไม่ค่ ยล่ น มีร าน มเปรี้ย  ปัจจุบันไม่ค่ ย
นิยมปลูก  

5.2.6 พันธุ์เจ๊ะมง 
เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกทางภาคใต้ เช่น งขลา ปัตตานีและนราธิ า  เป็นพันธุ์ นัก

ก ่าพันธุ์ ื่นๆ ปลูกยากใ ้ผลไม่ดกลัก ณะใบมีขนาดปานกลางปลายใบง เล็กน้ ย ผล ีแดง ด ร
าน กร บ เนื้ ไม่แฉะ  

5.2.7 พันธุ์ซาลังง  
  เป็นเงาะพันธุ์ที่นิยมปลูกทางภาคใต้ปลูกยากใ ้ผลช้า และผลดกน้ ยก ่าเจ๊ะมง 

ลัก ณะโดยทั่ ไปใบค่ นข้างใ ญ่ ผลขนาดใ ญ่ยา ขน ีแดง มชมพู แต่ขนาดผลใ ญ่ก ่า เนื้ นา 
ล่ นกร บ ร ก าน มเปรี้ย  ( ิทธิฤทธิ์, 2546) 
 
 5.3 คุณค่าทางอา ารของเงาะ 

     เงาะเป็นผลไม้ ีกชนิดที ่ม ีขายกัน ยู ่ทั ่ ไป เป็นผลไม้ร านและ มเปรี ้ย
รับประทานเงาะ ด ามารถแก้ าการท้ งร่ งชนิดรุนแรงได้ผลดี น กจากนี้ผลเงาะนํามาต้มนําน้ําที่
ได้มาเป็นยาแก้ ักเ บ ฆ่าเชื้ แบคทีเรีย รัก า าการ ักเ บในช่ งปาก และโรคบิดท้ งร่ ง มีข้
ค รระ ัง คื เม็ดในข งเงาะมีพิ แม้ ่าจะเ าไปคั่ จน ุกแล้  แต่ถ้ารับประทานมากเกินไปจะมี าการ
ป ดท้ ง เ ียน ีร ะมีไข้ คลื่นไ ้ าเจียน ดังนั้นไม่ค รจะรับประทานเม็ด (เกียรติเก ตร, ม.ป.ป.) 
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6. งาน ิจัยท่ีเกี่ย ข้อง 
         ิริ รรณ  และคณะ (ม.ป.ป.)  ึก า ภา ะที่เ มาะ มต่ การผลิตเซลลูโล ในน้ํามะเกี๋ยง
โดยใช้เชื้  A. xylinum Agr 60 โดยมี ัตถุประ งค์เพ่ื  ึก าปริมาณน้ําตาล ปริมาณเชื้ เริ่มต้น ผล
ข งแ ง การเลี้ยงใน ภา ะนิ่งเปรียบเทียบกับ ภา ะเขย่า ผลที่ได้พบ ่า ปริมาณน้ําตาลที่เ มาะ ม 
คื  12 ง าบริกซ์ ใ ้เซลลูโล นา 2.3 เซนติเมตร ปริมาณเชื้ เริ่มต้นที่ 5, 7 และ 10 เป ร์เซ็นต์ 
(ปริมาตรต่ ปริมาตร) ใ ้ผลไม่ต่างกนั ํา รับการเลี้ยงใน ภา ะที่มีแ งจะใ ้ผลผลิตดีก ่าใน ภา ะ
มืด โดยมีค าม นาข งเซลลูโล ยู่ที่ 1.5 เซนติเมตร ่ นใน ภา ะมืดจะมีค าม นาเพียง 1.1 
เซนติเมตร และการเลี้ยงใน ภา ะนิ่งจะใ ้ผลผลิตข งเซลลูโล มากก ่าใน ภา ะเขย่าโดยมีน้ํา นัก
แ ้งเฉลี่ย 58.15 กรัมต่ ลิตร ในขณะที่การเลี้ยงใน ภา ะเขย่าจะมีน้ํา นักแ ้งเพียง 12.1 กรัมต่
ลิตร 
         นันต์ และคณะ (ม.ป.ป.) ึก า ภา ะที่เ มาะ มในการผลิต ุ้น รรค์จากกากน้ําตาล โดย
มี ัตถุประ งค์เพ่ื  ึก า ภา ะที่เ มาะ มในการผลิต ุ้น รรค์โดยใช้กากน้ําตาลเป็น ัตถุดิบด้ ย
แบคทีเรีย A. xylinum จากผลการทดล งพบ ่า พบ ่า แบคทีเรียจะ ร้างแผ่น ุ้นได้ดีในกากน้ําตาล
ที่มีปริมาณข งแข็งทั้ง มดที่ละลายได้ ทั้ง มดเท่ากับ 12 ง าบริกซ์ pH 5.0 แ มโมเนียมซัลเฟต
ค ามเข้มข้น 0.7 เป ร์เซ็นต ์และใช้ปริมาณ ั เชื้ เริ่มต้น 10 เป ร์เซ็นต์ 
         พรทิพย์ และปราณี (ม.ป.ป.) ึก า ภา ะที่เ มาะ มต่ การผลิต ุ้น รรค์จาก มุนไพร โดย
ทําการ ึก าพืชทั้ง มด 3 ชนิดได้แก่ แตงโม ฝรั่งและมะละก  โดยมี ัตถุประ งค์เพ่ื  า ภา ะ
ปริมาณน้ําตาลที่เ มาะ ม  และทด บการย มรับ ภา ะที่ดีที่ ุดข ง ุ้นน้ําผลไม้เปรียบเทียบกับ
ุ้นน้ํามะพร้า  พบ ่า ค าม นาแผ่นเซลลูโล ที่ผลิตได้ ูง ุดข งแตงโม (น้ําตาล 7 เป ร์เซ็นต์) นา 

1.510 เซนติเมตร ฝรั่ง (น้ําตาล 7 เป ร์เซ็นต์) นา 1.275 เซนติเมตร และมะละก  (น้ําตาล 6 
เป ร์เซ็นต์) นา 1.470 เซนติเมตร การทด บการย มรับ ภา ะที่เ มาะ มที่ ุดข งเซลลูโล ที่ได้
จากน้ําผลไม้แต่ละชนิดนํามาเปรียบเทียบกับเซลลูโล ที่ได้จากน้ํามะพร้า  โดยการชิมพบ ่า 
เซลลูโล ที่ได้จากแตงโมได้รับการย มรับใกล้เคียงกับน้ํามะพร้า  
         รา ุฒิ (2536) ึก าการผลิตเซลลูโล จากน้ํา างนมโดยใช้เชื้ แบคทีเรีย Acetobacter 
xylinum พบ ่าน้ํา างนมที่เ มาะ มคื  น้ํา างนมที่ผ่านการแยกตะก นภาย ลังจากการฆ่าเชื้  
่ น ภา ะที่เ มาะ มในการผลิตที่เ มาะ มประก บด้ ย ค ามเข้มข้นข งน้ําตาล 7.5 เป ร์เซ็นต์ 

กรด ะซิติก 4 เป ร์เซ็นต์ ปริมาณ ั เชื้  10 เป ร์เซ็นต์ ทําการ มักในข ดบรรจุน้ํา มัก 150 
มิลลิลิตร เป็นระยะเ ลา 7 ถึง 14 ัน ที่ ุณ ภูมิ 32 ง าเซลเซีย  จะได้ ุ้นเซลลูโล ที่มีค าม นา
และน้ํา นัก ูง ุด เมื่ นํา ุ้นมา ิเคราะ ์ทางเคมี าปริมาณเซลลูโล  เถ้า ค ามชื้น พบ ่ามีค่าเท่ากับ 
2.92-5.64, 0.1-0.19 และ 96-95.4 เป ร์เซ็นต์ตามลําดับ ภาย ลังจากการ มัก 7 ถึง 14 ัน 
ในขณะที่ไม่มีการเ ริมลิกนินใน ุ้นที่ ร้างข้ึนมาจาก A. xylinum            
 
 
 
 
 

ตั อย่างที่ 12 การตร จเอก าร (ต่ ) 
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อุปกรณ์และ ิธีการ 
 

1.  อุปกรณ์ 
1.1 เนื้ เงาะ 
1.2 น้ํากลั่น 
1.3 น้ําตาลทรายขา  
1.4 Sodium Hydroxide (NaOH) ยี่ ้  Calo Erba 
1.5 Phenolphthalein ยี่ ้  Lobal Chemie 
1.6 Acetic Acid ยี่ ้  Rankem 
1.7 Sodium Chloride (NaCl) 0.1 N 0.5 N ยี่ ้  Calo Erba 
1.8 ุปกรณ์เครื่ งแก้  
1.9 ุปกรณ์เครื่ งครั  
1.10 เครื่ ง ัดปริมาณข งแข็งที่ละลายได้ (Hand Refractometer) ยี่ ้  Atago 
1.11 เครื่ งปัน่ า าร รุ่น HR20202 ยี่ ้  Philip  
1.12 เครื่ งชั่งท นิยม 2 ตําแ น่ง รุ่น CP3202S ยี่ ้  Sartorius 
1.13 ําลี 
1.14 ผ้าขา บาง 
1.15 กระดา และยางรัด 
1.16 ุปกรณ์ ิเคราะ ์ทางกายภาพ (ไม้บรรทัด เครื่ งชั่งท นิยม 4 ตําแ น่ง รุ่น TB-214 

 ยี่ ้  Denver Instrument) 
1.17 เครื่ ง ัดค ามเป็นกรด-ด่าง (pH meter) รุ่น pH/Ion S220 ยี่ ้  Seven Compact 
1.18 ตู้ค บคุม ุณ ภูม ิ(Incubator) ยี่ ้  Binder 
1.19 ตู้ บลมร้ น (Hot Air Oven) รุ่น ULM 500 ยี่ ้  Binder  
1.20 ่างน้ําค บคุม ุณ ภูมิ (Water Baths) รุ่น DH-60-110 ยี่ ้  Digital Heat  

 
2. ิธีการ 

2.1 การเตรียม ั เชื้อ Acetobacter  xylinum 
 เตรียมน้ําเงาะ 500 มิลลิลิตร ที่มีการเจื จางใ ้มีค่าข งแข็งที่ละลายได้ 12 ง าบริกซ์ 
(โดยเนื้ เงาะ 1 กิโลกรัม นํามาปั่นร มกับน้ํากลั่นปริมาตร 500 มิลลิลิตร กร งเ าแต่น้ํา) เติม
แ มโมเนียมซัลเฟต (NH4)2SO4 0.5 เป ร์เซ็นต์ (น้ํา นักต่ ปริมาตร) แล้ ปรับ pH ใ ้ได้ 4.5 ด้ ย
กรด ะซิติก ต งน้ําเงาะที่เตรียมแล้ ปริมาณ 100 มิลลิลิตร นําไปใ ่ในฟลา ก์ขนาด 250 มิลลิลิตร 
จําน น 5 ฟลา ก์ นําไปฆ่าเชื้ ด้ ยค ามร้ นที่ ุณ ภูมิ 121 ง าเซลเซีย  เป็นเ ลา 15 นาที เติม
ั เชื้  A. xylinum 10 เป ร์เซ็นต์ ตั้งไ ้ที่ ุณ ภูมิ ้ งเป็นเ ลา 3 ัน  จะเกิดแผ่น ุ้นที่ผิ น้าข ง

น้ําเงาะ 
 
 

ตั อย่างที่ 13 อุปกรณ์และ ิธีการ 

เ ้น 1 บรรทัด  

เ ้น 1 บรรทัด  
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2.2 การ ึก าปริมาณของแข็งท้ัง มดที่ละลายได้ (Total Soluble Solid, TSS) 
นําน้ําเงาะมาทําการเจื จางใ ้มีค่าข งแข็งทั้ง มดที่ละลายได้ 8, 10, 12 และ 14 ง า 

บริกซ์ ด้ ยน้ํากลั่น เติม (NH4)2SO4 0.5 เป ร์เซ็นต์ (น้ํา นักต่ ปริมาตร) แล้ ปรับ pH ใ ้ได้ 4.5 
ด้ ยกรด ะซิติก แบ่งน้ําเงาะที่มีการปรับค่าเรียบร้ ยแล้ ใ ่ ล ดพลา ติกฝาเขีย  โดยเท ล ดละ 
20 มิลลิลิตร นําไปฆ่าเชื้ ด้ ยค ามร้ นที่ ุณ ภูมิ 121 ง าเซลเซีย  เป็นเ ลา 15 นาที เติม ั
เชื้  A. xylinum 10 เป ร์เซ็นต์  มักไ ้ที่ ุณ ภูมิ ้ งเป็นเ ลา 14 ัน ทําการตร จทุก 2 ัน เก็บ
แผ่น ุ้นที่ได้จากการ มักไป ัดค าม นาและน้ํา นักแ ้ง  
 

2.3 การ างแผนการทดลองและการ ิเคราะ ์ผลทาง ถิติ 
างแผนการทดล งแบบ ุ่ม มบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) ทํา

การทดล ง 3 ซ้ํา ิเคราะ ์ค ามแปรปร นข งผลการทดล งโดยใช้ Analysis of Variance 
(ANOVA) และเปรียบเทียบค ามแตกต่างระ ่างค่าเฉลี่ยข งข้ มูลโดย ิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test ที่ระดับค ามเชื่ มั่นร้ ยละ 95  
 

2.4 ถานที่ทดลอง 
 ้ งปฏิบัติการกลางคณะเทคโนโลยีการเก ตร ม า ิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
2.5 ระยะเ ลาการทดลอง 
 เดื นธัน าคม พ. . 2556 ถึง เดื นกุมภาพันธ์ พ. . 2557 

 
 

ตั อย่างท่ี 13 อุปกรณ์และ ิธีการ (ต่ ) 

เ ้น 1 บรรทัด  

เ ้น 1 บรรทัด  

เ ้น 1 บรรทัด  
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ผลการทดลอง 
 

จากการ ึก าการใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนรําละเ ียดใน ูตร า ารเลี้ยงปลายี่ กเท        
โดยเปรียบเทียบ ัด ่ นที่แตกต่างกัน 5 ระดับ คื ัตราทดแทนที่ระดับ 0, 25, 50, 75 และ 100 
เป ร์เซ็นต์ เป็นระยะเ ลา 60 ัน โดยปลายี่ กเท ที่นํามาทดล งมีน้ํา นักเฉลี่ยเริ่มต้น 
2.579±0.328 กรัม และค ามยา เฉลี่ยเริ่มต้นเท่ากับ 5.835±0.347 เซนติเมตร ปรากฏผลการ
ทดล งดังนี ้
 
1. การเจริญเติบโตด้านน้ า นักเฉลี่ย (กรัม) 
 การเจริญเติบโตด้านน้ํา นักเพ่ิมเฉลี่ย (กรัม) ข งปลายี่ กเท ที่เลี้ยงด้ ย ูตร า ารที่มีการ
ใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนรําละเ ียดที่ระดับ 0 (0:100), 25 (25:75), 50 (50:50), 75 (75:25) และ 
100 (100:0) เป ร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 5.845±0.821, 5.639±0.143, 4.522±0.505, 4.498±0.391 
และ 3.910±0.080 กรัม ตามลําดับ โดยปลายี่ กเท ที่เลี้ยงด้ ย ูตร า ารที่ใช้ผักกระฉูดบดแ ้ง
ทดแทนรําละเ ียดที่ระดับ 0 เป ร์เซ็นต์ มีน้ํา นักเพ่ิมเฉลี่ยดีที่ ุด ร งลงมาได้แก่ 25 50 75 และ 
100 เป ร์เซ็นต์ และเมื่ นําน้ํา นักเพ่ิมเฉลี่ยข งปลายี่ กเท ที่เลี้ยงด้ ย ูตร า ารที่มีการใช้ผัก
กระฉูดบดแ ้งทดแทนรําละเ ียดที่ระดับแตกต่างกันดังกล่า  มา ิเคราะ ์ทาง ถิติพบ ่า มีค าม
แตกต่างกัน ย่างมีนัย ําคัญทาง ถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 3) (ภาพที่ 3) (ตารางภาคผน กที่ 1) 
กล่า คื  ปลายี่ กเท ที่เลี้ยงด้ ย ูตร า ารที่ใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนรําละเ ียดที่ระดับ 0 
เป ร์เซ็นต์ มีน้ํา นักเพ่ิมเฉลี่ยไม่แตกต่างจาก ปลายี่ กเท ที่เลี้ยงด้ ย ูตร า ารที่ใช้ผักกระฉูดบด
แ ้งทดแทนรําละเ ียดที่ระดับ 25 เป ร์เซ็นต์ แต่แตกต่างจากปลายี่ กเท ท่ีเลี้ยงด้ ย ูตร า ารที่ใช้
ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนรําละเ ียดที่ระดับ 50, 75 และ 100 เป ร์เซ็นต์ ปลายี่ กเท ที่เลี้ยงด้ ย
ูตร า ารที่ใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนรําละเ ียดที่ระดับ 25 เป ร์เซ็นต์ มีน้ํา นักเพ่ิมเฉลี่ยไม่

แตกต่างจาก ปลายี่ กเท ที่เลี้ยงด้ ย ูตร า ารที่ใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนรําละเ ียดที่ระดับ 0 
เป ร์เซ็นต์ แต่แตกต่างจากปลายี่ กเท ที่เลี้ยงด้ ย ูตร า ารที่ใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนรํา
ละเ ียดที่ระดับ 50, 75 และ 100 เป ร์เซ็นต์ ปลายี่ กเท ที่เลี้ยงด้ ย ูตร า ารที่ใช้ผักกระฉูดบด
แ ้งทดแทนรําละเ ียดที่ระดับ 50 เป ร์เซ็นต์ มีน้ํา นักเพ่ิมเฉลี่ยไม่แตกต่างจาก ปลายี่ กเท ที่เลี้ยง
ด้ ย ูตร า ารที่ใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนรําละเ ียดที่ระดับ 75 และ 100 เป ร์เซ็นต์ แต่แตกต่าง
จากปลายี่ กเท ที่เลี้ยงด้ ย ูตร า ารที่ใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนรําละเ ียดที่ระดับ 0 และ 25 
เป ร์เซ็นต์ ปลายี่ กเท ที่เลี้ยงด้ ย ูตร า ารที่ใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนรําละเ ียดที่ระดับ 75 
เป ร์เซ็นต์ มีน้ํา นักเพ่ิมเฉลี่ยไม่แตกต่างจาก ปลายี่ กเท ที่เลี้ยงด้ ย ูตร า ารที่ใช้ผักกระฉูดบด
แ ้งทดแทนรําละเ ียดที่ระดับ 50 และ 100 เป ร์เซ็นต์ แต่แตกต่างจากปลายี่ กเท ที่เลี้ยงด้ ย ูตร
า ารที่ใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนรําละเ ียดที่ระดับ 0 และ 25 เป ร์เซ็นต์ และปลายี่ กเท ที่

เลี้ยงด้ ย ูตร า ารที่ใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนรําละเ ียดที่ระดับ 100 เป ร์เซ็นต์ มีน้ํา นักเพ่ิม
เฉลี่ยไม่แตกต่างจาก ปลายี่ กเท ที่เลี้ยงด้ ย ูตร า ารที่ใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนรําละเ ียดที่
ระดับ 50 และ 75 เป ร์เซ็นต์ แต่แตกต่างจากปลายี่ กเท ที่เลี้ยงด้ ย ูตร า ารที่ใช้ผักกระฉูดบด
แ ้งทดแทนรําละเ ียดที่ระดับ 0 และ 25 เป ร์เซ็นต ์

เ ้น 1 บรรทัด  

ตั อย่างที่ 14 ผลการทดลอง 
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ตารางท่ี 3 การเจริญเติบโตด้านน้ํา นักเพ่ิมเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย± ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ข งปลายี่ ก
เท ที่เลี้ยงด้ ย ูตร า ารที่มีการใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนรําละเ ียดแตกต่างกัน 5 
ระดับ เป็นเ ลา 60 ัน 

อัตราการทดแทน (ผักกระฉูด : ร า) น้ า นักเพิ่มเฉลี่ย (กรัม) 
0 เป ร์เซ็นต์ (0 : 100) 5.845±0.821a 

25 เป ร์เซ็นต์ (25 : 75) 5.639±0.143a 

50 เป ร์เซ็นต์ (50 : 50) 4.522±0.505b 

75 เป ร์เซ็นต์ (50 : 25) 4.498±0.391b 

100 เป ร์เซ็นต์ (100 : 0) 3.910±0.080b 

มายเ ตุ: ตั ัก รที่กํากับค่าเฉลี่ยใน ดมภ์ที่ต่างกัน มายถึง มีค ามแตกต่าง ย่างมีนัย ําคัญทาง
ถิติ (P<0.05) 

 
 

 
ภาพที่ 3 การเจริญเติบโตด้านน้ํา นักเพ่ิมเฉลี่ย (กรัม) ข งปลายี่ กเท ที่เลี้ยงด้ ยผักกระฉูดบดแ ้ง

ทดแทนรําละเ ียดใน ูตร า ารที่แตกต่างกัน 5 ระดับ เป็นเ ลา 60 ัน 
  

 
 
 
 
 
 
 

0
1
2
3
4
5
6
7

ระดับ 0% ระดับ 25% ระดับ 50% ระดับ 75% ระดับ 100% 

ระดับข งผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนรําละเ ียด (เป ร์เซ็นต์) 

5.845 ± 0.821 5.639 ± 0.143 
4.522 ± 0.505 4.498 ± 0.391 

3.910 ± 0.080 

น้ํา
นัก

เพิ่
มเฉ

ลี่ย
 (ก

รัม
) 

ตั อย่างที่ 14 ผลการทดลอง (ต่ ) 
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ตารางท่ี 1 การแพร่กระจายข งแมลง ันท ง Bactrocera tuberculata และแมลง ันท ง ปีชี ์ 
 ื่นจากผลกระโดนในธรรมชาติ 

ถานที่เก็บ 
จัง ัด/อ าเภอ/ต าบล 

ันที่เก็บ
ตั อย่าง 

จ าน น
ผล 

จ าน น
ดักแด้ 

จ าน นและชนิดของแมลง ัน
ทองจากดักแด้ 

BA BC BD BT 
จัง ัดตรัง        
   ําเภ รั ฎา        
       ตําบลค นเบา  15/03/55 10 1021 - - - 842 
       ตําบลเขาไผ่ 18/03/55 28 390 - - - 378 
       ตําบล น งบั  17/03/55 13 512 - - - 498 
        
จัง ัดนคร รีธรรมราช        
   ําเภ จุ าภรณ์        
       ตําบลทุ่งโพ 20/03/55 23 66 - - - 64 
        
จัง ัดชุมพร        
   ําเภ ท่าแซะ 23/04/54 4 48 - - - 26 
   ําเภ ทุ่งตะโก 08/05/54 30 166 - - - 121 
        
จัง ัดระน ง        
   ําเภ ละ ุ่น 24/04/54 20 93 - - - 77 
   ําเภ เมื งระน ง 11/05/54 24 92 - - - 9 
        
จัง ัด ตูล        
   ําเภ ค นโดน 07/05/54 16 84 6 - - 73 
   ําเภ เมื ง ตูล 09/05/54 13 127 - - - 115 
   ําเภ ท่าใ ม่ 09/05/54 3 17 - - - 17 
        
จัง ัด ุรา ฎร์ธานี        
   ําเภ ไชยา 31/05/54 9 146 - - - 124 
        
จัง ัด ระบุรี        
   ําเภ เมื ง ระบุรี        
       ตําบลพุแค 25/03/54 2 115 - - - 74 
       

 
 

ตั อย่างที่ 14 ผลการทดลอง (ต่ ) 
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ตารางที่ 1 (ต่ ) 

ถานที่เก็บ 
จัง ัด/อ าเภอ/ต าบล 

ันที่เก็บ
ตั อย่าง 

จ าน น
ผล 

จ าน น
ดักแด้ 

จ าน นและชนิดของแมลง ัน
ทองจากดักแด้ 

BA BC BD BT 
จัง ัดเชียงใ ม่        
   ําเภ แม่ริม 23/06/54 5 40 - - - 37 
        
จัง ัด กลนคร        
   ําเภ ากา ําน ย 7/06/54 50 750 - - - 730 
มายเ ตุ: BA = Bactrocera albistrigata 

BD = Bactrocera dorsalis  
BC = Bactrocera correcta 
BT = Bactrocera tuberculata 

 

ตั อย่างที่ 14 ผลการทดลอง (ต่ ) 
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ตารางท่ี 6 เปอร์เซ็นต์การรอดชี ิตของ นอนใยผัก ัยที่ 2 ลังจากกินใบก างตุ้งที่ชุบ าร กัดใบแก่ของยูคาลิปตั ที่เก็บเกี่ย ในฤดูกาลต่างๆที่ กัดด้ ย acetone  

ค ามเข้มข้น 
(%) 

เปอร์เซ็นต์การรอดชี ิต (% เฉลี่ย ± SD) 
ฤดูร้อน  ฤดู นา   ฤดูฝน 

ดักแด้ ตั เต็ม ัย  ดักแด้ ตั เต็ม ัย  ดักแด้ ตั เต็ม ัย 
0 91.1±7.8aA 91.1±92.9aA  91.1±7.8aA 91.1±92.9aA  91.1±7.8aA 91.1±92.9aA 
2 32.1±2.3aB 5.0±6.7aB  31.0±18.0aB 4.8±1.6aB  20.5±5.6aB 9.5±8.2cC 
4 9.5±8.2cC 1.7±22.aB  27.9±15.3aBC 1.7±2.2aB  17.0±10.1bcBC 0.0±0.0aB 
6 4.8±8.2cC 0.0±0.0aB  23.2±9.3aBC 4.8±1.6aB  14.5±0.4aBC 0.0±0.0aB 
8 8.9±7.8aC 0.0±0.0aB  11.4±2.5aBC 1.7±2.2aB  9.5±8.2aBC 0.0±0.0aB 
10 4.8±8.2 cC 0.0±0.0aB  6.7±2.9aC 4.2±5.6aB  4.2±7.2aC 0.0±0.0aB 

มายเ ตุ: ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การรอดตายที่มีอัก รตั พิมพ์เล็กเ มือนกันในแน นอนและอัก รตั พิมพ์ใ ญ่เ มือนกันในแน ตั้งแ ดง ่าไม่มีค ามแตกต่างกัน
 ทาง ถิติจากการ ิเคราะ ์ค่าเฉลี่ยโดย ิธี DMRT (p≤0.05) 

         
 

ตั อย่างที่ 14 ผลการทดลอง (ต่อ) 
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ิจารณ์ 
 

 จากการทดลองการใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนร าละเอียดใน ูตรอา ารเลี้ยง ปลายี่ กเท ที่
แตกต่างกัน 5 ระดับ คือ ูตรที่ 1 ใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ (0 : 
100) ูตรที่ 2 ใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ (25 : 75) ูตรที่ 3 ใช้ผัก
กระฉูดบดแ ้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ (50 : 50) ูตรที่ 4 ใช้ผักกระฉูดบดแ ้ง
ทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 75 เปอร์เซ็นต์ (75 : 25) ูตรที่ 5 ใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนร าละเอียด
ที่ระดับ 100 เปอร์เซ็นต์ (100 : 0) เป็นระยะเ ลา 60 ัน โดยปลายี่ กเท ที่ใช้ในการทดลองมี
น้ า นักเฉลี่ยเริ่มต้นเท่ากับ 2.579±0.328 กรัม และค ามยา เฉลี่ยเริ่มต้นเท่ากับ 5.835±0.347 
เซนติเมตร เมื่อ ิ้น ุดการทดลองพบ ่าปลายี่ กเท ที่เลี้ยงด้ ย ูตรอา ารที่มีผักกระฉูดบดแ ้ง
ทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ ใ ้ผลการทดลองดีที่ ุด ทั้งน้ า นักเพ่ิมเฉลี่ย ค ามยา เพ่ิม
เฉลี่ย และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย โดยมีค่าเท่ากับ 5.845±0.821 กรัม 3.295±0.326 เซนติเมตร 
และ 0.123±0.028 กรัมต่อตั ต่อ ันตามล าดับ และมีค ามแตกต่างกันอย่างมีนัย  าคัญทาง ถิติ 
(p≤0.05) กับปลายี่ กเท ที่เลี้ยงด้ ย ูตรอา ารอ่ืน ่ นอัตราการรอยตายเฉลี่ยพบ ่า ปลายี่ กเท
ที่เลี้ยงด้ ย ูตรอา ารที่ใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 100 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการ
รอดตาย ูงที่ ุดแต่ไม่แตกต่างกับปลายี่ กเท ที่เลี้ยงด้ ย ูตรอา าร ูตรอ่ืนๆ (p≥0.05) โดยมีอัตรา
การรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 91.113±12.618 เปอร์เซ็นต์ และยังพบ ่าปลายี่ กเท ที่เลี้ยงด้ ย ูตร
อา ารที่ใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ มีน้ า นักเพ่ิมเฉลี่ย ค ามยา
เพ่ิมเฉลี่ย และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย ไม่แตกต่างกันในทาง ถิต ิ(p≥0.05) กับปลายี่ กเท ที่เลี้ยง
ด้ ย ูตรอา ารที่ไม่มีการทดแทนร าละเอียดด้ ยผักกระฉูดบดแ ้ง (ระดับ  0 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งผลการ
ทดลองในครั้งนี้พบ ่ามีค าม อดคล้องกับ คณิ ร และคณะ (2552) ที่ได้ท าการ ึก าใช้เปลือก
ทุเรียนและเมล็ดทุเรียนบดแ ้งทดแทนปลายข้า ใน ูตรอา ารเลี้ยงปลาไน โดยใช้อา ารทดแทนที่
แตกต่างกัน 5 ระดับ ซึ่งพบ ่า ูตรอา ารที่ทดแทนปลายข้า ที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ ใ ้ผลการทดลอง
ที่ดีที่ ุด และมีค ามแตกต่างกันอย่างมีนัย  าคัญทาง ถิติ (p<0.05) กับปลาไนที่เลี้ยงด้ ย ูตรอา าร
ที่ใช้เปลือกทุเรียนและเมล็ดทุเรียนบดแ ้งทดแทนปลายข้า ที่ระดับ 50,  75  และ 100 เปอร์เซ็นต์ 
เนื่องจากปลาไนเป็นปลาจ าพ กกินอา ารทั้งพืชและ ัต ์ แต่ค่อนไปทางกิน ัต ์จึงไม่ ามารถใช้
คาร์โบไฮเดรตได้อย่างมีประ ิทธิภาพ แต่ผลการทดลองในครั้งนี้มีค ามแตกต่างกับผลการทดลองของ 
ชู ักดิ์และร ิ รรณ (2559) ที่ได้ท าการ ึก าการใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนร าละเอียดใน ูตรอา าร
เลี้ยงปลาตะเพียนขา  โดยใช้อัตราการทดแทนที่แตกต่างกัน 5 ระดับ คือ 0,  25,  50,  75 และ 100 
เปอร์เซ็นต์ และพบ ่า ูตรอา ารที่มีการใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 50 
เปอร์เซ็นต์ ใ ้ผลการทดลองดีท่ี ุด ทั้งในด้านน้ า นักเพ่ิมเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย และอัตรา
การเปลี่ยนอา ารเป็นเนื้อ (FCR) เฉลี่ย แต่ไม่แตกต่างกันทาง ถิติ (p≥0.05) กับปลาตะเพียนขา ที่
เลี้ยงด้ ย ูตรอา ารอ่ืน ่ นอัตราการรอดตายเฉลี่ย พบ ่ามีค ามแตกต่างกันอย่างมีนัย  าคัญยิ่ง
ในทาง ถิติ (p≤0.01) โดย ูตรอา ารที่มีการใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 50 
เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการรอดตายเฉลี่ย ูงที่ ุด รองลงมาคือ ูตรอา ารที่มีการทดแทนที่ระดับ 100,  0,  
25 และ 75 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และผลการทดลองนี้ยังพบ ่ามีค ามแตกต่างกับผลการทดลองของ

เ ้น 1 บรรทัด  

ตั อย่างที่ 15 ิจารณ์ 
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พันธ์ธิป (2557) ที่ทดลองใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนปลายข้า ใน ูตรอา ารเลี้ยงปลานิล โดยใช้
อัตราการทดแทนที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 0,  50,  75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ พบ ่า ูตรอา ารที่ใช้
ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนปลายข้า ในระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ ใ ้ผลการทดลองดีที่ ุด แต่ไม่แตกต่างกับ
ปลานิลที่เลี้ยงด้ ย ูตรอา ารที่มีการทดแทนที่ระดับอ่ืน (p≥0.05) ซึ่ง าเ ตุที่ผลการทดลองมีค าม
แตกต่างกันเช่นนี้ อาจเป็นเพราะปลาตะเพียนขา และปลานิลเป็นปลาประเภทกินพืชที่กินได้ทั้ง
บริเ ณผิ น้ า กลางน้ า และพ้ืนท้องน้ า ซึ่ง ามารถได้รับ ารอา ารในผักกระฉูดได้ดีก ่าปลายี่ กเท  
เพราะในธรรมชาติปลายี่ กเท เป็นปลากินพืชค่อนไปทางกินพืชที่เน่าเปื่อยเป็นอา าร โดยจะ ากิน
บริเ ณพ้ืนน้ าและกลางน้ าเป็น ่ นใ ญ่ ( ีรพง ์, 2536) ซึ่งจากการ ังเกตในระ ่างการทดลอง 
พบ ่า ูตรที่มีการทดแทนด้ ยผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนร าละเอียดละลายน้ าได้ง่ายก ่า ูตรที่ไม่
ทดแทนผักกระฉูดในร าละเอียด ท าใ ้ตั ารอา ารละลายไปกับน้ า ปลายี่ กเท จึงได้รับ ารอา าร
ได้น้อยลง  
  า รับคุณภาพน้ าตลอดการทดลอง โดยจะท าการตร จ อบคุณภาพน้ าก่อนที่จะท าการชั่ง
ัดขนาดของปลายี่ กเท  ในทุก ๆ 14 ัน ทุกชุดการทดลอง พบ ่าอุณ ภูมิตลอดการทดลอง        

อยู่ระ ่าง 27-29 อง าเซลเซีย  ค่า DO ตลอดการทดลองอยู่ระ ่าง 3.006-5.496 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าค ามเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ระ ่าง 6.4-7.3 ค่าปริมาณแอมโมเนีย (NH3-N) อยู่ระ ่าง 
0.00-0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าไนไตรท์ (NO2-N) อยู่ระ ่าง 0.00-0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งทุก
ชุดการทดลองมีค่าคุณภาพน้ าที่เ มาะ ม และมีค่าใกล้เคียงกัน คุณภาพน้ าจึงไม่น่าจะมีผลในด้าน
อัตราการรอดตาย และอัตราการเจริญเติบโต ของปลายี่ กเท  
 นอกจากนี้ยังได้ ึก าเรื่องต้นทุนของอา าร พบ ่าการน าผักกระฉูดบดแ ้งมาทดแทน       
ร าละเอียดใน ูตรอา ารเลี้ยงปลายี่ กเท  ามารถน ามาเป็นตั ช่ ยในการลดต้นทุนในการผลิต
อา ารใ ้กับเก ตรกร ซึ่งเก ตรกร ามารถน าผักกระฉูดบดแ ้งมาทดแทนในร าละเอียดได้ถึงระดับ 
25 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากใน ูตรอา ารที่ใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 0 และ 25 
เปอร์เซ็นต์ ใ ้ผลการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย ไม่แตกต่างกันในทาง ถิติ (p≥0.05) 
ามารถลดต้นทุนในการผลิตอา ารเลี้ยงปลายี่ กเท ได้ เป็นอย่างดีจึงจะเ ็นได้จากตารางที่ 8 ซึ่ง

พบ ่า ใน ูตรอา ารที่ไม่มีการใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนร าละเอียด (0 เปอร์เซ็นต์) จะมีต้นทุน
ค่าอา ารเท่ากับ 23.25 บาทต่อกิโลกรัม แต่ถ้ามีการน าผักกระฉูดบดแ ้งมาทดแทนร าละเอียดใน ูตร
อา ารที่ระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนค่าอา ารจะลดลงเ ลือ 22.62 บาทต่อกิโลกรัม โดยลดลงไป 
0.63 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งจะเป็นแน ทางใ ้กับเก ตรกรและผู้ นใจ นอกจากนี้ยังเป็นการช่ ยก าจัด
ผักกระฉูดที่เป็น ัชพืชน้ า อีกด้ ย 
  

ตั อย่างที่ 15 ิจารณ์ (ต่อ) 
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ผลและ ิจารณผ์ล 
 

1. การ ึก าปริมาณของแข็งท้ัง มดที่ละลายได้ 
จากการ ึก าปริมาณของแข็งทั้ง มดที่ละลายได้ที่เ มาะ มในการผลิต ุ้นเซลลูโล จากน้ า

เงาะ โดยเจือจางน้ าเงาะใ ้มีปริมาณของแข็งทั้ง มดที่ละลายได้ 8 10 12 และ 14 อง าบริกซ์ ด้ ย
น้ ากลั่น เติม (NH4)2SO4 ปริมาณ  0.5 เปอร์เซ็นต์ ปรับ pH เป็น 4.5 ด้ ยกรดอะซิติก มักโดยเชื้อ  
A. xylinum 10 เปอร์เซ็นต ์ที่อุณ ภูมิ ้อง เป็นเ ลา 14 ัน เก็บตั อย่างทุกๆ 2 ัน โดยเก็บแผ่น ุ้น
ที่ได้จากการ มักไป ัดค าม นาและน้ า นักแ ้ง ดังตารางที่ 1-2  

ตารางที่ 1 ค าม นาของ ุ้นเซลลูโล จากน้ าเงาะที่มีปริมาณของแข็งทั้ง มดที่ละลายได้ที่ระดับ
 ต่างๆ (อง าบริกซ์)      

อายุการ มัก 
( ัน) 

ค าม นา (เซนติเมตร) 
8 10 12 14 

0 0.00
nsG

±0.00 0.00
nsE

±0.00 0.00
nsF

±0.00 0.00
nsE

±0.00 
2 0.00

nsG
±0.00 0.00

nsE
±0.00 0.00

nsF
±0.00 0.00

nsE
±0.00 

4 0.27
cF

±0.02 0.39
abD

±0.07 0.31
bcE

±0.02 0.46
aD

±0.05 
6 0.37

cE
±0.04 0.52

bC
±0.04 0.50

bD
±0.01 0.61

aC
±0.04 

8 0.47
bD

±0.00 0.60
aBC

±0.06 0.59
aCD

±0.10 0.66
aC

±0.02 
10 0.53

bC
±0.01 0.68

bB
±0.16 0.70

bC
±0.01 0.90

aB
±0.12 

12 0.82
bA

±0.01 1.06
aA

±0.03 1.07
aA

±0.17 1.08
aA

±0.04 
14 0.77

cB
±0.03 1.05

aA
±0.06 0.90

bB
±0.07 1.13

aA
±0.09 

มายเ ตุ : อัก ร abc ตามแน นอนแ ดงถึงค ามแตกต่างกันอย่างมีนัย  าคัญทาง ถิติ (p≤0.05) 
     อัก ร ABC ตามแน ตั้งแ ดงถึงค ามแตกต่างกันอย่างมีนัย  าคัญทาง ถิติ (p≤0.05)  
 ns มายถึงไม่มีค ามแตกต่างกันอย่างมีนัย  าคัญทาง ถิติ (p>0.05) 

จากตารางที่ 1 พบ ่า ปริมาณของแข็งทั้ง มดท่ีละลายได้ในน้ าเงาะมีผลต่อการ ร้างแผ่น ุ้น 
เซลลูโล  โดยค าม นาของแผ่น ุ้นที่แบคทีเรีย A. xylinum ร้างจะเพ่ิมมากขึ้นเมื่อน้ าเงาะมี
ปริมาณของแข็งทั้ง มดท่ีละลายได้ ูงขึ้น ซึ่งจากตารางพบ ่า ค าม นาของ ุ้นเซลลูโล ในน้ าเงาะที่
มีปริมาณของแข็งทั้ง มดที่ละลายได้ 14 อง าบริกซ์ มีค าม นามากก ่าในน้ าเงาะที่มีปริมาณ
ของแข็งทั้ง มดท่ีละลายได้ในระดับอ่ืนๆ ตลอดระยะเ ลาการ มัก 14 ัน อย่างมีนัย  าคัญทาง ถิติ 
(p≤0.05)  า รับ ุ้นเซลลูโล ที่ผลิตได้จากการใช้ปริมาณของแข็งทั้ง มดที่ละลายได้ 14 อง าบริกซ์ 
ที่ระยะการ มักต่างๆ พบ ่า ค าม นาของ ุ้นเซลลูโล เพ่ิมขึ้น โดย ันที่  14 ของการ มัก ุ้น
เซลลูโล มีค าม นามากที่ ุดมีค่า 1.13±0.09 เซนติเมตร แต่มีค่าใกล้เคียงกับ ันที่ 12 ของการ มัก 
ที่มีค าม นาของ ุ้นเซลลูโล อยู่ที่ 1.08±0.04 เซนติเมตร โดยมีค ามแตกต่างอย่างไม่มีนัย  าคัญ
ทาง ถิติ (p>0.05) กับการ มักไ ้ 14 ัน ซึ่งจากผลการทดลองนี้ อดคล้องกับงาน ิจัยของ Jung et 

ตั อย่างท่ี 16 ผลและ ิจารณ์ผล 

เ ้น 1 บรรทัด  
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al. (1999) ที่รายงาน ่า ค าม นาของ ุ้นจะแปรผันตรงกับปริมาณของน้ าตาล ถ้ามีปริมาณของ
น้ าตาลมากเกินไปจะ ่งผลต่อการน า ารอา ารเข้า ู่เซลล์  



64 
 

รุปผลการทดลอง 
 

 จากการทดลองที่มีการใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนร าละเอียดใน ูตรอา ารเลี้ยง          
ปลายี่ กเท ที่แตกต่างกัน 5 ระดับ เมื่อ ิ้น ุดการทดลอง 60 ัน พบ ่า อัตราการรอดตายเฉลี่ยของ
ปลายี่ กเท มีค ามแตกต่างอย่างไม่มีนัย  าคัญทาง ถิติ (p>0.05) โดยปลายี่ กเท ที่เลี้ยงด้ ย ูตร
อา ารที่มีการใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 100 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการรอดตาย ูง
ที่ ุ ด  และพบ ่าน้ า นัก เ พ่ิมเฉลี่ ย  ค ามยา เ พ่ิมเฉลี่ย  และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ ย                       
ของปลายี่ กเท มีค ามแตกต่างกันอย่างมีนัย  าคัญทาง ถิติ (p<0.05) โดยพบ ่า ูตรอา ารที่มีการ
ใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ปลายี่ กเท มีน้ า นักเพ่ิมเฉลี่ย ค าม
ยา เพ่ิมเฉลี่ย และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย ูงที่ ุด เมื่อเทียบกับปลายี่ กเท ที่เลี้ยงด้ ย ูตรอา าร
ที่มีการใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 25, 50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ และยัง
พบ ่า ูตรอา ารที่มีการใช้ผักกระฉูดบดแ ้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 0 และ 25 เปอร์เซ็นต์ ใ ้ผล
การทดลองทางด้านน้ า นักเพ่ิมเฉลี่ย ค ามยา เพ่ิมเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย และอัตราการ
รอดตายเฉลี่ย ไม่แตกต่างกันในทาง ถิติ (p>0.05) 
 
ข้อเ นอแนะ 
 1. ค รมีการ ึก า ิจัยเพ่ิมเติมเกี่ย กับ ัต ์น้ าชนิดอ่ืน ที่เป็น ัต ์น้ ากินพืช เช่น ปลาแรด 
ปลาไน ปลาน ลจันทร์เท และปลาจีน เป็นต้น รือน าพืชชนิดอ่ืน มาเป็น ัตถุดิบทดแทนในอา าร
ัต ์น้ า เพ่ือน ามา ึก าการลดต้นทุนในการเลี้ยง นอกจากนี้ยังเป็นการก าจัด ัตรูพืชในท้องถิ่นได้อีก

ด้ ย 
 2. การเก็บผักกระฉูดไปเป็น ่ นผ มในอา าร ค รเก็บใน ่ นที่เป็นยอดของผักกระฉูด 
เพราะเป็น ่ นที่อ่อน และง่ายต่อการน าไปผลิตเป็นอา าร ถ้าใช้ใน ่ นของล าต้นจะท าใ ้ ัตถุดิบ      
จับตั กันได้ไม่ดี และมีผลท าใ ้อา ารคง ภาพในน้ าได้ไม่นาน 
 3. การเลือกพันธุ์ปลาที่จะใช้ในการทดลอง ค รเลือกจากแ ล่งพ่อแม่พันธุ์ที่น่าเชื่อถือ      
ปลอดเชื้อโรค เพ่ือป้องกันการ ูญเ ียขณะการเตรียมอนุบาลปลาก่อนทดลอง 
  

ตั อย่างที่ 17 รุปผลการทดลอง 

เ ้น 1 บรรทัด  
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ตั อย่างที่ 18 เอก ารอ้างอิง  

เ ้น 1 บรรทัด  
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ภาคผน ก 
  

ตั อย่างที่ 19 ภาคผน ก 

18 ตั นา 
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ตารางภาคผน กที่ 1 การ ิเคราะ ์ค ามแปรปร นทางเดีย  (One way ANOVA) ของเปอร์เซ็นต์          
   การค บคุม นอนผักกาด ในเ ลาที่ 12 ชั่ โมง 
Source of 
variation 

df Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F F.05   F.01 

Treatment 6 67561.90 11260.32 45.47 2.42 3.47 
Ex.Error 35 8666.67 247.62    
Total 41 76228.57 1859.23    
 
ตารางภาคผน กที่ 2 การ ิเคราะ ์ค ามแปรปร นทางเดีย  (One way ANOVA) ของเปอร์เซ็นต์     
 การค บคุม นอนผักกาด ในเ ลาที่ 24 ชั่ โมง 
Source of 
variation 

df Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F F.05   F.01 

Treatment 6 56533.33 9422.22 41.22 2.42 3.47 
Ex.Error 35 8000 228.57    
Total 41 64533.33 1573.98    
 
ตารางภาคผน กที่ 3 การ ิเคราะ ์ค ามแปรปร นทางเดีย  (One way ANOVA) ของเปอร์เซ็นต์    
  การค บคุม นอนผักกาด ในเ ลาที่ 72 ชั่ โมง 
Source of 
variation 

df Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F F.05   F.01 

Treatment 6 48533.33 8088.89 66.35 2.42 3.47 
Ex.Error 35 4266.67 121.90    
Total 41 52800 1287.80    
 

ตั อย่างที่ 20 ตารางภาคผน ก  
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ภาพภาคผน กที่ 1 ขั้นตอนการผลิตน้ า ละพร้อมดื่ม ก) ปอกเปลือก ละ ข) ท าค าม ะอาด  
 ค) ค ้านน าเมล็ดออก ง) ชั่งน้ า นักเนื้อ ละ จ) ปั่นเนื้อ ละ ฉ) ปรับค าม าน 
 ช) บรรจุลงข ด ซ) ท าใ ้เย็น 
 

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 

ช ซ 

ตั อย่างที่ 21 ภาพภาคผน ก  
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ใบค าร้องขอตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ    
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
      ันที่…..เดือน…………………..พ. ………… 

เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการที่ปรึก าปัญ าพิเ  
เรียน  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเก ตร 
 
 เนื่องด้ ยข้าพเจ้า  นาย/ นาง/ นาง า …………………………………………….....……………………… 
นัก ึก า ลัก ูตร…………………………………………………ร ั ประจ าตั นัก ึก า……………………………...    
อาจารย์ที่ปรึก าชื่อ………………………………………………….ได้ลงทะเบียนเรียน ิชาปัญ าพิเ             
ในภาคเรียนที่…….…/………โดยมี ั ข้อปัญ าพิเ คือ..........................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มีค ามประ งค์ขอจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึก า ดังนี้ 
ประธานกรรมการ..……………………………………………...…………………………………………….               
         กรรมการ………………………………………………..……………………………………………. 
         กรรมการ………………………………………………..…………………………………………….   

เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
    …………………………………………….. 
    (…………………………………………...) 

ผู้ยื่นค าร้อง 
 
รับทราบ ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 

(……………………………………) (……………………………………) (……………………………………) 
 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ 
 
 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
       (………………………………………) 
ประธาน ลัก ูตร…………………………………. 
……………./……………………/………………. 

   …………………………………………………… 
   …………………………………………………… 
             (………………………………..…) 
         คณบดีคณะเทคโนโลยีการเก ตร 
……………./……………………/………………. 

 
 
 
 



 
 

ใบค าร้องขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษา และ/หรือ หัวข้อปัญหาพเิศษ    
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
      ันที่…..เดือน………………..พ. ………… 

เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึก าปัญ าพิเ  
เรียน  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเก ตร 
  

เนื่องด้ ยข้าพเจ้า  นาย/  นาง/ นาง า …………………………………………….....……………………… 
นัก ึก า ลัก ูตร……………..………………………………………ร ั ประจ าตั นัก ึก า………………………..      
อาจารย์ที่ปรึก าชื่อ………………………………………………….ได้ลงทะเบียนเรียน ิชาปัญ าพิเ                
ในภาคเรียนที่…….…/………โดยมี ั ข้อปัญ าพิเ คือ...........................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มีคณะกรรมการที่ปรึก า ดังนี้ 
ประธานกรรมการ..……………………………………………...…………………………………………….               
         กรรมการ………………………………………………..……………………………………………. 
         กรรมการ………………………………………………..…………………………………………….   
 
มีค ามประ งค์ขอเปลี่ยนคณะกรรมการที่ปรึก า และ/ รือ ั ข้อปัญ าพิเ  เนื่องจาก.................... 
............................................................................................................................. ...................................
จึงขออนุญาตจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึก าใ ม่ ดังนี้ 
ประธานกรรมการ..……………………………………………...…………………………………………….               
         กรรมการ………………………………………………..……………………………………………. 
 กรรมการ………………………………………………..……………………………………………. 
โดยมี ั ข้อปัญ าพิเ คือ........................................................................... ........................................ 
............................................................................................................................. ................................... 

เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

…………………………………………….. 
(…………………………………………...) 

ผู้ยื่นค าร้อง 
 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
       (………………………………………) 
ประธาน ลัก ูตร…………………………………. 
……………./……………………/………………. 

   …………………………………………………… 
   …………………………………………………… 
             (………………………………..…) 
         คณบดีคณะเทคโนโลยีการเก ตร 
……………./……………………/………………. 



 
 

 


