
ค ำแนะน ำในกำรเตรียมต้นฉบับวำรสำรเกษตร 
 

เร่ืองที่ตีพมิพ์ 
1. เป็นบทความวิจยั  บทความปริทศัน์ หรือบทความวิชาการ ทางด้านเกษตรศาสตร์และสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
2. ต้องไมเ่คยได้รับตีพิมพ์มาก่อน (ต้นฉบบั หรือสว่นหนึง่สว่นใดของต้นฉบบั) และต้นฉบบัต้องไมไ่ด้อยูร่ะหวา่ง

กระบวนการพจิารณาลงตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อ่ืนใด 

กำรเตรียมต้นฉบับ 
   1. ภำษำ เป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ 
   2. กำรพมิพ์  

1) พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A4 พิมพ์แนวตัง้ (portrait orientation) ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ เวิร์ด 
(Microsoft  Word for Windows) ตัวอักษรใช้ Cordia New  โดยทั่วไปใช้ระยะบรรทัดปกติคือ 1 เท่า หรือ Single 
ความยาวต้นฉบบัไมเ่กิน 10 หน้า  

2) ช่ือเร่ืองให้พิมพ์ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 18  points พิมพ์ตัวหนา (bold) และจัดกึ่งกลางหน้า 
กระดาษ ส าหรับช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ ก าหนดให้อกัษรตวัแรกของค าให้พิมพ์ด้วยอกัษรตวัพิมพ์ใหญ่ (capital letter) 
 3) ช่ือผู้ เขียนให้พิมพ์ด้วยตวัอกัษร Cordia New ขนาด 15  points พิมพ์ตวัหนา และจดักึ่งกลางหน้ากระดาษ 
 4) ท่ีอยู่และท่ีอยู่อีเมลของผู้ เขียนให้พิมพ์ด้วยตวัอกัษร Cordia New ขนาด 12  points พิมพ์ตวัเอียงธรรมดา 
(normal  italic) และจดักึ่งกลางหน้ากระดาษ 
 5) บทคัดย่อทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้พิมพ์ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 14  points พิมพ์ตัว
ธรรมดา (normal) ยกเว้นเฉพาะค า บทคดัยอ่ และ Abstract ให้พิมพ์ตวัหนา และจดัชิดซ้าย 

6) เนือ้หาให้พิมพ์ด้วยตวัอกัษร Cordia New ขนาด 14  points พิมพ์ตวัธรรมดา (normal)  
 7) หวัข้อหลกั ได้แก่ ค าน า อุปกรณ์และวิธีการ ผลการทดลองและวิจารณ์ สรุป เอกสารอ้างอิง ให้พิมพ์ด้วย
ตวัอกัษร Cordia New ขนาด 16  points พิมพ์ตวัหนา และจดักึ่งกลางหน้ากระดาษ  
 8) หวัข้อยอ่ย ให้พิมพ์ตวัหนาและจดัชิดซ้าย 
 9) ค าอธิบายตารางและภาพให้พิมพ์ด้วยตวัอกัษร Cordia New ขนาด 14  points พิมพ์ตวัหนา โดยค าอธิบาย
ตารางให้พิมพ์เหนือตารางและจดัชิดซ้าย ส่วนค าอธิบายภาพให้พิมพ์ใต้ภาพและจัดกึ่งกลางหน้า และค าอธิบาย
ตารางหรือภาพถ้ามีมากกวา่หนึง่บรรทดัให้เร่ิมต้นพิมพ์บรรทดัถดัมาตรงกบัข้อความของบรรทดัแรก 
 10) หากมีช่ือวิทยาศาสตร์ปรากฏในบทความ ให้เขียนตามหลกัเกณฑ์การเขียนช่ือวิทยาศาสตร์ ในครัง้แรกท่ี
ปรากฏช่ือนีใ้ห้สะกดเต็ม เช่น Meloidogyne incognita และหลงัจากนัน้ถ้ามีการระบุช่ือนีอี้กให้ย่อช่ือสกุล โดยเขียน
เป็น M. incognita 
  11) ค าวา่ et al. และ P (P-value) ให้พิมพ์เอน 
 



ข้อแนะน ำกำรใช้ภำษำ 
  1) ใช้ค าศพัท์ตามพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน และประกาศของราชบณัฑิตยสภา 
  2) การเขียนช่ือเฉพาะหรือค าแปลจากภาษาต่างประเทศ ควรพิมพ์ภาษาเดิมของช่ือนัน้ ๆ ไว้ในวงเล็บในครัง้
แรกท่ีปรากฏในบทความ โดยพิมพ์เป็นอกัษรตวัพิมพ์เล็กทัง้หมด ยกเว้นช่ือเฉพาะให้พิมพ์เฉพาะอกัษรตวัแรกเป็น
ตวัพิมพ์ใหญ่ 
  3) ไมค่วรใช้ภาษาตา่งประเทศถ้ามีภาษาไทยใช้อยูแ่ล้ว 
  4) รักษาความสม ่าเสมอในการใช้ค า ค าศพัท์ และตวัยอ่ โดยตลอดทัง้บทความ 

กำรเรียงล ำดบัหัวข้อ ให้เรียงตามล าดบัดงันี ้
     1. ช่ือเร่ือง (Title) ควรสัน้ ชดัเจน และต้องส่ือเปา้หมายหลกัของการศกึษาวิจยั มีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทยให้พิมพ์ช่ือเร่ืองท่ีเป็นภาษาไทยก่อน แล้วตามด้วยช่ือเร่ืองภาษาองักฤษในบรรทดัถดัมา หาก
ต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ให้พิมพ์ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษก่อนแล้วตามด้วยภาษาไทย  
     2. ช่ือผู้เขียน ให้ใช้ช่ือเตม็ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ หากผู้ เขียนมีหลายคนและมีท่ีอยูห่รือสงักดัแตกตา่งกนั 
ให้ใช้เลขตวัยก (superscript) ท่ีตา่งกนั ก ากบัไว้ท้ายนามสกลุของผู้ เขียนท่ีมีท่ีอยูต่า่งกนันัน้ หากมีผู้ เขียนคนเดียว 
หรือหลายคนท่ีมีท่ีอยูเ่ดียวกนั ไมต้่องใช้เลขตวัยกก ากบัท้ายนามสกลุของผู้ เขียน นอกจากนี ้ให้ใสเ่คร่ืองหมายดอก
จนั (*) ก ากบัไว้ท่ีท้ายนามสกลุของผู้ เขียนท่ีให้ตดิตอ่ (corresponding author) ด้วย  
     3. ท่ีอยู่ หรือสังกัด  ให้ระบเุฉพาะท่ีอยูห่รือสงักดัของผู้เขียนเทา่นัน้ มีทัง้ท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
หากท่ีอยูมี่หลายแหง่ ให้พิมพ์ภาษาไทยของท่ีอยูแ่หง่แรกก่อนแล้วตามด้วยภาษาองักฤษ จากนัน้พิมพ์ภาษาไทยของ
ท่ีอยูแ่หง่ท่ีสองแล้วตามด้วยภาษาองักฤษ สลบักนัในลกัษณะนีเ้ร่ือยไปหากมีมากกวา่สองแหง่ ในกรณีผู้ เขียนเป็น
นกัศกึษา ให้ระบท่ีุอยูต่ามท่ีอยูห่รือสงักดัของอาจารย์ท่ีปรึกษาเทา่นัน้ นอกจากนี ้บรรทดัถดัจากท่ีอยู ่ให้พิมพ์ท่ีอยู่
อีเมล (email address) ของผู้ เขียนท่ีให้ตดิตอ่ (corresponding author) ด้วย   
     4. บทคัดย่อ (Abstract) ควรเป็นเนือ้หาท่ีสัน้ ชดัเจนและเข้าใจง่าย โดยรวมเหตผุลในการศกึษาวิจยั อปุกรณ์ 
วิธีการ ตลอดจนผลการศกึษาและสรุปด้วย ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไมค่วรเกิน 250 ค า และให้ระบคุ าส าคญั 
(keywords) ไว้ท้ายบทคดัยอ่แตล่ะภาษาด้วย ค าส าคญัไมค่วรเกิน 5 ค า ต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทยให้พมิพ์บทคดัยอ่
ภาษาองักฤษก่อนบทคดัยอ่ภาษาไทย หากต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ให้พิมพ์บทภาษาไทยก่อนบทคดัยอ่
ภาษาองักฤษ  
     5. เนือ้หำ (Text) ประกอบด้วย 

 5.1 ค ำน ำ (Introduction) แสดงความเป็นมาและเหตุผลท่ีน าไปสู่การศึกษาวิจัย อาจรวมการตรวจเอกสาร 
(review of literature) และวตัถปุระสงค์ของการศกึษาวิจยัไว้ด้วย 

  5.2 อุปกรณ์และวิธีกำร (Materials and Methods) ให้บอกรายละเอียดของวสัด ุเคร่ืองมือ และอปุกรณ์ท่ีใช้ 
ในการทดลอง ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ทางสถิต ิและแบบจ าลองการศกึษาวิจยัท่ีชดัเจนและสมบรูณ์ 



  5.3  ผลกำรทดลองและวิจำรณ์ หรือ ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์ (Results and Discussion) ให้บรรยายผล
การศกึษาวิจยั พร้อมเสนอข้อมลูในรูปแบบตารางหรือภาพประกอบได้ โดยตารางหรือภาพรวมทัง้ค าอธิบายให้จดัท า
เป็นภาษาอังกฤษทัง้หมด ถ้ามีตารางหรือภาพในบทความให้อ้างตารางหรือภาพนัน้ในเนือ้หาด้วยโดยใช้เป็น
ภาษาองักฤษ เช่น  Table หรือ Figure  ส าหรับการวิจารณ์ ควรเช่ือมโยงกบัผลการศกึษาว่าสอดคล้องกบัสมมตุิฐาน 
หรือแตกตา่งไปจากผลงานวิจยัท่ีมีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไมอ่ยา่งไรและด้วยเหตใุด โดยมีพืน้ฐานการอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้ 

  5.4 สรุป (Conclusion) เป็นการสรุปผลท่ีได้รับจากการศกึษาวิจยั  อาจมีข้อเสนอแนะ หรือระบอุปุสรรคและแผน
งานวิจยัท่ีจะด าเนินการตอ่ไป 

  5.5 กิตตกิรรมประกำศ (Acknowledgement) อาจมีหรือไมมี่ก็ได้ เป็นการแสดงความขอบคณุแก่ผู้ให้ทนุวิจยั 
หรือผู้ ท่ีชว่ยเหลือในงานวิจยั แตไ่มไ่ด้เป็นผู้ ร่วมงานวิจยั 

  5.6 เอกสำรอ้ำงอิง (References) ให้เรียงเอกสารตามตวัอกัษร 

หลักกำรอ้ำงอิงและกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง 

 เน่ืองจากวารสารเกษตรก าลงัปรับเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI (ASEAN Citation Index) ข้อก าหนดประการหนึ่งก็คือ 
เอกสารอ้างอิง (reference) ต้องจัดท าเป็นภาษาอังกฤษทัง้หมด ถ้าเป็นภาษาอ่ืน เช่น ภาษาไทย ต้องแปลเป็น
ภาษาองักฤษ แล้ววงเล็บท้ายข้อความวา่ in Thai เป็นต้น หลกัการอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง มีดงันี ้

1. กำรอ้ำงอิงในเนือ้เร่ือง ไม่ควรอ้างอิงถึงเร่ืองท่ีไม่เก่ียวข้อง  ระบบท่ีใช้อ้างอิงคือ ระบบช่ือ และปี (Name-and-
year System) ให้ใช้ช่ือสกุลและปี ค.ศ. เช่น Kubo (2003).....หรือ.....(Kubo,  2003) ถ้าผู้ เขียนมี 2 คน   ให้ใช้เป็น Muthita 
and Kuanprasert (2004) .....หรือ.....( Muthita and Kuanprasert,  2004) หากมีมากกว่า 3 คน ให้ใช้เป็น  Bukhari et al. 
(2011).....หรือ.....(Bukhari  et  al.,   2015)  ส าหรับในบญัชีเอกสารอ้างอิง ให้ระบช่ืุอผู้ เขียนทุกคน ห้ามใช้ค าว่า และคณะ 
หรือ et al. 

2. กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง มีรูปแบบการเขียนมีดงันี ้
           วำรสำร (Journals) 

 ช่ือผู้ เขียน. ปีท่ีพิมพ์. ช่ือเร่ือง. ช่ือวารสาร (เขียนเตม็)   ปีท่ี(ฉบบัท่ี):  เลขหน้าเร่ิมต้น-เลขหน้าท่ีสิน้สดุ. 
  Muthita, W. and N. Kuanprasert. 2004. Cytogenetics and flower color inheritance of fuchsias. 

Journal of Agriculture 20(1): 10-18. (in Thai) 
Barcenas, N.M., T.R. Unruh and L.G. Neven. 2005. DNA diagnostics to identify internal feeders 

(Lepidoptera: Tortricidae) of pome fruits of quarantine importance. Journal of Economic 
Entomology 98(2): 299-306. 

 ในกรณีท่ีเป็นวารสารออนไลน์ ไมส่ามารถระบเุลขหน้าเร่ิมต้นและเลขหน้าสิน้สดุได้ ให้ระบ ุdoi แทน 



Bukhari, T., W. Takken and C.J.M. Koenraadt. 2011. Development of Metarhizium anisopliae 
and Beauveria bassiana formulations for control of malaria mosquito larvae. Parasites & 
Vectors 4: 23, doi: 10.1186/1756-3305-4-23. 

หนังสือ และต ำรำ (Books & Textbooks) 
ช่ือผู้ เขียน. ปีท่ีพิมพ์. ช่ือหนงัสือ. ส านกัพิมพ์, เมืองท่ีพิมพ์. จ านวนหน้าทัง้หมด. 
Ek-amnuay, P. 2016. Diseases and Pests of Economic Importance. 5th ed. Amarin Printing and 

Publishing PCL, Bangkok. 704 p. (in Thai) 
Gullan, P.J. and P.S. Cranston. 2005. The Insects: An Outline of Entomology. 3 rd ed. Blackwell 

Publishing, Malden. 505 p. 
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Kubo, T. 2003. Molecular analysis of the honeybee sociality. pp. 3-20. In: T. Kikuchi, N. Azuma and       
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Sapporo. 

รำยงำนกำรประชุม สัมมนำ (Reports and Proceedings) 
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pp. 17-24. In: Proceedings of 55th Kasetsart University Annual Conference: Plants, Animals, 
Veterinary Medicine, Fisheries, Agricultural Extension and Home Economics, Bangkok. 
(in Thai) 
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ในกล้วยไม้แวนดำลูกผสม 
 

Effect of Nitrogen Levels on Growth and Nutrition Content of Vanda Hybrid 
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Abstract: Vanda is recognized as a heavy feeder fertilizer especially nitrogen. The availability of N is an important 
fertilizer for orchid crop production. The research of optimum fertilizer level for growth and flowering of Vanda was 
rarely reported. The objective of this study was to determine the effect of N levels on growth and nutrition content of 
Vanda ‘Ratchaburi Fuchs-Katsura’. Three levels of N fertilizer i.e. 0, 200 and 400 mg/L were supplied to plant with 
100 ml/plant once a week. All treatments comprise of 100 mg/L of P fertilizer and 200 mg/L of K fertilizer compared 
with control treatment (supplied only deionized water). The experimental design was completely randomized design 
(CRD) with 4 treatments and 10 replications. Plant height, stem height, number of leaves per plant, days to flower 
and nutrition content were measured. The results found that N level at 400 mg/L showed a tendency of growth rate, 
nitrogen and phosphorus content in leaves, stem and roots higher than other treatments however it delayed flowering 
time. N level at 200 mg/L could stimulate earlier flowering and also gave the highest of potassium content in Vanda 
leaves.  

Keywords: Vanda orchid, nitrogen, growth, flowering, nutrition  
 
บทคัดย่อ: แวนดาเป็นกล้วยไม้ที่ใช้ปุ๋ ยในปริมาณมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งไนโตรเจน ซึง่เป็นปุ๋ ยส าคญัส าหรับการผลติกล้วยไม้ 
แตอ่ย่างไรก็ตามผลการวิจยัที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูปริมาณปุ๋ ยที่เหมาะสมการเติบโตและคณุภาพดอกของแวนดายงัมีรายงานอยู่
น้อยมาก การทดลองนีม้ีวตัถุประสงค์ในการศึกษาผลของระดบัไนโตรเจนที่ส่งผลต่อการเติบตารออกดอกและปริมาณธาตุ
อาหารในแวนดา พนัธุ์ ‘Ratchaburi Fuchs-Katsura’ โดยศึกษาการให้ปุ๋ ยไนโตรเจน 3 ระดบัได้แก่ 0, 200 และ 400 มิลลิกรัม
ตอ่ลติร สปัดาห์ละครัง้ ครัง้ละ 100 มิลลลิิตรต่อต้น ทกุกรรมวิธีประกอบด้วยฟอสฟอรัส 100 มิลลกิรัมตอ่ลิตร และโพแทสเซียม 
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200 มิลลกิรัมตอ่ลติร เปรียบเทียบกบักรรมวิธีควบคมุ (ให้น า้ดีไอออไนซ์แทนปุ๋ ย) วางแผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์จ านวน  4 
กรรมวิธี กรรมวิธีละ 10 ซ า้ ท าการบนัทึกข้อมลู ความสงูต้น ความสงูของล าต้น จ านวนใบต่อต้น  วนัที่ออกดอก และปริมาณ
ของธาตอุาหาร ผลการทดลองพบว่า การได้รับไนโตรเจน 400 มิลลิกรัมต่อลติร ท าให้พืชมีอตัราการเติบโตทางล าต้น ปริมาณ
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในใบ ล าต้น และรากมากกว่ากรรมวิธีอื่น  แต่ส่งผลให้พืชชะลอการออกดอก ในขณะที่การได้รับ
ไนโตรเจน 200 มิลลกิรัมตอ่ลติร กระตุ้นการออกดอกได้เร็วขึน้ และสง่ผลให้มีปริมาณของโพแทสเซียมในใบมากกวา่กรรมวิธีอื่น 

ค ำส ำคัญ: กล้วยไม้แวนดา ไนโตรเจน การเติบโต การออกดอก ธาตอุาหาร 
 

ค ำน ำ 
กล้วยไม้สกุลแวนดาเป็นกล้วยไม้เขตร้อนสกุลใหญ่ พบในป่าตามธรรมชาติประมาณ 40 ชนิด มีการกระจายพนัธุ์อยู่

ในทวีปเอเชีย ตัง้แต่อินเดีย ศรีลงักา พม่า ไทย อินโดนีเซีย จนถึงฟิลิปปินส์…………………. ในประเทศไทยมี 9 ชนิด พบขึน้
ตามป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ (Thaithong, 2000)  ไทยเป็นผู้ ผลิตและส่งออกดอกกล้วยไม้เขตร้อนอนัดับ 1 ของโลก 
มลูคา่การสง่ออกในเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นมลูคา่ 6.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ …..………………………….…….โดย
แวนดาสามารถส่งขายได้ทัง้ในรูปของไม้ตัดดอกและไม้กระเช้า  (Rittershausen and Rittershausen, 2001)………….. 
……………........…………………………………………………………………………วัตถุประสงค์ของงานทดลองนี จ้ึ ง
ต้องการศึกษาปริมาณของไนโตรเจนที่เหมาะสมต่อการผลิตแวนดา และปริมาณของธาตุอาหารในส่วนต่าง  ๆ ของแวนดา 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถพฒันาคณุภาพและวางแผนการการผลติแวนดาได้ในท่ีสดุ 
 

อุปกรณ์และวิธีกำร 
 เลอืกต้นกล้วยไม้แวนดาลกูผสมพนัธุ์ ‘Ratchaburi Fuchs-Katsura’ อาย ุ2 ปี ที่ผา่นการออกดอกมาแล้ว 1 ครัง้ และมี
ขนาดต้นใกล้เคียงกัน จ านวน 40 ต้น ย้ายปลกูในโรงเรือนใช้ตาข่ายพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิเฉลี่ย 25 ± 2 องศา
เซลเซียส ความชืน้สมัพทัธ์ 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ วางแผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ (completely randomized design: CRD) 
แบง่ออกเป็น 4 กรรมวิธี ……………………………………………………………………………………………… 

การวิเคราะห์ปริมาณธาตอุาหาร ท าการสุม่ตวัอยา่งพืชเมื่อระยะเวลา 6 เดือนหลงัจากให้ปุ๋ ย ล้างท าความสะอาดด้วย
น า้กลัน่ จากนัน้น าตวัอย่างพืชไปอบแห้งที่อุณหภมูิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 สปัดาห์จึงน าไปบดให้ละเอียดเพื่อเตรียม
วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ ได้แก่ 1) ไนโตรเจนรวม โดยวิธีการ modified indolphenol (Ohyama et al., 1991) 2) 
ฟอสฟอรัส โดยวิธีการ ammonium molybdate (Davidescu and Davidescu, 1972) และ 3) โพแทสเซียม โดยวิธีการ atomic 
absorption spectrophotometry (Mizukoshi et al., 1994)  

วิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยโปรแกรม Statistic 8 (SXW Tallahassee, FL, USA) และเปรียบ เทียบความแตกต่างของ
ข้อมลูโดยใช้คา่ least significant difference (LSD) ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์ 

กำรเติบโต  
 การวดัความสงูต้นของกล้วยไม้แวนดาพนัธุ์ลกูผสม พบว่า ในระยะเวลา 4 เดือนหลงัจากให้ปุ๋ ย กล้วยไม้แวนดาพนัธุ์
ลกูผสมมีความสงูต้น เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง แตไ่ม่แตกตา่งกนัทางสถิติ ตอ่มาในเดือนท่ี 6 พบว่า การได้รับปุ๋ ยในกรรมวิธีที่ 1-3 
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ท าให้พืชมีความสูงต้นเฉลี่ยมากกว่ากล้วยไม้ที่ได้รับน า้เพียงอย่างเดียว (กรรมวิธีที่ 4) โดยมีความสูงต้นเฉลี่ย 68.0-69.4 
เซนติเมตร ในขณะที่กรรมควบคุม การไม่ให้ปุ๋ ย มีความสูงต้นน้อยกว่ากรรมวิธีอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เฉลี่ย 66.6 
เซนติเมตร (Table 2) ไนโตรเจนสง่ผลโดยตรงต่อการเติบโตของพืช เนื่องจากไนโตรเจนเป็นสารประกอบส าคญัของกรดอะมิโน 
และโปรตีนซึง่เป็นสว่นประกอบส าคญัของเนือ้เยื่อพืช...…………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Table 2. Effects of nitrogen levels on plant height and stem height (cm) of Vanda ‘Ratchaburi Fuchs-Katsura’   
            during 2, 4 and 6 months after feeding 

Treatment Plant height (cm)  Stem height (cm) 
0 MAF 2 MAF 4  MAF 6 MAF 1  0 MAF  2 MAF  4 MAF   6 MAF1 

 1)  N 0 mg/l 55.4 64.2 67.1 69.6 a  33.0 40.4 42.0 44.6 a 
2)  N 200 mg/l 54.9 61.7 65.5 68.0 b  32.8 40.0 41.1 44.6 a 
3)  N 400 mg/l 54.1 63.1 67.8 69.4 a  33.4 40.1 42.4 45.3 a 

4)  Control 53.8 60.5 65.4 66.6 c  35.0 37.5 39.8 41.4 b 
CV 2.69 3.84 3.70 1.76  7.88 7.30 8.31 4.97 

LSD0.05 NS NS NS 1.33  NS NS NS 2.41 
1 Means within the same column follow by different letters showed significantly different between treatments by LSD test at P ≤ 0.05 
NS Not significant 
MAF = Months after feeding 

 
ผลของระดบัไนโตรเจนต่อจ านวนใบของต้นแวนดาพนัธุ์ลกูผสม พบว่า ทกุกรรมวิธีมีจ านวนใบไม่แตกต่างกนั (ไม่ได้

แสดงข้อมลู) โดยจ านวนใบค่อย ๆ เพิ่มขึน้ตัง้แต่เร่ิมการทดลองซึ่งมีจ านวนใบเฉลีย่ 20.0 ใบตอ่ต้น จนกระทัง่ 6 เดือนหลงัจาก
ให้ปุ๋ ย ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้เป็น 24.6 ใบต่อต้น (Figure 1) ตรงกนัข้ามกบัการทดลองในฟาแลนอปซิส ซึ่งพบว่าการให้ไนโตรเจนที่
ความเข้มข้นสงู (100 มิลลกิรัมต่อลติร) สง่ผลให้มีจ านวนใบตอ่ต้นมากกว่าการให้ไนโตรเจนท่ีความเข้มข้นต ่า (30 มิลลกิรัมต่อ
ลติร) (Wang, 2000)  

 

 
Figure 1. Effect of nitrogen levels on number of leaves per plant of  

                                        Vanda ‘Ratchaburi Fuchs-Katsura’ 
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กำรออกดอก 

จากการศึกษาผลของระดบัไนโตรเจนต่อการออกดอกของกล้วยไม้แวนดาพนัธุ์ลกูผสม พบว่า ในระยะออกดอกช่วงที่ 
1 (ช่วงเดือนสิงหาคม–กนัยายน 2559) การได้รับไนโตรเจน 400 มิลลิกรัมตอ่ลิตร (กรรมวิธีที่ 3) ชะลอการบานดอกของแวนดา
โดยมีจ านวนวนัตัง้แต่เร่ิมให้ปุ๋ ยจนกระทัง่ดอกแรกบานมากกว่ากรรมวิธีอื่นอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เฉลี่ย 120 วนั ในขณะที่
กรรมวิธีอื่นมีจ านวนวนัเฉลีย่เพียง 103 วนั (Table 4) ………………………………………………………………  
 
ปริมำณธำตุอำหำรในส่วนของพืช 
 ผลของการวิเคราะห์ธาตอุาหารพบวา่ เมื่อ 6 เดือนหลงัจากให้ปุ๋ ย การได้รับไนโตรเจน 400 มิลลกิรัมตอ่ลติร (กรรมวิธี
ที่ 3) มีปริมาณของไนโตรเจนในใบมากกว่ากรรมวิธีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Table 6) เฉลี่ย 416.74 มิลลิกรัมต่อต้น 
สอดคล้องกบัอตัราการเพิ่มจ านวนใบที่มีแนวโน้มมากกว่ากรรมวิธีอื่น กรรมวิธีควบคมุ (ไม่ได้รับปุ๋ ย) มีปริมาณไนโตรเจนในใบ
น้อยที่สดุเพียง 214.76 มิลลกิรัมตอ่ต้น การได้รับไนโตรเจนที่ 200 และ 400 มิลลกิรัมตอ่ลติรนอกจากสง่ผลเพิ่มอตัราการเติบโต
ของแวนดาแล้ว ยงัส่งผลให้พืชมีปริมาณไนโตรเจนสงูในรากอีกด้วย เฉลี่ย 357.65 และ 368.92 มิลลิกรัมต่อต้น ตามล าดบั  
Hew et al. (2004) รายงานวา่ในรากของแวนดาประกอบไปด้วยเนือ้เยือ่หลายชัน้ท่ีเรียกวา่ velamen ………………………..... 
………………………………………………………………………………. 

 

สรุป 
 กรรมวิธีที่ได้รับไนโตรเจนระดบั 400 มิลลกิรัมตอ่ลติร มีแนวโน้มท าให้แวนดามีการเติบโตทางล าต้นและมีปริมาณธาตุ
อาหารในพืชมากกว่ากรรมวิธีอื่น แต่ส่งผลท าให้ชะลอการบานของดอก ไนโตรเจนที่ระดบั 200 มิลลิกรัมต่อลิตรมีอตัราการ
เติบโตทางล าต้นที่ดี และกระตุ้นการบานดอกของแวนดาได้เร็วขึน้ การให้ไนโตรเจนที่ระดบั 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ
ฟอสฟอรัส 100 มิลลิกรัมต่อลิตร และโพแทสเซียม 200 มิลลิกรัมตอ่ลิตร จึงเหมาะสมตอ่แวนดาลกูผสม ‘Ratchaburi Fuchs-
Katsura’   
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บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาผลของฮอร์โมน  FSH แบบลดจ านวนเหลือ 2 หรือ 3 วันร่วมกับ hCG ต่อ
พฒันาการของฟอลลิเคิลและการตกไข่ในแพะพืน้เมืองไทย โดยทดลองในแพะที่ไม่เคยตัง้ท้อง (จ านวน 20 ตวั อายุเฉลี่ย 14 
เดือน) แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ ให้ FSH 18 mg แบบ 2 วนั (2D-FSH) และ ให้ FSH 24 mg แบบ 3 วนั (3D-FSH) ฉีดเข้ากล้ามเนือ้
วนัละ 2 ครัง้ เช้า-เย็น กลุม่ที่ฉีด 2 วนั เร่ิมวนัที่ 18, 19 และฉีด hCG (300 IU) เข็มเดียวในวนัที่ 20 ของวงรอบการเป็นสดั กลุม่
ที่ฉีด FSH 3 วนั เร่ิมวนัที่ 17, 18, 19 และ hCG วนัที่ 20 หลงัจากนัน้ 24 ชั่วโมง เปิดช่องท้องของแพะเพื่อตรวจนบั corpora 
hemorrhagica (CH) และที่ 72 ชั่วโมงเปิดช่องท้องอีกครัง้เพื่อนบัจ านวน corpora lutea (CL) เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อน าไป
วิเคราะห์หาฮอร์โมนโปรเจสเทอโรน (P4) ในวนัท่ี 17, 18, 20, 21 และวนัท่ี 23 ผลการทดลองพบวา่อตัราการตกไข่ ที ่24 ชัว่โมง
ในกลุม่ของ 3D-FSH เทา่กบั 66.66 เปอร์เซ็นต์ ดีกวา่กลุม่ 2D-FSH ที่มีอตัราการตกไข ่56.09 เปอร์เซ็นต์ (P<0.05) จ านวนของ
ฟอลลิเคิลขนาด 1-3, 4-6 และ ≥7 มม. ที่นบัได้เมื่อ 24 ชั่วโมง ในกลุ่ม 2D-FSH และ กลุ่ม 3D-FSH ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) 
แตท่ี่เวลา 72 ชัว่โมง พบวา่จ านวนฟอลลเิคิลขนาด ≥7 มม. ในกลุม่ 3D-FSH มีมากกวา่กลุม่ 2D-FSH (4.10 ± 1.52 กบั 2.80 ± 
1.47; P<0.05) ส่วนจ านวนฟอลลิเคิลขนาด 1-3 และ 4-6 มม. ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ระดบัของ P4 มีระดบัสงูในวนัที่ 17 
หรือ 18 และต ่าลงในวนัท่ี 20, 21 และ 23 อยา่งไรก็ตามระดบัความเข้มข้นของ P4 ในแพะทัง้ 2 กลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั จากผลการ
ทดลองครัง้นีชี้ใ้ห้เห็นว่าการใช้ฮอร์โมน FSH แบบ 3 วนั กบั hCG สามารถใช้เป็นโปรแกรมในการเหน่ียวน าการพฒันาการของ
ฟอลลเิคิลและการตกไขใ่นแพะพืน้เมืองได้ และช่วยเพิ่มประสทิธิภาพทางด้านการสบืพนัธุ์ในสตัว์เคีย้วเอือ้งขนาดเลก็ 
 

ค ำส ำคัญ: การเหนี่ยวน า  การตกไข ่ FSH  hCG  แพะพืน้เมืองไทย 
 
Abstract: The objective of this study was to evaluate induction of multiple follicular growths and ovulation in Thai-
native goats treated with decreasing dose 2 or 3 days of follicle stimulating hormone (FSH) and human chorionic 
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gonadotrophin (hCG). Thai-native non pregnant goats (n = 20; 14 months of age) received two treatments: 2 days 
FSH (2D-FSH) and 3 days FSH (3D-FSH).  Group of 2D-FSH was intramuscularly injected with twice daily FSH for 2 
days (18 mg), starting on day 18, 19 and with 300 IU hCG on day 20 of estrous cycle. Group of 3D-FSH was injected 
with twice daily FSH for 3 days (24 mg), starting on day 17, 18, 19 and with hCG on day 20.  Goats underwent 
laparotomy at 24 h after injected hCG to count corpora hemorrhagica (CH) and at 72 h to count corpora lutea (CL). 
Blood samples were taken to determine plasma progesterone (P4) concentrations on day 17, 18, 20, 21 and 23. 
Ovulation rates at 24 h of 3D-FSH were as 66.66 % greater than 2D-FSH as 56.09 % (P<0.05). Numbers of follicles 
in class 1-3, 4-6 and ≥7 mm at 24 h were not statistically different between 2D-FSH and 3D-FSH groups (P>0.05).  
However, the number of follicles in class ≥7 mm of 3D-FSH group was greater than 2D-FSH group (4.10 ± 1.52 vs 
2.80 ± 1.47; P<0.05) but were not differ in class 1-3 and 4-6 mm at 72 h (P>0.05). Plasma P4 concentrations were 
high on day 17 and 18 then decreased on day 20, 21 and 23.  However, the plasma P4 were not statistically different 
between groups (P>0.05). These results indicate that superovulation with decreasing dose FSH (3D-FSH) and 300 
IU hCG can be an effective protocol in goats for inducing multiple follicular development and ovulation in order to 
achieve successful development of reproductive technologies in small ruminants. 
 

Keywords: Induction, ovulation, FSH, hCG, Thai-native goat 
 

Introduction 
 

More than 80% of the goat population in Thailand are in the southern region. They are primarily raised for 
meat by small holders as a secondary enterprise to crop production. Thai native goats are similar to the Katjang 
breed of Malaysia (Saithanoo and Milton 1988). The major colors of goats ……………………………………………… 
…………………… The estrous cycle in general ranges from 18-22 days (Pralomkarn et al., 1996). Although goat is 
potentially a highly prolific animal which has relatively short gestation period compared to other livestock species, 
little producer is known about reproductive management due to lack of information on the reproductive management 
i.e., method of mating, time of first mating, pre-partum and post-partum management. …………………………………..  

Protocols for multiple ovulation are widely used to improve number of offspring from selected female goats 
(Baril and Saumande, 2000), as in other ruminant species. However, similar to cows (Moonmanee et al., 2016) or 
sheep, the high variability in the number of ……………………………………………………..The objective of the 
present study was to evaluate that the induction of multiple follicular growths and ovulation in Thai-native goats 
treated with FSH and hCG (FSH decreasing dose, 2 or 3 days protocols) can be an effective protocol in goats for 
Thai-native goat production and expecting that these appropriate technologies and management regimens could 
be used to enhance the efficiency of goat  production.  

 

Materials and Methods 
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Animals and design 
Experiment protocols were approved by the animal ethics committee of Rajamangala University of 

Technology Isan, Kalasin Campus.  The study was conducted during the rainy season at the experimental farm of 
the University.  The University (Kalasin Campus) ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………. Animals were fed with roughage, clean water and mineral block were provided 
for animals ad libitum. The concentrate (16% CP) was fed 1% of body weight.   
 

Data collection 
Animals were subjected to a laparotomy to determine the number of corpora hemorrhagica (CH), and… 

………………………………Ovulation rate was then calculated for 24 and 72 h by expressing the number of CH 
observed at each time point as a percentage of the number of CL at the time of laparotomy, with the assumption 
that the numbers of CL represent the total number of follicle ovulated……………………………………………………. 
Score was assigned to each goat using a quarter-point scale from 1 to 5, where 1 = emaciated and 5 = obese 
(Ferguson et al., 1994). 
 

Hormone assays 
Plasma P4 concentrations were determined by competitive ELISA (Crane et al., 2006). Goat anti-mouse IgG 

(H+L) was made in mouse by using a P4-horse radish peroxidase conjugate. ………………………… 
 

Data analysis 
The statistical model included treatment, the ovulation rate (OR) at 24 h and BCS. The effect of OR and BCS 

were converted to categorical variables by grouping goats by ovulation rate at 24 h and BCS at initial trial (SAS, 
2000). Treatment interactions the OR, and BCS were then reanalyzed using Chi-square analysis (Cochran-Mantel-
Haenszel statistic) of SAS. Continuous data (CH, CL, Follicle and P4) were analyzed using procedure GLM of SAS. 
Plasma P4 concentrations were analyzed with a nested analysis of variance with treatment, animal (treatment), and 
day included in the model, and differences between specific means were evaluated by using the student t-tests 
(SAS, 2000). 

 

Results 

Superovulatory response 
Characteristics of BCS in goats no differ between 2D-FSH and 3D-FSH groups in this study (2.97 ± 0.05 vs 

2.83±0.08 respectively, P>0.05). Ovarian follicular development of 2D-FSH were evaluated from numbers of CH by 
laparotomy at 24 h as 2.30±1.15 and numbers of CL at 72 h as 4.10±1.66, ovulation rate by laparotomy at 24 h were 
as 56.09% (Table 1).  In 3D-FSH group, number of CH, CL at 24 and 72 h were as 4.00 ± 1.15  vs 6.00 ± 1.41 

respectively.  Moreover, ovulation rate was as 66.66 % during at 24 h (Table 1). 
 

Table 1.  Numbers of CH, CL and percentage of ovulation at different times responding FSH and hCG  

Cordia New 14, Bold  บรรทดัท่ีสองจดัตรงกบัขอ้ความบรรทดัแรก  



             treatments 
 

Items 2D-FSH 3D-FSH P-value 
Number of CH at 24 h 2.30 ± 1.15a 4.00 ± 1.15b 0.03 
Number of CL at 72 h 4.10 ± 1.66a 6.00 ± 1.41b 0.04 
Ovulation rate at 24 h (%) 56.09c 66.66d 0.02 

a,b Means ± SE differ within row, P<0.05 
c,d Percentages of ovulation differ within row, P<0.05  
 

Effect of FSH and hCG on follicular growth 
Numbers of follicles in class 1-3, 4-6 and ≥7 mm at 24 h were not significantly different between 2D-FSH and 

3D-FSH group. However, the numbers of follicles in class 1-3, 4-6 mm at 72 h were not significantly different between 
2D-FSH and 3D-FSH group but  in class ≥7 mm of 3D-FSH were greater than the 2D-FSH group (P<0.05); 
…………………….. 

 

Progesterone profile 
In the present study, the plasma P4 concentrations of all groups were high on day 17, 18 (Mean ± S.E.M., 

3.24 ± 0.30 and 3.49 ± 0.12 ng/ml respectively) then decreased on day 20, after that to lowest on day 21, there were 
not differ between groups (P>0.05). However, there were different plasma P4 concentrations within groups before 
injected FSH and after on day 20, 21 and 23 (P<0.05; Figure 1).  

 
Figure 1. Means (± SEM) plasma P4 concentrations (ng/ml) of goats on days prior injected 2D-FSH (d18)  

                       3D-FSH (d17), hCG (d 20), laparotomy at 24 (d 21) and 72 h (d 23) 
         a, b Proportion differ on days (P<0.05) 

Discussion 
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Protocols for induction of multiple follicular growth and superovulation currently used in the animal industry 
are not fully optimized (Gordon, 1997).  The goat semi-industry has been reluctant to commercialize embryo transfer 
and other reproductive technologies because of the inconsistency of ovarian response to the superovulatory 
treatments (Cognie, 1999)……………………………………………………………………………….……. 
................................................................FSH was shown to induce development of multiple follicles on each ovary 
when injected into goat or sheep for two or more days at regular intervals during the normal breeding season and 
non-breeding season (Gordon, 1997; Stenbak et al., 2001).  Previous studies have shown that exposure of oocytes 
to various hormones in vivo causes maturational changes that are necessary for proper development to occur 
(Stenbak et al., 2001). Optimal levels of exogenous gonadotropins should be used to promote proper oocyte 
development and depending on the regime of gonadotropin treatment, positive or negative effects on oocyte 
maturation and fertilization have been observed (Stenbak et al., 2001). 

The results from this study indicate that is ovulation rate of all groups during at 72 h were as 100% because 
of found only CL on ovaries, but there were not present of CH. Moreover, in this study using hCG was similar as LH 
to manipulated of limit timing in ovulation within 72 h. Similarly with Walker et al. (1986) using FSH or PMSG with 
GnRH induced of multiple follicular development and ovulation in Marino ewes, found that ovulation rate were as 
79% within during at 54-66 h in ewes…………………………………………………………………..According to Baird et 
al. (1991) FSH secretion was not affected directly by progesterone but was regulated by estradiol and inhibin, which 
was produced mainly by the largest follicles that developed during the cycle. 

 

Conclusion 
 

In summary, the majority of ovulation in Thai-native goat using FSH and hCG occurred between 24 and 72 
h. The results indicate that superovulation with decreasing dose FSH (3D-FSH) and 300 IU hCG can be an effective 
than FSH (2D-FSH) protocol for Thai-native goat superovulation.  
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