คำแนะนำในกำรเตรี ยมต้ นฉบับวำรสำรเกษตร
เรื่องที่ตีพมิ พ์
1. เป็ นบทความวิจยั บทความปริทศั น์ หรื อบทความวิชาการ ทางด้ านเกษตรศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้ อง
2. ต้ องไม่เคยได้ รับตีพิมพ์มาก่อน (ต้ นฉบับ หรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดของต้ นฉบับ) และต้ นฉบับต้ องไม่ได้ อยูร่ ะหว่าง
กระบวนการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งตีพิมพ์อื่นใด
กำรเตรียมต้ นฉบับ
1. ภำษำ เป็ นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
2. กำรพิมพ์
1) พิมพ์หน้ าเดียวบนกระดาษขนาด A4 พิมพ์แนวตัง้ (portrait orientation) ด้ วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ เวิร์ด
(Microsoft Word for Windows) ตัวอักษรใช้ Cordia New โดยทั่วไปใช้ ระยะบรรทัดปกติคือ 1 เท่า หรื อ Single
ความยาวต้ นฉบับไม่เกิน 10 หน้ า
2) ชื่ อเรื่ องให้ พิ มพ์ ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 18 points พิมพ์ ตัวหนา (bold) และจัดกึ่งกลางหน้ า
กระดาษ สาหรับชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ กาหนดให้ อกั ษรตัวแรกของคาให้ พิมพ์ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (capital letter)
3) ชื่อผู้เขียนให้ พิมพ์ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 15 points พิมพ์ตวั หนา และจัดกึ่งกลางหน้ ากระดาษ
4) ที่อยู่และที่อยู่อีเมลของผู้เขียนให้ พิมพ์ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 12 points พิมพ์ตวั เอียงธรรมดา
(normal italic) และจัดกึ่งกลางหน้ ากระดาษ
5) บทคัดย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ พิมพ์ ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 points พิมพ์ ตัว
ธรรมดา (normal) ยกเว้ นเฉพาะคา บทคัดย่อ และ Abstract ให้ พิมพ์ตวั หนา และจัดชิดซ้ าย
6) เนื ้อหาให้ พิมพ์ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 points พิมพ์ตวั ธรรมดา (normal)
7) หัวข้ อหลัก ได้ แก่ คานา อุปกรณ์และวิธีการ ผลการทดลองและวิจารณ์ สรุ ป เอกสารอ้ างอิง ให้ พิมพ์ด้วย
ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 points พิมพ์ตวั หนา และจัดกึ่งกลางหน้ ากระดาษ
8) หัวข้ อย่อย ให้ พิมพ์ตวั หนาและจัดชิดซ้ าย
9) คาอธิบายตารางและภาพให้ พิมพ์ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 points พิมพ์ตวั หนา โดยคาอธิบาย
ตารางให้ พิมพ์เหนือตารางและจัดชิดซ้ าย ส่วนคาอธิบายภาพให้ พิมพ์ใต้ ภาพและจัดกึ่งกลางหน้ า และคาอธิบาย
ตารางหรื อภาพถ้ ามีมากกว่าหนึง่ บรรทัดให้ เริ่มต้ นพิมพ์บรรทัดถัดมาตรงกับข้ อความของบรรทัดแรก
10) หากมีชื่อวิทยาศาสตร์ ปรากฏในบทความ ให้ เขียนตามหลักเกณฑ์การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ ในครัง้ แรกที่
ปรากฏชื่อนี ้ให้ สะกดเต็ม เช่น Meloidogyne incognita และหลังจากนันถ้
้ ามีการระบุชื่อนี ้อีกให้ ย่อชื่อสกุล โดยเขียน
เป็ น M. incognita
11) คาว่า et al. และ P (P-value) ให้ พิมพ์เอน

ข้ อแนะนำกำรใช้ ภำษำ
1) ใช้ คาศัพท์ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และประกาศของราชบัณฑิตยสภา
2) การเขียนชื่อเฉพาะหรื อคาแปลจากภาษาต่างประเทศ ควรพิมพ์ภาษาเดิมของชื่อนัน้ ๆ ไว้ ในวงเล็บในครัง้
แรกที่ปรากฏในบทความ โดยพิมพ์เป็ นอักษรตัวพิมพ์เล็กทังหมด
้
ยกเว้ นชื่อเฉพาะให้ พิมพ์เฉพาะอักษรตัวแรกเป็ น
ตัวพิมพ์ใหญ่
3) ไม่ควรใช้ ภาษาต่างประเทศถ้ ามีภาษาไทยใช้ อยูแ่ ล้ ว
4) รักษาความสม่าเสมอในการใช้ คา คาศัพท์ และตัวย่อ โดยตลอดทังบทความ
้
กำรเรียงลำดับหัวข้ อ ให้ เรี ยงตามลาดับดังนี ้
1. ชื่อเรื่อง (Title) ควรสัน้ ชัดเจน และต้ องสื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจยั มีทงภาษาไทยและภาษาอั
ั้
งกฤษ
ต้ นฉบับที่เป็ นภาษาไทยให้ พิมพ์ชื่อเรื่ องที่เป็ นภาษาไทยก่อน แล้ วตามด้ วยชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษในบรรทัดถัดมา หาก
ต้ นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ ให้ พิมพ์ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษก่อนแล้ วตามด้ วยภาษาไทย
2. ชื่อผู้เขียน ให้ ใช้ ชื่อเต็มทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ หากผู้เขียนมีหลายคนและมีที่อยูห่ รื อสังกัดแตกต่างกัน
ให้ ใช้ เลขตัวยก (superscript) ที่ตา่ งกัน กากับไว้ ท้ายนามสกุลของผู้เขียนที่มีที่อยูต่ า่ งกันนัน้ หากมีผ้ เู ขียนคนเดียว
หรื อหลายคนที่มีที่อยูเ่ ดียวกัน ไม่ต้องใช้ เลขตัวยกกากับท้ ายนามสกุลของผู้เขียน นอกจากนี ้ ให้ ใส่เครื่ องหมายดอก
จัน (*) กากับไว้ ที่ท้ายนามสกุลของผู้เขียนที่ให้ ตดิ ต่อ (corresponding author) ด้ วย
3. ที่อยู่ หรื อสังกัด ให้ ระบุเฉพาะที่อยูห่ รื อสังกัดของผู้เขียนเท่านัน้ มีทงที
ั ้ ่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หากที่อยูม่ ีหลายแห่ง ให้ พิมพ์ภาษาไทยของที่อยูแ่ ห่งแรกก่อนแล้ วตามด้ วยภาษาอังกฤษ จากนันพิ
้ มพ์ภาษาไทยของ
ที่อยูแ่ ห่งที่สองแล้ วตามด้ วยภาษาอังกฤษ สลับกันในลักษณะนี ้เรื่ อยไปหากมีมากกว่าสองแห่ง ในกรณีผ้ เู ขียนเป็ น
นักศึกษา ให้ ระบุที่อยูต่ ามที่อยูห่ รื อสังกัดของอาจารย์ที่ปรึกษาเท่านัน้ นอกจากนี ้ บรรทัดถัดจากที่อยู่ ให้ พิมพ์ที่อยู่
อีเมล (email address) ของผู้เขียนที่ให้ ตดิ ต่อ (corresponding author) ด้ วย
4. บทคัดย่ อ (Abstract) ควรเป็ นเนื ้อหาที่สนั ้ ชัดเจนและเข้ าใจง่าย โดยรวมเหตุผลในการศึกษาวิจยั อุปกรณ์
วิธีการ ตลอดจนผลการศึกษาและสรุปด้ วย ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ไม่ควรเกิน 250 คา และให้ ระบุคาสาคัญ
(keywords) ไว้ ท้ายบทคัดย่อแต่ละภาษาด้ วย คาสาคัญไม่ควรเกิน 5 คา ต้ นฉบับที่เป็ นภาษาไทยให้ พมิ พ์บทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษก่อนบทคัดย่อภาษาไทย หากต้ นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ ให้ พิมพ์บทภาษาไทยก่อนบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ
5. เนือ้ หำ (Text) ประกอบด้ วย
5.1 คำน ำ (Introduction) แสดงความเป็ นมาและเหตุผลที่นาไปสู่การศึกษาวิจัย อาจรวมการตรวจเอกสาร
(review of literature) และวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ไว้ ด้วย
5.2 อุปกรณ์ และวิธีกำร (Materials and Methods) ให้ บอกรายละเอียดของวัสดุ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการทดลอง ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ และแบบจาลองการศึกษาวิจยั ที่ชดั เจนและสมบูรณ์

5.3 ผลกำรทดลองและวิจำรณ์ หรือ ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์ (Results and Discussion) ให้ บรรยายผล
การศึกษาวิจยั พร้ อมเสนอข้ อมูลในรูปแบบตารางหรื อภาพประกอบได้ โดยตารางหรื อภาพรวมทังค
้ าอธิบายให้ จดั ทา
เป็ นภาษาอังกฤษทัง้ หมด ถ้ ามี ตารางหรื อภาพในบทความให้ อ้ างตารางหรื อภาพนัน้ ในเนื อ้ หาด้ วยโดยใช้ เป็ น
ภาษาอังกฤษ เช่น Table หรื อ Figure สาหรับการวิจารณ์ ควรเชื่อมโยงกับผลการศึกษาว่าสอดคล้ องกับสมมุติฐาน
หรื อแตกต่างไปจากผลงานวิจยั ที่มีผ้ รู ายงานไว้ ก่อนหรื อไม่อย่างไรและด้ วยเหตุใด โดยมีพื ้นฐานการอ้ างอิงที่เชื่อถือได้
5.4 สรุ ป (Conclusion) เป็ นการสรุปผลที่ได้ รับจากการศึกษาวิจยั อาจมีข้อเสนอแนะ หรื อระบุอปุ สรรคและแผน
งานวิจยั ที่จะดาเนินการต่อไป
5.5 กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgement) อาจมีหรื อไม่มีก็ได้ เป็ นการแสดงความขอบคุณแก่ผ้ ใู ห้ ทนุ วิจยั
หรื อผู้ที่ชว่ ยเหลือในงานวิจยั แต่ไม่ได้ เป็ นผู้ร่วมงานวิจยั
5.6 เอกสำรอ้ ำงอิง (References) ให้ เรี ยงเอกสารตามตัวอักษร
หลักกำรอ้ ำงอิงและกำรเขียนเอกสำรอ้ ำงอิง
เนื่องจากวารสารเกษตรกาลังปรับเข้ าสู่ฐานข้ อมูล ACI (ASEAN Citation Index) ข้ อกาหนดประการหนึ่งก็คือ
เอกสารอ้ างอิ ง (reference) ต้ องจัดทาเป็ นภาษาอังกฤษทัง้ หมด ถ้ าเป็ นภาษาอื่ น เช่น ภาษาไทย ต้ องแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ แล้ ววงเล็บท้ ายข้ อความว่า in Thai เป็ นต้ น หลักการอ้ างอิงและการเขียนเอกสารอ้ างอิง มีดงั นี ้
1. กำรอ้ ำงอิงในเนือ้ เรื่ อง ไม่ควรอ้ างอิงถึงเรื่ องที่ไม่เกี่ยวข้ อง ระบบที่ใช้ อ้างอิงคือ ระบบชื่อ และปี (Name-andyear System) ให้ ใช้ ชื่อสกุลและปี ค.ศ. เช่น Kubo (2003).....หรื อ.....(Kubo, 2003) ถ้ าผู้เขียนมี 2 คน ให้ ใช้ เป็ น Muthita
and Kuanprasert (2004) .....หรื อ.....( Muthita and Kuanprasert, 2004) หากมี มากกว่า 3 คน ให้ ใช้ เป็ น Bukhari et al.
(2011).....หรื อ.....(Bukhari et al., 2015) สาหรับในบัญชีเอกสารอ้ างอิง ให้ ระบุชื่อผู้เขียนทุกคน ห้ ามใช้ คาว่า และคณะ
หรื อ et al.
2. กำรเขียนเอกสำรอ้ ำงอิง มีรูปแบบการเขียนมีดงั นี ้
วำรสำร (Journals)
ชื่อผู้เขียน. ปี ที่พิมพ์. ชื่อเรื่ อง. ชื่อวารสาร (เขียนเต็ม) ปี ที่(ฉบับที่): เลขหน้ าเริ่มต้ น-เลขหน้ าที่สิ ้นสุด.
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.
ในกรณีที่เป็ นวารสารออนไลน์ ไม่สามารถระบุเลขหน้ าเริ่มต้ นและเลขหน้ าสิ ้นสุดได้ ให้ ระบุ 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 และตำรำ (Books & Textbooks)
ชื่อผู้เขียน. ปี ที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. สานักพิมพ์, เมืองที่พิมพ์. จานวนหน้ าทังหมด.
้
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.
เรื่องย่ อยในตำรำหรือหนังสือที่มีผ้ ูเขียนแยกเรื่ องเขียน และมีบรรณำธิกำร
ชื่อผู้เขียน. ปี ที่พิมพ์. ชื่อเรื่ องย่อย. หน้ า เลขหน้ าเริ่มต้ น-เลขหน้ าที่สิ ้นสุด. ใน: ชื่อบรรณาธิการ (บก.).
ชื่อหนังสือ. สานักพิมพ์, เมืองที่พิมพ์.
Krairiksh, S. and W. Namruangsri. 1997. Integrated pest control of mango. pp. 137-144. In:
K. Jumroenma (ed.). Integrated Pest Control. The Agricultural Cooperative Federation of
Thailand, Ltd., Bangkok. (in Thai)
Kubo, T. 2003. Molecular analysis of the honeybee sociality. pp. 3-20. In: T. Kikuchi, N. Azuma and
S. Higashi (eds.). Gene, Behaviors and Evolution of Social Insects. Hokkaido University Press,
Sapporo.
รำยงำนกำรประชุม สัมมนำ (Reports and Proceedings)
ชื่อผู้เขียน. ปี ที่พิมพ์. ชื่อเรื่ องย่อย. หน้ า เลขหน้ าเริ่มต้ น-เลขหน้ าที่สิ ้นสุด. ใน: รายงานการประชุม สัมมนา.
สถานที่จดั ประชุม.
Tantarawongsa, P. and D. Ketrot. 2017. Diuron residue in soils under pineapple cultivation.
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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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
ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะคาแรก
บทคัดย่ อ: แวนดาเป็ นกล้ วยไม้ ที่ใช้ ปยในปริ
ุ๋
มาณมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งไนโตรเจน ซึง่ เป็ นปุ๋ ยสาคัญสาหรับการผลิตกล้ วยไม้
แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลปริ มาณปุ๋ ยที่เหมาะสมการเติบโตและคุณภาพดอกของแวนดายังมีรายงานอยู่
น้ อยมาก การทดลองนี ้มีวตั ถุประสงค์ในการศึก ษาผลของระดับไนโตรเจนที่ส่งผลต่อการเติบตารออกดอกและปริ มาณธาตุ
อาหารในแวนดา พันธุ์ ‘Ratchaburi Fuchs-Katsura’ โดยศึกษาการให้ ปยไนโตรเจน
ุ๋
3 ระดับได้ แก่ 0, 200 และ 400 มิลลิกรัม
ต่อลิตร สัปดาห์ละครัง้ ครัง้ ละ 100 มิลลิลิตรต่อต้ น ทุกกรรมวิธีประกอบด้ วยฟอสฟอรัส 100 มิลลิกรัมต่อลิตร และโพแทสเซียม

200 มิลลิกรัมต่อลิตร เปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม (ให้ น ้าดีไอออไนซ์แทนปุ๋ ย) วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์จานวน 4
กรรมวิธี กรรมวิธีละ 10 ซ ้า ทาการบันทึกข้ อมูล ความสูงต้ น ความสูงของลาต้ น จานวนใบต่อต้ น วันที่ออกดอก และปริ มาณ
ของธาตุอาหาร ผลการทดลองพบว่า การได้ รับไนโตรเจน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร ทาให้ พืชมีอตั ราการเติบโตทางลาต้ น ปริ มาณ
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในใบ ลาต้ น และรากมากกว่ากรรมวิธีอื่น แต่ส่งผลให้ พืชชะลอการออกดอก ในขณะที่การได้ รับ
ไนโตรเจน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร กระตุ้นการออกดอกได้ เร็ วขึ ้น และส่งผลให้ มีปริ มาณของโพแทสเซียมในใบมากกว่ากรรมวิธีอื่น
คำสำคัญ: กล้ วยไม้ แวนดา ไนโตรเจน การเติบโต การออกดอก ธาตุอาหาร

คำนำ
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กล้ วยไม้ สกุลแวนดาเป็ นกล้ วยไม้ เขตร้ อนสกุลใหญ่ พบในป่ าตามธรรมชาติประมาณ 40 ชนิด มีการกระจายพันธุ์อยู่
ในทวีปเอเชีย ตังแต่
้ อินเดีย ศรี ลงั กา พม่า ไทย อินโดนีเซีย จนถึงฟิ ลิปปิ นส์…………………. ในประเทศไทยมี 9 ชนิด พบขึ ้น
ตามป่ าดิบแล้ ง และป่ าเบญจพรรณ (Thaithong, 2000) ไทยเป็ นผู้ผลิตและส่งออกดอกกล้ วยไม้ เขตร้ อนอันดับ 1 ของโลก
มูลค่าการส่งออกในเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2558 คิดเป็ นมูลค่า 6.28 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ …..………………………….…….โดย
แวนดาสามารถส่ง ขายได้ ทั ง้ ในรู ป ของไม้ ตัด ดอกและไม้ ก ระเช้ า (Rittershausen and Rittershausen, 2001)…………..
……………........…………………………………………………………………………วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานทดลองนี จ้ ึ ง
ต้ องการศึกษาปริ มาณของไนโตรเจนที่เหมาะสมต่อการผลิตแวนดา และปริ มาณของธาตุอาหารในส่วนต่าง ๆ ของแวนดา
เพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจและสามารถพัฒนาคุณภาพและวางแผนการการผลิตแวนดาได้ ในที่สดุ

อุปกรณ์ และวิธีกำร
เลือกต้ นกล้ วยไม้ แวนดาลูกผสมพันธุ์ ‘Ratchaburi Fuchs-Katsura’ อายุ 2 ปี ที่ผา่ นการออกดอกมาแล้ ว 1 ครัง้ และมี
ขนาดต้ นใกล้ เคียงกัน จานวน 40 ต้ น ย้ ายปลูกในโรงเรื อนใช้ ตาข่ายพรางแสง 50 เปอร์ เซ็นต์ อุณหภูมิเฉลี่ย 25 ± 2 องศา
เซลเซียส ความชื ้นสัมพัทธ์ 70 - 80 เปอร์ เซ็นต์ วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (completely randomized design: CRD)
แบ่งออกเป็ น 4 กรรมวิธี ………………………………………………………………………………………………
การวิเคราะห์ปริ มาณธาตุอาหาร ทาการสุม่ ตัวอย่างพืชเมื่อระยะเวลา 6 เดือนหลังจากให้ ปยุ๋ ล้ างทาความสะอาดด้ วย
น ้ากลัน่ จากนันน
้ าตัวอย่างพืชไปอบแห้ งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 สัปดาห์จึงนาไปบดให้ ละเอียดเพื่อเตรี ยม พิมพ์เอน
วิเคราะห์ ปริ มาณธาตุอาหารต่าง ๆ ได้ แก่ 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) และเปรี ยบ เทียบความแตกต่างของ
ข้ อมูลโดยใช้ คา่ least significant difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์
กำรเติบโต
การวัดความสูงต้ นของกล้ วยไม้ แวนดาพันธุ์ลกู ผสม พบว่า ในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากให้ ปยุ๋ กล้ วยไม้ แวนดาพันธุ์
ลูกผสมมีความสูงต้ น เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ต่อมาในเดือนที่ 6 พบว่า การได้ รับปุ๋ ยในกรรมวิธีที่ 1-3

ทาให้ พืชมีความสูงต้ นเฉลี่ยมากกว่ากล้ วยไม้ ที่ได้ รับน ้าเพียงอย่างเดียว (กรรมวิธีที่ 4) โดยมีความสูงต้ นเฉลี่ย 68.0-69.4
เซนติเมตร ในขณะที่กรรมควบคุม การไม่ให้ ปุ๋ย มีความสูงต้ นน้ อยกว่ากรรมวิ ธีอื่นอย่า งมีนัยสาคัญทางสถิ ติ เฉลี่ย 66.6
เซนติเมตร (Table 2) ไนโตรเจนส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของพืช เนื่องจากไนโตรเจนเป็ นสารประกอบสาคัญของกรดอะมิโน
และโปรตีนซึง่ เป็ นส่วนประกอบสาคัญของเนื ้อเยื่อพืช...…………………………………………………………………...
Cordia New 14, Bold
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ใช้ภาษาอังกฤษ
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)
1
บรรทัดที่สอง
0 MAF 2 MAF 4 MAF
6 MAF
0 MAF
2 MAF 4 MAF 6 MAF1
จัดตรงกับ 1) N 0 mg/l
55.4
64.2
67.1
69.6 a
33.0
40.4
42.0
44.6 a
ข้อความ 2) N 200 mg/l 54.9
61.7
65.5
68.0 b
32.8
40.0
41.1
44.6 a
บรรทัดแรก 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
Not significant
MAF = Months after feeding
Cordia New 12, Normal
พิมพ์เอน
NS

ผลของระดับไนโตรเจนต่อจานวนใบของต้ นแวนดาพันธุ์ลกู ผสม พบว่า ทุกกรรมวิธีมีจานวนใบไม่แตกต่างกัน (ไม่ได้
แสดงข้ อมูล) โดยจานวนใบค่อย ๆ เพิ่มขึ ้นตังแต่
้ เริ่ มการทดลองซึ่งมีจานวนใบเฉลีย่ 20.0 ใบต่อต้ น จนกระทัง่ 6 เดือนหลังจาก
ให้ ปยุ๋ ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นเป็ น 24.6 ใบต่อต้ น (Figure 1) ตรงกันข้ ามกับการทดลองในฟาแลนอปซิส ซึ่งพบว่าการให้ ไนโตรเจนที่
ความเข้ มข้ นสูง (100 มิลลิกรัมต่อลิตร) ส่งผลให้ มีจานวนใบต่อต้ นมากกว่าการให้ ไนโตรเจนที่ความเข้ มข้ นต่า (30 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร) (Wang, 2000)
ใช้ภาษาอังกฤษ
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Figure 1. Effect of nitrogen levels on number of leaves per plant of
Vanda ‘Ratchaburi Fuchs-Katsura’
บรรทัดที่สองจัดตรงกับข้อความบรรทัดแรก

กำรออกดอก
จากการศึกษาผลของระดับไนโตรเจนต่อการออกดอกของกล้ วยไม้ แวนดาพันธุ์ลกู ผสม พบว่า ในระยะออกดอกช่วงที่
1 (ช่วงเดือนสิงหาคม–กันยายน 2559) การได้ รับไนโตรเจน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรรมวิธีที่ 3) ชะลอการบานดอกของแวนดา
โดยมีจานวนวันตังแต่
้ เริ่ มให้ ปยจนกระทั
ุ๋
ง่ ดอกแรกบานมากกว่ากรรมวิธีอื่นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เฉลี่ย 120 วัน ในขณะที่
กรรมวิธีอื่นมีจานวนวันเฉลีย่ เพียง 103 วัน (Table 4) ………………………………………………………………
ปริมำณธำตุอำหำรในส่ วนของพืช
ผลของการวิเคราะห์ธาตุอาหารพบว่า เมื่อ 6 เดือนหลังจากให้ ปยุ๋ การได้ รับไนโตรเจน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรรมวิธี
ที่ 3) มี ปริ ม าณของไนโตรเจนในใบมากกว่า กรรมวิธี อย่า งมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ (Table 6) เฉลี่ย 416.74 มิลลิกรั ม ต่อ ต้ น
สอดคล้ องกับอัตราการเพิ่มจานวนใบที่มีแนวโน้ มมากกว่ากรรมวิธีอื่น กรรมวิธีควบคุม (ไม่ได้ รับปุ๋ ย) มีปริ มาณไนโตรเจนในใบ
น้ อยที่สดุ เพียง 214.76 มิลลิกรัมต่อต้ น การได้ รับไนโตรเจนที่ 200 และ 400 มิลลิกรัมต่อลิตรนอกจากส่งผลเพิ่มอัตราการเติบโต
ของแวนดาแล้ ว ยังส่งผลให้ พืชมีปริ มาณไนโตรเจนสูงในรากอีกด้ วย เฉลี่ย 357.65 และ 368.92 มิลลิกรัมต่อต้ น ตามลาดับ
Hew et al. (2004) รายงานว่าในรากของแวนดาประกอบไปด้ วยเนื ้อเยือ่ หลายชันที
้ ่เรี ยกว่า velamen ……………………….....
……………………………………………………………………………….

สรุป
กรรมวิธีที่ได้ รับไนโตรเจนระดับ 400 มิลลิกรัมต่อลิตร มีแนวโน้ มทาให้ แวนดามีการเติบโตทางลาต้ นและมีปริ มาณธาตุ
อาหารในพืชมากกว่ากรรมวิธีอื่น แต่ส่งผลทาให้ ชะลอการบานของดอก ไนโตรเจนที่ระดับ 200 มิลลิกรัมต่อลิตรมีอตั ราการ
เติบโตทางลาต้ นที่ดี และกระตุ้นการบานดอกของแวนดาได้ เร็ วขึน้ การให้ ไนโตรเจนที่ระดับ 200 มิลลิกรัม ต่อลิตร ร่ วมกับ
ฟอสฟอรัส 100 มิลลิกรัมต่อลิตร และโพแทสเซียม 200 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงเหมาะสมต่อแวนดาลูกผสม ‘Ratchaburi FuchsKatsura’
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บทคั ด ย่ อ : วัต ถุประสงค์ ใ นการวิ จัย เพื่ อ ศึก ษาผลของฮอร์ โมน FSH แบบลดจ านวนเหลือ 2 หรื อ 3 วัน ร่ ว มกับ hCG ต่อ
พัฒนาการของฟอลลิเคิลและการตกไข่ในแพะพื ้นเมืองไทย โดยทดลองในแพะที่ไม่เคยตังท้
้ อง (จานวน 20 ตัว อายุเฉลี่ย 14
เดือน) แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ ให้ FSH 18 mg แบบ 2 วัน (2D-FSH) และ ให้ FSH 24 mg แบบ 3 วัน (3D-FSH) ฉีดเข้ ากล้ ามเนื ้อ
วันละ 2 ครัง้ เช้ า-เย็น กลุม่ ที่ฉีด 2 วัน เริ่ มวันที่ 18, 19 และฉีด hCG (300 IU) เข็มเดียวในวันที่ 20 ของวงรอบการเป็ นสัด กลุม่
ที่ฉีด FSH 3 วัน เริ่ มวันที่ 17, 18, 19 และ hCG วันที่ 20 หลังจากนัน้ 24 ชั่วโมง เปิ ดช่องท้ องของแพะเพื่อตรวจนับ corpora
hemorrhagica (CH) และที่ 72 ชั่วโมงเปิ ดช่องท้ องอีกครั ง้ เพื่อนับจานวน corpora lutea (CL) เก็ บตัวอย่างเลือดเพื่อนาไป
วิเคราะห์หาฮอร์ โมนโปรเจสเทอโรน (P4) ในวันที่ 17, 18, 20, 21 และวันที่ 23 ผลการทดลองพบว่าอัตราการตกไข่ ที่ 24 ชัว่ โมง
ในกลุม่ ของ 3D-FSH เท่ากับ 66.66 เปอร์ เซ็นต์ ดีกว่ากลุม่ 2D-FSH ที่มีอตั ราการตกไข่ 56.09 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05) จานวนของ
ฟอลลิเคิลขนาด 1-3, 4-6 และ ≥7 มม. ที่นบั ได้ เมื่อ 24 ชั่วโมง ในกลุ่ม 2D-FSH และ กลุ่ม 3D-FSH ไม่แตกต่างกัน (P>0.05)
แต่ที่เวลา 72 ชัว่ โมง พบว่าจานวนฟอลลิเคิลขนาด ≥7 มม. ในกลุม่ 3D-FSH มีมากกว่ากลุม่ 2D-FSH (4.10 ± 1.52 กับ 2.80 ±
1.47; P<0.05) ส่วนจานวนฟอลลิเคิลขนาด 1-3 และ 4-6 มม. ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ระดับของ P4 มีระดับสูงในวันที่ 17
หรื อ 18 และต่าลงในวันที่ 20, 21 และ 23 อย่างไรก็ตามระดับความเข้ มข้ นของ P4 ในแพะทัง้ 2 กลุม่ ไม่แตกต่างกัน จากผลการ
ทดลองครัง้ นี ้ชี ้ให้ เห็นว่าการใช้ ฮอร์ โมน FSH แบบ 3 วัน กับ hCG สามารถใช้ เป็ นโปรแกรมในการเหนี่ยวนาการพัฒนาการของ
ฟอลลิเคิลและการตกไข่ในแพะพื ้นเมืองได้ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางด้ านการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี ้ยวเอื ้องขนาดเล็ก
คำสำคัญ: การเหนี่ยวนา การตกไข่ FSH hCG แพะพื ้นเมืองไทย
Abstract: The objective of this study was to evaluate induction of multiple follicular growths and ovulation in Thainative goats treated with decreasing dose 2 or 3 days of follicle stimulating hormone (FSH) and human chorionic

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
ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
เฉพาะคาแรก

พิมพ์เอน
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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 พิมพ์เอน
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

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-MantelHaenszel 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. บรรทั
Moreover,
ovulation
was as 66.66
Cordia New 14, Bold
ดที่สองจั
ดตรงกับrate
ข้อความบรรทั
ดแรก% during at 24 h (Table 1).
Table 1. Numbers of CH, CL and percentage of ovulation at different times responding FSH and hCG

treatments
Items
Number of CH at 24 h
Number of CL at 72 h
Ovulation rate at 24 h (%)
a,b

Means ± SE differ within row, P<0.05

c,d

Percentages of ovulation differ within row, P<0.05

2D-FSH
2.30 ± 1.15a
4.10 ± 1.66a
56.09c

3D-FSH
4.00 ± 1.15b
6.00 ± 1.41b
66.66d

P-value
0.03
0.04
0.02

Effect of FSH and hCG on follicular growth Cordia New 12, Normal
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).

Cordia New 14, Bold
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

บรรทัดที่สองจัดตรงกับข้อความบรรทัดแรก

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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