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การพัฒนารูปบบการจัดการรียนการสอนบบฐานอาชีพ 
ของสถานศึกษา สังกัดสถาบนัการอาชีวศึกษากษตรภาค

ตะวันออกฉียงหนือ 
The Development of a Career-Based Learning Management 

Model of Colleges Under the  
Northeastern Vocational Institute of Agriculture 

พรณรงคຏ  วรศิลปຊ1, ดุสิต สะดวก1, เพฑูรยຏ ศรีพทัน2, ธนพนธຏ ธิสงคຏ3 
Pornnarong Vorrasilp1, Dusit Sadouk1, Phaitoon Sripontan2, Thanaphon Thisong3 

บทคัดยอ  
 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงคຏ 1) พืไอศึกษาสภาพ นวทางของการจัดการรียนการสอนบบฐานอาชีพ ของ
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ 2) พืไอพัฒนารูปบบการจัดการรียนการสอนบบ
ฐานอาชีพของสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากษตร ภาคตะวันออกฉียงหนือ ละ 3) พืไอประมินผลการ฿ชຌ
รูปบบการจัดการรียนการสอนบบฐานอาชีพของสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ  
ผลการวิจัยพบวา สภาพนวทางของการจัดการรียนการสอนบบฐานอาชีพ ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
กษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ พบวา สภาพปัจจุบันละระดับการปฏิบัติงานการบริหารจัดการรียนการสอนบบฐานอาชีพ 
ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ ฿นภาพรวมมีการปฏิบัติการอยู฿นระดับปานกลาง  
รูปบบการจัดการรียนการสอนบบฐานอาชีพ ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ  
มีองคຏประกอบ 5 ดຌาน คือ 1) การบริหารการขับคลืไอนการจัดการรียนการสอนบบฐานอาชีพ 2) การจัดหลักสูตรละการ
จัดการรียนการสอน 3) การพัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา  4) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูຌรียนละ 5) การจัดการ
สิไงวดลຌอมละบรรยากาศการรียนรูຌ  ละ ผลการประมินผลการ฿ชຌรูปบบการจัดการรียนการสอนบบฐานอาชีพ ของ
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ พบวา 1) ความคิดหในของผูຌบริหารสถานศึกษา ละ
ครูผูຌสอน ทีไมีตอการ฿ชຌรูปบบการจัดการรียนการสอนบบฐานอาชีพ ฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก 2) ความพึงพอ฿จของ
ผูຌบริหารสถานศึกษา ละครูผูຌสอน ทีไมีตอการ฿ชຌรูปบบการจัดการรียนการสอนบบฐานอาชีพ พบวา ความพึงพอ฿จของ
ผูຌบริหารสถานศึกษา ละครูผูຌสอน ทีไมีตอการ฿ชຌรูปบบการจัดการรียนการสอนบบฐานอาชีพ ของสถานศึกษาสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ ฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก ละ 3) ความพึงพอ฿จของนักรียนนักศึกษาทีไขຌา
รวมครงการทีไมีความการ฿ชຌรูปบบการจัดการรียนการสอนบบฐานอาชีพ พบวา ความพึงพอ฿จของนักรียนนักศึกษาทีไขຌา
รวมครงการทีไมีตอการ฿ชຌรูปบบการจัดการรียนการสอนบบฐานอาชีพ ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากษตร
ภาคตะวันออกฉียงหนือ ฿นภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด  
 

ค าส าคัญ : รูปบบ / การจัดการรียนการสอนบบฐานอาชีพ / สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ   
 

1 สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ ต.นิวศนຏ อ.ธวัชบุรี จ.รຌอยอใด   
1 Northeastern Vocational Institute of Agricultural No. 235 M.4 Niwet, Thawat Buri, Roi Et, 45170. 
2 วิทยาลยักษตรละทคนลยีมหาสารคาม ต.ขวา อ.มือง จ.มหาสารคาม 44000                                                             
2 Khwao Subdistrict, Mueang District, Maha Sarakham Province 44000 
3 วิทยาลยักษตรละทคนลยีอุดรธานี ต.กุดสระ อ.มือง จ.อุดรธานี 41000   
3Kut Sa Subdistrict, Mueang District, Udon Thani Province 41000 
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การศึกษาสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ 
฿นมเกป่าตุຌมหขูาว฿นป่าธรรมชาติดยวิธีการส ารวจละสัมภาษณ์ 

The Study on Hen Reproductive Performance of Thai Red 
Junglefowl (Gallus gallus gallus) in Natural Forest  

by Surveys and Interviews 
 

สินีนาฎ พลสง1, พงศຏทพ พลสง2, สุวิทยຏ อินฉายา3,  
สจี กัณหารียง1, ทวินทรຏ วงษຏพระลับ1* 

Sineenart Polsang1, Pongtep Polsang2, Suwit Inchaya3,  
Sajee Kunharing1, Thevin Vongpralub1* 

 

บทคัดยอ 
เกปຆาตุຌมหูขาว (Gallus gallus gallus) ป็นเกปຆาทีไพบตามขตปຆา฿นภาคตะวันออกฉียงหนือของเทยละประทศ

พืไอนบຌาน฿กลຌคียง การวิจัยครัๅงนีๅ มีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาลักษณะทีไปรากฏละสมรรถภาพทางการสืบพันธุຏ฿นมเกปຆาตุຌมหู
ขาว ดยการส ารวจปຆาละสัมภาษณຏตัวทนละหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการอนุรักษຏ กใบรวบรวมขຌอมูลดยการส ารวจ฿นปຆา 8 
หง สัมภาษณຏภูมิปัญญาทຌองถิไน 8 คนละตัวทนศูนยຏอนุรักษຏสัตวຏปຆา 8 คน ผลการวิจัยพบวาเกปຆาตุຌมหูขาวอาศัยอยู฿นปຆาชุม
นๅ าของภาคตะวันออกฉียงหนือละภาคตะวันออก ลักษณะทีไปรากฏของเกปຆาตุຌมหูขาวทีไตตใมวัยมีตุຌมหูดงตຌมขาวละ
ขຌงด า ลูกเกมีขนอุยสีหลืองออนมีถบลายสีด า มืไออายุ 2 ดือนสามารถยกพศผูຌเดຌจากสีขนด าซมดง พศมียขนสี
นๅ าตาลซมขาวด า อายุ 12 ดือนพศผูຌมีขนหลังละคอสีด าดง ขนหางสีนๅ าตาลดงซมขนขาวทีไคนหาง ฿นฤดูฝนพอม
พันธุຏมสีรຌอยคอผลัดปลีไยนป็นสีด า หงอนละหนียงหดลใกมาก ละหนຌาซีดขาว (ดือนพฤษภาคมถึงกันยายน) พศผูຌมีตุຌมหู
ขาวละหงอนจัก฿หญ หงอนพศมียเมมีจัก ลูกเกกิด฿นดือนมกราคมถีงกุมภาพันธຏจริญติบตตใมวัยมืไออายุ 15-18 ดือน 
มเกริไมออกเขตมักเมฟัก อยางเรกใตาม มเกออกเขมากทีไสุด฿นดือนมกราคมของปถัดเป (ฤดูผสมพันธุຏ) นัไนคือมเกปຆา
ตุຌมหูขาว฿หຌลูกฝูงรกอายุประมาณ 2 ป มรีะยะฟักเข 21 วัน ฿หຌลูกเกเดຌประมาณ 6-12 ตัวตอป 

  
ค าส าคัญ: เกปຆาตุຌมหูขาว; ลักษณะทีไปรากฏ; สมรรถภาพทางการสืบพันธุຏ฿นมเก  
 

 

สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์฿นมเก, ลักษณะทีไปรากฏละสมรรถภาพ 
ทางการผลิตของลูกเกป่าตุຌมหูขาวพศผูຌละมีย฿นกรงลีๅยง 

 
 
 
 
 
 
 

1 สาขาวิชาสตัวศาสตรຏ คณะกษตรศาสตรຏ มหาวทิยาลัยขอนกน  
  Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Khonkean University, Khonkean 40002, Thailand 
2 ผนกวิชาสัตวศาสตรຏ วิทยาลัยกษตรละทคนลยยีสธร สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ  
  Yasothon College of Agriculture and Technology, Northeastern Vocational Institute of Agricultural 
3 ผนกวิชาสัตวศาสตรຏ วิทยาลัยกษตรละทคนลยศีรีสะกษ สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ  
  Srisaket College of Agriculture and Technology, Northeastern Vocational Institute of Agricultural 
* ผูຌนิพนธຏประสานงาน: ทร : +6643-202-362 ; ทรสาร : +66658738222 ; อีมลຏ : vongpralub@gmail.com (T. Vongpralub) 
  Corresponding author. Tel : 66-4320-2362 ; fax : +66658738222 ; E-mail : vongpralub@gmail.com (T. Vongpralub) 
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สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์฿นมเก, ลักษณะทีไปรากฏละสมรรถภาพ 
ทางการผลิตของลูกเกป่าตุຌมหูขาวพศผูຌละมีย฿นกรงลีๅยง 

Reproductive Performance of Hen, Phenotypic Characteristic, 
and Growth Performance of Young Male and Female Thai  

Red Junglefowl (Gallus gallus gallus) in Captivity 
 

สินีนาฎ พลสง1, พงศຏทพ พลสง2, สุวิทยຏ อินฉายา3,  
สจี กัณหารียง1, ทวินทรຏ วงษຏพระลับ1* 

Sineenart Polsang1, Pongtep Polsang2, Suwit Inchaya3,  
Sajee Kunharing1, Thevin Vongpralub1* 

 

บทคัดยอ 
เกปຆาตุຌมหูขาวมีถิไนอาศัยอยู฿นพืๅนทีไภาคตะวันออกฉียงหนือละภาคตะวันออกของเทย ละประทศพืไอนบຌาน

฿กลຌคียง ขຌอมูลการศึกษาดຌานชีววิทยาของเกปຆากลุมนีๅยังมีนຌอย จึงมีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาสมรรถภาพทางการสืบพันธຏุ฿นม
เก ลักษณะทีไปรากฏละสมรรถภาพการผลิตของลูกเกปຆาตุຌมหูขาวพศผูຌละมีย฿นกรงลีๅยง ตละกรง฿ชຌพอตอมพันธุຏอายุ 1 
ปอัตรา 1:4 มี 3 กรง สุมลูกเกรกกิดพศผูຌมีย 12 คู ลีๅยงกรงละคู สภาพกรงละบริวณคลຌายปຆาธรรมชาติ ฿หຌสง 14 
ชัไวมงตอวัน ฿หຌอาหารละนๅ าตใมทีไ พบวาสมรรถภาพทางการสืบพันธุຏ฿นมเกมีการวางเข 82.90±12.94 ฟอง/ม/ป อัตรา
การผสมติดละการฟักออกป็น 70.22 ละ 40.23% ตอจ านวนเขขຌาฟัก ปริมาณนๅ าฝนเมมีอิทธิพลตอการวางเขตมีอิทธิพล
ตอการผสมติด ปริมาณนๅ าฝนทีไพิไมขึๅนท า฿หຌอัตราการฟักออกลดลง ลักษณะทีไปรากฏลูกเกรกกิดเมสามารถยกพศจากสี
ขนเดຌ ริไมหในความตกตางของสีขนพศผูຌละมียมืไออายุประมาณ 2 ดือน ลักษณะทัๅงพศผูຌละมียมีตุຌมหูสีขาวละสีขຌง
ด า รูปรางรียวหมือนปลีกลຌวย พศผูຌมีสีขนดงซมด าลใกนຌอย ขนหางยาวรียว คนหางมีปุยขนสีขาว พศมียมีขนสีทาซม
ดง ขนหางสัๅน ละมีอายุถึงวัยจริญพันธุຏ 12 ดือน สวนสมรรถภาพการผลิตของลูกเกปຆาตุຌมหูขาวพศผูຌละมียมืไอรกกิด
จนถึง 1 ดือน เมมีความตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) มืไออายุ 1-7 ดือนพศผูຌมีพัฒนาการดຌานรูปรางมากกวาพศมีย 
(P<0.01)  

  
ค าส าคัญ: เกปຆาตุຌมหูขาว; สมรรถภาพทางการสืบพันธຏุ฿นมเก; ลักษณะทีไปรากฏ; สมรรถภาพทางการผลิต 

 
 
 
 

The Study on Morphology Characteristic and Classification of 
Thai Red Junglefowls (Gallus gallus gallus) with  
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2 ผนกวิชาสัตวศาสตรຏ วิทยาลัยกษตรละทคนลยยีสธร สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ  
  Yasothon College of Agriculture and Technology, Northeastern Vocational Institute of Agricultural 
3 ผนกวิชาสัตวศาสตรຏ วิทยาลัยกษตรละทคนลยศีรีสะกษ สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ  
  Srisaket College of Agriculture and Technology, Northeastern Vocational Institute of Agricultural 
* ผูຌนิพนธຏประสานงาน: ทร : +6643-202-362 ; ทรสาร : +66658738222 ; อีมลຏ : vongpralub@gmail.com (T. Vongpralub) 
  Corresponding author. Tel : 66-4320-2362 ; fax : +66658738222 ; E-mail : vongpralub@gmail.com (T. Vongpralub) 
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The Study on Morphology Characteristic and Classification of 
Thai Red Junglefowls (Gallus gallus gallus) with  

Molecular Genetics Techniques 
 

Sineenart Polsang1, Thongsa Buasuk2, Pongtep Polsang3, Suwit Inchaya4, 
Thevin Vongpralub1, Sajee Kunhareang1* 

 

ABSTRACT 

The Thai red junglefowl (Gallus gallus gallus) has hereditary genetics, which should be preserved 
under biodiversity since the Thai red junglefowl population is declining. For the preservation of Thai red 
junglefowl’s genetics, this study was conducted in the following manner: 1) the morphology was 
investigated by surveying and interviewing participants from four different villages and four wildlife breeding 
centers, and 2) the classification of Thai red junglefowl was analyzed using the molecular technique, in 
which a total of 104 blood samples were collected for DNA sampling. The DNA stripes were analyzed for 
allele frequencies and genetic distance. Results showed that the morphological appearance of the Thai red 
junglefowl is white earlobes and black shanks, and at about 8 months of age, males develop reddish-brown 
feathers. Females develop grayish-brown feathers on the back and the neck. The characteristics of the Thai 
red junglefowl from Srisaket province (WJFSSK) has a short and rounded tail, in which the shank and the 
body are heavier than the Thai red junglefowl from Yasothon province (WJFYST). Variation of microsatellite 
DNA indicated that the DNA bands varied between 113-411 bp. The MCW183 had the highest variation 
accounting for 26 alleles, and the MCW0123 showed the lowest diversity (10 alleles). The genetic distance 
analysis by Nei's genetic distance revealed that WJFYST and Burmese red junglefowl from Phu Khieo Wildlife 
Captive Breeding Centre (RJFPK) had the highest genetic distance was 4.887. WJFSSK and Thai red junglefowl 
from Khun Han district, Srisaket province (WJF) had a close genetic distance of 2.016. Consequently, the 
phylogenetic tree was separated into 4 groups of chickens: Group 1 native chickens, group 2 WJFYST, group 
3 RJFPK, and group 4 WJF and WJFSSK. The finding suggests that the evolution of WJF and WJFSSK have 
evolved close to RJFPK more than WJFYST. 
 
Keywords: Morphology, Microsatellite DNA, Thai Red Junglefowl (Gallus gallus gallus) 
 
1 Department of Animal Science, Faculty of Agricultural, Khon Kean University, Khonkean 40002, Thailand 
2 Research Centre and Central Laboratory Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khonkean 40002 
3Yasothon College of Agriculture and Technology, Northeastern Vocational Institute of Agricultural 
4 Srisaket College of Agriculture and Technology, Northeastern Vocational Institute of Agricultural 
* Corresponding author. Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand 
 Tel : 66-4320-2362 ; fax : 66-4320-2362, E-mail address: ksajeel@kku.ac.th (S. Kunharing) 
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การคัดลือกเกสายพันธ์ุ฿หม: เกชีหลงยสธร 
 

The Selection of New Chicken Breed:  
Chee Long Yasothon Chicken 

 

พงศຏทพ พลสง 1* 
Pongtep Polsang 1* 

 

บทคัดยอ   
การศึกษานีๅป็นการคัดลือกเกพันธุຏ฿หม พืไอ฿หຌมีสายพันธุຏทีไหลากหลายขึๅน จากการสังกตเกปຆา ตุຌมหูขาวของจังหวัด

ยสธร พบกลุมพศผูຌมีขนสีดงด า พศมียขนสีทาดง ละพบกลุมพศผูຌละมียมีขนสีขาว ทัๅง 2 กลุมมีตุຌมหูสีขาว สีขຌงด า 
มีนืๅอนียนละอียด นน ละกลิไนหอม คาดวามียีน 3 คูป็นยีนดนขมบบสมบูรณຏสดงสีดงขຌงด าละป็นยีนดຌอยทຌ 
สดงสีขาวขຌงหลือง เดຌจัดการผสมเกปຆาตุຌมหูขาวอายุ 1 ป อัตราพอมพันธุຏ 1 : 3 ตัว/คอก จ านวน 9 คอก รวม฿ชຌ 36 ตัว 
กใบเข ขຌาฟัก 1 ป กใบขຌอมูลจ านวนลูกตละลักษณะ น ามาปรียบทียบอัตราลักษณะทีไคาดหวังตามกฎของ มนดลดຌวยวิธี
เค-สควรຏ พบวามีลูกเกขนดง (ขຌงด า 539 ละหลือง 257 ตัว) ละลูกเกขนขาว (ขຌงด า 59 ละหลือง 39 ตัว) อัตราสี
ขนป็น 8.12 : 1 ละสีขຌงป็น 2.02 :1 (P<.05) ท าการปรียบทียบนๅ าหนักละคะนนรูปรางของเกขนขาว กลุมขຌงด าละ
กลุมขຌงหลือง (F2) ดຌวยวิธีสุมสมบูรณຏ กลุมละ 6 คอก โ ละ 3 ตัว รวม฿ชຌเก 36 ตัว ทีไอายุ 12 สัปดาหຏพบวานๅ าหนักตัวของ
เกขาวขຌงด าละ ขຌงหลืองป็น 1,188.90 ละ 1,207.30 กรัม (P>.05) ละคะนนประมิน รูปรางเกขาวขຌงด าละขຌง
หลืองป็น 8.47 ละ 7.68 คะนน (P>.01) ดังนัๅน เกขนขาวขຌงด ามียีนสຏควบคุมลักษณะสีขนป็นยีนสຏดຌอยทຌ มีลักษณะ
ละศักยภาพ฿นการผลิตตามตຌองการ เดຌตัๅงชืไอวาเกชีหลงยสธรพืไอกระจายพันธุຏตอเป 

 

ค าส าคัญ: การคัดลือกพันธุຏ; กฏมนดล; เกปຆาตุຌมหูขาว; เกชีหลงยสธร 
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1 Department of Animal Science, Yasothon College of Agriculture and Technology, Northeastern Vocational Institute of Agricultural 
* ผูຌนิพนธຏประสานงาน (Corresponding author):: อีมล: pongteppolsang@gmail.com     
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ผลของอาหารผสมหนดงป่นตอการจริญติบตของปลานิล 
Effects of Diet Mixed with Azolla Meal on Growth Performances 

of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) 

จิตติมา หมัไนกิจ1*  
Jittima Munkit 1*  

 

บทคัดยอ  
การศึกษาผลของอาหารผสมหนดงปຆนตอการจริญติบตละพืไอทราบถึงอาหารทีไหมาะสมของปลานิล บงการ

ทดลองป็น 2 กลุมโละ  4 ซๅ า คือ กลุมทีไ 1 ฿หຌอาหารมใดส ารใจรูปส าหรับปลากินพืช ละกลุมทีไ 2 ฿หຌอาหารผสมหนดงปຆน 
10% ฿ชຌวลาลีๅยง 1ดือน ฿นการทดลองนีๅวิคราะหຏขຌอมูลดຌวย T-test (independent  มืไอสิๅนสุดการทดลองพบวา ปลานิลทีไ
ลีๅยงดຌวยอาหารมใดส ารใจรูปมีอัตราการจริญติบตละอัตราการลกนืๅอดีกวาปลาทีไลีๅยงดຌวยอาหารผสมหนดงปຆน 10% 
ละทัๅงสองกลุมตกตางทางสถิติอยางมีนัยส าคัญยิไง  (P<0.01) ตอัตราการรอดตายของทัๅงสองกลุมเมตกตางกันทางสถิติ
(P>0.05) สวนตຌนทุนอาหารทีไท า฿หຌปลามีนๅ าหนักพิไมขึๅน 1 กิลกรัมของอาหารผสมหนดงปຆน 10% มีราคาตไ ากวา
อาหารมใดส ารใจรูปละตกตางทางสถิติอยางมีนัยส าคัญ (P<0.05) ดังนัๅนการลือก฿ชຌอาหารผสมหนดงปຆน 10% จึงป็น
อีกนวทาง฿นการลีๅยงปลานิลพืไอลดตຌนทุนการผลิต 

 

ค าส าคัญ : หนดงปຆน การจริญติบต ปลานิล 
 
1 ผนกวิชาประมง, วิทยาลัยกษตรละทคนลยศีรีสะกษ อ.มือง จ.ศรีสะกษ 33000 
1 Department of Fisheries, Sisaket College of Agriculture and Technology, Si sa ket, 33000 

* ผูຌนิพนธຏประสานงาน (Corresponding author) e-mail: jittim_m@yahoo.com    
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การศึกษาลักษณะทางกายภาพของหญຌามูลาตຌ 2 หมัก 
ดย฿ชຌยีสต฿์นปริมาณทีไตกตางกัน 

 

 A study on physical characteristics of Mulato II fermented with 
different quantity yeast 

 

จิราพัชร  หิรัญ1*, วัตรพล  ยอดราช2, กตุมณี  ศรีอินทรຏ1 ละ ปຂยนาถ  นันตาลิต1 

Jiraphat  Hiran1*, Vattrapol  Yodrad2, Ketmanee  Sriin1 and Piyanart  
Nuntalit1 

 

บทคัดยอ  
วัตถุประสงคຏของการศึกษาครัๅงนีๅพืไอศึกษาระดับการ฿ชຌยีสตຏทีไตกตางกันตอคุณลักษณะทางกายภาพของหญຌามูลา

ตຌ 2 หมัก ดยท าการกใบขຌอมูลคุณภาพทางกายภาพดຌานกลิไน นืๅอพืชหมัก สี ละคาความป็นกรดป็นดาง (pH) ฿นวันทีไ 7, 
14, 21 ละ 28 ผลการทดลองพบวา หญຌามูลาตຌ 2 หมัก ดยเม฿ชຌยีสตຏ ฿นวันทีไ 7 ละ 14 มีคุณภาพทางกายภาพ฿นภาพรวม 
ละรายดຌานอยู฿นระดับดีมากทุกดຌาน ฿นวันทีไ 21 ละ 28 มีคุณภาพ฿นระดับปานกลาง หญຌามูลาตຌ 2 หมักดຌวยยีสตຏ 1 
ปอรຏซในตຏ ฿นวันทีไ 7 ละ14 มีคุณภาพทางกายภาพ฿นภาพรวมระดับดีมาก ฿นวันทีไ 21 คุณภาพอยู฿นระดับดี  ตคุณภาพ
ดຌาน pH อยู฿นระดับตไ า (pH 6.9) ละ฿นวันทีไ 28 มีคุณภาพระดับปานกลาง หญຌามูลาตຌ 2 หมักดຌวยยีสตຏ 2 ปอรຏซในตຏ ฿น
วันทีไ 7 ละ 14 มีคุณภาพทางกายภาพ฿นภาพรวมระดับดีมาก วันทีไ 21 อยู฿นระดับดี ละ วันทีไ 28 อยู฿นระดับตไ า หญຌามูลา
ตຌ 2 หมักดຌวยยีสตຏ 3 ปอรຏซในตຏ ฿นวันทีไ 7 มีคุณภาพ฿นระดับดีมาก วันทีไ 14 ละ 21 อยู฿นระดับดี ละ วันทีไ 28 อยู฿น
ระดับตไ า สรุปเดຌวา การหมักหญຌามูลาตຌ 2 ดยเม฿ชຌยีสตຏ ละการหมักดຌวยยีสตຏเมกิน 2 ปอรຏซในตຏ ควร฿ชຌวลา฿นการหมักเม
กิน 14 วัน ละการหมักดຌวยยีสตຏ 3 ปอรຏซในตຏ ฿ชຌวลา฿นการหมักเมกิน 7 วัน 

 
ค าส าคัญ : หญຌามูลาตຌ 2 หญຌาหมัก คุณภาพทางกายภาพ  

 
1 สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาค฿ตຌ 244/27 ต.ชຌางกลาง อ.ชຌางกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250   
1 Southern Region Institute of Vocational Educational Education in Agriculture, 244/72 Moo 7, Chang Klang Subdistrict, Chang Klang District, Nakhon Si 
Thammarat Province, 80250 
2 องคຏการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง ถนนสุรินทรຏ อ.มือง จ.พัทลุง 93000   
2 Phatthalung Provincial Administrative Organization, Surin Road, Mueang District, Phatthalung Province, 93000 
* ผูຌนิพนธຏประสานงาน  (Corresponding author) e-mail: june8634@gmail.com 
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  ผลของชืๅอราบิววอรีย สารสกัดจากหางเหลดง ละสารสกัดจากสะดา 
ตอจ านวนดຌวงหมัดผักละผลผลติของคะนຌาหใดหอม 

 Effects of Beauveria bassiana, Derris elliptica Benth Extract 
and Azadirachta indica on Number of Flea Beetle and Yield of  

Brassica oleracea var alboglabra  
 

ธีรศักดิ่  ชนิดนอก1* ละ ปราณี หวังมัไน 1   
Teerasak Chanidnok 1*, and Pranee Wangman 1 

 

บทคัดยอ  
 

 วัตถุประสงคຏการวิจัยนีๅ พืไอปรียบทียบผลของชืๅอราบิววอรีย สารสะกัดจากหางเหลดง ละสารสกัดจากสะดา
ตอจ านวนดຌวงหมัดผักละผลผลิตของคะนຌาหใดหอม วางผนการทดลองบบ฿นบลใอกสมบูรณຏ (RCBD) จ านวน 4 ซๅ า 
ประกอบดຌวย 4 สิไงทดลอง คือ นๅ ากลัไน (ควบคุม), ชืๅอราบิววอรีย 50 ก./นๅ า 20 ล., สารสกัดจากหางเหลดง 80 มล./นๅ า 20 
ล. ละสารสกัดจากสะดา 80 มล./นๅ า 20 ล. พบวา นๅ ากลัไน ชืๅอราบิววอรีย สารสกัดจากหางเหลดง ละสารสกัดจาก
สะดา มีผลตอจ านวนดຌวงหมัดผัก฿นคะนຌาหใดหอมทีไระยะ 1, 2, 3 ละ 4 สัปดาหຏหลังปลูกตกตางกันทางสถิติ ดยทีไนๅ ากลัไน
มีผลท า฿หຌมีจ านวนดຌวงหมัดผัก฿นคะนຌาหใดหอมฉลีไยสูงสุดทัๅง 4 สัปดาหຏหลังปลูก ฿นขณะทีไนๅ ากลัไน ชืๅอราบิววอรีย สารสกัด
จากหางเหลดง ละสารสกัดจากสะดา มีผลตอผลผลิตคะนຌาหใดหอมทีไระยะ 45 วันหลังปลูกเมตกตางกันทางสถิติตอยาง
฿ด ดยชืๅอราบิววอรีย มีนวนຌมท า฿หຌคะนຌาหใดหอมมีนๅ าหนักฉลีไยสูงสุด 0.88 กก./หนวยทดลอง  
 

ค าส าคัญ : ชืๅอราบิววอรีย, สารสกัดจากเหลดง, สารสกัดจากสะดา, ดຌวงหมัดผัก, คะนຌาหใดหอม 
 
1 วิทยาลยักษตรละทคนลยีนครราชสีมา สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ นครราชสีมา 30340 
1 Nakhonratchasima college of Agriculture and Technology, North East Vocational Institute of Agriculture, Nakhonratchasim 30340 
* ผูຌนิพนธຏประสานงาน (Corresponding author) e-mail: teerasak29091988@gmail.com 
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ผลของสารละลายธาตุอาหาร AB ละปุຉยนๅ าหมักชีวภาพตอการจริญติบต
ละผลผลิตของขึๅนฉาย ฿นระบบเฮดรพนิกส์ 

 

 Effecf of Nutrient Solution AB and Bioextracts on Growth and 
Yield of Celery in Hydroponics Culture 

 

สุขกษม ทิพภูนอก1*,  ปราณี สิรดมสกลุ2 ละอภิชาต ิทุบจันทกึ3  
Sukkasem Thippunok1*, Pranee Sirodomsakul2 

and Aphichat Tubejanthuek3 
 

บทคัดยอ  
วัตถุประสงคຏของการวิจัยนีๅ พืไอศึกษาผลของสารละลายธาตุอาหาร AB ละปุຉยนๅ าหมักชีวภาพตอการจริญติบต 

ละผลผลิตของขึๅนฉาย ฿นระบบเฮดรพนิกสຏ ท าการทดลอง ณ รงรือนผักเฮดรพนิกสຏ ผนกวิชาพืชศาสตรຏ วิทยาลัย
กษตรละทคนลยีนครราชสีมา ระหวางดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2565 วางผนการทดลองบบสุม฿นบลใอกสมบูรณຏ 
(Randomized complete block design; RCBD) จ านวน 4 ซๅ า 4 ทรีตมนตຏ เดຌก การ฿ชຌสารละลายธาตุอาหาร AB ตอนๅ า 
อัตราสวน 1:60 (T1) การ฿ชຌปุຉยนๅ าหมักมูลคຌางคาวตอนๅ า อัตราสวน 1:1 (T2)     การ฿ชຌปุຉยนๅ าหมักมูลเกตอนๅ า อัตราสวน 1:1 
(T3) ละการ฿ชຌปุຉยนๅ าหมักมูลคຌางคาวตอปุຉยนๅ าหมักมูลเกตอนๅ า อัตราสวน 1:1:1 (T4) ผลการวิจัยพบวา การ฿ชຌสารละลายธาตุ
อาหาร AB ละปุຉยนๅ าหมักชีวภาพ มีผลตอการจริญติบตละการ฿หຌผลผลิตของขึๅนฉายตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยส าคัญ
ยิไง ดยการ฿ชຌสารละลายธาตุอาหาร AB ตอนๅ า อัตราสวน 1:60 ขึๅนฉายมีความสูงมากทีไสุด฿นสัปดาหຏทีไ 2, 3, 4, ละ 5 ฉลีไย 
3.57, 6.59, 10.54 ละ 22.91 ซม. ตามล าดับ ละมีนๅ าหนักผลผลิตกอนละหลังตัดตงมากทีไสุดฉลีไย 8.4 ละ 7.5 กก./
ปลง ตามล าดับ สรุปผลการวิจัยเดຌวา สารละลายธาตุอาหาร AB ตอนๅ า อัตราสวน 1:60 ท า฿หຌขึๅนฉายทีไปลูก฿นระบบเฮดรพ
นิกสຏมีการจริญติบตละ฿หຌผลผลิตมากทีไสุด 

  
ค าส าคัญ : ขึๅนฉาย สารละลายธาตุอาหาร ปุຉยนๅ าหมักชีวภาพ ผลผลิต 
 
1 วิทยาลยักษตรละทคนลยีนครราชสีมา  สถาบันอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ  จังหวัดนครราชสีมา  30340   
1 Nachonratchasima College of Agriculture and Tecnology, Northeast Vocational Institute of Agriculture, Nachonratchasima 30340 
* ผูຌนิพนธຏประสานงาน (Corresponding author) e-mail: Sukkasem_2535@hotmail.com     
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ผลของการ฿ชຌปุຉยอินทรีย์ชนิดมใดรวมกับปุຉยคมีตอการจริญติบต 
ละผลผลิตของขຌาวพดขຌาวหนียวพันธ์ุสวีทเวอลใท 

 

Effects of Granular Organic Fertilizers Combined with Chemical 
Fertilizers on Growth and Yield of Sweet Violet Waxy Corn 

Cultivar  
 

นายสุพัฒชัย  กาบุญคๅ า1*  
Supatchai Kaboonkham1* 

 

บทคัดยอ  
 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาผลของการ฿ชຌปุຉยอินทรียຏชนิดมใดรวมกับปุຉยคมีตอการจริญติบตละ
ผลผลิตของขຌาวพดขຌาวหนียวพันธุຏสวีทเวอลใท  ดยวางผนการวิจัยบบสุมภาย฿นบลใอกสมบูรณຏ  (Randomized  
Complete  Block  Design, RCBD) ประกอบดຌวย 5 ทรีตมนตຏ จ านวน 3 ซๅ า เดຌก (1) การ฿ชຌปุຉยอินทรียຏชนิดมใด อัตรา 
200 กก./เร (ควบคุม), (2) การ฿ชຌปุຉยคมีสูตร 20-10-5 อัตรา 50 กก./เร, (3) การ฿ชຌปุຉยอินทรียຏชนิดมใด อัตรา 50 กก./เร 
รวมกับปุຉยคมีสูตร 20-10-5 อัตรา 50 กก./เร, (4) การ฿ชຌปุຉยคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./เร ละ (5) การ฿ชຌปุຉยอินทรียຏ
ชนิดมใด อัตรา 50 กก./เร รวมกับปุຉยคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50    กก./เร ผลการวิจัยพบวา การ฿ชຌปุຉยอินทรียຏชนิดมใด
รวมกับปุຉยคมีมีผลท า฿หຌขຌาวพดขຌาวหนียวพันธุຏสวีทเวอลใทมีการจริญติบตตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ  ละ
฿หຌผลผลิตตกตางกันอยางมีนัยส าคัญยิไงทางสถิติ ซึไงการ฿ชຌปุຉยอินทรียຏชนิดมใด อัตรา 50 กก./เร รวมกับปุຉยคมีสูตร 20-10-5 
อัตรา 50 กก./เร, การ฿ชຌปุຉยอินทรียຏชนิดมใด อัตรา 50 กก./เร รวมกับปุຉยคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./เร, การ฿ชຌปุຉยคมี
สูตร 20-10-5 อัตรา 50 กก./เร ละการ฿ชຌปุຉยคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./เร ขຌาวพดขຌาวหนียวพันธุຏ สวีทเวอลใทมี
การจริญติบตละ฿หຌผลผลิตเมตกตางกันทางสถิติ ตมีความตกตางกันทางสถิติกับการ฿ชຌปุຉยอินทรียຏชนิดมใด อัตรา 200 
กก./เร (ควบคุม) สรุปผลการวิจัยเดຌวา การ฿ชຌปุຉยอินทรียຏชนิดมใดรวมกับปุຉยคมีท า฿หຌขຌาวพดขຌาวหนียวพันธุຏสวีทเวอลใทมี
การจริญติบตละ฿หຌผลผลิตมากกวาการ฿ชຌปุຉยคมีหรือปุຉยอินทรียຏชนิดมใดพียงอยางดียว 
 
ค าส าคัญ : ขຌาวพดขຌาวหนียวพันธุຏสวีทเวอลใท ปุຉยอินทรียຏชนิดมใด ปุຉยคมี 
 
1 สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ 235 หมู 4 ต าบลนิวศนຏ อ าภอธวัชบุรี จังหวัดรຌอยอใด 45170 
1 Northeastern Vocational Institute of Agricultural. 235 Moo 4, Niwet Subdistrict, Thawatchaburi District Roi Et Province 45170 
* นายสุพัฒชัย  กาบุญคๅ า e-mail: chaimju55@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chaimju55@gmail.com
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ผลการสริมสมุนเพร฿บกัญชา฿นสตูรอาหารเกเขตอคุณภาพเข 
Effect of dietary supplementation of cannabis leaf herb on egg 

quality of laying hens  
 

Usa  Pornpong 1, Parinya Wangman 2 
 

บทคัดยอ  
งานวิจัยนีๅมีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาผลการสริมสมุนเพร฿บกัญชา฿นสูตรอาหารเกเขตอคุณภาพเข  วางผนการ

ทดลองบบสุมสมบูรณຏ ( Completely Randomized Design : CRD ) บงออกป็น 4 กลุมทดลอง การทดลอง฿ชเกเขพันธุ
อิซาบราวน (Isa brown) อายุ 27 สัปดาห จ านวน 160 ตัว ลีๅยงเกบนกรงตับกรงละ 1 ตัว ฿นระบบรงรือนปด ฿หเกเดรับ
สงจ านวน 16 ชัไวมง ละเดรับอาหารละนๅ าอยางตใมทีไ (ad libitum) ละ฿ชຌระยะวลาทดลอง 12 สัปดาหຏ ดังนีๅ กลุม
ทดลองทีไ 1 สูตรควบคุม , กลุมทดลองทีไ 2 สูตรอาหารส ารใจรูปสริมสมุนเพร฿บกัญชา 5 กรัม ตออาหาร 1 กิลกรัม กลุม
ทดลองทีไ 3 สูตรอาหารส ารใจรูปสริม฿บกัญชา 10 กรัม ตออาหาร 1 กิลกรัม กลุมทดลองทีไ 4 สูตรอาหารส ารใจรูปสริม฿บ
กัญชา 15 กรัม ตออาหาร 1 กิลกรัม ผลการทดลองปรากฏ นๅ าหนักเขเกกอนการทดลอง ฉลีไยทากับ 129.75, 206.75, 
207.50 ละ 194.75 กรัม ตามล าดับ ซึไงตกตางอยางเมมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P > 0.05 ) นๅ าหนักเขเกสิๅนสุดการทดลอง 
ฉลีไยทากับ 383.00, 373.51, 394.60  ละ 382.69 กรัม ตามล าดับ ซึไงตกตางอยางมีนัยส าคัญยิไงทางสถิติ ( P < 0.01 ) 
นๅ าหนักเขเกพิไมฉลีไยตลอดการทดลอง ทากับ 146.00, 130.99, 158.60 ละ 135.19 กรัม ตามล าดับ ซึไงตกตางอยางมี
นัยส าคัญยิไงทางสถิติ ( P < 0.01 ) ความหนาของปลือกเขสิๅนสุดการทดลอง ฉลีไยทากับ 0.65, 0.80, 0.90 ละ 0.95 
มิลลิมตรตามล าดับ ซึไงตกตางอยางเมมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P > 0.05 ) การสริมสมุนเพร฿บกัญชา 10 กรัม มีนๅ าหนักเขดี
ทีไสุด รองลงมาคือการเมสริมละการสริมสมุนเพร฿บกัญชา 15 ละ 5 กรัม ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : เกเข กัญชา  
 
1 วิทยาลยักษตรละทคนลยีนครราชสีมา  สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ  จังหวัดนครราชสีมา 30340 
1 Nakhon Ratchasima College of Agriculture and Technology Northeastern Institute of Agricultural Vocational Education Nakhon Ratchasima Province 
30340 
2 วิทยาลยักษตรละทคนลยีนครราชสีมา  สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ  จังหวัดนครราชสีมา 30340 
2 Nakhon Ratchasima College of Agriculture and Technology Northeastern Institute of Agricultural Vocational Education Nakhon Ratchasima Province 
30340 
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ผลการ฿ชຌหญຌาหวายขຌอละหญຌานปียร์ปากชองรวมกับอาหารขຌนตอ
สมรรถภาพการจริญติบตละตຌนทุนคาอาหารตอการผลิตของพะขุน 

The Effect of using Whip Grass and Napier Pak Chong 1 Grass 
together with feed concentration increases and feed cost per 

production of fattening goats. 
 

พิษณ ุอินทรຏทิม1  กตุมณี  ศรีอินทรຏ2 ละ จรัญศักดิ่  ฝือกຌว2  
Pissanu Inthim1 Ketmanee Sriin2 and Jaransak Fueakaeo2 

 
บทคัดยอ  

การศึกษามีวัตถุประสงคຏพืไอปรียบทียบการจริญติบตของพะทีไกินอาหารขຌนรຌอยละ 40 รวมกับ 1) หญຌาพืๅนถิไน
หวายขຌอ รຌอยละ 60  2) หญຌานปยรຏปากชอง 1 รຌอยละ 60 ละ 3) หญຌาพืๅนถิไนหวายขຌอ รຌอยละ 30 ละหญຌานปยรຏปาก
ชอง 1 รຌอยละ 30  วางผนทดลองบบสุมสมบูรณຏ (Completely Randomized  Design ; CRD) มี  3 ทรีทมนตຏ  
(Treatments) 3 ซๅ า (Replications) ฿ชຌพะนืๅอลูกผสมบอรຏ 75% x องกลนูบียน 25% พศผูຌ ฿นชวงอายุ 4-6 ดือน 
นๅ าหนักฉลีไยของพะ 19.18±1.74 กิลกรัม ความสูงฉลีไย 56.00±2.05 ซนติมตร ความยาวล าตัว ฉลีไย 52±2.40 
ซนติมตร รอบอกฉลีไย 62.00±2.52 ซนติมตร ละอัณฑะฉลีไย 20.00±2.88 ซนติมตร จ านวน 9 ตัว ระยะวลาการ
ทดลอง 30 วัน  ผลการวิจัยพบวา พะทีไกินหญຌาหวายขຌอรຌอยละ 60, หญຌานปยรຏปากชอง 1 รຌอยละ 60 ละหญຌาหวายขຌอ 
รຌอยละ 30 หญຌานปยรຏปากชอง 1 รຌอยละ 30 มีนๅ าหนัก นๅ าหนักทีไพิไมขึๅน อัตราการจริญติบต ความสูง ความสูงทีไพิไมขึๅน 
ความยาวล าตัว ขนาดรอบอก ขนาดรอบอกพิไมขึๅน ขนาดอัณฑะ ละขนาดอัณฑะทีไพิไมขึๅน เมมีความตกตางกันทางสถิติ 
(P>0.05) ความยาวทีไพิไมขึๅนของพะทีไกินหญຌาหวายขຌอรวมกับหญຌานปยรຏปากชอง 1 กับพะทีไกินหญຌาหวายขຌอเมมีความ
ตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ตมีความตกตางกันกับพะทีไกินหญຌานปยรຏปากชอง 1 มีความตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ
ยิไงทางสถิติ (P<0.001) มีความยาวฉลีไย 3.00±2.40, 3.00±2.40 ละ 1.33±2.40 ซนติมตร ตามล าดับ พะทีไกินหญຌาหวาย
ขຌอมีปริมาณการกินเดຌมากทีไสุดคือ 56.40±0.31 กิลกรัม มีความตกตางกันอยางมีนัยส าคัญยิไงทางสถิติ (P<0.001) กับพะทีไ
กินหญຌาหวายขຌอรวมกับหญຌานปยรຏปากชอง 1 ละพะทีไกินหญຌานปยรຏปากชอง 1 ดยมีปริมาณการกินเดຌ  50.86±1.17 
ละ 44.74±0.53  กิลกรัมตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : หญຌาพืๅนถิไนหวายขຌอ หญຌานปยรຏปากชอง 1 อาหารสริม พะนืๅอลูกผสม 
 
1ศูนยຏวิจัยละพัฒนาอาหารสัตวຏนครศรีธรรมราช อ าภอรอนพิบูลยຏ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130 
1Nakhon Si Thammarat Animal Nutrition Research and Development Center, Ron Phibun District, 1Nakhon Si Thammarat Province  80130 

2 วิทยาลยักษตรละทคนลยีนครศรีธรรมราช สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาค฿ตຌ 244 หมู 7 ต าบลชຌางกลาง อ าภอชຌางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250 
2 Nakhon Si Thammarat College of Agriculture and Technology, 244, Moo7, Tambon Chang Klang, Chang Klang District, Nakhon Si Thammarat 80250 

* ผูຌนิพนธຏประสานงาน (Corresponding author) e-mail: Amonsri@svia.ac.th 
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ผลการสริมมันส าปะหลังสดหมักยีสต์ตอสมรรถนะการผลิตสุกรขุน 
The Effect of Yeast- Fermented Fresh Cassava on Performance 

of Fattening Pigs production 
ภูริพงศຏ  จิตรมะน1* สมบัติ สุขสมบัติ2 ละ อรัญญา ชิตวัน2   

Puripong Jitmano 1* Sombat Sooksombat 2 and Arunya Chittawan 2 

บทคัดยอ  
การ฿ชຌกากมันส าปะหลังหมักยีสตຏตอสมรรถภาพการผลิตสุกรขุน วัตถุประสงคຏพืไอศึกษาปริมาณอาหารทีไกินเดຌ อัตรา

การจริญติบต อัตราการปลีไยนอาหารป็นนๅ าหนักตัว ละตຌนทุนคาอาหารตอการพิไมนๅ าหนักตัว ฿ชຌสุกรลูกผสม 3 สายลือด 
(ลนดຏรซ x ลารຏจเวทຏ x ดูรอคจอรຏซีไ) คละพศ อายุ 10 สัปดาหຏ นๅ าหนักตัวฉลีไย 25.70 กิลกรัม จ านวน 12 ตัว วางผนการ
ทดลองบบสุมสมบูรณຏ (Completely Randomized Design, CRD)  จ านวน 3 กลุมโ ละ 4 ซๅ า กลุมทีไ 1 กลุมควบคุม (เดຌรับ
อาหารส ารใจรูป) กลุมทีไ 2 เดຌรับอาหารส ารใจรูปรวมกับมันส าปะหลังหมักยีสตຏ 1: 0.5 กลุมทีไ 3 เดຌรับอาหารส ารใจรูปรวมกับ
มันส าปะหลังหมักยีสตຏ 1: 0.75 ดยทุกกลุมเดຌรับอาหารบบเมจ ากัด (ad libitum) ระยะวลา฿นการทดลอง 105 วัน  

พบวา ปริมาณอาหารทีไกินเดຌ ของสุกรขุนกลุมทีไลีๅยงดຌวยอาหารขຌนสริมมันส าปะหลังสดหมักยีสตຏ 1:0.5 ตไ าสุด 
ทากับ 1.89 กิลกรัม คาฉลีไยตกตางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนสุกรขุนทีไลีๅยงดຌวยอาหารขຌน (ควบคุม) ละ
กลุมทีไลีๅยงอาหารขຌนสริมมันส าปะหลังสดหมักยีสตຏ 1:0.75 ปริมาณอาหารทีไกินเดຌ ฿กลຌคียงกัน ทากับ 2.06,  ละ 2.09 
กิลกรัม อัตราการจริญติบต อัตราการปลีไยนอาหารป็นนๅ าหนักตัว ละตຌนทุนคาอาหารตอการพิไมนๅ าหนักตัว 1 กิลกรัม 
คาฉลีไยเมตกตางทางสถิติ (P>0.05) อัตราการจริญติบตฉลีไย ทากับ 0.75, 0.74 ละ0.77 กิลกรัมตอตัวตอวัน อัตรา
การปลีไยนอาหารป็นนๅ าหนักตัวทากับ 2.71, 2.55 ละ2.72 ละตຌนทุนคาอาหารตอการพิไมนๅ าหนักตัว 1 กิลกรัม ทากับ 
36.07, 33.55 ละ36.00 บาท ของกลุมทีไ 1, กลุมทีไ 2 ละกลุมทีไ 3 ตามล าดับ สุกรขุนกลุมทีไเดຌรับอาหารส ารใจรูปรวมกับมัน
ส าปะหลังหมักยีสตຏ 1: 0.5 มีสมรรถภาพการผลิตดีกวากลุมอีไน 

 
ค าส าคัญ : สุกรขุน มันส าปะหลังหมักยีสตຏ อัตราการจริญติบต อัตราการปลีไยนอาหารป็นนๅ าหนักตัว 
 
1 สังกัดวิทยาลัยกษตรละทคนลยีพชรบุรี , สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคกลาง, ทีไอยูสถาบัน , 59  หมู1 ต.พธิ่ตง อ.บางเทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 
General & Related Subjects Department, Petchaburi College of Agriculture and Technology , Institute of Vocational education in Agricultural Central 
Region 
2 นักศึกษาปรีญญาตรีสังกัดวทิยาลัยกษตรละทคนลยีพชรบุรี , สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคกลาง, ทีไอยูสถาบัน , 59  หมู1 ต.พธิ่ตง อ.บางเทร จ.
พระนครศรีอยุธยา 13290  
* ผูຌนิพนธຏประสานงาน (Corresponding author) e-mail:  puripong.c@ovec.moe.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการสริม฿บมะขือพวงผงตอสมรรถภาพการผลิต 

mailto:%20puripong.c@ovec.moe.go.th
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ละระดับคอลสตอรอล฿นลือดของเกนืๅอ 
 Effect of Dietary Supplementation of Turkey Berry Leaf Powder  

(Solanum torvum Swartz.) on Productive Performances  
and Blood Cholesterol Levels of Broilers 

เพฑูรยຏ  ศรีพนทัน,1* บุญน าพา  ดางหลา,2 ธนพนธຏ  ธิสงคຏ,3 ชุติมา  กຌวประชุม2  
ตอพงษຏ พูนลาภพันธຏ1 

Phaitoon Sripontan, 1* Boonnumpa Danglao,2 Thanaphon Thisong, 3  
Chutima Kaewprachum,2 Torpong Phoonlappunt1 

บทคัดยอ  
 การ฿ชຌสมุนเพร฿นการผลิตสัตวຏศรษฐกิจป็นนวทางหนึไง฿นการทดทนการ฿ชຌยาปฏิชีวนะรงการจริญติบต มะขือ
พวง (Solanum torvum Swartz.) ป็นพืชสมุนเพรชนิดหนึไงทีไมีสารออกฤทธ่ิ฿นยับยัๅงชืๅอราละบคทีรียทีไกอรค ดังนัๅน
การศึกษาครัๅงนีๅจึงมีจุดประสงคຏพืไอศึกษาผลการสริม฿บมะขือพวงผง฿นอาหารตอสมรรถภาพการผลิตเกนืๅอ ฿ชຌเกนืๅอคละ
พศพันธุຏอารຏบอรຏ อคอรຏ อายุ 1 วัน บงออกป็น 4 กลุม โ ละ 4 ซๅ า โ ละ 6 ตัว รวมจ านวน 96 ตัว วางผนการทดลอง
บบสุมสมบูรณຏ กลุมทดลองประกอบดຌวยกลุมทีไ 1 อาหารผสมยาปฏิชีวนะคลอตตราซัยคลินรຌอยละ 0.2 กลุมทีไ 2, 3 ละ 4 
อาหารผสม฿บมะขือพวงผงรຌอยละ  0.4, 0.7 ละ 1 ตามล าดับ ท าการทดลอง 42 วัน ผลการทดลองพบวา กลุมทีไ 1, 2, 3 
ละ 4  มีปริมาณการกินเดຌ ทากับ 4,485.10, 4,496.60, 4,490.00  ละ 4,490.75 กรัมตอตัว (P>0.05) นๅ าหนักตัวทีไพิไมขึๅน 
ทากับ 1,787.38, 1,831.78, 1,804.18 ละ 1,737.58 กรัมตอตัว (P<0.05) อัตราการจริญติบต ทากับ 42.55, 43.61, 
42.95 ละ 41.37 กรัมตอตัวตอวัน (P<0.05)  อัตราการปลีไยนอาหารป็นนืๅอ ทากับ 2.51, 2.45, 2.48 ละ 2.58 (P<0.05)  
อัตราการลีๅยงรอด ทากับ 95.83, 91.66, 91.66 ละ 91.66 ปอรຏซในตຏ (P>0.05) ปอรຏซในตຏซาก ทากับ 81.74,  82.53, 
82.17  ละ 81.67 ปอรຏซในตຏ (P<0.05) ตຌนทุนคาอาหารตอการพิไมนๅ าหนักตัว 1 กิลกรัม ทากับ 42.51, 42.25, 43.63 
ละ 45.97 บาท (P<0.01) ละ ปริมาณคอลสตอรอล฿นลือด ทากับ 152.75, 134.00, 124.25 ละ 135.25 มิลลิกรัมตอ
ดซิลิตร (P<0.05) ปริมาณ HDL ทากับ 91.70, 75.80, 56.72 ละ 80.55 มิลลิกรัมตอดซิลิตร (P<0.01) ปริมาณ LDL 
ทากับ 29.80, 20.90, 19.92 ละ 17.72 มิลลิกรัมตอดซิลิตร (P<0.05)  สรุปเดຌวา การสริมมะขือพวงผงทีไ รຌอยละ 0.4 – 
0.7 มีผลชิงบวกตอสมรรถะการผลิตเกนืๅอ ปอรຏซในตຏซาก ละ ปริมาณคอลลสตอรอล 
 

ค าส าคัญ : เกนืๅอ; มะขือพวง (Solanum torvum Swartz.); สมรรถนะการผลิต; ระดับคอลสตอรอล      
 
1 วิทยาลยักษตรละทคนลยีมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ จังหวัดมหาสารคาม 44000   
1 Mahasarakham college  of Agriculture and Technology, Northeastern vocational institute of agriculture, Mahasarakham Province 44000 
2 วิทยาลยักษตรละทคนลยีรຌอยอใด สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวนัออกฉียงหนือ จังหวัดรຌอยอใด 45170   
2 Roi-ET college  of Agriculture and Technology, Northeastern vocational institute of agriculture, Roi--ET 45170   
3 วิทยาลยักษตรละทคนลยีอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวนัออกฉียงหนือ จังหวัดอุดรธานี 41000   
3 Udonthani  college  of Agriculture and Technology, Northeastern vocational institute of agriculture, Udonthani 41000   
* ผูຌนิพนธຏประสานงาน (Corresponding author) e-mail: phaitoonsri2512@gmail.com    

 
 
 
 
 
 

ผลการ฿ชຌ฿บชายาป่นผสมอาหารตอสมรรถนะการผลิตละ 
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การยอมรับของผูຌบริภคตอคุณภาพนืๅอเกพืๅนมืองเทย (ชีหลงยสธร) 
Effect of Cayenne Leaf Meal Mixed with Feed 

on Performance and The Consumer Acceptance of Meat 
Quality in Thai Native Chicken (Chee Long Yasothon)  

 

 พงศຏทพ พลสง1, พงษຏมรินทรຏ กຌว฿ส1, สุภาพร กຌว฿ส1,  
ปริญญา สีหอม1, สินีนาฎ พลสง1* 

Pongtep Polsang1, Pongmarine Kaewsai1, Supaporn Kaewsai1,  
Parinya SriHom1, Sineenart Polsang1* 

 

บทคัดยอ 
เกพืๅนมืองเทย (ชีหลงยสธร) มีความทนทานตอสภาพวดลຌอมละสามารถกินอาหารทีไกษตรกรหาเดຌ฿นทຌองถิไน 

ชน ฿บชายา ซึไงมีคุณลักษณะป็นอาหารสัตวเดຌ จึงมีจุดปร1ะสงคຏการทดลองพืไอศึกษาผลของการ฿ชຌ฿บชายาปຆนตอสมรรถนะ
การผลิตละการยอมรับของผูຌบริภคตอคุณภาพนืๅอเกพืๅนมืองเทย (ชีหลงยสธร) ดยการทดลองทีไ 1 ฿ชຌ฿บชายาปຆนระดับ
รຌอยละ 0, 5, 10 ละ 15 ผสมอาหารลีๅยงเก ฿ชຌผนการทดลองบบสุมสมบูรณຏ฿นบลใอก 4 บลใอก ฿ชຌลูกเกคละพศอายุ 1 วัน
จ านวน 160 ตัว กใบขຌอมูลสมรรถนะการผลิตเกจนถึงอายุ 12 สัปดาหຏ สวนการทดลองทีไ 2 ประมินคุณภาพนืๅอเกดຌวยการชิม
ตามวิธี Panel’s test ดยผูຌชิมจ านวน 16 คน ฿ชຌผนการทดลองบบสมดุลดย฿ชຌการสุมเมสมบูรณຏ฿นบลใอก น าขຌอมูลมา
วิคราะหຏหาความปรปรวนพืไอตรวจสอบคา P<.05 ตอเป พบวาผลการทดลองทีไ 1 ปริมาณอาหารกิน (P>.05) นๅ าหนักพิไม 
อัตราการปลีไยนอาหารป็นนืๅอ (P<.01) จ านวนเกคงหลือ ตຌนทุนคาลูกเก (P>.05) ตຌนทุนคาอาหาร ตຌนทุนการลีๅยงเก ราคา
ขายเก ก าเร/ขาดทุน นๅ าหนักซาก (P<.01) ละรຌอยละคุณภาพซาก (P<.05) การ฿ชຌ฿บชายาปຆนรຌอยละ 15 ดีทีไสุด สวนผลการ
ทดลองทีไ 2 ความนุม ความหนียว ความหอม ความละอียดสຌน฿ยกลຌามนืๅอ ความนาจะกิน (P>.05) สีนืๅอเก ความชุมฉไ า 
รสชาติ (P<.01) ละการยอมรับของผูຌบริภค (P>.05) ฿บชายาปຆนรຌอยละ 15 ดีทีไสุด ดังนัๅน การ฿ชຌ฿บชายาปຆนผสมอาหารลีๅยง
เกพืๅนมืองเทย (ชีหลงยสธร) ระดับ฿บชายาปຆนรຌอยละ 15 ฿นอาหารท า฿หຌเกมีสมรรถนะการจริญติบตดีทีไสุด ตຌนทุนราคา
อาหารตไ าทีไสุด ผลตอบทนมากทีไสุด ละผูຌบริภคยอมรับคุณภาพนืๅอเกมากทีไสุด 

  
ค าส าคัญ: ฿บชายาปຆน;  สมรรถนะการผลิต; การยอมรับของผูຌบริภค; เกพืๅนมืองเทย )ชีหลงยสธร(  
 
1 ผนกวิชาสัตวศาสตรຏ วิทยาลัยกษตรละทคนลยยีสธร สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ  
  Yasothon College of Agriculture and Technology, Northeastern Vocational Institute of Agricultural 

* ผูຌนิพนธຏประสานงาน: ทร : +66 081 579 2949 ; อีมลຏ : sineenartpol@gmail.com 

  Corresponding author. Tel : 66-081-579 2949 ; E-mail : sineenartpol@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 

ผลการ฿ชຌ฿บบัวบก฿นอาหารตอสมรรถภาพการผลิตของเกกระทง 
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Effects of Using Centella asiatica leaf in Diet on Production 
Performance of Broilers. 

 

อกสิทธิ่ สมคุณา1* กิตติศักดิ่ ทนกຌว1 วิรัตนຏ ลสภา1 บุญพใง กຌวคูณ1  
ละกนกพร ยธิน1 

Eakkasit Somkuna1* Kittisak Taenkaew1 Wirat Laesopha1 Boonpeng 
Kaewkoon1 and Kanokporn Yothin1 

 

บทคัดยอ  
การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาผลการ฿ชຌ฿บบัวบกหຌงบด฿นอาหารตอสมรรถภาพการผลิตของเกกระทงพันธุຏ 

Cobb อายุ 21-42 วัน จ านวน 96 ตัว คละพศ วางผนการทดลองบบสุมสมบูรณຏ (Completely  randomized  design, 
CRD) ฿หຌเดຌรับอาหารทดลองจ านวน 4 ทรีทมนตຏทรีทมนตຏละ 4 ซๅ า โ ละ 6  ตัว ประกอบดຌวย กลุมทีไ 1 (T1) (กลุมควบคุม), 
กลุมทีไ 2 (T2) สริม฿บบัวบกรຌอยละ 1, กลุมทีไ 3 (T3) สริม฿บบัวบกรຌอยละ 2 ละกลุมทีไ 4 (T4) สริม฿บบัวบกรຌอยละ 3 มืไอ
สิๅนสุดการทดลองสุมเกทดลองมาซๅ าละ 4 ตัว พืไอศึกษาลักษณะซาก ผลการวิจัย พบวานๅ าหนักพิไมฉลีไยของกลุมทีไ 3 ตกตาง 
(P<0.05) จากกลุมทีไ 4, 1 ละ 2 ตามล าดับ (1.66, 1.45, 1.43 ละ 1.34 กิลกรับ ตามล าดับ)  อัตราการจริญติบตฉลีไย
ตอวันของกลุมทีไ 3 เมตกตางกับกลุมทึไ 1 (P>0.05) (54.73 ละ 53.40 กรัมตอวันตามล าดับ) ตตกตางกับกลุมทีไ 2 ละ 
4 (48.53 ละ 47.06 กรัมตามล าดับ) (P<0.05) อัตราการปลีไยนอาหาร พบวา กลุมทีไ 3, 2 ละ 1 เมตกตางกัน (P<0.05) 
(1.78, 1.80 ละ 1.92 ตามล าดับ) ตตกตางกับกลุม 4 (P<0.05) (2.10) ปอรຏซในตຏซาก พบวา กลุมทีไ 3 เมตางกับกลุมทีไ 1 
(P>0.05) (รຌอยละ 86.72 ละ 85.64 ตามล าดับ) ตตกตางกับกลุมทีไ 4 ละ 2 (P<0.05) (รຌอยละ 84.42 ละ 83.79 
ตามล าดับ) ละผลก าเรตอตัว พบวากลุมทีไ 3 เมตางกับกลุมทีไ 1 (P>0.05) (60.51 ละ 57.39 บาทตอตัว ตามล าดับ) ต
ตกตางกับกลุมทีไ 2 ละ 4 (P<0.05) (รຌอยละ 48.87 ละ 47.55 บาทตอตัว ตามล าดับ) จากการวิจัยครัๅงนีๅสรุปเดຌวาสามารถ
฿ชຌ฿บบัวบก฿นสูตรอาหารเกกระทงเดຌถึงรຌอยละ 2  
 
ค าส าคัญ : ฿บบัวบก, อาหารเกกระทง, เกกระทง, สมรรถภาพการผลิต 
 
1 วิทยาลยักษตรละทคนลยีบุรีรัมยຏ สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉลียงหนือ ลขทีไ 235 หมู 4 ต าบลนิวศนຏ อ าภอธวัชบุรี จังหวัดรຌอยอใด 45170   
1 Buriram Collage Agricultural and Technology, Northeastern Vocational Institute of Agricultural. 235 Moo 4 Niwet Sub-district, thawat Buri 
District Roi Et Province  
* ผูຌนิพนธຏประสานงาน (Corresponding author) e-mail: hs4ghn@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลของการสริมกากกาฟตอสมรรถภาพการผลิตของเกลูกผสม 

mailto:hs4ghn@gmail.com
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Effect of Coffee Grounds Supplementation on the Productivity 
of Hybrid Chickens 

กุลธิดา ศรีอุดม1* มัลลิกา ทองอ า1 ละ ฉลิมพร จิระปัญญาลิศ1   
Kunlathida Sriaudom1* Manlika Thongam1 and Chalermporn Jirapanyalert1 

 
บทคัดยอ  

งานวิจัยนีๅศึกษาสมรรถภาพของการผลิตเกลูกผสมทีไเดຌรับกากกาฟสริม฿นอาหาร มีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาอัตรา
การจริญติบตของเกลูกผสมดยสริมกากกาฟ฿นอาหาร วางผนการทดลองบบสุมสมบูรณຏ (Completely Randomize 
Design: CRD) บงการทดลองออกป็น 5 ทรีทมนทຏ โ ละ 4 ซๅ า ตละซๅ าจ านวน 10 ตัว รวมทัๅงสิๅน฿ชຌเกลูกผสมจ านวน 200 
฿ชຌเกลูกผสม 2 สายพันธุຏ (รຍดเอสຏลนดຏรด x เทยบารຏ) พศผูຌ อายุ 1 วัน ตัว ฿นตละทรีทมนทຏจัดการลีๅยงดูดย฿ชຌอาหาร
ส ารใจรูป ผสมกากกาฟระดับตางกัน ดังนีๅ ทรีทมนทຏทีไ 1 , 2, 3, 4, ละ 5 ผสมกากกาฟ 0 (กลุมควบคุม), 5, 10, 15, 20 
กรัมตออาหารตอ 1 กิลกรัม ระยะวลาทดลอง 63 วัน จากการกใบรวบรวมขຌอมูล การบันทึกขຌอมูล ละการวิคราะหຏขຌอมูล
พบวานๅ าหนักสิๅนสุดการทดลอง ทรีทมนทຏทีไ 4 มีคามากทีไสุด ทากับ 903.98 กรัมตอตัว รองลงมาป็นทรีทมนทຏทีไ 2, 3, 1 
ละ 5 มีคาทากับ 889.01, 862.29, 844.17 ละ 801.73 กรัมตอตัว ตามล าดับ ดຌานนๅ าหนักทีไพิไมขึๅนฉลีไยทรีทมนทຏทีไ 4 มี
คาทากับ 873.69 กรัมตอตัว รองลงมาป็นทรีทมนทຏทีไ 2 , 3, 1 ละ 5 มีคาทากับ 858.72, 832.00, 813.88 ละ 771.44 
กรัมตอตัว ตามล าดับ ดຌานอัตราการจริญติบตตอวันทรีทมนทຏทีไ 4 มีคามาทีไสุด ทากับ 13.86 กรัมตอวัน รองลงมาป็นทรีท
มนทຏทีไ 2, 3, 5 ละ 1 มีคาทากับ 13.62, 13.20, 12.91 ละ 12.24 กรัมตอวัน ตามล าดับ ละอัตราการปลีไยนอาหารป็น
นืๅอทรีทมนทຏทีไ 1 มีคามากทีไสุด 3.26 ทากับ รองลงมาป็นทรีทมนทຏทีไ 5 , 2,3 ละ 4 มีคาทากับ 3.21, 3.18, 3.12 ละ 
3.04 ตามล าดับ มืไอน าขຌอมูลมาวิคราะหຏทางสถิติพบวาเมมีความตกตางทางสถิติ  (P>0.05) จากการทดลองสรุปเดຌวาการ
สริมกากกาฟเมสงผลตอนๅ าหนักตัวทีไพิไมขึๅนละอัตราการจริญติบตตอวันละ ตออัตราการปลีไยนอาหารป็นนืๅอ 
 
ค าส าคัญ: กากกาฟ; เกลูกผสม; อัตราการจริญติบต 

 
1 วิทยาลยักษตรละทคนลยตีาก สถาบันอาชีวศึกษากษตรภาคหนือ จังหวัดตาก 63180 
1 Tak College of Agriculture and Technology, Northern Institute of Vocational Education in Agriculture, Tak Province 63180 
* ผูຌนิพนธຏประสานงาน (Corresponding author) e-mail:  kunlathida98538557@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลของการ฿ชຌนๅ าหมักจุลินทรีย์ผสมนๅ าดืไมตออัตราการจริญติบตของ 
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เกลูกผสม 

Effect of Microbial Fermented Water in Drinking Water on 
Growth Rate of Hybrid Chickens 

 

อภิญญ อีไยมส1ี* สุรสิทธิ ่จม฿ส1 ละ ฉลิมพร จิระปัญญาลิศ1   
Aphinyo Aiamsi 1*Surasit Chamsai1 and Chalermporn Jirapanyalert 1 

 

บทคัดยอ  
งานวิจัยนีๅศึกษาสมรรถภาพการผลิตของเกลูกผสมทีไเดຌรับนๅ าหมักจุลินทรียຏผสมนๅ าดืไม฿นเกลูกผสมอายุรกกิดถึงอายุ  

63 วัน วัตถุประสงคຏพืไอศึกษาอัตราการจริญติบตของเกลูกผสมดยการ฿ชຌนๅ าหมักจุลินทรียຏผสม฿นนๅ าดืไม  วางผนการ
ทดลองบบสุมสมบูรณຏ (Completely Randomize Design: CRD) ฿ชຌเกลูกผสม 2 สายพันธุຏ (รຍดเอสຏลนดຏรด x เทยบารຏ) 
พศผูຌ อายุ 1 วัน จ านวน 200 ตัว ดยบงออกป็น 5 ทรีทมนทຏ โ ละ 4 ซๅ าโ ละ 10 ตัว ประกอบดຌวย ทรีทมนทຏทีไ 1, 2, 3, 
4 ละ 5 ฿ชຌอาหารส ารใจรูปละนๅ าดืไมผสมนๅ าหมักจุลินทรียຏรຌอยละ 0 (กลุมควบคุม), 0.4, 0.2, 0.13 ละ 0.1 ตามล าดับ ท า
การทดลอง 63 วัน จากการทดลองพบวาทรีทมนทຏทีไ 1, 2, 3, 4 ละ 5 มีนๅ าหนักตัวมืไอสิๅนสุดการทดลองป็น 961.82, 
934.32, 951.00, 947.47 ละ 989.99 กรัมตอตัว มีนๅ าหนักพิไมขึๅนฉลีไยป็น 931.52, 904.02, 920.71, 917.18 ละ 
959.69 กรัมตอตัว อัตราการจริญติบตตอวันป็น 14.86, 14.85, 14.62, 14.56 ละ 15.24 กรัมตอวัน ละอัตราการ
ปลีไยนอาหารป็นนืๅอป็น 2.94, 2.96, 2.90, 3.02 ละ 2.93 เมมีความตกตางทางสถิติ (P>0.05) ดังนัๅนควร฿ชຌทรีทมนทຏทีไ 
5 ฿นการลีๅยงเกลูกผสมพราะระดับการ฿ชຌนๅ าหมักจุลินทรียຏผสมนๅ าดืไมตไ าสุด  มีผลเมตกตางกันทางสถิติกับการ฿ชຌนๅ าหมัก
จุลินทรียຏ฿นระดับสูงสุดของการทดลอง ละมีผลเมตกตางกันทางสถิติกับกลุมควบคุม 

 

ค าส าคัญ : เกลูกผสม; นๅ าหมักจุลินทรียຏ; อัตราการจริญติบต; อัตราการปลีไยนอาหารป็นนืๅอ  
 
1 วิทยาลยักษตรละทคนลยตีาก สถาบันอาชีวศึกษากษตรภาคหนือ จังหวัดตาก 63180 

ation in Agriculture, Tak Province 63180 
* ผูຌนิพนธຏประสานงาน (Corresponding author) e-mail:  aiamsi2002@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ผลการสริมกากกาฟ฿นอาหารทีไระดับตางกันตอคุณภาพนืๅอเกลูกผสม 
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 Effect of Different Levels of Spent Coffee Grounds 
Supplementation Mixed with Feed on The Quality of Hybrid 

Chicken Meat 
 

อนันตຏ มีสุวรรณ1* นริศ ปาณพิมลวัฒนຏ1 ละ ฉลิมพร  จิระปัญญาลิศ1 
Anan Misuwan1* Naris Panapimonlawat1 and Chalermporn Jirapanyalert1 

 

บทคัดยอ  
กากกาฟป็นผลพลอยเดຌจากกระบวนการผลิตครืไองดืไมกาฟละรຌานกาฟสดซึไงมีคุณคาทางภชนะทีไจะป็น

อาหารสัตวຏปกเดຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาคุณภาพนืๅอของเกลูกผสมดยสริมกากกาฟ฿นอาหาร วาง
ผนการทดลองบบสุมสมบูรณຏ (Completely Randomize Design: CRD) การทดลอง฿ชຌเกลูกผสม 2 สายพันธุຏ (รຍดเอสຏ
ลนดຏรด x เทยบารຏ) พศผูຌ อายุ 1 วัน  จ านวน 200 ตัว ดยบงออกป็น 5 ทรีทมนทຏโ ละ 4 ซๅ าตละซๅ า฿ชຌเก 10 ตัว ต
ละทรีทมนทຏป็นดังนีๅทรีทมนทຏทีไ 1, 2, 3, 4 ละ 5 ฿ชຌอาหารส ารใจรูปผสมกากกาฟระดับรຌอยละ 0 (กลุมควบคุม),  0.5, 
1.0, 1.5 ละ 2.0 ตามล าดับ ท าการทดลอง 63 วัน จากผลการทดลองพบวาเกลูกผสมทีไเดຌรับทรีทมนทຏทีไ 1, 2, 3, 4 ละ 5 
มีคาความสวาง (Lightness, L*) ความป็นสีดง-นๅ างิน (Redness, a*) ละความป็นสีหลือง (Yellowness, b*) ของนืๅอ
อก นืๅอนอง  ละนืๅอสะพก ทุกคาของตละสวนของนืๅอเมมีความตกตางทางสถิติ (P>0.05) พบวาคา pH หลังช าหละทีไ 
0 ชัไวมง ละหลังช าหละทีไ 24 ชัไวมง ของทรีทมนทຏทีไ 1, 2, 3, 4 ละ 5 ป็น 5.53, 5.55, 5.60, 5.37, 5.51 ละ pH 24 
ชัไวมง มีคาป็น 5.53, 5.55, 5.60, 5.37 ละ 5.51  เมมีความตกตางทางสถิติ (P>0.05) จากการทดลองครัๅงนีๅสรุปเดຌวา 
กากกาฟสามารถสริม฿นสูตรอาหารเกสูงสุดทีไระดับรຌอยละ 20 ดยเมมีผลตอประสิทธิภาพของลักษณะนืๅอ ตอยางเรกใตาม
฿นกากกาฟมีสารประกอบ ชน ทนนิน ละคาฟอีน ซึไงอาจสงผลตอการ฿ชຌอาหารของสัตวຏ฿นปริมาณทีไ฿หຌมากกินเปจะ
กอ฿หຌกิดอันตรายเดຌ 
 

ค าส าคัญ : กากกาฟ;  เกลูกผสม;  คุณภาพนืๅอ   
 
1 วิทยาลยักษตรละทคนลยตีาก สถาบันอาชีวศึกษากษตรภาคหนือ จังหวัดตาก 63180 
1 Tak College of Agriculture and Technology, Northern Institute of Vocational Education in Agriculture, Tak Province 63180 
* ผูຌนิพนธຏประสานงาน (Corresponding author) e-mail:  pjozav4@gmail.com 
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ผลของการ฿ชຌนๅ าหมักจุลินทรีย์ผสมนๅ าดืไมตอองค์ประกอบครืไอง฿นของเก
ลูกผสม 

 Effects of Using Effective Microorganisms Mixed with Drinking 
Water on Offal Components of Hybrid Chickens 
จษฎากร สุขสด1*  อนชา ปทุมวัน1 ละ ฉลิมพร  จิระปัญญาลิศ1 

Jetsadakorn Suksod1* Anocha Pathumwan1 and Chalermporn Jirapanyalert1 
 

บทคัดยอ  
งานวิจัยครัๅงนีๅมีการ฿ชຌนๅ าหมักจุลินทรียຏซึไงป็นจุลินทรียຏปรเบอติกสຏ มีความส าคัญป็นหลงอาหารปรตีนชัๅนดีมี

ตຌนทุนตไ าซึไงป็นหนวยทีไลใกทีไสุดของปรตีน ชวย฿นการจริญติบตของสัตวຏ  ชวยปງองกันรคสรຌางภูมิคุຌมกัน฿หຌกับสัตวຏ พิไม
คุณภาพซาก องคຏประกอบครืไอง฿นละผลผลิต฿หຌดีขึๅน ละยังปรับความป็น กรด-ดาง฿นนๅ า วัตถุประสงคຏพืไอศึกษาผลการ
สริมนๅ าหมักจุลินทรียຏผสมนๅ าดืไมตอองคຏประกอบครืไอง฿นของเกลูกผสม ดย฿ชຌเกลูกผสม (รຍดเอสຏลนดຏรด x เทยบารຏ) พศผูຌ 
อายุ 1 วัน จ านวน 200 ตัว วางผนทดลองบบสุมสมบูรณຏ (Completely Randomized Design, CRD)  ท าการทดลอง 63 
วัน บงการทดลองออกป็น 5 ทรีทมนทຏ โ ละ 4 ซๅ า ซๅ าละ 10 ตัว จัดการลีๅยงดูดย฿ชຌอาหารส ารใจรูป ฿นตละทรีทมนทຏ
ป็นการ฿หຌนๅ าดืไมผสมนๅ าหมักจุลินทรียຏระดับตางกัน ดังนีๅ ทรีทมนทຏทีไ 1, 2, 3, 4 ละ 5  ผสมนๅ าหมักจุลินทรียຏ 0 (กลุม
ควบคุม), 12, 6, 4 ละ 3 มิลลิลิตรตอนๅ าสะอาด 3,000 มิลลิลิตร  ท าการกใบรวบรวมขຌอมูล ผาซากละกใบครืไอง฿นครืไอง
฿นยกชิๅนสวนของหัว฿จ ก็ึน ตับ เสຌ ชัไงนๅ าหนัก ละจดบันทึกนๅ าหนักครืไอง฿นตละสวน น าขຌอมูลทีไเดຌมาวิคราะหຏปอรຏซในตຏ
ครืไอง฿น วิคราะหຏขຌอมูลทางสถิติดย฿ชຌปรกรมส ารใจรูปทางสถิติ SPSS จากผลการทดลองพบวา นๅ าหนักองคຏประกอบ
ครืไอง฿นรวม นๅ าหนักกึ็น ละนๅ าหนักเสຌของกลุมทีไ 5 มีคามากทีไสุดทากับ 117.05, 39.70 ละ 47.10 กรัม ตามล าดับ สวน
นๅ าหนักหัว฿จละตับ฿นกลุมทีไ 4 มีคามากทีไสุดทากับ 4.70 ละ 30.87 กรัม ตามล าดับ มืไอน าขຌอมูลมาวิคราะหຏทางสถิติ 
พบวาเมมีความตกตางทางสถิติ (P>0.05) ดังนัๅนการสริมนๅ าหมักจุลินทรียຏผสมนๅ าดืไม อัตราสวน 1:750 - 1:1000 สงผล฿หຌ
นๅ าหนักครืไอง฿นรวม, นๅ าหนักกึ็น, นๅ าหนักเสຌ, หัว฿จ ละตับของเกลูกผสมทีไพิไมขึๅน ดยเมสงผลกระทบตอการจริญติบต
ละเมป็นอัตรายตอสัตวຏ 
 
ค าส าคัญ : นๅ าหมักจุลินทรียຏ; เกลูกผสม; องคຏประกอบครืไอง฿น 

 
1 วิทยาลยักษตรละทคนลยตีาก สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคหนือ จังหวัดตาก 63180 
1  Tak College of Agriculture and Technology, Northern Institute of Vocational Education in Agriculture, "Tak Province" 63180 
* ผูຌนิพนธຏประสานงาน (Corresponding author) e-mail:  jetsadakorn55562@gmail.com 
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ผลของนๅ าดืไมผสมสารชีวภาพ฿นการอนุบาลลูกเก 
ตอสมรรถภาพการผลิตเกพืๅนมืองเทย (ประดูหางด า) 

Effects of Drinking Water Mixed with Biological Substances  
in Nursery Chicks on Production Performance of Thai Native 

Chickens (Pradu Hang Dam) 
ปัญจพร ตຌนพธิ1่, จันทรຏพใญนภา ปันญ1, อภิสิทธิ่ นากรณຏ1,  

ศรัณยຏ ทองฟื้อง1, พงศຏทพ พลสง1, อริสา บุญลิลา1, สินีนาฎ พลสง1* 

Punjapon Tonpor1, Chanpennapha Panyo1, Apisit Nakon1,  
Saran Thongfueng1, Pongtep Polsang1, Arisa Boonlila1, Sineenart Polsang1* 

 
บทคัดยอ 

การอนุบาลลูกเกดย฿หຌสารชีวภาพผสมนๅ าดืไม ชน บอระพใด พืไอลดความครียดท า฿หຌสัตวຏจริญติบตดี ยังเมมี
รายงานวิจัย จึงป็นรืไองทีไควรศึกษาพราะท า฿หຌประหยัดตຌนทุนคายาปฏิชีวนะละเกปลอดสารตกคຌาง ดังนัๅน จึงมี
วัตถุประสงคຏพืไอศึกษาการ฿ชຌสารชีวภาพผสมนๅ าดืไม฿นอัตราทีไหมาะสม฿นการอนุบาลลูกเกตอสมรรถภาพการผลิตของลูกเก
พืๅนมืองเทย (ประดูหางด า) ฿ชຌเกรกกิดคละพศ จ านวน 36 ตัว จัดขຌาทดลองตามผนการทดลองบบสุมสมบูรณຏมี 3    
ทรีทมนทຏ โ ละ 4 ซๅ า โ ละ 3 ตัว การ฿หຌนๅ า฿หຌตามทรีทมนทຏทีไ 1 อีอใมขยาย : นๅ าดืไมอัตรา 1 : 100 มิลลิลิตร ทรีทมนทຏทีไ 2 
นๅ าหมักบอระพใด : นๅ าดืไมอัตรา 1 : 100  มิลลิตร ละทรีทมนทຏทีไ 3 บอระพใดผง : นๅ าดืไมอัตรา 0.1 : 100 กรัม/มิลลิลิตร ฿หຌ
กินอาหารผสมหมือนกันทุกทรีทมนทຏ ฿หຌกินบบตใมทีไ บันทึกขຌอมูลนๅ าหนักตัว ปริมาณการกินเดຌ นๅ าดืไม฿หຌ นๅ าดืไมหลือ ละ
อาการปຆวยทุกสัปดาหຏ จนครบ 4 สัปดาหຏ น าขຌอมูลมาวิคราะหຏหาความปรปรวนพืไอตรวจสอบคา P < 0.05 พบวาเกพืๅน
มืองเทย (ประดูหางด า) ทีไ฿หຌนๅ าดืไมตามทรีทมนทຏทีไ 1, 2 ละ 3 มืไออายุ 4 สัปดาหຏ นๅ าหนักมีชีวิต นๅ าหนักพิไม ปริมาณ
อาหารกิน อัตราการปลีไยนอาหารป็นนืๅอ จ านวนลูกเกคงหลือ ละปริมาณนๅ าดืไม เมมีความตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 
ดยเมพบการปຆวยของลูกเก ดังนัๅน การอนุบาลลูกเกพืๅนมืองเทย (ประดูหางด า) ควร฿ชຌบอระพใดผง : นๅ าดืไมอัตรา 0.1 : 100 
กรัม/มิลลิลิตร จะสะดวก฿นการจัดการละท า฿หຌเกมีสมรรถภาพดี 

 
ค าส าคัญ: อีอใมขยาย; นๅ าหมักบอระพใด; บอระพใดผง; เกพืๅนมืองเทย (ประดูหางด า); นๅ าดืไมเก  
 
1 ผนกวิชาสัตวศาสตรຏ วิทยาลัยกษตรละทคนลยยีสธร สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ  
  Department of Animal Science, Yasothon College of Agriculture and Technology, Northeastern Vocational Institute of Agricultural 

* ผูຌนิพนธຏประสานงาน: ทร : +66 081 579 2949 ; อีมลຏ : sineenartpol@gmail.com 

  Corresponding author. Tel : 66-081-579 2949 ; E-mail : sineenartpol@gmail.com 
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ผลของออสมลลิตีของนๅ ายาจือจางการชขใงตอ 
คุณภาพนๅ าชืๅอหลังการท าละลายละการผสมติดของนๅ าชืๅอเกป่าตุຌมหูขาว 

 

Effect of Freezing Extender Osmolality on Post-Thaw  
Semen Quality and Fertility of Thai Red Junglefowl Semen 

 

สินีนาฎ พลสง1*, พงศຏทพ พลสง2, สุวิทยຏ อินฉายา2,  
สจี กัณหารียง1 ละทวินทรຏ วงษຏพระลับ1 

 

Sineenart Polsang1*, Pongtep Polsang2, Suwit Inchaya3,  
Sajee Kunhareang1, Thevin Vongpralub1 

 

บทคัดยอ  
ประสิทธิภาพการกใบรักษานๅ าชืๅอชขใง฿นเก ขึๅนกับคาออสมลลิตีของนๅ ายาจือจาง การศึกษานีๅมีวัตถุประสงคຏ

พืไอศึกษาคาออสมลลิตีนๅ ายาจือจางส าหรับการกใบรักษานๅ าชืๅอชขใงเกปຆาตุຌมหูขาว ดยท าการศึกษานๅ ายาจือจางทีไมี
ออสมลลิตีตกตางกัน เดຌก นๅ ายาจือจางทีไมีออสมลลิตีตไ า (LTRJFE), ปกติ (TRJFE) ละสูง (HTRJFE) ตามล าดับ 
ปรียบทียบกับนๅ ายาจือจาง Schramm ดຌวยผนการทดลองบบสุมสมบูรณຏ ดย฿ชຌนๅ าชืๅอเกปຆาตุຌมหูขาวอายุ 1 ป จ านวน 
25 ตัว ประมินคุณภาพนๅ าชืๅอหลังท าละลายดยประมินการคลืไอนทีไของตัวอสุจิดຌวยครืไอง Computer-assisted semen 
analysis จ านวน 4 ทรีทมนตຏ โ ละ 12 ซๅ า ละประมินการผสมติดดย฿ชຌมเกเขลูกผสมทรีทมนตຏละ 6 ซๅ า โ ละ 6 ตัว 
รวม 144 ตัว พบวานๅ ายาจือจาง Schramm, LTRJFE, TRJFE ละ HTRJFE มีคาออสมลลิตี  441, 365, 452 ละ 472 
mOsmol kg–1 ตามล าดับ  การคลืไอนทีไทัๅงหมดของตัวอสุจิหลังท าละลาย พบวานๅ ายาจือจาง TRJFE (61.08±0.48%) ดีทีไสุด 
สูงกวานๅ ายาจือจาง Schramm (54.83±0.52%), HTRJFE (37.83±0.66%) ละ LTRJFE (31.67±0.58%) (P≤0.01) นๅ าชืๅอ
ทีไ฿ชຌนๅ ายาจือจาง TRJFE มีคาการคลืไอนทีไเปขຌางหนຌาของตัวอสุจิ (24.50±0.79%) สูงทีไสุด ตกตางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) มืไ อ ปรียบทียบกับนๅ ายา จือจาง Schramm (23.25±0.58%),  HTRJFE (21.83±1 .04%) ละ LTRJFE 
(21.00±0.83%) อัตราการผสมติดพบวานๅ ายาจือจาง TRJFE (57.00±0.70%) ละ Schramm (54.22±0.68%) ดีทีไสุด สูง
กวาอยางมีนัยส าคัญยิไงทางสถิติ (P<0.01) มืไอปรียบทียบกับนๅ ายาจือจาง HTRJFE (32.90±1.74%) ละ LTRJFE 
(31.02±2.17%) ดังนัๅน นๅ ายาจือจาง TRJFE มีความหมาะสม฿นการ฿ชຌป็นนๅ ายาจือจางนๅ าชืๅอชขใง฿นเกปຆาตุຌมหูขาว 

 

ค าส าคัญ: นๅ ายาจือจาง; การกใบรักษานๅ าชืๅอบบชขใง; อัตราการผสมติด; เกปຆาตุຌมหูขาว (Gallus gallus gallus) 
 

1 สาขาวิชาสตัวศาสตรຏ คณะกษตรศาสตรຏ มหาวทิยาลัยขอนกน, ขอนกน 40002 
1Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002  
2 ผนกวิชาสัตวศาสตรຏ วทิยาลยักษตรละทคนลยียสธร, ยสธร 35130  
2Department of Animal Science, Yasothon College of Agriculture and Technology, Yasothon 35130  
3 ผนกวิชาสัตวศาสตรຏ วทิยาลยักษตรละทคนลยีศรีสะกษ, ศรีสะกษ  33000  
3Department of Animal Science, Srisaket College of Agriculture and Technology, Srisaket, 33000  
* ผูຌนิพนธຏประสานงาน (Corresponding author) e-mail: sineenartpol@gmail.com 
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ผลของความถีไ฿นการกระตุຌนเก฿หຌคลืไอนทีไตออัตราเขพืๅน 
฿นเกพันธ์ุคอปปຊ 500 ทีไลีๅยงบบปลอยลาน 

 

 The Effect of Chicken Stimulation Frequency on Floor Egg Rate 
in The Raised Free-Range of Copp 500 Chickens 

 

จารุวรรณ  พธิ่ศรี1*, บรรจิดสม  ขันขใง1, สมหมาย  ขาวผวิ1, ทศพล  สนาวงษຏ1  
Jaruwan  Phosri1*, Bunjerdsoom  Kunkang1, Sommai  Khaopiew1,  

Thodsaphon Senawong1 
 

บทคัดยอ  
เกพันธุຏคอปปຊ 500 เดຌรับการคัดลือกละปรับปรุงสายพันธุຏ พืไอ฿หຌเดຌลูกเกทีไมีการจริญติบตรใว มีประสิทธิภาพ

การ฿หຌนืๅอสูง ฿นการจัดการลีๅยงจะมีรังเขพืไอ฿หຌมเกขຌาเปเข ละมีสายพานพืไอล าลียงเข฿หຌพนักงานกใบเข฿สถาดตอเป 
สวนเขทีไมเกเมเดຌเข฿นรังเขรียกวาเขพืๅน ถຌาหากป็นพืๅนกลบเขจะเมกิดความสียหายมากนัก ตถຌาป็นพืๅนสลทจะท า฿หຌ
เขบุบหรือตกเดຌ ละหากมีเขพืๅนทีไมากกินเปจะสงผล฿หຌอัตราเขบุบพิไมมากขึๅน ซึไงเขบุบเมสามารถน าเปฟักเดຌ ท า฿หຌอัตรา
การฟักเขลดนຌอยลง วัตถุประสงคຏของการศึกษา พืไอศึกษาผลของความถีไทีไหมาะสม฿นการดินเลเกพันธุຏคอปปຊ 500 ทีไลีๅยง
บบปลอยลานตอการลดจ านวนเขพืๅน ดยบงการทดลองออกป็น 2 ทรีทมนตຏ คือ ทรีทมนตຏทีไ 1 ความถีไ฿นการดินเลเก
จ านวน 8 ครัๅงตอวัน ครัๅงละ 30 นาที ละทรีทมนตຏทีไ 2 ความถีไ฿นการดินเลเกจ านวน 4 ครัๅงตอวัน ครัๅงละ 60 นาที รงรือน
ชัๅน B ฿ชຌเกพันธุຏคอปปຊ 500 จ านวน 9,759 ตัว ป็นทรีทมนตຏทีไ 1 สวนชัๅน M ฿ชຌเกพันธุຏคอปปຊ 500 จ านวน 9,759 ตัว ป็นท
รีทมนตຏทีไ 2 บันทึกจ านวนเขพืๅนป็นวลา 31 วัน การวิคราะหຏขຌอมูล฿ชຌวิธี t-test ผลการศึกษาพบวา คาฉลีไยเขพืๅนของทรีท
มนทຏทีไ 1 ละ 2 ป็น 6.36 ละ 7.98 % ตามล าดับ (P<0.01) ดังนัๅน การดินเลเก 8 ครัๅงตอวัน ครัๅงละ 30 นาทีจะเดຌอัตรา
เขพืๅนทีไนຌอยทีไสุด สงผล฿หຌมีจ านวนผลผลิตเขมากทีไสุด 
 

ค าส าคัญ : เขพืๅน; รังเข; เกพันธุຏคอปปຊ 500 
 
1 ผนกสัตวศาสตรຏ  วทิยาลัยกษตรละทคนลยียสธร  ต าบลบากรือ  อ าภอมหาชนะชัย  จังหวัดยสธร  35130   
1 Department of Animal Science, Yasothon College of Agriculture and Technology, Bak Ruea Subdistrict, Mahachanachai District, Yasothon  Province, 
35130 
* ผูຌนิพนธຏประสานงาน: ทร : +66 095 386 6299 ; อีมลຏ : jaruwankung1@gmail.com 
* Corresponding author. Tel : 66 095 386 6299 ; E-mail : jaruwankung1@gmail.com 
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ผลของการสริมจุลินทรีย์ทีไมีประสิทธิภาพบบหຌง: บกาฉ ิ
฿นอาหารตอสมรรถภาพการผลิตป็ดนืๅอลูกผสมพืๅนมืองบาร์บารีไ 

Effects of Dried Effective Microorganism Supplementation: 
Super Bokashi in Feed on Production Performances of 

Native-Barbary Crossed Breed Meat Ducks 
สุนทร ทองดี1, กิตติพงษຏ จันดีกระยอม2* 

Sunthorn Tongdee1, Kittipong Jundeekrayom2 
 

บทคัดยอ 
อุตสาหกรรมการลีๅยงป็ดนืๅอ฿นปัจจุบันจะก าหนดพืๅนทีไตอตัวทีไออัดละระยะวลา฿นการลีๅยงสัๅนลง ท า฿หຌกิด

ความครียดละรคระบาดเดຌ จึงมีการ฿ชຌยาปฏิชีวนะผสม฿นอาหารพืไอปງองกันรคละท า฿หຌป็ดจริญติบตป็นปกติ ซึไงอาจ
มีผลขຌางคียงกอ฿หຌกิดการตกคຌางของยาละหรือการดืๅอยา ซึไงเมป็นผลดีตอผูຌบริภค ดังนัๅนจึงลือก฿ชຌจุลินทรียຏทีไมี
ประสิทธิภาพ หรือ อีอใม฿ชຌทดทนยาปฏิชีวนะ การศึกษา฿นครัๅงนีๅจึงมีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาผลการ฿ชຌซุปปอรຏบกาฉิ฿น
อาหารตอสมรรถภาพการผลิตป็ดนืๅอลูกผสมพืๅนมืองบารຏบารีไดย฿ชຌป็ดนืๅอคละพศ อายุ 24 วัน จ านวน 48 ตัว วางผนการ
ทดลองบบสุมบลใอกสมบูรณຏ จ านวน 4 บลใอก โ ละ 4 ทรีตมนตຏ โ ละ 3 ตัว ดยกลุมการทดลองทีไ 1 อาหารส ารใจรูป (กลุม
ควบคุม) ทรีทมนทຏทีไ 2, 3 ละ 4 อาหารส ารใจรูปผสมซุปปอรຏบกาฉิ฿นระดับรຌอยละ 1, 3 ละ 6 ตามล าดับ ระยะวลา฿น
การทดลอง 42 วัน ผลการทดลองพบวาปริมาณการกินเดຌละตຌนทุนคาอาหารตอการพิไมนๅ าหนักตัว 1 กิลกรัม มีความ
ตกตางทางสถิติอยางมีนัยส าคัญยิไง (P<0.01) อตราการจริญติบตละอัตราการลกนืๅอเมมีความตกตางกันทางสถิติ (P>
0.05) ดังนัๅนการสริมซุปปอรຏบกาฉิ฿นระดับรຌอยละ 6 จะท า฿หຌสัตวຏจริญติบตดีละมีตຌนทุนคาอาหารลดลง (สรุปผลการ
ทดลอง 3% ) 
 
ค าส าคัญ: จุลินทรียຏทีไมีประสิทธิภาพ, ซุปปอรຏบกาฉิ, ป็ดนืๅอลูกผสมพืๅนมืองบารຏบารีไ  
 
1 วิทยาลยักษตรละทคนลยีมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ จังหวัดมหาสารคาม 44000 
1 Mahasarakham college  of Agriculture and Technology, Northeastern vocational institute of agriculture, Mahasarakham 44000 
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ผลของการสริม฿บกะพราป่น฿นอาหารผสมตอสมรรถภาพการผลติ 
ของเกกระทง 

Effect of  Basil Leaves (Ocimum sanctum) Meal in 
supplemented  feed  Formula on Production performance of 

broiler chickens 
 

รังสรรคຏ  ปัญญาคม1* ยา฿จ  สิงหຏค า1*วรวุธ  รัตนวัน1*ละกัญญຏณณัฐฏຏ  ส าดงชัย1* 

Rangsan Panyakom1* Yajai Singkhum1*and Worawut Rattanawan1* 

Kannanut Sumdaengchai1* 
 

บทคัดยอ 
การทดลองครัๅงนีๅมีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาอัตราการจริญติบตละอัตราการลกนืๅอของเกกระทงทีไสริมดຌวย฿บ

กะพราปຆนปรียบทียบกับการ฿ชຌอาหารผสมส าหรับเกนืๅอ ท าการทดลองภาย฿ตຌสภาพวดลຌอมของผนกวิชาสัตวศาสตรຏ   
วิทยาลัยกษตรละทคนลยีอุบลราชธานี  วางผนการทดลองบบสุม฿นบลใอกสมบูรณຏ (Randomized complete Block 
Design ; RCBD) บงป็น  4 บลใอกโ ละ 4 ทรีทมนทຏ ตละทรีทมนทຏ฿นตละบลใอก฿ชຌเกกระทง อายุ 15 วัน คละพศ 
จ านวน 4 ตัว รวม฿ชຌเกกระทงทัๅงสิๅน 64 ตัว ตละทรีทมนทຏ ประกอบดຌวย ทรีทมนทຏ ทีไ 1 อาหารผสมมีปรตีนรຌอยละ 20 
ป็นสูตรควบคุม ทรีทมนทຏ ทีไ 2, 3 ละ 4 อาหารผสมมีปรตีนรຌอยละ 20 สริมดຌวย฿บกะพราปຆนรຌอยละ 1, 2 ละ 3 
ตามล าดับ ท าการลีๅยงเกกระทงจนถึงอายุ 45 วัน บันทึกขຌอมูลนๅ าหนัก อาหารทีไ฿หຌ อาหารทีไหลือ ละนๅ าหนักตัว ทุก 15 วัน 
ลຌวน ามาวิคราะหຏหาคาอัตราการจริญติบตละอัตราการลกนืๅอของเกกระทง   ผลการทดลองพบวา ผลการสริม฿บ
กะพราปຆน฿นสูตรอาหารมืไอเกอายุ 45 วัน มีอัตราการจริญติบต฿นทรีทมนทຏทีไ 1, 2, 3 ละ 4 ป็น 29.48, 25.95, 27.23 
ละ 30.38 กรัม/ตัว/วัน ละอัตราการลกนืๅอป็น 1.36, 1.43, 1.43 ละ 1.35 ตามล าดับ เมมีความตกตางกันทางสถิติ 
(P>0.05)  ดังนัๅน ควร฿ชຌ฿บกะพราปຆนรຌอยละ 3 สริมอาหารผสมลีๅยงเกกระทงอายุ 0-45 วัน จะท า฿หຌลดตຌนทุนคาอาหารจาก
การ฿ชຌยาปฏิชีวนะ ละลดสารตกคຌาง฿นนืๅอเกเดຌตอเป ดยทีไเกกระทงยังคงมีสมรรถภาพการผลิตดี เมมีความตกตางกับสูตร
อาหารผสมปกติทีไมีปรตีนรຌอยละ 20  

 

ค าส าคัญ : ฿บกะพราปຆน  สมรรถภาพการผลิต  เกกระทง  
 
1 ผนกวิชาสัตวศาสตรຏ วทิยาลยักษตรละทคนลยีอุบลราชธานี สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ, 34000 
!Department of Animal Science, Ubon ratchathani College of Agriculture and Technology, Northeastern Vocational Institute of Agricultural, 34000 
* ผูຌนิพนธຏประสานงาน (Corresponding author) e-mail:rangsanpanyakhom@gmail.com 
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ผลการสริมวัตถดุิบอาหารคนมตอปริมาณละองค์ประกอบ฿นนๅ านม 
 

 Effect of Supplementation Feedstuffs for Dairy cows on the 
Milk yield and Composition  

 

นิธินันทຏ ลิบลับ1* กิตติศักดิ่ ดชฤทธิ2่ ละ นๅ าทิพยຏ ตียนพลกรัง 3   
Nithinan Liblab 1* Kittisak Dachrit2 and Namthip Tienpolkrang 3 

 

บทคัดยอ  
การศึกษาผลการสริมวัตถุดิบอาหารคนมตอปริมาณละองคຏประกอบ฿นนๅ านมมีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาองประกอบ

ละปริมาณนๅ านมของคนมทีไเดຌรับการสริมวัตถุดิบอาหารตางกัน วางผนการทดลองบบสุมสมบูรณຏ฿นบลใอก (RCBD) 
บงป็น 3 ทรีทมนทຏ คือ ทรีทมนทຏ 1 สริมอาหารดຌวยกากบียรຏ ทรีทมนทຏ 2 สริมอาหารดຌวยกากตຌาหูຌปยก ละทรีท
มนทຏ 3 สริมอาหารดຌวยกากมอลตຏ ท าการทดลอง฿นคนม 3 ระยะการ฿หຌนม (ระยะตຌน ระยะกลาง ละระยะทຌาย ของการ฿หຌ
นม) ณ ฟารຏมคนม ฿นต าบลส านักตะครຌอ อ าภอทพารักษຏ จังหวัดนครราชสีมา สรุปผลการวิจัยเดຌดังนีๅ ปริมาณนๅ านมของค
นมทีไเดຌรับการสริมกากตຌาหูຌมีคาฉลีไยปริมาณนๅ านมสูงทีไสุดคาฉลีไยทากับ 14.21 กก./ตัว/วัน รองลงมาคือคทีไเดຌรับการสรมิ
กากมอลตຏคาฉลีไยทากับ 13.58 กก./ตัว/วัน ละคทีไเดຌรับการสริมกากบียรຏคาฉลีไยทากับ 13.34 กก./ตัว/วัน ตามล าดับ 
(P>0.05) ดຌานองคຏประกอบ฿นนๅ านมสวนของเขมันนม (Fat) คนมทีไเดຌรับการสริมกากบียรຏ มีคาฉลีไยเขมันนมสูงทีไสุดคือ 
2.95% รองลงมาคือคทีไเดຌรับการสริมกากตຌาหูຌ  มีคาฉลีไยเขมันนมทากับ 2.22% ละคทีไเดຌรับการสริมกากมอลตຏมี
คาฉลีไยเขมันนมทากับ 2.20% ตามล าดับ (P<0.05) ละคนมทีไเดຌรับการสริมกากบียรຏมีคาฉลีไยของขใงทัๅงหมด฿นนๅ านม
สูงทีไสุดคือ 11.27% รองลงมาคือคนมทีไเดຌรับการสริมกากตຌาหูຌมีคาฉลีไยของขใงทัๅงหมด฿นนๅ านม 10.58% ละคนมทีไเดຌรับ
การสริมกากมอลตຏ มีคาฉลีไยของขใงทัๅงหมด฿นนๅ านม 10.32% ตามล าดับ (P<0.05) นืไองจากราคานๅ านมดิบขึๅนอยูกับ
สวนประกอบของนๅ านม ดังนัๅนการสริมกากบียรຏจึงหมาะสมทีไสุด 

 

ค าส าคัญ : คนม, วัตถุดิบอาหารคนม, ปริมาณนๅ านม, องคຏประกอบ฿นนๅ านม 
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Effects of extenders and cryoprotectants on cryopreservation 
of Thai red junglefowl (Gallus gallus gallus) spermatozoa 

 

Sineenart Polsang1, Pachara Thananurak2, Pongtep Polsang3, Suwit 
Inchaya4, Samorn Ponchunchoovong5, Jullachat Chapanya6, Sajee 

Kunhareang1, Thevin Vongpralub1, * 
 
ABSTRACT 

Semen cryopreservation is crucial maintain genetic diversity of avian species. Little is known about 
suitable extenders for post-thaw survival of spermatozoa from Thai red junglefowl (Gallus gallus gallus). 
Therefore, the present study aimed to compare the suitability of the modified Thai red junglefowl extender 
(TRJFE) for cryopreservation of Thai red junglefowl spermatozoa with other extenders, including the 
Schramm extender, the red junglefowl extender (RFE), and the HS1 extender, in terms of sperm viability, 
motility, and fertility. First, the effects of adding 6% and 9% (v/v) N,N-dimethylacetamide, N,N-
dimethylformamide (DMF), or N-methyl acetamide to these extenders on the post-thaw sperm quality of 
pooled ejaculates from 25 male fowls. The viability of thawed sperm was assessed by using nigrosin–eosin 
staining and sperm motility was determined by using computer-assisted sperm analysis. Fertility was 
assessed by inseminating 144 laying hens. The TRJFE + 6% DMF combination significantly improved post-
thaw viability (64.88 ± 0.51%) and motility (68.58 ± 1.13%) of Thai red junglefowl sperm, and the semen 
had the highest fertility (60.97 ± 0.72%). The findings suggest that TRJFE + 6% DMF is a suitable freezing 
medium to conserve Thai red jungle fowl genetic resources. 
 
Keywords: Cryoprotectant; Extender; Semen cryopreservation; Thai red junglefowl; Fertility  
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ผลของการ฿หຌสงตอการจริญติบตของ 
เกนืๅอพศมียพันธ์ุ Cobb500 

 

The Effect of Lighting on The Growth of  
Female Broilers of The Cobb500  

 
อริสา บุญลิลา1*, สภุชล ขันขใง1,กตุสุดา ภูมี1 

Arisa Boonlila1*, Supachol Khunkhang1, Ketusuda Phumee1 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาผลการ฿หຌสงตอการจริญติบตของเกพศมียพันธุຏ  Cobb500 ปรียบทียบการจริญติบตตาม

มาตรฐานของสายพันธุຏ วิคราะหຏขຌอมูลดຌวยวิธีเคสควรຏ ปรียบทียบกับการจริญติบตตามมาตรฐานของสายพันธุຏ ดย฿ชຌเก
นืๅอพันธุຏ Cobb500 พศมียอายุ 0-20 สัปดาหຏ จ านวน 3 รงรือน (10,500 ตัว) ดังนีๅ รงรือนทีไ 1, 2 ละ 3 ฿หຌนๅ า อาหาร 
ควบคุมอุณหภูมิ ละปรกรมสง ตามปรกรมทีไก าหนด ละท าการชัไงนๅ าหนักเก฿นตละรงรือน ทุกโ 7 วัน กใบขຌอมูล
ป็นวลา 0 - 20 สัปดาหຏ ลຌวน าขຌอมูลมาปรียบทียบกับการจริญติบตตามมาตรฐานของสายพันธุຏ พบวา ฿นการลีๅยงเก
นืๅอพันธุຏ Cobb500 ป็นวลา  20 สัปดาหຏ มีจ านวนชัไวมง฿นการ฿หຌสงฉลีไย 17.95 ชัไวมง ชัไงนๅ าหนักเกมืไออายุ 20 สัปดาหຏ
เดຌป็น 2,469 2,458 ละ 2,461 กรัม ตามล าดับ มืไอปรียบกับคานๅ าหนักการจริญติบตตามมาตรฐานของฟารຏม คือ 2,510 
กรัม พบวาเมมีความตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ดังนัๅน ควร฿หຌสงฉลีไย 17.95 ชัไวมงตอวัน จะท า฿หຌเกกระทง มีการ
จริญติบตตามมาตรฐาน 

 
ค าส าคัญ: เกนืๅอพันธุຏ Cobb500; สง; การจริญติบต 
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ศึกษาอัตราสวนของพอมพันธ์ุเกนืๅอคอปปຊ 500  
ตออัตราการเข การผสมติด ละการฟักเข 

The Study on Ratio of Male : Female in Broiler Breeders 
 Cobb 500on Egg Production, Fertility, and Hatchability 

พีรดนยຏ พลคกกอง1,*, พอ฿จ ฤกษຏ฿หญ1, อรอุมา มหຌางหวຌา1,  
ปัญจพร ตຌนพธิ1่,2 

Peeradon Phonkhokkong1,*, Phojai Roekyai1, Onuma Mohangwa1,  
Punjapon Tonpor1,2 

 

บทคัดยอ 
  เกคอปปຊ 500 ป็นเกทีไนิยมลีๅยงพืไอ฿หຌเขทีไมีความส าคัญทางศรษฐกิจ฿นการสงออกป็นระดับตຌน โ ของประทศ

เทย พืไอ฿หຌการลีๅยงเกมีประสิทธิภาพ฿หຌเขมีชืๅอละฟักออกมากขึๅน การสริมเกพอพันธุຏจึงป็นทางลือก฿นการพิไมอัตราการ
ผสมติดละการฟักออก ดังนัๅน จุดประสงคຏการศึกษา฿นครัๅงนีๅพืไอศึกษาการสริมเกตัวผูຌ฿หຌมีอัตราการคุมฝูงของตัวผูຌตอตัวมีย
เกนืๅอพอพันธุຏมพันธุຏทีไหมาะสมตออัตราการเข การผสมติด (เขมีชืๅอ) ละการฟักออก ดย฿ชຌวิธีวิคราะหຏปรียบทียบบบ
รวมกลุม (t-test) มี 2 ทรีทมนทຏ คือ ทรีทมนทຏทีไ 1 กอนสริมเกตัวผูຌ ละทรีทมนทຏทีไ 2 หลังสริมเกตัวผูຌ จ านวน 4 ซๅ า ฿ชຌเก
คอปปຊ 500 พอมพันธุຏอายุ 47 สัปดาหຏ พอพันธุຏจ านวน 617 ตัว ละมพันธุຏจ านวน 8,253 ตัว  จัดป็นทรีทมนทຏทีไ 1 ละ
มืไอเกพอมพันธุຏอายุ 51-54 สัปดาหຏ จะสริมเกตัวผูຌอายุ 25 สัปดาหຏ จ านวน 45 ตัว จัดป็นทรีทมนทຏทีไ 2 หลังสริมเกตัวผูຌ 
ท าการกใบขຌอมูลจ านวนเข เขมีชืๅอ ละเขฟักออกของเกทีไลีๅยงทุกสัปดาหຏ น าขຌอมูลมาวิคราะหຏหาความปรปรวนพืไอ
ตรวจสอบคา P < 0.05 ผลการทดลองพบวา ทรีทมนทຏทีไ 1 กอนสริมเกตัวผูຌ อัตราการเข การผสมติด ละการฟักออก ป็น 
64.07, 98.12 ละ  85.18% ละทรีทมนทຏทีไ 2 หลังสริมเกตัวผูຌ ป็น 60.30, 98.00 ละ 81.10% อัตราการเขละการฟัก
ออกมีความตกตางกันทางสถิติ (P<.05) ยกวຌนอัตราการผสมติดเมมีความตกตางกันทางสถิติ (P>.05) ดังนัๅน จึงนะน า฿หຌมี
การสริมเกตัวผูຌ ละควรศึกษาพิไมติมการสริมเกตัวผูຌ฿นฝูงเกตัวมียชวงอายุ 35-45 สัปดาหຏ ซึไงป็นชวงทีไเก฿หຌเขสูงสุด                                   
 
ค าส าคัญ: เกพอ-มพันธุຏคอปปຊ 500; การสริมตัวผูຌ; อัตราการเข; อัตราผสมติด; อัตราการฟักเข 
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อิทธิพลของพันธ์ุละพศของเกกระทงชิงการคຌาตอคุณภาพนืๅอ 
 

Influence of Breed and Gender on Meat Quality  
of Commercial Broiler 

 

กฤติกานต์ ค าพร1,* 

Krittikarn Kamporn1,* 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาอิทธิพลของพันธุຏละพศตอคุณภาพนืๅอของเกกระทง ท าการสุมลูกเกอายุ 1 วัน 
พศผูຌ ละพศมียพันธุຏอารຏบอรຏอคอรຏส รอสสຏ308 ละคอบบຏ500 จ านวน 1,440 ตัว ฿หຌกับหนวยทดลอง จ านวน 48 กรง 
ตามการจัดกลุมทดลองบบ 3 × 2 ฟคตอรียล ฿นผนการทดลองบบสุมสมบูรณຏ ตละกลุมทดลองท า 8 ซๅ าโ ละ 30 ตัว 
ลีๅยงเก฿นรงรือนทีไมีระบบการควบคุมอุณหภูมิภาย฿นดยการระหยของนๅ า ดยเกทดลองจะเดຌรับอาหารละนๅ าตลอดวลา 
มืไอเกกระทงอายุ 45 วัน ท าการสุมเกทดลองซๅ าละ 2 ตัว น าเปฆาพืไอกใบตัวอยางนืๅออกพืไอศึกษาคุณภาพนืๅอ พบอิทธิพลรวม
ระหวางพันธุຏละพศตอคาความสวาง ละคาสีดง ดยเกพันธุຏรอสสຏ308 พศมียมีคาความสวางสูงทีไสุด (P<0.01) เกพันธุຏ
รอสสຏ308 พศผูຌมีคาสีดงของนืๅอสูงทีไสุด (P<0.01) อิทธิพลของพันธุຏเมมีผลตอคุณภาพนืๅอ (P>0.05) ยกวຌนคารงตัดผานนืๅอ
ทีไเกพันธุຏคอบบຏ500 มีคาตไ ากวาเกพันธุຏอารຏบอรຏอคอรຏสละรอสสຏ308 (P<0.05) เกกระทงพศมียมีคาสีหลืองของนืๅอ 
(P<0.05) สูงกวาพศผูຌ  เกกระทงพศผูຌมีปริมาณนืๅอขใงทีไอก คาความป็นกรด-ดาง หลังตาย 3 ละ 24 ชัไวมง สูงกวาพศมีย 
(P<0.01) 
 
ค าส าคัญ: เกกระทง, คุณภาพนืๅอเก, ความป็นกรด-ดาง, สึของนืๅอ, ความนุมของนืๅอ 
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อิทธิพลของพันธ์ุละพศของเกกระทงตอองค์ประกอบทางภชนะ 

ละกรดเขมัน฿นนืๅออก 
 

Influence of Breed and Gender on Nutritional Composition  
and Fatty Acid Profile in Breast Meat of Broiler  

 

กฤติกานต์ ค าพร1,* ละบุญลิศ ดีดน2 

Krittikarn Kamporn1,* and Boonlert Deeden2 
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาอิทธิพลของพันธุຏละพศตอองคຏประกอบของภชนะละกรดเขมัน฿นนืๅออกของ
เกกระทง ท าการสุมลูกเกอายุ 1 วัน พศผูຌ ละพศมียพันธุຏอารຏบอรຏอคอรຏส รอสสຏ308 ละคอบบຏ500 จ านวน 1,440 ตัว 
฿หຌกับหนวยทดลอง จ านวน 48 กรง ตามการจัดกลุมทดลองบบ 3 × 2 ฟคตอรียล ฿นผนการทดลองบบสุมสมบูรณຏ ตละ
กลุมทดลองท า 8 ซๅ าโ ละ 30 ตัว ลีๅยงเก฿นรงรือนทีไมีระบบการควบคุมอุณหภูมิภาย฿นดยการระหยของนๅ า ดยเกทดลองจะ
เดຌรับอาหารละนๅ าตลอดวลา มืไอเกกระทงอายุ 45 วัน ท าการสุมเกทดลองซๅ าละ 2 ตัว น าเปฆาพืไอกใบตัวอยางนืๅออกศึกษา
องคຏประกอบทางภชนะละกรดเขมัน฿นนืๅออก พบอิทธิพลรวมระหวางพันธุຏละพศ฿นลักษณะปริมาณถຌาของนืๅออก ดยเก
พันธุຏอารຏบอรຏอคอรຏสพศมียมีปริมาณถຌา฿นนืๅอสูงทีไสุด (P<0.01) ฿นขณะทีไเกพันธุຏรอสสຏ308 มีคาปอรຏซในตຏปรตีนละถຌาสูง
กวาเกพันธุຏอารຏบอรຏอคอรຏส ละ คอบบຏ500 (P<0.01) ละเกพันธุຏอารຏบอรຏอคอรຏสมีกรดเขมัน eicosapentaenoic acid สูง
กวา คอบบຏ500 (P<0.05) เกกระทงพศมียมีปอรຏซในตຏปรตีนละถຌาสูงกวาพศผูຌ (P<0.01) เกกระทงพศผูຌมีปริมาณคอลลาจน
ทีไละลายเดຌสูงกวาพศมีย (P<0.05) 
 
ค าส าคัญ: เกกระทง, องคຏประกอบของภชนะ, คอลลาจน, กรดเขมัน  
 

 
1/ผนกวิชาสัตวศาสตรຏ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีสระกຌว สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคกลาง อ าภอบางเทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290 
1/Srakaeo College of Agriculture and Technology, Institute of Vocational education in Agricultural Central Region, Ayutthaya 13290 
2/ผนกวิชาสัตวศาสตรຏ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีชลบุร ีสถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคกลาง อ าภอบางเทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290 
2/Chonburi College of Agriculture and Technology, Institute of Vocational education in Agricultural Central Region, Ayutthaya 13290 
* ผูຌนิพนธຏประสานงาน (Corresponding author) e-mail: Krittikarn23@hotmail.com 
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ผลการ฿ชຌมนัส าปะหลังหมักยีสต์ตอสมรรถภาพการผลิต 
เกพืๅนมืองเทย (ประดูหางด า)  

 

Effects of Yeast Fermented Cassava on Productive Performance  
of Thai Native Chicken (Pradu Hang Dum) 

 

ปริทรรศนຏ  รบกลຌา1*
, มลิวรรณຏ  สนคตร1,  ลิศฤทธิ่  อืๅอสามาลยຏ1,  

รัฐนันทຏ  ตัๅงพรชูพงศຏ1, อัครภัทร  อภิภทัรธนภาชยัชติ2, จิรวัฒนຏ ค านึง1 
สุพีระ กตุษร1, ชยัสิทธิ ่ทียมสิงหຏ1 

Paritath  Robkla1*, Maliwan Sankort1, Lertrit  Aersamane1 

Ratthanan  Thangpornchoopong1, Akharapat  Apipattanapachaichot2
 

Jirawat Kumnueng1, Supeera Ketson1, Chaiyasit Taemsing1 
 

บทคัดยอ  
การ฿ชຌมันส าปะหลังป็นวัตถุดิบอาหารส าหรับสัตวຏปกนัๅนเดຌมีการ฿ชຌอยางพรหลายนืไองจากมีราคาถูก  หางาย       

฿นทຌองถิไน ละลดตຌนทุนคาอาหารสัตวຏเดຌ ทัๅงนีๅ การน ากากมันส าปะหลังมาหมักยีสตຏพืไอพิไมคุณคาทางอาหารของมัน
ส าปะหลังนัๅน น ามาป็นวัตถุดิบ฿นการลีๅยงเกพืๅนมืองเทย (ประดูหางด า) ฿นระดับทีไหมาะสม อาจท า฿หຌเกมีการจริญติบต
เดຌดีปกติจึงมีวัตถุประสงคຏ฿นการทดลองครัๅงนีๅ คือ พืไอศึกษาผลการ฿ชຌมันส าปะหลังหมักยีสตຏ฿นอาหารตอสมรรถภาพการผลิต
ของเกพืๅนมืองเทย (ประดูหางด า) ดยวางผนการทดลองบบสุมสมบูรณຏ ฿ชຌเกพืๅนมืองเทย (ประดูหางด า) คละพศ อายุ 6 
สัปดาหຏจ านวน 120 ตัว บงออกป็น 4 ทรีทมนทຏ โ ละ 3 ซๅ า โ ละ 10 ตัว ทดลองจนเกอายุ 12 สัปดาหຏ เกเดຌรับ ทรีทมนทຏ
ทีไ 1, 2, 3 ละ 4 ป็นอาหารเกนืๅอส ารใจรูปทีไมีปรตีนรຌอยละ 19 สริมมันส าปะหลังหมักยีสตຏรຌอยละ 0  (กลุมควบคุม), 5, 10 
ละ 15 ตามล าดับ พบวา นๅ าหนักตัวฉลีไย นๅ าหนักพิไม อัตราการจริญติบต ปริมาณอาหารกิน ประสิทธิภาพการปลีไยน
อาหารป็นนืๅอ ละตຌนทุนคาอาหารตอนๅ าหนักพิไม 1 กิลกรัม มีความตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ละ
พบวาการ฿ชຌมันส าปะหลังหมักยีสตຏทีไรຌอยละ 10 ท า฿หຌสมรรถภาพการผลิตของเกพืๅนมืองเทย  (ประดูหางด า) อายุ 6-12 
สัปดาหຏดีกวาทุกทรีทมนทຏ ละมีตຌนทุนคาอาหารพืไอพิไมนๅ าหนักตัว 1 กิลกรัมตไ ากวากลุมอืไน โ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05)  

 
ค าส าคัญ : มันส าปะหลังหมักยีสตຏ; สมรรถภาพการผลิต; เกพืๅนมืองเทย (ประดูหางด า) 
 
1 ผนกวิชาสัตวศาสตรຏ วทิยาลยักษตรละทคนลยีศรีสะกษ สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ  
Department of Animal Science, Sisaket College of Agriculture and Technology, Northeastern Vocational Institute of Agricultural  

2  บริษัท อใม.ค.อส.จ ากัด อ าภอบຌานบึง จังหวัดชลบุรี 
   M.K.S.Company, Limited.Banbueng.Chonburi Province. 
* ผูຌนิพนธຏประสานงาน (Corresponding author) e-mail: pan.felidae@hotmail.com 
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การศึกษาบืๅองตຌน฿นการ฿หຌอาหารสริม฿นการลีๅยงพะละกะ 

The Primary Study on Supplementary Feeding of Fattening of 
Goats and Sheep Raising 

ปริทรรศนຏ  รบกลຌา*1, ณัฐภูมิ สุวรรณดี1, สุรพล สนสารคิด1, ธนานันทຏ ชกู าพง1 

บญจวรรณ ขุขันธิน1, ปวีณา บญุคง1 
Paritath  Robkla1, Natthaphom Suwannadee1, Suraphon Saensankhit1 

 Tananan Chookampang1, Benjawan Khukanthin1, Paweena Boonkong1 
 

บทคัดยอ  
การศึกษาการ฿ชຌ฿บจามจุรี ฿บกระถินละหญຌาสด฿นอาหารขຌนตอการจริญติบตของพะละกะ มีวัตถุประสงคຏ

พืไอศึกษาการ฿ชຌอาหารขຌนสริมดຌวย฿บจามจุรีสด ฿บกระถินสดละหญຌาสด ทีไหมาะสมตอการลีๅยงพะละกะ การขุนพะ
ละกะ฿หຌมีการจริญติบตดี ควร฿หຌกินอาหารหยาบตใมทีไ สริมดຌวยอาหารขຌนละพืชอาหารสัตวຏสดทีไมีทัไวเป฿นธรรมชาติ 
ชน ฿บจามจุรี ฿บกระถิน ละหญຌา จึงมีวัตถุประสงคຏพืไอป็นการศึกษาบืๅองตຌน฿นการสริมอาหารขຌนละพืชอาหารสดป็น฿บ
จามจุรี ฿บกระถิน หรือหญຌา฿นการลีๅยงขุนพะละกะ ดย฿ชຌสถิติพรรณนา฿นการศึกษา การจัดการลีๅยงดูพะละกะจะ
฿หຌฟางกินบบตใมทีไ สริมดຌวยอาหารขຌนมีปรตีนรຌอยละ 14 ฿หຌรຌอยละ 2 ของนๅ าหนักตัว ฿ชຌพะพันธุຏผสม จ านวน 4 ตัว อายุ 
6 ดือน นๅ าหนักฉลีไย 26.50 กิลกรัม สริมอาหารดຌวย฿บจามจุรีปรียบทียบกับหญຌาสด สวน฿นกะพันธุຏผสม จ านวน 4 ตัว 
อายุ 6 ดือน นๅ าหนักฉลีไย 35.50 กิลกรัม สริมอาหารดຌวย฿บกระถินปรียบทียบกับหญຌาสด ดย฿หຌกินอยางละ 2 กิลกรัม
ตอวันชนกัน ท าการชัไงนๅ าหนักตัวละอาหาร฿หຌทุก 15 วัน ระยะวลา฿นการศึกษาการ฿หຌอาหารสริมพืชอาหารสัตวຏ 60 วัน 
บันทึกนๅ าหนักตัว ละอาหาร฿หຌ พบวามืไอพะอายุ 8 ดือน การสริม฿บจามจุรีละหญຌาสดจะ฿หຌนๅ าหนักตัว (43.00 ละ 
53.00 กิลกรัม) ละอัตราการปลีไยนอาหารป็นนืๅอ การ฿ชຌหญຌาสดดีกวา฿บจามจุรี สวนพะอายุ 8 ดือน การสริม฿บกระถิน
ละหญຌาสด฿หຌนๅ าหนักตัว (50.00 ละ 56.00 กิลกรัม) ละอัตราการปลีไยนอาหารป็นนืๅอ การ฿ชຌหญຌาสดดีกวา฿บกระถิน 
ดังนัๅน การลีๅยงพะละกะดย฿หຌกินฟางตใมทีไ สริมดຌวยอาหารขຌนรຌอยละ 2 ของนๅ าหนักตัว ละสริมดຌวยหญຌาสด 2 
กิลกรัม จะมีการจริญติบตดีกวาการสริมดຌวย฿บจามจุรีละ฿บกระถิน  มืไอสิๅนสุดการทดลองพบวา อัตราการจริญติบต
ของพะทัๅง 3 กลุมมีคาทากับ 275 333 ละ 283 กรัมตอตัวตอวัน อัตราการจริญติบตของกะทากับ 124.66 225 ละ 
358.33 กรัมตอตัวตอวันตามล าดับ ซึไงมีคาเมตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)  ส าหรับประสิทธิภาพการปลีไยนอาหารป็น
นๅ าหนักตัวของพะ฿นอาหารทัๅง 3 กลุมมีคาทากับ 7.15 4.67 ละ 4.98 ประสิทธิภาพการปลีไยนอาหารป็นนๅ าหนักตัวของ
กะทากับ 10.43 5.32 ละ 3.46 ตามล าดับ ซึไงเมมีความตกตางทางสถิติ (P>0.05) พบวาพะ฿นกลุมทีไ฿ชຌอาหารขຌนสริม
ดຌวย฿บกระถินมีอัตราการจริญติบตตอตัวตอวันละประสิทธิภาพการปลีไยนอาหารป็นนๅ าหนักตัวดีทีไสุด  ละกะทีไ฿ชຌ
อาหารขຌนสริมดຌวยหญຌาสดจะมีอัตราการจริญติบตตอตัวตอวันละประสิทธิการปลีไยนอาหารป็นนๅ าหนักตัวดีทีไสุด 

 

ค าส าคัญ: พะ; กะ; ฿บจามจุรี; ฿บกระถิน; หญຌาสด; อาหารขຌน 
 
1 ผนกวิชาสัตวศาสตรຏ วทิยาลยักษตรละทคนลยีศรีสะกษ สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ  
  Department of Animal Science, Sisaket College of Agriculture and Technology, Northeastern Vocational Institute of Agricultural  

* ผูຌนิพนธຏประสานงาน (Corresponding author) e-mail: pan.felidae@hotmail.com 
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ผลของการ฿ชຌสารสกดัผลมะกลือ มลใดมะขามบด  
ละสารสกัด฿บกຌวตอการก าจัดพยาธิตัวกลมระบบทางดินอาหารของกะ 

 

Effects of Using Ebony Fruit Extracts (Diospyros mollis Griff), 
Tamarind Seed Ground (Tamarindus indica Linn.),  

and Chinese Box Tree Leaves Extracts (Murraya paniculate L.)  
on GastroIntestinal Nematodes Eradication of Sheep 

 

มลิวรรณຏ สนคตร,1* จตนา หนูพันธຏ1 วรรณพร ค าพราะ,1 ภุมริน รักพุดซา,2 
สุพรรษา ซชืๅอ,1 อริษา พิมศร,1 อภิวัฒนຏ รับรอง,1 ศราวธุ สุขจຌง1 

Maliwan Sankort,1*
 Jatetana Noophun,1 Wannaporn Kamproa,1 Pummarin 

Rugpudsa,2 

Suphansa Sacehue, 1 Arisa Pimsorn, 1 Aphivat Rabrong, 1 Sarawut 

Sukchaeng1 
 

บทคัดยอ 
การก าจัดพยาธิ฿นระบบทางดินอาหารของกะจะท า฿หຌกะมีคุณภาพนืๅอทีไสะอาดปลอดภัยกับผูຌบริภคเดຌ การน า

สมุนเพรทีไมีคุณสมบัติ฿นการก าจัดพยาธิมา฿ชຌทนยาถายเดຌ จะท า฿หຌประหยัดตຌนทุน฿นการลีๅยงกะ จึงมีจุดประสงคຏพืไอ
ศึกษาผลของการ฿ชຌสมุนเพรละยาถายพยาธิ฿นการก าจัดพยาธิ฿นระบบทางดินอาหารของกะ ดยวางผนการทดลองบบ
สุมสมบูรณຏ ฿ชຌกะพศมีย อายุ 8-18 ดือน จ านวน 12 ตัว บงกะป็น 4 ทรีทมนทຏ โ ละ 3 ตัว ดังนีๅ ทรีทมนทຏทีไ 1 ฿หຌอัล
บนดาซลทางปาก 10 มิลลิกรัมละฉีดลีวามิซล 8 มิลลิกรัมตอนๅ าหนัก 1 กิลกรัม (กลุมควบคุม) ทรีทมนทຏทีไ 2 ฿หຌสารสกัด
ผลมะกลือทางปาก 40 มิลลิลิตรตอนๅ าหนัก 1 กิลกรัม ทรีทมนทຏทีไ 3 ฿หຌมลใดมะขามบดทางปาก 12 กรัมตอนๅ าหนัก 1 
กิลกรัม ละทรีทมนทຏทีไ 4 ฿หຌสารสกัด฿บกຌวทางปาก 20 มิลลิลิตร ตอตัว ผลการศึกษา พบวา กะกอนการ฿หຌยาตละทรีท
มนทຏมีจ านวนเขพยาธิตกตางกันอยางมีนัยส าคัญยิไงทางสถิติ (P<0.01) หลังการ฿หຌยาถายพยาธิวันทีไ 7 ละ 14 ประสิทธิภาพ
฿นการก าจัดพยาธิมืไอเดຌรับทรีทมนทຏทีไ 1 ดีกวาทรีทมนทຏทีไ 2, 3 ละ 4 ตามล าดับ(P<0.05) ตามล าดับ ฿นวันทีไ 21 
ประสิทธิภาพ฿นการก าจัดพยาธิมืไอเดຌรับทรีทมนทຏทีไ 1 ดีกวาทรีทมนทຏทีไ 2, 3 ละ 4 ตามล าดับ(P<0.01) ละ฿นวันทีไ 28 
ประสิทธิภาพ฿นการก าจัดพยาธิมืไอเดຌรับทรีทมนทຏทีไ 1 ดีกวาทรีทมนทຏทีไ 2, 3 ละ 4 ตามล าดับ (P>0.05) )  ทัๅงนีๅ ราคา
ตຌนทุนของสารสกัด฿บกຌว ตไ ากวาสารสกัดผลมะกลือ ยาอัลบนดาซลละลีวามิซล ละมลใดมะขาดบด ตามล าดับ ดังนัๅน 
การก าจัดพยาธิกะดຌวยพืชสมุนเพรควร฿ชຌสารสกัดผลมะกลือพราะมีประสิทธิภาพดีทีไสุด฿นกลุมพืชสมุนเพรทีไศึกษาละ
ราคาถูกกวายาทรีทมนทຏอืไน โ 
 

ค าส าคัญ : ผลมะกลือ; นืๅอ฿นมลใดมะขาม; ฿บกຌว; พยาธิตัวกลม; กะ 
 
1* ผนกวิชาสัตวศาสตรຏ วทิยาลัยกษตรละทคนลยีศรีสะกษ จ.ศรีสะกษ 33000 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาค
ตะวันออกฉียงหนือ  
1* Department of Animal Science. Sisaket College of Agriculture and Technology, Sisaket Province 33000, Thailand        
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การศึกษาขนาดมใดนๅ าชืๅอละความขຌมขຌนอสุจติอมใดทีไหมาะสมตอ
คุณภาพนๅ าชืๅอชขใงเกพืๅนมืองเทยหลังการท าละลาย 

 The study of Semen Pellet Size and Sperm Concentration Per 
Pill Optimum on Post Thawed Frozen Semen Quality of  

Thai Native Chickens  
ลิศฤทธิ่  อืๅอสามาลยຏ1* ,นครินทรຏ หนูสวัสดิ่1 ,อัครภัทร อภภิัทรธนภาชัยชติ2 
,พใญประภา  สถาน1 ,วีระพล นามวงคຏ1 ,อนิรุจนຏ หลຌาธรรม1 ,รัตธพงษຏ รัดกลาง1                           

,ปวีณา บุญคง1 
Lertrit Aersamane1* ,Nakarin NuSawat1  ,Akkrapat 

Apipattharathanaphachaichot2 ,Penprapa  Stan1 ,Weerapon Namwong1  
,Anirut Lartham1  ,Ratthaphong Ratklang1  

,Paweena Boonkong1 
 

บทคัดยอ  
 ปัจจัยการผสมทียมเก฿หຌมีการผสมติดดีทีไสุดขึๅนอยูกับปริมาตรนๅ าชืๅอ ความขຌมขຌนอสุจิ ละวิธีการท านๅ าชืๅอชขใง
ตละบบ ซึไงการท านๅ าชืๅอชขใงบบมใดป็นวิธีทีไสะดวกละตຌนทุนตไ า จึงมีจุดประสงคຏพืไอศึกษาผลของขนาดมใดนๅ าชืๅอ
ละความขຌมขຌนอสุจิตอการคลืไอนทีไอสุจิหลังท าละลายละอัตราการผสมติดของนๅ าชืๅอชขใงบบมใดของเกพืๅนมืองเทย 
ดย฿ชຌวิธีวิคราะหຏความปรปรวนบบ 5 x 2 ฟกทอรียล฿นผนการทดลองสุมสมบูรณຏ มีปัจจัย A ป็นขนาดมใดนๅ าชืๅอช
ขใง 5 ระดับคือ 0.01, 0.05, 0.1, 0.2 ละ 0.4 มิลลิลิตร ละปัจจัย B ป็นความขຌมขຌนอสุจิ 2 ระดับคือ 100 ละ 200 ลຌาน
ตัวตอมใด กใบนๅ าชืๅอจากเกพืๅนมือง พศผูຌ อายุ 10–12 ดือน จ านวน 10 ตัว ท านๅ าชืๅอชขใงบบมใด  ปัจจัย A ละปัจจัย 
B มีการทดลอง 3 ซๅ า โ ละ 10 ฟอง บันทึกการคลืไอนทีไอสุจิหลังท าละลาย ลຌวน ามาผสมทียมมเกเขพันธุຏรดเอลนดຏรด 
อายุ 15 ดือน จ านวน 10 ทรีทมนทຏคอมบินชัไน โ ละ 10 ตัว รวม฿ชຌเก 100 ตัว หลังผสมทียม 1 วัน กใบเข 5 วันน าขຌาฟัก 
หลังฟัก 7 วันท าการสองเข บันทึกจ านวนเขมีชืๅอหาอัตราการผสมติด พบวาเมมีอิทธิพลรวมของขนาดมใดนๅ าชืๅอละความ
ขຌมขຌนของอสุจิ (P>0.05) ขนาดมใดนๅ าชืๅอ มีอิทธิพล (P>0.05) ตอการคลืไอนทีไของอสุจิหลังการท าละลายละอัตราการผสม
ติด สวนความขຌมขຌนของอสุจิมีอิทธิพลตอการคลืไอนทีไของอสุจิ (P>0.05) ตเมมีอิทธิพลตออัตราการผสมติด (P>0.05) ควร
ท านๅ าชืๅอชขใงบบมใด 0.05 มิลลิลิตร ความขຌมขຌน 200 ลຌานตัวตอมใด จะ฿หຌผลคุณภาพนๅ าชืๅอดีทีไสุด  
 

ค าส าคัญ: ค าส าคัญ: นๅ าชืๅอเกพืๅนมืองบบมใดชขใง; ขนาดมใดนๅ าชืๅอชขใง; ความขຌมขຌนของอสุจิตอมใด; การ
คลืไอนทีไทัๅงหมดของอสุจิ; อัตราการผสมติด  
 
1 ผนกวิชาสัตวศาสตรຏ วทิยาลยักษตรละทคนลยีศรีสะกษ จ.ศรีสะกษ 33000 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาค
ตะวันออกฉียงหนือ  
1 Department of Animal Science. Sisaket College of Agriculture and Technology, Sisaket 33000, Thailand  
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ผลของอาหารมใดส ารใจรูปผสมอาหารหมักทีไมีตอการลีๅยงปลาดุกบิๆกอุย 
The Effects of Pellets Mixed With Fermented Feeds on Growth 

of Hybrid Walking Catfish  
(Clarias gariepinus x Clarias macrocephalus) 

 

พียงพใญ  จຎายจริญ1* ละ วรณัฏฐา  จຎายจริญ2   
 Piangpen Jayareon1* and Varanutha Jayareon2 

บทคัดยอ  
การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาการจริญติบตละอัตราการรอดตายของปลาดุกบิๆกอุยทีไลีๅยงดຌวย

อาหารมใดส ารใจรูปผสมอาหารหมัก วิธีด านินการวางผนการทดลองบบสุมสมบูรณຏ (CRD) มี 3 สูตร (Treatment)  3 ซๅ า 
(Replications)  สูตรอาหารทีไ 1 อาหารมใดส ารใจรูป (control)  สูตรอาหารทีไ 2 อาหารมใดส ารใจรูป : อาหารหมัก (75 : 25) 
ละสูตรอาหารทีไ 3 อาหารมใดส ารใจรูป : อาหารหมัก (50 : 50) ปลาดุกบิๆกอุยลใกทีไ฿ชຌทดลองมีนๅ าหนักฉลีไย  4.85 กรัม 
ความยาวฉลีไย 7.67 ซนติมตร อายุ 45 วัน ลงลีๅยงจ านวน 300 ตัว/บอ อัตราการ฿หຌอาหาร฿หຌ 5 ปอรຏซในตຏของนๅ าหนัก
ปลา/วัน ปรับปริมาณอาหารทุก 2 สัปดาหຏ สุมตัวอยางปลาจ านวน 10 % พืไอกใบขຌอมูลนๅ าหนัก ความยาว ละอัตราการรอด
ตาย ลຌวน าขຌอมูลทีไเดຌเปวิคราะหຏความปรปรวนบบ ANOVA ละทดสอบความตกตางของนๅ าหนักฉลีไย ความยาวฉลีไย 
ละอัตราการรอดตายฉลีไยระหวาง Treatment ดย฿ชຌ LSD สถานทีไทดลองวิทยาลัยกษตรละทคนลยีมหาสารคาม ผล
การศึกษาพบวาสูตรอาหารทีไ 2 ท า฿หຌปลาดุกบิๆกอุยมีนๅ าหนักฉลีไยมากทีไสุด ตามดຌวยสูตรอาหารทีไ 1 ละสูตรอาหารทีไ 3 ซึไงมี
คาทากับ 25.13   0.28, 23.80    0.31  ละ 19.73   0.56 กรัม ตามล าดับ มืไอปรียบทียบมีความตกตางกันทาง
สถิติอยางมีนัยส าคัญยิไง (p<0.01) สวนความยาวฉลีไยละอัตราการรอดฉลีไยมืไอน าขຌอมูลเปวิคราะหຏทางสถิติพบวาเมมี
ความตกตางกันทางสถิติ (p>0.01)  

สรุปจากการทดลองอาหารสูตรทีไ 2 อาหารมใดส ารใจรูป : อาหารหมัก (75 : 25) ป็นสูตรทีไหมาะสมตอการลีๅยง
ปลาดุกบิๆกอุย 

 

ค าส าคัญ : อาหารมใดส ารใจรูป, อาหารหมัก, ปลาดุกบิๆกอุย 
 

 
1 สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีมหาสารคาม 147 ม. 17 ต. ขวา อ. มือง จ. มหาสารคาม 44000   
1 Fisheries  Program, Animal Faculty, 147 /17, Khwao Subdistrict, Mueang District, Maha Sarakham Province 44000  
2 สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีมหาสารคาม 147 ม. 17 ต. ขวา อ. มือง จ. มหาสารคาม 44000   
2 Fisheries  Program, Faculty of Agriculture Faculty, 147 /17, Khwao Subdistrict, Mueang District, Maha Sarakham Province 44000 
* นางพียงพใญ  จຎายจริญ  e-mail: pj2557pj@hotmail.com   
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การพัฒนาทักษะการน าสนองานภาษาอังกฤษตามหลักการ Research 
based Learning ดຌวยกลยุทธ์ B2SละS&P ของผูຌรียนระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง 
The Development English Presentation Skills Based on RBL 

by B2S and S&P Strategy for Diploma Students 
  
 

ชนากานตຏ  จิตรมะน 
CHANAGARN  JITMANO   

บทคัดยอ  
การวิจัยครัๅงนีๅ มีวัตถุประสงคຏพืไอพัฒนาทักษะการน าสนองานภาษาอังกฤษของผูຌรียนตามหลักการRBL ดຌวยกล

ยุทธ่ิ B2S ละ  S&P  กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌคือ  ผูຌรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัๅนปทีไ 1 สาขางานทคนลยีภูมิทัศนຏ ละ
สาขางานพืชสวน วิทยาลัยกษตรละทคนลยีพชรบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคกลาง ทีไลงทะบียนรียนวิชา
ภาษาอังกฤษทคนลยีการกษตร จ านวน 20 คน ป็นการลือกกลุมตัวอยางบบจาะจง (purpose sampling) ละผูຌรียน
สมัคร฿จขຌารวมครงการ ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยเดຌก   ผนการรียนรูຌบบ RBL (B2S ละS&P) บบประมินการน าสนอ
งาน ละบบสอบถามความคิดหในผูຌรียน   วิคราะหຏขຌอมูลดย฿ชຌสถิติ   คาฉลีไย     รຌอยละ ละ t-test 

ผลการวิจัยพบวา  ผลการรียนของผูຌรียนหลังรียนสูงกวากอนรียน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01 ละ
จ านวนผูຌรียนทีไมีผลการรียนสูงขึๅนจากการรียนรูຌดຌวยกลยุทธຏ B2S ละ S&P จ านวน   รຌอยละ 65 ผูຌรียนมีความพึงพอ฿จตอ
การรียนการสอนดย฿ชຌการวิจัยป็นสวนหนึไงของกระบวนการรียนรูຌดຌวยกลยุทธຏ B2S ละ  S&P ฿นระดับมาก มีคาฉลีไย
ความคิดหในทากับ 4.36  
 

ค าส าคัญ : การสอนบบ฿ชຌงานวิจัยป็นฐาน  ; การน าสนองาน  ; การระดมสมอง ; การรียนรูຌดย฿ชຌงานวิจัยป็นฐาน                  
 
 
สังกัดวิทยาลัยกษตรละทคนลยีพชรบุรี , สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคกลาง, ทีไอยูสถาบัน , 59  หมู1 ต.พธิ่ตง อ.บางเทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 
General & Related Subjects Department, Petchaburi College of Agriculture and Technology , Institute of Vocational education in Agricultural Central 
Region 
*  ผูຌนิพนธຏประสานงาน  (Corresponding author) e-mail: chanagarnact.j@ovec.moe.go.th    

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:ผู้นิพนธ์ประสานงาน%20%20(Corresponding%20author)%20e-mail:%20chanagarnact.j@ovec.moe.go.th


44 

ผลการศึกษาการ฿ชຌรูปบบการจัดการรียนการสอนบบฐานอาชีพ 

วิทยาลัยกษตรละทคนลยีอุดรธานี  
 

The results of the study of the use of a career-based model 

UdonThani College of Agriculture and Technology 
 

ณัทฐศักดิ่ ส าราญรืไน1 ธนพนธຏ ธิสงคຏ 1 ละ เพฑูรยຏ ศรีพนทัน2 
Natthasak Samranruen 1* Thanaphon Thisong1 and Phaitoon Sripontan 2 

 

บทคัดยอ  
 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงคຏ 1 ( พืไอศึกษาสภาพของการจัดการรียนการสอนบบฐานอาชีพของวิทยาลัยกษตร
ละทคนลยีอุดรธานี ละ 2  (พืไอประมินผลการ฿ชຌรูปบบ การจัดการรียนการสอนบบฐานของวิทยาลัยกษตรละ
ทคนลยีอุดรธานี ด านินการประมินผลการศึกษาการ฿ชຌรูปบบการจัดการรียนการสอนบบฐานอาชีพของวิทยาลัยกษตร
ละทคนลยีอุดรธานี กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ ดยการบบจาะจง (Purposive Sampling( ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย คือ ราง
รูปบบ฿นการ฿ชຌรูปบบการจัดการรียนการสอนบบฐานของวิทยาลัยกษตรละทคนลยีอุดรธานี  น าสนอตอ
ผูຌทรงคุณวุฒิ ดยการสนทนากลุม )Focus Group( วิคราะหຏขຌอมูลดยการหาคาฉลีไย รຌอยละ สวนบีไยงบนมาตรฐานละการ
วิคราะหຏนืๅอหา 
ผลการวิจัยพบวา  

ผลการศึกษาการ฿ชຌรูปบบการจัดการรียนการสอนบบฐานอาชีพวิทยาลัยกษตรละทคนลยีอุดรธานีพบวา 1)
ความคิดหในของผูຌบริหารสถานศึกษา ละครูผูຌสอน ทีไมีตอการ฿ชຌรูปบบการจัดการรียนการสอนบบฐานอาชีพ ฿นภาพรวม
อยู฿นระดับมาก 2) ความพึงพอ฿จของผูຌบริหารสถานศึกษา ละครูผูຌสอน ทีไมีตอการ฿ชຌรูปบบการจัดการรียนการสอนบบ
ฐานอาชีพ พบวา ภาพรวมอยู฿นระดับมาก 3) ความพึงพอ฿จของนักรียนนักศึกษาทีไขຌารวมครงการทีไมีความการ฿ชຌรูปบบ
การจัดการรียนการสอนบบฐานอาชีพ ภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด ละ ผลการประมินสมรรถนะของผูຌนักรียนทีไขຌารวม
ครงการทีไมีตอการ฿ชຌรูปบบการจัดการรียนการสอนบบฐานอาชีพของวิทยาลัยกษตรละทคนลยีอุดรธานี ดยภาพรวม
อยู฿นระดับมาก        
 

ค าส าคัญ : ประมินความพึงพอ฿จ/ การจัดการรียนการสอนบบฐานอาชีพ / บบสอบถาม 
 
1 วิทยาลยักษตรละทคนลยีอุดรธานี ต.กุดสระ อ.มือง จ.อุดรธานี 41000   
1 Kut Sa Subdistrict, Mueang District, Udon Thani Province 41000 
2 วิทยาลยักษตรละทคนลยีมหาสารคาม ต.ขวา อ.มือง จ.มหาสารคาม 44000                                                             
2 Khwao Subdistrict, Mueang District, Maha Sarakham Province 44000 
* ธนพนธຏ ธิสงคຏ e-mail: ajpat_09@hotmail.com   
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การศึกษากระบวนการท าขຌาวหอมนิลพาะงอกตอปริมาณสารกาบา                   
ทีไ฿ชຌ฿นการพฒันาผลิตภัณฑ์ขนมขบคีๅยวชนิดอัดทง 

The Study of Germination Process Homnin Brown Rice on GABA 
Content of Snack Bars 

 

อภิสมา บรรลงสนาะ1* ละดุษยมาศ ทองคง1* 
Apitsama Banlengsanoh 1* and Dusayamas Thongkong 1* 

บทคัดยอ  
 งานวิจัยนีๅมีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาปรียบทียบปริมาณขຌาวหอมนิลสีปลือกออกกอนน าเปพาะงอก ละขຌาวหอม
นิลทีไสีปลือกหลังน าเปพาะงอกดย฿ชຌระยะวลา฿นการบม 12, 24 ละ 36 ชัไวมง ละศึกษาการพัฒนาต ารับขนมขบคีๅยว
ชนิดอัดทงละการยอมรับของผูຌบริภคตอผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวชนิดอัดทง ดยวางผนการทดลองบบสุม฿นบลใอค
สมบูรณຏ (Randomized Complete Block Design, RCBD) ประมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส฿นดຌานลักษณะทีไปรากฏ สี 
กลิไน รสชาติ นืๅอสัมผัส ละความชอบดยรวม ดย฿หຌคะนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale, Test) ดยผูຌชิม
จ านวน 30 คน ซึไงป็นครู บุคลากร นักรียน นักศึกษา ละประชาชนทัไวเปทีไอาศัยอยูบริวณชุมชนดยรอบ วิทยาลัยกษตร
ละทคนลยีชัยภูมิ พบวา ขຌาวหอมนิลสีปลือกออกกอนน าเปพาะงอกมีปริมาณสารกาบาสูงกวาขຌาวหอมนิลทีไสีปลือกหลัง
น าเปพาะงอก ละระยะวลาพิไมขึๅนท า฿หຌปริมาณสารกาบาสูงขึๅนตามระยะวลาการบม ละมีปริมาณสารกาบาสูงสุดทีไ
ระยะวลาการบม 36 ชัไวมง ซึไงขຌาวหอมนิลสีปลือกออกกอนน าเปพาะงอก ทีไระยะวลาบม 12, 24 ละ36 ชัไวมง นัๅน มี
คาฉลีไยของปริมาณสาร GABA 47.69, 58.16 ละ 78.67 mg/kg. ตามล าดับ ละขຌาวหอมนิลทีไสีปลือกหลังน าเปพาะงอกทีไ
ระยะวลาบม 12, 24 ละ36 ชัไวมง นัๅน มีคาฉลีไยของปริมาณสาร GABA  16.25, 24.82 ละ31.65 mg/kg. ซึไงมีความ
ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤.05) จากนัๅนมืไอน ามาพัฒนาผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวชนิดอัดทง฿นอัตราสวนผสมทีไ
หมาะสม พบวา อัตราสวนขຌาวหอมนิลพาะงอกตอนๅ าซอส฿นอัตราสวน 1ตอ2 มีความหมาะสมทีไสุด มืไอน าเปทดสอบการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูຌบริภค  
 

ค าส าคัญ : ขนมขบคีๅยวชนิดอัดทง; สารกาบา; ขຌาวพาะงอก; ขຌาวหอมนิล    
 
1 วิทยาลยักษตรละทคนลยีชัยภูมิ สงักัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทีไอยูสถาบัน 115 ถนน นิวศนຏรัตนຏ อ าภอ มือง จังหวัด ชัยภูมิ รหัสเปรษณียຏ 
36000 
1 Chaiyaphum College of Agriculture and Technology Program Office of the Vocational Education Commission, Faculty 115 Niwet Rat Rd, Amphoe 
Mueang   
Chaiyaphum, Chang Wat Chaiyaphum Address of Institute Postcode 36000 
* ผูຌนิพนธຏประสานงาน (Corresponding author) e-mail: A-Pis.UTK@hotmail.com 
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การศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการรียนรูຌชิงรุก กรณีนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงปีทีไ 2 สาขาวชิาสัตวศาสตร์  

 

The Study on Efficiency of Active Learning Management for 
Case study of The 2nd Year Diploma Students  

in Animal Science 
 

พงศຏทพ พลสง 1* 
Pongtep Polsang 1* 

 

บทคัดยอ 

วิทยาลัยกษตรละทคนลยียสธรมีผูຌรียนระดับชัๅนประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงปทีไ 2 สาขาวิชาสัตวศาสตรຏ 
วิชาการผสมทียม ฿นปการศึกษา 2563 ทีไมีผลลัพธຏการรียนรูຌตไ า฿นหนวยทีไ 6 รืไองการประมินคุณภาพนๅ าชืๅอนัๅน จึงเดຌพัฒนา
ผนการจัดการรียนรูຌทีไมีการออกบบการจัดการรียนรูຌชิงรุก 8 ขัๅนตอน ดยน ามาพัฒนาผูຌรียน฿นปการศึกษา 2564 ฿หຌมี
ผลลัพธຏสูงขึๅน ดังนัๅน จุดประสงคຏ฿นการวิจัยครัๅงนีๅพืไอพัฒนาผูຌรียน฿หຌมีผลลัพธຏบรรลุปງาหมายชิงคุณภาพละชิงปริมาณ ละ
ตัวชีๅวัดผลลัพธຏผูຌรียนมีการปลีไยนปลงเป฿นทางทีไดีขึๅน การวิจัย฿นครัๅงนีๅ ฿ชຌผนการจัดการรียนรูຌชิงรุก 8 ขัๅนตอน พัฒนา
ผูຌรียน จ านวน 14 คน ฿นรายวิชาการผสมทียม ระดับชัๅนประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงปทีไ 2 สาขาวิชาสัตวศาสตรຏ ณ 
วิทยาลัย กษตรละทคนลยียสธร ระหวางละหลังการจัดการรียนรูຌ ท าการประมินผลลัพธຏผูຌรียน ซึไงป็นผลลัพธຏทีไตຌองมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตรຏ น าคาความถีไจ านวนผูຌรียนทีไผานการประมินผลลัพธຏ มาปรียบทียบ กับ
คาความถีไจ านวนผูຌรียนทีไผานกณฑຏทีไคาดหวัง (จ านวน 11 คนจากทัๅงหมด 14 คน) ดย฿ชຌวิธีวิคราะหຏบบเคสควรຏ 
ผลการวิจัยพบวา ผลการจัดการรียนรูຌชิงรุกท า฿หຌผลลัพธຏผูຌรียนบรรลุปງาหมายชิงคุณภาพละชิงปริมาณ (P>.05) กลาวคือ 
ผูຌรียนสามารถอธิบายขัๅนตอนน าสนอผลการวิคราะหຏคุณภาพนๅ าชืๅอสัตวຏเดຌถูกตຌอง มีวินัยรอบคอบละตรงตอวลา  ละ
สามารถปฏิบัติการเดຌตาม฿บงานทีไก าหนด (จ านวน 12 คนจากทัๅงหมด 14 คน) ละตัวชีๅวัดผลลัพธຏผูຌรียนมีการปลีไยนปลงเป
฿นทางทีไดีขึๅน (จ านวน 13 คนจากทัๅงหมด 14 คน) ดังนัๅน วิธีการจัดการรียนรูຌชิงรุก 8 ขัๅนตอนสามารถน ามาจัดการรียนรูຌ฿น
รายวิชาชีพสัตวศาสตรຏเดຌผลลัพธຏผูຌรียนทีไมีคุณภาพดีขึๅนเดຌ 

  
ค าส าคัญ: การจัดการรียนรูຌชิงรุก 8 ขัๅนตอน; ศักยภาพผูຌรียน; ผลลัพธຏผูຌรียน 
 

1 สาขาวิชาสตัวศาสตรຏ วทิยาลัยกษตรละทคนลยียสธร สถาบันการอาชีวศกึษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ 
1 Department of Animal Science, Yasothon College of Agriculture and Technology, Northeastern Vocational Institute of Agricultural 
* ผูຌนิพนธຏประสานงาน (Corresponding author):: อีมล: pongteppolsang@gmail.com     
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ค ำสัไงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 
ทีไ    256/2566 

รืไอง  ตงตัๅงคณะกรรมกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติ สถำบันกำรอำชีวศึกษำกษตร ครัๅงทีไ 5 

 

ดຌวยสถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ เดຌตระหนักถึงความส าคัญ 

ของงานวิจัย งานสรຌางสรรคຏ ละหรือสิไงประดิษฐຏภาย฿ตຌครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทีไมีผลตอการพัฒนาประทศ 

ดยสงสริมละสนับสนุนการสรຌางงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณาจารยຏละบุคลากรของสถาบัน 

การอาชีวศึกษาพืไอ฿หຌผลิตผลทีไมีคุณคาตอสังคม รวมทัๅงยังสงสริม฿หຌกิดการผยพรผลงานวิจัยทีไมีประยชนຏ 
สูสาธารณะ พืไอกอ฿หຌกิดการน าผลงานวิจัยเป฿ชຌประยชนຏเดຌจริง ดยขณะดียวกันผลงานวิจัยตຌองสามารถ 

ป็นทีไยอมรับ฿นวทีวิชาการระดับชาติเดຌดຌวย   

 

จากความส าคัญดังกลาว สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ จึงเดຌ
ก าหนด฿หຌมีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร ครัๅงทีไ 5 ฿นหัวขຌอ “BCG Model 

for Agriculture” งานประชุมวิชาการองคຏการกษตรกร฿นอนาคตหงประทศเทย ฿นพระราชูปถัมภຏ  
สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครัๅงทีไ 43  ฿นวันทีไ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566   
ณ วิทยาลัยกษตรละทคนลยียสธร อ าภอมหาชนะชัย จังหวัดยสธร  พืไอป็นวทีสาธารณะดຌานการวิจัย
ละวิชาการทีไปิดอกาส฿หຌนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา คณาจารยຏ นักวิจัย  
ละนักวิชาการทัๅงภาย฿นละภายนอกสถาบันฯ เดຌลกปลีไยนความรูຌ ซึไงนอกจากจะน าเปสูการสรຌางครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการ การพัฒนาตอยอดงานวิจัยสูการสรຌางนวัตกรรม ยังป็นวทีทีไสดง฿หຌสังคมวิชาการ
ภายนอกเดຌหในศักยภาพละคุณภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษากษตรอีกดຌวย 
อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา 30 หงพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ละทีไกຌเขพิไมติม จึงตงตัๅงคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร ครัๅงทีไ 5 
ประกอบดຌวยผูຌมีรายนามละต าหนงดังตอเปนีๅ  

 

1. ทีไปรึกษำ 

1.1 วาทีไรຌอยตรี ธนุ วงษຏจินดา ลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1.2 นายยศพล วณุกศศ รองลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1.3 รืออากาศท สมพร   ปานด า รองลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1.4 นายสงา   ตชืๅอสาย ผูຌชวยลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1.5 นายรอยล   จิตรดอน นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากษตร 
   ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

1.6 รองศาสตราจารยຏสมชาย   ชคตระการ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคกลาง 
1.7 ผูຌชวยศาสตราจารยຏตรีพล จาะจิตตຏ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาค฿ตຌ 
มีหนຌำทีไ  ฿หຌค าปรึกษา นวคิด ละขຌอสนอนะ 

/2 .คณะกรรมการ...  
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2. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
2.1 นายพรณรงคຏ วรศิลป์ ผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษากษตร 

ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

ประธานกรรมการ 

2.2 นายประจักษຏ ทาสี ผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษากษตร 
ภาคหนือ 

รองประธานกรรมการ 

2.3 ผูຌชวยศาสตราจารยຏพลกฤต กฤชเมตรี ผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษากษตร 
ภาคกลาง 

รองประธานกรรมการ 

.42  นายวิศวะ คงกຌว ผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษากษตร 
ภาค฿ตຌ 

รองประธานกรรมการ 

2.5 นางสาวจันทรຏสุดา นกนຌอย นักวิชาการช านาญการพิศษ 

ส านักมาตรฐานละประมินผลอุดมศึกษา 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรຏ วิจัยละนวัตกรรม 

กรรมการ 

2.6 นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัตนຏ รักษาราชการทน ผูຌอ านวยการส านักงาน
อธิการบดีสถาบันทคนลยีปทุมวัน 

กรรมการ 

7.2  นายวันเชย นัยวินิจ รองผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษากษตร 
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

8.2  นายปรีชา จันทรຏทพ ผูຌชวยผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษากษตร 
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

2.9 นายทองอาบ บุญอาจ ประธานกรรมการอ านวยการ อกท .ระดับชาติ  กรรมการ 
.102  นายวิทยา พลศรี  ประธานกรรมการอ านวยการ อกท .ระดับภ าค  

ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

.2 11 นายวันชัย ตมี ประธานกรรมการอ านวยการ อกท .ระดับภาค ภาคหนือ กรรมการ 

.122  นางศันสนียຏ สายะสนธิ ประธานกรรมการอ านวยการ อกท .ระดับภาค ภาค
กลาง 

กรรมการ 

.132  นายศิริพงศຏ มียนพใชรຏ ประธานกรรมการอ านวยการ อกท .ระดับภาค ภาค฿ตຌ กรรมการ 
2.14 นายสมมาตร อียดฉิม ผูຌอ านวยการวิทยาลัยกษตรละทคนลยีขอนกน กรรมการ 

.152  นายสุทพ สระจันทรຏ ผูຌอ านวยการวิทยาลัยกษตรละทคนลยีชัยภูมิ กรรมการ 

.162  นายพิชิต วงศຏค า ผูຌอ านวยการวิทยาลัยกษตรละทคนลยี
นครราชสีมา 

กรรมการ 

.172  นายปรัชญา  ตะภา ผูຌอ านวยการวิทยาลัยกษตรละทคนลยี
มหาสารคาม  

กรรมการ 

.182  นายจักรภพ มงคลสวัสด์ิ ผูຌอ านวยการวิทยาลัยกษตรละทคนลยียสธร กรรมการ 

.192  นายบุญน าพา ดางหลา ผูຌอ านวยการวิทยาลัยกษตรละทคนลยีรຌอยอใด กรรมการ 

.202  นายสภา มะครือสี ผูຌอ านวยการวิทยาลัยกษตรละทคนลยีศรีสะกษ กรรมการ 

.212  นายณัทฐศักดิ์ ส าราญรืไน ผูຌอ านวยการวิทยาลัยกษตรละทคนลยีอุดรธานี กรรมการ 

.222  นายอนิรุทนຏ หมะธุลิน ผูຌอ านวยการวิทยาลัยกษตรละทคนลยี
อุบลราชธานี  

กรรมการ 

.232  นางสาวสุธิดา ภักดีบุญ ผูຌอ านวยการศูนยຏประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา กรรมการ 
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   /2.24 นายดุสิต... 
 

 

.242  นายดุสิต สะดวก รองผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษากษตร
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการละ
ลขานุการ 

.252  นางปิยดา ทพภูธร ผูຌอ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตรຏ 
ละความรวมมืออาชีวศึกษา 

กรรมการละ
ผูຌชวยลขานุการ 

.262  นางสาวจริยา กันจันทรຏวงศຏ ผูຌอ านวยการส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต กรรมการละ
ผูຌชวยลขานุการ 

.272  นายธนพนธຏ ธิสงคຏ รองผูຌอ านวยการวิทยาลัยกษตร 

ละทคนลยีอุดรธานี 
กรรมการละ

ผูຌชวยลขานุการ 

มีหนຌำทีไ   1. ก าหนดนยบาย วางผน สงสริม สนับสนุน สนอนะ 

             2. ติดตามประมินผลการด านินงานการจัดประชุมวิชาการ 

             3. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

3 .คณะกรรมกำรด ำนินงำน  

.13  นายดุสิต สะดวก รองผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษากษตร
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

ประธานกรรมการ 

.23  นายวันเชย นัยวินิจ รองผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษากษตร
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

รองประธานกรรมการ 

.33  วาทีไรຌอยตรีอดิศักดิ ์ ขดอน รองผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษากษตร
ภาคหนือ 

กรรมการ 

.43  นายสมควร บุญสวง รองผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษากษตร
ภาคหนือ 

กรรมการ 

3.5 รองศาสตราจารยຏองอาจ  ลาหวินิจ รองผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษากษตร 
ภาคกลาง 

กรรมการ 

.63  นายสมบูรณຏ บุญศิริ รองผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคกลาง กรรมการ 

.73  นายสมพร ด ายศ รองผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาค฿ตຌ กรรมการ 

.83  นางนาวรัตนຏ รัตนพันธຏ รองผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาค฿ตຌ กรรมการ 

.93  นายปรีชา จันทรຏทพ ผูຌชวยผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษากษตร 
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

.103  นายธานินทรຏ สังขຏนຌอย ผูຌชวยผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคหนือ กรรมการ 

.113  นางจิตรา อาจิณกิจ ผูຌชวยผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคกลาง กรรมการ 

.123  นายชุมพล รัตนกระจาง ผูຌชวยผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาค฿ตຌ กรรมการ 

.133  นายณัทฐศักดิ์ ส าราญรืไน ผูຌอ านวยการวิทยาลัยกษตรละทคนลยีอุดรธานี กรรมการ 

.143  นายอกสิทธิ์ สมคุณา ครู วิทยาลัยกษตรละทคนลยีบุรีรัมยຏ  กรรมการ 

.153  นางสาวพรทอง  ละมุล ครู วิทยาลัยกษตรละทคนลยีมหาสารคาม กรรมการ 
3.16 นางพียงพใญ จຎายจริญ ครู วิทยาลัยกษตรละทคนลยีมหาสารคาม กรรมการ 

.173  นางสาวจิตติมา หมัไนกิจ ครู วิทยาลัยกษตรละทคนลยีศรีสะกษ กรรมการ 
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   /3.18 นางสาวสุธาสินี... 
.183  นางสาวสุธาสินี ดีวอ พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร 

ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

19.3  นางสาวณัฐยา สุขธวัช  พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร 

ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

.203  นางสาวสุทธิดา เทยสถียร พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร 

ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

3.21 นางสาวนิตยา บุตราศรี พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร 

ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

3.22 นางสมพร งอกศิลป์ พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร 

ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

3.23 นายสิทธานตຏ อาจหาญ พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร 

ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

.243  นางรมยกร วงภัย สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ กรรมการ 

.253  นายสภา มะครือสี ผูຌอ านวยการวิทยาลัยกษตรละทคนลยีศรีสะกษ กรรมการละ
ลขานุการ 

.263  นายธนพนธຏ ธิสงคຏ รองผูຌอ านวยการวิทยาลัยกษตรละทคนลยี
อุดรธานี 

กรรมการละ
ผูຌชวยลขานุการ 

.273  นางปิยดา ทพภูธร ผูຌอ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตรຏละ 

ความรวมมืออาชีวศึกษา 

กรรมการละ
ผูຌชวยลขานุการ 

.283  นางสาวจริยา กันจันทรຏวงศຏ ผูຌอ านวยการส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษากษตร 

ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการละ
ผูຌชวยลขานุการ 

3.29 นายเพฑูรยຏ ศรีพนทัน ครู วิทยาลัยกษตรละทคนลยีมหาสารคาม กรรมการละ
ผูຌชวยลขานุการ 

.303  นายสุพัฒชัย กาบุญคๅ า ครู วิทยาลัยกษตรละทคนลยีขอนกน กรรมการละ
ผูຌชวยลขานุการ 

                     

มีหนຌำทีไ   1. วางผน ประชุมคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ 

2. จัดท าวใบเซตຏละปสตอรຏ  ประชาสัมพันธຏงานประชุมวิชาการ 

3. ประสานงานกับผูຌสงบทความละผูຌทรงคุณวุฒิ 
4. ประสานรืไองทีไพัก  การดินทาง  ละสถานทีไจัดการประชุมวิชาการ 

5. จัดท ารวมลมบทคัดยอ  สูจิบัตร  ละก าหนดการงานประชุมวิชาการ 

6. ประสานงานกับหนวยงานอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 
7. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย  
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/4. คณะกรรมการ... 
 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรพิจำรณำบทควำม  
4.1 ศาสตราจารยຏญาณวิทยຏอลงกต  ทนออมทอง มหาวิทยาลัยขอนกน 

4.2 ศาสตราจารยຏภัคพงศຏ ปวงสุข สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌาจຌาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

4.3 รองศาสตราจารยຏบ าพใญ ขียวหวาน มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช 

4.4 รองศาสตราจารยຏองอาจ ลาหะวินิจ สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคกลาง 
.54  รองศาสตราจารยຏสมพร ดวน฿หญ ขຌาราชการบ านาญ 

.64  รองศาสตราจารยຏสุนทรีพร ดวน฿หญ ขຌาราชการบ านาญ 

.74  รองศาสตราจารยຏนฤมล สมคุณา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมยຏ 

.84  รองศาสตราจารยຏส านาวຏ สาวกุล มหาวิทยาลัยราชมงคลสุรินทรຏ 

.94  รองศาสตราจารยຏกฤติมา กษมาวุฒิ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุรินทรຏ 

.104  รองศาสตราจารยຏประณีต งามสนหຏ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

.114  รองศาสตราจารยຏธงชัย นิติรัฐสุวรรณ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาขตตรัง 

.124  รองศาสตราจารยຏนฤมล อัศวกศมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

.134  ผูຌชวยศาสตราจารยຏสาวิภา รัตนกร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุຏ 
4.14 ผูຌชวยศาสตราจารยຏอดิทพชัยยຏการณຏ ภาชนะวรรณ มหาวิทยาลัยนครพนม 

4.15 ผูຌชวยศาสตราจารยຏวรรณิณี จันทรຏกຌว มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลศรีวิชัย 

4.16 ผูຌชวยศาสตราจารยຏบใญจวรรณ ชุติชูดช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4.17 ผูຌชวยศาสตราจารยຏวิวัฒนຏ พัฒนาวงศຏ มหาวิทยาลัยมจຌ 
4.18 

4.19 

ผูຌชวยศาสตราจารยຏทองลียน บัวจูม 

ผูຌชวยศาสตราจารยຏบัวรียม   มณีวรรณ 

มหาวิทยาลัยมจຌ 
มหาวิทยาลัยมจຌ 

4.20 ผูຌชวยศาสตราจารยຏสาวิภา รัตนกร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุຏ 
4.21 ผูຌชวยศาสตราจารยຏศักดิ์ศรี รักเทย สถาบันทคนลยีปทุมวัน 

4.22 ผูຌชวยศาสตราจารยຏอาภาพงศຏ    ชัไงจันทรຏ สถาบันทคนลยีปทุมวัน 

4.23 ผูຌชวยศาสตราจารยຏณัฐกร อินทรวิชะ สถาบันทคนลยีปทุมวัน 

4.24 ผูຌชวยศาสตราจารยຏพลกฤต   กฤชเมตรี สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคกลาง 
4.25 นายสมควร บุญสวง สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคหนือ 

4.26 นายปิยะพัชรຏ สถิตปรีชารจนຏ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงทพมหานคร 

4.27 นายกันตพันธຏ รัตนสินธุพงศຏ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมยຏ 
4.28 นายสมพร ด ายศ สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาค฿ตຌ 
4.29 นางปรมฤดี ด ายศ ขຌาราชการบ านาญ 

4.30 นางสินีนาฏ พลสง ขຌาราชการบ านาญ 

4.31 นางสาวจริยา กันจันทรຏวงศຏ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร 

ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

4.32 นายรังสรรคຏ ปัญญาคม วิทยาลัยกษตรละทคนลยีอุบลราชธานี 
4.33 นายธนพนธຏ ธิสงคຏ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีอุดรธานี 
4.34 นางจิตรา อาจิณกิจ สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคกลาง 
4.35 นายนุกูล สงพันธຏ สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคกลาง 
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4.36 นางสาวอืๅออารี สุขสมนิตยຏ สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคกลาง 
   /4.37 นายกุศล... 
4.37 นายกุศล ค าพราะ ขຌาราชการบ านาญ 

4.38 นางวรรณพร ค าพราะ ขຌาราชการบ านาญ 

4.39 นางสนจิต กิตตินานนทຏ ขຌาราชการบ านาญ 

4.40 นายพงศຏทพ พลสง วิทยาลัยกษตรละทคนลยียสธร 

4.41 นางพียงพใญ จຎายจริญ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีมหาสารคาม 

4.42 นายเพฑูรยຏ ศรีพนทัน วิทยาลัยกษตรละทคนลยีมหาสารคาม 

4.43 นางสาวจิตติมา หมัไนกิจ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีศรีสะกษ 
 

มีหนຌำทีไ    1. วางผนการจัดงานประชุมวิชาการ 

 2. พิจารณาบทความ฿นการตอบรับ฿หຌขຌารวมน าสนอผลงาน 

 3. กลัไนกรองบทความ วางล าดับละอานบทความ 

 4. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย  
 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยกองบรรณำธิกำร 

5.1 นายดุสิต สะดวก รองผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
กษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ 

ประธานกรรมการ 

5.2 นายสภา มะครือสี ผูຌอ านวยการวิทยาลัยกษตร 

ละทคนลยีศรีสะกษ  

รองประธานกรรมการ 

5.3 นายสุพัฒชัย       กาบุญคๅ า วิทยาลัยกษตรละทคนลยีขอนกน กรรมการ 
5.4 นายอกสิทธิ์ สมคุณา วิทยาลัยกษตรละทคนลยีบุรีรัมยຏ กรรมการ 
5.5 นางพียงพใญ จຎายจริญ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีมหาสารคาม กรรมการ 
5.6 นางสินีนาฏ พลสง ขຌาราชการบ านาญ กรรมการ 
5.7 นายเพฑูรยຏ ศรีพนทัน วิทยาลัยกษตรละทคนลยีมหาสารคาม กรรมการ 
5.8 นางสาวพรทอง ละมุล วิทยาลัยกษตรละทคนลยีมหาสารคาม กรรมการ 
5.9 นางสาวจิตติมา หมัไนกิจ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีศรีสะกษ กรรมการ 
5.10 นางสมพร งอกศิลป์ พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร 

ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

5.11 นางสาวสุธาสินี ดีวอ พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

5.12 นางปิยดา ทพภูธร ผูຌอ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตรຏ 
ละความรวมมืออาชีวศึกษา 

กรรมการละ
ลขานุการ 

.135  นางสาวจริยา กันจันทรຏวงศຏ ผูຌอ านวยการส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต กรรมการละ
ผูຌชวยลขานุการ 

.145  นายธนพนธຏ ธิสงคຏ รองผูຌอ านวยการวิทยาลัยกษตร 

ละทคนลยีอุดรธานี 
กรรมการละ

ผูຌชวยลขานุการ 
.155  นายสิทธานตຏ อาจหาญ พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษา

กษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการละ
ผูຌชวยลขานุการ 
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/มีหนຌาทีไ... 
 

มีหนຌำทีไ    1. วางผนการจัดท าบทความทางวิชาการ 

  2. กลัไนกรองบทความ จัดรียงล าดับบทความทางวิชาการ 

  3. ประสานงานผูຌทรงคุณวุฒิพืไอพิจารณาบทความ 

  4. พิจารณาคัดลือกบทความพืไอตอบรับ฿หຌขຌารวมน าสนอผลงาน 

  5. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย  
 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนทีไละฝ่ำยสตทัศนูปกรณ์ 
6.1 นายวันเชย นัยวินิจ รองผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

กษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ 

ประธานกรรมการ 

6.2 นายจักรภพ มงคลสวัสด์ิ ผูຌอ านวยการวิทยาลัยกษตรละ 

ทคนลยียสธร 

รองประธานกรรมการ 

6.3 นายปรีชา จันทรຏทพ ผูຌชวยผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษากษตร 
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

6.4 นางปิยดา ทพภูธร ผูຌอ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตรຏ 
ละความรวมมืออาชีวศึกษา 

กรรมการ 

6.5 นายธนพนธຏ ธิสงคຏ รองผูຌอ านวยการวิทยาลัยกษตรละทคนลยี
อุดรธานี 

กรรมการ 

6.6 นายสุพัฒชัย กาบุญคๅ า วิทยาลัยกษตรละทคนลยีขอนกน กรรมการ 
6.7 นายเพฑูรยຏ ศรีพนทัน วิทยาลัยกษตรละทคนลยีมหาสารคาม กรรมการ 
6.8 นายธนิต ปุราถานัง วิทยาลัยกษตรละทคนลยียสธร กรรมการ 
6.9 นางสาวสุธาสินี ดีวอ พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร

ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

6.10 นางสาวณัฐยา สุขธวัช พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

6.11 นางสาวสุทธิดา เทยสถียร พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

6.12 นางสาวนิตยา บุตราศรี พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

6.13 นางสมพร งอกศิลป์ พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

6.14 นายสิทธานตຏ อาจหาญ  พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

6.15 นางรมยกร วงภัย สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ กรรมการ 
6.16 นายวุฒิชัย อาทิตยຏตัๅง รองผูຌอ านวยการวิทยาลัยกษตรละทคนลยียสธร กรรมการละ

ลขานุการ 
6.17 นางสาวจริยา กันจันทรຏวงศຏ ผูຌอ านวยการส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต กรรมการละ

ผูຌชวยลขานุการ 
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6.18 นายพงศຏทพ พลสง วิทยาลัยกษตรละทคนลยียสธร กรรมการละ
ผูຌชวยลขานุการ 

 

/มีหนຌาทีไ... 
มีหนຌำทีไ   1. จัดตรียมสถานทีไบริวณอาคารละหຌองทีไ฿ชຌจัดงาน฿หຌมีความสะอาด สวยงาม พรຌอม฿ชຌ฿นการจัดงาน 

 2. ประสานงานกับคณะกรรมการฝຆายตาง โ กຌเขปัญหา อุปสรรคพืไอ฿หຌการด านินงานบรรลุ
วัตถุประสงคຏละปງาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะบียนละจัดท ำกียรติบัตร 
7.1 นายดุสิต สะดวก รองผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา

กษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ 

ประธานกรรมการ 

7.2 นางปิยดา ทพภูธร ผูຌอ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตรຏ
ละความรวมมืออาชีวศึกษา 

รองประธาน
กรรมการ 

7.3 นายธนพนธຏ ธิสงคຏ รองผูຌอ านวยการวิทยาลัยกษตรละทคนลยี
อุดรธานี 

กรรมการ 

7.4 นายสุพัฒชัย กาบุญคๅ า วิทยาลัยกษตรละทคนลยีขอนกน กรรมการ 
7.5 นายเพฑูรยຏ ศรีพนทัน วิทยาลัยกษตรละทคนลยีมหาสารคาม กรรมการ 
7.6 นายวรพล ติวฮือง วิทยาลัยกษตรละทคนลยีรຌอยอใด กรรมการ 
7.7 นายสรศักดิ์ สนหຏวงศຏ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีรຌอยอใด กรรมการ 
7.8 นางสาวณัฐยา สุขธวัช พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร

ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

7.9 นางสาวสุทธิดา เทยสถียร พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

7.10 นางสาวนิตยา บุตราศรี พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

7.11 นางสมพร งอกศิลป์ พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

7.12 นางสาวสุธาสินี ดีวอ พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

7.13 นางรมยกร วงภัย สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาค
ตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

7.14 นางสาวจริยา กันจันทรຏวงศຏ ผูຌอ านวยการส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต กรรมการละ
ลขานุการ 

7.15 นายสิทธานตຏ อาจหาญ พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษา
กษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการละ
ผูຌชวยลขานุการ 

   มีหนຌำทีไ    1. รับลงทะบียน จัดท ากียรติบัตร ส าหรับผูຌขຌารับการอบรม   
 2. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
  

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์  
8.1 นายปรีชา จันทรຏทพ ผูຌชวยผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา

กษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ 

ประธานกรรมการ 
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8.2 นางปิยดา ทพภูธร ผูຌอ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตรຏ
ละความรวมมืออาชีวศึกษา 

รองประธานกรรมการ 

8.3 นางสาววลัยพรรณ เพรพิจิตรຏ ครู วิทยาลัยกษตรละทคนลยียสธร กรรมการ 
  /8.4 นายอาชวຏสุพงศຏ... 
8.4 นายอาชวຏสุพงศຏ ขันขใง ครู วิทยาลัยกษตรละทคนลยียสธร กรรมการ 
8.5 นายสรศักดิ์ สนหຏวงศຏ ครู วิทยาลัยกษตรละทคนลยีรຌอยอใด กรรมการ 
8.6 นางสาวสุธาสินี ดีวอ พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษา

กษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

8.7 นางสาวณัฐยา สุขธวัช พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษา
กษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

8.8 นางสาวสุทธิดา เทยสถียร พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษา
กษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

8.9 นางสาวนิตยา บุตราศรี พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษา
กษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

8.10 นางสมพร งอกศิลป ์ พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษา
กษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

8.11 นางรมยกร วงภัย สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคะวันออกฉียงหนือ กรรมการ 
8.12 นางสาวจริยา กันจันทรຏวงศຏ ผูຌอ านวยการส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต กรรมการละ

ลขานุการ 
8.13 นายวรพล ติวฮือง ครู วิทยาลัยกษตรละทคนลยีรຌอยอใด กรรมการละ

ผูຌชวยลขานุการ 
8.14 นายสิทธานตຏ อาจหาญ พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษา

กษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการละ
ผูຌชวยลขานุการ 

มีหนຌำทีไ  1. ประชาสัมพันธຏครงการ การผยพรขຌอมูลขาวสาร 

 2 . จัดตรียมละดูลการ฿ชຌครืไองมือสตทัศนูปกรณຏทุกประภททีไ฿ชຌ฿นหຌองประชุม 

  3.  บันทึกภาพการจัดประชุม 

  4.  ายนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมปฏิบัติห  
 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรงิน 

.19  นายวันเชย นัยวินิจ รองผูຌอ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษากษตร 
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

ประธานกรรมการ 

9.2 นางปิยดา ทพภูธร ผูຌอ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตรຏ
ละความรวมมืออาชีวศึกษา 

รองประธาน
กรรมการ 

.39  นางสมพร งอกศิลป์ พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษา
กษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

.49  นางรมยกร วงภัย สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาค
ตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

.59  นางสาวจริยา กันจันทรຏวงศຏ ผูຌอ านวยการส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต กรรมการละ
ลขานุการ 
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.69  นางสาวณัฐยา สุขธวัช พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษา
กษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการละ
ผูຌชวยลขานุการ 

7.9  นางสาวสุธาสินี ดีวอ พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษา
กษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการละ
ผูຌชวยลขานุการ 

 

/มีหนຌาทีไ...  

มีหนຌำทีไ   1. จัดกใบ  ละสงงินลงทะบียนคนละ  2,000  บาท  ขຌาบัญชีธนาคาร 

            2. ดูลการบิกจาย  จัดท ารายการ฿ชຌจายงิน 

     3. ตรวจสอบหลักฐานการบิกจาย฿หຌถูกตຌองตามระบียบ 

            4. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย  
 

10.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประมินผล 

.110  นางปิยดา ทพภูธร ผูຌอ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตรຏ 
ละความรวมมืออาชีวศึกษา 

ประธานกรรมการ 

10.2 นางสาวจริยา กันจันทรຏวงศຏ ผูຌอ านวยการส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต รองประธานกรรมการ 
.310  นางสาวณัฐยา สุขธวัช พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร

ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

.410  นางสาวสุทธิดา เทยสถียร พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

10.5 นางสาวนิตยา บุตราศรี พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

.610  นายสิทธานตຏ อาจหาญ พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษากษตร
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการ 

.710  นางรมยกร วงภัย สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ กรรมการ 

.810  นางสมพร งอกศิลป์ พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษา
กษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการละ
ลขานุการ 

.910  นางสาวสุธาสินี ดีวอ พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษา
กษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ 

กรรมการละ
ผูຌชวยลขานุการ 

 

มีหนຌำทีไ   1. วิคราะหຏขຌอมูล  จัดท าครืไองมือ  จัดกใบขຌอมูล 

            2. จัดท ารายงานผลการด านินครงการป็นรูปลม 

            3. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

฿หຌผูຌทีไเดຌรับการตงตัๅงปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความวิริยะ อุตสาหะ ตใมก าลังความสามารถ  
บรรลุวัตถุประสงคຏ บังกิดผลดีตอทางราชการสืบเป 

 

ทัๅงนีๅ ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 
 

 สัไง  ณ  วันทีไ    16    กุมภาพันธຏ พ.ศ. 2566 

 

 

    




