
คําแนะนําในการเตรียมผลงานเพื�อนําเสนอ 

ในการประชุมทางวชิาการเมลด็พนัธ์ุพชืแห่งชาต ิครั%งที� 12 
 

1.  ผลงานที�นําเสนอต้องเป็นผลงานวิจยัหรือบทความวิชาการที�เกี�ยวข้องกบังานวิจยัและการพฒันา
เทคโนโลยเีมล็ดพนัธ์ุ รวมทั+งดา้นธุรกิจและอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธ์ุ 

 

2. ตน้ฉบบัตอ้งมีเนื+อเรื�องที�สมบูรณ์จบในฉบบั พิมพห์นา้เดียวบนกระดาษพิมพส์ั+น (A4 /หรือ 8.5 นิ+ว x 11 
นิ+ว) มีความยาวไม่เกิน 15 หนา้ ควรจดัพิมพด์ว้ยโปรแกรมพิมพเ์อกสารทั�วไป เช่น โปรแกรม MS-Word ความ
กวา้งดา้นบน 2 ซม. ดา้นล่าง 1.5 ซม. กั+นหนา้ 3 ซม. กั+นหลงั 2 ซม. ใชรู้ปแบบอกัษร Cordia New ขนาด 14 pts. โดย
เวน้ระยะห่าง 1.5 บรรทดั (กรณีที�ใชโ้ปรแกรม MS–Word ให้เลือกเมนู รูปแบบ > ยอ่หนา้ > ระยะห่างบรรทดั > 1.5 
บรรทดั) 

 

3. เรื�องที�เป็นรายงานการวจิยัควรจะมีหวัขอ้ตามลาํดบั ดงันี+  
ชื�อเรื�อง : ทั+งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
ชื�อ ตําแหน่ง และหน่วยงานผู้เขียน : ทั+งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
บทคัดย่อ : ทั+งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 300 คาํ และให้ระบุคาํสาํคญั 

         และ Key words: (เรียงตามลาํดบัความสาํคญั) ไมเ่กิน 5 คาํ ทา้ย Abstract ดว้ย  
บทนํา : แสดงความสาํคญัของปัญหา การตรวจเอกสาร และวตัถุประสงคข์องของงานวิจยั  
วธีิการศึกษา :  ควรเขียนใหก้ระชบัและเป็นขั+นตอนที�เหมาะสม ประกอบดว้ยรายละเอียดหน่วยทดลอง 

เทคนิคการเกบ็ขอ้มูล แผนการทดลอง การวเิคราะห์ทางสถิติที�เหมาะสม และระบุ 
สถานที�และช่วงเวลาดาํเนินการวจิยัอยา่งชดัเจน  

ผลการศึกษา :  บรรยายสรุปผลการวจิยัหลีกเลี�ยงการซํ+ าซอ้นกบัขอ้ความในตารางหรือรูปประกอบ  
(ถา้มี) ตารางและรูปประกอบใหใ้ชภ้าษาองักฤษทั+งหมด  

วจิารณ์ : (อาจรวมกบัผลการศึกษา) ควรประกอบดว้ยหลกัการที�ออกมาจากการวจิยัเปรียบเทียบกบั 
     ผลการวจิยัของผูอื้�น ปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ในสาระสาํคญั ขอ้เสนอแนะเพื�อการวิจยัในอนาคต  

และแนวทางที�จะนาํไปใชป้ระโยชน์  
สรุป : (อาจรวมกบัวิจารณ์) ไม่ควรซํ+ าซ้อนกบัการแสดงผล แต่เป็นการสรุปให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
คําขอบคุณ : (ถา้มี) สาํหรับผูช่้วยเหลืองานวจิยั หรือการเตรียมเอกสาร (แต่มิไดเ้ป็นผูร่้วมงานวจิยั )  

แหล่งทุนหน่วยงาน หรืออื�นๆ ตามความเหมาะสม 
เอกสารอ้างองิ : เขียนตามรูปแบบในขอ้ 6 

 

4. การอา้งอิงในเนื+อเรื�องใหใ้ชร้ะบบ ชื�อ-ปี เช่น ศกัดิ_  และสิทธ์ (2526) รายงานวา่... หรือ ... (ศกัดิ_  และสิทธิ_
, 2526) กรณีที�ผูเ้ขียน 3 คนขึ+นไป ใหใ้ช ้ศกัดิ_  และคณะ (2526) รายงานวา่… หรือ Smith et al. (2526) กรณีที�มี
หลายรายงานอา้งอิงเรื�องเดียวกนั ใหใ้ช ้… (ศกัดิ_  และสิทธิ_ , 2526; กานพลู, 2538; Smith, 2005) โดยเรียงตาม   ปี
ที�พิมพ ์และภาษาไทยก่อนภาษาองักฤษ 
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5. ตารางและภาพประกอบเวน้ระยะห่าง 1 บรรทดั โดยจดัพิมพแ์ทรกในเนื+อเรื�อง การใส่หมายเหตุ 
(footnote) ของตารางให้ใชร้ะบบตวัเลขแสดงคาํอธิบาย เช่น 1/, 2/ เป็นตน้ ชื�อตารางให้วางอยูเ่หนือตาราง เช่น 
Table 1 Genetic parameter estimations of ….  ส่วนชื�อภาพประกอบให้วางอยูใ่ตภ้าพ เช่น Figure 1 The 
relationship between …. การแสดงนยัสําคญัให้ใชส้ัญลกัษณ์ "*" หรือ "**" สําหรับ P>0.05 และ P>0.01 
ตามลาํดบั หน่วยในตาราง (รวมถึงในเนื+อเรื�อง) ให้ใชร้ะบบเมตริกซ์และใชอ้กัษรยอ่ เช่น 100 %, 10 มก./มล. เป็น
ตน้ และหากมีการแสดงคา่เฉลี�ยและคา่ P-value ตอ้งแสดงคา่ standard error of mean (SEM) ประกอบ 

 

6. เอกสารอา้งอิง (references) ซึ� งไดอ้า้งอิงในเนื+อเรื�อง และบรรณานุกรม (bibliography) ซึ� งใช้
ประกอบการเขียนแต่ไมไ่ดอ้า้งอิงในเนื+อเรื�องใหเ้ขียน ดงันี+  
1. เรียงลาํดบัเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาองักฤษ เรียงลาํดบัตามตวัอกัษรและสระ และตามจาํนวนผูเ้ขียน  

 กรณีผูเ้ขียนคนเดียวกนัใหเ้รียงตามปี 
2. การอา้งอิงวารสาร (journal) ถา้วารสารมีชื�อยอ่ใหใ้ชชื้�อยอ่ 

พชันี เคา้ยา, ประสิทธิ_   ใจศิล, สนั�น  จอกลอย, และนิมิตร วรสูตร. 2546. ความเป็นไปไดใ้นการผลิต 

เมล็ดพนัธ์ุงาลูกผสมเพื�อการคา้.  แก่นเกษตร 32:63–73. 

Yedidia, I., N. Benhamou, and I. Chet.  1999.  Induction of defense response in cucumber 

plants (Cucumis sativus L.) by the biocontrol agent Trichoderma harzianum.  Appl. 

Environ. Microbiol. 65:1061-1070. 

3. ตาํรา (textbook) หรือหนงัสือ (ไมต่อ้งระบุจาํนวนหนา้) 

สมภพ ฐิตะวสันต.์  2537.  หลกัการผลิตพืช.  สาํนกัพิมพรั์+ วเขียว, กรุงเทพฯ. 

Shaeffer, R. L., W. Mendenhall, and L. Ott. 1996.  Elementary Survey Sampling. 5th Edition. 

 Duxbury Press, CA. 

4. วทิยานิพนธ์ 

กนกพรรณ โสมาศรี.  2544. ศกัยภาพของเชื+อราในดินสาํหรับการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม 

 (Meloidogyne incognita) เชิงชีววธีิในมะเขือเทศ. วทิยานิพนธ์ปริญญา วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 

 มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น. 

Granum, M.  2003.  A comparative study on the effect of cassava hay supplementation  

 in swamp buffaloes. M. S. Thesis.  Khon Kaen University, Khon Kaen. 

5. เรื�องยอ่ยในตาํราหรือเอกสารที�มีผูเ้ขียนแยกเรื�องกนัเขียน และมีบรรณาธิการ 

Robinson, P. H., E. K. Okine, and J. J. Kennelly. 1992. Measurement of protein digestion  

 in ruminants. p.121-125. In: S. Nissen.  Modern Methods in Protein Nutrition and 

 Metabolism. Academic Press, CA. 
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6. ประชุมวชิาการ (Proceedings) ควรเลือกใชป้ระชุมวชิาการที�มีผูต้รวจอ่าน 

เมธี สุกุลธนาศร, สมิต ยิ+มมงคล, สมเกียรติ ประสานพานิช, และเลอชาติ บุญเอก.  2550.      

 การใชผ้วิถั�วเหลืองเพื�อทดแทนมนัเส้นในอาหารสาํหรับโคขนุ. น. 297-305. ใน: ประชุม 

 
วชิาการสัตวศาสตร์ ครั+ งที� 3 เรื�องยคุใหมก่บัการเปลี�ยนแปลงปศุสัตวไ์ทย 23 มกราคม 2550. 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น. 

7. สื�อวชิาการทาง website ควรเลือกที�เป็นขอ้มูลจากหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานที�เป็นที�
ยอมรับในวงการวชิาการ 

ประพฤทธิ_   จงใจภกัดิ_ , จเร  กลิ�นกล่อม, และทวศิีลป์  จีนดว้ง. 2549. 3 การสร้างฝงูพอ่-แมพ่นัธ์ุไก่ 

 พื+นเมืองพนัธ์ุแดง: คา่อตัราพนัธุกรรมและคุณคา่การผสมพนัธ์ุของลกัษณะเศรษฐกิจในไก่ 

 พื+นเมือง. แหล่งขอ้มูล: http://www.dld.go.th/breeding/r/49/ 09_hen_ebv.pdf. 

 คน้เมื�อ 16 กนัยายน 2550. 

FDA. 2001. Effect of the use of antimicrobials in food-producing animals on pathogen load: 

 Systematic review of the published literature. Available: http://www.fda.gov/cvm/ 

 antimicrobial/pathrpt.pdf. Accessed Dec.14, 2001. 
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เรื�องเต็ม (Full paper) และจดัเตรียมไฟล ์Power point ในการนาํเสนอในที�ประชุม  ทั+งนี+  ใหน้าํส่งเรื�องเต็ม และ
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การศึกษาการติดสีของต้นอ่อนแตงกวาโดยเทคนิคเตตราโซเลยีม 

Study on Staining of Cucumber Seedling by Tetrazolium Technique 

วสุ  อมฤตสุทธิ_  และ ไพลิน  ภิญโย 

Wasu Amaritsut and Pailin  Pinyo 
 

 

บทคัดย่อ: เมล็ดพนัธ์ุแตงกวาที�มีความแขง็แรง 3 ระดบัคือ สูง ปานกลางและตํ�า ไดถู้กนาํมาบ่มเป็นระยะเวลา 0, 6, 

12, 18 และ 24 ชั�วโมง ที�อุณหภูมิห้อง จากนั+นนาํเมล็ดพนัธ์ุแตงกวาแต่ละระยะเวลาการบ่มมาแกะเยื�อหุ้มเมล็ด

และผา่ตามยาวแลว้นาํไปยอ้มดว้ยสารลายเตตราโซเลียม ความเขม้ขน้ 0.1% เป็นเวลา 1 ชั�วโมง พบวา่ ระดบั

ความแข็งแรงของเมล็ดพนัธ์ุมีผลต่อลกัษณะการติดสีของเมล็ดพนัธ์ุแตงกวา ทั+งนี+ เมล็ดพนัธ์ุที�มีความแข็งแรง

สูงมีจาํนวนเมล็ดพนัธ์ุที�ติดสวย 25.6% มากกวา่เมล็ดพนัธ์ุชุดอื�น ในขณะที�เมล็ดที�มีระดบัความแข็งแรงตํ�ามี

จาํนวนเมล็ดพนัธ์ุที�ไม่ติดสีสูงที�สุด 43% เปอร์เซ็นตก์ารติดสีจะเพิ�มขึ+นตามระยะเวลาของการบ่ม ทั+งนี+การบ่ม

เมล็ดพนัธ์ุแตงกวาที�ระยะเวลา 18 ชั�วโมงเป็นระยะเวลาที�เหมาะสมที�สุดในการนาํมาใชพ้ิจารณาการตรวจสอบ

คุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุแตงกวาโดยใช้วิธีการเตตราโซเลียมเนื�องจากมีพฒันาการภายในเมล็ดเกิดขึ+นอย่าง

ชดัเจน เช่น พฒันาการส่วนยอด ใบจริง และรากแขนง  

คําสําคัญ : เมล็ดพนัธ์ุแตงกวา, การตรวจสอบเตตราโซเลียม, การบม่เมล็ด 
 

ABSTRACT: Cucumber seedlings with three levels of seed vigor (high, medium and low) were tested by 

incubated for five periods of time (0, 6, 12, 18 and 24 hrs at room temperature). Incubated seeds were peeled 

off the seed coat, longitudinally cut and stained with Tetrazolium solution (0.1%) for one hour. Interaction 

between seed vigor and number of stained seed was found. High vigor seed showed the highest number of 

beauty color seed (25.6%). On the other hand, low vigor seed showed the lowest number of unstained seed 

(43%). The percentage of stained seed was increased with incubation time. An eighteen-hour period was 

suitable for tetrazolium stain technique since structure inside the seed such as plumule, primary leaf and 

secondary root were clearly developed.  

Key word: cucumber seed, tetrazolium testing, seed incubation 
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