
คําแนะนําในการเตรียมผลงานเพื่อนําเสนอ 
ในการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุพืชแหงชาติ ครั้งท่ี 11 

 

1.  ผลงานท่ีนําเสนอตองเปนผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยและการพัฒนา
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ รวมท้ังดานธุรกิจและอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ 

2. ตนฉบับตองมเีนือ้เรือ่งท่ีสมบูรณจบในฉบับ พมิพหนาเดียวบนกระดาษพิมพสัน้ (A4 /หรือ 8.5 นิ้ว x 11 
นิ้ว) มีความยาวไมเกนิ 15 หนา ควรจัดพิมพดวยโปรแกรมพิมพเอกสารท่ัวไป เชน โปรแกรม MS-Word ความ
กวางดานบน 2 ซม. ดานลาง 1.5 ซม. กั้นหนา 3 ซม. กั้นหลัง 2 ซม. ใชรูปแบบอกัษร Cordia New ขนาด 16 pts. โดย
เวนระยะหาง 1.5 บรรทัด (กรณีท่ีใชโปรแกรม MS–Word ใหเลอืกเมน ู รูปแบบ > ยอหนา > ระยะหางบรรทัด > 1.5 
บรรทัด) 

3. เร่ืองทีเ่ปนรายงานการวิจัยควรจะมีหัวขอตามลําดับ ดังนี ้
ชื่อเรื่อง : ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
ชื่อ ตําแหนง และหนวยงานผูเขียน : ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
บทคัดยอ : ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวไมเกิน 300 คํา และใหระบุคําสําคัญ 

         และ Key words: (เรียงตามลําดับความสําคัญ) ไมเกนิ 5 คํา ทาย Abstract ดวย  
บทนํา : แสดงความสําคญัของปญหา การตรวจเอกสาร และวัตถุประสงคของของงานวิจัย  
วิธีการศึกษา :  ควรเขียนใหกระชับและเปนขั้นตอนทีเ่หมาะสม ประกอบดวยรายละเอียดหนวยทดลอง 

เทคนคิการเก็บขอมูล แผนการทดลอง การวิเคราะหทางสถติิท่ีเหมาะสม และระบุ 
สถานท่ีและชวงเวลาดําเนนิการวิจัยอยางชัดเจน  

ผลการศึกษา :  บรรยายสรุปผลการวิจัยหลีกเลี่ยงการซ้ําซอนกับขอความในตารางหรือรูปประกอบ  
(ถามี) ตารางและรูปประกอบใหใชภาษาอังกฤษท้ังหมด  

วิจารณ : (อาจรวมกับผลการศึกษา) ควรประกอบดวยหลกัการทีอ่อกมาจากการวิจัยเปรียบเทียบกับ 
     ผลการวิจัยของผูอืน่ ปญหาหรือขอโตแยงในสาระสําคัญ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในอนาคต  

และแนวทางท่ีจะนําไปใชประโยชน  
สรุป :(อาจรวมกับวิจารณ) ไมควรซ้ําซอนกับการแสดงผล แตเปนการสรุปใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
คําขอบคุณ : (ถามี) สําหรับผูชวยเหลืองานวิจัย หรือการเตรียมเอกสาร (แตมิไดเปนผูรวมงานวิจัย )  

แหลงทุนหนวยงาน หรอือืน่ๆ ตามความเหมาะสม 
เอกสารอางอิง : เขียนตามรูปแบบในขอ 6 

4. การอางอิงในเนือ้เร่ืองใหใชระบบ ชือ่-ป เชน ศักด์ิ และสทิธ (2526) รายงานวา หรือ (ศกัดิ์ และสิทธิ,์ 
2526) กรณีท่ีผูเขียน 3 คนขึ้นไป ใหใช ศกัด์ิ และคณะ (2526) รายงานวา… หรือ Smith et al. (2526) กรณีท่ีมี
หลายรายงานอางอิงเร่ืองเดียวกัน ใหใช (ศักด์ิ และสิทธิ,์ 2526; กานพล,ู 2538; Smith, 2005) โดยเรยีงตามปท่ี
พิมพ และภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ 
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5. ตารางและภาพประกอบเวนระยะหาง 1 บรรทัด โดยจัดพิมพแทรกในเนื้อเรื่อง การใสหมายเหตุ 
(footnote) ของตารางใหใชระบบตัวเลขแสดงคําอธิบาย เชน 1/, 2/ เปนตน ชื่อตารางใหวางอยูเหนือตาราง เชน 
Table 1 Genetic parameter estimations of ….สวนชื่อภาพประกอบใหวางอยูใตภาพ เชน Figure 1 The 
relationship between …. การแสดงนัยสําคัญใหใชสัญลักษณ "*" หรือ "**" สําหรับ P>0.05 และ P>0.01 
ตามลําดับ หนวยในตาราง (รวมถึงในเนื้อเร่ือง) ใหใชระบบเมตริกซและใชอักษรยอ เชน 100 %, 10 มก./มล. เปน
ตน และหากมีการแสดงคาเฉลี่ยและคา P-value ตองแสดงคา standard error of mean (SEM) ประกอบ 

6. เอกสารอางอิง (references) ซึ่งไดอางอิงในเนือ้เร่ือง และบรรณานกุรม (bibliography) ซึ่งใช
ประกอบการเขียนแตไมไดอางอิงในเนื้อเรือ่งใหเขียน ดังนี ้
1. เรยีงลําดับเอกสารภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ เรยีงลําดับตามตัวอกัษรและสระ และตามจํานวนผูเขยีน  

 กรณผีูเขยีนคนเดียวกันใหเรียงตามป 
2. การอางอิงวารสาร (journal) ถาวารสารมชีือ่ยอใหใชชือ่ยอ 

พัชนี เคายา, ประสิทธิ ์ ใจศิล, สนัน่  จอกลอย, และนิมิตร วรสูตร. 2546. ความเปนไปไดในการผลติ 
เมลด็พันธุงาลูกผสมเพ่ือการคา.  แกนเกษตร 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. ตํารา (textbook) หรือหนังสอื (ไมตองระบุจํานวนหนา) 
สมภพ ฐิตะวสนัต.  2537.  หลักการผลิตพืช.  สํานกัพิมพรัว้เขียว, กรุงเทพฯ. 
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 (Meloidogyne incognita) เชงิชีววิธีในมะเขอืเทศ. วิทยานิพนธปริญญา วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน. 
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. เรือ่งยอยในตําราหรอืเอกสารที่มีผูเขียนแยกเร่ืองกันเขียน และมีบรรณาธกิาร 
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. ประชุมวิชาการ (Proceedings) ควรเลอืกใชประชุมวิชาการท่ีมีผูตรวจอาน 
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 การใชผิวถั่วเหลอืงเพ่ือทดแทนมันเสนในอาหารสําหรับโคขุน. น. 297-305. ใน: ประชุม 

 วิชาการสัตวศาสตร ครั้งท่ี 3 เรือ่งยคุใหมกับการเปลี่ยนแปลงปศุสตัวไทย 23 มกราคม 2550. 
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน. 

7. สื่อวิชาการทาง website ควรเลอืกท่ีเปนขอมูลจากหนวยงานของรฐับาลหรือหนวยงานท่ีเปนท่ี
ยอมรับในวงการวิชาการ 
ประพฤทธิ ์ จงใจภักด์ิ, จเร  กลิ่นกลอม, และทวีศลิป  จีนดวง. 2549. 3 การสรางฝูงพอ-แมพันธุไก 
 พ้ืนเมอืงพันธุแดง: คาอตัราพันธุกรรมและคุณคาการผสมพันธุของลกัษณะเศรษฐกิจในไก 
 พ้ืนเมอืง. แหลงขอมูล: http://www.dld.go.th/breeding/r/49/ 09_hen_ebv.pdf. 
 คนเม่ือ 16 กันยายน 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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การศึกษาการติดสีของตนออนแตงกวาโดยเทคนิคเตตราโซเลียม 

Study on Staining of Cucumber Seedling by Tetrazolium Technique 

วสุ  อมฤตสุทธิ์ และ ไพลิน  ภญิโย 

Wasu Amaritsut and Pailin  Pinyo 

 

 

บทคัดยอ: เมล็ดพันธุแตงกวาท่ีมีความแข็งแรง 3 ระดับคือ สูง ปานกลางและต่ํา ไดถูกนํามาบมเปนระยะเวลา 0, 6, 

12, 18 และ   24 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิหอง จากนั้นนําเมล็ดพันธุแตงกวาแตละระยะเวลาการบมมาแกะเย่ือหุมเมล็ด

และผาตามยาวแลวนําไปยอมดวยสารลายเตตราโซเลียม ความเขมขน 0.1% เปนเวลา 1 ชั่วโมง พบวา ระดับ

ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุมีผลตอลักษณะการติดสีของเมล็ดพันธุแตงกวา ท้ังนี้เมล็ดพันธุท่ีมีความแข็งแรง

สูงมีจํานวนเมล็ดพันธุท่ีติดสวย 25.6% มากกวาเมล็ดพันธุชุดอื่น ในขณะท่ีเมล็ดที่มีระดับความแข็งแรงต่ํามี

จํานวนเมล็ดพันธุท่ีไมติดสีสูงท่ีสุด 43%  เปอรเซ็นตการติดสีจะเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาของการบม ท้ังนี้การบม

เมล็ดพันธุแตงกวาท่ีระยะเวลา 18 ชั่วโมงเปนระยะเวลาที่เหมาะสมท่ีสุดในการนํามาใชพิจารณาการตรวจสอบ

คุณภาพของเมล็ดพันธุแตงกวาโดยใชวิธีการเตตราโซเลียมเนื่องจากมีพัฒนาการภายในเมล็ดเกิดขึ้นอยาง

ชัดเจน เชน พัฒนาการสวนยอด ใบจริง และรากแขนง  

คําสําคัญ : เมลด็พันธุแตงกวา, การตรวจสอบเตตราโซเลียม, การบมเมลด็ 

 

ABSTRACT: Cucumber seedling 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 
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(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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