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วัตถุประสงค
เพื่อเปนสื่อกลางในการสงเสริมและเผยแพร ความรู แนวคิดที่

ผสมผสานกบัประสบการณตรงหรอืความคดิความเหน็ของผเูขยีน และกจิกรรม
บรกิารวชิาการตอชมุชนใหกาวทนัการเปลีย่นแปลง อกีทัง้สนองตอบตอปรชัญา
การเรยีนรตูลอดชวีติ
เจาของ

ศนูยบรกิารวชิาการ  มหาวทิยาลยัขอนแกน
ทีป่รกึษา

ผอูำนวยการศนูยบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน
รองผอูำนวยการศนูยบรกิารวชิาการ  มหาวทิยาลยัขอนแกน
ผชูวยผอูำนวยการศนูยบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน

บรรณาธกิารอาวโุส
รองศาสตราจารยเทอดศกัดิ ์ คำเหมง็
ผชูวยศาสตราจารยไพศาล  มงคลวงศโรจน
อาจารยกติต ิ วเิชฏฐะพงษ

บรรณาธกิาร
รองศาสตราจารยธรีะ  ฤทธริอด

บรรณาธกิารผชูวย
นายบญุญฤทธิ ์ สมบตัหิลาย

กองบรรณาธกิาร
รองศาสตราจารยสมาน  ลอยฟา
รองศาสตราจารยวรีพล  คคูงวริยิพนัธุ
รองศาสตราจารยมนตร ี บญุเสนอ
รองศาสตราจารยศกัดา  ไชกจิภญิโญ
ผชูวยศาสตราจารยปรมตัถ  เพยีนอก
อาจารยสมเกยีรต ิ เหลอืงไพรนิทร
ผชูวยศาสตราจารยศริริตัน  วงศประกรณกลุ
ผชูวยศาสตราจารยกนกอร  สมปราชญ
อาจารยจริภทัร  จนัทะพงษ
อาจารยดวงจนัทร  นาชยัสนิธุ
อาจารยมลัลกิา  บญุมี
ผชูวยศาสตราจารยชาญณรงค  สายแกว
ผชูวยศาสตราจารยสมโภชน  สดุาจนัทร
นายเดชศกัดิ ์ ศานตวิวิฒัน
นายพชิยั  เลงพานชิย
นางเอือ้งฟา  วรรณสทิธิ์

ผจูดัการ
นางสาวสรินิธร  วงษชาลี

วารสารอเิลก็ทรอนกิส
นายธวชั  รตันมนตรี

กำหนดออก  ปละ 4 ฉบบั
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ตดิตอขอรบัวารสาร
ศนูยบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน
อาคารศนูยวชิาการ  ชัน้ 5
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ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
วารสาร

รศ.ดร.ธรีะ  ฤทธริอด
บรรณาธิการ

บดันีเ้ปนปที ่13 ของวารสารศนูย
บรกิารวชิาการ มข. ในปนีศ้นูยบรกิารวชิา
การ มข. จะมีการปรับเปลี่ยนองคกร
ครัง้สำคญัอกีหน ทัง้นีเ้พือ่สนองภารกจิ

ของมหาวทิยาลยั            เพือ่ดำรงความเปนเลศิทางวชิาการ
และบรกิารสงัคมใหม ี            ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  วารสาร
ศนูยบรกิารวชิาการทีเ่ปนสือ่ สำคญัอยางหนึง่ในการตดิตอกบั
ผอูานทีเ่ปนบคุคลในสาขาตางๆ ทัง้ทีเ่ปนผอูานภายนอกและภาย
ในมหาวทิยาลยั รวมทัง้บคุคลหลายเพศและวยัตางๆ การดำเนนิ
งานของกองบรรณาธกิารจะไดมกีารปรบัตามเชนกนัในเรว็ๆนี้
เราหวงัวาบทความ เรือ่งราวในวารสารจะสือ่นำประโยชนตอผู
อาน        ทัง้หลายไดมากทีส่ดุ เราหวงัวาจะไดบทความทีเ่ปน
ประสบการณ การทำงานหรอืการพฒันางานทีเ่ปนประโยชน ไม
วาในวงการ เกษตร วงการแพทย สาธารณสขุในการพฒันางาน
คณุภาพ และผปูระกอบการขนาดรายยอย/กลาง รวมทัง้การ
ประกอบการระดับครัวเรือน เพื่อเปนสื่อแลกเปลี่ยนความรู
บทความวิจัยที่กลั่นกรอง ลงแลวนำสูวิถีการปฏิบัติ กอง
บรรณาธกิารยนิดรีบัพจิารณาลงเผยแพร และบทความวชิาการ

สวัสดีครับ ผานไป 3 เดือน
เหตกุารณในเมอืงไทยของเรา มทีัง้นำมาซึง่
ความสุข สบายใจ และกังวลใจ ลาสุด
19 ก.ย. 49  มกีารยดึอำนาจของคณะปฏริปู
การปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมี
พระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ ขอใหทาน
ผอูานปรบัตวัปรบัใจใชวจิารณญาณใหดีนะครบั

วารสารเลมนี้ เริ่มการนำบทสัมภาษณมาลงเพิ่มเติมจาก
บทความปกต ิซึง่ยงัเตม็ไปดวยสาระ ดงันี้
1. สมัภาษณพเิศษ ผศ.อนนัต หริญัสาล ีหวัหนาภาควชิาโรคพชืวทิยา
คณะเกษตรศาสตร เรือ่ง การปองกนัและกำจดัโรคพชืในฤดฝูน

2. การประยกุตใชน้ำสมควนัไมเพือ่การผลติพชื  โดย มงคล  ตะอนุ
3. ดนิดเีมือ่มอีนิทรยีวตัถ ุ   โดย พชัร ี ธรีะจนิดาขจร
4. อาหารตานอนมุลูอสิระกบัสขุภาพ   โดย สวุล ี โลวริกรณ
5. อารซนิกิ (Arsenic) สารพษิหรอืยารกัษาโรค
โดย สกลุรตัน  อษุณาวรงค

6. ระบบการวเิคราะหอนัตรายและจดุวกิฤตทีต่องควบคมุเพือ่การ
ประกนัคณุภาพความปลอดภยัของอาหาร  โดย วเิชยีร  วรพทุธพร

7. เทคนคิการปอนยาสนุขั    โดย กชกร  ดเิรกศลิป
8. ฉดีโบทอ็กซคมุจรงิหรอื? โดย นนัทชัพร สวุรรณสขุโรจน และคณะ



สำหรบัผสูนใจสงบทความลงตพีมิพ
กรุณาสงบทความจำนวน 4 ชุด และไฟล
รปูถาย (ผเูขยีน) (ความละเอยีดตัง้แต 300 dpi
ตอนิ้ว และเพิ่ม e-mail และเบอรโทรศัพท
ของผเูขยีน เพือ่ความสะดวกในการสอบถาม
ขอมลูเพิม่เตมิดวย)

หากทานมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะ โปรดแจงที่
บรรณาธกิารวารสาร หรอื theera@kku.ac.th หรอื  นางสาวสรินิธร
วงษชาล ีผจูดัการวารสาร  sirinthorn_w@hotmail.com  ทางกอง
บรรณาธกิารขอนอมรบัดวยความยนิดี

บทความและขอคิดเห็นที่ปรากฏในวารสารนี้เปนของผูเขียนแตละทาน
 ไมถือเปนทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

บทความทีส่งมาเพือ่ตพีมิพในวารสารของเรามมีากพอควร
ฝายจดัการกท็ยอยสงใหผทูรงคณุวฒุอิาน ตรวจแกไข ทัง้ผนูพินธ
และผอูาน อดใจรอกบัวารสารในปงบประมาณใหมนะครบั
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