




งานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 

ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ณ ชั้น 8 ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรยีนรู้ (LRC) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

1. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยเป็นฐานด้านการเกษตรส าคัญของโลก แต่ด้วยการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม 

ให้ผลตอบแทนต่ า จึงท าให้เกษตรกรของไทยยังคงประสบปัญหาเรื่องรายได้ที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับ

สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรม ทั้งระบบ 

ขณะเดียวกันชุมชนเมืองมีการขยายตัว ท าให้พื้นที่ในการท าการเกษตรทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ลดลง  

ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตจึงไม่สอดคล้องต่อความต้องการของตลาด นวัตกรรมเกษตรจึงเป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนวัตกรรมเกษตร คือ การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆ เข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม  ด้วย

เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย เกษตรกรรมแบบแม่นย าสูงหรือฟาร์มอัจฉริยะ เกษตรกรรมในเมือง และ

เกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมไปถึงการจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร นวัตกรรมเกษตรจึงเป็น

เ ก ษต รก ร รม ยุ ค ใ ห ม่ ที่ จ ะ มี บ ท บ าท ม า ก ขึ้ น แ ล ะถื อ ว่ า เ ป็ น เ ก ษ ต รก ร ร ม ข อ ง อ น า คต ไ ด้  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถือเป็นแกนกลางส าคัญที่ได้ด าเนินการวิจัย 

ทางศาสตร์พื้นฐาน การประยุกต์ใช้เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน นักวิชาการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

ทั้งทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ นวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ และด้าน  

วาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้ท างานวิจัยในเชิงบูรณาการสร้างองค์ความรู้สู่สิ่งประดิษฐ์ สร้าง

เป็นนวัตกรรมทางการเกษตร ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจภาคการเกษตรตั้งแต่ระดับเกษตรกร 

จากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มผลผลิต รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต เพื่อเป็น

แนวทางในการผลิตพชืและสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญในภาคใต้อย่างยั่งยืน  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงก าหนดให้มีการจัดงานประชุมวิชาการ

นวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 ณ ช้ัน 8 ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

(LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565  โดยจัดให้มี

การบรรยายพิเศษจากผู้เช่ียวชาญในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ  

การน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในภาคบรรยายและโปสเตอร์จากนักวิชาการ ในสาขาทางด้านพืช  

การจัดการศัตรูพืช ปฐพีศาสตร์ พัฒนาการเกษตร สัตวศาสตร์/การผลิตสัตว์ วาริชศาสตร์/ด้านประมง 

และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานจากงานประชุมวิชาการดังกล่าวจะได้ส่งต่อให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณาและตีพมิพ์ใน “e-Proceedings” 

การจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ตรงกับช่วงการจัดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 28 ซึ่งภายในงาน

ดังกล่าวยังมีนิทรรศการ การประกวด และการสาธิตจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การแสดง

และจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรจ านวนมาก จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจทั้งนักวิชาการ เกษตรกร ตลอดจน



 

นักเรียน นักศึกษาจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร และนักวิชาการทางด้านที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

โดยพร้อมเพรียงกัน การสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้นับเป็นก้าวแรกในการระดม/แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อ

น าไปสู่การพัฒนา ดูแลรักษา รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มคุณภาพและ

ตอบสนองความตอ้งการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

2. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อใหนักวิจัย นักวิชาการดานการเกษตรทุกภาคส่วนได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณจ์ากผลงานการวิจัยและพัฒนา 

2) เพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการของภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน ได้รับทราบข้อมูล

ความรูท้ี่เป็นปัจจุบันที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางดา้นการเกษตร 

3) เพื่อรวบรวมผลงานขอมูลงานวิจัยที่ได้เสนอในการประชุม จัดพิมพ์เป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่

ให้แก่สาธารณชนต่อไป 

4) เพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการจากสถาบันที่ท าการวิจัยมีทิศทางศึกษาวิจัย ได้ตรงกับปัญหาของ

เกษตรกร และสามารถตอบสนองตอความตอ้งการของภาคเอกชนผู้ประกอบธุรกิจด้านการเกษตรได้อย่าง

เป็นรูปธรรม 

5) เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเช่น ทางด้านพืชศาสตร์ การจัดการ

ศัตรูพืช ปฐพีศาสตร์ พัฒนาการเกษตร สัตวศาสตร์/การผลิตสัตว์ วาริชศาสตร์/ด้านประมง เพื่อพัฒนาให้

เป็นเครือขา่ยของนักวิจัย เจาหนาที่ของหนว่ยงานตา่งๆ 

3. หนว่ยงานรับผิดชอบ: 

1) กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

2) สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

3) สาขาวิชาวารชิศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

4) สาขานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

4. หนว่ยงานสนับสนุน :  

1) สมาคมศษิย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

2) สมาคมศษิย์เก่าวารชิศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

3) สมาคมสัตวบาลแหง่ประเทศไทย  

4) องค์กรเอกชนและบริษัทต่างๆ 



 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมประชุม : 

1) หนว่ยงานภาครัฐ  

2) สถาบันการศึกษา  

3) หนว่ยงานภาคเอกชน  

4) นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ  

5) นักศกึษาจากภายนอก  

6. สถานที่และระยะเวลาในการจัดประชุม: ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (LRC) ช้ัน 8  

ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 

7. รูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ :  

 การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน 

 การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 

- สาขาทางด้านพืช เชน่ปรับปรุงพันธุ์ สรีรวทิยาพืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีชีวภาพ 

- สาขาทางดา้นการจัดการศัตรูพืช เชน่ ระบบการผลิต การป้องกันก าจัดศัตรูพืชสวน  

- สาขาด้านปฐพีศาสตร์ เช่น การจัดการทรัพยากรดิน การพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร การให้น้ า-

ให้ปุ๋ย ความอดุมสมบูรณ์ของดนิ ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและสารปรับปรุงดนิ 

- สาขาพัฒนาการเกษตร เช่น การส่งเสริมและการติดต่อสื่อสารทางการเกษตร เศรษฐศาสตร์

การพัฒนา ธุรกิจเกษตร ระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการเกษตร การพัฒนาชนบท มนุษยสัมพันธ์ใน

การพัฒนา การจัดการทรัพยากรเกษตรอย่างถูกวิธีมีประสิทธิภาพและยั่งยนื 

- สาขาสัตวศาสตร์/การผลิตสัตว์ เช่น การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์

ของสัตว์เศรษฐกิจ โภชนาศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์

เนื้อสัตว์ การสุขาภิบาล การป้องกันโรค และมาตรฐานฟาร์มสัตว์  การวางแผน การจัดการฟาร์มและ

การตลาดปศุสัตว ์

- สาขาวารชิศาสตร์/ด้านประมง เชน่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชนิดตา่งๆ การจัดการทรัพยากรทางน้ า

อย่างมปีระสิทธิภาพและยั่งยนื 

- อื่นๆ เช่น ระบบการตลาด โลจสิติกส์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจพืชสวน ภูมทิัศนท์างพชืสวน ส่งเสริม  

    การเกษตร 

 



 

 นิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เช่น แปลงสาธิตการ

ปลูกพืชในโรงเรอืนอัจฉริยะ การเพาะเห็ดในโรงเรือน คลินิกเทคโนโลยีการผลติปาล์มน้ ามัน ชีวภัณฑ์ควบคุม
โรคและแมลงปาล์มน้ ามัน นิทรรศการพืชกระท่อม การผลิตพืชโดยไม่ใช้ดิน เทคโนโลยีชีวภาพกับการผลิต

พืช นวัตกรรมอัจฉริยะส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในอนาคต การเลี้ยงปูทะเลในระบบน้ าแบบหมุนเวียน 

และนิทรรศการทางด้านสัตวศาสตร์ การเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค การส่งเสริมการเลี้ยงแพะและการ
บริโภคผลิตภัณฑ์จากแพะ นิทรรศการไก่เบตงครบวงจร เป็นต้น 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  นักวิจัยได้น าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์ 

2)  ผู้เข้าร่วมประชุมได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ เป็นการสร้างเครือข่าย

ระหว่างนักวิจัยและผูเ้กี่ยวข้องหลายภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาพชืสวน 

3)  เป็นการพัฒนานักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรอื่นๆ 

9.                        

ระยะเวลา     รร  

        -กรกฎ ค  2565                 ุ       ำ                   

15 กรกฎาคม 2565         า    การ     ค      

( า า       า า   ก    

30 กรกฎ ค  2565                                      

7     าคม 2565 ว       าย    าร  าระเ     าล  ะเ  ย      รา  เ   

15      ค  2565                                

(                e-Proceedings       บ               

                            

 

10.                             :                 นวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

         1 (        8-19            5) 

ประเภ    าล  ะเ  ย  

            ร่วมน าเสนอผลงาน 2,500    /    

      /          ร่วมน าเสนอผลงาน 1,500    /     

ผูเ้ข้าร่วมงาน แบบไม่น าเสนอ 1,000    /    

Online  

 ส่งบทคัดย่อ 

 ส่งเรื่องเต็มลง e-proceedings 

 

1,000    /     

2,000    /    



 

หมายเหตุ:  

1. ค่าลงทะเบียน ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก (ผูเ้ข้าร่วมประชุมจา่ยเอง) 

2. คณะผูจ้ัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงนิคืนไมว่่ากรณีใด 

11. การช าระเงิน : 

ช าระค่าลงทะเบียนโดยผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

หาดใหญ่ 

ชื่อบัญช ี:  Faculty of Natural Resources 

เลขบัญช:ี  565-255883-1 

กรุณายืนยันการช าระเงินโดยแนบหลักฐานการช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยเขียนชื่อ-นามสกุลผู้

ลงทะเบียน และอัฟโหลดไฟล์ผ่านระบบการลงทะเบียนออนไลน์ในเวปไซด์งานประชุมหรือส่งมาที่โทรสาร : 

0-7428-6038 

12. ตดิต่อสอบถามได้ที ่

นางสาวชมพูนุท บัวเผื่อน 

กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

Email: ainr.psu@gmail.com 

เบอร์โทรศัพท์ 074-286060 

13. วิธีการส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม 

การส่งบทคัดย่อ 

ผู้ที่ต้องการส่งบทคัดยอเพื่อเข้ารวมการน าเสนองานวิจัยครั้งนี้สามารถสงผลงานของท่านได้ทางระบบ

เวบ็ไซตข์องงานประชุมฯ ครั้งที่ 1 หรอืทางอเีมลล์ ainr.psu@gmail.com “กรุณาระบุประเภทการน าเสนอมา

ด้วยทุกครั้ง” เมื่อคณะอนุกรรมการประชุมได้รับผลงานของท่านแล้วจะแจ้งการตอบรับ และความถูกต้อง

ของรูปแบบการเขียนบทคัดย่อสามารถดูรูปแบบการเขียนได้ตามเอกสารแนบ (1)  

การส่งเรื่องเต็ม 

ผู้ที่ต้องการจะส่งเรื่องเต็มเพื่อเขาร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมครั้งนี้สามารถสงผลงานของท่านได้ที่ 

Email: ainr.psu@gmail.com หรือส่งเรื่องเต็มฉบับ hard copy 3 ฉบับ (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4)  

พรอมแผนบันทึกข้อมูล 1 แผน โดยพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด (Microsoft Word for Windows 

2007) ภายในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ที่โต๊ะลงทะเบียนการประชุม หากส่งผลงานเขียนเรื่องเต็มและ

บทคัดย่อไม่ตรงตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ คณะอนุกรรมการ ฯ จะไมรับการพิจารณา 

 

 



 

14. เรื่องเต็ม (Full paper)  

รูปแบบและข้อก าหนดการเขียนเรื่องเต็มตามเอกสารแนบ (2) 

15. การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 

ข้อก าหนดการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 

เพื่อให้การน าเสนอของผูส้ัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ใหเ้กิดปัญหาทางด้านเทคนิค ในการน าเสนอ

จงึขอความร่วมมือใหผู้น้ าเสนอด าเนินการดังนี้ 

การบันทึกไฟล์น าเสนอ 

บันทึกไฟล์นามสกุล .ppt ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟตออฟฟิศ (Microsoft Office) หรอื .pdf 

- ผู้น าเสนอผลงานจะต้องน าไฟล์ที่ต้องการน าเสนอบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร ที่ทางผู้

จัดเตรียมไว้เท่านั้นโดยก าหนดให้ผู้ที่น าเสนอในแต่ละวัน น าไฟล์มามอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการอย่าง

น้อย 1 ช่ัวโมงก่อนน าเสนอ 

การน าเสนอแบบ online โดยใช้ โปรแกรม Zoom Meeting 

- ผูน้ าเสนอต้องเตรียมไฟล์การน าเสนอ พร้อมน าเสนอไฟล์ (แชร์ไฟล์การน าเสนอด้วยตนเอง) และ

บรรยายพร้อม ๆ กัน 

- ตั้งชื่อเป็น รหัสน าเสนอ_ชื่อ นามสกุล และใช้ Template ส าหรับการน าเสนอ ที่ผู้จัดงานประชุม

ก าหนด โดยสามารถดาวน์โหลด Template ได้จากเว็บไซต์ 

- ผู้น าเสนอมีเวลาในการน าเสนอ จ านวน 12 นาที เวลาซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 นาที 

รวม 15 นาที เมื่อหมดเวลา 12 นาที ผู้น าเสนอหยุดการน าเสนอและเตรียมตัวตอบค าถามจาก

ผูท้รงคุณวุฒิตัดสินการน าเสนอผลงาน 

- โปรดแตง่กายสุภาพ ในระหวา่งการน าเสนองาน และเปิดกล้องวีดโีอตลอดการน าเสนอผลงาน 

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้จัดงานจะส่ง Meeting ID และ Password ทางอีเมลของผู้น าเสนอ ล่วงหน้า 3 วัน โปรด

ตรวจสอบห้องประชุม  ที่ผู้น าเสนอต้องเข้าร่วม และศึกษาการใช้โปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเข้าร่วม

ประชุมฯ ล่วงหน้า 

16. การเตรยีมเสนองานภาคโปสเตอร์ 

- ข้อก าหนดส าหรับผูน้ าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

โปสเตอร์ที่ผา่นการพิจารณาแล้ว ต้องติดแสดงผลงานภาคโปสเตอร์ในวันประชุมทั้งวัน โดยผู้น า 

เสนอจะต้องติดตัง้โปสเตอร์ตั้งแตว่ันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นตนไป และให้เสร็จเรียบร้อย

ภายในเวลา 12.00 น.ของวันดังกล่าว และเริ่มเก็บโปสเตอร์ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ตั้งแตเ่วลา 17.00 น. 

-ข้อก าหนดส าหรับผู้น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์แบบ online 

ก าหนดให้น าเสนอออนไลน์ผลงานโปสเตอร์ในรูปแบบ power point, canva หรือโปรแกรมน าเสนองานอื่นๆ 

จ านวนไม่เกิน 3 แผ่นตอ่เรื่อง 
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