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กำหนดการงานประชุมวิชาการนวตักรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครัง้ท่ี 1 

“นวัตกรรมการเกษตรกับการพัฒนาการเกษตรที่ย่ังยืนในสภาวะวิกฤติโลก” 

18-19 สิงหาคม 2565 หอง LRC ชั้น 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และแบบออนไลน ผานโปรแกรม Zoom 
 

วันท่ี 18 สิงหาคม 2565 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

8.30-9.00 ลงทะเบียน/เขาระบบ Zoom Meeting LRC ช้ัน 8 

หอง EILA 5 9.00-9.30  พิธีเปดการประชุม โดย คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

9.30-10.30 บรรยายพิเศษ : นวัตกรรมการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร : โอกาสและการฟนตัวหลังวิกฤติโลก 

โดย : ดร.บุรณิน รตันสมบัติ รองกรรมการผูจดัการใหญนวัตกรรมและธุรกิจใหม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

และนายกสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย ระหวางป 2565-2567 

10.30-10.45 รับประทานอาหารวาง 

10.45-12.00 หัวขอเสวนา : นวัตกรรมการเกษตรกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนในสภาวะวิกฤติโลก 

ดำเนินรายการโดย :  ดร.ไพรัตน ศรีชนะ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภณัฑ อาหาร จำกัด (มหาชน)  

ผูรวมเสวนา   

1. นายณรงคฤทธ์ิ ไชยสาลี รองกรรมการผูจัดการ บริษัท วีไอพี อกรคิัลเจอร จำกัด 

2. นายสุรพล เนียมสะอาด กรรมการผูจดัการบริษัท เออีซี คอนซัลติ้งกรุป จำกัด 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุนทร พิพิธแสงจันทร นายกสมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย 

4. นายธนัญชย ธนทวี กรรมการผูจัดการบริษัท ภูผาฟารม จำกัด 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
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Session 1 : นำเสนอภาคบรรยาย  

สาขาพืชศาสตร 
หอง EILA 5 

ประธาน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลดาวัลย เลศิเลอวงศ 

รองประธาน  ดร.ธิดารตัน แกวคำ 

เลขานุการ  นางสาวสายทิพย ทิพยปาน 

 

Onsite 

เวลา รหัสบทความ ชื่อเร่ือง/ผูแตง  

13.00-13.15 PSO066 
การขยายพันธุขมิ้นชันสายพันธุตรงั 1 ในหลอดทดลอง  

โดย สกุลรัตน หาญศึก  และ สุธาทิพย อรุณนอย 
 

13.15-13.30 PSO083 
การเปรยีบเทียบพันธุดาหลาลูกผสม 

โดย ชญานุช ตรีพันธ  ศุภลักษณ อริยภูชัย  อรรถพล รุกขพันธ   ปยะนุช มุสิกพงศ และ สุมาลี ศรีแกว 
 

13.30-13.45 PSO086 
ผลของวิธีการเตรียมเมล็ดและวิธีการเคลือบตอคณุภาพของเมล็ดพันธุดาวเรือง 

โดย สิรวิชญ กนัธะ วิศรุต รังษี  เมธวิน วงศเมธา และ ธิดารัตน แกวคำ 
 

13.45-14.00 PSO112 
ผลการปรับตัวของทุเรียนลูกผสมในพ้ืนท่ีภาคใตฝงตะวันตกของประเทศไทย 

โดย อรรถพล รุกขพันธ สุมาลี ศรีแกว ชญานุช ตรีพันธ ศุภลักษณ อริยภูชัย และ ปยะนุช มุสิกพงษ 
 

Online 

14.00-14.15 PSO007 

การพัฒนาตนแบบเทคโนโลยีการผลิตแตงกวาญี่ปุนในระบบโรงเรือนจังหวัดขอนแกน        

โดย รัติกาล ยุทธศิลป ปภสัสร สลีารักษ กุศล ถมมา ศิลดา ประนาโส รพีพร ศรีสถิตย  วุฒิพล จันทรสระคู  

และ อรัญญ ขันติยวิชย 

 

14.15-14.30 PSO071 
ผลของอายุผลและสตูรอาหารรวมกับการผาแบงครึ่งยอด ตอการพัฒนาเปนตนออนของมะพราวลูกผสมกะทิพันธุชุมพร 84-2 

โดย สภุาภรณ สาชาติ  ปริญดา หรูนหีม  ศิรลิักษณ แกวสุรลิขิต ลาวัณย จันทรอัมพร  และ สภุัทรา เลิศวัฒนาเกียรต ิ
 

14.30-14.45 PSO081 
การทดสอบพันธุโกโกท่ีใหผลผลิตสูงและมคีุณภาพสำหรับทำช็อกโกแลต 

โดย ปานหทัย นพชนิวงศ สุรรีัตน ปญญาโตนะ และ เสรี อยูสถิตย 
 

14.45-15.00 PSO084 
สูตรอาหารท่ีเหมาะสมตอการขยายพันธุมะพราวลูกผสมกะทิ 5 สายพันธุ โดยวิธีการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพืช 

โดย อรทัย ธนัญชัย  หยกทิพย สดุารีย  ปรญิดา หรูนหีม  สภุาภรณ สาชาติ  ทิพยา ไกรทอง และ สภุัทรา เลศิวัฒนาเกียรต ิ
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15.00-15.20  รับประทานอาหารวาง  

นำเสนอภาคโปสเตอร (Online) 

ประธาน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลดาวัลย เลิศเลอวงศ 
หอง EILA 5 

15.20-15.25 PSP002 

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกระชับเชิงการคา 

โดย ยุทธ ทนโมะ  พุทธธินันทร จารุวัฒน  ประเสริฐ อุปถัมป  จุฑารัตน เกตุนอก  ธนาวัฒน ทิพยชิต  

และ อนุสรณ สุวรรณเวียง 

 

15.25-15.30 PSP013 
ผลของตนตอยางพาราตอการเจรญิเติบโต และการประเมินผลผลิตน้ำยางในระยะกลาของก่ิงพันธุดี RRIT 251 

โดย ศศิวิมล หลีวงค จรสัศรี นวลศรี ณัฏฐากร วรอัฐสิน และ กรกช นาคคนอง 
 

15.30-15.35 PSP018 
ผลของอัตราปลูกตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และคณุภาพเมลด็พันธุของถ่ัวพรา 

โดย ชืน่จิต แกวกัญญา เครือฟา คนหมั่น   และ รตัติยา สารโภคา 
 

15.35-15.40 PSP024 
ผลของระดับความเขมแสงตอการผลิตบัวบกปลูกแบบแนวดิ่งในอาคาร 

โดย จีรภา ออสติน ภัทรพร ศรีวราพันธุ  วุฒิพล จันทรสระคู  และ อรพิน หนูทอง 
 

15.40-15.45 PSP029 
ระยะการใหแสงท่ีเหมาะสมตอการผลิตบัวบกปลูกแบบแนวดิ่งในอาคาร 

โดย จีรภา ออสติน  ภัทรพร ศรีวราพันธุ  วุฒิพล จันทรสระคู  และ อรพิน หนูทอง 
 

15.45-15.50 PSP030 
ผลของความหนาแนนตนตอการเจริญเติบโตของบัวบกปลูกแบบแนวดิ่งในอาคาร 

โดย จีรภา ออสติน  ภัทรพร ศรีวราพันธุ  วุฒิพล จันทรสระคู  และอรพิน หนูทอง 
 

15.50-15.55 PSP031 
สารละลายธาตุอาหารพืชท่ีเหมาะสมในการผลติบัวบกบนวัสดุปลูกแบบแนวดิ่งในอาคาร 

โดย จีรภา ออสติน  อารีวรรณ ฉิมทับ  ภัทรพร ศรีวราพันธุ  วุฒิพล จันทรสระคู  และ อรพิน หนูทอง 
 

15.55-16.00 PSP032 
ผลสารละลายธาตุอาหารพืชอินทรียตอผลผลิตบัวบกท่ีปลูกบนวัสดปุลูกแบบแนวดิ่งในอาคาร 

โดย จีรภา ออสติน  อารีวรรณ ฉิมทับ  ภัทรพร ศรีวราพันธุ  วุฒิพล จันทรสระคู  และ อรพิน หนูทอง 
 

16.00-16.05 PSP033 
การคัดเลือกพันธุบัวบกท่ีเหมาะสมสำหรับปลูกในอาคารโดยใชแสงเทียม 

โดย จีรภา ออสติน  อารีวรรณ ฉิมทับ  ภัทรพร ศรีวราพันธุ  วุฒิพล จันทรสระคู  และ อรพิน หนูทอง 
 

16.05-16.10 PSP034 

สำรวจ รวบรวม อนุรักษ และคัดเลือกพันธุพืชผักพ้ืนเมืองภาคใต 

โดย อารีวรรณ ฉิมทับ  ภัทรพร ศรีวราพันธุ  อุดมพร เสือมาก  อัจฉรา ทองสวัดิ์  และ สมคิด ดำนอย วิริยา ประจิมพันธุ  

อาพร คงอิสโร  ภาวิณี คามวุฒิ  บรรเจดิ พูลศลิป  นิภาภรณ ชูสีนวน  ไพบูรณ เปรียบยิ่ง  และ จรีภา ออสติน 
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16.10-16.15 PSP064 
ประสิทธิภาพของดีเอ็นเอบารโคดเพ่ือการระบุชนิดและความหลากหลายของพืชผักพ้ืนเมืองภาคใตในวงศขิง 

โดย ธีรภัทร เหลืองศุภบูลย  อภญิญา วงศเปย  จีรภา ออสติน  สพิุนญา บุญมานพ และ กัญญาภรณ พิพิธแสงจันทร 
 

16.15-16.20 PSP065 

องคประกอบในน้ำมันหอมระเหยของเปราะหอมท่ีเก็บรวบรวมจากจังหวัดพิษณุโลกของประเทศไทย 

โดย อภิญญา วงศเปย  ชลลดา สามพันพวง  ธีรภัทร เหลืองศุภบูลย กัญญาภรณ พิพิธแสงจันทร  วินัย สมประสงค   

และ สมชาย บุญประดับ 

 

16.20-16.25 PSP069 
ความหลากหลายของพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” ท่ีพบในพ้ืนท่ีภาคใตของประเทศไทย 

โดย ชลลดา  สามพันพวง  เสาวณี  เดชะคำภู  นิภาพร บัวอ่ิน พิทยา วงษชาง และ ปาริฉัตร สังขสะอาด 
 

16.25-16.30 PSP072 
การขยายพันธุมันข้ีหนูในสภาพปลอดเช้ือเพ่ือการอนุรักษ 

โดย สุพินญา บุญมานพ  ปาริฉัตร สังขสะอาด  และ อัสนี สงเสริม 
 

    

Session 1 : สาขาการจัดการศัตรูพืช 

นำเสนอภาคบรรยาย  
หอง EILA 6 

ประธาน  รองศาสตราจารย ดร.นริศ ทาวจันทร 

รองประธาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนัญชนก ไชยรินทร 

เลขานุการ นางสาววริน กลาการขาย  

 

Onsite 

13.00-13.15 PEO014 
การประยุกตใชอนุภาคละอองน้ำไฟฟาสถิตเพ่ือกระตุนการตอบสนองในเมลอนตอโรคผลเนาจากเช้ือ Fusarium incarnatum 

โดย สชุาวดี เขียวเลง  และ อนุรักษ สันปาเปา 
 

13.15-13.30 

 

PEO015 

 

กิจกรรมการตานเช้ือราของ Streptomyces angustmyceticus NR8-2 ตอการเจรญิของเช้ือรา Curvularia sp. สาเหตโุรคจดุสี

น้ำตาลของแกวมังกร 

โดย ฟากิฮ ลาเตะนือริง  และ อนุรักษ สันปาเปา 

 

13.30-13.45 PEO019 

Antifungal abilities of Trichoderma sp. K1-02 against Neoscytalidium dimidiatum causing stem canker on red-

flesh dragon fruit (Hylocereus polyrhizus) 

By Dy, K.S. and Sunpapao, A. 
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Online 

13.45-14.00 
PEO012 

 

ประสิทธิภาพของเช้ือราสาเหตุโรคแมลงในการควบคมุแมลงวันผลไม Bactrocera dorsalis (Hendel) 

โดย ณัฐชนนัท ภักดีศุภผล  และ จุรีมาศ วังคีร ี
 

14.00-14.15 PEO037 
ทดสอบการใชแบคทีเรยีบีเอสควบคุมโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ 

โดย นิยม ไขมุกข รัตนาวลี พรหมเพียรพงศ  รัติกาล ยุทธศิลป และ สำเนียง ไขมุกข 
 

14.15-14.30 PEO039 
ความปลอดภัยในการใชหนอนแมลงวันลาย Hermetia illucens ในการจัดการขยะอินทรียชุมชน 

โดย จตุรงค เหลาแหลม สุทธิศักดิ์ ณรงคศักดิ์ และ เรียม ยินด ี
 

14.30-14.45 PEO052 
การผลิตทอนพันธุมันสำปะหลังสะอาดเพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรคใบดางมันสำปะหลัง 

โดย วารีย  ทองมี  หน่ึงฤทัย  ศรีธรราษฎร  ไพเราะ  ขวัญงาม และ พรทิพย  จันทรบุตร 
 

14.45-15.00 PEO077 
การจำแนกลักษณะพันธุกรรมโดยความตานทานโรคของถ่ัวเขียวผิวมันและถ่ัวเขียวผิวดำ 

โดย เชาวนาถ พฤทธิเทพ  อัจฉรา จอมสงาวงศ อารดา มาสริ  และ ศมิษฐา แมนเหมือน 
 

15.00-15.15 PEO099 
ประสิทธิภาพของสารกำจดัวัชพืชชีวภาพจากใบมะมวงผสมสารลดแรงตึงผิวชีวภาพในการควบคมุวัชพืชระยะหลังงอก 

โดย เจตนสฤษฎิ์ อินทรานุช  อนาวินต จันสวาง  ณิชากร คอนดี  และ สุพรรณิกา อินตะนนท 
 

15.15-15.20  รับประทานอาหารวางในหองประชุม  

นำเสนอภาคโปสเตอร (Online) 

ประธาน  รองศาสตราจารย ดร.นริศ ทาวจันทร 
หอง EILA 6 

15.20-15.25 PSP080 
เปรียบเทียบการปลูกโกโกแบบพืชเดี่ยวและพืชรวม 

โดย ปานหทัย นพชนิวงศ สุรรีัตน ปญญาโตนะ และ เสรี อยูสถิตย 
 

15.25-15.30 PSP082 
ผลของคลอร็อกซตอการฆาเช้ืออาหารเพาะเลี้ยง และการสรางแคลลัสของใบออนแอฟริกันไวโอเล็ตในสภาพปลอดเช้ือ 

โดย ยุพาภรณ วิริยะนานนท  และ ยามีละห วาเล็ง 
 

15.30-15.35 PSP088 
การคัดเลือกพันธุมะพราวลูกผสมกะทิน้ำหอม 

โดย ดารากร เผาชู  ทิพยา  ไกรทอง ปริญดา  หรูนหมี หยกทิพย สดุารีย และ ชญานุช  ตรีพันธ 
 

15.35-15.40 PSP092 
ชวงเวลาท่ีเหมาะสมของการผสมเกสรตอการติดผลของมะพราวพันธุมลายสูีเหลืองตนเตีย้ 

โดย ปริญดา  หรูนหีม  กุลินดา  แทนจันทร  ปฏิวัติ  วงศพิทักษ  และ ณัฐชา  บุญโพธ์ิแกว 
 

15.40-15.45 PSP104 
อุโมงคโกงกาง : ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินในพ้ืนท่ีปาชายเลน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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โดย สภุาวดี รามสตูร  มัณฑกา  วีระพงศ และ ดำรงศพันธ ใจหาววีระพงศ 

15.45-15.50 PSP108 

การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของหญาคาทะเล Enhalus acoroides ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยใช

เทคนิค SSR 

โดย ปทมา ศรีน้ำเงิน  ณัฐรติา นาคพิมาย และ วศิน ยุวนะเตมีย 

 

15.50-15.55 PSP109 

การทดสอบเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสวนมะพราวในภาคใตตอนลาง 

โดย สายสุรีย วงศวิชัยวัฒน  ศยามล แกวบรรจง  ทรงเมท สังขนอย และ ทณัช บูรณวัฒน ภัทรา กิณเรศ   

และ บุณณิศา ฆังคมณ ี

 

15.55-16.00 PSP110 
การศึกษาวัสดุเพาะตนออนของทานตะวันและผักบุง 

โดย อภสิิทธิ์ ชิตวณิช  และ รุศมา มฤบด ี
 

16.00-16.05 PSP117 
ผลการใชเครื่องปลิดฝกถ่ัวลสิงระบบปอนอัตโนมัตติอคุณภาพเมล็ดพันธุ 

โดย ศษิา พิทักษ  กลวัชร ทิมินกุล  กาญจนา มหาเวศยกุล  วิมลรัตน ดำขำ เปรมจติต ถ่ินคำ และ สิทธิพงศ ศรีสวางวงศ 
 

16.05-16.10 PSP126 

การเจรญิเติบโตของยอดหงสองคดำ (Globba praecox K.J.Williams & Paisooks.) พืชหายากของไทยในสภาพปลอดเช้ือ 

โดย น้ำฝน ชาชัย บัณฑิตา เพ็ญสรุิยะ  สรุสิทธ์ิ วงศสัจจานันท  เตชิตา ปนสันเทียะ เรวัตร จินดาเจี่ย  ธีระวัตน ศรสีุข  

จรรยา มุงงาม   ปราโมทย ไตรบุญ และ จักรกฤษณ ศรีแสง 

 

16.10-16.15 PSP127 

การเจรญิเตบิโตในสภาพปลอดเช้ือของยอดเปราะภภููหลวง (Caulokaempferia phuluangensis Picheans. & Mokkamul) พืช

ถ่ินเดียวของไทย 

โดย บัณฑิตา เพ็ญสุริยะ  น้ำฝน ชาชัย  มนัสชนก เกตกลางดอน  พงศกร นิตยมี พงษศักดิ์ แกวศรี ภัทรา ประทับกอง  ปราโมทย 

ไตรบุญ และ จักรกฤษณ ศรีแสง 

 

16.15-16.20 PSP141 
ผลของการฉายรังสีแกมมาตออัตราการเจริญเติบโตของตนเนระพูสีไทยในสภาพปลอดเช้ือ 

โดย อโณทัย จิตมั่น  คทารัตน ชุตินันทกุล  และ เฌอมาลย วงศชาวจันท 
 

16.20-16.25 PSP143 
ผลของการใหน้ำตอการตดิผลและคุณภาพผลออนของมะพราวน้ำหอมจังหวัดชุมพร 

โดย วิไลวรรณ ทวิชศรี  ปรีดา หมวดจันทร  สราวุฒิ ปานทน  ธนพงษ แสนจุม และ ปยดุา สลับส ี
 

16.25-16.30 PSP146 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการงอกของเมลด็พันธุหนอไมฝรั่ง  

โดย เรวัตร จินดาเจี่ย อรสา วงพินิจ  จรรยา มุงงาม จักรกฤษณ ศรีแสง ธีระวัฒณ ศรสุข สุรสิทธ์ิ วงษสัจจานันท   

พงษศักดิ์ แกวศรี  เตชิตา ปนสันเทียะ และ พงศกร นิตยม ี
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Session 1 : นำเสนอภาคบรรยาย  

สาขาวาริชศาสตรและประมง 
หอง EILA 3 

ประธาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธพงษ สังขนอย 

รองประธาน ดร.นัทท นันทพงศ 

เลขานุการ นางสาวศริิวรรณ เจาวงศสวัสดิ ์

 

Onsite 

13.00-13.15 AQO003 

ศึกษาประสิทธิภาพการเจรญิเติบโตและการสืบพันธุของพอแมพันธุปูทะเล (Scylla paramamosain) ท่ีไดจากการเลี้ยง 

ในบอดิน 

โดย รุงทิวา คนสันทัด  และ วุฒิชัย ออนเอ่ียม 

 

13.15-13.30 AQO048 

ผลของการใชสารสกัดจากใบหูกวาง (Terminalia catappa) เปนสารเติมแตงในน้ำเลี้ยงปลากัด (Betta splendens)  

เพศผูระยะวัยรุน 

โดย เสาวลักษณ มาลาวะ  นัทท นันทพงศ  นเรศ ซวนยุก  และ การุณ ทองประจุแกว 

 

13.30-13.45 AQO105 
การคัดเลือกและศึกษาลักษณะของแบคทีเรียบาซลิลสัทนเค็มสองสายพันธุในการบำบัดน้ำเสียท่ีมีความเค็ม 

โดย สนุิภา จนัทรแกว  ธัญญเรศ กอนแกว  อนุสสรา ทองสังข และ ยุทธพงษ สังขนอย 
 

13.45-14.00 AQO106 
การคัดแยกแบคทีเรียบาซิลลัส เพ่ือเปนหัวเช้ือไบโอฟลอค 

โดย สชุานนัท เอ่ียมสกุล  และยทุธพงษ สังขนอย 
 

14.00-14.15 AQO121 
สถานการณสงออกอาหารสัตวน้ำ พ.ศ.2560-2564 และแนวโนมตลาดสงออกท่ีสำคญั 

โดย ศุภรัตน ฉัตรจริยเวศน ภาสกร ศิริพิพัฒน  อังคณา กรุนทอง และ จุฑามาศ ชมภูนิช 
 

Online 

14.15-14.30 AQO063 
ผลของสาหรายพวงองุนตอการลดปริมาณสารประกอบไนโตรเจนและออรโธฟอสเฟตเพ่ือการบำบัดน้ำ 

โดย กมลวรรณ ศุภวิญู  และ ยุทธนา  สวางอารมย 
 

14.30-14.45 AQO134 
การใชสารสกัดแทนนินจากใบหูกวางตออัตรารอดของปลากะพงขาว 

โดย พรพิมล พิมลรัตน  ชานนท  สุภรักษ  และ นิรุทธ หวัดสนิท 
 

14.45-15.00 AQO142 
ผลการเปลี่ยนชนิดอาหาร ตออัตรารอดในการอนุบาลลูกกุงมดแดง Rhynchocinetes durbanensis (Gondon, 1936) 

โดย วิไลวรรณ พวงสันเทียะ  ศิรวิรรณ ชูศรี   ศุภรดา ยุทธพรปรีชา  ไพรัช ทองระอา  และจักรพงษ ศรีพนมยม 
 

15.00-15.20  รับประทานอาหารวาง  
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นำเสนอภาคโปสเตอร (Online) 

ประธาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธพงษ สังขนอย 
หอง EILA 3 

15.20-15.25 

 

PSP149 

 

การประเมินความตานทานของถ่ัวเขียวผิวมันและถ่ัวเขียวผิวดำตอการเขาทำลายของหนอนกระทูผัก  

(Spodoptera litura Fabricius) 

โดย ปวีณา  ไชยวรรณ  อารดา  มาสริ   เชาวนาถ พฤทธิเทพ และ อนุวัฒน  จันทรสุวรรณ 

 

15.25-15.30 PSP150 

ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตสมโอหอมควนลัง 

โดย ศยามล  แกวบรรจง  สายสรุีย  วงศวิชัยวัฒน  สายไหม  นพรตัน  ยุวดี  ไชยสังข  บุญณศิา ฆังคมณี  

และ ฮสัซลั บิลหยา 

 

 

15.30-15.35 PSP162 
การศึกษาจำแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสณัฐานวิทยาของถ่ัวเขียวผิวดำ 

โดย ศมิษฐา แมนเหมือน  อัจฉรา  จอมสงาวงศ  ปวีณา ไชยวรรณ และ อารดา มาสร ิ
 

15.35-15.40 PSP166 
ผลของโคลชิซินตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสณัฐานวิทยาและสรีรวิทยาของเทียนสิรินธรในหลอดทดลอง 

โดย ไซนียะ สะมาลา  และ สุรีรตัน เย็นชอน 
 

15.40-15.45 PSP168 

ผลของกรดจบิเบอเรลลิกตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการงอกของเมลด็กระบองเพชรสายพันธุ Melocactus matanzanus และ 

Melocactus variegate ในสภาพปลอดเช้ือ 

โดย สภุาวดี รามสตูร  ผการัตน โรจนดวง   จิดาภา  ล่ำหวย และ ปรีดาวรรณ  จันคง 

 

15.45-15.50 PEP011 
ประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรบดในการควบคุมดวงงวงขาว Sitophilus oryzae L. 

โดย เกษสินี แกวสระแสน  และ จุรีมาศ วังคีร ี
 

15.50-15.55 PEP076 

การแยกแบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus spp. จากดินรอบรากพริกและประสิทธิภาพในการควบคุมไสเดือนฝอยรากปม Meloidogyne 

enterolobii ในหองปฏิบัติการ 

โดย สรารี วีระวงศ  สุพจน  กาเซ็ม  บัญชา  ชินศรี และ อนงคนุช  สาสนรักกิจ 

 

15.55-16.00 SSP057 
การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus subtilis เพ่ือควบคมุ Rigidoporus microporus สาเหตุโรครากขาวยางพารา 

โดย นพมาศ  มณีนิล  และอัจฉรา เพ็งหนู 
 

16.00-16.05 SSP111 
ผลของการจดัการธาตุอาหารสำหรับปาลมน้ำมันตามคาวิเคราะหดนิและใบในเขตความเหมาะสมของดินในจังหวัดสงขลา 

โดย สายสุรีย วงศวิชัยวัฒน  ศยามล แกวบรรจง ทรงเมท สังขนอย ทณัช บูรณวัฒน ภัทรา กิณเรศ  และ บุณณิศา ฆังคมณ ี
 

16.05-16.10 ANP059 
การเสริมเปลือกลูกหยีบดในสูตรอาหารขนตอปรมิาณการกินไดและการยอยไดของโภชนะ ในแพะเพศเมียหลังหยานม 

โดย ศราวุธ  ยูนุ  มณฑิชา พุทซาคำ  และ เทียนทิพย ไกรพรม 
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16.10-16.15 ANP073 
ผลของการเสรมิผงไมโครเอนแคปซูลน้ำมันกรดไขมันสายกลางเขมขนตอประสิทธิภาพการผลติในสุกรระยะรุน 

โดย นิทัศน วิชาสิทธิ ์ อดิศักดิ์ คงแกว  ขวัญกมล ขันใจ  สมคิด จันทรนก  การัณ ศิริพานิช และ วันด ีทาตระกูล 
 

16.15-16.20 ANP136 
ผลของการใชน้ำหมักใบเตยตอคณุภาพบางประการของไขนกกระทาญี่ปุน 

โดย ทักษิณ ทองบุญเรือง  ดาณียา ดอเลาะ  ฟุรกอน สีดัง และ บุคอรี มะตูแก 
 

16.20-16.25 AQP094 
ผลของการเสรมิกรดอินทรียและน้ำมันหอมระเหยในอาหารตอเช้ือ Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) ในกุงขาวแวนนาไม 

โดย ปยะรัฐ จนัทรออน  ภวัฐพงศ นอยเลิศ ทวีศักดิ์ จันทรเจียม อัจฉรา คลายสุวรรณ และ ประพันธศักดิ์ ศีรษะภมู ิ
 

16.25-16.30 ADP130 
ปจจัยท่ีมีผลจากการปลูกออยโรงงานตอความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภ ู

โดย กจิษารธ อนเงินทยากร  และ ณรินทรภัทร เลขะพันทรัชต 
 

16.30-17.00  ชมโปสเตอรวิชาการ (Onsite)  
บริเวณหนา

หองประชุม 
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วันท่ี 19 สิงหาคม 2565 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

8.30-9.00 ลงทะเบียน / เขาระบบ Zoom Meeting LRC ช้ัน 8 

หอง EILA 5 9.00-9.45         
 

บรรยายพิเศษ : เกษตรแมนยำในอนาคต : กรณีเกษตรไทย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร นายกสมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย 

9.45-10.00 รับประทานอาหารวาง 

Session 2 : นำเสนอภาคบรรยาย  

สาขาพืชศาสตร 
หอง EILA 5 

ประธาน รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร ซุนสุวรรณ 

รองประธาน รองศาสตราจารย ดร.สุภาวดี รามสตูร  

เลขานุการ นางสาวชาครยิา นิหะ  

 

Onsite 

เวลา รหัสบทความ ชื่อเร่ือง/ผูแตง  

10.00-10.15 PSO114 
การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกเมลอนและคุณสมบัติการยับยั้งจลุินทรียกอโรค 

โดย ซารอยา บิลราหีม อภิชาติ อูไพจิตร และ อัจฉรา ธรรมรัตน 
 

10.15-10.30 PSO115 

ศักยภาพการใหผลผลติของขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน ชุดป 2018-2020 

โดย ฉลอง เกิดศรี  วรรษมน มงคล  สุพรรณณี เปงคำ  พรอุมา เซงแซ  ภาคภูมิ  ถ่ินคำ  นันทนา โพธ์ิสุข   

ฉัตรชีวิน ดาวใหญ  ศุภวรรณ มาดหมาย  พงศพันธุ เบาทอง เชาวนาถ พฤทธิเทพ และ ปวีณา ไชยวรรณ 

 

10.30-10.45 PSO131 
ผลของแคลเซียมคลอไรดและสารเคลือบคารราจีแนนตอคุณภาพของมะละกอตดัแตง 

โดย สภุาวดี ชนกเศรณี  รอยตะวัน ใบผอง ปวาลี ชมภูรัตน ธฤติธนเกียรติ์  และ ดวงใจ  นอยวัน 
 

10.45-11.00 PSO133 
การเติบโตและผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวตอวันปลูกท่ีแตกตางกันในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา 

โดย ศศิพิมพ ภิรมจิตร  และ จักรตัน อโณทัย 
 

Online 

11.00-11.15 

 

PSO089 

 

การเปรยีบเทียบพันธุมะพราวลูกผสมสามทาง 

โดย หยกทิพย สุดารีย  ทิพยา ไกรทอง  ปริญดา หรูนหมี วิไลวรรณ ทวิชศรี  เสรี อยูสถิตย และ ไพรตัน ชวยเต็ม 
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11.15-11.30 PSO098 
ผลทางอัลลีโลพาธีของใบมะมวงในการยับยั้งการงอกและการเจรญิเติบโตของพืช 

โดย พิชชาพร อุตโก  ธมลวรรณ เทพคุณ  และ สุพรรณิกา อินตะนนท 
 

11.30-11.45 PSO050 
การเปรยีบเทียบอัญชันสายพันธุลกูผสม 

โดย เกษร แชมชื่น  จรญั ดิษฐไชยวงศ  พินิจ เขียวพุมพวง  และ ดาวรรณ สนคง 
 

11.45-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  

Session 3 : นำเสนอภาคบรรยาย  

สาขาพืชศาสตร 
หอง EILA 5 

ประธาน รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร ซุนสุวรรณ 

รองประธาน รองศาสตราจารย ดร.สุภาวดี รามสตูร 

เลขานุการ นางสาวปรมาภรณ นอยมุสิก  

 

Onsite 

13.00-13.15 PSO135 
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะท่ีเก่ียวของกับผลผลิตของประชากรปาลมน้ำมันท่ีแตกตางกัน 

โดย กิตติกานต ชโนทาหรณ  ธีระ เอกสมทราเมษฐ  และ จักรัตน อโณทัย 
 

13.15-13.30 PSO156 
เทคนิคปลอดเช้ือสำหรับการสรางยอดรวม และเพ่ิมปริมาณแคลลสัในขาวเหนียวดำหมอ 37 

โดย ศศิวิมล มวงมี  สรุีรตัน เย็นชอน และ สมปอง เตชะโต 
 

Online 

13.30-13.45 PSO137 
ผลของบรรจุภณัฑตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพใบกัญชาสดระหวางการเก็บรักษา 

โดย กนกพร สุขา  และ สุรสัวดี พรหมอยู 
 

13.45-14.00 PSO139 
การคัดเลือกและประเมินพันธุฟกทองพันธุไขเนานาน 

โดย ภัทราภรณ ศรสีมรรถการ  ชัยวัฒน พงศสุขุมาลกุล  พรพนา จินาวงค  และ จานุลกัษณ ขนบดี 
 

14.00-14.15 PSO159 

การแชเมลด็พันธุดวย Bacillus subtilis และ Bacillus megaterium ตอการเจริญเติบโตของตนกลาพริกพันธุจอมทองและพันธุ

ซุปเปอรฮอท 

โดย เรืองบุญ อุนเจริญ  กนกพร แกวสีเหลอืง  กฤตยิา แหลมศรี และ วิภา หอมหวล 
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Session 2 : นำเสนอภาคบรรยาย  

สาขาปฐพีศาสตร 
หอง EILA 6 

ประธาน รองศาสตราจารย ดร.จำเปน ออนทอง 

รองประธาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย อำคา 

เลขานุการ นางสาวอารรีัตน ชูเมฆา 

 

Onsite 

10.00-10.15 SSO090 
ผลของปุยมลูไกรวมกับสารไคโตโอลิโกแซคคาไรดตอการเติบโต ผลผลิตขาวโพดฝกออน และสมบัตดินิบางประการในชุดดินกำแพงแสน 

โดย ณัฐวุฒิ คงตะโก  กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร   พรไพรินทร รุงเจรญิทอง และ ศุภชัย อำคา 
 

10.15-10.30 SSO095 

ศึกษาอัตราปุยหมักท่ีเหมาะสมในระบบอินทรียและปุยเคมตีามคาวิเคราะหดินตอการผลติเมล็ดพันธุขาวโพดหวานลูกผสมพันธุสงขลา 

84-1 

โดย ธนพันธ พงษไทย  ศิรากานต ขยันการ สารีรตัน ไชยสอง ศรญัจิต ชนะสุวรรณ และ ปริญดา หรูนหีม 

 

10.30-10.45 PSO129 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติมันสำปะหลังดวยปุยชีวภาพพีจีพีอาร-ทรี 

โดย โสภิตา สมคิด นาฏญา โสภา ศรีนวล สรุาษฎร นิพนธ ภาชนะวรรณ สุชาติ  แกวกมลจติ พิกุลทอง  สุอนงค และ อภิชาติ  เมือง

ซอง 

 

Online 

10.45-11.00 SSO054 
ผลของสารขับจากรากออยตอการเจริญเติบโตและกิจกรรมของจุลินทรีย 

โดย วิทยา ถาวรศักด์ิ และ เพชรดา ปนใจ 
 

11.00-11.15 SSO055 

ผลของรูปแบบการจัดการน้ำรวมกับการใสปุยตามคาวิเคราะหดินตอผลผลิตและประสิทธิภาพการใชน้ำของขาวปทุมธานี 1 ท่ีปลูกในชุด

ดินสมุทรปราการ 

โดย อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ ธนวดี  พรหมจันทร  และ จีระศักดิ์ ชอบแตง 

 

11.15-11.30 SSO100 
สถานการณคณุสมบัติของดินนาท่ีใชปลูกขาวในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 

โดย พิชญนันท  กังแฮ  สุทธกานต  ใจกาวิล  กันตธณวิชญ ใจสงฆ และ เนตรนภา อินสลุด 
 

11.30-11.45 SSO101 
การศึกษาเบ้ืองตนเก่ียวกับการปลกูบักวีตในพ้ืนท่ีอำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

โดย สุทธกานต ใจกาวิล  วิชญภาส สังพาลี  จักรพงษ กางโสภา  และ เนตรนภา อินสลุด 
 

11.45-12.00 SSO160 
การใชชีวภัณฑ B-Rice รวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวพันธุ กข61 

โดย สุธิวา ชาดี  สาวิตรี บำยุทธ์ิ และวิภา หอมหวล 
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12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  

Session 3 : นำเสนอภาคบรรยาย  

สาขาพัฒนาการเกษตร 
หอง EILA 6 

ประธาน รองศาสตราจารย ดร.วิโชติ จงรุงโรจน 

รองประธาน ดร.นฤมล พฤกษา 

เลขานุการ ผศ.ศิราณี วงศกระจาง 

 

Onsite 

13.00-13.15 ADO132 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือการออกแบบระบบสงน้ำแปลงนา  

โดย กวินธิดา ปนทอง สุรชาติ เพ็งมีศรี และ นายพัสกร ประเทพ 
 

13.15-13.30 ADO157 
การพัฒนาแบบบันทึกขอมูลแปลงเพาะปลูกพืชออนไลนสำหรับการขอตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 

โดย พจนา สมีันตร  สายธาร ชาญชัย  ศุภากร ภูธง   นันทพงษ ควรระงับ และ ฐิตวรี อ่ำสอาด 
 

13.30-13.45 ADO158 
การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรณเีกษตรกรสวนยางพารา อำเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 

โดย โสธร เกิดแกว  พจนา สีมันตร และ ทิวา พาโคกทม 
 

Online 

13.45-14.00 ADO036 

ความคิดเห็นของเกษตรกรในอำเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ตอการยกเลิกการใชพาราควอต คลอรไพริฟอส และการจำกัดการใช

ไกลโฟเซต 

โดย เอกชัย สุสกลุโชคดี   จุฑาทิพย เฉลิมผล  รุจ ศริิสญัลักษณ และ อภิรัฐ บัณฑิต 

 

14.00-14.15 ADO045 

ระบบการติดตามการเจรญิเติบโตของเมลอน  กรณีศกึษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

โดย สริิณา ชวยเต็ม  พิมพรรณ พิมลรตัน และ วีรภัทร ชมวงษ 
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Session 2 : นำเสนอภาคบรรยาย  

สาขาสัตวศาสตร 
หอง EILA 3 

ประธาน รองศาสตราจารย ดร.ปน จันจุฬา 

รองประธาน ดร.วิศาล อดทน  

เลขานุการ นางสาวณัฐชา ปญญาวุฒิ 

 

Onsite 

10.00-10.15 ANO107 

การพัฒนาสูตรน้ำปรุงรสสำหรับเน้ือแพะแดดเดียวและการยอมรับไดของผูบริโภคเน้ือแพะแดดเดียว เพ่ือตอบโจทยความตองการ

ผลิตภณัฑชุมชนเชิงสรางสรรคและยั่งยืน 

โดย ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ  เสาวภา เขียนงาม อรรถพล เทียนทอง  และ อภิญญา รตันไชย 

 

10.15-10.30 ANO144 

ผลของสมดุลกรดอะมิโนในอาหารไกเน้ือตอประสิทธิภาพการใชโปรตีน สมรรถภาพการเจริญเติบโต คณุภาพซาก และคาทางเคมีใน

เลือด 

โดย พูลศักด์ิ ตรีวัย  ธนากร วิชัยวงษ  ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ และ ชาญวิทย แกวตาป 

 

10.30-11.00 ANO145 
การประเมินพันธุกรรมการใหผลผลิตไขในเปดพันธุกากีแคมเบลลโดยใชโมเดลรีเกรซช่ันสุม 

โดย ไพบูลย ศรสีิทธิยานนท  ทวีศิลป จีนดวง  พิชญานิภา พงษพานิช   ธัญจิรา เทพรัตน ศุภนนท ตูน่ิม และ มงคล เทพรัตน 
 

11.00-11.15 ANO151 
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน MC1R cGH และ PIT I ในไกเบตง 

โดย เนาวรัตน มณีโชติ  ธีรวัต ขันติชนะกุล  ณฎัฐธิดา บุญถึงจิตร  พรชิตา แสนทวี  ศุภนนท ตูน่ิม และ พิชญานิภา พงษพานิช 
 

Online  

11.15-11.30 ANO140 
ผลของการจำกัดวิตามินเอและการเสริมทอรีนในอาหารตอประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและคาพารามิเตอรในเลือดของโคขุน 

โดย กนัตฤทัย คำนอย  สุบรรณ ฝอยกลาง  อนุสรณ เชิดทอง  สุนทร เกไกรสร  และ จุฬากร ปานะถึก 
 

11.30-11.45 ANO153 
ผลของการเสรมิฟรุกโตโอลโิกแซคคาไรดในน้ำดื่มตอสมรรถภาพการผลิตของไกเน้ือ 

โดย เพียงใจ ฉายละออ  เชารวิทย ระฆังทอง  ไพรัตน ศรีชนะ และ ชัยภูมิ บัญชาศักดิ ์
 

11.45-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
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Session 3 : นำเสนอภาคบรรยาย  

สาขาสัตวศาสตร  
หอง EILA 3 

ประธาน ดร. พิชญานิภา พงษพานิช 

รองประธาน ดร. ศุภนนท ตูน่ิม 

เลขานุการ นางสาวณัฎฐธิดา บุญถึงจิตร 

 

Onsite 

13.00-13.15  ANO178 

สารเสริมอาหาร Bacillus subtilis 29784 ตอการลดแบคทีเรียอโีคไลนกอโรคในสัตวปก  ภายใตการเล้ียงไกเน้ือเชิงพาณิชยในภาคใต

ประเทศไทย 

โดย นันทวัฒน ซายขวัญ ธญัญธร จิระเดชบดี  ณัชธฤต ฤกษงาม  ดำรงศักด์ิ ฟารุงสาง  มนูศักด์ิ วงศพัชรชัย   ณัฐวัลย นนทเบญจวรรณ  

สุณิษา คงทอง  พิพฒัน ผิวงาม  ณรงรัตน มะลิวงษ  และ ยงยุทธ เทพรัตน 

 

13.15-13.30  ANO179 

ผลของการเสริมสารสกัด isoquinoline alkaloids ตอการเจริญเติบโตและ gut microbiome ในไกเน้ือทีถู่กเล้ียงภายใตสภาพความเครียด

จากความรอน 

โดย สณุิษา คงทอง ดำรงศักดิ์ ฟารุงสาง ณัชธฤต ฤกษงาม  พิพัฒน ผิวงาม  วราพร ไกรถวิล  Anja Pastor  Tobias Steiner  และ ยง

ยุทธ เทพรัตน 

 

13.30-13.45 ANO180 

ศึกษาประสิทธิภาพการปองกันการทองเสียจากเช้ืออีโคไล (Enterotoxigenic Escherichia coli, ETEC) ดวยน้ำมันหอมระเหยรวมกับ

ซิงกออกไซดในลูกสุกรหลังหยานม 

โดย ณัชธฤต ฤกษงาม  นันทวัฒน ซายขวัญ  ธัญญธร จริะเดชบดี  ไพรัตน ศรีชนะ วันพืช ปานเสน อนันตวัฒน กุละนเตชานนท  

สุณิษา คงทอง  พิพัฒน ผิวงาม  ดำรงศักดิ์ ฟารุงสาง  Fellipe Freitas Barbosa  และ ยงยุทธ เทพรัตน 

 

Online 

13.45-14.00 ANO155 
คาการยอยไดมาตรฐานท่ีลำไสเล็กสวนทายของโปรตีนและกรดอะมิโนในกากถ่ัวเหลืองหมักสำหรับไกเน้ือ 

โดย อาภาภรณ ลวดลายทอง  ไพรัตน ศรีชนะ และ ชาญวิทย แกวตาป 
 

14.00-14.15 ANO163 
การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพการใชผงแปงไมโครไนซกับผลิตภณัฑทางการคาพอกตัวลูกสุกรแรกคลอด 

โดย อดิศักด์ิ  คงแกว  จักรพันธ สาตุม  และ วันดี ทาตระกูล 
 

14.30-14.45 รับประทานอาหารวาง  

14.45-16.00 พิธีประกาศและมอบรางวัลรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร/พิธีปดการประชุม หอง EILA 5 

 




