
  
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19  

 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565  
ณ โรงแรม ทวินโลตัส อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

รูปแบบการน าเสนอ Onsite 

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 (ห้องประชุมบงกชรัตน์แกรนด์)  
เวลา กิจกรรม 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนรบัเอกสารเข้าร่วมการประชุม 
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด   

- กล่าวความเป็นมาของการประชมุวิชาการพืชสวนแห่งชาติ         
                            โดย...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  พิพิธแสงจันทร์  
                                   นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
- กล่าวต้อนรับ          โดย...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุศักดิ์ คชภักดี 
                                  คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษณิ 
- กล่าวรายงาน          โดย...รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง 
                                   ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดฝี่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลยัทักษิณ 
- กล่าวเปิดการประชุม โดย...รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนริัตน์ 
             ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

09.30 - 09.40 น. - พิธีมอบโล่และของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ  
- มอบรางวัล “นักวจิัยเยาวชนพืชสวนดีเด่น” ประจ าปี 2564  
                            นางสาวจุฑารัตน์  รัตนการันต์  ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา  ไชยวงศ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
                            โดย... กองทุนสวนไพบูลยไ์พรีพ่ายฤทธิ์  

09.40 - 10.10 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การเพ่ิมมูลค่าพืชสวนของประเทศไทย”  
                            โดย...ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง 
                                   ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

10.10 - 10.50 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ าหอมไทย”  
                            โดย...รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวเรศ  อารีกจิ   
                                   ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10.50 - 11.30 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง “ไมโครกรีนผักจิ๋วมหัศจรรย์ RESEARCH TO BIZ”  
                            โดย...รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชัย  พงษ์ประเสริฐ  
                                   หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) 
                                   คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

11.30 - 12.10 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้นวัตกรรมด้าน LEDs เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพพืชสวนทางการค้า”  
                            โดย...คุณณัฐพล  เอี่ยมวงศ์ศานติ ์
                                   ผู้จัดการฝ่ายวจิัยพัฒนา  บริษัท Civic Agrotech 



เวลา กิจกรรม 
12.10 – 13.00 น. ---พักรับประทานอาหารกลางวัน---  
13.00 - 16.00 น. ห้องบงกชรัตน์ 3 ชั้น 1 

การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ เรียงตาม Session (นักวิจัยอยู่ประจ าโปสเตอร์) 
Session 1 ไมผ้ล   
Session 2 ผัก 
Session 3 ไม้ดอก 
Session 4 เทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยว 
Session 5 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน 
Session 6 โรคพืชและกีฏวิทยา 
Session 7 ภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
Session 8 นวัตกรรมพืชสวน                  

13.00 - 16.00 น. ห้องบงกชรัตน์ 1 ชั้น 1 
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมการผลิตทุเรียนคุณภาพสูงจากการวิจัยและพัฒนา”  
                               โดย...รองศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร  วชิรยากรณ ์
                                      ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการดา้นนวัตกรรมเกษตรฯ  
                                      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

13.00 - 17.00 น. การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (แยกตามห้อง)  
 1) ห้องบัวชมพู ชั้น 3 

Session 1 ไมผ้ล                                    จ านวน 9 ผลงาน 
Session 8 นวัตกรรมพืชสวน                      จ านวน 3 ผลงาน               

 2) ห้องลินจง ชัน้ 2 
Session 4 เทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยว           จ านวน 8 ผลงาน 
Session 5 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน             จ านวน 6 ผลงาน 

 3) ห้องบงกชรัตน์ 2 ชั้น 1 
Session 2 ผัก                                        จ านวน 6 ผลงาน 
Session 3 ไม้ดอก                                   จ านวน 4 ผลงาน  

 4) ห้องดอกบัว ชั้น 1 
Session 6 โรคพืชและกีฏวิทยา                    จ านวน 3 ผลงาน 
Session 7 ภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม  จ านวน 2 ผลงาน 

17.00-18.00 น.  ห้องดอกบัว ชั้น 1  
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการพืชสวนแห่งชาติ 

18.00-21.00 น. ห้องบงกชรัตน์ 1-2 ชั้น 1 
ร่วมงานเลีย้งรับรองและรับประทานอาหารเย็น 

 

 
 
 



 
 
วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 

เวลา กิจกรรม 
09.30-10.30 น. ห้องบงกชรัตน์ 1-2 ชั้น 1 

การเสวนา หัวข้อ “การขับเคลื่อนพืชสวนคุณภาพด้วยนวัตกรรมภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ 
                      หมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular Economy Model หรือ BCG)” 
ผู้ร่วมเสวนา    1) รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง  
                      ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
                  2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค ารณ  พิทักษ์  
                       ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
                  3)  รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศรี 
                       คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
                  4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา พนมจันทร ์
                      คณะเทคโนโลยแีละการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลยัทักษิณ 
                  5)  คุณสุเทพ  ไชยธานี   
                      กรรมการผู้จัดการ บริษัทปลาณีตฟาร์ม จ ากดั 

10.30-12.00 น. ห้องบงกชรัตน์ 1-2 ชั้น 1 
การเสาวนา หัวข้อ “จากปลาสู่แปลงโดยปลาณีตอย่างประณีต : จุดประกายการท าเกษตรสมัยใหม่ด้วย
นวัตกรรมจากกรดอะมิโนปลาทะเล” 
ผู้ร่วมเสวนา    1) คุณสหธญั ก าลงัเกื้อ 
                      ประธานกลุ่มวิสาหกิจเกษตรเฟื่องฟู ผู้น าพลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ คนต้นแบบเมืองนคร  
                  2) คุณเกษคง พรทวีรัตน ์
                      กรรมการผู้จัดการจากบริษัท เชียงใหมไ่บโอเวกก้ี จ ากัด 
                  3) คุณสมจิตร ปราบปัญจะ 
                     เกษตรกรผู้ใช้จรงิ ของสวนทุเรียนหมอนทองและมซูังคิง อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

9.30-12.00 น. ห้องดอกบัว ชั้น 1 
การเสาวนา หัวข้อ “การผลิตส้มโอทับทิมสยามคุณภาพสูง : นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์” 
กิจกรรม  
      - นวัตกรรมส าหรับการพัฒนาสีเนื้อสม้โอทับทิมสยาม 
      - การผลิตส้มโอทับทิมสยามสู่ตลาด Modern Trade 
      - การผลิตส้มโอทับทิมสยามสู่ตลาดประเทศจีน 
      - การห่อผลส้มโอทับทิมสยามด้วยถุงชนิดสปนับอนด์นอนวฟูเวน 
      - นวัตกรรมโฟมยางพาราล่อแมลงวันผลไม้ในส้มโอทับทิมสยาม 
      - นวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัลระบบฐานข้อมลูตรวจสอบการผลิตย้อนกลับเพ่ือการบริโภคพืชอาหาร 
        ปลอดภัยและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของส้มโอทับทิมสยามในเชิงพาณิชย ์
ผู้ร่วมเสวนา    1) รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง  
                      ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลยัทักษิณ  
                  2)  คุณกมลทิพย์ กุลคง 



เวลา กิจกรรม 
                      บริษัท ป้าแดง-ลุงแอ๊ด จ ากัด จังหวัดนครศรีธรมราช 
                  3)  คุณนริศ ช่วยแป้น 
                       สหกรณ์การเกษตรปากพนัง จ ากัด กลุม่ที่ 12 (กลุ่มผูผ้ลิตสม้โอ) จังหวัดนครศรีธรมราช 
                  4)  รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ท้าวจันทร ์
                       คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
                  5) ดร.ณัฐภพ สุวรรณเมฆ 
                      ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งธาตุ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
                  6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สริยา  สิทธิสาร 
                      รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  
                  7) ดร.นพรัตน์ ทัดมาลา 
                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

12.00 – 13.00 น. ---พักรับประทานอาหารกลางวัน--- 
13.30 - 15.30 น. ห้องบงกชรัตน์ 1  

พิธีปิดการประชุม 
 - มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์  
 - มอบธงสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยแก่เจ้าภาพครั้งถัดไป 
กล่าวปิด โดย...ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัทักษิณ 

 

 


