
ล ำดับ เวลำ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้น ำเสนอ หน่วยงำน

1 13.00-13.15 น. การศึกษาการส่งผ่านราคาสินค้า

ยางพารา

ณภัทร  อุ๋ยเจริญ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2 13.15-13.30 น. ผลของปุ๋ยคอก ปุ๋ยหินฟอสเฟต 

และปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซาต่อการ

เจริญเติบโตของต้นกล้ามะพร้าว

ทิพวรรณ แก้วหนู กรมวิชาการเกษตร

3 13.30-13.45 น. ผลของระยะเวลาการใช้สเตรปโต

มัยซิน และชนิดของสารควบคุม

การเจริญเติบโตของพืช ในกลุ่มไซ

โตไคนินต่อปริมาณและคุณภาพ

ขององุ่นพันธ์ุไชน์มัสแคท

ปัณชพัฒน์  แจ่มเกิด สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 

(องค์การมหาชน)

4 13.45-14.00 น. การทดสอบและคัดเลือกสายพันธ์ุ

กาแฟอะราบิกาคุณภาพโครงการ

หลวง

สิทธิเดช  ร้อยกรอง สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 

(องค์การมหาชน)

5 14.00-14.15 น. ผลของต าแหน่งทรงพุ่มท่ีมีต่อการ

ติดผลและคุณภาพผลผลิตส้มโอ

พันธ์ุมณีอีสาน

สมยศ  มีทา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6 14.15-14.30 น. การศึกษาและคัดเลือกชนิดผ้ึงท่ี

เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผสมเกสรอาโวกาโดบนพ้ืนท่ีสูง

ธีรนาฎ  ศักด์ิปรีชากุล สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 

(องค์การมหาชน)

7 14.30-14.45 น. ปัจจัยท่ีส่งผลให้มะพร้าวน้ าหอมมี

ผลผลิตไม่สม่ าเสมอตลอดท้ังปี

และการท านายผลผลิตล่วงหน้า

เกียรติสุดา  เหลืองวิลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8 14.45-15.00 น. การตอบสนองต่อแสงในการ

สังเคราะห์ด้วยแสงของกาแฟโร

บัสตา 5 พันธ์ุ ภายใต้การพราง

แสงต่างกัน

วีรา  คล้ายพุก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ โรงแรมทวินโลตัส อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

วันพฤหัสบดี ท่ี 24 พฤศจิกายน 2565

              Session 1  ไม้ผล     (ห้องบัวชมพู ช้ัน 3)

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย

Oral Presentation

กำรประชุมวิชำกำรพืชสวนแห่งชำติ คร้ังท่ี 19 (The 19th National Horticultural Congress)

ภำยใต้หัวข้อ “พืชสวนสมัยใหม่ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

ในระหว่ำงวันท่ี 24-25 พฤศจิกำยน 2565 



9 15.00-15.15 น. แบบจ าลองความต้องการน้ าของ

พุทรานมสดโดยใช้ความสัมพันธ์

ค่าการขาดความดันไอน้ าใน

บรรยากาศและค่าการไหลของน้ า

ในท่อน้ า

สุภัทร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 13.00-13.15 น. การทดสอบพันธ์ุมันเทศลูกผสม

เน้ือสีม่วงในแปลงเกษตรกร

ดรุณี  เพ็งฤกษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

พิจิตร

2 13.15-13.30 น. ผลของสารควบคุมการ

เจริญเติบโตของพืชต่อความงอก

และการเจริญเติบโตระยะต้นกล้า

ของต้นสะตอ (Parkia speciosa 

Hassk.) “พันธ์ุตรัง 1”

ธงชัย  ไทรน้อย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการ

เกษตร

3 13.30-13.45 น. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ าจากของ

เหลือใช้ในโรงงานปลาป่นและ

ศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ย

อินทรีย์น้ าต่อการเจริญเติบโตของ

ผักสลัด

สน่ัน  รัตนพรหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4 13.45-14.00 น. ผลของมูลไก่อัดเม็ดเคลือบด้วยไค

โตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อการเติบโต

และผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อน

ณัฐวุฒิ  คงตะโก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 14.00-14.15 น. ประสิทธิภาพของสารอินทรีย์ต่อ

การเจริญเติบโต และผลผลิตของ

ผักกาดหอม พันธ์ุเรดโอ๊คในระบบ

ไฮโดรโปนิกส์

สุภาภรณ์  เอ่ียมเข่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

6 14.15-14.30 น.  เปรียบเทียบพันธ์ุเพ่ือคัดเลือก

ตะไคร้ตัดใบท่ีให้ผลผลิตสูงใน

จังหวัดเพชรบูรณ์

เมรินทร์ บุญอินทร์ ศูนย์วิจัยเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์ 

สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการ

เกษตร

1 14.30-14.45 น. การปรับปรุงพันธ์ุเบญจมาศท่ีไม่ไว

ต่อแสง

เกศริน  ตันกูล มูลนิธิโครงการหลวง

2 14.45-15.00 น. Increased growth and yield 

of Caladium by tuber section 

and plant growth regulators

สุริยา  ก่อสินวัฒนา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3 15.00-15.15 น. Effects of Different Potting 

Media on the Growth of 

Commercial Cacti

กิตติพันธ์ุ  ฤทธิเดชรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

              Session 2  ผัก     (ห้องบงกชรัตน์ 2 ช้ัน 1)

              Session 3 ไม้ดอก     (ห้องบงกชรัตน์ 2 ช้ัน 1)



4 15.15-15.30 น. การพัฒนาระบบการผลิต

เบญจมาศปลอดโรคเชิงพาณิชย์

ณัฐพงค์  จันจุฬา ศูนย์เช่ียวชาญนวัตกรรมเกษตร

สร้างสรรค์ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย (วว.)

1 13.00-13.15 น. การศึกษาระดับอุณหภูมิท่ี

เหมาะสมส าหรับการอบแห้ง

เปราะหอมด้วยเคร่ืองอบแห้งลม

ร้อน

พุทธธินันทร์  จารุวัฒน์ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี 

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรม

วิชาการเกษตร

2 13.15-13.30 น. ประสิทธิภาพของสารโซเดียมคลอ

ไรด์ต่อคุณภาพการเก็บรักษาของ

ผลมะม่วงพันธ์ุขายตึกตัดแต่ง

ปพนธีร์  บัวภารังษี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3 13.30-13.45 น. ผลของกรดอะซิทิลซาลิไซลิกต่อ

การเปล่ียนแปลงคุณภาพของ

มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองระหว่างการ

เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ า

รัตติยากร กันจนะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4 13.45-14.00 น. การตายโดยก าหนดของเซลล์กับ

กระบวนการตกกระในกล้วยไข่

และกล้วยหอมคาเวนดิช

ปัทมวรรณ  อนุสรพรพงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 14.00-14.15 น. การศึกษารูปแบบการหายใจของ

ผลฝร่ังประเภทบ่มสุก 

(climacteric fruits) และบ่มไม่สุก

 (non-climacteric fruits) โดยใช้

การวิเคราะห์อัตราการหายใจใน

ระบบเปิด

ณัฐพงษ์  บุญทูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6 14.15-14.30 น. ผลของรังสี UV-C ต่อการ

เปล่ียนแปลงคุณภาพของมะม่วง

น้ าดอกไม้สีทองในระหว่างการเก็บ

รักษา

ณัฐกานต์  พรรณขาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 14.30-14.45 น. ความสัมพันธ์ระหว่างความ

ถ่วงจ าเพาะกับสมดุลย์ของน้ า 

และอัตราการหายใจของผล

ทุเรียนพันธ์ุหมอนทองท่ีความ

บริบูรณ์ต่างกัน

กันต์ฤทัย  ธนอุดมนาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

              Session 4 เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเก่ียว     (ห้องลินจง ช้ัน 2)



8 14.45-15.00 น. ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ดัดแปลง

บรรยากาศต่อคุณภาพของมะม่วง

เขียวเสวยฉายรังสีแกมมา

พงศ์รพี วิจิตรคุณานันท์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1 15.00-15.15 น. ผลของ BA และ NAA ต่อการ

เจริญและพัฒนาเน้ือเย่ือมันเทศ

พันธ์ุเหลืองสายน้ าผ้ึงอินโดใน

สภาพปลอดเช้ือ

ปาริฉัตร  กลีบเนตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา

ล าปาง

2 15.15-15.30 น. การท าบริสุทธ์ิโปรตีนเกาะจับไค

ตินและไคตีเนสจากน้ ายางพารา

และสมบัติการต้านเช้ือราก่อโรค

พืชบางชนิด

ภัทรอร  หาวนพันธ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

มหาวิทยาลัยมหิดล

3 15.30-15.45 น. พันธ์ุพืชสมุนไพรท้องถ่ินภาคใต้

ตอนบนเพ่ือการพัฒนาการใช้

ประโยชน์ทางยา

สุธีรา  ถาวรรัตน์ กรมวิชาการเกษตร

4 15.45-16.00 น. การศึกษาความดีเด่นเหนือพ่อแม่

ของ 15 พันธ์ุพริกลูกผสม ส าหรับ

บริโภคสดคุณภาพดี

ธัญญารัตน์  ตาอินต๊ะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 16.00-16.15 น. ผลของพลาสมา และไมโคร–นา

โนบับเบิลต่อการฟอกฆ่าเช้ือเมล็ด

กัญชงสายพันธ์ุ RPF3 ท่ีเพาะเล้ียง

ในสภาพปลอดเช้ือ

กวีธารณ์  วงษ์เค่ียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา

6 16.15-16.30 น. องค์ประกอบหลักทางเคมีและยีนท่ี

เก่ียวข้องกับรสชาติมะละกอ

ชัชมาศ กาญจนอุดมการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 13.00-13.15 น. ความหลากชนิดและความชุกชุม

ของผีเส้ือกลางวันในเขตเกาะยอ 

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ไอลดา  ไหมดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2 13.15-13.30 น. การคัดเลือกพันธ์ุมะเขือท่ี

ต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม 

(Meloidogyne incognita)

นริศรา  ชัยหา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตก าแพงแสน

3 13.30-13.45 น. การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม 

Meloidogyne incognita โดย

สปอร์สารแขวนลอยของเช้ือรา 

Trichoderma sp. บางชนิด

วิไลวรรณ  สารพงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตก าแพงแสน

              Session 5 เทคโนโลยีชีวภำพพืชสวน     (ห้องลินจง ช้ัน 2)

              Session 6 โรคพืชและกีฎวิทยำ     (ห้องดอกบัว ช้ัน 1)

              Session 7 ภูมิทัศน์และกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม     (ห้องดอกบัว ช้ัน 1)



1 13.45-14.00 น. การศึกษาแนวทางในการบริหาร

จัดการวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าว

อ่อน

กฤษณะ  เขมะวนิช ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2 14.00-14.15 น. การออกแบบเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้าน

ลิพอนใต้ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง 

จังหวัดภูเก็ต

เบญจพร  แก้วอุไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1 15.15-15.30 น. วิจัยและพัฒนาเคร่ืองใส่ปุ๋ยเคมี

ก่ึงอัตโนมัติแบบโรยตามแนว

ปลายทรงพุ่ม ส าหรับสวนทุเรียน

โดยใช้ต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์

ขนาดเล็ก

บัณฑิต  จิตรจ านงค์ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี 

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรม

วิชาการเกษตร

2 15.30-15.45 น. ผลของการฉีดพ่นสารละลายธาตุ

อาหารรองท่ีมีผลต่อคุณสมบัติ

ทางด้านกายภาพของต้นกัญชง 

สายพันธ์ุ RPF-1 ภายใต้โรงเรือน

ระบบปิด

พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม มหาวิทยาลัยนเรศวร

3 15.45-16.00 น. ผลของการใช้กระบวนการพาสเจอ

ไรส์ด้วยการใช้ความดันสูงในการ

ลดเช้ือก่อโรคและคงคุณภาพของ

น้ ามะพร้าวน้ าหอมพร้อมด่ืม

อัมรา ทองกล่ิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

              Session 8 นวัตกรรมเกษตร     (ห้องบัวชมพู ช้ัน 3)












