
ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้น ำเสนอ หน่วยงำน

P1 มะพร้าวกะทิน ้าหอมพันธ์ุแท้ทางเลือก

ใหม่ เพ่ือสร้างรายได้แบบก้าวกระโดด

ปริญดา  หรูนหีม ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุพืช

สุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร

P2 ชักน้าดอกสับปะรดด้วยเอทิฟอนดีกว่า

ถ่านแก๊สจริงหรือ?

ภาสันต์  ศารทูลทัต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

P3 การลดการใช้กรดซิตริกและโซเดียม

คลอไรด์ในมะพร้าวน ้าหอมตัดแต่งด้วย

โอโซนร่วมกับ เทคโนโลยีฟองอากาศ

ขนาดเล็ก

สุภัทร  ปฐมเอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

P4 ผลการส้ารวจและตรวจวิเคราะห์

คุณภาพดินในสวนทุเรียน จังหวัด

นครศรีธรรมราช

เบญจพร  สมจิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

P5 รวบรวมและคัดเลือกพันธ์ุมะพร้าวเพ่ือ

อุตสาหกรรม (ระยะท่ี 1)

หยกทิพย์  สุดารีย์ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 

กรมวิชาการเกษตร

P6 การเปรียบเทียบพันธ์ุกาแฟโรบัสตา 12

 สายพันธ์ุ ชุดท่ี 8 (ระยะท่ี1)

ดารากร  เผ่าชู ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 

กรมวิชาการเกษตร

P7 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์

ต่อการเจริญเติบโตของโกโก้ท่ีปลูกใน

บ่อซีเมนต์

อมรรัตน์  ชุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

P8 การทดสอบสายต้นมะนาวพันธ์ุพิจิตร 1

 ท่ีมีเมล็ดน้อยจากการฉายรังสีแกมมา

มนัสชญา  สายพนัส กรมวิชาการเกษตร

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์

Poster Presentation

กำรประชุมวิชำกำรพืชสวนแห่งชำติ คร้ังท่ี 19 (The 19th National Horticultural Congress)

ภำยใต้หัวข้อ “พืชสวนสมัยใหม่ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

ในระหว่ำงวันท่ี 24-25 พฤศจิกำยน 2565

ณ โรงแรมทวินโลตัส อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

ล้าดับการน้าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ จ้านวน 70 ผลงาน

             Session 1  ไม้ผล (จ ำนวน 21 ผลงำน)



P9 จ้านวนล้าต้นเทียมต่อหลุมปลูกต่อ

ขนาดต้นและคุณภาพผลผลิตกล้วย

หอมทอง

บุณฑริก  มรรคธรรมกุล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P10 Soluble Solids Content and 

Vitamin C Content Prediction of 

Young Aromatic Coconut Using 

Near-Infrared Spectroscopy

Naoki  Hiraiwa มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

P11 ประสิทธิภาพการปรับปรุงพันธ์ุมะม่วง

ด้วยวิธีการควบคุมการผสมเกสรแบบ

ปิดท่ีมีต่อการติดผล และการศึกษา

ลักษณะการเจริญเติบโตของประชากร

มะม่วงลูกผสม

ขวัญหทัย  ทนงจิตร สถานีวิจัยปากช่อง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

P12 ช่วงระยะเวลาในการตัดจาวมะพร้าวท่ี

เหมาะสมต่อการพัฒนาส่วนยอดของ

ต้นอ่อนมะพร้าวลูกผสมกะทิ

สุภาภรณ์  สาชาติ กรมวิชาการเกษตร

P13 ความสัมพันธ์ของลักษณะคุณภาพใน

ผลมะม่วงเพ่ือการประยุกต์ใช้ในงาน

ปรับปรุงพันธ์ุ

เสาวนี  เขตสกุล ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

P14 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการ

เจริญเติบโตของกล้วยหอมทองในอายุ

ต่างกัน

พิมพ์นิภา  เพ็งช่าง สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน 

คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

P15 การใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์เพ่ือค้นหายีน

ท่ีควบคุมลักษณะความหวานใน

มะพร้าวเพ่ือรองรับการพัฒนาพันธ์ุ

มะพร้าวน ้าหอมคุณภาพสูง

มัลลิกา  คงมะลวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตก้าเเพงแสน

P16 การปรับตัวขององุ่นญ่ีปุ่นท่ีปลูกใน

จังหวัดศรีสะเกษ

วีรยุทธ  ดัดตนรัมย์ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

P17 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว

โดยการจัดการปุ๋ยอย่างเหมาะสม

กุลินดา  แท่นจันทร์ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการ

เกษตร



P18 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพันธ์ุ

มะพร้าวลูกผสมชุมพร 2

กุลินดา  แท่นจันทร์ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการ

เกษตร

P19 การคัดเลือกมะม่วงลูกผสมสายพันธ์ุ

ใหม่ด้วยลักษณะเฉพาะในการปรับปรุง

พันธ์ุเพ่ือการส่งออก

สุดใจ  ล้อเจริญ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

P20 การคัดเลือกคุณลักษณะพ่อ-แม่พันธ์ุ

มะม่วงท่ีเหมาะสมเพ่ือสร้างมะม่วงสาย

พันธ์ุใหม่ส้าหรับ การแปรรูปในเชิง

อุตสาหกรรม

สุดใจ  ล้อเจริญ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

P21 การจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของทับทิม

ลาวัณย์  จันทร์อัมพร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย, 

กรมวิชาการเกษตร

P22 ผลของการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

และพืชต่อผลผลิตมะพร้าวพันธ์ุไทยต้น

สูง

ปิยะนันท์ วิวัฒน์วิทยา กรมวิชาการเกษตร

P23 การประเมินความทนร้อนของสายพันธ์ุ

พริกกะเหร่ียงโดยวิธี Membrane 

Thermal Stability

ณัฐกานต์  สุขเจริญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

P24 ผลของการเก็บรักษาด้วยวิธีแช่แข็งและ

การปรุงสุกหลังการแช่แข็ง ต่อปริมาณ

สารเบต้าแคโรทีนในฟักทอง 9 สายพันธ์ุ

วริศรา  แสนมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

P25 ปริมาณสารเบต้าแคโรทีนของเนื อ

ฟักทองและผงฟักทองในฟักทองสาย

พันธ์ุแท้

ธนวินท์  เกิดจงรักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

P26 Influence of watering regimes on 

physiological traits, growth, yield, 

and capsaicin content of chilies

แหวนพลอย  จินากูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

P27 การทดสอบพันธ์ุมะเขือเทศท่ีมีศักยภาพ

ในสภาพโรงเรือนในจังหวัดศรีสะเกษ

วีรยุทธ  ดัดตนรัมย์ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

              Session 2  ผัก (จ ำนวน 8 ผลงำน)



P28 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ

เชื อพันธุกรรมมะเขือ (Solanum 

melongena L.)

ธีร์  หะวานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

P29 การประเมินพันธ์ุลูกผสมของพริกชี ฟ้า จุฑามาส  คุ้มชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

P30 Impact of using blue crab shell 

powder (BCSP) on alteration of 

EC, pH, leaf greenness and 

growth of Cucumis melo var. 

Hamigua TA215 seedlings.

พิมพรรณ  พิมลรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี

P31 การเจริญเติบโต การออกดอก และ

ปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลิน ของ

บัวหลวงนอกฤดูท่ีได้รับการพ่นกรดจิบ

เบอเรลลิค

ภาณุพล  หงษ์ภักดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P32 ผลของเทคนิคการผ่าหัวต่อการเติบโต

และผลผลิตหัวพันธ์ุของปทุมมาพันธ์ุ

เชียงใหม่พิงค์

ชัยอาทิตย์  อ่ินค้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

P33 ความถ่ีในการให้ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต

ของกระเจียวท่ีได้จากการเพาะเลี ยง

เนื อเย่ือ

กนกวรรณ  ปัญจะมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

P34 การทดสอบพันธ์ุดาวเรืองท่ีมีศักยภาพ

เป็นไม้กระถาง

พรอนันต์  แข็งขันธ์ ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย 

กรมวิชาการเกษตร

P35 การศึกษาลักษณะของอัญชันหนูกลาย

พันธ์ุ รุ่น M6

ญาดา  จอนเจ๊ก มหาวิทยาลัยชียงใหม่

P36 องค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธ์ิ

ต้านอนุมูลอิสระของเอเดลไวส์ท่ีปลูก

เลี ยงในพื นท่ีโครงการหลวง

ชนากาณ  ศรีเมือง มูลนิธิโครงการหลวง

              Session 3 ไม้ดอก  (จ ำนวน 8 ผลงำน)



P37 การก้าจัดเชื อไวรัส Cymbidium 

mosaic virus ด้วยความร้อนบ้าบัดใน 

ระยะโปรโตคอร์มไลค์บอดี ของกล้วยไม้

สกุลหวายลูกผสม

วงศกร  เสือสืบพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

P38 ผลของสูตรอาหารและระยะเวลาการ

เพาะเลี ยงต่อการเจริญเติบโต สารต้าน

อนุมูลอิสระ ปริมาณสารฟลาโวนอยด์

รวม และปริมาณสารฟีนอลิกรวมของ

ว่านน ้าทองในสภาพปลอดเชื อ

ปิยังกูร  เรืองมาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

P39 ประสิทธิภาพการห่อผลด้วยถุงสปัน

บอนด์นอนวูฟเวนต่อคุณภาพผลและสี

เนื อส้มโอพันธ์ุทับทิมสยามในระหว่าง

การพัฒนาผล

นูรไอนีย์  สะแลแม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

P40 ผลของช่วงเวลาเก็บเก่ียวต่อสัดส่วนชั น

คุณภาพ คุณภาพผล และปริมาณธาตุ

อาหารในผลพุทรานมสด

ธนดล  ธาตุโลหะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P41 ผลของอุณหภูมิต่อการเปล่ียนแปลง

คุณภาพของกล้วยน ้าว้าระหว่างการ

เก็บรักษา

ศุภัชญา  นามพิลา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P42 ผลของเพคตินจากถ่ัวลิสงต่อคุณภาพ

ของมะนาวหลังการเก็บเก่ียว

อินทิรา  ลิจันทร์พร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี

P43 น ้าหนักเนื อแห้งตามอายุของผลทุเรียน

พันธ์ุหมอนทองจากบ้านห้วยสะพานหิน

 จังหวัดจันทบุรี กับมาตรฐานความ

บริบูรณ์ในปัจจุบัน

วัชรพล  ปัญญาอักโข มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์

P44 การประเมินปริมาณของแข็งท่ีละลาย

น ้าได้ กรดแอสคอร์บิก และแคลเซียม

ของผลสับปะรดด้วยเทคนิคเนียร์อินฟา

เรดสเปกโทรสโกปี

กมลวรรณ  แสงสร้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

              Session 4 เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเก่ียว (จ ำนวน 9 ผลงำน)



P45 คุณภาพหลังการเก็บเก่ียวอินผลัมพันธ์ุ

บาฮีเพ่ือการบริโภคเป็นผลสด

สุกัญญา  เอ่ียมลออ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

P46 ผลของการลดปริมาณไนโตรเจนต่อการ

สะสมคาโรทีนอยด์ และการแสดงออก

ของยีนในเนื อผลส้มโอ ท่ีเพาะเลี ยงใน

สภาวะจ้าลอง

นพรัตน์ ทัดมาลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี

P47 The morphology associated with 

the senescence of Siam Red 

Ruby Pumelo (citrus grandis)

นพรัตน์ ทัดมาลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี

P48 ผลของออกชินและวัคซีนพืชต่อการ

เจริญเติบโตส่องฟ้าในสภาพปลอดเชื อ

ศุภณัฏฐ์  กาญจนวัฒนา

วงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P49 การเพาะเลี ยงเนื อเย่ือข่าตาแดงเพ่ือ

ผลิตต้นพันธ์ุปลอดโรค

วาสนา  สุภาพรหม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

 กรมวิชาการเกษตร

P50 ผลของความเข้มข้นฮิวมิค แอซิคร่วมกับ

เอ็นเอเอในลูกบอลปักช้าต่อการชักน้า

ให้เกิดรากและย้ายออกปลูกของยอด

สับปะรดพันธ์ุ LP1 ท่ีได้จากการ

เพาะเลี ยงเนื อเย่ือ

เพียงพิมพ์  ชิดบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนนา

P51 ผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการ

เจริญและพัฒนาของเนื อเย่ืออนู

เบียสบาร์เทอรีท่ีเพาะเลี ยงในระบบไบ

โอรีแอคเตอร์จมช่ัวคราวในสภาพปลอด

เชื อ

อภิชาติ  ชิดบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา

P52 การเพาะเลี ยงเนื อเย่ือหญ้าชะเงาเต่า สุรินทร  บุญรอด สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

P53 การเพาะเลี ยงเนื อเย่ือกระชายเพ่ือผลิต

ต้นพันธ์ุปลอดโรคและ microrhizome

กันต์กมล  เทพทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

              Session 5 เทคโนโลยีชีวภำพพืชสวน (จ ำนวน 15 ผลงำน)



P54 การประเมินผลผลิตและตรวจสอบยีน

ต้านทาน Ty-2 และ Ty-3 ด้วย

เคร่ืองหมายโมเลกุลในมะเขือเทศ

อุตสาหกรรมต้านทานโรคไวรัสใบหงิก

เหลืองมะเขือเทศ (TYLCV)

ศิริพร  เอียสกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P55 การประเมินลักษณะปรากฏร่วมกับ

ลักษณะทางพันธุกรรมของเกสรเพศผู้

เป็นหมันในพริกเผ็ด

นวรัตน์  พรโสภิณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P56 การเปรียบเทียบพันธ์ุมันเทศลูกผสม

เนื อสีส้มท่ีมีสารเบต้าแคโรทีนสูง

วราพงษ์  ภิระบรรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

 กรมวิชาการเกษตร

P57 การขยายพันธ์ุกระท่อม (Mitragyna 

speciosa Korth.) ในสภาพปลอดเชื อ

สุธี  เพชรฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P58 ผลของ BAP และ NAA ต่อการ

เจริญเติบโตของโสมไทยในสภาพปลอด

เชื อ

นฤพร  นวลศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P59 การขยายพันธ์ุมะพร้าวลูกผสมกะทิ

พันธ์ุชุมพร 84-2 ด้วยเทคนิคการชักน้า

ให้เกิดเป็น โซมาติกเอ็มบริโอ

อรทัย  ธนัญชัย ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 

กรมวิชาการเกษตร

P60 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมะม่วง

พันธ์ุไทย พันธ์ุต่างประเทศ และพันธ์ุ

ลูกผสม ในศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

รัชนี  ศิริยาน ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

P61 การขยายพันธ์ุเอเดลไวส์ท่ีปลูกเลี ยงใน

พื นท่ีโครงการหลวงโดยการเพาะเลี ยง

เนื อเย่ือ

สิริสุภาพร  ค้าสุกดี มูลนิธิโครงการหลวง

P62 การขยายพันธ์ุมันเทศญ่ีปุ่นในหลอด

ทดลอง

เยาวพรรณ  สนธิกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

              Session 6 โรคพืชและกีฎวิทยำ (จ ำนวน 2 ผลงำน)



P63 การควบคุมทางพันธุกรรมของลักษณะ

ความทนทานต่อโรค Tomato Leaf 

Curl New Delhi virus ในประชากร

บวบเหล่ียมรุ่น F2

นารีรัตน์  คล้ายตั น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

P64 การผสมผสานการควบคุมโรคกรีนน่ิง

ของส้มเปลือกล่อนในสภาพแปลงปลูก

ส้มเดิม

ลาวัณย์  จันทร์อัมพร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย 

กรมวิชาการเกษตร

P65 สมบัติของถ่านชีวภาพจากของเหลือใช้

ในสวนมะพร้าวและการใช้ประโยชน์ใน

การเกษตร

ปริชาติ  ดิษฐกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

P66 การปลูกประเมินพันธ์ุกัญชงเส้นใยพันธ์ุ

อาร์พีเอฟหน่ึง (RPF1) และอาร์พีเอฟ

สาม(RPF3 ) ท่ีปลูกภายใต้สภาพแปลง

ปลูกในจังหวัดขอนแก่น

เสาวลักษณ์  สีดาแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P67 The growing substrates media on 

the growth of Cannabis in an 

indoor pot cultivation

เปรมกมล  นวลบุญมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P68 อิทธิพลของความหนาแน่นประชากร

ต่อผลผลิตเมล็ด และองค์ประกอบของ

กรดไขมันในเมล็ดกัญชง (Cannabis 

sativa L.)

ปวริศา  เประกันยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P69 ประสิทธิภาพของดินปลูกจากวัสดุ

อินทรีย์แต่ละชนิดต่อสมบัติทางเคมี

ของดิน การเจริญเติบโตและผลผลิต

ของผักสลัดเรดปัตเตเวีย

เกศศิรินทร์  แสงมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

P70 การประเมินดัชนีพืชพรรณด้วย

ภาพถ่ายหลายช่วงคล่ืนของโดรนในไม้

ผลยืนต้นเขตร้อน

เวธนี  พรหมจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

              Session 8 นวัตกรรมเกษตร (จ ำนวน 7 ผลงำน)



P71 การควบคุมสภาพแวดล้อมอัตโนมัติใน

โรงเรือนขนาดเล็กส้าหรับการตัดช้า

ยอดมะเขือเทศ

สุรพล  ฐิติธนากุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


