
กําหนดการ 
การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ  คร้ังท่ี  7 

“ระบบเกษตรไทยใต้ร่มพระบารมี เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน” 
เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  84  พรรษา 

วันท่ี  8-10  สิงหาคม  2554  
ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม 

วันจันทร์ท่ี  8  สิงหาคม  2554 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
09.15 – 09.20 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ โดย อธิการบดีมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
09.20 – 09.30 น. กล่าวรายงานการจัดประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครัง้ที่ 7  

โดย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  
09.30 – 10.20 น. ประธานในพิธี ฯพณฯ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

กล่าวเปิดการประชุมฯ และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเย่ียมชมนิทรรศการ 

10.20 – 10.35 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.35 – 12.00 น.
  

บรรยายพิเศษ เรื่อง “เหลียวหน้า แลหลัง ระบบเกษตรไทย ปัจจุบัน อนาคตเพ่ือความมั่นคง
ทางอาหารและพลังงาน ภายใต้การเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมของโลก”  
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์  พัฒโนทัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. นําเสนอผลงานทางวิชาการและการวจิัย   

- สาขาเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหมต่ามแนวพระราชดําร ิ(บ1) 
- สาขาระบบเกษตรเพ่ือความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน (บ2) 
- สาขาเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตภายใต้การเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมของโลก (บ3) 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น. นําเสนอผลงานวิชาการและการวิจัย (ต่อ) 
18.00 – 21.00 น. งานเล้ียงต้อนรับ 
วันอังคารท่ี  9  สิงหาคม  2554 
08.00 – 09.00 น.    ลงทะเบียน 
09.00 – 10.15 น.    บรรยายพิเศษ เรือ่ง “พันธุ์พืชไทยในระบบเกษตรภายใต้การเปล่ียนแปลง 

สภาวะแวดล้อมของโลก” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล  เลิศรัตน์ (นายกสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช
แห่งประเทศไทย) 

10.15 – 10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น.   เสวนาทางวิชาการ  เรื่อง “ระบบเกษตรเพ่ือความมัน่คงทางอาหารและพลังงาน ภายใต้

การเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมของโลก” 
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ผู้ร่วมเสวนา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัวา จิตต์สงวน (รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

ดร.สมเจตน์ ประทุมมินทร์   
(ผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร) 
คุณธิดารัตน์ รอดอนนัต์  
(กรรมการผู้จัดการ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จํากัด) 
นายบุญเต็ม  ชัยลา  
(ประธานกลุ่มเกษตรเพ่ือความอยู่รอด บ้านดงบัง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น)  

ผู้ดําเนนิการเสวนา: อาจารย์พฤกษ์ ยิบมนัตะสิริ  
         (ศูนย์วิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม่)  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.45 น. นําเสนอผลงานทางวิชาการและการวจิัย (ต่อ) 
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00 – 16.30 น. นําเสนอผลงานภาคโปสเตอร ์
วันพุธท่ี 10  สิงหาคม  2554 
กลุ่มท่ี  1 ศึกษาดูงานด้านระบบเกษตรของนครเวียงจันทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ผู้

ประสงค์เดินทางโปรดแจ้งความจํานงล่วงหน้า)*  
05.30 น. ออกเดินทางไปจังหวัดหนองคาย 
09.00 น. ถึงด่านตรวจคนเข้าเมอืงจังหวดัหนองคาย เดินทางสู่ประเทศ สปป.ลาว 
(เดินทางกลับถึงที่พัก วันที่ 11 สิงหาคม 2554 เวลาประมาณ 18.00 น.) 
หมายเหตุ :    * ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,500 บาทต่อคน 
กลุ่มท่ี  2  ศึกษาดูงานระบบเกษตร 
08.00 น. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ  บ้านน้าํเที่ยง ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (เกษตรกร

ตัวอย่าง: นายคําสิงห์  มาลาหอม)   
10.00 น. เดินทางสู่บ้านดอนมัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวชัิย จ.มหาสารคาม ศึกษา 

ดูงาน “ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงบ้านดอนมนั” 
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์สิรนิธร (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว) จ.กาฬสินธุ ์
16.00 น.  เดินทางกลับถึงที่พัก 
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การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

สาขาเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ (ห้องสันตรัตน์) 
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554   
ประธาน: ดร.สรศักดิ์ มณีขาว 
เลขานุการ: นางสาวยุวลักษณ ์ผายด ี
ผลงานท่ี เวลา ช่ือเร่ือง/ ผู้นําเสนอ เลขหน้า 
บ1-01 13.00-13.15 น. ระบบเกษตรผสมผสาน : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดสกลนคร 
2 

บุญเชิด วิมลสุจริต   
บ1-02 13.15-13.30 น. การพัฒนาระบบปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
4 

ขจรวิทย ์พันธุย์างน้อย  
บ1-03 13.30-13.45 น. แนวทางการพัฒนาการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ

เกษตรกรรายยอ่ย 
6 

สําราญ  สะรุโณ  
บ1-04 13.45-14.00 น. การฝึกอบรมเกษตรกรและการขยายผลสู่หมู่บ้านในพื้นท่ีรอบศูนย์

พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ 
8 

สุนทรี มีเพ็ชร  
บ1-05 14.00-14.15 น. คุณภาพและราคารับซ้ือทะลายปาล์มนํ้ามันตามช้ันมาตรฐาน มกษ. 5702-

2552 ของเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
10 

สุธีรา ถาวรรัตน์  
บ1-06 14.15-14.30 น. การศึกษาเทคโนโลยกีารผลิต คุณภาพทางเคมี และสารพิษตกค้างของ    

มันแกวในพืน้ท่ีจังหวัดมหาสารคาม 
12 

ว่าท่ี ร.ต. อนุชา เหลาเคน  
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

ประธาน: ดร.นฤทัย วรสถิตย ์
เลขานุการ: นางสาวมัตติกา ทองรส 
ผลงานท่ี เวลา ช่ือเร่ือง/ ผู้นําเสนอ เลขหน้า 
บ1-07 14.45-15.00 น. การจําแนกพฤติกรรมการยอมรับการผลิตผักอย่างยั่งยืนของเกษตรกรโดย

แนวทางการปฏิบัติการผลิตอยา่งเข้มข้น 
14 

ประทานทิพย ์กระมล  
บ1-08 15.00-15.15 น. การปรับตัวของเกษตรกรในการสร้างความยืดหยุ่นของฟาร์ม: แนวโน้มและ

ความท้าทายของเกษตรยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่ 
16 

บุศรา ล้ิมนิรันดร์กุล 
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ผลงานท่ี เวลา ช่ือเร่ือง/ ผู้นําเสนอ เลขหน้า 
บ1-09 15.15-15.30 น. การทดแทนกันของวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมในการ

วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรของจังหวัดลําพูน  
18 

จิรวรรณ กิจชัยเจริญ  
บ1-10 15.30-15.45 น. การสร้างตัวช้ีวัดและดัชนีการพัฒนาในชุมชนบนพื้นท่ีสูงเพื่อความยั่งยืน

อย่างผสมผสานหลายมิติ 
20 

เบญจพรรณ เอกะสิงห ์  
บ1-11 15.45-16.00 น. ระบบเกษตรพันธะสัญญา: ขอ้ตกลง ความพึงพอใจของเกษตรกร ข้อดีข้อเสีย

จากมุมมองของผู้เกีย่วขอ้งในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน 
22 

พรสิริ สืบพงษ์สังข์  
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554   
ประธาน: ดร.พัชรี เนียมศรีจันทร ์
เลขานุการ: นางสาวมัทนา วานิชย ์
ผลงานท่ี เวลา ช่ือเร่ือง/ ผู้นําเสนอ เลขหน้า 
บ1-12 13.00-13.15 น. การจัดการแรงงานจ้างกรีดยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง: 

กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง 
24 

วาสนา ประสมศรี  
บ1-13 13.15-13.30 น. พฤติกรรมการปฏิบัติงานของแรงงานครัวเรือนในระบบการทําฟาร์มสวน

ยางพาราขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา 
26 

อัจราพร ทรปุ่น  
บ1-14 13.30-13.45 น. การพัฒนาโปรแกรม “นํ้าทา” เพื่อสนับสนุนงานวิเคราะห์พื้นท่ีในลุ่ม

นํ้าย่อย 
28 

ชาญชัย  แสงชโยสวัสด์ิ  
บ1-15 13.45-14.00 น. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 

ภาคใต้ประเทศไทย 
30 

สาธิมน  ทิพยวงศ์  
บ1-16 14.00-14.15 น. ระบบสารสนเทศการผลิตทางการเกษตร 32 

ธเนศร์  บุณนิล  
บ1-17 14.15-14.30 น. ระบบสารสนเทศบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 34 

วชิรศักด์ิ  ปกาสิต  
บ1-18 14.30-14.45 น. ระบบสารสนเทศบัญชีครัวเรือน 36 

วสุ  อมฤตสุทธิ ์  
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สาขาระบบเกษตรเพ่ือความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน (ห้องโกสัมพี) 
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554   
ประธาน: รศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ 
เลขานุการ: ผศ.ดร.กรรณิการ ์ชูเกียรตวิัฒนา 
ผลงานท่ี เวลา ช่ือเร่ือง/ ผู้นาํเสนอ เลขหน้า 
บ2-01 13.00-13.15 น. Effects of Mungbean (Vigna radiata (L.) R. Wilczek) on Growth and 

Yield of Subsequent Crops 
39 

สุขุมาลย ์เลิศมงคล  
บ2-02 13.15-13.30 น. การปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของขา้วโดยใช้ GENCALC และ 

GLUE 
40 

ชิษณุชา บุดดาบญุ  
บ2-03 13.30-13.45 น. การทดสอบระบบการปลูกพืช ข้าว – ขา้วโพดข้าวเหนียวในพื้นท่ี

ชลประทานโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงหบ์ุรี 
42 

เครือวัลย ์บุญเงิน  
บ2-04 13.45-14.00 น. อิทธิพลของการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซท์แบบ A1B และ A2 จาก

แบบจาํลองภูมิอากาศต่อผลผลิตข้าวในช่วงปี พ.ศ. 2533-2542 
44 

อรรถชัย จินตะเวช  
บ2-05 14.00-14.15 น. อิทธิพลของวันปลูกท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวฟา่งหวาน

หลังนา 
46 

สมชาย บญุประดับ   
บ2-06 14.15-14.30 น. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระบบเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเส่ียง

ของการปลูกข้าวโพดบนพื้นท่ีลาดชันของจังหวัดน่าน 
48 

บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา  
 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง  
ประธาน: อ.ดร.ดุลย์จิรา สขุบญุญสถิตย์ 
เลขานุการ: ผศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม 
ผลงานท่ี เวลา ช่ือเร่ือง/ ผู้นําเสนอ เลขหน้า 
บ2-07 14.45-15.00 น. การคาดการณ์ผลผลิตออ้ยของพื้นท่ีโรงงานนํ้าตาลมิตรภูเขยีวโดยใช้

แบบจาํลอง CSM-CANEGRO ปีการผลิต 2552/53 และ 2553/54 
50 

ชนากานต์ พุทโธ  
บ2-08 15.00-15.15 น. กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่แกไ้ขปัญหาการผลิตมัน

สําปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา  
52 

เบญจมาศ คําสืบ  
บ2-09 15.15-15.30 น. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตมันสําปะหลังในภาค

ตะวันออก 
54 

นพดล แดงพวง  



สูจิบัตร    
 

ผลงานท่ี เวลา ช่ือเร่ือง/ ผู้นําเสนอ เลขหน้า 
บ2-10 15.30-15.45 น. การเพิ่มคุณภาพผลผลิตกล้วยไข่เพื่อการส่งออกแบบบูรณาการ 56 

ประนอม ใจอา้ย  
บ2-11 15.45-16.00 น. การศึกษาชนิดและปริมาณของสารพิษตกค้างในพืชผักผลไม้ในเขต

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบนหลังการรับรองระบบเกษตรดีที่
เหมาะสม (GAP) 

58 

วัชราพร ศรีสว่างวงศ์    
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554   
ประธาน: อ.ดร.อังคณา  น้อยสุวรรณ 
เลขานุการ: ผศ.ดร.เกรยีงศักดิ์ บญุเทีย่ง 
ผลงานท่ี เวลา ช่ือเร่ือง/ ผู้นําเสนอ เลขหน้า 
บ2-12 13.00-13.15 น. การพัฒนาระบบการผลิตและเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสับปะรด

ในพื้นท่ีภาคตะวันออก  
60 

ศรีนวล   สุราษฎร์  
บ2-13 13.15-13.30 น. การคาดการณ์ผลผลิตลําไยโดยใช้เทคนิคการจําแนกระยะไกลและ

สมการถดถอยหลายตัวแปรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการผลิต 
62 

วรวีรุกรณ์ วีระจิตต์  
บ2-14 13.30-13.45 น. การวิจยัและพัฒนาเชิงพื้นท่ีกรณี : การพัฒนาเทคนิคและ

เคร่ืองมืองานระบบเกษตรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งนักวิจยั 
กรมวิชาการเกษตร  

64 

ณัฐวุฒิ ภาษยะวรรณ  
บ2-15 13.45-14.00 น. การเปรียบเทียบเส้นความม่ันคงทางอาหารกับเส้นความยากจน

ของครัวเรือนในชนบทจังหวัดเชียงใหม่ 
67 

พนมศักด์ิ พรหมบุรมย ์  
บ2-16 14.00-14.15 น. ระบบสนับสนุนการจัดสรรท่ีดินเชิงพื้นท่ีเพื่อวางแผนการผลิตทาง

เกษตร 
69 

ประภัสสร พันธ์สมพงษ ์  
บ2-17 14.15-14.30 น. ทดสอบระบบปลูกพืชหลังนาในพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น 71 

ญาณิน สุปะมา  
 
  



สูจิบัตร    
 

สาขาเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตภายใต้การเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมของโลก   

(ห้องศิลาลัย) 
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554   
ประธาน: ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขัน   
เลขานุการ: ผศ.ดร.เบ็ญจวรรณ ชุตชิูเดช 
ผลงานท่ี เวลา ช่ือเร่ือง/ ผู้นําเสนอ เลขหน้า 
บ3-01 13.00-13.15 น. ศึกษาวธิีการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวนในดินทราย 74 

ณพล โคตรนํ้าเนาว ์  

บ3-02 13.15-13.30 น. ความเป็นไปได้ในการผลิตไบโอชาร์เพื่อเพิ่มผลผลิตในระบบการผลิต
ข้าวนาสวน 

76 

ทัพไท หน่อสุวรรณ  

บ3-03 13.30-13.45 น. ผลของอีเอ็มต่อการผลิตปุ๋ยนํ้าชีวภาพจากนํ้าท้ิงโรงงานแป้งมัน
สําปะหลัง 

78 

ปิยนันท์ ชมนาวัง  

บ3-04 13.45-14.00 น. การพัฒนาพนัธุ์ขา้วโพดหวานเพือ่ปลูกในนาหลังเก็บเกี่ยวขา้ว 80 

ฉลอง เกิดศรี  

บ3-05 14.00-14.15 น. ผลของการใช้ต้นตอต่อลักษณะคุณภาพมะเขือเทศพันธุ์สีดา 82 

ยศนนท์ ศรีวิจารย ์  

บ3-06 14.15-14.30 น. การคาดคะเนความงอกของเมล็ดพันธุ์งาขี้ม้อนภายใต้อุณหภูมิและ
ระยะเวลาในการเก็บรักษาต่างๆ โดยใช้เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ 

84 

สมคิด พันโนราช  

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง  

ประธาน: อ.ดร.ศิริรัตน์ ดีศลีธรรม 
เลขานุการ: อ.ดร.อิสรภรณ์ สมบญุวัฒนกุล 
ผลงานท่ี เวลา ช่ือเร่ือง/ ผู้นําเสนอ เลขหน้า 
บ3-07 14.45-15.00 น. อิทธิพลของธาตุโพแทสเซียม และปุ๋ยอนิทรีย์ต่อการเปล่ียนแปลง

กรดไขมันอิสระในเมล็ด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ rosmarinic acid 
ในใบของงาขี้ม้อน (Perilla frutescens L. Britt.)   

86 

ปวีณา ฦาชา  

บ3-08 15.00-15.15 น. ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหอมหัวใหญ่ในระบบข้าว-
หอมหัวใหญ่พื้นท่ี อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

88 

ปริศนา หาญวิริยะพันธุ ์  

บ3-09 15.15-15.30 น. เทคโนโลยีการผลิตแตงโมอินทรียห์ลังนา:กรณีศึกษาบ้านโนนค้อทุ่ง 
ตําบลโพนเมืองน้อย จังหวัดอํานาจเจริญ 

90 

ประเสร็ฐ วุฒิคัมภีร์ 



สูจิบัตร    
 

ผลงานท่ี เวลา ช่ือเร่ือง/ ผู้นําเสนอ เลขหน้า 
บ3-10 15.30-15.45 น. การทดสอบเทคโนโลยีเพือ่เพิ่มผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในเขตภาค

กลางและภาคตะวันตก 
92 

สุจิตร ใจจิตร  

บ3-11 15.45-16.00 น. วิจัยและพัฒนาการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพเพื่อการส่งออก 94 

อรุณี วัฒนวรรณ  

บ3-12 16.00-16.15 น. การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นท่ีปลูกยาง
ใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดบุรีรัมย์และ
อุบลราชธานี  

96 

บุญชู สายธนู  

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554   
ประธาน: ผศ.ดร.ปรยิาภรณ ์อิศรานุวัฒน์ 
เลขานุการ: อ.ดร. ปติิพงษ์ โตบันลือภพ 
ผลงานท่ี เวลา ช่ือเร่ือง/ ผู้นําเสนอ เลขหน้า 
บ3-13 13.00-13.15 น. การพัฒนาระบบการผลิตกาแฟโรบัสต้าในเขตภาคใต้ตอนบน 98 

สุรีรัตน์ ปัญญาโตนะ  

บ3-14 13.15-13.30 น. การป้องกันกาํจัดโรคหอมเล้ือยในหอมแดง 100 

นวลจันทร์ ศรีสมบัติ  

บ3-15 13.30-13.45 น. ศักยภาพของแม่ปุย๋บางชนิดต่อการยับยัง้และป้องกันการเกิดโรคราก
ขาวของยางพาราสาเหตุจากเช้ือรา  Rigidoporus   microporus 
ในยางปลูกใหม่  

102 

อารมณ์ โรจน์สุจิตร 
บ3-16 13.45-14.00 น. ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อการเจริญเติบโตของเช้ือรา 

Colletotrichum gloeosporioides Penz. สาเหตุ 
โรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงพันธุ์น้าํดอกไม้  

104 

นิภาดา ประสมทอง 
บ3-17 14.00-14.15 น. การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบการผลิตพริกของเกษตรกรใน

จังหวัดน่าน 
106 

พรรณผกา รัตนโกศล  

บ3-18 14.15-14.30 น. กระบวนการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพริก ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

108 

พเยาว ์พรหมพันธุ์ใจ  

บ3-19 14.30-14.45 น. ผลของฤดูกาลท่ีมีต่อการเจริญเติบโต คุณภาพภายใน และระดับการ
เกิดสีน้ําตาลในผักกาดหอม 

110 

ชมดาว ขาํจริง  



สูจิบัตร    
 

การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 

ผลงานท่ี ช่ือเร่ือง/ ผู้นําเสนอ เลขหน้า 
ป-01 กรณีศึกษาระบบการผลิตพืชอินทรีย์ ข้าว - พืชผัก พื้นท่ีโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 
113 

ณฐนน  ฟูแสง  

ป-02 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังนาโดยไม่ไถ
พรวน 

115 

สมชาย บุญประดับ   

ป-03 ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่ จังหวัดนครราชสีมา 117 

ยุวลักษณ์ ผายดี  

ป-04 ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่จังหวัดบุรีรัมย์ 119 

รัตน์ติยา พวงแก้ว  

ป-05 การทดสอบรูปแบบระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ีปลูกมัน
สําปะหลังเป็นพืชหลัก 

121 

ว่าท่ี ร.ต. อนุชา เหลาเคน   

ป-06 การศึกษาการผลิตมันแกวในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม 123 

ว่าท่ี ร.ต. อนุชา เหลาเคน   

ป-07 การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ียางพาราและ
ข้าวเป็นพืชหลัก จังหวัดอุบลราชธานี 

125 

บงการ พันธุ์เพ็ง  

ป-08 การทดสอบระบบการผลิตพืชผักให้ปลอดภัยจากเช้ือจุลินทรีย์เพื่อการส่งออก 127 

อรัญญา ภู่วิไล  

ป-09 งานวิชาการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ กับการพัฒนาอาชีพ
การเกษตรอย่างยั่งยืน 

129 

อุปถัมภ์ อุ่นใจ  

ป-10 การติดตามสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างในปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและนํ้าหมัก
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 

131 

จารุพงศ์ ประสพสุข  

ป-11 ผลของนํ้าสกัดชีวภาพและการจัดการธาตุอาหารพืชท่ีเหมาะสมต่อการผลิตกระเทียม
อินทรีย์ในระบบเกษตรเขตชลประทาน 

133 

ชินกฤต สุวรรณคีรี  

ป-12 การศึกษาความหลากหลายของเช้ือ Colletotrichum sp. ในสตรอเบอร่ีและการ
ควบคุมโรคแอนแทรกโนสโดยใช้เช้ือปฏิปักษ์ 

135 

สมพงษ์ สิงห์บ้านหาด 
 

 



สูจิบัตร    
 

ผลงานท่ี ช่ือเร่ือง/ ผู้นําเสนอ เลขหน้า 
ป-13 การศึกษาองค์ความรู้การเล้ียงโคนมเพื่อการปรับปรุงงานฟาร์มแบบบูรณาการ: 

กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 
137 

ธันวา ไวยบท  

ป-14 การศึกษาภูมิปัญญาการจัดการและการใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์กลอย 
(Dioscoreaceae)  ในจังหวัดนครราชสีมา 

139 

พินิจ พิกุลนอก  

ป-15 การศึกษาสารหอม 2-อะเซทิล-1-ไพรโรลีน และองค์ประกอบทางเคมีของข้าวพันธุ์
หอมเต้ียเปรียบเทียบกับข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 

141 

ชุติมา วัฒนะชุมพล  

ป-16 การแพร่กระจายของแตนเบียนเพล้ียแป้งมันสําปะหลังสีชมพู ในพื้นท่ีปลูกมัน
สําปะหลังจังหวัดกําแพงเพชร 

143 

วลัยพร ศะศิประภา  

ป-17 ความหลากชนิดของพืชอาหารพื้นเมืองในระบบเกษตรกรรม ของจังหวัดชุมพร 145 

วิลาสินี  จิตต์บรรจง  

ป-18 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านวงศ์ Acanthaceae 
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

147 

วินัย สมประสงค์  

 
 
 



 


