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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำน ประชุมวิชำกำรเกษตร คร้ังที่ 22 ประจ ำปี 2564 

วันที่ 25-26 มกรำคม 2564 

ผ่ำนระบบออนไลน์ (zoom) 

วันจันทร์ที่ 25 มกรำคม 2564 ภำคเช้ำ 

ผ่ำนระบบออนไลน์  2 ช่องทำง 

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง facebook คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Agriculture 

ช่องทางระบบ zoom 

นันทวุฒิ จงรั้งกลาง is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 
 
Topic: My Meeting 
Time: Jan 25, 2021 08:00 AM Bangkok 
 
Join Zoom Meeting 
https://kku-th.zoom.us/j/9352534987?pwd=YWRHUk0yTUhHeHB5bGVOOVcyMjV3UT09 
 
Meeting ID: 935 253 4987 
Passcode: 422946 

09.00-09.45 น. ห้องประชุม กวี จุติกุล อาคาร AG08 
- พิธีเปิด โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มอบรางวัลดุษฎีบัณฑิตวิทยานิพนธ์ดีเด่น ศ.อารตัน์ พัฒโนทัย ปี 2563 

09.45-10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.00-12.00 น. ห้องประชุม กวี จุติกุล อาคาร AG08 

การเสวนาเรื่อง “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการเกษตร และการท าเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)” 
โดย ผศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล, คุณเบญจวรรณ รตันพลที, ว่าท่ีร้อยตรีหญิง นฐกมล แน่นอุดร                       
และคณุประสิทธ์ิ พันธุ์โบว ์

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
                         น าเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร ์

13.00-17.00 น. น าเสนอผา่นระบบออนไลน์ (zoom) 
15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
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วันจันทร์ที่ 25 มกรำคม 2564  
ภำคบรรยำย (Oral presentation) 
ห้อง 1 สำขำสัตวศำสตร์ 

ประธำน: รศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม และ รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง  

13.00-13.15 น. ผลการเสริมกรดอินทรียร์วมในอาหารไกไ่ข่ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และปริมาณแบคทีเรียในล าไส้
เล็กส่วนปลาย  

โดย นำงสำวอุบลวรรณ ศรีสงครำม 

13.15-13.30 น. ผลของการเสรมิยีสต์ไฮโดรไลซต์่อปริมาณการกินได้และการย่อยได้ของโภชนะในโคเนื้อรุ่น 

โดย นำยอิทธิพล แสนจนัทร์ 

13.30-13.45 น. การพัฒนาผลิตภณัฑ์และการยอมรับได้ของผู้ใช้ต่อผลติภณัฑ์ครมีบ ารุงผิวจากน้ านมแพะ 

โดย ผศ.ดร.ภูธฤทธิ์ วิทยำพัฒนำนุรักษ์ รักษำศิริ 

13.45-14.00 น. ผลของฤดูกาลต่อโปรแกรมการกระตุ้นเพิ่มการตกไข่ในโคนม 

โดย นำงสำวญำณี วัฒนศร ี

14.15-14.30 น. ผลของการปรับปรุงเศษเหลือจากต้นอ้อย ต่อลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี และการย่อยได้ใน
หลอดทดลอง  

โดย นำยธนวัฒน์ กำล้อม 

14.30-14.45 น. การผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากกากมะพร้าวเพื่อใช้เป็นพรีไบโอติกในอาหารสัตว์ 

โดย นำยภมูิพัฒน์ ศรีวัชรเมธำ 

14.45-15.00 น. ผลของการเสรมิน้ ามันตะไคร้ในอาหารข้นต่อกระบวนการหมักย่อยในกระเพาะรูเมนและการย่อยได้โดยใช้
เทคนิคการผลิตแกส๊ในหลอดทดลอง 

โดย นำงสำวชุติกำญจน์ ศรทองแดง 

15.00-15.15 น. ผลของการใช้หน่อไม้บดทดแทนกากถ่ัวเหลืองต่อจลนศาสตร์การผลติแก๊สและความสามารถในการย่อยได้ใน
หลอดทดลอง  

โดย นำงสำวธิดำลกัษณ์ สมบูรณ์ชัย 

15.15-15.30 น. ผลของการเสริมผงแก่นตะวันต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊สและความสามารถในการย่อยได้ในหลอดทดลอง 

โดย นำงสำวศรัญญำ ม่วงทิพย์มำลัย 

15.30-15.45 น. ผลของการเสรมิผงเปลือกสม้ต่อจลนศาสตร์การผลิตแกส๊ และความสามารถในการย่อยได้โดยใช้เทคนคิการ
ผลิตแกส๊ในหลอดทดลอง 

โดย นำงสำวจฑุำรักษ์ กิติยำนุภำพ 
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15.45-16.00 น. ผลของฟักทองบดแห้งต่อประสิทธิภาพการผลิตไข่ไก่และสีของไข่แดงในสูตรอาหารไกไ่ข่ปลดระวาง 

โดย นำงสำวอุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ 

16.00-16.15 น. ผลของการใช้ยีสต์ออโตไลซเ์ป็นแหล่งโปรตีนในอาหารต่อประสิทธิภาพของแม่สุกรระยะอุม้ท้องถึงระยะให้นม
และลูกสุกรภายใตส้ภาพอากาศเขตร้อน 

โดย นำยขวัญชัย ศรีสุวรรณ์ 

16-15-16.30 น. ผลของการเสรมิฐานเหด็ถั่งเช่าสีทอง ต่อสมรรถภาพการเจรญิเติบโต และความเครียดจากปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน ในสุกรอนุบาล 

โดย นำยวัชรินทร์ อ้มทองหลำง 

16-30-16.45 น. การเสริมเมือกหอยทากในน้ ายาเจือจางน้ าเช้ือ ต่อคุณภาพน้ าเช้ือและประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ของแม่
สุกร 

โดย นำงสำวจำรุวรรณ เขำเขจร 

16.45-17.00 น. The Interleukin 6 (IL-6) gene expression is decreased by probiotic supplementation in young 
Barbary ducks 

โดย Miss Thitima Pechrkong 

ห้อง 2 สำขำประมง 

ประธำน: ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ และ รศ.ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย   

13.00-13.15 น. การเปลีย่นแปลงของแพลงก์ตอนพืชที่สัมพันธ์กับแหล่งวางหญ้าทะเลเทียมบริเวณชายฝั่งต าบลไม้รดูจงัหวัด
ตราด 

โดย นำงสำวจิดำภำ กล้ำกสกิิจ 

13.15-13.30 น. ผลของการเสรมิ lacbobacillus plantarum CR1T5 ในอาหารต่อค่าโลหติวิทยาและกิจกรรมไลโซไซม์ของ
ปลาเทพา 

โดย ดร.สมฤดี ศิลำฤด ี 

13.30-13.45 น. ฤทธิ์ต้านการสร้างไบโอฟิล์มของแบคทีเรียโพรไบโอติกต่อแบคทีเรียก่อโรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

โดย นำงสำววรำภรณ์ อัปมะโน 

13.45-14.00 น. การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของกบเขาหลังตองมลายูและกบชะง่อนผาใต้                      

โดย นำงสำวรัชษำ อินแนน และ นำงสำวกมลทิพย์ แก้วแสง 

14.15-14.30 น. การวิเคราะห์แคริโอไทป์และอิดโิอแกรมมาตรฐานของปลาสอดหางดาบ และปลาเซลฟินมอลลี่ 

โดย นำงสำวภัทรวรรณ คงอิ่ม และ นำงสำวณัฐณิชำ หอมตำ 
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14.30-14.45 น. ผลการเสริมสารสกัดจากเศษเหลือเห็ดแครงเพื่อเป็นสารกระตุ้นภมูิคุม้กันในอาหารปลานิล 

โดย นำยกรกฏ สันทัดกำร 

14.45-15.00 น. ผลของวิธีการเพาะเลีย้งต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายผมนางในพ้ืนท่ีทุ่งใสไช จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โดย นำยชยุตม์ กระสนิธุ ์

15.00-15.15 น. ผลของการเสรมิโพรไบโอติกในอาหารต่อการเจรญิเติบโตและอตัราการรอดตายในลูกปมู้า 

โดย นำยอนวัช บุญญภกัดี 

15.15-15.30 น. การประเมินการใช้แหล่งน้ าเสยีจากฟาร์มสุกรต่อคณุสมบัติทางชีวเคมีและต้นทุนการผลิตการเพาะเลีย้ง
สาหร่ายสไปรลูิน่า 

โดย ว่ำที่ร.ต.อดศักดิ์  คงแก้ว 

15.30-15.45 น. การเพิ่มคณุค่าทางโภชนาการของกากถ่ัวดาวอินคาด้วยกระบวนการหมักด้วยจลุินทรีย์จากถ่ัวเน่าเพื่อเป็น
อาหารสตัว์น้ า 

โดย นำงสำวอำรียำ ไทยโกษำ  

15.45-16.00 น. การใช้หญ้าทะเลเทียมในการฟื้นฟูทรัพยากรปลาวัยอ่อนบริเวณชายฝั่งต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวัด
ตราด 

โดย นำงสำวนฐชำ ช่ำงเพ็ชรผล 

16.00-16.15 น. การศึกษาปริมาณของไมโครพลาสติกในปูม้าบริเวณนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อ าเภอเมืองระยอง จงัหวัด
ระยอง 

โดย ว่ำที่ร.ต.คเณศ แฝงศรีค ำ 

16-15-16.30 น. แนวทางการลดต้นทุนการจัดการฟาร์มสตัว์น้ าขนาดเล็กโดยการทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ด้วยหลอดชนิด
แอลอีด ี

โดย นำงสำวชลิญญำ สุดำ 

ห้อง 3 สำขำส่งเสริมกำรเกษตร และเศรษฐศำสตรกำรเกษตร 

ประธำน: ผศ.ดร.สำธิต อดิตโต  และ ผศ.ดร.อรุณี พรมค ำบุตร 

13.00-13.15 น. ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตบวัฝักของเกษตรกรในจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุบลราชธาน ี

โดย นำงสำวฐิติมำ ทับอำษำ 

13.15-13.30 น. การวิเคราะหผ์ลตอบแทนทางเศรษฐกิจของฟาร์มกวาง ตามรูปแบบการจัดการฟาร์มกวางเชิงพาณิชย ์

โดย ผศ.ณัฐกฤตำ สนองบุญ 

13.30-13.45 น. ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลีย้งโคขุนของเกษตรกรในจังหวัดสุโขทัย 

โดย นำยกจิจำ มขุทั่ง 
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13.45-14.00 น. ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านตอนิมิตร    
ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร ่

โดย นำงสำวนฐักำนต์ เส้งทับ  

14.15-14.30 น. การออกแบบกิจกรรมการส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกต่ออาชีพเกษตรกรรม ส าหรับกลุ่มเยาวชน ต าบลโนนแดง 
อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

โดย นำงสำวอภญิญำ จันทร์ประสิทธิ์  

14.30-14.45 น. การแปรรปูจากเหด็นางรมด าโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหนองเจริญ ต าบลนาโพธิ์กลาง 
อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

โดย นำงสำวทัศนีย์ ปลืม้ทรัพย ์ 

14.45-15.00 น. ความรู้และการปฏิบัติในการเลีย้งโคเนื้อของเกษตรกรในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

โดย นำยเสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม 

15.00-15.15 น. ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเพื่อผลิตเมลด็พันธ์ุขยายภายใต้เกษตรพันธสัญญา ในพื้นที่อ าเภอ
พบพระ จังหวัดตาก 

โดย นำยอภนิันท์ สนิธุ์ทอง   

ห้อง 4 สำขำกีฏวิทยำ โรคพืชวิทยำ และปฐพีศำสตร์ 

ประธำน: ผศ.ดร.อนันต์ วงเจริญ และ อ.ดร.อนงนำฏ ศรีประโชติ  

13.00-13.15 น. ผลของน้ ามันหอมระเหยจากหเูสือต่อการวางไข่และการออกเป็นตัวเต็มวัยของด้วงถ่ัวเขียว 

โดย นำงสำวบุญยำพร สะทองรอด  

13.15-13.30 น. ผลของอาหารเลี้ยงเช้ือต่อการเจรญิและความรุนแรงของเชื้อราสาเหตุโรคแมลง Metarhizium sp. 
BCC30455 และ Beauveria bassiana BCC2779 

โดย นำงสำวกลัยรัตน์ ไพรอนันต์  

13.30-13.45 น. ความไวของไพรเมอร์ในการตรวจหาแบคทีเรียโวลบาเคีย (Wolbachia) ด้วยเทคนิค PCR ในเพลีย้จักจั่นหลัง
ขาว (Yamatotettix flavovittatus Matsumura) 

โดย นำงสำวปิยธิดำ สนิท  

13.45-14.00 น. ประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยขมิ้นชันท่ีมีต่อปลวกใตด้ินสายพนัธุ์ Coptotermes curvignathus 

โดย นำยปฐมพร วงศ์เสน 

14.15-14.30 น. วัสดุที่เหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณสปอร์ของเชื้อราและประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู 
(Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero) 

โดย นำงสำวเกษสินี แก้วสระแสน  
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14.30-14.45 น. การส ารวจราอาร์บัสคลูาร์ ไมคอรไ์รซา จากสวนทุเรยีนเกษตรเคมี และเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

โดย นำยชัยวิทย์ แข็งแรง 

14.45-15.00 น. การตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตโุรคในอ้อยด้วยยีน Immunodominant membrane protein (Imp) 

โดย นำงสำวเบญจวรรณ รัตนวัตร์ 

15.00-15.15 น. การหาสภาวะที่เหมาะสมของบาซลิลสัจากดินบริเวณป่าชายเลนเพื่อควบคุมราก่อโรคพืช 

โดย นำงสำวสธุัญญำ ใหม่ทอง  

15.15-15.30 น. การพัฒนาเตานึ่งก้อนเช้ือเห็ดโดยการน าความร้อนกลับมาใช้ใหม ่

โดย ผศ.ดร.วำริช วีระพันธ์ 

15.30-15.45 น. ความสัมพันธ์ระหว่างคาร์บอนอินทรีย์และสมบตัิทางเคมีของดินทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การใส่
วัสดุอินทรียต์่างคุณภาพระยะยาว 

โดย นำงสำวเมธำวี จันทะเมนชยั 

15.45-16.00 น. การศึกษาคุณภาพดินและการคัดแยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินแปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ 

โดย อ.ดร.กุสุมำวดี ฐำนเจริญ 

ห้อง 5 สำขำพืชไร่ และพืชสวน 

ประธำน: อ.ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว และ อ.ดร.ศุภณัฏฐ์ กำญจนวฒันำวงศ์  

13.00-13.15 น. ผลของกรดอินโดลแอซติิกที่ผลิตจากแบคทีเรีย (Enterobacter sp. RD4-1-1) ต่อการงอกของเมล็ดข้าวพันธุ์
สุพรรณบุรี 1 ท่ีอายุเก็บรักษาต่างกัน 

โดย รศ.ดร.พรรณธิภำ ณ เชียงใหม่ 

13.15-13.30 น. การประเมินภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับส าหรับประมาณผลผลผลิตอ้อย 

โดย นำยโพธิวุฒิ  บุญเรือง 

13.30-13.45 น. การประเมินภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับส าหรับการประมาณผลผลติข้าว 

โดย นำยรัฐพงษ์ ม่วงประโคน 

13.45-14.00 น. การเปลีย่นแปลงของลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพเมล็ดพันธ์ุระหว่างการพัฒนาในข้าวโพดหวานสาย
พันธุ์อินเบรดที่มียีนด้อยร่วม 

โดย นำงสำววริษำ สุทธิลักษณ ์

14.15-14.30 น. เปรียบเทยีบวิธีการปลูกข้าวสังข์หยดในระบบการผลิตข้าวอินทรยี์ 

โดย นำงสำวนนัทิยำ พนมจนัทร์ 
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14.30-14.45 น. ความหลากหลายและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของจ าปาดะในต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

โดย อ.ดร.วิลำสินี ธนพิทักษ ์

14.45-15.00 น. การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้ป่าในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเครื่องหมายโมเลกุลอาร์เอพีดี 

โดย นำงสำวภำนุมำศ ขวัญทอง 

15.00-15.15 น. อิทธิพลของคุณภาพแสงเทียมต่อค่าดัชนีการสังเคราะห์แสงและผลผลิตดอกแห้งของกัญชาในระบบปลูกพืช
แบบก่ึงปิด 

โดย ผศ.ดรปรีดำ นำเทเวศน์ 

15.15-15.30 น. อิทธิพลของการตัดแต่งกิ่งต่อผลผลิตและคณุภาพผลของมะเขือเทศเชอร์รี 

โดย นำงสำวจันทร์สุดำ โหมดนอก 
 

 

ภำคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

ห้อง 1 สำขำสัตวศำสตร์ และสำขำประมง 

 
ประธำน: อ.ดร.ปัทมำ วิริยพัฒนทรัพย์  และ อ.ดร.แวววรี บุญเทียม  

13.00-13.05 น. ความสัมพันธ์ของรูปแบบยีน CCT7 กับค่าโลหิตวิทยาในสุกรหลังหยา่นม 

ณัฐริกา สุวรรณวงศ์, อัจฉรา ธรรมรัตน์ และ พิชญานิภา พงษ์พานิช 

13.05-13.10 น. ผลของการใช้กากปลาร้าในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถนะการผลิต คณุภาพไข่และผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ 

ศรุติวงศ์ บุญคง, ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร, สว่าง กุลวงษ์, สุธาสินี ครฑุธกะ และ พิทักษ์ น้อยเมล ์

13.10-13.15 น. การปรับปรุงคุณภาพของชานอ้อยด้วยลูกแป้งต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายในหลอดทดลอง 

ธนโชติ ทองย้อย, ประวิทย์ ห่านใต้, ทศพร อินเจรญิ, วันดี ทาตระกลู, เสาวลักษณ์ แยม้หมื่นอาจ,  วิโรจน์ 
ลิขิตตระกูลวงศ์ และ ณรกมล เลาห์รอดพันธ ์

13.15-13.20 น. การผลิตข้าวโพดมอลต์หมักต่อองค์ประกอบทางเคมีและจลนศาสตร์การผลิตแกส๊โดยวิธีการ in vitro gas 
production technique 

วุฒิกร สระแก้ว, พิทักษ์ชัย ลี้ประดิษฐ,์ สุธาทิพย์ ไชยวงศ์, รัชนี บัวระภา, กฤษณธร สินตะละ                
และ เกชา คูหา 

13.20-13.25 น. การผลิตไซแลเนสของ Bacillus safensis PJ1-24S ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม 

เสาวภา เขียนงาม, ยุภา ปู่แตงอ่อน, จิณัฐตา มั่นคง, วาสนา สายบัว  และ ภูธฤทธ์ิ รักษาศิร ิ
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13.25-13.30 น. ผลของการใช้หนอนแมลงวันลายป่นทดแทนอาหารส าเร็จรูปต่อสมรรถภาพการผลิตและคณุภาพไข่ของนก
กระทาญี่ปุ่น 

ภาคภูมิ ซอหนองบัว, ธีรเจต สายธนู และ สุวิทย์ ทิพอุเทน 

13.30-13.35 น. การสะสมของไมโครพลาสติกในดนิตะกอนในแนวหญ้าทะเล (Halodule uninervis) อ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

คริสมาส พัฒนสริินนท์ และ จริยาวดี สุริยพันธ์ุ 

13.35-13.40 น. ความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดจากฝักคูนท่ีมตี่อหอยคัน 

คุณาดล ศิลาฤดี, อนวัช บุญญภักดี, แก้วตา ลิ้มเฮง และ สมฤดี ศิลาฤดี 

13.40-13.45 น. ชีวปริมาณการสะสมแอนโทไซยานินรวมจากผลมังเครสุ่ก (Melastoma malabathricum) ในเพรียงทราย 
(Perinereis nuntia) และตัวอ่อน  

สรายุทธ อ่อนสนิท, ภรูิณัฐ บั่นยีเ่ฉ้ง และ พงศกร หลิมเล็ก 

13.45-13.50 น. การเจรญิเติบโตและการตอบสนองภูมิคุ้มกันของปลานลิที่เลีย้งด้วยอาหารผสม TS TWIN® ที่ระดับแตกต่าง
กัน 

สุดาพร ตงศิริ, กาญจนา กาญจนมยูร, กิตติกร กาญจนมยรู และ ปยินารถ ศรชัย 

13.50-13.55 น. ผลของอุณหภูมิน้ าในการเลี้ยงต่อค่าพารามิเตอร์เลือดและความไวตอ่เช้ือ Aeromonas veronii ในปลานิล 
(Oreochromis niloticus) 

นิอร จิรพงศธรกุล, ศภุณัฐ วัฒิธรรม, มณี ศรีชะนันท์, ธรรมนญู ง่านวิสุทธิพันธ์  และ กิตติชนม์ อุเทนะพันธ์ุ 

13.55-14.00 น. Preliminary results on screening antibacterial activity of extracts from Moringa (Moringa 
oleifera) on some pathogenic bacteria isolated from grass carp (Ctenopharyngodon idella) 
and white-leg shrimp (Litopenaeus vannamei) 

Tuan Nguyen Ngoc, Phetphailin Saisombut, Nhinh Doan Thi, Hoai Truong Dinh, Patthanun 
Kotham, Prapasiri Jaipong and Suphawadee Yaemkong 

ห้อง 2 สำขำส่งเสริมกำรเกษตร เศรษฐศำสตรกำรเกษตร กีฏวิทยำ โรคพืชวิทยำ ปฐพีศำสตร์ พืชไร่ และพืชสวน 

ประธำน: รศ.ดร.อุบล ตังควำนิช ผศ.ดร.วิถี เหมือนวอน อ.ดร.สุวิตำ แสไพศำล ผศ.ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภำนนท์       
ผศ.ดร.ภำณุพล หงส์ภักดี รศ.ดร.อโนมำ ดงแสนสุข รศ.ดร.กิริยำ สังข์ทองวิเศษ อ.ดร.ธิดำรัตน์ มอญขำม                       
และ ผศ.ดร.นันทวุฒิ จงร้ังกลำง 

13.00-13.05 น. พฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อไก่ของผู้บริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จรีวรรณ จันทร์คง, ช านาญ ขวัญสกุล, ณปภัช ช่วยชูหนู และ ศรณัญภัส รักศีล 

13.05-13.10 น. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนหมู่บ้านสันทางหลวง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

สุวัชรีภรณ์  จิตใจ, เยาวเรศ  เชาวนพูนผล, ณฐติากานต์ พยัคฆา, ภาณุพันธุ์ ประภาติกลุ, สุรพล เศรษฐบุตร, 
ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ และ กรรณิกา แซ่ลิ่ว 
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13.10-13.15 น. การวิเคราะห์ความเสีย่งของธุรกิจการเลีย้งสุกรขุนในจังหวัดเชียงใหม่        

อัญธิกา มะหาวัน, เยาวเรศ เชาวนพูนผล, อนุพงศ์ วงศ์ไชย, ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ และ กรรณิกา แซ่ลิว่ 

13.15-13.20 น. ความหลากชนิดของปลากับความเสรมิสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้การจัดการเขตอนุรักษโ์ดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนสองฝั่งคลองปากประ 

วิจิตรา อมรวริิยะชัย และ ธนพล  อยู่เย็น  

13.20-13.25 น. การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการจัดท าแผนชุมชนบ้านอาแบ ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย 

ณฐิตากานต์ พยัคฆา, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, สุรพล เศรษฐบตุร, กรรณิกา แซล่ิ่ว  และ อนุพงศ์ วงศ์ไชย 

13.25-13.30 น. การพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมทอ่งเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมที่ปากประ จังหวัดพัทลุง 

วิจิตรา อมรวริิยะชัย 

13.30-13.35 น. องค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิของน้ ามันหอมระเหยจากเหง้าข่าและเปลือกสม้โอต่อการฆ่าปลวกใต้ดินสาย
พันธุ์ Coptotermes curvignathus  

พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์, นันทวฒุิ สวนกูล และ มัตตนา กล้าคง 

13.35-13.40 น. การประเมินความต้านทานต่อสารป้องกันก าจัดเช้ือราบางชนิดของรา Colletotrichum spp. ที่ก่อโรคในพริก 

ฉัตรสดุา เผือกใจแผ้ว, ชิษณุพงศ์ เพชรพรรณ และ อรอุมา เรืองวงษ์ 

13.40-13.45 น. การตรวจสอบเชื้อ Sugarcane streak mosaic virus  สาเหตุโรคใบขีดด่างของอ้อยในประเทศไทยดว้ย
เทคนิคอาร์ที-พีซีอาร ์

วีรกรณ์  แสงไสย์,  เบญจวรรณ  รัตวัตร์, นัฐภัทร์ ค าหล้า และ ศุจิรตัน์  สงวนรังศิริกุล 

13.45-13.50 น. Cricket frass: The high-quality organic fertilizer for vegetable growth improvement  

Somchai Butnan and Janista Duangpukdee 

13.50-13.55 น. ผลของการใช้วัสดุอินทรยี์ผลพลอยได้จากโรงงานสกดัน้ ามันปาล์มเป็นวัสดุในการปรับปรุงดินต่อการ  
เจริญเติบโตและผลผลิตของผักคะน้า 

บัญชา  รัตนีท ู

13.55-14.00 น. ผลของระดับความเค็มต่อการงอกของเมล็ดพืชและการใช้ปุ๋ยมลูไส้เดือนดินร่วมกับวสัดุอินทรยี์เพื่อส่งเสรมิการ
งอกของเมล็ดโสนแอฟริกาในสภาพเรือนทดลอง 

ณัฐกิตติ์ เพชรหมื่นไว, ชุลมีาศ  บุญไทย อิวาย และ ธรรมเรศ เช้ือสาวถี 

14.00-14.05 น. ผลของปริมาณธาตุไนโตรเจนในปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจรญิเติบโต อายกุารเก็บรักษา เมลด็พันธ์ุข้าวปทุมธานี1 
อินทรีย์ 

ณัฐภสัสร ภิวัฒกุลวรตุม์, ธีรเดช ทรงบุญเขตกลุ, วรดา ชาวนา, พิษณุ แก้วตะพาน, และ ประณต มณอีินทร์ 

14.05-14.10 น. การประเมินถ่ัวฝักยาวพันธุ์การค้าในอ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
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รัชดาภรณ์ ลีกลุ, สุขมุาภรณ์ ศรีเผด็จ และ ขวัญใจ ลับมะณ ี

14.10-14.15 น. การใช้ชีวภัณฑ์จลุินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อส่งเสรมิการเจริญเติบโตของผักกาดหอมชนิดบัตเตอรเ์ฮด 

พราวมาส เจรญิรักษ์ , สุวรรณกาญจน์ สุพมาตรา และ ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน ์

14.15-14.20 น. อิทธิพลของแบคทีเรียที่คัดเลือกจากดอกเห็ดต่อผลผลิตของเห็ดสกลุนางรม 

ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน,์ ธนากร ศรสีขุ, ธนชิต ขุนเพ็ง, จิรัฏฐ์ ขจรกฤตยิากุล  และ พราวมาส เจรญิรักษ์ 

14.20-14.25 น. ผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการเจรญิเติบโตต่อการเกดิ PLBs ของกล้วยไม้เขากวางอ่อน 

โภคทรัพย์ ทองเฝือ, ชัยสิทธ์ิ ปรีชา และ สกลุรตัน์ หาญศึก 

14.25-14.30 น. การรักษาคณุภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลเงาะพันธ์ุโรงเรียนด้วยสารเคลือบไคโทซาน 

นิตยา อัมรตัน์ และ กนกวรรณ เสรีภาพ 
 


