
 

ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจยั 
ในกำรประชุมวิชำกำรเกษตร ครัง้ที่ 17 วนัที่ 25-26 มกรำคม พ.ศ. 2559 

 
 วันที่ 25 มกรำคม 2559 เวลำ 14.15 - 17.30 น. 

เวลำ ช่ือเร่ืองและผู้น ำเสนอ 
ห้องกวี จุติกุล Ani & Fis ห้อง 8003 Hor & Agr  ห้อง 8005 Pat & Ext & Ent 

14.15-14.30 * ความหลากหลายของยีน STAT5B ของ
ประชากรไก่พืน้เมืองท้องถ่ินในเขตภาคเหนือ
ตอนลา่ง 
โดย ธิติมา เพ็ชรคง  (Ani06/59) 

* ผลของการตดัแตง่ก่ิงและการให้ปุ๋ ย สตูร 
15-15-15 ตอ่ผลผลติของพริก 
โดย อธิคม ศรีมว่ง  (Hor06/59) 

ผลของปริมาณธาตอุาหารในกากสลดัจ์
ปาล์มน า้มนัตอ่การเจริญของเส้นใยเหด็
หหูน ู
โดย พรศิลป์ สีเผือก (Pat04/59) 

14.30-14.45 * ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะรูปร่างของ
โคนมในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละล าพนู 
โดย ศราวธุ หมัน่ถนอม (Ani14/59) 

* ผลของการให้แคลเซียมซิลิเกตตอ่การ
ผลิตต้นกล้าผกักาดหอม 
โดย สวุรัตน์ กรรมการ (Hor15/59) 

* การควบคมุโรคใบจดุนนูและใบจดุ
ก้างปลาของกล้ายางพารา  
(Hevea brasiliensis Müll. Arg.) โดย
ชีววิธีด้วยการใช้เชือ้ Trichoderma spp. 
โดย ทกัษิณา ผดุผาด (Pat10/59) 

14.45-15.00 * การเสริมแอล – คาร์นิทีน ในน า้ยาเจอืจาง
ชนิดเก็บรักษาระยะสัน้เพ่ือปรับปรุงคณุภาพ
น า้เชือ้สกุรที่เก็บรักษาด้วยวิธีแชเ่ย็น 
โดย พชัรา ธนานรัุกษ์ (Ani24/59) 
 

* เปรียบเทียบสารพฤกษเคมีในฟักข้าว 13 
สายพนัธุ์ ในสองฤด ู 
โดย ณฐัยาพร หนนัต๊ะ (Hor20/59) 

* ผลของเชือ้ราเอนโดไฟต์ตอ่การควบคมุ
โรคไหม้ของข้าว (Oryza sativa L.) 
โดย กานต์ จิตสวุรรณรักษ์ (Pat12/59) 

15.00-15.15 * การเสริมอาหารในรูเมนอดัเม็ด ตอ่การกิน
ได้ การยอ่ยได้ และกระบวนการหมกัรูเมนใน
กระบือปลกั  
โดย  อนธิุดา เสนค าสอน (Ani35/59) 
 

* ผลของปุ๋ ยอินทรีย์และปุ๋ ยเคมีที่มีผลตอ่
การเจริญเติบโตและผลผลติในหญ้าหวาน 
โดย สรีุมาตร แสงวนิชย์   (Hor25/59) 

* การถ่ายทอดทางเมล็ดพนัธุ์ของเชือ้
ราฟิวซาเรียมสาเหตโุรคถอดฝักดาบของ
ข้าวและศกัยภาพของเชือ้ 
Streptomyces-PR15 และ 
Streptomyces-PR87 ในการควบคมุ
โรคจากเชือ้ฟิวซาเรียมของพืชเศรษฐกิจ 
โดย ปภสัสร สลีารักษ์   (Pat16/59) 

15.15-15.30 * ความหลากหลายของไก่พืน้เมืองในพืน้ที่
ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ไทย 
โดย เจนรงค์ ค ามงคณุ (Ani36/59) 
 

* การพฒันาวิธีตรวจวดัสารคาร์โบฟรูานใน
ร าข้าวด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี 
โดย สนธยา นุ่มท้วม (Agr04/59) 

* ผลของการอบรมเชิงปฏิบตัิการตอ่
ระดบัความรู้ด้านการจดัการสวนปาล์ม
น า้มนัของเจ้าหน้าที่สง่เสริมการเกษตร
จงัหวดัพงังา 
โดย สดุนยั เครือหลี (Ext03/59) 
 

15.30-15.45 * การศกึษาผลผลิตไข่ในรอบปีของไกด่ าม้ง  
โดย แสนน า้ผึง้ สมท้าว  (Ani39/59) 
 

* การพฒันาพนัธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรค
ไหม้โดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกลุชว่ยในการ
คดัเลือก 
โดย นทัทรียา จิตบ ารุง (Agr05/59) 

* ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์ตอ่การ
ประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวนั 
ของเกษตรกรผู้ปลกูข้าวในจงัหวดัสงขลา 
โดย กฤษฎา หลกัเมือง (Ext06/59) 
 

15.45-16.00 * การเส ริมเมล็ดหางนกยูงบดต่อ
กระบวนการหมักในรูเมน การย่อยได้ และ
การลดการปลดปล่อยเมทเธนโดยเทคนิค
การผลิตแก๊ส 
โดย ชนะดล สภุาพงษ์ (Ani44/59) 

* ผลของปุ๋ ยมลูสตัว์ที่มีตอ่การเจริญเตบิโต 
และผลผลิตของหญ้าหวาน (Stevia 
rebaudiana Bertoni) 
โดย บญุฤทธ์ิ ชมุทอง (Agr07/59) 

ลกัษณะผู้น าของกลุม่แมบ้่านเกษตรกรที่
ได้รับรางวลัระดบัประเทศ:  
กรณีศกึษาประธานกลุม่แมบ้่าน
เกษตรกรบ้านโนนยาง อ.กดุชมุ จ.ยโสธร  
โดย อรนดัดา ชิณศรี (Ext11/59) 
 



16.00-16.15 ผลของระดบัการใช้เปลือกตาลหมกัร่วมกบั
เปลือกสบัปะรดทดแทนกระถินเพ่ือเป็น
อาหารหยาบทดแทนในชว่งฤดแูล้งตอ่
สมรรถนะการเจริญเติบโต และการยอ่ยได้
โภชนะในแพะลกูผสม 
โดย พรพรรณ แสนภมิู (Ani17/59) 

* ผลของสภาวะน า้ทว่มขงัที่มีตอ่การ
เจริญเติบโต และผลผลิตของพืชสมนุไพร
ผกัคาวตอง 
โดย โสมนนัทน์ ลิพนัธ์ (Agr09/59) 

* ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงตอ่
เพลีย้จกัจัน่พาหะโรคใบขาวอ้อย 
โดย วรากร ภูห่น ู (Ent04/59) 

16.15-16.30  ผลของชนิดหญ้าตอ่คณุภาพน า้หมกั 
โดย ทิพาพร ชาญปรีชา (Ani20/59) 

* ผลของไคโตซานตอ่ผลผลติข้าวเจ้าหอม
นิล 2 ฤดกูาล 
โดย กนกวรรณ วฒันากร (Agr11/59) 

* พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของเพลีย้จกัจัน่
พาหะน าโรคใบขาวอ้อย 
โดย ทนธุรรม บญุฉิม (Ent05/59) 

16.30-16.45 * ปริมาตรที่เหมาะสมของน า้กลัน่ในการเก็บ
รักษาไรน า้นางฟ้าไทย(Branchinella 
thailandensis) เพ่ือเป็นอาหารสตัว์น า้  
โดย ปริญญา พนับญุมา (Fis07/59) 
 

* การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความ
ต้านทานตอ่โรคขอบใบแห้งในข้าวด้วย
วิธีการปลกูพืชที่แตกตา่งกนั 
โดย อาทิตย์ ศรีบญุเรือง (Agr13/59) 

* การศึกษาลักษณะทางชีววิทยาของ
แมลงหวี่ขาว (Pealius amamianus 
Takahashi) และเพลี ย้แป้งน้อยหน่า 
(Planococcus citri Risso)  
โดย ขนิษฐา แก้วสีขาว (Ent06/59) 

16.45-17.00 * ลกัษณะการจบักลุม่ของคีโตเซอรอส 
(Chaetoceros gracilis) ที่ผ่านการ
ตกตะกอนด้วยไคโตซานโอลิโกเมอร์ และ
การปรับระดบั pH 
โดย กลุวดี วอ่งวิไลรัตน์ (Fis30/59) 

* ผลกระทบของอณุหภมิูสงูตอ่ความสงู
และคณุภาพเมล็ดของถัว่เหลือง จ านวน 26 
สายพนัธุ์ 
โดย กรชาล ธนสีลงักรู (Agr14/59) 

* Scale insects (Hemiptera: 
Coccoidea) on mango in Laos 
By Pheophanh Soysouvanh 
(Ent07/59) 
 

17.00-17.15 การคดัแยกไดอะตอมขนาดใหญ่จากบอ่พกั
น า้ของฟาร์มเลีย้งกุ้งและการเพาะเลีย้งใน
ระบบการเลีย้งแบบแบทช์และแบบตอ่เน่ือง 
โดย ปวีณา ตปนียวรวงศ์ (Fis11/59) 
 

* ผลของปุ๋ ยคอกที่มีตอ่การเจริญเติบโต 
และผลผลิตหญ้าหนวดแมว (Orthosiphon 
aristatus (Blume) Mig) 
โดย เธียรรัตน์ หลีวิจิตร  (Agr17/59) 

 

17.15-17.30 ผลของสารสกดัสมนุไพรไทยตอ่การยบัยัง้
เจริญเติบโตของเชือ้ Aromonas hydrophila 
โดย ทศันีย์ นลวชยั  (Fis16/59) 
 

  

   
วันที่ 26 มกรำคม 2559 เวลำ 09.00 – 14.00 น. 

เวลำ ช่ือเร่ืองและผู้น ำเสนอ 
ห้องกวี จุติกุล 

Agr 
ห้อง 8003 

Hor  
ห้อง 8005 

Ags & Eco & Soi 
09.00 - 09.15 * ผลของการเคลือบร่วมกบัสารเรือง

แสง Rhodamin B ตอ่อายกุารเก็บ
รักษาเมล็ดพนัธุ์มะเขือเทศ  
โดย ชนกเนตร ชยัวิชา  (Agr27/59) 

* คณุภาพและปริมาณอาร์เอ็นเอที่สกดัได้จาก
ใบออ่นของถัว่เหลือง 
โดยใช้ชดุทดสอบสารไตรซอล 
โดย วราย ุภาษี (Hor34/59) 

* Indicators for supply chain 
management of vegetables with 
Good Agricultural Practice standard 
in Chiang Mai Province 
By Patcharin Supapunt (Ags01/59) 
 

09.15  - 09.30 * การเปลี่ยนแปลงคณุภาพเมล็ดพนัธุ์
มะเขือเทศหลงัการเคลือบร่วมกบั
ฮอร์โมนพืช 
โดย กิตติวรรณ  กล้ารอด  (Agr28/59) 

* ผลของต าแหน่งใบและชว่งเวลาการเก็บ
ตวัอยา่งใบในรอบวนัตอ่สีใบ 
และปริมาณธาตอุาหารในใบยางพาราสายพนัธุ์ 
RRIM600 
โดย วาสิฐี แก้วจลุลา (Hor38/59) 
 
 

การประเมินการตดัสินใจซือ้ประกนัภยั
พืชผลของเกษตรกรผู้ปลกูข้าวนาปี 
โดย  วิภาวี ฐิตินนัทพนัธุ์ (Eco03/59) 



09.30  - 09.45 * ผลการเคลือบเมล็ดร่วมกบัฮอร์โมน
พืช ตอ่คณุภาพเมล็ดพนัธุ์มะเขือเทศ
ลกูผสม 
โดย จิราภรณ์ หาญสริุย์ (Agr29/59) 

* ประสิทธิภาพของการรมด้วยไอของน า้มนั
หอมระเหยกานพล ูอบเชย  และสะระแหน่ ตอ่
การยบัยัง้การเจริญของเชือ้ราในผลิตภณัฑ์
หตัถกรรมผกัตบชวา  
โดย  สมสดุา วรพนัธุ์ (Hor42/59) 

ความแตกตา่งในการลงทนุของธุรกิจรถ
เก่ียวนวดข้าวรับจ้างภาคกลางและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือประเทศไทย 
โดย ชมพนูชุ นนัทจิต (Eco07/59) 

09.45  -10.00 * การพอกเมล็ดพนัธุ์ร่วมกบัธาตอุาหาร
พืชตอ่คณุภาพเมล็ดพนัธุ์และอายกุาร
เก็บรักษาเมล็ดพนัธุ์ยาสบู 
โดย สริุยา ตราช ู (Agr32/59) 

* อตัราการคายน า้ของยางพาราพนัธุ์ 
RRIM600 อาย ุ3 ปี และความสมัพนัธ์กบั
สภาพอากาศ 
โดย  นริศรา พวงจ าปา (Hor43/59) 

* การใช้ประโยชน์ของปุ๋ ยแคลเซียมซิลิ
เกตตอ่การผลิตกล้ามะเขือเทศในชดุดนิ
ปากชอ่ง 
โดย กมลวรรณ คงสดุรู้ (Soi01/59)  

10.00  -10.15 * พอลิเมอร์ที่เหมาะสมส าหรับการ
เคลือบเมล็ดพนัธุ์ผกักาดหอม 
โดย จกัรพงษ์ กางโสภา (Agr34/59) 

ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต 
และปริมาณกรดซาลิไซลิกในพริกขีห้น ู
โดย วรรณิศา ปัทมะภษิูต (Hor10/59) 

* ปริมาณมวลชีวภาพจลุนิทรีย์คาร์บอน
บริเวณรากข้าวในดนินาที่มี 
เนือ้ดินตา่งกนัที่ได้รับถ่านชีวภาพและ
ฟางข้าว 
โดย กาญจนา  ค าปทุา (Soi03/59) 

10.15 - 10.30 ผลของการพอกเมล็ดพนัธุ์ด้วย 
Methylhydroxy Ethylcellulose และ 
Polyvinylpyrrolidone เป็นวสัดุ
ประสานตอ่คณุภาพของเมล็ดพนัธุ์ผดั
กาดหอม 
โดย ศศิประภา บวัแก้ว (Agr33/59) 

ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของมะม่วงโดย
เทคนิคเคร่ืองหมายโมเลกลุ เอส เอส อาร์ 
โดย อรพินธุ์  สฤษดิ์น า (Hor13/59) 

 

10.30 -10.45 พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

10.45 - 11.00 การทดสอบความทนเค็มของสบูด่ าใน
สภาพแปลง 
โดย ศภุกร ดา่นศรีประเสริฐ 
(Agr10/59) 

ผลของแคลเซียมซิลิเกตตอ่การเจริญเติบโตและ
ลกัษณะสณัฐานวทิยาของใบของมะเขือเทศ 
โดย ชลธิชา  เสนาพนัธ์ (Hor14/59) 

 

11.00  - 11.15 การประเมินคณุภาพเมล็ดพนัธุ์ถัว่พุม่ 
10 สายพนัธุ์  
โดย สภุาพร  แหวะสอน (Agr16/59) 

ผลของสายพนัธุ์ตอ่ความสามารถในการต้าน
อนมุลูอิสระและฤทธ์ิการต้านออกซิเดชนัของ
มะเขือเทศราชินี 
โดย ศกุฤชชญา เหมะธุลิน (Hor28/59) 

 

11.15 - 11.30 ผลการใช้ปุ๋ ยเคมีร่วมกบัการจดัธาตุ
อาหารเฉพาะพืน้ที่ ตอ่การเจริญเติบโต
และผลผลิตข้าวพนัธุ์สพุรรณบรีุ 1 ใน
ชดุดินเพชรบรีุ 
โดย ธนกฤต  เขียวอร่าม (Agr18/59) 

การคดัเลือกเชือ้พนัธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียว
เพ่ือเพ่ิมปริมาณแอนโทไซยานินและ
ความสามารถในการต้านอ็อกซิเดชัน่ 
โดย พรชยั หาระโคตร  (Hor32/59) 
 

 

11.30 - 11.45 ผลของการฉีดพน่สารฮอร์โมนอีทีฟอน 
ที่ระดบัความเข้มข้นที่แตกตา่งกนั ที่มี
ตอ่การเจริญเติบโต และน า้คัน้ของข้าว
ฟ่างหวาน 3 พนัธุ์ 
โดย สมมารถ  อยูส่ขุยิ่งสถาพร 
(Agr22/59) 

  

11.45 - 13.00 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 - 14.00 พิธีปิดและกำรมอบรำงวัลกำรเสนอผลงำนภำคบรรยำย และภำคโปสเตอร์ 
* หมำยถึง ผู้น ำเสนอเป็นนักศึกษำ 
 


