
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก ำหนดกำร 
ประชุมวิชำกำรสถำบันวิจัยพืชสวน ประจ ำปี 2564  

ระหว่ำงวันที่ 16 - 17 กันยำยน 2564 
ณ ห้องประชุม 321 สถำบันวิจัยพืชสวน ผ่านระบบ Web Conference Zoom 

.......................................................................................... 
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยำยน 2564 
08.00 น. – 09.00 น.         ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ (แบบออนไลน์)  
09.00 น. – 09.30 น.             พิธีเปิดกำรประชุม  
              กล่าวเปิดการประชุม  
                โดย นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

     กล่าวรายงาน  
                                               โดย นางสาวศิริพร วรกุลด ารงชัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพืชสวน  
 

กำรน ำเสนอผลงำนของ สวส.และศูนย์วิจัยพืชสวนเครือข่ำย  
(หน่วยงำนละ 40 นำที โดยน ำเสนอผลงำนเด่น 2 เรื่อง 30 นำที ถำมตอบ 10 นำที) 
 

ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา 
09.30 น. – 09.45 น. 1) การเปรียบเทียบทุเรียนลูกผสมพันธุ์ใหม่ ในจังหวัดยะลา 
    โดย นางสาวอรวรรณ แก้วรักษา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
09.45 น. – 10.00 น. 2) การคัดเลือกพันธุ์ดาหลาลูกผสมชุดที่ 2  
    โดย นางสาวกันยารัตน์ พุ่มพฤกษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
10.00 น. – 10.10 น. ถาม–ตอบ  
  

ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 
10.10 น. – 10.25 น.                1) การทดสอบพันธุ์กระทือชุดที่ 1   
      โดย นางศุภลักษณ์ อริยภูชัย นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
10.25 น. – 10.40 น.      2) การพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี 
      โดย นางสาวปิยะนุช มุสิกพงศ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
10.40 น. – 10.50 น. ถาม–ตอบ  
 

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 
10.50 น. – 11.05 น.  1) การทดสอบพันธุ์โกโก้ส าหรับท าช็อกโกแลต 
     โดย นางสาวปานหทัย นพชินวงศ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
11.05 น. – 11.20 น.  2) การศึกษาการชักน าการเกิดยอดของมะพร้าวกะทิ 5 สายพันธุ์จากชิ้นส่วนเอ็มบริโอ  

    (immature embryos) 
     โดย นางสาวอรทัย ธนัญชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
11.20 น. – 11.30 น. ถาม–ตอบ  

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
11.30 น. – 11.45 น.  1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ฟอสฟอรัสในดินปลูกมังคุด  
      โดย นางสาวปิยะมาศ โสมภีร์  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
11.45 น. – 12.00 น.  2) ผลของ NAA , GA3 , CPPU ต่อการผลิตทุเรียนพวงมณีเมล็ดลีบ 
        โดย นางสาวบุปผา สิมมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  
12.00 น. – 12.10 น.  ถาม–ตอบ 
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12.10 น. – 13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน                   
                   ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

13.00 น. – 13.15 น.                1) การรวบรวม อนุรักษ์พันธุกรรมพืชสวนสู่การปรับปรุงพันธุ์ของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
        โดย นางสาวสุภาวดี สมภาค นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
13.15 น. – 13.30 น.  2) การเปรียบเทียบต้นตอที่เหมาะสม ส าหรับองุ่นพันธุ์ KOTOPI ที่ปลูกในจังหวัดศรีสะเกษ 
        โดย นายวรียุทร ดัดตนรัมย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
13.30 น. – 13.40 น. ถาม–ตอบ  

ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย 
13.40 น. – 13.55 น.                1) การคัดเลือกและทดสอบพันธุ์ดีเด่นดาหลาจากแปลงรวบรวมพันธุ์ในแหล่งปลูกจังหวัดเลย 
                                              โดย นางสาวชิดชนก ก่อเจดีย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
13.55 น. – 14.10 น.  2) การเปรียบเทียบพันธุ์สตรอว์เบอร์รีลูกผสมในจังหวัดเลย 
        โดย นางสาววนิดา ธรรมธรุะสาร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
14.10 น. – 14.20 น. ถาม–ตอบ  
 

ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ 
14.20 น. – 14.35 น.  1) การเปรียบเทียบสายต้นอาโวกาโดที่คัดเลือกได้ในแหล่งต่างๆ 
        โดย นางสาวเมรินทร์ บุญอินทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
14.35 น. – 14.50 น.  2) ศึกษา Phenology ของอาโวกาโดสายพันธุ์การค้าในแหล่งปลูกที่ส าคัญ 
        โดย นางสาวมนัสภร ฉิ่งวังตะกอ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
14.50 น. – 15.00 น. ถาม–ตอบ  
 

ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย 
15.00 น. – 15.15 น.  1) เปรียบเทียบวัสดุปลูกและสูตรละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการผลิตบัวบกในระบบ 

    ปลูกพืชที่ไม่ใช้ดิน 
        โดย นางสาวอุทัยวรรณ ทรัพย์แก้ว นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
15.15 น. – 15.30 น.           2) ศึกษาการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตกล้วยหอมเชิงการค้า 
        โดย นายเอกพล ภูวนาถนฤบาล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
15.30 น. – 15.40 น. ถาม–ตอบ  

 

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
15.40 น. – 15.55 น.  1) ประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระ(Antioxidants) ที่มีผลต่อการยืดอายุการเก็บ 

    รักษาหัวพันธุ์มันฝรั่ง 
        โดย นางสาวศิริภรณ์ จรินทร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   
15.55 น. – 16.10 น.  2) เทคโนโลยีการขยายพันธุ์มะคาเดเมียโดยวิธีเสียบกิ่งและทาบก่ิง 
       โดย นายอนันต์ ปัญญาเพ่ิม นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
16.10 น. – 16.20 น. ถาม–ตอบ  

 

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 
16.20 น. – 16.35 น. 1) เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวหัวพันธุ์ลิ้นมังกร 
    โดย นายวชัรพล บ าเพ็ญอยู่ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ                                          
16.35 น. – 16.50 น.  2) การจัดการโรคใบไหม้และใบจุดของปทุมมาโดยวิธีผสมผสาน 
       โดย นางสาวณิชกานต์ นเรวุฒิกุล นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
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16.50 น. – 17.00 น. ถาม–ตอบ  
 

สถาบันวิจัยพืชสวน 
17.00 น. – 17.15 น.                1) การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอมะพร้าวกะทิลูกผสมพันธุ์ NHK 
   โดย นางสาวมณีทิพย์ ขุนทอง นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
17.15 น. – 17.30 น.  2) การผลิตพืชสมุนไพรในระบบ Plant factory 

   โดย นายธงชัย ไทรน้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
17.30 น. – 17.40 น. ถาม–ตอบ  
 
วันศุกร์ที่ 17 กันยำยน 2564 

09.00 น. – 09.30 น.  สรุปการประชุมและมอบรางวัลการน าเสนอผลงาน 

09.30 น. – 10.30 น.  The Talent HRI ฝ่ำวิกฤต Covid -19 2022 
         โดย ตัวแทนผู้บริหาร และตัวแทนนักวิชาการ 

10.30 น. – 12.00 น.  บรรยำยพิเศษ "พลังควำมคิด เพื่อสร้ำงสุขและควำมส ำเร็จ" 
         โดย นายนพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร 

ประธานบริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จ ากัด(มหาชน) 
 

12.10 น. – 13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 น. – 16.00 น.                เปิดเวทีพบผู้บริหารสถาบันวิจัยพืชสวน “เปิดมุมมอง แนวทาง การท างานวิจัยพืชสวน”/ถาม-ตอบ 
             โดย นางสาวศิริพร วรกุลด ารงชัย  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพืชสวน 
             นางสุภัทรา     เลิศวฒันาเกียรติ  ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล 
             นายอ านวย    อรรถลังรอง           รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพืชผัก 
             นายธวัชชัย    นิ่มกิ่งรัตน์             ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
             นายทวีศักดิ์   แสงอุดม               ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ สวส. 
 
 
 
หมำยเหตุ : วันที่ 16-17 กันยำยน 2564 เวลำ 10.30 น. – 10.45 น. และ 14.30 -14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง  
 
 


