
CRDC13 Brief | Poster Presentation
กลุ่ม PR ด้านพืช ห้องออนไลน์ท่ี 5

งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 13

ภาคโปสเตอร์ กลุ่ม PR ด้านพืช
PR-056 ถึง PR-081 หน้าท่ี 63-88 เวลา 13.00-15.00 น.

ประธาน รศ. ดร. ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย
(น าเสนอ 3 นาที ตอบค าถาม 2 นาที)

ห้องออนไลน์ท่ี 5 ขอให้ผู้น าเสนอทุกท่าน รายงานตัวเข้าสู่ห้องประชุมออนไลน์เวลา 12.30 น.
และ standby ก่อนน าเสนอเร่ืองของตนเอง 30 นาที

Meeting Link: ดูได้ท่ี http://www.crdc.kmutt.ac.th/crdc13/poster-presentation/
(Platform: Cisco Webex Meeting)

ผู้น าเสนอทุกท่านสามารถ Download Application: Cisco Webex Meeting และศึกษาคู่มือการใช้งานได้ท่ี 
http://www.crdc.kmutt.ac.th/crdc13/poster-presentation

ล ำดบั ชือ่เร ือ่ง หนำ้

PR-056 ผลของแคลเซยีม แมกนเีซยีม และสงักะส ีตอ่การฉีดพน่ทางใบเพือ่เพิม่ผลผลติและ

การประเมนิการเกดิโรคใบไหมใ้นขา้ว (Oryza sativa L. ) 

เฉลมิชยั แพะค า จตพุล คนเสงีย่ม ปิยะนันท ์ประสงิห ์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก

63

PR-057 การแยกและคดัเลอืกเชือ้ราไตรโคเดอร์ สปีชสี์ จากดนิ ส าหรับยบัยัง้เชือ้รา 

Phytophthora colocasiae

เพชรพกิลุ ข าออ่น กมลวรรณ สนใจยิง่

64

PR-058 ประสทิธภิาพการใชส้ารโซเดยีมคลอไรทท์ีม่ฤีทธิเ์ป็นกรดตอ่การเปลีย่นแปลงคณุภาพ

ของไมโครกรนี 

ปณุกิา แสงสขุ ปรยีานุช แสงประยรู มธรุส ขมุทองวัฒนา ไชยพร เก็บเงนิ 

มณัฑนา บวัหนอง พนดิา บญุฤทธิธ์งไชย
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PR-059 อทิธพิลของปุ๋ ยพชืสดบางชนดิตอ่การเจรญิเตบิโต ผลผลติของผกัคะนา้ 

และการสะสมธาตไุนโตรเจนภายใตส้ภาพดนิลกูรัง

จริายทุธ เทยีมสม วมิลนันทน ์กนัเกตุ

66

PR-060 ผลของกระบวนการออกซเิดชัน่ชัน้สงู (H2O2/UV-C) รว่มกบัฟองกา๊ซขนาดไมโครนา

โนตอ่การกระตุน้การสรา้งสารพฤกษเคม ีและสารตา้นอนุมลูอสิระ

ในไมโครกรนีไควาเระ

สวุนันท ์ยอดสาร พรพรรณ เล็กข า อารลีกัษณ์ แกว้เล็ก Surisa Phornvillay

จริาพร ออ่นศรทีอง วารชิ ศรลีะออง  ณัฐชยั พงษ์ประเสรฐิ

67

PR-061 ผลของปุ๋ ยอดัเม็ดมลูจิง้หรดีตอ่การเจรญิเตบิโตของผกักาดหอม 

ปรัชวน ีพบิ ารงุ ฐติรัิตน ์แซว่ือ้

68

PR-062 การเจรญิเตบิโตและปรมิาณไนเตรทในผกักาดหอมทีป่ลกูดว้ยระบบไฮโดรโปนกิส ์

ปรัชวน ีพบิ ารงุ กชกร ประคองสขุ

69

PR-063 การศกึษาระยะเวลาในการใหน้ ้าทีเ่หมาะสมส าหรับการปลกูขา้วไรซเ์บอรีท่ีม่ผีลตอ่การ

เจรญิเตบิโตและผลผลติ

เรวัตร จนิดาเจีย่ จักรกฤษณ์ ศรแีสง พงษ์ศกัดิ ์แกว้ศร ีจรรยา มุง่งาม 

บณัฑติา เพ็ญสรุยิะ น ้าฝน ชาชยั

70

PR-064 ผลของการประยกุตใ์ชปุ้๋ ยหมกัจากมลูโคนมตอ่การเจรญิเตบิโตและผลผลติของขา้ว

ไรซเ์บอรี ่

จรรยา มุง่งาม สรุสทิธิ ์วงษ์สจัจานันท ์พงศกร นติยม์ ีเตชติา ป่ินสนัเทยีะ  

ภัทรา ประทับกอง  เรวัตร จนิดาเจีย่

71

PR-065 ผลของชนดิพันธุม์ะพรา้วทะเลทรายตอ่การงอกของเมล็ดและการพัฒนาในสภาพ

ปลอดเชือ้ 

ยพุาภรณ์ วริยิะนานนท ์ กลุจริา พรรณปัญญา
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PR-066 การเปรยีบเทยีบการเจรญิเตบิโตของกาแฟอราบกิาและโรบสัตาในจังหวัดสงขลา

ชตุกิาญจน ์แสนเสนาะ ระว ีเจยีรวภิา
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PR-067 ผลของอณุหภมูกิารเก็บรกัษาตอ่การเปลีย่นแปลงลกัษณะทางสรรีวทิยาและคณุภาพ

ของผลโกโก ้

นัฐรษิา ลิม่จ าเรญิ  อดเิรก รักคง สภุาณี ชนะวรีวรรณ ระว ีเจยีรวภิา

74

PR-068 ระยะปลกูทีเ่หมาะสมส าหรับการผลติงาอนิทรยีใ์นชดุดนิสนัทราย

เนตรนภา อนิสลดุ พรีพันธ ์ทองเปลว  ปรญิญา มรดกพนา

75

ล ำดบั ชือ่เร ือ่ง หนำ้

PR-069 ลกัษณะทางการเกษตร และการศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งองคป์ระกอบผลผลติ

ของถัว่เขยีว 8 สายพันธุ/์พันธุ์

ธนพร ขจรผล  ณัฐธชิา ค านัลท์ พนาวัลย ์ค าภา ชลธริา แสงศริิ

76

PR-070 ประสทิธภิาพสารเคมอีนุภาคนาโน CuO และ ZnO ในการยบัยัง้การเจรญิเสน้ใย

เชือ้รา Pyricularia oryzae สาเหตโุรคไหมข้องขา้ว

ณัฐฏพฒุ โพธิว์รสนุทร  ปัฐวภิา สงกมุาร
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PR-071 ผลการกระตุน้การงอกเมล็ดแคสตสั (Gymnocalycium sp.) ดว้ยแสงสชีนดิตา่งๆ

และฮอรโ์มน Gibberellin

พงศกร นติยม์ ีณรงคศ์กัดิ ์กลุกรนิธีรรม จักรกฤษณ์ ศรแีสง เตชติา ป่ินสนัเทยีะ 

ภัทรา ประทับกอง เรวัตร จนิดาเจีย่ พงษ์ศกัดิ ์แกว้ศร ีสรุสทิธิ ์วงษ์สจัจานันท์

78

PR-072 ศกึษาเปรยีบเทยีบการเตบิโตและผลผลติของพรกิขีห้นูหวัเรอื 

สดุใจ ลอ้เจรญิ  จรีภา ออสตนิ จันทนา โชคพาชืน่ รัชน ีศริยิาน

79

PR-073 เปรยีบเทยีบการเตบิโตและผลผลติของพรกิชอ่ในศนูยว์จัิยพชืสวนศรสีะเกษและ

ไรเ่กษตรกร

สดุใจ ลอ้เจรญิ  จรีภา ออสตนิ จันทนา โชคพาชืน่  รัชน ีศริยิาน

80

PR-074 ผลของสารควบคมุการเจรญิเตบิโตพชืทีม่ผีลตอ่คณุภาพผลนอ้ยหน่าลกูผสมพันธุ์

‘ฝ้ายเขยีวเกษตร2’

โยทะกา รมยาสยั  เจนจริา ชมุภคู า อารยา อาจเจรญิ เทยีนหอม

81

PR-075 ชนดิและอตัราสว่นของถา่นชวีภาพจากวสัดเุหลอืทิง้ทางการเกษตร ตอ่การ

เจรญิเตบิโต และผลผลติของผกักาดขาวปล ีทีป่ลกูในพืน้ทีต่ าบลหนองแมน่า 

อ าเภอเขาคอ้ จังหวัดเพชรบรูณ์

อสิระ ตัง้สวุรรณ์ เกศศรินิทร์ แสงมณี

82

PR-076 การใช ้GA3 และ CPPU เพิม่ขนาดผลองุ่นรับประทานสด ‘White Malaga’  

สวุรรณา วันค า เกรยีงศกัดิ ์ไทยพงษ์ ภาสนัต ์ศารทลูทัต

83

PR-077 การใช ้NAA และ CPPU เพิม่ขนาดผลแกว้มงักรเหลอืงอสิราเอลนอกฤด ู 

พรรณวด ีแกว้มณี  ธรี ์หะวานนท ์ภาสนัต ์ศารทลูทัต

84

PR-078 ผลของสารควบคมุการเจรญิเตบิโตในการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่แกว้สารพัดนกึ 

(Alocasia sanderiana W. Bull.)

วัลยา มงคลสวัสดิ ์ ทัศนัย ปัญจันทรส์งิห ์มานติ นรบตั ิ พลอยทพิย ์เวยีงสมทุร 

สกุญัญา ทองเพ็ญ

85

PR-079 การคดัเลอืกพันธุม์ะเขอืเทศตา้นทานโรคเหีย่วเขยีว

รัชน ี ศริยิาน  เสาวน ีเขตสกลุ จรีภา ออสตนิ  วรียทุธ ดดัตนรัมย ์

รุง่นภา ทองเคร็ง ณัฎฐฐมิา โฆษิตเจรญิกลุ

86

PR-080 การคดัแยกจลุนิทรยีย์อ่ยสลายฟอสเฟตจากดนิแปลงนาขา้วอนิทรยีใ์นจังหวัด

สรุนิทร ์

อรลดัา เจอืจันทร ์ นอิร งามฮยุ อไุรลกัษณ์ พงษ์เกษ

87

PR-081 ความหลากหลายทางชวีภาพและการใชป้ระโยชนข์องพชืวงศบ์านไมรู่โ้รยและ

วงศท์านตะวนัในกลุม่ชาตพิันธุม์ง้    บนพืน้ทีส่งูภทูับเบกิ ต าบลวังบาล อ าเภอ

หลม่เกา่ จังหวัดเพชรบรูณ์

ธรีภัทร เหลอืงศภุบลูย์ วภิาว ีชัน้โรจน ์อภญิญา วงศเ์ป้ีย ขนษิฐา วงศว์ัฒนารตัน์

88


