
ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรผลงำนวิจัยของมูลนิธิโครงกำรหลวง 
และสถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่สูง (องค์กำรมหำชน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

วันศุกร์ที่ 14 กันยำยน 2561 

ณ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ต ำบลแม่เหียะ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 -  09.15 น. ชมนิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 
 พิธีเปิดการสัมมนา 

09.15 – 09.25 น.  - กล่าวรายงาน :  

      โดย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์   ประธานคณะท างานวิจยั มลูนิธิโครงการหลวง 

09.25 - 09.35 น. - กล่าวเปิดงาน :  

      โดย นายจรัลธาดา กรรณสตู   องคมนตรี  ประธานกรรมการมูลนิธโิครงการหลวง 

09.35 - 10.15 น. - ปาฐกถา : เรื่อง "นโยบายดา้นการบริหารงานวจิัยเพื่อการพัฒนางานบนพืน้ที่สงูโครงการหลวง" 

      โดย  พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์  องคมนตรี  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง  

10.15 – 10.30 น.                           รับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  

10.30 – 11.10 น. บรรยายพิเศษเรื่อง "นวัตกรรมจากผลงานวจิัยสู่การใชป้ระโยชน์" 

      โดย  นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ที่ปรึกษาส านักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

11.15 – 12.00 น. การน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย จ านวน 3 ห้องย่อย 

    ห้อง 1 ราชพฤกษ์ : อารักขาพืช ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตร 

    ห้อง 2 ชัยพฤกษ์ :  ประมง ปศุสัตว ์ 

    ห้อง 3 กัลปพฤกษ์ : ไม้ดอกไม้ประดับ 

12.00 – 13.00 น.                           รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.00 น. การน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย จ านวน 3 ห้องย่อย 

 ห้อง 1 ราชพฤกษ์ : อารักขาพืช ผลิตภณัฑ์ชีวภาพเกษตร พืชเครื่องดื่ม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 ห้อง 2 ชัยพฤกษ ์ : ไมผ้ล การสร้างมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพ  การวิจัยเชิงพื้นที ่

 ห้อง 3 กัลปพฤกษ์ : วิทยาการหลังการเก็บเกีย่ว การแปรรูปผลิตภณัฑ์ พืชผัก พืชไร่  

  
หมายเหต ุ   บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 14.30-14.45 น. 

  
 
 
 
 
 

 



 
 

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย 
ห้อง 1 รำชพฤกษ์ : หมวดอำรักขำพืช ผลิตภัณฑช์ีวภำพเกษตร พืชเคร่ืองด่ืม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

หมวดอำรักขำพืช ผลิตภัณฑ์ชวีภำพเกษตร 
ประธำน  รศ.ดร.นุชนำฎ  จงเลขำ / เลขำนุกำร นำงสำวจิรำภรณ์ จันทวงศ์ 
11.15 – 11.30 น. การศึกษาโรคไวรสัใบจุดวงแหวน การถ่ายทอดเช้ือทางเมล็ดพันธ์ุ การคัดเลือกพันธุ์ต้านทาน และวิธีการจัดการ

โรคและศัตรูส าคัญของมะละกอ 
 ดร.สุธาศินี นนทะจักร ์                         มูลนิธิโครงการหลวง 

11.30 – 11.45 น. การพัฒนาเครื่องระเหยสารสกัดจากตัวอย่างพืชเพื่อวิเคราะหส์ารตกค้าง ด้วยท่อลมร้อน 
 นายวิทูรย์ บุญสง่า                              มูลนิธิโครงการหลวง 

11.45 – 12.00 น. การวิจัยและพัฒนาปุ๋ยอินทรีย ์
 ดร.สมุาลี เม่นสิน                                สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน / ชมนิทรรศการและผลงานวิจยัภาคโปสเตอร์ 

หมวดอำรักขำพืช ผลิตภัณฑ์ชวีภำพเกษตร พืชเครื่องดื่ม  
ประธำน  ดร.อัญชญั ชมภูพวง / เลขำนุกำร นำยนำวิน สุขเลิศ 
13.00 – 13.15 น. การวิจัยและพฒันาชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดไรแดงของกุหลาบ 

 ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ                      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  

13.15 – 13.30 น. การวิจัยและพฒันาชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ 
 ดร.อรอุมา เรืองวงษ์                         มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

13.30 – 13.45 น. คุณภาพทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีกาแฟสายพันธุท์ีไ่ด้รับการคัดเลือกในพื้นทีส่่งเสรมิและ
พัฒนาของโครงการหลวง 

 นายชวลิต  กอสัมพันธ ์                     มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

13.45 – 14.00 น. การศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของกาแฟอราบิก้าในพืน้ที่โครงการหลวงและ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 

 ดร.เรวัตร  พงษ์พิสุทธนิันท ์                มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
14.00 – 14.15 น. การศึกษาวิธีการปลูกและการจดัการสวนที่ดีเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟที่ปลูกในสภาพร่มเงา 
  ดร.สิทธิเดช  ร้อยกรอง                     สถาบนัวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่ง (องค์การมหาชน) 
14.15 – 14.30 น. การศึกษาและคัดเลือกชนิดผึ้งทีเ่หมาะสมในการเพิ่มประสทิธิภาพการผสมเกสรในไม้ผลและกาแฟ 

 ดร.นินาท  บัววังโป่ง                         มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 

หมวดทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
ประธำน  รศ.ดร.กัมปนำท ภักดีกุล / เลขำนุกำร ดร.สุมำลี เม่นสิน 
14.45 – 15.00 น. การวิจัยการอนุรักษ์และฟื้นฟูพชืท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนบนพืน้ทีสู่ง 

 นางสาวพนัธุ์ทิพย์ นนทรี                    สถาบนัวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่ง (องค์การมหาชน) 
15.00 – 15.15 น. การวิจัยและพฒันาการปลูกไผบ่นพืน้ที่สูง 

 นางสาวกมลทิพย ์เรารัตน์                   สถาบนัวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่ง (องค์การมหาชน) 

15.15 – 15.30 น. การวิจัยเชิงปฏบิัติการเพื่อฟื้นฟแูละส่งเสริมการใชป้ระโยชน์เห็ดท้องถิ่นบนพื้นทีสู่ง 
 ดร.จารุณี ภิลุมวงค ์                          สถาบนัวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่ง (องค์การมหาชน) 

15.30 – 15.45 น. การวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินบนพื้นทีสู่ง 

  นางสาวดารากร อัคฮาดศร ี                 สถาบนัวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง (องค์การมหาชน) 



 
 

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย 

ห้อง 2 ชัยพฤกษ์ : หมวดประมง ปศุสัตว์ ไม้ผล กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรวิจัยเชิงพื้นที่ 
หมวดประมง ปศุสัตว ์ 

ประธำน  รศ.ธีระ  วิสิทธิ์พำนิช / เลขำนุกำร นำงสำวจิรำวรรณ ปันใจ 
11.15 – 11.30 น. การศึกษาประสทิธิภาพการสืบพันธุ์ปูขน 
  นางสมพร  กันธิยะวงศ์                    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ าจดื เขต 1 (เชียงใหม่) 

11.30 – 11.45 น. การประเมินผลส าเร็จของงานพฒันาและสง่เสริมด้านปศุสัตว์ของมูลนิธโิครงการหลวง 
  ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมพล                               มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

11.45 – 12.00 น. การทดสอบชนิดชนัโรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรในมะม่วงร่วมกับเกษตรกรบนพื้นทีสู่ง 
  นางสาวธีรนาฎ  ศักดิ์ปรีชากุล                      สถาบนัวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง (องค์การมหาชน) 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั / ชมนิทรรศการและผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 

หมวดไม้ผล กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
ประธำน  ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ / เลขำนุกำร นำงสำวศิวำภรณ์ หยองเอ่น 
13.00 – 13.15 น. การวิจัยและพฒันาการปลูกองุน่ 
  นายวิรัตน์ ปราบทุกข ์                               สถาบนัวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง (องค์การมหาชน) 

13.15 – 13.30 น. ผลของการควั่นต้นต่อการเพิ่มคุณภาพผลผลิตองุน่พันธุ์ Beauty Seedless 
  นางสาวจิระนิล  แจ่มเกิด                           สถาบนัวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

13.30 – 13.45 น. ผลการส ารวจการระบาดของศัตรูส้มในพื้นที่ตา่งกัน 3 ระดับ 
  ดร.อัจฉรา  ภาวศุทธิ ์                                สถาบนัวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง (องค์การมหาชน) 

13.45 – 14.00 น. การศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลิตผลของไมผ้ลบนพื้นที่สูง 
  ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลส าราญจติ                        มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

14.00 – 14.15 น. การวิจัยและพฒันาต่อยอดต้นแบบผลิตภัณฑ์จากการวิจัยเพื่อน าไปสู่การใชป้ระโยชน์ระดบัชุมชนและ
เชิงพาณชิยv์f 

  นางสาวกรรณิกา ศรีลัย                               สถาบนัวิจัยและพัฒนาพืน้ทีสู่ง (องค์การมหาชน) 

14.15 – 14.30 น. การวิจัยและพฒันาเพื่อยกระดับภูมิปัญญาและการใชป้ระโยชน์สมุนไพรของชุมชนบนพื้นที่สูง ส าหรับ
อนุรักษ์ รักษาสุขภาพ และเสรมิสร้างอาชพี 

  นางสาวอัปสร วิทยประภารัตน์                      สถาบนัวิจัยและพัฒนาพืน้ทีสู่ง (องค์การมหาชน) 

14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 

หมวดกำรวิจัยเชิงพื้นที ่
ประธำน  ศ.เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์  ปัญญำนุวัฒน์ / เลขำนกุำร ดร.สิทธิเดช ร้อยกรอง 
14.45 – 15.00 น. แผนงานวิจัยเกษตรนิเวศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 
  นางสาวเกษราภร ศรีจันทร ์                          สถาบนัวิจัยและพัฒนาพืน้ทีสู่ง (องค์การมหาชน) 

15.00 – 15.15 น. ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิน่ 
  นางสาวณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ์                      สถาบนัวิจัยและพัฒนาพืน้ทีสู่ง (องค์การมหาชน) 

15.15 – 15.30 น. ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนที่ปลูกข้าวไร่-ข้าวโพด 
  นางสาวจไุรรัตน์ ฝอยถาวร                            สถาบนัวิจัยและพัฒนาพืน้ทีสู่ง (องค์การมหาชน) 
15.30 – 15.45 น. ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนปา่เมี่ยง 
  นางสาวกชพร สุขจิตภิญโญ                            สถาบนัวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สงู (องค์การมหาชน) 



 
 

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย 
ห้อง 3 กัลปพฤกษ์ : หมวดไมด้อกไม้ประดับ วิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ พืชผัก พืชไร่  

หมวดไม้ดอกไม้ประดบั 
ประธำน รศ.ดร.ณฐัำ โพธำภรณ์ / เลขำนุกำร นำงสำวสิรินทร์รัตน์ ผู้ยอดยิ่ง 
11.15 – 11.30 น. ความก้าวหน้าของงานวจิัยการพัฒนาพันธุ์กลว้ยไมส้กุลซิมบีเดยีม ส าหรับงานผลิตของมูลนธิิ 

โครงการหลวง ตอนที่ 3 
 ดร.วชิระ เกตุเพชร                               มูลนิธิโครงการหลวง 

11.30 – 11.45 น. ความก้าวหน้าของงานวจิัยการปรับปรุงพนัธุ์กล้วยไม้สกุลฟาแลนอปซิส ส าหรับงานผลิตของมลูนิธิ
โครงการหลวง ตอนที่ 2 

 ดร.วชิระ เกตุเพชร                               มูลนิธิโครงการหลวง 
11.45 – 12.00 น. การพัฒนาพันธุ์วา่นสี่ทิศ 

 ดร.ประภัสสร  อารยะกิจเจริญชัย              มูลนิธิโครงการหลวง 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั / ชมนิทรรศการและผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 

หมวดวิทยำกำรหลังกำรเก็บเกีย่ว กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ พืชผัก  พืชไร่ 
ประธำน  รศ.ดร.อุณำรุจ บุญประกอบ / เลขำนุกำร ดร.กุลทินี ผิวนิล 
13.00 – 13.15 น. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้เพื่อการวางจ าหน่ายผลพีช้สด 

 ดร.ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป                     สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

13.15 – 13.30 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสพริกจากพริกหวานโครงการหลวง: ซอสหวาน ซอสเผ็ด และซอสเลียนแบบ
น้ าพริกหนุ่ม 

 นางสาวจิรนันท์ โนวชิัย                          มูลนิธิโครงการหลวง 
13.30 – 13.45 น. การศึกษาวิจัยวิธีการผลิตหัวพันธุ์กระเทียมโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

 ดร.จันทร์จิรา  รุ่งเจริญ                          สถาบนัวิจัยและพฒันาพื้นทีสู่ง (องค์การมหาชน) 

13.45 – 14.00 น. การศึกษาวิธีการป้องกันก าจัดดว้งงวงมันเทศญีปุ่่น 
 นางสาวนิตยา  โนค า                             สถาบนัวิจัยและพฒันาพื้นทีสู่ง (องค์การมหาชน) 

14.00– 14.15 น. ความก้าวหน้าการวิจัยคีนัวในประเทศไทย 
  ผศ.ดร.ปิติพงษ ์ โตบันลือภพ                    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

14.15 – 14.30 น. การประเมินและคัดเลือกประชากรถั่วส าหรับพื้นทีสู่งของมูลนิธโิครงการหลวง 
 นายพุทธพงศ์ มะโนค า                           มูลนิธิโครงการหลวง 

14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
 หมวดพืชไร ่   
ประธำน รศ.ดร.อำนัฐ  ตันโช / เลขำนุกำร นำงสำวนฤมล ศรีวิชัย 

14.45 – 15.00 น. ความดีเด่นของลูกผสมและสมรรถนะในการผสมเฮมพ์ 
 ดร.วีรพันธ์ กันแก้ว                               มูลนิธิโครงการหลวง 

15.00 – 15.15 น. การคัดเลือกและปรับปรุงพนัธุ์เฮมพ์ 
  ดร.สริตา  ปิ่นมณ ี                                สถาบนัวิจัยและพฒันาพื้นทีสู่ง (องค์การมหาชน) 
15.15 – 15.30 น. การศึกษาและพฒันากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสน้ใยเฮมพ์ 

 ดร.รัตญา  ยานะพันธ ์                             สถาบนัวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่ง (องค์การมหาชน) 
15.30 – 15.45 น. การศึกษาระบบการปลูกพชืหมุนเวียนที่เพิ่มความอุดมสมบูรณข์องดินและผลผลิตขา้วบนพื้นทีสู่ง 

  ดร.อดิเรก  ปัญญาลือ                              สถาบนัวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่ง (องค์การมหาชน) 
 



 
 

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์ 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร ผู้น ำเสนอ หน่วยงำน 

1 การประเมินทดสอบสายพันธ์ุของถั่วปากอ้าบน
พื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง 

นางกาญจนา ปรังการ มูลนิธิโครงการหลวง 

2 การทดสอบวิธีการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลติ 
ข้าวนา 

นางสาวจุไรรัตน ์ ฝอยถาวร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

3 การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ข้าวไรท่้องถิ่นบน
พื้นที่สูงท่ีทนทานแมลงบั่ว ไม่ไวตอ่ช่วงแสง และ
พันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่นที่มีคุณภาพพิเศษทาง
โภชนาการ 

รศ.ดร.ศันสนยี ์จ าจด  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

4 การศึกษาช่วงเวลาปลูกเฮมพ์ที่เหมาะสมส าหรับ
การผลิตเส้นใยเฮมพ ์

ดร.รตัญา ยานะพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

5 การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์สายพันธ์ุแท้ รศ.ดร.ศันสนยี ์จ าจด  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

6 การศึกษาและพัฒนาชุดตรวจวดั THC อย่างง่าย 
(THC strip test) 

ดร.ประภสัสร ทิพย์รัตน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย ์ที่ 1 
เชียงใหม ่

7 โครงการรวบรวมและคดัเลือกสายพันธุ์กาแฟ 
อราบิก้าคุณภาพดีเยี่ยมของโครงการหลวง 

ดร.สิทธิเดช ร้อยกรอง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

8 การศึกษาการปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้สภาพรม่
เงาร่วมกับการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าใน
พื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 

นายชวลิต กอสัมพันธ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

9 การศึกษาวิธีการให้น้ าพร้อมน้ าหมักชีวภาพใน
การปลูกผักอินทรีย ์

นางสาวนิตยา โนค า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

10 ชนิดเสี้ยนดินศัตรูพืชบนพ้ืนท่ีสูง ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ ์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

11 อิทธิพลของ IBA ต่อการชักน าให้เกิดรากขององุ่น
พันธุ์ต้นตอ 6 สายพันธ์ุ 

ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ มูลนิธิโครงการหลวง 

12 ศึกษาลักษณะสณัฐานวิทยา การเจริญเติบโต 
และผลผลิตของมะม่วงกลุ่มอินเดยี ในระบบทรง
พุ่มเตี้ย โครงการย่อย ปีท่ี 1: การเปรียบเทียบก่ิง
พันธุ์ท่ีเสียบยอดบนต้นตอมะม่วงพันธุ์ตลับนาค 

ดร.เจนจิรา ชุมภูค า มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

13 การศึกษาการเจรญิเติบโตและผลผลิตของมลั
เบอร์รสีายพันธ์ุไต้หวันที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์
โดยการเพาะเมลด็โครงการย่อย ปีท่ี 2: ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระและปรมิาณธาตุอาหารในมัลเบอร์รี 
7 พันธุ์ 

ดร.เจนจิรา ชุมภคู า มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

14 ผลของสารปีโตเลยีมในการเปลี่ยนยอดพันธ์ุโดย
การต่อก่ิงกับไมผ้ล (เสาวรส) 

ศ.ชูพงษ์  สุกุมลนันทน ์ มูลนิธิโครงการหลวง 

15 ผลของสารปีโตเลยีมในการเปลี่ยนยอดพันธ์ุโดย
การต่อก่ิงกับไมผ้ล ( อาโวคาโด ) 

ศ.ชูพงษ์  สุกุมลนันทน ์ มูลนิธิโครงการหลวง 

16 การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์เสาวรสส าหรับ 
พื้นที่สูง 

ดร.อัจฉรา ภาวศุทธิ ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

17 การวิจัยรูปแบบการปลูกราสพ์เบอร์รี่บนพ้ืนท่ีสูง ดร.อัจฉรา ภาวศุทธิ ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 



 
 

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์ 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร ผู้น ำเสนอ หน่วยงำน 

18 การวจิัยและพัฒนาการผลติต้นแมพ่ันธุ์ส้มปลอด
โรคส าหรับพ้ืนท่ีสูง 

ดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน ์ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร ์

19 การศึกษาวิธีการจดัการธาตุอาหารส าหรับพืช
ตระกลูสม้ 

 ผศ.ยุทธนา เขาสเุมร ุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา 

20 ผลของขนาดหัวพันธ์ุต่อการเจรญิเติบโตและ
คุณภาพดอกของว่านสี่ทิศ 

รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษ ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

21 การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์บัวดินที่มีศักยภาพ
ในการผลติหัวพันธ์ุเพื่อจ าหน่าย 

นางสาวสิรินทร์รัตน ์ผู้ยอดยิ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

22 การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์สุกรลูกผสม และการ
ทดสอบสตูรอาหารที่เหมาะสม 

ดร.ทศพล มูลมณ ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

23 การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์ สุกรสายพันธ์ุพื้นเมือง
แท้และพื้นเมืองลูกผสมเหมยซาน 

ดร.กรวรรณ ศรีงาม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

24 โครงการศึกษาและค้นหาเครื่องหมายทาง
พันธุกรรม (DNA Markers) ส าหรบับ่งช้ี
เอกลักษณ์ของสุกรสายพันธ์ุโครงการหลวง 

รศ.ดร.ศุภมติร เมฆฉาย  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

25 การประยุกต์ใช้โปรแกรมฮอร์โมนเพื่อเพิ่มอัตรา
การให้ก าเนิดลูกแกะของแม่แกะพนัธุ์ขนภายใต้
สภาพแวดล้อมบนท่ีสูง 

ดร.ทศพล  มูลมณ ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

26 การพัฒนาสูตรอาหารจากวัตถุดิบในพื้นท่ีสูง 
ส าหรับแพะและแกะขน 

ผศ.ดร.เสาวลักษณ ์แย้มหมื่น
อาจ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

27 การศึกษาวิจัยการผลิตอาหารสตัวอ์ินทรีย์ นายสุคีพ ไชยมณ ี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

28 การพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงาน
ในการผลติกระแสไฟฟ้าและปัม้น้ าบนพ้ืนท่ีสูง 

รศ.ดร.สุชน  ตั้งทวีวิพัฒน ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

29 การศึกษาพันธุ์ไก่พื้นเมืองบนพ้ืนท่ีสูง นายสุคีพ ไชยมณ ี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

30 การศึกษาวัสดุรองพื้นคอกที่เหมาะสมส าหรับการ
เลี้ยงหมหูลุมบนพื้นทีสู่ง 

นายสุคีพ ไชยมณ ี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

31 การวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ าและ
ปุ๋ยแก่ไมผ้ลส าคญับนพื้นที่สูง 

ดร.ชูชาต ิสันธทรัพย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

32 การศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์ของโครงการหลวง 

ศ.ดร.ดนัย บุญยเกียรต ิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

33 การศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อ
เป็นชุมชนคาร์บอนต่ าและยั่งยืน 

ดร.สมุาลี เม่นสิน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

34 การศึกษาการจดัการขยะและน้ าเสียของชุมชน
บนพ้ืนท่ีสูง 

ดร.สมุาลี เม่นสิน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

35 การศึกษาชนิดไม้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์
เพือ่การปลูกป่าชาวบ้าน 

นายณัฐวัฒน ์คลังทรัพย ์ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร ์

36 การศึกษาชนิด/พันธุไ์ม้สนเพื่อปลกูเป็นสวนป่า
และการอนรุักษ์ในพ้ืนท่ีโครงการหลวงวัดจันทร ์

ผศ.ดร.กอบศักดิ ์วันธงไชย มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร ์



 
 

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์ 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร ผู้น ำเสนอ หน่วยงำน 

37 การศึกษาฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
อยา่งยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีสว่นร่วมของ
ชุมชนบ้านวัดจันทร ์

ดร.นิตยา เมี้ยนมิตร  มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร ์

38 การศึกษาพฤษเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของ
สมุนไพร 

รศ.ดร.สีวบรูณ ์สิรีรัฐวงศ ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

39 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคราสี
เทาของพริกหวาน 

ดร.สมุาลี เม่นสิน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

40 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคโคน
เน่ารากเน่า Phytophthora ของอาโวกาโด 

ดร.สมุาลี เม่นสิน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

41 การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
ชีวภาพเกษตรจากผลงานวิจยัแบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร 

ดร.สมุาลี เม่นสิน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

42 การศึกษาและคัดเลือกสารดึงดดูเพลี้ยไฟของ
เบญจมาศ 

รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

43 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคราสี
เทา (Botrytis) ของกุหลาบ 

รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

44 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑต์้นแบบส าหรับแม่
และเด็ก 

ผศ.ดร.ภญ.วรินทร รักษ์ศิริวณิช มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

45 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลติภณัฑ์เพื่อสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

ดร.ภญ.กนกวรรณ เกียรตสิิน มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

46 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลติภณัฑ์เวชส าอาง
บ ารุงผิวหน้าส าหรับกลางคืน 

รศ.ดร.ภญ.ญาน ีพงษ์ไพบูลย ์ มหาวิทยาลยัพายัพ  

47 การศึกษาคุณลักษณะทางเภสัชเวช และ
ข้อก าหนดมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร และสาร
สกัดพืชท้องถิ่นบนพ้ืนท่ีสูงที่ใช้ในผลิตภณัฑ์เวช
ส าอางของมูลนิธิโครงการหลวง 

รศ.ดร.กฤษณา ภตูะคาม มหาวิทยาลยัรังสติ 

48 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเ์วชส าอางนาโน
ส าหรับเส้นผม 

ผศ.ดร.ภญ.วรรธดิา  ชัยญาณะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

49 การศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อทดแทนการปลูก
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงโป่งค า 

นางสาวณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

50 การวิจัยระบบเกษตรแบบมสี่วนรว่มในชุมชนท า
นาบนพ้ืนท่ีสูง 

นางสาวเกษราภร ศรีจันทร ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

51 การวิจัยระบบเกษตรแบบมสี่วนรว่มในพื้นที่
เฉพาะ 

นางสาวกชพร สุขจิตภิญโญ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

52 การทดสอบรูปแบบการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
โครงการหลวงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง 

ดร.จารุณี ภิลุมวงค ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

53 การศึกษาระดับการพัฒนาของชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง 

นางสาวเกษราภร ศรีจันทร ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

 


