
กําหนดการ 

การประชุมวชิาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4  

 “เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน” 

27-28 พฤษภาคม 2551  

ณ ศูนยประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม  

วันที ่27 พฤษภาคม 2551 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบยีน 

09.00 - 09.15 น. พิธีเปด    

โดย ศ.ดร.พงษศักดิ์ อังกะสิทธิ ์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

09.15 – 10.00 น. บรรยายพิเศษ เรือ่ง กรมวิชาการเกษตรกับการผลิตสินคาพืช 

โดย คุณเมทนี สุคนธรกัษ  

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  

10.00 - 10.45 น. บรรยายพิเศษ เรือ่ง Climate Risk Communication: Issue and 

Concerns for Thailand 

โดย ดร.อานนท สนิทวงศ ณ อยธุยา  

ผูอํานวยการศูนยเครือขายงานวเิคราะหวิจัยและฝกอบรมการ

เปลี่ยนแปลงของโลกแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย   

10.45 - 11.00 น. พัก รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

 บทความรับเชญิ รับมือโลกรอน  

ประธาน ดร.เมธี เอกะสิงห 

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

  

  

  

11.00 - 11.30 น. การคาดการณสภาพอากาศอนาคตสําหรับประเทศไทย: ผลการจําลอง

สภาพภูมิอากาศโดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

โดย คุณศุภกร ชินวรรโณ 

ศูนยเครอืขายงานวิเคราะหวิจยัและฝกอบรมการเปลีย่นแปลงของ

โลกแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 

11.30 - 12.00 น.  ภาวะโลกรอนกับการศึกษาแนวทางการปรับตัวทางการเกษตร 

โดย  คุณยุทธชยั อนุรักษติพันธ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ   

12.00 - 12.20 น. วิธีการและเครื่องมือในการศึกษาผลกระทบโลกรอนตอระบบการผลิต

อาหาร 

โดย รศ.ดร.อรรถชยั จินตะเวช  

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

12.20 - 12.30 น งานวิจัยดานโลกรอน: มุมมองของ สกว. 

โดย ศ.ดร.ปยะวัติ บุญหลง  

ผูอํานวยการสํานกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 

12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

ภาคบาย: แบงหองอภิปราย 

 Room A สภาวะโลกรอน:ผล 

กระทบตอการผลิตและเศรษฐกจิ 

ประธาน: คุณณัฐวุฒิ ภาษยะวรรณ 

Room B ระบบเกษตรและการ

ฟนฟูทรัพยากร  

ประธาน: ผศ.ดร.ถาวร ออนประไพ 

13.30 - 13.45 น. ระดับความเสีย่งของเกษตรกรเขต

น้ําฝนตอสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลง 

โดย บุญเทียม เลิศศุภวิทยนภา 

และคณะ 

กระบวนการสรางแบบจําลองแบบมี

สวนรวมกับเกษตรกรในระบบการ

ปลูกขาวเขตน้ําฝน, ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนอืตอนลาง  

โดย วรงค นัยวินิจ และคณะ 

   

   

   



13.45 - 14.00 น.  ผลกระทบของการขนสงที่มีผลตอ

สภาวะโลกรอน: กรณีศึกษาการ

สงออกสินคายางพาราไปยัง

ประเทศจนี 

โดย พัฒนา เจียรวิริยะพันธ และ 

องอาจ เลี้ยงพันธุสกุล 

การจัดการทรัพยากรชีวภาพอยาง

ยั่งยืนกับการใชแนวคิดการพึ่งพิง 

(interdependency)  

โดย บุศรา ลิ้มนิรนัดรกุล            

       และ คณะ 

14.00 - 14.15 น. การใชปจจยัดานดินและน้ําในการ

พัฒนาระบบการปลูกพืชในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดย กฤษณ ลินวัฒนา และ คณะ 

Socio-economic conditions 
affecting small farmers’ 
management of wetland agro-
biodiversity in Dongsarn Village, 
Sakon Nakhon Province, 
Thailand.  
โดย ยุภาพร ศิริบัติ และคณะ 

14.15 - 14.30 น. ผลการจําลองสถานการณความเสีย่ง

ดานเศรษฐกจิในการปลูกขาว และ

ขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรใน

จังหวัดพะเยาและลําปาง 

โดย กมล งามสมสุข และคณะ 

ความเต็มใจจายเพื่อใหไดรับ

ทรัพยากรน้ําที่ดีขึ้นของเกษตรกร

ในลุมน้ําแมสาตอนปลาย 

โดย นงคราญ ประมูล และ  

ชพิกา สังขพิทักษ 

14.30 - 15.00 น. บทสังเคราะหและเสวนา  

โดย  รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช 

บทสังเคราะหและเสวนา  

โดย  รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห 

15.00 - 15.15 น. พัก รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

 Room A เกษตรยั่งยืน:การ

ปรับตัวของเกษตรกรรายยอย  

ประธาน: 

รศ.ดร.ธวัชชัย รัตนชเลศ 

Room B เทคโนโลยีกับการฟนฟู

ระบบเกษตร  

ประธาน: 

คุณสุวรรณ  หาญวิริยะพันธ 

   

   

   

15.15 - 15.30 น. ระบบเกษตรผสมผสานที่มีขาว

หอมมะลิอินทรียเปนพืชหลัก: 

ความเปนไปไดในการเปนอาชีพ

ทางเลือกที่มศีักยภาพในการแกไข

ความยากจนของเกษตรกร 

โดย นันทิยา หุตานุวัตร และคณะ 

การใชน้ําสกัดชีวภาพจากหนอน

ตายหยากและสับปะรดควบคุม

หนอนแมลงวันบาน 

โดย ธวัชชัย ศุภดิษฐ และ  

พนมกร ขุนออน 

15.30 - 15.45 น.  การกระจายการผลิตในการดํารง

ชีพเพื่อความอยูรอดของเกษตรกร

รายยอย 

โดย ชอผกา มวงสุข และคณะ 

ผลกระทบจากการใชปุยบํารุงดิน

ตอคุณภาพสิ่งแวดลอมสําหรับการ

ทํานา 

โดย เกริก ปนตระกูล และ  

พันธวัศ สัมพันธพานิช 

15.45 - 16.00 น. Linkages between Access to 

Irrigation Water and Livelihood 

Strategies Using Sustainable 

Livelihood Framework  

โดย จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และคณะ 

การพัฒนาเทคโนโลยีปองกันการ 

ชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ปลูก

มันสําปะหลังแบบเกษตรกรมีสวน

รวมเพื่อเกษตรยั่งยืนในภาคตะวัน 

ออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย 

โดย สุภา รันดาเว และคณะ 

16.00 -16.15 น.  การจัดการระบบฟารมซึ่งมีสระน้ํา

ประจําไรนา: กรณศีึกษาบานหนอง

แซง อําเภอบานแฮด จังหวัด

ขอนแกน 

โดย นงลักษณ สุพรรณไชยมาตย 

และ ฮิโรมาสะ ฮามาดะ 

ผลกระทบจากการขยายพื้นที่ปลูก

ยางพาราในจังหวัดพิษณุโลก 

โดย เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ  

และคณะ 

16.15 - 16.30 น.  การใชพืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดิน

กอนปลูกถั่วเหลอืงฝกสดอินทรีย

สภาพไรอาศยัน้ําฝน 

โดย รัชนี โสภา และคณะ 

   



16.30 -17.00 น. บทสังเคราะหและเสวนา  

โดย  อ.พฤกษ ยิบมันตะสิร ิ 

บทสังเคราะหและเสวนา  

โดย  รศ.ดร.สุจินต สิมารักษ  

18.30 - 21.00 น. งานเลี้ยงรับรอง 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2551 

 บทความรับเชญิ เกษตรยั่งยืนเพือ่ชุมชน  

ประธาน รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห  

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

08.30 - 09.00 น. เกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชน: มุมมองมากกวาชุมชน 

โดย  รศ.ดร.สุจินต สิมารักษ  

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

9.00 - 09.30 น. การปรับตัวของวิสาหกิจชุมชนฐานเกษตรในตลาดกระแสหลักสูความ

ยั่งยืน 

โดย  ศ.ดร.อารี วิบูลยพงศ  

สถาบันเพื่อการวิจัยและสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

09.30 - 10.00 น.  กลไกการทํางานชุมชนเพื่อขับเคลื่อนสังคมเกษตรยั่งยืน 

โดย  อาจารย พฤกษ ยิบมันตะสิริ  

ศูนยวิจัยเพิ่มผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

10.00 - 10.15 น. พัก รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

 บทความรับเชญิ วิธีการทางระบบเกษตร  

ประธาน ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวสัดิ์   

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

10.15 - 10.45 น. ระบบวิเคราะหการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑทีใ่ชขอมูลเชิงพื้นที ่

โดย  ดร.เมธี เอกะสิงห  

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

10.45 - 11.15 น. Companion Modelling for Resilient and Adaptive Social Agro-

Ecological Systems in Asia By 

By Dr. Guy Trebuil  CU-Cirad Common Project 

 

11.15 - 11.45 น.  การประยุกตใชแบบจําลองเพื่อตัดสินใจขยายพื้นที่ปลูกปาลมในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดย  ดร.สมเจตน ประทมุมินทร  กรมวิชาการเกษตร 

11.45 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 Room A  เกษตรยั่งยืนและ

เศรษฐกจิชุมชน 

ประธาน:  

ดร. กมล งามสมสุข 

Room B วิธีการทางระบบ

เกษตร  

ประธาน: 

รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา 

13.00 - 13.15 น.  Livelihood and Food Security 

Assessment of Tharu Ethnic 

People, Dang District, Nepal 

By  Shreedhar Gyawali and 

Benchaphun Ekasingh 

การรวมตัดสินใจหาทางเลือกเพื่อ

รับมือกับความเสีย่งทางเศรษฐกิจ

การเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม 

พะเยา และลําปาง 

โดย เบญจพรรณ เอกะสิงห และคณะ 

13.15 - 13.30 น.  An Empirical Study of the 

Efficiency of Groundnut 

Production In Central of 

Myanmar: A Stochastic Frontier 

Analysis 

By Soe Soe Win, et al. 

การวิเคราะหปญหาและการใช

แบบจําลองเพื่อนคูคิดเพื่อบูรณา

การผูมีผลประโยชนรวมในพื้นที่

ลุมน้ํานานตอนบน 

โดย พงษชัย ดํารงโรจนวัฒนา  

และคณะ 

13.30 - 13.45 น. การประเมินความพึงพอใจตอ

คุณภาพและความปลอดภัยของ

สมเขียวหวานของผูบริโภคใน

จังหวัดเชียงใหม โดยใชวิธีการ

ทดลองทางเลือก  

โดย วรพงษ พลกองแกว และ  

พรสิริ สืบพงษสังข 

การศึกษาระบบเกษตรกับการ

จัดการทรัพยากรลุมน้ําบนที่สูง

ผานกระบวนการพฒันา

แบบจําลองแบบมสีวนรวม 

โดย พนมศักดิ์ พรหมบุรมย 

 

   



 

13.45 - 14.00 น. กระบวนการจัดการมาตรฐานใน

การผลิตขาวอินทรียในจังหวัด

อุบลราชธาน ี

โดย ยศ บริสุทธิ ์และคณะ 

การประเมินสภาวะความเสือ่ม

โทรมของทรัพยากรที่ดินในพื้นที่

ลุมน้ํา  

โดย ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ 

14.00 - 14.15 น. ประสิทธภิาพของตลาดในการ

สงผานราคาและผลประโยชนสูมือ

เกษตรกร 

โดย เยาวเรศ เชาวนพูนผล 

การวิเคราะหปริมาณมวลชีวภาพ

ของพืชพรรณเพื่อใชประเมิน

สถานภาพลุมน้ํายอย 

โดย ถาวร ออนประไพ 

14.15 - 14.30 น.  Soil Erosion Risk Assessment 
Using GIS and Farmer’s 
Perception: A Case Study in Dry 
Zone Area of Central Region of 
Myanmar  
By  Zaw Wan and  

Chanchai Sangchyoswat 
14.30 - 14.45 น. พัก รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

14.45 - 15.00 น. ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการ

จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานของ

เกษตรกรผูปลูกลาํไย ในจังหวัด

ลําพูน 

โดย ศักดิ์ดําเนิน นนทกิติ และ  

พรสิริ สืบพงษสังข 

การปรับปรุงและประเมิน

แบบจําลองการเจริญเติบโตของ

ขาวภายใต FARMSIM กับพันธุ

ขาวไทย 

โดย สมชาย โสแกว และ  

ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา 

15.00 - 15.15 น. แผนการผลิตขาวในที่ลุมทีเ่หมาะ 

สมภายใตความเสีย่งจังหวัดพะเยา 

โดย วิลาวัลย สิทธิบูรณ และ  

เบญจพรรณ เอกะสิงห 

 

 

 

  

15.15 - 15.45 น. บทสังเคราะหและเสวนา 

โดย ศ.ดร.อารี วิบูลยพงศ  

บทสังเคราะหและเสวนา 

โดย ดร.สมเจตน ประทมุมินทร 

15.45 - 16.15 น. สรุปการประชุมสัมมนา 

16.15 น. พิธีปดการสมัมนา 

เรื่องเสนอภาคนิทรรศการ  
1. อิทธิพลของฟอสฟอรัส และสังกะสีตอผลผลิตถั่วเหลือง 

โดย  ใจ สมสะอนิ และ เพิ่มพูน กีรติกสิกร   
2. ฐานขอมูลศักยภาพและความพรอมของวิสาหกิจชุมชนในการผลิตวัตถุดิบ อาหาร 

และเครื่องดื่มจากผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก-ตกในประเทศไทย (ตาก-เพชรบูรณ) 

โดย ธีรพร กงบังเกิด และ สุดารัตน เจียมยั่งยืน 

3. ผลกระทบของไฟปาตอสมบัติทางเคมีบางประการของดินและความตระหนักเขาใจ

ของชาวมงดอยปุย  

โดย ประสพสุข  มงคลไชยสิทธิ ์
4. อิทธิพลของไนโตรเจนและโพแทสเซียมตอผลผลิตและคุณภาพของพชืพลังงาน

ทดแทน: แกนตะวัน  

โดย ภิเชษฐ ใบเขียว และ เพิ่มพูน กีรติกสิกร 
5. การผลิตและการกระจายพนัธุขาวโพดลูกผสมสูเกษตรกร 

โดย อรรณพ กสวิิวัฒน สมชาย  บุญประดับ และ พิเชษฐ  กรุดลอยมา 
6. ศึกษาระบบการปลูกพืชที่มีขาวโพดเปนพืชหลักในพื้นที่ลาดชันจังหวัดเพชรบูรณ 

โดย อรรณพ กสวิิวัฒน ชลวุฒิ ละเอียด และ สมชาย บุญประดับ 
7. แนวทางการจัดการปุยเพื่อลดตนทุนการผลิตและเพิ่มการตรึงไนโตรเจนสําหรับการ

ปลูกถั่วเหลืองฝกสด   

โดย จริยา ฉัตรคาํ ดรุพันธุ แสนศริิพันธ และ อําพรรณ พรมศริ ิ
8. แนวทางการลดตนทุนการผลิตผักอินทรยีบนพื้นทีสู่งโดยใชเชื้อแบคทีเรยีเพิ่มความ

เปนประโยชนของธาตุไนโตรเจน  

โดย จุฑามาศ ปูริยะ และ อําพรรณ พรมศิร ิ


