กำหนดกำรประชุมวิชำกำรดินและปุ๋ยแห่ งชำติครัง้ ที่ 6
ดิน: กำเนิดของอำหำรเพื่อสุขภำพและสิ่งแวดล้ อม
วันที่ 3-5 กรกฎำคม 2562
ณ อำคำรศูนย์ มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
3 กรกฎำคม 2562
08.00-09.30 ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
09.30-10.00 พิธีเปิ ดการประชุมวิชาการ
10.00-11.00 บรรยายพิเศษ 1 เรื่ อง : Soils and Sustainable Development
โดย Percy E. Sajise (Honorary Research Fellow of Biodiversity International and a
Senior Fellow of SEARCA)
11.00-12;00 บรรยายพิเศษ 2 เรื่ อง : Boron uses in South East Asia
โดย Weng Kee (Regional Agronomist from U.S. Borax Inc.)
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14.00 การนาเสนอภาคโปสเตอร์
13.00-15.00

เสวนารวมพลคนรัก(ษ์ )ดิน-ปุ๋ ย เรื่อง “เพิ่มกำไร ด้ วยกำรผลิตอำหำรสุขภำพ”
ผู้ดาเนินการเสวนา โดย ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
ผู้ร่วมเสวนา โดย
1.ผศ.ดร.พงษ์ สนั ติ์ สีจนั ทร์ : ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.ภก.พินิช ชินสร้ อย : เภสัชกรชานาญการ โรงพยาบาลวังน ้าเย็น
3.ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตนั ้ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้ อง
หน้ าคอนเวนชัน
ห้ องคอนเวนชัน

ห้ องเธียเตอร์

ห้ องประชุมวิชำกำร 1
กำรเสนอผลงำนภำคบรรยำย : สำขำจุลชีววิทยำและเทคโนโลยีชีวภำพทำงดิน /
(ชัน้ 2)
กำรศึกษำดินเพื่อกำรพัฒนำอย่ ำงยั่งยืน
ประธำน : ดร.พิทยากร ลิม่ ทอง
เลขำนุกำร : นายเกียรติศกั ดิ์ สนศรี
13.00-13.30
บรรยำยพิเศษ : ดร.พิ ทยากร ลิ่ มทอง : แนวทางานวิ จยั เทคโนโลยีชีวภาพทางดิ นต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
13.30-13.45
ผลของ ดี.ดี. ดินเดิม เอ็นไซม์ ต่อการย่อยสลายฟางข้ าวในแปลงนา
ศรัณยา เพ่งผล
13.45-14.00
สมบัติและผลของวัสดุเพาะกล้ าชีวภาพต่อความงอกของมะเขือเทศพันธุ์เชอรี่
อมรรัตน์ ชุมทอง
14.00-14.15
การประเมินความเหมาะสมที่ดินเพื่อการปลูกพืชในระดับแปลง ภายใต้ ระบบวนเกษตรบน
อังคณา สมศักดิ์
พื ้นที่สงู จังหวัดน่าน
14.15-14.30
ความรู้และการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ในลาไยของเกษตรกรผู้ปลูกลาไย พีรฉัตร ใจมา
ในอาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน
14.30-15.00
รับประทานอาหารว่าง
18:30-21:00
งานเลี ้ยงรับรอง (ห้องคอนเวนชัน)
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4 กรกฎำคม 2562
ห้ อง
กำรเสนอผลงำนภำคบรรยำย : สำขำเคมีดนิ ควำมอุดมสมบูรณ์ ของดิน และธำตุอำหำรพืช
ห้ องเธียเตอร์
ประธำน : ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู
เลขำนุกำร : นายสิทธิโชค มณีวงษ์
09.00-09.20 บรรยำยพิเศษ : ผศ.ดร.พงษ์ สนั ติ์ สีจนั ทร์ : สุขภาพดิ นเพือ่ สุขภาพมนุษย์
จีรนันท์ นิติเศรษฐ์
09.20-09.35 ผลของปุ๋ ยอินทรี ย์จากศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน ้าเสียของสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ตอ่
การเพิม่ มวลชีวภาพของกระถินเทพาและสมบัติของดินบางประการ
ณัฐภัทร ถาวรกิจการ
09.35-09.50 การจัดการปุ๋ ยร่วมกับซิลคิ อนต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้ อยที่ปลูกในชุดดิน
กาแพงแสน
ภูวดล แท่นทอง
09.50-10.05 ผลของปุ๋ ยอินทรี ย์จากศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน ้าเสียของสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ตอ่
การเพิม่ มวลชีวภาพของยูคาลิปตัส และสมบัติของดินบางประการ
ยศวดี เม่งเอียด
10.05-10.20 การจัดการปุ๋ ยร่วมกับโบรอนต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้ อยที่ปลูกในชุดดิน
กาแพงแสน
10.20-10.40 รับประทานอาหารว่าง
กำรเสนอผลงำนภำคบรรยำย : สำขำเคมีดนิ ควำมอุดมสมบูรณ์ ของดิน และธำตุอำหำรพืช
ห้ องเธียเตอร์
ประธำน : รศ.ดร.กุมทุ สังขศิลา
เลขำนุกำร : นางสาวณิชากร ทองมี
10.40-11.00 บรรยำยพิเศษ : รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา : การใช้ปยเพื
ุ๋ อ่ เพิ่ มคุณค่าทางโภชนาการของผลผลิ ตพืช
11.00-11.15 การจัดการปุ๋ ยร่วมกับสังกะสีตอ่ ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้ อยที่ปลูกในชุดดิน
วรัญญา เอมถมยา
กาแพงแสน
11.15-11.30 สถานะความอุดมสมบูรณ์ของดิน และความเข้ มข้ นของธาตุอาหารในใบลองกองของสวนทีม่ ี ปรัชนิดา ขันธ์ชยั
การจัดการต่างกันใน อาเภอแว้ ง จังหวัดนราธิวาส
11.30-11.45 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและความเข้ มข้ นของธาตุอาหารในใบปาล์มน ้ามันที่ ปลูกบนภูมิ ยุคลธร เหมกุล
ประเทศต่างกัน
11.45-12.00 การประเมินความเหมาะสมของที่ดินเพื่อปลูกไม้ ผลเศรษฐกิจในพื ้นที่จดั สรรที่ดินทากินให้
สุประภัทร เขื่อนใจ
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ลุม่ น ้ายาง ตาบลป่ าแลวหลวง อาเภอสันติสขุ จังหวัดน่าน
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
กำรเสนอผลงำนภำคบรรยำย : สำขำเคมีดนิ ควำมอุดมสมบูรณ์ ของดิน และธำตุอำหำรพืช
ห้ องเธียเตอร์
ประธำน : ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกลุ บุตร
เลขำนุกำร : นางสาววิลยั รัตน์ แป้นแก้ ว
13.00-13.20 บรรยำยพิเศษ : ดร.สุรเชษฏ์ อร่ ามรักษ์ : The mission for sustaining soil and water resources:
Why an integration of soil perspectives is needed?
13.20-13.35 การปลดปล่อยธาตุอาหารพืชส่วนที่ละลายน ้าได้ จากปุ๋ ยอินทรีย์ลโี อนาร์ ไดต์กบั สิง่ แวดล้ อม จุฬาลักษณ์ จงสุพรรณพงศ์
อรรถพล เปลื ้องไธสง
13.35-13.50 การจัดการดินเค็มด้ วยวัสดุอินทรี ย์ชนิดต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตข้ าวขาวดอกมะลิ 105
วสิทธิ์ แซ่เตียว
13.50-14.05 ผลของเศษซากพืชร่วมยางพาราที่แตกต่างกันต่อการปลดปล่อยฟอสฟอรัสในดิน
จุฑามาศ ไกรเทพ
14.05-14.20 รูปอินทรี ย์คาร์ บอนและสมบัติของดินภายใต้ พชื ร่วมยางพาราที่แตกต่างกัน
14.20-14.35 การศึกษาเปรี ยบเทียบชนิดและสูตรปุ๋ ยที่ตา่ งชนิดกันเพื่อเพิ่มการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของ ศกุนตลา สุภาสัย
ข้ าวหอมมะลิ 105 ในดินนาชลประทาน จังหวัดขอนแก่น
14.35-15:00 รับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00
2
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4 กรกฎำคม 2562
ห้ อง
กำรเสนอผลงำนภำคบรรยำย : สำขำเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรใช้ ป๋ ุย
ห้ องประชุมวิชาการ 1
(ชัน้ 2)
ประธำน : รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา
เลขำนุกำร : นางสาวคุณญ
ั ญา จิตเจริ ญทวีโชค
09.00-09.20 บรรยำยพิเศษ : รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา : การสลายของสารเคลือบเม็ดปุ๋ ยทีค่ วบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร
09.20-09.35 ผลของการลดปริ มาณโพแทสเซียมในสารละลายธาตุอาหารต่อปริ มาณโพแทสเซียมในผักที่ กนกพร มานันตพงศ์
ปลูกด้ วยระบบไฮโดรโปนิกส์
09.35-09.50 การผสม ลีโอนาร์ ไดต์กบั แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์และวัสดุตา่ งๆ เพื่อใช้ เป็ นวัสดุปรับปรุงดิน จริยา อามาตย์มนตรี
หรื อปุ๋ ยอินทรี ย์เคมีอย่างปลอดภัย
ุ๋
ยมซิลเิ กตต่อการสะสมซิลคิ อนของต้ นกล้ าปาล์มน ้ามัน
ชุติมา ต้ องชู
09.50-10.05 ผลของการใช้ ปยแคลเซี
ปฏิภาณ สุทธิกลุ บุตร
10.05-10.20 การตอบสนองของอ้ อยต่อ FGD ยิปซัมในดินภาคเหนือและดินภาคตะวันออกเฉียงหนือ
10.20-10.40 รับประทานอาหารว่าง
กำรเสนอผลงำนภำคบรรยำย : สำขำเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรใช้ ป๋ ุย/
ห้ องประชุมวิชาการ 1
ฟิ สิกส์ ดนิ กำรอนุรักษ์ และกำรจัดกำรดินและนำ้
(ชัน้ 2)
ประธำน : ศ.ดร.มัตติกา พนมธรนิจกุล
เลขำนุกำร : นางสาววณิชยา แจ่มจารัส
10.40-11.00 บรรยำยพิเศษ : ศ.ดร.มัตติ กา พนมธรนิ จกุล :เทคนิ คการผลิ ตพืชเกษตรน้าฝนให้ยงั่ ยืนบนพืน้ ทีส่ ูง (กรณีศึกษา)
เครือวัลย์ จันทร์ เพ็ญ
11.00-11.15 การศึกษาปุ๋ ยอินทรี ย์เคมีประสิทธิภาพสูงที่เหมาะสมสาหรับข้ าวในชุดดินอยุธยา
11.15-11.30 ผลของชนิดวัตถุดิบ และอัตราส่วนผสมต่อคุณภาพของเม็ดปุ๋ ยอินทรี ย์ และประสิทธิภาพใน กชกร ชาวเวียง
การผลิตด้ วยจานปั น้ เม็ด
11.30-11.45 ผลของยูเรี ยต่อการเจริ ญเติบโตของยอดอ่อนในทุเรี ยนพันธุ์หมอนทอง
วิกนั ยา ประทุมยศ
ุ๋
าวิเคราะห์ดินต่อการให้ ผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
11.45-12.00 ผลของการใส่ปยตามค่
ธนวดี พรมจันทร์
ของการปลูกข้ าวในพื ้นที่ อาเภอบ้ านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
้
12.00-12.15 อิทธิพลของพาโคลบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด์ และโพแทสเซียมไนเตรท ต่อการยับยังการ
เลิศชัย จิตร์ อารี
แตกใบอ่อนของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
12.15-13.15 รับประทานอาหารกลางวัน
กำรเสนอผลงำนภำคบรรยำย : สำขำสิ่งแวดล้ อมและมลพิษทำงดิน
ห้ องประชุมวิชาการ 1
(ชัน้ 2)
ประธำน : ศ.(เกียรติคณ
ุ ) ดร.ศุภมาศ พณิชศักดิ์พฒ
ั นา เลขำนุกำร : นางสาวศศินิภา องอาจ
13.15-13.35 บรรยำยพิเศษ : ศ.(เกี ยรติ คณ
ุ ) ดร.ศุภมาศ พณิ ชศักดิ์ พฒ
ั นา :Proposed Research Topics on Soil Land Use
and Global Warming
13.35-13.50 Effect of some modulators under various land uses for soil C storage in Northern Thailand ศุภธิดา อ่าทอง
13.50-14.05
14.05-14.20
14.20-15.00
15.00-16.00

การจัดการขยะในชุมชนเกษตรกรบ้ านกอม่วง ตาบลอุโมงค์ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
อิทธิพลของการใช้ เถ้ าชีวมวลผสมต่อสมบัติดินและคุณภาพผลผลิตอ้ อย
รับประทานอาหารว่าง
พิธีปิดและมอบรางวัลผลงานนาเสนอดีเด่น (ห้องคอนเวนชัน)

พัชรพล ทะจะกัน
จรัณธร บุญญานุภาพ
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5 กรกฎำคม 2562 ทัศนศึกษำ
08:30
10:00

 ออกเดินทางจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กาแพงแสน (*อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย)

 ถึงตลาดน ้าท่าคา
 เดินทางไปยังกลุม
่ แม่บ้านเกษตรกรตลาดน ้าท่าคา (โดยเรื อพาย)

10:30

 รับประทานอาหารว่าง
 กิจกรรมดูงานและ work shop (กลุม
่ )

13:30
14:00
15:00
16:30
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- ระบบการจัดการสวนมะพร้ าว
- สาธิตวิธีการทาน ้าตาลมะพร้ าว
- การสร้ างผลิตภัณฑ์จากมะพร้ าว (จักสาน/เรื อดุ๊กดิ๊ก)
 รับประทานอาหารกลางวัน
 ออกเดินทางจากตลาดน ้าท่าคา
 แวะวัดเพชรสมุทรวรวิหาร สักการะหลวงพ่อวัดบ้ านแหลม
 ชมและซื ้อของฝากทีต
่ ลาดร่มหุบ (แม่กลอง)
 เดินทางกลับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
 ถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
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