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วันพฤหสัที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๕๕ 

ก. น ำเสนอบทควำม หวัข้อ เกษตรยั่งยืน (๑) 

ประธำน  ผศ.ดร. ชำญชัย แสงชโยสวสัดิ ์

๙.๐๐-๙.๑๕  บทความท่ี ๑ จตุรงค์ พวงมณ ีและกุหลาบ อุตสุข 

"การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ” 

๙.๑๕-๙.๓๐  บทความท่ี ๒ ศริิมาศ แสงเมอืง และ บุศรา ลิม้นรัินดร์กุล  

“การเปลี่ยนแปลงในระบบการผลิตขา้ว: การปรับตัวและการยอมรับของเกษตรกรต่อระบบ

การผลิตขา้วท่ีใชท้รัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพในท่ีราบลุม่เชยีงใหม”่ 

๙.๓๐-๙.๔๕  บทความท่ี ๓ ประทานทิพย ์กระมล, เรนาโต วิลลาโน, ยวน เฟลมมงิและพอล ครสิเตยีนเซน 

“ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตผักในระบบเกษตรทางเลือก” 

๙.๔๕-๑๐.๐๐  บทความท่ี ๔ สิทธิชัย ลอดแก้ว สุภาพร ปาแก้ว ภาณุพงษ์ พวงมาลา จตุรงค ์พวงมณแีละ

กุหลาบ อุตสุข 
“การจัดการปุ๋ยตอ่ผลผลิตและคุณภาพขา้ว” 

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕  บทความท่ี ๕ สายบัว เข็มเพ็ชร และ ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา 

“แบบจําลองการเจรญิเตบิโตของข้าวก่ําพันธ์ุพืน้เมอืงไทย” 

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐  บทความท่ี ๖ ชนิกฤต สุวรรณครีี และ บุญรักษ ์พันธ์ไชยศรี 

“การพัฒนาข้าวอินทรีย์ในเขตชลประทานของข้าวหอมมะลสิายพันธ์ุใหม่ท่ีได้จากการชักนําให้

เกิดการกลายพันธ์ุในข้าวขาวดอกมะล ิ105 โดยเทคนิคลําไอออนพลังงานตํ่า” 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕  ซักถำมรวม session ก. 

๑๐.๔๕-๑๑.๐๕ รับประทำนอำหำรว่ำง 
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ข. น ำเสนอบทควำม หวัข้อ ควำมปลอดภัยและควำมม่ันคงทำงอำหำร 

ประธำน  รศ. ดร. อรรถชัย จินตะเวช 

๑๑.๐๕-๑๑.๒๐     บทความท่ี ๗ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์  

“ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอาหารกับทรัพยากรเกษตรเชงิพื้นท่ีในจังหวัดเชยีงใหม่” 

๑๑.๒๐-๑๑.๓๕  บทความท่ี ๘ กุศล ทองงาม เบญจพรรณ เอกะสิงห์ บุศรา ลิม้นรัินดร์กุล พนมศักดิ์ พรหมบุ

รมย์ และชาญชัย แสงชโยสวัสดิ ์

“ความสัมพันธ์ระหว่างมูลคา่อาหารท่ีบริโภคกับทุนการดํารงชีพของครัวเรือนในจังหวัด

เชยีงใหม”่ 

๑๑.๓๕-๑๑.๕๐  บทความท่ี ๙  พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ และเบญจพรรณ เอกะสิงห์ “การประเมินความมั่นคง

ทางอาหารจากความสัมพันธ์ดา้นทุนการดํารงชีพของครัวเรือนโดยใชข้้อมูล จปฐ” 

๑๑.๕๐-๑๒.๐๕  บทความท่ี ๑๐: บุศรา ลิม้นรัินดร์กุล , กุศล ทองงาม, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, เบญจพรรณ 

เอกะสิงหแ์ละชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ 

“กลยุทธ์ในการรับมอืกับอาหารไมเ่พยีงพอของเกษตรกร จังหวัดเชยีงใหม่” 

๑๒.๐๕-๑๒.๒๐  ซักถำมรวม session ข. 

๑๒.๒๐ – ๑๓.๓๐ รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

ค. น ำเสนอบทควำม หัวข้อ ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจเพือ่กำรวำงแผนกำรเกษตร 

ประธำน  รศ. ดร. ธวัชชัย รัตนชเลศ 

๑๓.๓๐-๑๓.๔๕ บทความท่ี ๑๑ อรรถชัย จินตะเวช,ถาวร ออ่นประไพ,เทวนิทร์ แก้วเมอืงมูล,ชษิณุชา,บุดดา

บุญ,เฉลิมรัฐ แสงมณ ีและ ศุภกร ชินวรรณโณ 

“การจําลองผลิตภาพการใช้นํ้าในการผลิตข้าวนาปเีพื่อการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศแบบ A1B ในพืน้ท่ีราบเชยีงใหม่-ลําพูน” 

๑๓.๔๕-๑๔.๐๐  บทความท่ี ๑๒ เฉลิมพล ส าราญพงษ์ 

“การใช้โครงขา่ยของเบยส์เพื่อการกําหนดพารามิเตอร์เชงิพื้นท่ีและการคาดการณ์ผลผลิต

ข้าว” 

๑๔.๐๐-๑๔.๑๕  บทความท่ี ๑๓ อรรถชัย จินตะเวช,วนิัย ศรวัต,โอภาษ บุญเส็งและ เทวนิทร์ แก้วเมอืงมูล  

วรวรุีกรณ ์วีระจิตต ์ 

“การปรับแตง่และการทดสอบแบบจําลองมันสําปะหลัง CSM- Cropsim-Cassava สําหรับการ

ปลูกปลายและตน้ฝนฤด”ู 

๑๔.๑๕-๑๔.๓๐  บทความท่ี ๑๔: ดร. พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์  “Climate change, food security and human 

mobility linkage:Thai case study” 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕  ซักถำมรวม session ค 

๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ รับประทำนอำหำรว่ำง 
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ง. น ำเสนอบทควำม เกษตรพนัธะสัญญำ vs ศักยภำพองคก์รท้องถิ่น 

ประธำน ดร. พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ 

๑๕.๐๐-๑๕.๑๕  บทความท่ี ๑๕: ดารกิา  สุวรรณมงคล,บุศรา  ลิ้มนรัินดร์กุล และ ถาวร  อ่อนประไพ   

ศักยภาพขององคก์รท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กรณศีกึษาลุม่น้ําแมข่ะนาด   

อําเภอแมท่า จังหวัดลําพูน 

๑๕.๑๕-๑๕.๓๐  บทความท่ี ๑๖ :จิรวรรณ กิจชัยเจรญิ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และ พรสริิ สบืพงษ์สังข์ 

“ความพงึพอใจในการเกษตรระบบพันธะสัญญาในจังหวัดเชยีงใหมแ่ละ ลําพูน” 

๑๕.๓๐-๑๕.๔๕  บทความท่ี ๑๗ : พรสิริ สบืพงษ์สังข ์จิรวรรณ กิจชัยเจรญิ และเบญจพรรณ เอกะสิงห์ 

“ตน้ทุน และผลตอบแทนของพชืและสัตวใ์นระบบเกษตรพันธะสัญญา ในจังหวัดเชยีงใหม่ และ 

ลําพูน”” 

๑๕.๔๕-๑๖.๐๐  บทความท่ี ๑๘: เบญจพรรณ เอกะสิงห์ จิรวรรณ กจิชัยเจรญิ และ พรสิริ สบืพงษ์สังข์ 

“ความเสี่ยงและทัศนคติของเกษตรกรต่อความเสี่ยงในการเกษตรพันธะสัญญาในจังหวัด

เชยีงใหม่ และ ลําพูน” 

๑๖.๐๐-๑๖.๑๕  ซักถามรวม session ง 

๑๖.๑๕-๑๖.๔๕  กำรให้ข้อเสนอแนะโดยทีป่รกึษำ ศวทก 


