กําหนดการสัมมนาประจําป ๒๕๕๗ ศูนยวจิ ัยระบบทรัพยากรเกษตร
ณ หองประชุม นคร ณ ลําปาง วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๘.๓๐-๘.๔๐
ลงทะเบียน
๘.๔๐ – ๘.๔๕
ผศ. ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ หัวหนาศวทก. กลาวรายงานและกลาววัตถุประสงคการสัมมนา
ประจําป ศวทก. ๒๕๕๗
๘.๔๕ -๙.๐๐
รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร กลาวเปดการสัมมนา
๙.๐๐ – ๙.๓๐
ภาพรวมผลการดําเนินการศวทก.ในรอบป ๒๕๕๖ โดย ผศ. ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
ก. นําเสนอบทความ หัวขอ การจัดการระบบพืชและธาตุอาหารพืช
ประธาน: ดร.บุศรา ลิ้มนิรนั ดรกุล
๙.๓๐-๐๙.๔๕
๑. “ทางเลือกระบบพืชสูการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืนในจังหวัดนาน”
โดย รศ. ดร. เบญจพรรณ เอกะสิงห
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ ๒. “การแตกกอของขาวสายพันธุหอมนิล โดยวิธีการปกดํา (Tillering of Hom-Nil Rice (Black
Jasmine Rice) by transplanting skin)” โดย ชินกฤต สุวรรณคีรี
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ ๓. “การศึกษาวิธีการใหน้ําในนาขาวแบบนาเปยกสลับนาแหง ตอการเจริญเติบโต ผลผลิตขาวหอม
นิลและขาวมะลิแดง” โดย ฐากูร ปญญาใส
๑๐.๑๕-๑๐.๓๐
๔. “การเพิ่มคุณคาทางโภชนาการขาวดวยกระบวนการการจัดการธาตุอาหารพืช”
โดย ดร.สิทธิชยั ลอดแกว
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ ๕. “การพัฒนาอัตราปุย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เฉพาะพืน้ ที่สาํ หรับการผลิตมัน
สําปะหลัง ปที่ ๒” โดย รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
๑๐.๔๕-๑๑.๐๐
ซักถามรวม session ก.
๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ พักรับประทานอาหารวาง
๑๑.๑๕ –๑๒.๑๕ ข. การเสวนาเรื่อง “การบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
การดํารงชีพแกชุมชน” โดยมีประเด็นในการเสวนาดังนี:้

๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐

• บทเรียนและประสบการณการขับเคลื่อนชุมชนผานงานสงเสริมผลิตผักปลอดสารพิษ
• บทบาทและแนวนโยบายขององคการปกครองสวนทองถิ่น
• ประเด็นทาทาย “โจทยวิจัยจากชุมชน”
ผูเขารวม: กลุม เกษตรกรผลิตผักปลอดสารพิษแมวาง และเกษตรกรเครือขาย, ตัวแทนองคการ
ปกครองสวนทองถิน่ ในพืน้ ที่ชานเมืองเชียงใหม
ผูดําเนินการเสวนา: ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย
พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕
๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐

ค. นําเสนอบทความ หัวขอ การจัดการระบบทรัพยากรเกษตรแบบมีสวนรวมเชิงบูรณาการ
ประธาน รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
๖. “การจัดการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตในระบบการผลิตข้ าว - ผัก
ปลอดสารพิษ” โดย จตุรงค พวงมณี และคณะ
๗. “กรอบกระบวนการวิเคราะห์ความมัน่ คงทางอาหารในหลายระดับชัน้ ”
โดย ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย และคณะ

๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕
๑๓.๔๕ - ๑๔.๐๐
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕
๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐

๘. “การพัฒนาตัวชี ้วัดความมัน่ คงทางอาหารโดยกระบวนการมีสว่ นร่ วมของชุมชน.
โดย ดร.บุศรา ลิ ้มนิรันดร์ กลุ และคณะ
๙. “Farmers’ markets: challenges and benefits” โดย ดร.ประทานทิพย กระมล
๑๐. ”ความเสี่ยง ผลตอบแทน และการปรับตัวของเกษตรกรในการทําฟาร์ มปศุสตั ว์ภายใต้ ระบบสัญญา
ในเขตจังหวัดภาคเหนือ” โดย ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริ ญ
๑๑.“กระบวนการจัดการอ่างแม่นํ ้าเทิน-นํ ้ากะดิ่ง สปป.ลาว แบบมีสว่ นร่ วมในหลายระดับภาคส่วน”
โดย ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย และคณะ

๑๔.๓๐- ๑๔.๔๕
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕
๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕
๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐
๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๕
๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐

ซักถามรวม session ค.
พักรับประทานอาหารวาง
ง. นําเสนอบทความ “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพือ่ การวางแผนการเกษตร”
ประธาน ดร. พนมศักดิ์ พรหมบุรมย
๑๒. “สํานักประสานงาน เครือขายวิจยั และพัฒนาและนําใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(สปง. สกว.-ครส.)” โดย รศ. ดร.อรรถชัย จินตะเวช
๑๓. “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรเกษตร”
โดย เฉลิมพล สําราญพงษ และ เทวินทร แกวเมืองมูล
๑๔. “การประเมินประสิทธิภาพการใชน้ําในพื้นทีล่ ุมน้าํ บนพื้นที่สูงเพื่อการจัดการน้ําของชุมชน”
โดย ผศ. ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
๑๕. ศักยภาพเชิงพื้นที:่ โอกาสและความเสี่ยงตอทางเลือกในการผลิตทางเกษตรของจังหวัดแพร"
โดย ผศ. ดร.ถาวร ออนประไพ และ คณะ
๑๖."คุณภาพขอมูลระยะไกลที่ใชในการเกษตรเชิงเปรียบเทียบ กรณีศึกษา: ขอมูลภาพดาวเทียม
Landsat และ THEOS" โดย ธนมล ฆองนอก และ คณะ
ซักถามรวม session ง

