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การประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 วันที ่11 - 12 กรกฎาคม 2562   
ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออร์คิด 

ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 
ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออร์คิด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 
เวลา วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ห้อง 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  บริเวณหน้าห้อง
ประชุมออร์คิดบอลรูม  

09.00 – 10.00 น. พิธีเปิดการประชุม  
กล่าวต้อนรับ โดย นายถวิล ม่ังนุ้ย  
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ 
กล่าวรายงาน โดย ดร.สถาพร  ใจอารีย์  
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ  
กล่าวเปิดงาน โดย นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์ 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
มอบของที่ระลึกให้ประธานเปิดงาน 
โดย นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

ออร์คิดบอลรูม 

10.00 – 11.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มของกรม
พัฒนาที่ดิน” 
โดยนางสาวเบญจพร  ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

ออร์คิดบอลรูม 

11.00 - 12.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการประเภทบุคคลประเภทหน่วยงาน ออร์คิดบอลรูม 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30 น. การเสวนาเรื่องท่ี1 ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทส่งเสริมปลูกป่าเพ่ิมมูลค่า

ต้นไม้ในพ้ืนที่เนินรับน้ า (Re-charge)” 
ด าเนินการเสวนาโดย คุณนารากร ติยายน  
ผู้ร่วมเสวนา 
1. รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
2. ผู้แทนเกษตรกรในพ้ืนที่ดินเค็ม จากส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
และส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
3. ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส. 
4. ผู้แทนกรมป่าไม้/องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
5. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลเปือยใหญ่ 

ออร์คิดบอลรูม 

มอบของที่ระลึกให้ผู้ร่วมเสวนาและผู้ด าเนินการเสวนา  
    โดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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การประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 วันที ่11 - 12 กรกฎาคม 2562   
ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออร์คิด 

 

 
หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-11.00 น. และเวลา 14.30-15.00 น. ภายในห้องประชุม 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 (ต่อ) ห้อง 
15.00 – 16.30 น. บรรยายเรื่องที่ 1“การบินเครื่องอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) 

ส ารวจแผนที่ และบันทึกข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือสร้างเป็นโมเดล เพ่ือการคาดการณ์ในการ
ตัดสินใจของเกษตรกรในการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ในพ้ืนที่ดิน
เค็ม” 
โดย นายทศนัศว์ รัตนแก้ว นักวิชาการช านาญการพิเศษ กอง
นโยบายการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน และอาจารย์ธมน เล็กปรีชา
กุล เศรษฐกรการเกษตรและการพัฒนา ธนาคารพัฒนาเอเชีย 
(ADB) 
มอบของที่ระลึกให้ผู้บรรยายพิเศษ  
โดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

ออร์คิดบอลรูม  

18.00 – 24.00 น.            งานเลี้ยงรับรอง ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออร์คิด ออร์คิดบอลรูม 
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การประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 วันที ่11 - 12 กรกฎาคม 2562   
ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออร์คิด 

 
เวลา วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ห้อง 

09.00 – 10.00 น. บรรยายเรื่องที่ 2 “เรื่องการขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการ
ที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค: เส้นทางสู่ความมั่นคงทาง
อาหาร” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ
ในการขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่ งยืน 
(Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of 
Sustainable Land Management; DS-SLM)” 
โดย (Ms.Rosalud de la Rosa,FAO International Lead 
Consultant,DA SLM Thailand) นางสาวบรรเจิดลักษณ์     
จินตฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว  และ ดร.ธมน     
เล็กปรีชากุล เศรษฐกรการเกษตรและการพัฒนา ธนาคารพัฒนา
เอเชีย (ADB) 
มอบของที่ระลึกให้ผู้บรรยายพิเศษ  
โดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

ออร์คิดบอลรูม 

10.00 - 12.00 น. การเสวนาเรื่องท่ี2 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ผลส าเร็จของกการพัฒนา
ที่ดินเค็ม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการและการใช้ประโยชน์พื้น
ที่ดินเค็ม” 
ด าเนินการเสวนาโดย คุณก าภู ภูริภูวดล และคุณรัชนีย์ สุทธิ
ธรรม 
ผู้ร่วมเสวนา 

1. รศ.ดร.ประสิทธิ์ ประคองศรี 
2. ผู้แทนเกษตรกรกลุ่มผลิตผัก ในพื้นที่ดินเค็ม จังหวัด

ขอนแก่น  
3. ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตหญ้าเลี้ยงสัตว์ ในพ้ืนที่ดิน

เค็ม จังหวัดนครราชสีมา 
4. ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงไก่งวง ในพ้ืนที่ดินเค็ม 

จังหวัดมหาสารคาม 
5. ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงปลากะพง ในพ้ืนที่ดินเค็ม 

จังหวัดขอนแก่น  
6. ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงแมลง (จิ้งหรีด/กระชอน) ใน

พ้ืนที่ดินเค็ม จังหวัดกาฬสินธุ์ 
7. ผู้แทนเกษตรกรโฮมสเตย์ ที่พัก นวัตวิถี ในพ้ืนที่ดินเค็ม 

จังหวัดอุดรธานี 
มอบของที่ระลึกให้ผู้เสวนา  
โดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

 ออร์คิดบอลรูม 

https://th-th.facebook.com/hashtag/การขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCMXLjoZJOQ3jKOxnlZUuJHO_a4sJBrrfdEKwDeKbN4hKVQhGaMMdIWElY92x0ftZ0P3JY3QXIunPckv2GM8I4ANXxBhvgnoNrXhgGORbV-bef0avv1MVAygpqDH8d9w04N7ILrqsNI-hUaDFca-YjBEaARJEO1jqfYKkK7Y9R6QOx3QdRDpBe4kJW9ercMi3cb2j27uSfS4KtD2fkwfApSPP76AYjbRWrehbRxOeoFOoOgDgrugnGvNpxnLuMQnCBhIkkjmUMSzLac9rpr6X4u3-HhVQfRNY4lLwwhl4bKdHvL24Dc67R6uMf3u3r_l6z0OVgn4Fk_IuMOUBn9iHgo_QBg&__tn__=%2ANK-R
https://th-th.facebook.com/hashtag/การขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCMXLjoZJOQ3jKOxnlZUuJHO_a4sJBrrfdEKwDeKbN4hKVQhGaMMdIWElY92x0ftZ0P3JY3QXIunPckv2GM8I4ANXxBhvgnoNrXhgGORbV-bef0avv1MVAygpqDH8d9w04N7ILrqsNI-hUaDFca-YjBEaARJEO1jqfYKkK7Y9R6QOx3QdRDpBe4kJW9ercMi3cb2j27uSfS4KtD2fkwfApSPP76AYjbRWrehbRxOeoFOoOgDgrugnGvNpxnLuMQnCBhIkkjmUMSzLac9rpr6X4u3-HhVQfRNY4lLwwhl4bKdHvL24Dc67R6uMf3u3r_l6z0OVgn4Fk_IuMOUBn9iHgo_QBg&__tn__=%2ANK-R
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การประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 วันที ่11 - 12 กรกฎาคม 2562   
ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออร์คิด 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
   

 
 
 
 
13.30 – 15.30 น. 

การน าเสนอภาคบรรยาย 
ประธาน: นายจักรพันธ์ เภาสระคู ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการเพื่อ
การพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
เลขานุการ: นางนิภาพร ศรีบัณฑิต 
การน าเสนอ รายงานความก้าวหน้า เรื่อง “การศึกษาศักยภาพ
การผลิตพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ดินเค็มน้อยถึงปานกลาง (เขต N 
zone) เพ่ือการจัดการปัญหาดินเค็มอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1” 
โดย ดร.วิญญา ดุงแก้ว และผศ.ดร.ปิยนุช คะเณมา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ออร์คิดบอลรูม 

15.30 - 16.30 น. กา รบร รย ายส รุ ปผลกา รประชุ ม วิ ช า ก า รดิ น เ ค็ มภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 (การบรรยายพิเศษ การน าเสนอ
ภาคบรรยาย การน าเสนอภาคนิทรรศการ) 
มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ และปิดการประชุมวิชาการ  
โดย นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
ปิดการประชุม 

 ออร์คิดบอลรูม 

หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-11.00 น. และเวลา 14.30-15.00 น. ภายในห้องประชุม 
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การประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 วันที ่11 - 12 กรกฎาคม 2562   
ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออร์คิด 

การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (ประเภทหน่วยงาน)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผลงานและผู้น าเสนอผลงาน  
โครงการดินเค็ม เมืองเพียโมเดล 
   โดย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน 

  

โครงการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มแบบบูรณาการพ้ืนที่ลุ่มน้ าย่อยห้วยน้ าเค็ม อ าเภอศิลาลาด 
จังหวัดศรีสะเกษ      โดย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน 

  

การจัดการดินเค็มแบบบูรณาการในพ้ืนที่อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
ปีงบประมาณ 2557 – 2562  
   โดย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน 

  

การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการ 
   โดย สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน 

  

การแก้ปัญหาดินเค  การแก้ปัญหาดินเค็มในจังหวัดมหาสารคามแบบบูรณาการ 
  โดย สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน 

  

                         การแก้ปัญหาดินเค็มในจังหวัดอุดรธานีแบบบูรณาการ 
                          โดย สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ส านกังานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน 

  

การแก้ปัญหาดินเค็  การแก้ปัญหาดินเค็มในจังหวัดหนองบัวล าภูแบบบูรณาการ  
                          โดย สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวล าภู ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน 

 

การแก้ปัญหาดินเค็มในจังหวัดกาฬสินธุ์แบบบูรณาการ    
โดย สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน 

 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพ้ืนที่ลุ่มน้ าย่อย กรณีศึกษาความส าเร็จ
ของเกษตรกรในพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 
   โดย สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน 

  

การแก้ปัญหาเค็ม    การแก้ปัญหาเค็มในจังหวัดหนองคายแบบบูรณาการ  
                          โดย สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน 

 

การแก้ปัญ           การแก้ปัญหาเค็มในจังหวัดบึงกาฬแบบบูรณาการ  
    โดย สถานีพั     โดย สถานีพัฒนาที่ดนิบึงกาฬ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน 

 


