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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย 
 

วันอังคำรที่ 1 สิงหำคม2560   
เวลำ 13.30 - 15.00 น. ห้องวำยุภักษ์ 4 

 สำขำเคมีดิน ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน และธำตุอำหำรพืช 
ประธำน : ศ.ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ  
เลขำนุกำร : ผศ.ดร.ศุภชัย อ าคา 

1. อิทธิพลระยะยำวของกำรใส่วัสดุอินทรีย์ต่อกำรกระจำยขนำดของเม็ดดินและอินทรียวัตถุในดินที่ปลูกอ้อย  
ไอลดา จ าปาทอง ปุญญิศา ตระกลูยิ่งเจรญิ และกุมุท สังขศิลา 

2. กำรตอบสนองของอ้อยต่อ FGD ยิปซัมในดินที่ขำดแคลน Ca และ S 
ปฏิภาณ สุทธิกุลบตุร สมชาย องค์ประเสริฐ จีราภรณ ์อินทสาร จักรพงษ์ ไชยวงศ์ และวันวิสาข ์จันทิกา  

3. ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวต่อกำรเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  
เกียรติศักดิ ์สนศร ีและ ชัยสิทธ์ิ ทองจู  

4. ผลของกำรขำดไนโตรเจน โพแทสเซียม และก ำมะถัน ต่อกำรเจริญเติบโตและกำรดูดดึงธำตุอำหำรในมันส ำปะหลัง  
วรางคณา ธรรมนารถสกลุ นุชรีย ์พร านัก นุกูล ถวิลถึง วัลลีย ์อมรพล สมฤทัย ตันเจรญิ และสุกัญญา แย้มประชา  

5. ผลของระยะเวลำกำรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อกำรเจริญเติบโตและผลผลิตของข้ำวโพด  
ชูเกียรต ิพระดาเวช ณัฐพล คงด ีและวันวิสาข ์ปั้นศักดิ ์ 

6. ผลของกำรใช้สำรฮิวมิคต่ำงชนิดกันต่อองค์ประกอบผลผลิตของขำ้วขำวดอกมะลิ 105 
จิราพร บุตรศร ี 

เวลำ 13.30 - 15.00 น. ห้องประชุม BB-406 

 สำขำจุลชีววิทยำและเทคโนโลยีชีวภำพทำงดิน  
 สำขำสิ่งแวดล้อมและมลพิษทำงดิน 

ประธำน  ดร.ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน ์
เลขำนุกำร  ดร.นวลจันทร์ ชะบา 
1. กำรส ำรวจปริมำณของจุลินทรียดิ์นที่เป็นประโยชน์ทำงกำรเกษตรในพื้นที่ปลูกมนัส ำปะหลัง จังหวัดชลบุร ี 

บุษราพร ไชยพันธ์ และกรรณิกา มาลา  ภัทรารัตน์ เทยีมเก่า 
2. ผลของชนิดและปริมำณผงเชื้อรำอำร์บัสคูลำร์ไมคอร์ไรซำต่อกำรเจริญเติบโตของกล้ำกำแฟโรบัสตำ 

สุพิชญา เหลืองธนาวัฒน์ ธงชัย มาลา และศุภชัย อ าคา 
3. ควำมสำมำรถของแบคทีเรียละลำยโพแทสเซียมต่อกำรงอกของเมล็ดข้ำวพันธุ์พิษณุโลก 2 ในห้องปฏิบัติกำร 

กมลชนก ห่วงมี พิชญ์นันท์ กังแฮ วันวิสาข์ ปั้นศักดิ ์และวิภา หอมหวล 
4. กำรคัดเลือกแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภำพในกำรย่อยสลำยกำกมันส ำปะหลังและกำกตะกอนเยื่อกระดำษ 

ชณัฐ วงษ์ซีวะสกุล และสริินภา ช่วงโอภาส 

5. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดผสมเชื้อรำไตรโคเดอร์มำ 
พลฤทธิ์ ทองคลี่ 

6. อิทธิพลของแกลบเผำต่อกำรผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจำกมลูสกุรรร่วมกับเปลือกมันส ำปะหลังและชุดดินโครำช 
อาภรณ์ ทองบุราณ และชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 

 
  

http://npht14.phtnet.org/download/program-oral.pdf
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วันพุธที่ 2 สิงหำคม2560  
เวลำ 09.00 – 10.30 น.   ห้องวำยุภักษ์ 4 

 สำขำเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรใช้ปุ๋ย  
ประธำน : ผศ. อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน ์ 
เลขำนุกำร : ดร. ศุภกาญจน ์ลว้นมณ ี 

1. ผลของกำรใช้ลีโอนำร์ไดต์และปุ๋ยมูลโคต่อกำรเจริญเติบโต ผลผลติของดอกดำวเรือง และกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติ 
ของดินหลังปลูก 
ภาสินี สืบสวน ศรณัย์  สืบกระแสร์ ศตวรรษ  บุญมี และสุกญัญา แย้มประชา 

2. ผลกำรใช้ปุ๋ยหมักฟำงข้ำวและกำรใช้ปุ๋ยน้ ำสกัดต่อกำรเจริญเติบโตและองค์ประกอบของข้ำวในกำร 
ท ำนำในพื้นที่นำน้ ำฝน 
ธีรวุฒิ ลาภตระกูล ศศิธร กู้สุวรรณวิจิตร สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล  แสงชัย เอกประทุมชัยฃ และทรงพล คูณศรีสุข 

3. กำรจัดกำรปุ๋ยมันส ำปะหลังเฉพำะพ้ืนที่ในแหล่งปลกูจังหวัดอุทัยธำนี 
สุภาพร สุขโต สมบัติ บวรพรเมธ ีก าพลศักดิ์ สุขโต  สงัด ดวงแก้ว  ปัญญา พุกสุ่น และ นิลุบล ทวีกุล 

4. กำรประเมินอัตรำปุ๋ยท่ีเหมำะสมในกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในชุดดินตำคลี 
พรนภา ขาวมาก สุชัญญา เจริญเส็ง สุภาพร สุภโีส และอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน ์

5. อัตรำส่วนของดินเนื้อละเอียดผสมกับหินฟองน้ ำชนิดปุ๋ยต่อกำรเจริญเติบโต ควำมเข้มขน้ธำตุอำหำร และสมบัติ 
บำงประกำรของดินในกำรปลูกดำวเรือง 
จิราภรณ์ การุณ บังอร อุบล สัญชยั ภู่เงิน และศภุชัย อ าคา 

6. ผลของระยะเวลำกำรเก็บรักษำต่อคุณภำพของปุ๋ยหมักมลูไส้เดือนดิน 
ณัฎฐ์ชยธร ขัตติยะพุฒิเมธ และชุลีมาศ  บุญไทย  อิวาย 

เวลำ 09.00 – 10.30 น.   ห้องประชุม BB-406 

 สำขำฟิสิกส์ดินและกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 
 สำขำกำรส ำรวจดิน ข้อสนเทศทำงดิน และกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ประธำน  ผศ.ดร. สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 
เลขำนุกำร  อาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ ์

1. กำรศึกษำสมบัติดินที่มีวัตถุต้นก ำเนิดดินต่ำงกันต่อควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้ ำของดินเนื้อหยำบในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชาญณรงค์ เขตแดน อรรณพ พุทธโส ธงชัย คงหนองลาน โกศล เคนทะ อภิชาติ บุญเกษม และวิภาวรรณ อินทร์สมบรูณ ์

2. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพ่ือประเมินศักยภำพกำรกักเก็บน้ ำของพ้ืนทีส่ ำหรับสร้ำงแหล่งน้ ำ 
ในไร่นำนอกเขตชลประทำนของจังหวัดบุรีรัมย์ 
กรวรรณ อาจเลิศ 

3. ส ำรวจควำมอุดมสมบูรณ์ดินด้วยเทคนิควิเครำะห์ข้อมูลระยะไกล 
สุทัศน์ สุรวาณิช ประณต  มณีอินทร์  ชัยวัฒน์ นันทโชติ และพชรอร แก้วเจริญ 

4. กำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงควำมอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ทุ่งกุลำร้องไห้โดยใช้ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ 
วัชรี แซ่ตั้ง และวิทยา ตรีโลเกศ 

5. กำรทดสอบต้นแบบเรดำห์ทะลุทะลวงผิวดินในกำรระบุชั้นดำน 
นววิทย์ พงศ์อนันต์ กมล เขมะรังษี กฤษณ์ อธิกุลวงศ ์พัชร ประเสรฐิกุล ปิยนันท์ พิพัฒน์ศิถี กัญญารตัน์ ท้าวทา  
สุเมธ คงภักด ีก าพล สกลุลรีุ่งโรจน์ และอภสิิทธ์ิ เอี่ยมหน่อ 

6. ระดับของธำตุอำหำรของอะลูมิเนียมในกลุ่มชุดดินหลักที่ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์บนที่ดอนในพื้นที่ภำคเหนือตอนบน 
ของประเทศไทย 
ปราโณตม์ สวมชัยภูมิ ภาคภมูิ วงคแ์สนไชย จักรพงษ์ ไชยวงศ ์จีราภรณ ์อินทรสาร ปฏภิาณ สุทธิกุลบตุร และสมชาย องค์ประเสรฐิ 

 


