




โครงการจัดประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 7 
(The 7th National Soil and Fertilizer Conference) 

“ดิน จุดเริ่มต้นของความม่ันคงทางอาหารอย่างยั่งยืน” 
(Soil, the beginning of food security and sustainability) 

 

วันที ่7-9 ธันวาคม 2565 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตร แม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. หลักการและเหตุผล 

  ทรัพยากรดิน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย เป็นจุดเริ ่มต้นของ
กระบวนการผลิตอาหาร พืชพลังงานทดแทน และวัตถุดิบอุตสาหกรรมทางการเกษตร ซึ่งมีบทบาทหลักต่อการ
เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารอย่างยั่งยืนของประเทศ ท่ามกลางกระแสโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและเป็นไปแบบก้าวกระโดด ขณะที่ประเทศมี
แนวโน้มปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ดินเสื่อมโทรม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ น้ำท่วมและฝนแล้ง มีความถี่และรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ปัญหาขาดแรงงานภาคการเกษตร เกษตรกร
ยากจนและไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ตลอดจนราคาผลผลิตไม่แน่นอน ทำให้ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรสูง 
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การมุ่งไปสู่
การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สร้างมูลค่าเพ่ิม และลดปัจจัยต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ลดสิ่งเหลือใช้และขยะ ใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
ขณะเดียวกันต้องส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร นำความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน  

 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาการเกษตรของประเทศ นอกจากภาครัฐจะให้ความสำคัญกับ
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาการวิจัยด้านต่าง ๆ อย่างจริงจังแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนด้านการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจน
แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงได้มีการจัด
ประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติตั ้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 และเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสให้
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่น ๆ ทั่วประเทศ ใช้เป็นเวที
เผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในสาขาวิชาด้านดินและปุ๋ย ส่งเสริมการ
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นเวทีอภิปรายเสวนา สร้างความรู้และความเข้าใจถึงแนวทางการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมการปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และมี
การบริหารจัดการทรัพยากรดินที่มีความสมดุลและยั่งยืน สำหรับการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 7 นี้ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ระหว่าง
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วันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิจัย สาธิต 
และฝึกอบรมการเกษตร แม่เหียะ และถือเป็นโอกาสอันดีเพื่อเฉลิมฉลอง ในวาระครบรอบ 55 ปี ของการ
สถาปนา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้คณะกรรมการจัดการประชุมครั้งนี้ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของ "ทรัพยากรดิน"  ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการเกษตร ที่ส่งผลกระทบต่อความกินดอียู่
ดีของมนุษย์ จึงกำหนดแก่นสาระ (Theme)  ของการประชุมครั้งนี้ว่า “ดิน จุดเริ่มต้นของความมั่นคงทาง
อาหารอย่างยั่งยืน” (Soil, the beginning of food security and sustainability) 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์

ในสาขาวิชาการด้านดินและปุ๋ย ของภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรอื่น ๆ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยด้านดินและปุ๋ย ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพ่ิม

ความสามารถการผลิตและการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยนวัตกรรม และมีการบริหารจัดทรัพยากร
ดินอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 2.3 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายวิจัยด้านดินและปุ๋ยให้เข้มแข็ง เปิดโอกาสให้นักวิจัยอาวุโส นักวิจัยรุ่นใหม่ 
ผู้ประกอบการด้านดินและปุ๋ย และเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 2.4 เพ่ือเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 55 ปีของ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4.  ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของภาคเอกชน 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เกษตรกร ผู้ประกอบการทางด้านดินและปุ๋ย และสาขาที่
เกี่ยวข้อง ประมาณ 300 คน 

5.  สถานที่และระยะเวลาในการจัดประชุม 
 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นเวลา 3 วัน 

6.  รูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ 
 6.1 การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6.2 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 
 6.3 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 
 6.4 การจัดแสดงนิทรรศการของภาครัฐและภาคเอกชน 
 6.6 การทัศนศึกษา 
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7.  กำหนดการของกิจกรรม 

ระยะเวลา กิจกรรม 
6 ธันวาคม 2565 (บ่าย) ผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ติดโปสเตอร์ในพ้ืนที่ที่จัดไว้ 

และรับเอกสารลงทะเบียน 
7-8 ธันวาคม 2565 การบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงานวิจัย 

ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 
9 ธันวาคม 2565 กิจกรรมทัศนศึกษา 

8. อัตราค่าลงทะเบียน 
 8.1 การประชุมวิชาการ 

ประเภทบุคคล การลงทะเบียนและชำระเงิน 
 อัตราพิเศษ 

(ภายใน 30 กันยายน 2565) 
อัตราปกติ 

(1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป) 
นักศึกษา 1,000 บาท 1,500 บาท 
สมาชิกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย 2,200 บาท 2,500 บาท 
บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 3,000 บาท 

หมายเหตุ: 1. ค่าลงทะเบียน ไม่รวมค่าใช้จา่ยในการเดินทางและค่าที่พัก (ผู้เข้าร่วมประชมุรับผิดชอบเอง) 
  2. คณะกรรมการฯขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ 

 8.2  ทัศนศึกษา วันที่ 9 ธันวาคม 2565 
   ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 2 เส้นทาง โดยชำระค่าลงทะเบียนคนละ 

1,000 บาท (ทั้งนี้รวมค่าเดินทางค่าอาหารกลางวัน ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าประกันอุบัติเหตุ) 
  หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกทัศนศึกษาหากจำนวนผูเ้ข้าร่วมไม่ถงึ 50 คน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน 

และคืนเงินค่าทัศนศึกษาในกรณยีกเลิก 

9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักวิจัยได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ 
 9.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นการสร้างเครือข่าย

และความร่วมมือระหว่างนักวิจัยผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานหลายภาคส่วน ซึ่งเป็นประโยชน์ด้านการ
สร้างความร่วมมือ และการสร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างสรรค์งานวิจัยใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาด้านดินและปุ๋ยของไทย 

 9.3 เป็นการพัฒนานักศึกษานักวิจัย และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านปฐพีศาสตร์ ในการนำองค์
ความรู้ไปพัฒนาการผลิตพืชของไทย ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น 

10.  ติดต่อสอบถามได้ที่ 
ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุม คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทรศัพท:์ 0-5394-4012  
โทรสาร:  0-5394-4666 
E-mail: 7nsfc2022@gmail.com 
http://www.agri.cmu.ac.th/nsfc7th ลิงค์รายละเอียดการประชุม 
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