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ก าหนดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพนัธ์ุพชืแห่งชาติ ครัง้ที่ 17 
ระหว่างวนัที่ 22 – 24 มิถุนายน 2564 

ณ ห้องประชุม ชัน้ 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

โดย สมาคมเมล็ดพันธ์ุแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ 
กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ สมาคมการค้าเมล็ดพนัธ์ุไทย สมาคมปรับปรุงพันธ์ุ

และขยายพันธ์ุพืชแห่งประเทศไทย และ สมาคมเมล็ดพันธ์ุแห่งเอเซียและแปซิฟิค (APSA) 
 

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564:-  พิธีเปิด การบรรยายพิเศษ การเสวนา และ การประชุมใหญ่สามัญ  
สมาคมเมล็ดพันธ์ุแห่งประเทศไทย 

08:00-09:00 น. ลงทะเบียน  
09:00-10:00 น. พิธีเปิดการประชุม 

กล่าวต้อนรับ:-   ผศ. ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  
อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู 

กล่าวรายงาน:-   รองศาสตราจารย์ ดร. จวงจันทร์ ดวงพัตรา  
นายกสมาคมเมลด็พนัธ์ุแหง่ประเทศไทย  

กล่าวเปิดงาน :-  นายภานุ  แย้มศรี 
 ผู้วา่ราชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

- การมอบรางวัล Best Paper Award 2019 จากผลงานวิจัยที่น าเสนอ 
ในการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธ์ุพืชแห่งชาติ ครัง้ที่ 16 จังหวัดลพบุรี 

10.00-10.30 น. เปิดและชมผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์และนิทรรศการ  
(พร้อมรับประทานอาหารว่าง) 

10.30-11.15 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง การพัฒนาและเทคนิคการผลิตเมล็ดและกล้าไม้ป่าพนัธ์ุดี 
โดย ดร. สุวรรณ  ตัง้มิตรเจริญ  

ผู้ เชียวชาญด้านสง่เสริมการปลกูป่า ส านกัปลกูป่า กรมป่าไม้  
11.15-12.00 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเมล็ดพนัธ์ุ  

โดย รศ.ดร. บุญมี  ศิริ  
ข้าราชการบ านาญ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-15:00 น. การเสวนา เร่ือง  ผลกระทบจากฝุ่ นพิษและการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ต่อการเกษตรและป่าไม้ 
ผู้ร่วมเสวนา:-  

 - รศ.ดร. วษิณุ  อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 - ผศ.ดร. สาพิศ ดลิกสัมพันธ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 - ดร. ศิริลักษณ์  พฤกษ์ปิติกุล ผู้อ านวยการส านกัประยกุต์และบริการภมิูสารสนเทศ 

ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
 ผู้ด าเนินการเสวนา:- ดร. เมธินี  ศรีวัฒนกุล   

เลขานกุารเครือขา่ยเกษตรและอาหารปลอดภยั (GAP Net) 

(รา่ง) 
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15:00-15:20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15:20-16:00 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง บทบาทของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ  

ต่อการพัฒนาเชิงพืน้ที่ 
โดย รศ.ดร. กิตติ  บุญเลิศนิรันดร์ 

รองอธิการบดี ก ากบัดแูลด้านวิจยัและพฒันา  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู  

16:00-17:00 น. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 และ เลือกตัง้นายกสมาคมฯ 

17:00-21:00 น. การเลีย้งรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ 

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564:- การบรรยายพิเศษ น าเสนอผลงานวจิัย และ ปิดการประชุม 

09.00-09.40 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง การเพาะปลูกและการจัดการเมล่อนแปลงใหญ่ 
โดย คุณสุวิทย์  ไตรโชค 

ผู้ประกอบการและเกษตรกร (ผู้มีประสบการณ์ด้านการจดัการเมลอ่นมากวา่ 30 ปี) 
09.40-10.00 น. น าเสนอผลงาน  

10.00-10.20 น. น าเสนอผลงาน  

10.20-10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.40-11.20 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง ความส าคัญของมาตรฐานเมล็ดพนัธ์ุไม้ป่าในประเทศไทย 
โดย ผศ.ดร. ด ารง  พิพัฒนวัฒนากุล 

ภาควิชาวนวฒันวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
11.20-11.40 น. น าเสนอผลงาน  

11.40-12.00 น. น าเสนอผลงาน  

12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00-13:40 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง พลังแห่งการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
โดย ดร. กัญญณัช  ศิริธัญญา  

ผู้จดัการฝ่ายวิจยั มลูนิธิร่วมใจพฒันา และ บริษทั ร่วมใจพฒันาความรู้ จ ากดั 
13.40-14.00 น. น าเสนอผลงาน  

14.00-14.20 น. น าเสนอผลงาน  

14:20-14:40 น. น าเสนอผลงาน  

14:40-15:20 น. น าเสนอผลงาน  

15.20-15.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
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15.40-16.20 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง บทบาทของสมาคมเมล็ดพันธ์ุแห่งประเทศไทยต่อการเกษตรไทย 
โดย รศ.ดร. จวงจันทร์  ดวงพตัรา 

นายกสมาคมเมลด็พนัธ์ุแหง่ประเทศไทย 
16:20-17:00 น. - สรุปการประชุมทางวชิาการเมล็ดพันธ์ุพืชแห่งชาติ ครัง้ที่ 17 (ปี 2564) 

- มอบประกาศ:- ภาคบรรยายดีเด่น และ ภาคโปสเตอร์ดเีด่น 
- พิธีปิดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธ์ุพชืแห่งชาติ ครัง้ที่ 17 (ปี 2564) 

วันพฤหสับดีที่ 24 มิถุนายน 2564:- ศึกษาดงูาน ณ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

08:00 น. คณะผู้ร่วมศึกษาดูงาน พร้อมกันด้านหน้าอาคารบูรณมงคล  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

08:00-10:30 น. เดินทางไปศึกษาดงูาน โบราณสถาน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

10:30-14:00 น. เดินทางไปศึกษาดงูาน - การผลิตเบียร์ครบวงจร  
ณ โรงงานเบียร์ บริษัท เบียร์ทพิย์ บริวเวอร่ี (1991) จ ากัด  
อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 (อาหารกลางวนั และ รับประทานอาหารว่าง ณ สถานท่ีดงูาน) 

14:00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ: ก าหนดประชุมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม กับสถานการณ์การระบาดโควดิ 19 
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