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การประชุมเวทีขา้ วไทย ปี 2559
2559
เรือ่ ง “การลดพืน้ ที่ทาํ นา:
นา: ผลกระทบและทางออก”
ผลกระทบและทางออก”
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559
2559
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
ผลสรุปจากการประชุมฯ
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมเวทีข้าวไทย ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายเป็น
ประจําทุกปี เพื่อนําปัญหาของข้าวและชาวนาไทยที่สําคัญของแต่ละปี มาพิจารณาหาแนวทางร่วมกัน ระหว่าง
บุคคลและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจเรื่องข้าว รวมทั้งชาวนาจากภาคต่าง ๆ ของประเทศ
มูลนิ ธิฯ ได้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้า ว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และสมาคมชาวนาข้าวไทย จัดการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2559
ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “การลดพื้นที่ทํานา: ผลกระทบและทางออก”” ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ การเสวนาได้แบ่งเวทีออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยภาคเช้าเป็นการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ
เรื่อง “นโยบายข้าวและชาวนา” โดยพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายรัฐในการบริหารจัดการพื้นที่นา” โดยนางจินตนา ชัยยวรรณาการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการบรรยายพิเศษเรื่อง “การปรับตัวของชาวนากับ
นโยบายลดพื้นที่ทํานาแปลงใหญ่” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย ส่วนภาคบ่ายเป็นการอภิปรายกลุ่มในหัวเรื่อง “ลดพื้นที่นาแล้วชาวนาจะไปทําอะไร”
โดยมี วิ ทยากรซึ่ งเป็ นชาวนาจากภู มินิ เ วศทํา นาต่ า ง ๆ กั น ประกอบด้ ว ย นางน้ํ า ค้ า ง เหล็ กศิ ริ จากจั งหวั ด
ปราจีนบุรี นางอําพัน ลิ้มสกุล จากจังหวัดนครปฐม นายไพฑูรย์ ฝางคํา จากจังหวัดศรีสะเกษ นายสังเวียน
แสนสุด จากจังหวัดหนองคาย นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ จากจังหวัดสุพรรณบุรี และนายหวัน เรืองตื้อ จาก
จังหวัดน่าน
ทั้งนี้ จากเวทีเสวนามีเนื้อหาสาระอันเป็นข้อความรู้สําคัญพอสรุปได้ดังนี้:
1)
ด้านนโยบายข้าวและชาวนาไทย
รัฐบาลโดยผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายในการพัฒนาการผลิตและการค้าข้าว
ของไทยให้ก้าวทันกับการเป็นพลวัตของตลาดการค้าข้าวโลกเพื่อให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้า
ข้าวโลก อีกทั้งยังมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาให้ดีขึ้น มีความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพ ดังนั้น จึงได้มีนโยบายการพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวที่ครบวงจร โดยสิ่งสําคัญที่รัฐได้ดําเนินการ
ไปแล้วเกี่ยวกับข้าวและชาวนา คือ
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 การวางแผนการผลิตข้าวแบบครบวงจรโดยเริ่มตั้งแต่ฤดูกาลผลิต 2559/60 ทั้งนี้ได้กําหนด
เป้าหมายควบคุมการผลิตข้าวไว้ที่ 27.17 ล้านตันข้าวเปลือก รวมถึงการจัดเตรียมปัจจัยการผลิต และพื้นที่การผลิต
ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย การวางแผนการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาข้าว
 การจั ดทํ าแผนยุ ทธศาสตร์ ข้าวไทย พ.ศ. 2560–2564 โดยมี ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ หลั ก
ประกอบด้วย
(1) การสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนาและองค์กรชาวนาเพื่อเป็นศูนย์กลางและเครือข่าย
(2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิ ตข้าวในแต่ละพื้นที่ ไปพร้อมๆกับการสร้ างชาวนา
สมัยใหม่ให้สามารถทํานาได้อย่างชาญฉลาด มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เพียงพอ และมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี
(3) การบริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าวและปริมาณผลผลิตข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด พร้อมๆกับการบริหารจัดการการเกษตรเชิงรุก
(4) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
(5) การยกระดับคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว
(6) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์
(7) การพัฒนาศักยภาพและความเป็นธรรมในการค้าข้าว
(8) การสร้างค่านิยมการบริโภคข้าว
 การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากการทํานาแบบดั้งเดิมไปสู่การทํา
นาอย่างชาญฉลาดหรือ smart farming โดยการแยกแยะชาวนาออกเป็นกลุ่มตามความสามารถในการจัดการการ
ผลิตและการตลาด ประกอบด้วยกลุ่มชาวนาพอเพียง กลุ่มชาวนาที่ผลิตข้าวได้ดีแต่ไม่สามารถบริหารจัดการได้ครบ
วงจรและชาวนาที่บริหารจัดการการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับ
อุตสาหกรรมข้าวและชาวนาไทย
• การน้อมนําศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาข้าวและชาวนา โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะเกษตรทฤษฎีใหม่ เพราะจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการ
ผลิตที่หลากหลายและสร้างรายได้เพิ่มให้กับชาวนา
2)
ด้านแนวนโยบายรัฐในการบริหารจัดการพืน้ ทีน่ า
ประมาณร้อยละ 56 ของผลผลิตข้าวของไทยใช้ในการบริโภคภายในประเทศ ส่วนที่เหลือถูกส่ง
เป็นสินค้าออก ตลาดส่งออกข้าวของโลกมีการแข่งขันที่สูงมาก ทําให้การส่งออกข้าวของไทยที่ต้องแข่งขันกับคู่แข่ง
ขันในตลาดการค้าทําได้ยากขึ้น เพื่อวางแผนการผลิตและการตลาดให้ครบวงจร จึงต้องมีการวางแผนการจัดการ
ทางด้านการใช้พื้นที่และอุปทานผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีมาตรการ ดังนี้
 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตในพื้นที่เหมาะสมสําหรับปลูกข้าว
ประกอบด้วย (1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตโดยรวมกลุ่มเกษตรกรให้เป็นพื้นที่
นาแปลงใหญ่ (2) โครงการสนับสนุน สินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ (3) โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/60
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 มาตรการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสมสําหรับปลูกข้าวและลดการปลูกข้าวในพื้นที่
เหมาะสมสําหรับปลูกข้าว ประกอบด้วย (1) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรม
ทางเลือกอื่นจํานวน 0.42 ล้านไร่ และ (2) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการปศุสัตว์จํานวน
0.15 ล้านไร่
 มาตรการลดพื้นที่นาปรังจํานวน 2.52 ล้านไร่ ซึ่งประกอบด้วย (1) โครงการปรับเปลี่ยนการ
ปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2560 จํานวน 0.32 ล้านไร่ (2) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์จํานวน 2.0 ล้านไร่ และ (3) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสดจํานวน 0.20 ล้านไร่
3)
ข้อคิดเห็นจากนักวิชาการ
• ได้มีการนําเสนอชี้ให้เห็นรูปแบบการปรับตัวของชาวนาไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งพบได้
ทั้งในระดับมหภาค เช่น มีพืชมากชนิดขึ้นในภาคการเกษตร มีการผลิตพืชที่มีมูลค่าสูงขึ้น และการปรับตัวในระดับ
ครัวเรือน เช่น มีการปลูกพืชหลายชนิด มีการปรับขนาดของแปลงนา การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อแก้ปัญหา
แรงงานขาดแคลน การปลูกข้าวที่มีมูลค่าสูง หรือการทํางานนอกภาคการเกษตร รวมถึงการส่งลูกหลานไปเรียน
หนังสือ
• สาเหตุที่ชาวนาต้องปรับตัวนั้นเป็นเพราะมีแรงกดดันจากความเสี่ยงด้านราคา การไม่พึ่งพิง
รายได้จากข้าวเพียงอย่างเดียวแต่แสวงหารายได้เสริมในหลากหลายรูปแบบ การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
เช่น ภัยน้ําท่วม หรือภัยแห้งแล้ง และรวมถึงความต้องการลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น ทั้งนี้ชาวนาที่ได้ปรับตัวไป
แล้ว โดยเฉพาะกลุ่ มที่ปลูกพืชหลายชนิ ดนอกจากจะมี รายได้ที่สู งขึ้นแล้ว ต้นทุ นในการผลิตได้ปรับลดลงด้วย
อย่างไรก็ตามสําหรับการปรับตัวไปสู่ที่นาขนาดใหญ่นั้นยังมีข้อจํากัดอยู่มาก โดยเฉพาะเรื่องแหล่งน้ํา และสิทธิการ
ครอบครองที่นา
 จุดอ่ อนของนโยบายปรั บโครงสร้ างการทํ านานั้ นที่ สํ าคัญอยู่ ที่การออกแบบนโยบายซึ่ ง
ส่วนมากมักจะเกิดจากข้อกําหนดหรือมาตรการที่จัดทําขึ้นจากส่วนกลาง โดยขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ซึ่งได้แก่เจ้าหน้าที่ในภูมิภาค ผู้นําชาวนา และภาคเอกชน เป็นนโยบายแบบปูพรม เน้นการสร้าง output แต่
ไม่ได้ให้ความสําคัญแก่ outcome ขาดการพิจารณาความเสี่ยงของชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น
 หลักการออกแบบโครงการที่เหมาะสม ควรอาศัยกลไกตลาดเป็นสัญญาณความจําเป็น รัฐ
ควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรเสนอแนวทางในการปรับตัวและรัฐต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลที่จําเป็นได้ เช่น เทคโนโลยี ตลาด
วิธีการผลิตสินค้าใหม่ เป็นต้น ตลอดจนมีกลไกในการคัดเลือกที่เข้มงวด อีกทั้งควรพิจารณาให้ความสําคัญแก่
กระบวนการและผลสัมฤทธิ์มากกว่าจํานวนโครงการ
 ควรมีกลไกการติดตามประเมินผล และการแก้ปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ เช่น ความบกพร่อง
ของตลาด ข้อจํากัดของเกษตรกร และรวมถึงการบริหารจัดการของภาครัฐ
4)
ข้อคิดเห็นจากชาวนา
จากการอภิปรายกลุ่มในภาคบ่ายภายใต้หัวข้อเรื่อง “ลดพื้นที่นาแล้วชาวนาจะไปทําอะไร”
สรุปได้ว่า
• กลุ่มชาวนาผู้มาร่วมการอภิปรายมีความเห็นแตกต่างกันไปตามลักษณะของภูมินิเวศของ
แต่ละคน กล่าวคือ
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(1) ชาวนาในพื้นที่ภาคกลางเห็นด้วยกับการปรับลดพื้นที่ทํานาไปปลูกพืชอื่นๆ เนื่องจาก
เป็นการสร้างรายได้เพิ่ม อย่างไรก็ตาม ชาวนาต้องมีความตั้งใจ และมุ่งมั่น หาความรู้เพิ่มเติมในการปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตจากการทํานาอย่างเดียว มาเป็นการทําการเกษตรผสมผสาน ทั้งนี้ ชาวนาควรวางแผนการขุดสระเพื่อกักเก็บ
น้ําไว้ใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง การทําการเกษตรผสมผสานจะช่วยให้ชาวนามีทางเลือกอื่นเพิ่มมากขึ้น
(2) ชาวนาที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ซึ่งรัฐบาลจะให้ปรับเปลี่ยนจาก
การปลูกข้าวไปเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ไม่เห็นด้วยกับการลดพื้นที่นา เนื่องจากมีอาชีพทํานาเพียงอย่างเดียว
ถ้าไม่ปลูกข้าวเอง ก็ต้องซื้อข้าวจากที่อื่นมากิน
(3) ในพื้นที่นาน้ําท่วม (flood prone) เช่นในจังหวัดปราจีนบุรีเห็นว่าจะให้ปรับเปลี่ยน
ไปปลูกพืชอื่นๆ ทําได้ลําบากเพราะหน้าน้ําหลากมีน้ํามากแต่ในหน้าแล้งไม่มีน้ําพอที่จะปลูกพืชได้
(4) ในพื้ นที่สู ง เช่น ในจั งหวั ดน่า นชาวนามีพื้นที่น าจํา กัดและผลิตข้ าวเหนีย วได้ ไม่
เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัดต้องซื้อข้าวเหนียวจากจังหวัดข้างเคียง การทําการเกษตรของชาวนาต้อง
อาศัยรายได้จากการปลูกพืชหมุนเวียน เช่น พริก ถั่วเหลือง แตง ฟักทอง ข้าวโพด เป็นต้น นโยบายรัฐในการลด
พื้นที่นาอาจไม่กระทบชุมชนชาวนาในจังหวัดน่าน
(5) ชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่เห็นด้วยกับนโยบายการลดพื้นที่การทํานา
เนื่องจากการทํานาของชาวนาในภูมิภาคนี้เป็นวิถีชีวิต แม้จะไม่มีน้ําหรือปลูกข้าวได้ผลผลิตน้อย ชาวนาส่วน
ใหญ่ก็ยังคงปลูกข้าวเพื่อความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน อย่างไรก็ตามหากมีนโยบายรัฐในการลดพื้นที่นา
ควรมีการทําความเข้าใจกับชาวนาให้ชัดเจน รวมทั้ง แนะนําการปลูกพืชน้ําน้อยให้แก่ชาวนา
• พื้นที่เหมาะสมของกระทรวงเกษตรยังมุ่งเน้นที่ความเหมาะสมในแง่ผลผลิตต่อไร่ (yield)
ซึ่งอาจะไม่ใช่ประเด็นหลัก ชาวนาบางกลุ่มปรับตัวให้พัฒนาพันธุ์ข้าวทนน้ําท่วม (ข้าวขึ้นน้ํา) และข้าวคุณภาพดี
ในพื้นที่นาน้ําฝนได้ อธิบดีกรมการข้าวเองก็ได้กล่าวไว้ในช่วงปิดการประชุมว่าอาจจะต้องมาปรับนิยามของ
พื้นที่ที่เหมาะสมให้ตรงกับกลุ่มพันธุ์ข้าวด้วย ไม่ใช่มองข้าวทุกชนิดเหมือนกันไปหมด
• ชาวนาผู้อภิปรายทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่เขตกรรมแบบไหนไม่มีใครคิดว่าจะเลิกปลูก
ข้าวแต่เห็นด้วยกับการลดพื้นที่นาให้เหมาะสม เช่น จํานวนรอบของการทํานาต่อปี ปลูกพืชหมุน- เวียนเพื่อ
บํารุงดิน หรือแบ่งพื้นที่นาบางส่วนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่เหมาะสมและมีมูลค่าสูงกว่าและมีความแน่นอนของ
ตลาดมากกว่าเช่น ผัก หรือ ยาง เป็นต้น รวมถึงการทํานาแบบประณีตที่เน้นการผลิตข้าวคุณภาพดีที่ตลาด
ต้องการ ทั้งนี้การปรับพื้นที่บางส่วนไปทําการเกษตรชนิดอื่น
ยังไม่มีการกล่าวถึงการเลี้ยงสัตว์มากนัก อาจจะเป็นเพราะต้องใช้ทุนเริ่มต้นในการลงทุน
สูง ชาวนาขาดทักษะและขาดแรงงานหรือน้ํา ดังนั้นรัฐจึงควรส่งเสริมการเกษตรอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่และ
คุณลักษณะของเกษตรกร (demography)
• ชาวนาที่ไม่อยากลดพื้นที่นา จําเป็นต้องเรียนรู้ที่จะลดต้นทุนการผลิต และ/หรือปลูกข้าว
ให้มีคุณภาพดี รวมทั้งปรับตัวในการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงและ
ยั่งยืนในอาชีพทํานา
• สําหรับพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการทํานาจริง ๆ และสมควรเปลี่ยนการทํานาไปทําอย่างอื่น
อย่างถาวร รัฐและเอกชน (รวมถึง NGO) ควรร่วมมือกันหาทางออกเพื่อให้ชาวนามีรายได้อื่นทดแทน อาจจะ
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อุดหนุนการให้สินเชื่อเพื่อการลงทุนขั้นต้น สร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากข้าว คิดค้นเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน
และเพิ่มคุณภาพสินค้า
• สําหรับการนํานโยบายรัฐในการลดพื้นที่นามาใช้ กลุ่มตัวแทนชาวนาได้ให้ข้อคิดเห็นว่า
รัฐบาลควรต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมทั้ง แนวทางการปฏิบัติในการลดพื้นที่การทํานาให้ชาวนาได้
เข้าใจให้ชัดเจน ควรให้ความรู้ความเข้าใจในการทําการเกษตรด้านอื่นๆ ที่รัฐบาลแนะนําไม่ว่าจะเป็นการปลูก
พืชที่ไม่ใช่ข้าว หรือผัก หรือการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการตลาด และควรมีการปรับทัศนคติของชาวนาโดยนําองค์
ความรู้มาส่งเสริมและทําให้ชาวนาได้ทราบว่าสถานการณ์โลกตอนนี้เป็นอย่างไร จะมีผลกระทบอะไรกับชาวนา
ไทยบ้าง ทั้งนี้ ภาครัฐควรมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ในการแนะนําเกษตรกร มีการทํางานที่รวดเร็ว ทัน
เหตุ การณ์ ควรมี เงิน ทุนสนับสนุน มีการทํา แปลงตัว อย่ าง และมีการจัด พาชาวนาไปดูพื้น ที่การเกษตรจริ ง
เพื่อให้ชาวนาได้เห็นภาพที่ชัดเจน และทําให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีแรงจูงใจที่จะทําการเกษตรต่อไปในอนาคต
โครงการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุพ์ ชื แห่งชาติ ครังที
้งที1่ 4
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม –2 มิถุนายน 2560
2560
ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ อาคารเฉลิ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุ
ยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
จังหวัดชุมพร
*********************
หลักการและเหตุผล:
ล: ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีแห่งหนึ่งของโลกเนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศทั้งร้อนและเย็น
เหมาะแก่การผลิตเมล็ดพันธุ์รวมทั้งเกษตรกรรายย่อยมีความสามารถในการเพาะปลูกอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยและเกษตรกรไทย ดังเช่น การสร้างรายได้จากการส่งออกและจําหน่าย
ในประเทศ มูลค่าประมาณ 9,000 – 10,000 ล้านบาท/ปี การสร้างงานภายในประเทศให้กับเกษตรกรผู้ผลิต
เมล็ดพันธุ์มากกว่า 30,000 ครัวเรือน รายได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท/ปี การสร้างความมั่นคงในการป้อน
วัตถุดิบเข้าสู่อุตสาหกรรมต้นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา และลดการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ในปี 2558
ประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม จํานวน 30ชนิด มีมูลค่ารวมทั้งหมด 5,050ล้านบาท มี
อัตราการเติบโตร้อยละ 8 ต่อปี โดยมีมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอย่างเดียว 1,882ล้านบาท มูลค่าที่
เหลือเป็นเมล็ดพันธุ์ในกลุ่มพืชผักที่มีมูลค่ามากคือ มะเขือเทศและ แตงโม
ปัจจุบันคู่แข่งที่สําคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยคือประเทศจีนไต้หวัน อินเดีย อินโดนิเชีย
และ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ดั ง นั้ น หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจํ า เป็ น ต้ อ งวิ จั ย และพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง สายพั น ธุ์ รวมทั้ ง ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีบทบาทต่อการเพิ่มคุณภาพและผลผลิตต่อไร่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่
เปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว และเป็ นการเพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่งขัน ของเมล็ ดพั นธุ์จ ากประเทศไทย
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทยจึงได้ริเริ่มเป็นตัวกลางในการจัดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืช
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แห่งชาติโดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ต่างหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรได้
ตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์เสมอมาจึงจัดให้มีการเรียนการสอน
ด้านเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้สร้างบัณฑิตเพื่อเป็นบุคลากรที่
สําคั ญจํ านวนมากในบริ ษัทเมล็ ดพั นธุ์ ต่ างๆรวมทั้ ง ได้เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของการจั ด การประชุ มทางวิ ช าการฯ
ดังกล่าว จึงตอบรับเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติครั้งที่ 14เพื่อมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทย
วัตถุประสงค์ :1. เพื่อให้นักวิจัยนักวิชาการด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์จากทุกภาคส่วนได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์จากผลงานการวิจัยและพัฒนา
2. เพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการของภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนได้รับทราบข้อมูลความรู้ที่
เป็นปัจจุบันที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์เพื่อการทําธุรกิจในอุตสาหกรรม
เมล็ดพันธุ์พืช
3. เพื่ อให้ นั กวิ จั ยและนั กวิ ชาการจากสถาบั นที่ ทํ าการวิ จั ยด้ านเมล็ ดพั นธุ์ ได้ มีทิ ศทางของโครงการ
ศึกษาวิจัยได้ตรงกับปัญหาของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของภาคเอกชนผู้ประกอบธุรกิจผลิตค้าเมล็ดพันธุ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
หน่วยงานเจ้าภาพจัดประชุม:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์สมาคมเมล็ดพันธุ์
แห่งประเทศไทยกรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมและ สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
กลุม่ เป้าหมายผูร้ ว่ มประชุม:1. ภาครัฐเช่นกรมวิชาการเกษตร,กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมการข้าว,กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมปศุ
สัตว์,กรมพัฒนาที่ดิน,กรมป่าไม้,สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติจํานวน50 คน
2. ภาคการศึ กษาเช่ น มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร์ ,มหาวิ ทยาลั ย ขอนแก่ น,มหาวิ ทยาลั ย เชี ย งใหม่ ,
มหาวิทยาลัยแม่โจ้,มหาวิทยาลัยนเรศวร,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี,มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกวิทยาเขตและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นต้น
จํานวน50คน
3. ภาคเอกชน (บริษัทผู้ประกอบการผลิตและค้าเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย) จํานวน 50คน
4. นักศึกษาจํานวน 50คน
5. ผู้นําเกษตรกรในพื้นที่ จํานวน 50 คน
หน่วยงานที่เชิญร่วมประชุม: กรมวิชาการเกษตร
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กรมการข้าว
กรมป่าไม้
กรมส่งเสริมการเกษตร
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน, วิทยาเขตกําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัทผู้ประกอบการผลิตและค้าเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย
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กําหนดการประชุม:ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560
กิจกรรม:
กรรม:1) การบรรยายพิเศษ
- โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
2) การแสดงผลงานวิจัย
- ภาคโปสเตอร์และ ภาคบรรยายที่นําเสนอในห้องประชุม
3) การเสวนา
- โดย เกษตรกรรุ่นใหม่
4) นิทรรศการผลิตภัณฑ์
- ภาคราชการภาคการศึกษาและภาคเอกชน
4) การศึกษาดูงาน
- ดูงานการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชุมพร และ ดูงานในประเทศพม่า
สถานทีจ่ ัดประชุม:ณ ห้ อ งประชุ ม ดาวดึ ง ส์ อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส ถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
การสมัคร/
ร/อัตราค่าลงทะเบียน:
น: 1. การสมัครร่วมประชุมทางวิ
ทางวิชาการเมล็ดพันธุพ์ ชื แห่งชาติ ครัง้ ที่ 14
:ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560
ค่าลงทะเบียน
ประเภทผูล้ งทะเบียน
ภายในวั
หลังวันที่ 30 เม.
ภายในวันที่ 30เม
30เม.
เม.ย.60
เม.ย.60
* สมาชิกสมาคมฯ

3,000 บาท/ราย

3,500 บาท/ราย

* บุคคลทัว่ ไป

3,500 บาท/ราย

4,000 บาท/ราย

* นิสติ / นักศึกษา

1,500 บาท/ราย

2,000 บาท/ราย

หมายเหตุ:

1. ค่าลงทะเบียนร่วมประชุม ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าทีพ่ ัก (ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจ่ายเอง)
ยเอง)
2. กรุณาแจ้งความจํานงและชําระค่าลงทะเบียนร่วมประชุม ภายในวันที่30เมษายน 2560
3. คณะผูจ้ ัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
2. การสมัครร่วมทัศนศึกษาดูงาน (การทัศนศึกษาดูงานทั้ง 2 รายการ มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าลงทะเบียน)

 วันที่ 1 มิถนุ ายน 2560
2560:
60:ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชุมพร
o ศูนย์วิจัยพืชสวน กล้วยหอมทองปลอดสารพิษ และ กาแฟถ้ําสิงห์ อัตรา 500 บาท/คน
o ดําน้ําหมู่เกาะชุมพร อัตรา 1,500 บาท/คน
หมายเหตุ : อัตรานี้รวมค่ารถ
ารถ อาหารกลางวัน และ อาหารว่าง

 วันที่ 1–2 มิถนุ ายน 2560
2560 :ทัศนศึ
นศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระนอง และ เกาะสอง ประเทศเมียน
มาร์ (พม่า )
o อัตราห้องพักเดี่ยว 5,600 บาท/คน
o อัตราห้องพักคู่
4,600 บาท/คน
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ:1. รับรู้ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ของหน่วยงานและสถาบันต่างๆ
2. รับทราบทิศทางและกรอบงานวิจัยด้านเมล็ดพันธุ์เพื่อการจัดทําแผนงานโครงการในอนาคตของ
สถาบันที่สังกัด
3. ศึกษาผลงานที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาและการทําอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเอกชน
4. เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมฉบับเต็ม
*********************
กําหนดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุพ์ ชื แห่งชาติ ครัง้ ที่ 14
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
จัดโดย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย กรมการข้าว กรมวิ
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้
สํานักงานการปฏิรปู ที่ดนิ เพือ่ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
***************************
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
2560 :- พิธเี ปิดและการบรรยายพิเศษ
08:00-08:30 น.
08:30-09:00 น.

09:00-10:00 น.
10:00-10:30 น.
10:30-12:00 น.
12:00-13:00 น.
13:00-14:00 น.
14:00-14:30 น.
14:30-16:3
16:30
:30 น.

ลงทะเบียน
รองอธิการบดีสถาบั
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวรายงาน
อธิการบดีสถาบั
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวต้อนรับและ
กล่าวเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งมอบรางวัล Best Paper Award 2016 จากผลงานวิจัย
ที่นําเสนอในการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13
เปิดและชมผลงานวิจยั ภาคโปสเตอร์และนิทรรศการ
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์ธรุ กิจเมล็ดพันธุ์”
โดย รองศาสตราจารย์ สมพร อิศวิลานนท์ สถาบันคลังสมองของชาติ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “กาแฟไทยสู่กาแฟโลก”
าแฟโลก”
โดย ฉันท์ คําทองแท้ (อาจารย์ปอ เซียนกาแฟ)
นกาแฟ) บาริสต้ามือหนึง่
พักรับประทานอาหารว่าง
การนําเสนอผลงานวิจยั
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14:30-14:50 น.
14:50-15:10 น.
15:10-15:30 น.
15:30-15:50 น.
15:50-16:10 น.
16:10-16:30 น.
16:30-16:50 น.
16:50-17:10 น.
17:10-18:00 น.
18:00 น.
18:00-21:00 น.

เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4
เรื่องที่ 5
เรื่องที่ 6
เรื่องที่ 7
เรื่องที่ 8
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559
2559
ปิดรับการลงคะแนนภาคโปสเตอร์ยอดนิยม
การประชุมกลุม่ ย่อย และร่วมรับประทานอาหารเย็น

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
2560 :- นําเสนอผลงานวิจยั การบรรยายพิเศษ และ การเสวนา
การเสวนา
09:
การนําเสนอผลงานวิจยั :- ภาคเช้า
09:0000-12:
12:00 น.
09:00-09:20 น.
เรื่องที่ 9
09:20-09:40 น.
เรื่องที่ 10
09:40-10:00 น.
เรื่องที่ 11
10:00-10:20 น.
เรื่องที่ 12
10:20-10:40 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10:40-11:00 น.
เรื่องที่ 13
11:00-11:20 น.
เรื่องที่ 14
11:20-11:40 น.
เรื่องที่ 15
11:40-12:00 น.
เรื่องที่ 16
12:00-13:00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:
การบรรยายพิเศษ และ การนําเสนอผลงานวิจยั :- ภาคบ่าย
13:0000-14:
14:20 น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธการผลิตกล้าปาล์มน้ํามันเพื่ออุตสาหกรรม
13:00-14:00 น.
โดย ดร.
ดร. เอนก ลิ่มศรีวิไล
14:00-14:20 น.
เรื่องที่ 17
14:20-14:40 น.
เรื่องที่ 18
พักรับประทานอาหารว่าง
14:40-15:00 น.
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15:00-16:00 น.

การเสวนา เรื่อง “บริบทไทยกับการปฏิรปู ภาคเกษตรกรรมในการสร้างผูน้ าํ เกษตรกรรุน่ ใหม่”
ผูร้ ว่ มเสวนา :- ดร.
- นายวรรณศักดิ์ วรพันธ์
ดร.บุญญานาถ นาถวงษ์
- นายภาณุ ทวีพล
- นายอภิชยั เลขจิระกุล
- นางสาวณัชกานต์ แซ่เหง่า
- นายกิตติพงษ์ แก้ววิจติ ร
- นายเสน่ห์ ทองใบ
- นางสาวสุกญ
ั ญา แสนภักดี
ผูด้ าํ เนินการเสวนา : ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.
ดร. ร่วมจิตร นกเขา
16:00-16:30 น.
- สรุปการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุพ์ ชื แห่งชาติ ครัง้ ที่ 14 (ปี 2560)
2560)
- มอบประกาศ:
มอบประกาศ:- ภาคบรรยาย
ภาคบรรยายดี
บรรยายดีเด่น และ ภาคโปสเตอร์
ภาคโปสเตอร์ดีดเี ด่น
- พิธปี ดิ การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พชื แห่งชาติ ครัง้ ที่ 14 (ปี 2560)
2560)
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560
2560
08:00-17:00 น.
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชุมพร
วันศุกร์ที่ 2 มิถนุ ายน 2560
2560
07.00-17.00 น.
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระนอง และ เกาะสอง ประเทศเมี
ประเทศเมียนมาร์

กําหนดการทัศนศึกษาดูงานจังหวัดชุมพร : วันพฤหัสบดีทีท่ี 1 มิถนุ ายน 2560
08.00 น.
08.15 - 09.30 น.
09.30-11.00 น.
11.
11.00 -12.
12.00 น.
12.00 –12.30 น.
12.30 – 13.30 น.
13.30 – 14.00 น.
14.00– 15.00 น.
15.00 –16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00 -18.30 น.

พร้อมกันที่ สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ออกเดินทาง ไปดูงานที่ ศูนย์วจิ ยั พืชสวนที
สวน ่ ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร
ฟังการบรรยายแนะนําศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร โดย ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)ง)
เดินทางจากศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ไปสหกรณ์
สหกรณ์กล้วยหอมทองปลอดสารเคมี
ยหอมทอง
ฟังการบรรยายและชมโรงงาน แปลงกล้วยหอมทองและขบวนการคัดกล้วยหอมทอง
เดินทางจาก สหกรณ์กล้วยหอมทองปลอดสารเคมี ไปยังวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกาแฟถ้ําสิงห์
ฟังการบรรยายและชมขบวนการผลิต กาแฟถ้ําสิงห์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์โรบัสต้า
เดินทางจากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกาแฟถ้ําสิงห์ ไปยัง หาดทรายรี
สักการะกรมหลวงชุ
กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และชมทัศนียภาพ ณ จุดชมวิวเขามัทรี
เดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ
*** เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**
13

1 มิถนุ ายน 2560:
2560:- เที่ยวหมู่เกาะชุมพร ดําน้ําหมู่เกาะชุมพร (ONE DAY TRIP)
TRIP)
07.00 น
08.00 น.
09.00 น.
12.
12.00 น
13.00 น.
16.00 น.
17.00 น

พร้อมกันที่ สจล.. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เดินทางจาก สจล.
สจล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไปยังท่าเรือทิพมารีน
เดินทางทัศนศึกษา โดยเรือสยามคาตามารัน สู่จุดดําน้ํา- เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
- เดินทางทัศนศึกษา โดยเรือสยามคาตามารัน สู่จุดดําน้าํ - เกาะกะโหลกเกาะกะโหลก เกาะทะลุ
เดินทางกลับถึงท่าเรือทิพมารีนา
เดินทางถึงสจล.วิวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่าย ท่านละ 1,500 บาท(รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน)

เที่ยวระนอง 2 วัน 1 คืน
วันที่ 1 : 1 มิถนุ ายน 2560 อาบน้ําแร่ ชมวัง นัง่ ทามแม็กซีนยุคเหมืองแร่ระนอง ร.
ร.ศ.109
06.30 น

09.10 น
11.00 น
12.00 น
13.00 น
14.00 น
15.30 น

เจ้าหน้ าที่รับ คณะ ณ.
ณ พระจอมเกล้าลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุด มศักดิ์ อ.ปะทิ
อ ว จ.
ชุมพร08.30 น สักการะ “เจดีย์ชเวดากองเมืองไทย
จ
งไทย” ณ. เจดีย์ทองคําวัดสุวรรณคีรีกระบุรี จ.
ระนอง
เยือนถิ่นไร่กาแฟอินดี้ “ก้องวัลเล่ห์”แหล่งผลิตกาแฟที่สดที่สุดในโลก
เที่ยวบ่อน้ําร้อนศักดิ์สิทธิ์ “บ่อน้ําร้อนรักษวาริน” พร้อมสัมผัสอองเซ็นน้ําแร่เมืองไทย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้
ณ านอาหารพื้นเมืองระนอง
สักการะและขอพร “หลวงพ่อดีบุก” พระคู่บ้านคู่เมืองระนอง ณ.วิวิหารลอยฟ้าวัดบ้านหงาว
เที่ยว““พระราชวังรัตนรังสรรค์”พิพิธภัณฑ์ 3 มิติที่ทันสมัยที่สุดในภาคใต้
เที่ยวประภาคารที่สูงที่สุดของไทย ชมวิว 360 องศาเมืองระนอง
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16.00 น

18.30 น
19.30 น
20.00 น

ล่องเรือโบราณ “เดอะรอยัลอันดามัน”นั่งทามแม็กซีนยุคเหมือนแร่ ร.ศ 109 ตามรอยเสด็จ
ประพาส ร.5 ณ.อ่าวระนอง สักการะเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์กลางทะเลอันดามัน แห่งเดียวใน
ไทย ณ.เกาะสรนีย์ ชมฝูงเหยี่ยวปากแดงนกประจําถิ่น ณ. ลิตเติ้ล เวนิสเมืองไทย เกาะคณฑีย์
ดินเนอร์อาหารโบราณระนองสุดพิเศษ กลางวิวพระอาทิตย์ตกทะเลทองคํากลางทะเล
ร่วมกิจกรรมโบราณสุดพิเศษ “ลอยพรกพร้าว”
ว”ประเพณีโบราณของระนองเพื่อขอบคุณและ
ขอพรจากพระแม่คงคา ที่แสนอบอุ่นสุดประทับใจ
เดิ น ทางกลั บ สู่ ท่า เรื อประภาคารระนองด้ ว ยรอยยิ้ มอั น แสนมี ความสุ ขพร้ อมเช็ คอิ น เข้ า สู่
โรงแรมที่พักในตัวเมืองระนอง

วันที่ 2 : 2 มิถุนายน 2560 เที่ยวเกาะสอง ท่องเกาะสน ชมความงามพม่าใต้
07.00น
08.00 น
09.30 น
10.00 น

12.00 น
13.00 น

รับประทานอาหารเช้า ณ. โรงแรมที่พัก
เดินทางถึงท่าเรือเขานางหงส์ เกาะสน ดําเนินการเรื่องเอกสารผ่านแดน
นําคณะนักท่องเที่ยวออกเดินทางสู่จังหวัดเกาะสอง จังหวัดใต้สุดของประเทศพม่า
นําคณะเที่ยวชมความงามจังหวัดเกาะสอง เที่ย วแหลมวิคเตอเรีย พอยท์ จุดปลายสุดของ
ประเทศพม่า สักการะเจดีย์เจดีย์ปิตอเอ้ เยี่ยมชมอนุ
อนุส าวรีย์ผูผู้ชนะสิบ ทิศ เพื่อเป็นศิริมงคล
ชอปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองพม่าอย่างสนุกสนาน ณ.ตลาดกลางเกาะสอง
รับประทานอาหารพื้นเมืองเกาะสอง ณ.ร้านอาหารจังหวัดเกาะสอง ประเทศพม่า
นักท่ องเที่ย วเดิน ทางกลั บเกาะสน เมื่ อเดิ น ทางถึงเกาะสน เที่ย วคาซิ โ นแกรนด์ อั น ดามั น
นักท่องเที่ยวพักผ่อนตามอัธยาศัย สามารถเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ ณ.เกาะสนแห่งนี้
ออกเดินทางสู่ท่าเรือเขานางหงส์
เดินทางกลับสู่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร

15.00 น
15.30 น
หมายเหตุ :
1. อัตราค่าบริการ:
าร ท่านละ 4,600 ( พักคู่ ) หากท่านต้องการห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,000 บาท ราคา
นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.1 อัตราค่าบริการนี้รวม
1.1.1 ค่าโรงแรมที่พัก ณ.จังหวัดระนอง 1 คืน
1.1.2 ค่าเรือไปกลับประเทศพม่า
1.1.3 ค่ามัคคุเทศก์
1.1.4 ค่าล่องเรือทามแม็กซีน
1.1.5 ค่าอาหาร 4 มื้อ
1.1.6 ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท
(แบ่งเป็นเสียชีวิต 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท
1.2 อัตราค่าบริการไม่รวม
1.2.1 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าซักรีด
1.2.2 ค่านํากล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอเข้าในสถานที่บางแห่ง
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2. เอกสารประกอบการเดินทาง
2.1 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
3. สิ่งที่ควรนําติดตัวไปด้วย
3.1 ยารักษาโรคประจําตัวถ้ามี
3.2 เสื้อผ้าและรองเท้าที่สวมใส่สบาย
4. สําหรับทริปล่องเรือโบราณตามรอยเสด็จ ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวไม่เกิน 30 ท่าน รูปแบบอาหารจะถูก
จัดในรูปแบบซิทดาวดินเนอร์ ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวมากกว่า 30 ท่าน แต่ไม่เกิน 45 ท่าน อาหารจะ
ถูกจัดบริการในรูปแบบบุฟเฟต์อาหารโบราณระนอง
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ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุพ์ ชื แห่งชาติ ครัง้ ที่14
14
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม–
พฤษภาคม– 2 มิถนุ ายน 2560 ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
จัดโดย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สมาคมเมล็ดพันธุแ์ ห่งประเทศไทยกรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้
สํานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)สมาคมการค้
.)สมาคมการค้าเมล็ดพันธุไ์ ทย

• ข้อมูลทัว่ ไปผูส้ มัคร :ชื่อ (นาย/นาง
นาย นาง/
นางสาว)
นาง/นางสาว)
หน่วยงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์

นามสกุล

โทรสาร

e-mail :

• ค่าลงทะเบียนการประชุม:-

 สมาชิกสมาคมฯ

3,000 บาท/ราย

3,500 บาท/ราย

จํานวน
ผูล้ งทะเบียน
ราย

 บุคคลทัว่ ไป
 นิสติ /นักศึกษา

3,500 บาท/ราย

4,000 บาท/ราย

ราย

บาท

1,500 บาท/ราย

2,000 บาท/ราย

ราย

บาท

ประเภทผูส้ มัคร

ชําระค่าลงทะเบียน
ชําระค่าลงทะเบียน
ภายในวั
ภายในวันที่ 30เม
30เม.
เม.ย.60 หลังวันที่ 30 เม.
เม.ย. 60

จํานวนเงินทัง้ สิน้
บาท

หมายเหตุ: อัตรานีเ้ ฉพาะค่าลงทะเบียน ซึง่ ไม่รวมค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และ ค่าทีพ่ กั

• ประสงค์ให้ผจู้ ัดจองที่พัก ณ โรงแรม 3 แห่ง โดยผู้จดั ดําเนินการจัดรถรับ-ส่ง: โรงแรม – สถานที่จัดประชุม – รงแรม)
 โรงแรม เอเต้

อัตรา 1,400 บาท/
บาท/ห้อง/
ง/คืน(รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)(ห้อง Standard จํานวน 18 ห้อง)

จํานวน................
นวน................ห้
................ห้อง

โรงแรม มรกต

อัตรา 800 – 900 บาท/
จํานวน................
บาท/ห้อง/
ง/คืน(รวมอาหารเช้า)(จํานวนห้องพัก 70 ห้อง)
นวน................ห้
................ห้อง
โรงแรม นานาบุรี
อัตรา 800 บาท/
บาท/ห้อง/
ง/คืน(รวมอาหารเช้า)
(จํานวนห้องพัก 100 ห้อง) จํานวน...............
นวน...............ห้
...............ห้อง
อัตรา 700 บาท/
บาท/ห้อง/
ง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
หมายเหตุ: คณะผูจ้ ดั การประชุมฯ จะดําเนินการจองทีพ่ กั ให้เท่านัน้ โดยผูเ้ ข้าร่วมการประชุมฯ ต้องเป็
งเป็นผูจ้ า่ ยค่าทีพ่ กั เอง

• การสมัคร และชําระค่าลงทะเบียน:
น:1. โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขที่บัญชี 069 – 2 – 04243 – 5
2. จัดส่งใบสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ได้ทาง
1) ไปรษณีย์:- สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทยตู้ ปณ. 1016 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
2)e-mail:- (1) seedasso@seed.or.th(2) niponiamsupasit@yahoo.com(3) srpwyw@gmail.com
(ลงชือ่ )................................................................ผู
)................................................................ผูส้ มัคร
(..............................................................)
วันที..................../................................/
..................../................................/2560
่..................../................................/2560
หมายเหตุ :- 1. ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.seed.or.th
2. คณะผูจ้ ดั การประชุมฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คนื เงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ
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ใบสมัครร่วมทัศนศึกษาดูงาน
การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุพ์ ชื แห่งชาติ ครัง้ ที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถนุ ายน 2560
ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้
ระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
จัดโดย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทยกรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้
สํานักงานการปฏิรปู ที่ดนิ เพือ่ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)สมาคมการค้
.)สมาคมการค้าเมล็ดพันธุไ์ ทย
• ข้อมูลทัว่ ไปผูส้ มัคร :ชื่อ (นาย/นาง
นาย นาง/
นาง/นางสาว)
นางสาว)
หน่วยงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์

นามสกุล

โทรสาร

e-mail :

• ข้าพเจ้ามีความประสงค์รว่ มทัศนศึกษาดูงาน : วันที่ 1 มิ.ย. 60 :ทัศนศึกษาดูงานภายใน จังหวัดชุมพร
 ศูนย์วจิ ยั พืชสวน กล้วยหอมทองปลอดสารพิ
ยหอมทองปลอดสารพิษ และ กาแฟถ้าํ สิงห์
อัตรา 500 บาท/
บาท/คน จํานวน...................
นวน...................คน
...................คน
หมายเหตุ: อัตรานี้รวม ค่ารถ อาหารกลางวันอาหารว่าง

 ดําน้ําหมูเ่ กาะชุมพร อัตรา 1,500 บาท/
บาท/คน จํานวน
นวน...................คน
...................คน
หมายเหตุ: อัตรานี้รวม ค่ารถ อาหารกลางวันอาหารว่าง

 วันที่ 1 – 2 มิ.ย. 60:
งหวัดระนอง และ เกาะสอง ประเทศเมี
60: ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวั
ประเทศเมียนมาร์ (พม่า)
 อัตราห้
ราห้องพั
งพักเดีย่ ว 5,600 บาท/
บาท/คน จํานวน..................
นวน..................คน
..................คน
 อัตราห้
ราห้องพั
งพักคู่ 4,600 บาท/
บาท/คน จํานวน..................
นวน..................คน
..................คน
• การสมัครและชําระค่าสมัครร่วมทัศนศึกษาดูงาน:
าน:1. จัดส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินภายในวันที่ 30เมษายน 2560
2. ดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชี สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขที่บัญชี 069 – 2 – 04243 – 5
3. ส่งเอกสารหลักฐานที่ e-mail:- 1) seedasso@seed.or.th 2) niponiamsupasit@yahoo.com
3) srpwyw@gmail.com
(ลงชือ่ )................................................................ผู
)................................................................ผูส้ มัคร
(..............................................................)
วันที.................../............................./2560
่.................../............................./2560
.................../............................./
หมายเหตุ :- 1. ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.seed.or.th
2. คณะผู้จัดการประชุมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ
3. โปรแกรมทัศนศึกษาดูงาน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
18

ใบสมัครเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจยั
การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุพ์ ชื แห่งชาติ ครัง้ ที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถนุ ายน 2560
ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
จัดโดย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทยกรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้
สํานักงานการปฏิรปู ที่ดนิ เพือ่ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)สมาคมการค้
.)สมาคมการค้าเมล็ดพันธุไ์ ทย
ชื่อผูน้ าํ เสนอ (นาย/นาง
นามสกุล
นาย นาง/
นาง/นางสาว)
นางสาว)
หน่วยงาน______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________
ที่อยู________________________________________________________
____________________________________________________________
่___________________________________________________________________________________________
___________________________________
โทรศัพท์________________________
________________________ โทรสาร______________________ ee-mail : __________
____________________________
_______________________
มีความประสงค์ขอสมัครเพือ่ นําเสนอผลงานวิจยั  ภาคบรรยาย

 ภาคโปสเตอร์

ชื่อเรือ่ ง (ภาษาไทย)
ภาษาไทย)_______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________
_________________________________________________________________
_________
_______________________
______________________________________
___________________________
____________________________________________________________
_____
____
___________________
___________________
________

ชื่อเรือ่ ง (ภาษาอังกฤษ)
กฤษ)_______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________________
______________________________
______________________
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

ชื่อผูว้ จิ ยั / คณะผูว้ จิ ยั (ภาษาไทย)
ภาษาไทย)________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________
__________________________
_________________
_______________________________________________________
___________________
________________________
__
_______________

(ภาษาอั
ภาษาอังกฤษ)
กฤษ)__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
___________________________
_________________

กําหนดการ :-

1. วันสุดท้ายของการสมัครนําเสนอผลงานวิ
วันที่ 21 เมษายน 2560
เสนอผลงานวิจยั
2560
2. วันสุดท้ายของการส่งเรือ่ งเต็ม(ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)
กฤษ) วันที่ 21เมษายน
21เมษายน 2560
2560
3. แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทาง e-mail
วันที่ 30 เมษายน 2560
4. ภาคบรรยาย:นําส่ง Power Point
ณ โต๊ะลงทะเบียน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
5. ภาคโปสเตอร์: นําส่งโปสเตอร์ ณ โต๊ะลงทะเบียน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
(โปสเตอร์แนวตั้งขนาดกว้าง 90 ซม.xสูง120 ซม.)

(ลงชือ่ )..................................................
)..................................................ผู
............................ผูน้ าํ เสนอผลงาน
(.......................................................)
วันที................../..............
่................../............................/
................../.......
...................../25
............../2560
2560
หมายเหตุ :-

คณะผู้จัดการประชุมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบรับผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมประชุมทั้งในภาคบรรยาย
และภาคโปสเตอร์
2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :-สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย: 084–938–2003<seedasso@seed.or.th>, ดร.
นิพนธ์–ผู้ จั ดการสมาคมฯ:081–450–2472<niponiamsupasit@yahoo.com>และศิ ริ พร–เจ้าหน้าที่ สมาคมฯ: 084–
938–2003<srpwyw@gmail.com>
3. ใบสมัครเข้าร่วมนําเสนผลงานวิจัยสามารถถ่ายเอกสารได้ หรือDownload ใบสมัครได้ที่ www.seed.or.th
1.
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