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การประชมุเวทขีา้วไทย ป ีการประชมุเวทขีา้วไทย ป ีการประชมุเวทขีา้วไทย ป ีการประชมุเวทขีา้วไทย ป ี2552552552559999    
เรือ่งเรือ่งเรือ่งเรือ่ง    ““““การลดพืน้ที่ทาํนาการลดพืน้ที่ทาํนาการลดพืน้ที่ทาํนาการลดพืน้ที่ทาํนา: : : : ผลกระทบและทางออกผลกระทบและทางออกผลกระทบและทางออกผลกระทบและทางออก””””    

วันองัคารที ่วันองัคารที ่วันองัคารที ่วันองัคารที ่13 13 13 13 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2552552552559999    
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน กรงุเทพฯณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน กรงุเทพฯณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน กรงุเทพฯณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน กรงุเทพฯ    

    

 

ผลสรุปจากการประชมุฯผลสรุปจากการประชมุฯผลสรุปจากการประชมุฯผลสรุปจากการประชมุฯ 
 

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมเวทีข้าวไทย ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายเป็น
ประจําทุกปี เพ่ือนําปัญหาของข้าวและชาวนาไทยท่ีสําคัญของแต่ละปี มาพิจารณาหาแนวทางร่วมกัน ระหว่าง
บุคคลและองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความสนใจเรื่องข้าว รวมท้ังชาวนาจากภาคต่าง ๆ ของประเทศ 

มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมชลประทาน และสมาคมชาวนาข้าวไทย จัดการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2559 
ข้ึน ภายใต้หัวข้อ “การลดพ้ืนท่ีทํานา: ผลกระทบและทางออก” ” ” ” ในวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 ณ อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ   

ท้ังนี้ การเสวนาได้แบ่งเวทีออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยภาคเช้าเป็นการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ
เรื่อง “นโยบายข้าวและชาวนา” โดยพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ตามด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายรัฐในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีนา” โดยนางจินตนา ชัยยวรรณาการ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการบรรยายพิเศษเรื่อง “การปรับตัวของชาวนากับ
นโยบายลดพ้ืนท่ีทํานาแปลงใหญ่” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการ สถาบันวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาประเทศไทย  ส่วนภาคบ่ายเป็นการอภิปรายกลุ่มในหัวเรื่อง “ลดพ้ืนท่ีนาแล้วชาวนาจะไปทําอะไร” 
โดยมีวิทยากรซ่ึงเป็นชาวนาจากภูมินิเวศทํานาต่าง ๆ กันประกอบด้วย นางน้ําค้าง เหล็กศิริ จากจังหวัด
ปราจีนบุรี นางอําพัน ลิ้มสกุล จากจังหวัดนครปฐม นายไพฑูรย์ ฝางคํา จากจังหวัดศรีสะเกษ นายสังเวียน 
แสนสุด จากจังหวัดหนองคาย นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ จากจังหวัดสุพรรณบุรี และนายหวัน เรืองต้ือ จาก
จังหวัดน่าน 

ท้ังนี้ จากเวทีเสวนามีเนื้อหาสาระอันเป็นข้อความรู้สําคัญพอสรุปได้ดังนี้: 
1) ด้านนโยบายขา้วและชาวนาไทยด้านนโยบายขา้วและชาวนาไทยด้านนโยบายขา้วและชาวนาไทยด้านนโยบายขา้วและชาวนาไทย 

รัฐบาลโดยผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายในการพัฒนาการผลิตและการค้าข้าว
ของไทยให้ก้าวทันกับการเป็นพลวัตของตลาดการค้าข้าวโลกเพ่ือให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้า
ข้าวโลก อีกท้ังยังมีความจําเป็นท่ีจะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาให้ดีข้ึน มีความม่ันคงในการประกอบ
อาชีพ  ดังนั้น จึงได้มีนโยบายการพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวท่ีครบวงจร โดยสิ่งสําคัญท่ีรัฐได้ดําเนินการ
ไปแล้วเก่ียวกับข้าวและชาวนา คือ 
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�  การวางแผนการผลิตข้าวแบบครบวงจรโดยเริ่มต้ังแต่ฤดูกาลผลิต 2559/60 ท้ังนี้ได้กําหนด
เป้าหมายควบคุมการผลิตข้าวไว้ท่ี 27.17 ล้านตันข้าวเปลือก รวมถึงการจัดเตรียมปัจจัยการผลิต และพ้ืนท่ีการผลิต
ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย การวางแผนการตลาดท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
เพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคาข้าว 

�  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทย พ.ศ. 2560–2564 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์หลัก
ประกอบด้วย  

(1) การสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนาและองค์กรชาวนาเพ่ือเป็นศูนย์กลางและเครือข่าย 
(2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวในแต่ละพ้ืนท่ี ไปพร้อมๆกับการสร้างชาวนา

สมัยใหม่ให้สามารถทํานาได้อย่างชาญฉลาด มีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ มีรายได้เพียงพอ และมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดี 

(3) การบริหารจัดการพ้ืนท่ีปลูกข้าวและปริมาณผลผลิตข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด พร้อมๆกับการบริหารจัดการการเกษตรเชิงรุก 

(4) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
(5) การยกระดับคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว 
(6) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ 
(7) การพัฒนาศักยภาพและความเป็นธรรมในการค้าข้าว 
(8) การสร้างค่านิยมการบริโภคข้าว 

�  การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากการทํานาแบบด้ังเดิมไปสู่การทํา
นาอย่างชาญฉลาดหรือ smart farming โดยการแยกแยะชาวนาออกเป็นกลุ่มตามความสามารถในการจัดการการ
ผลิตและการตลาด ประกอบด้วยกลุ่มชาวนาพอเพียง กลุ่มชาวนาท่ีผลิตข้าวได้ดีแต่ไม่สามารถบริหารจัดการได้ครบ
วงจรและชาวนาท่ีบริหารจัดการการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ท้ังนี้เพ่ือสร้างความม่ังค่ัง ม่ันคง และยั่งยืนให้กับ
อุตสาหกรรมข้าวและชาวนาไทย 

• การน้อมนําศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาข้าวและชาวนา โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะเกษตรทฤษฎีใหม่ เพราะจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการ
ผลิตท่ีหลากหลายและสร้างรายได้เพ่ิมให้กับชาวนา 

2) ด้านแนวนโยบายรัฐในการบรหิารจัดการพืน้ทีน่าด้านแนวนโยบายรัฐในการบรหิารจัดการพืน้ทีน่าด้านแนวนโยบายรัฐในการบรหิารจัดการพืน้ทีน่าด้านแนวนโยบายรัฐในการบรหิารจัดการพืน้ทีน่า 
ประมาณร้อยละ 56 ของผลผลิตข้าวของไทยใช้ในการบริโภคภายในประเทศ ส่วนท่ีเหลือถูกส่ง

เป็นสินค้าออก ตลาดส่งออกข้าวของโลกมีการแข่งขันท่ีสูงมาก ทําให้การส่งออกข้าวของไทยท่ีต้องแข่งขันกับคู่แข่ง
ขันในตลาดการค้าทําได้ยากข้ึน เพ่ือวางแผนการผลิตและการตลาดให้ครบวงจร จึงต้องมีการวางแผนการจัดการ
ทางด้านการใช้พ้ืนท่ีและอุปทานผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีมาตรการ ดังนี้  

�  มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตในพ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว  
ประกอบด้วย (1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตโดยรวมกลุ่มเกษตรกรให้เป็นพ้ืนท่ี
นาแปลงใหญ่  (2) โครงการสนับสนุน สินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ (3) โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/60 
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�  มาตรการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีนาท่ีไม่เหมาะสมสําหรับปลูกข้าวและลดการปลูกข้าวในพ้ืนท่ี
เหมาะสมสําหรับปลูกข้าว ประกอบด้วย (1) โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรม
ทางเลือกอ่ืนจํานวน 0.42 ล้านไร่ และ (2) โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีนาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการปศุสัตว์จํานวน 
0.15 ล้านไร่ 

� มาตรการลดพ้ืนท่ีนาปรังจํานวน 2.52 ล้านไร่ ซ่ึงประกอบด้วย (1) โครงการปรับเปลี่ยนการ
ปลูกข้าวไปปลูกพืชท่ีหลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2560 จํานวน 0.32 ล้านไร่ (2) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์จํานวน 2.0 ล้านไร่ และ (3) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสดจํานวน 0.20 ล้านไร่  

3333)))) ข้อคิดเห็นจากนักวชิาการข้อคิดเห็นจากนักวชิาการข้อคิดเห็นจากนักวชิาการข้อคิดเห็นจากนักวชิาการ    

• ได้มีการนําเสนอชี้ให้เห็นรูปแบบการปรับตัวของชาวนาไทยในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ซ่ึงพบได้
ท้ังในระดับมหภาค เช่น มีพืชมากชนิดข้ึนในภาคการเกษตร มีการผลิตพืชท่ีมีมูลค่าสูงข้ึน และการปรับตัวในระดับ
ครัวเรือน เช่น มีการปลูกพืชหลายชนิด มีการปรับขนาดของแปลงนา การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหา
แรงงานขาดแคลน การปลูกข้าวท่ีมีมูลค่าสูง หรือการทํางานนอกภาคการเกษตร รวมถึงการส่งลูกหลานไปเรียน
หนังสือ  

• สาเหตุท่ีชาวนาต้องปรับตัวนั้นเป็นเพราะมีแรงกดดันจากความเสี่ยงด้านราคา การไม่พ่ึงพิง   
รายได้จากข้าวเพียงอย่างเดียวแต่แสวงหารายได้เสริมในหลากหลายรูปแบบ การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
เช่น ภัยน้ําท่วม หรือภัยแห้งแล้ง และรวมถึงความต้องการลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น ท้ังนี้ชาวนาท่ีได้ปรับตัวไป
แล้ว โดยเฉพาะกลุ่มท่ีปลูกพืชหลายชนิดนอกจากจะมีรายได้ท่ีสูงข้ึนแล้ว ต้นทุนในการผลิตได้ปรับลดลงด้วย 
อย่างไรก็ตามสําหรับการปรับตัวไปสู่ท่ีนาขนาดใหญ่นั้นยังมีข้อจํากัดอยู่มาก โดยเฉพาะเรื่องแหล่งน้ํา และสิทธิการ
ครอบครองท่ีนา 

� จุดอ่อนของนโยบายปรับโครงสร้างการทํานานั้นท่ีสําคัญอยู่ท่ีการออกแบบนโยบายซ่ึง
ส่วนมากมักจะเกิดจากข้อกําหนดหรือมาตรการท่ีจัดทําข้ึนจากส่วนกลาง โดยขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ซ่ึงได้แก่เจ้าหน้าท่ีในภูมิภาค ผู้นําชาวนา และภาคเอกชน เป็นนโยบายแบบปูพรม เน้นการสร้าง output แต่
ไม่ได้ให้ความสําคัญแก่ outcome  ขาดการพิจารณาความเสี่ยงของชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 

� หลักการออกแบบโครงการท่ีเหมาะสม ควรอาศัยกลไกตลาดเป็นสัญญาณความจําเป็น รัฐ
ควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรเสนอแนวทางในการปรับตัวและรัฐต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลท่ีจําเป็นได้ เช่น เทคโนโลยี ตลาด 
วิธีการผลิตสินค้าใหม่ เป็นต้น ตลอดจนมีกลไกในการคัดเลือกท่ีเข้มงวด อีกท้ังควรพิจารณาให้ความสําคัญแก่
กระบวนการและผลสัมฤทธิ์มากกว่าจํานวนโครงการ 

� ควรมีกลไกการติดตามประเมินผล และการแก้ปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ เช่น ความบกพร่อง
ของตลาด ข้อจํากัดของเกษตรกร และรวมถึงการบริหารจัดการของภาครัฐ 

4444)))) ข้อคิดเห็นจากชาวนาข้อคิดเห็นจากชาวนาข้อคิดเห็นจากชาวนาข้อคิดเห็นจากชาวนา    
จากการอภิปรายกลุ่มในภาคบ่ายภายใต้หัวข้อเรื่อง “ลดพ้ืนท่ีนาแล้วชาวนาจะไปทําอะไร”  

สรุปได้ว่า 

• กลุ่มชาวนาผู้มาร่วมการอภิปรายมีความเห็นแตกต่างกันไปตามลักษณะของภูมินิเวศของ
แต่ละคน กล่าวคือ 
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(1) ชาวนาในพ้ืนท่ีภาคกลางเห็นด้วยกับการปรับลดพ้ืนท่ีทํานาไปปลูกพืชอ่ืนๆ เนื่องจาก
เป็นการสร้างรายได้เพ่ิม อย่างไรก็ตาม ชาวนาต้องมีความต้ังใจ และมุ่งม่ัน หาความรู้เพ่ิมเติมในการปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตจากการทํานาอย่างเดียว มาเป็นการทําการเกษตรผสมผสาน ท้ังนี้ ชาวนาควรวางแผนการขุดสระเพ่ือกักเก็บ
น้ําไว้ใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง การทําการเกษตรผสมผสานจะช่วยให้ชาวนามีทางเลือกอ่ืนเพ่ิมมากข้ึน 

(2) ชาวนาท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ซ่ึงรัฐบาลจะให้ปรับเปลี่ยนจาก
การปลูกข้าวไปเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ไม่เห็นด้วยกับการลดพ้ืนท่ีนา เนื่องจากมีอาชีพทํานาเพียงอย่างเดียว 
ถ้าไม่ปลูกข้าวเอง ก็ต้องซ้ือข้าวจากท่ีอ่ืนมากิน 

(3) ในพ้ืนท่ีนาน้ําท่วม (flood prone) เช่นในจังหวัดปราจีนบุรีเห็นว่าจะให้ปรับเปลี่ยน
ไปปลูกพืชอ่ืนๆ ทําได้ลําบากเพราะหน้าน้ําหลากมีน้ํามากแต่ในหน้าแล้งไม่มีน้ําพอท่ีจะปลูกพืชได้ 

(4) ในพ้ืนท่ีสูง เช่น ในจังหวัดน่านชาวนามีพ้ืนท่ีนาจํากัดและผลิตข้าวเหนียวได้ ไม่
เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัดต้องซ้ือข้าวเหนียวจากจังหวัดข้างเคียง การทําการเกษตรของชาวนาต้อง
อาศัยรายได้จากการปลูกพืชหมุนเวียน เช่น พริก ถ่ัวเหลือง แตง ฟักทอง ข้าวโพด เป็นต้น นโยบายรัฐในการลด
พ้ืนท่ีนาอาจไม่กระทบชุมชนชาวนาในจังหวัดน่าน  

(5) ชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่เห็นด้วยกับนโยบายการลดพ้ืนท่ีการทํานา
เนื่องจากการทํานาของชาวนาในภูมิภาคนี้เป็นวิถีชีวิต แม้จะไม่มีน้ําหรือปลูกข้าวได้ผลผลิตน้อย ชาวนาส่วน
ใหญ่ก็ยังคงปลูกข้าวเพ่ือความม่ันคงทางอาหารของครัวเรือน อย่างไรก็ตามหากมีนโยบายรัฐในการลดพ้ืนท่ีนา
ควรมีการทําความเข้าใจกับชาวนาให้ชัดเจน รวมท้ัง แนะนําการปลูกพืชน้ําน้อยให้แก่ชาวนา  

• พ้ืนท่ีเหมาะสมของกระทรวงเกษตรยังมุ่งเน้นท่ีความเหมาะสมในแง่ผลผลิตต่อไร่ (yield) 
ซ่ึงอาจะไม่ใช่ประเด็นหลัก ชาวนาบางกลุ่มปรับตัวให้พัฒนาพันธุ์ข้าวทนน้ําท่วม (ข้าวข้ึนน้ํา) และข้าวคุณภาพดี
ในพ้ืนท่ีนาน้ําฝนได้ อธิบดีกรมการข้าวเองก็ได้กล่าวไว้ในช่วงปิดการประชุมว่าอาจจะต้องมาปรับนิยามของ
พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมให้ตรงกับกลุ่มพันธุ์ข้าวด้วย ไม่ใช่มองข้าวทุกชนิดเหมือนกันไปหมด 

• ชาวนาผู้อภิปรายท้ังหมดไม่ว่าจะอยู่ในพ้ืนท่ีเขตกรรมแบบไหนไม่มีใครคิดว่าจะเลิกปลูก
ข้าวแต่เห็นด้วยกับการลดพ้ืนท่ีนาให้เหมาะสม เช่น จํานวนรอบของการทํานาต่อปี ปลูกพืชหมุน- เวียนเพ่ือ
บํารุงดิน หรือแบ่งพ้ืนท่ีนาบางส่วนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสมและมีมูลค่าสูงกว่าและมีความแน่นอนของ
ตลาดมากกว่าเช่น ผัก หรือ ยาง เป็นต้น รวมถึงการทํานาแบบประณีตท่ีเน้นการผลิตข้าวคุณภาพดีท่ีตลาด
ต้องการ ท้ังนี้การปรับพ้ืนท่ีบางส่วนไปทําการเกษตรชนิดอ่ืน 

ยังไม่มีการกล่าวถึงการเลี้ยงสัตว์มากนัก อาจจะเป็นเพราะต้องใช้ทุนเริ่มต้นในการลงทุน
สูง ชาวนาขาดทักษะและขาดแรงงานหรือน้ํา ดังนั้นรัฐจึงควรส่งเสริมการเกษตรอ่ืน ๆ ให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีและ
คุณลักษณะของเกษตรกร (demography) 

• ชาวนาท่ีไม่อยากลดพ้ืนท่ีนา จําเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะลดต้นทุนการผลิต และ/หรือปลูกข้าว
ให้มีคุณภาพดี รวมท้ังปรับตัวในการแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ทําให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนและมีความม่ันคงและ
ยั่งยืนในอาชีพทํานา 

• สําหรับพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสมในการทํานาจริง ๆ และสมควรเปลี่ยนการทํานาไปทําอย่างอ่ืน
อย่างถาวร รัฐและเอกชน (รวมถึง NGO) ควรร่วมมือกันหาทางออกเพ่ือให้ชาวนามีรายได้อ่ืนทดแทน อาจจะ 
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อุดหนุนการให้สินเชื่อเพ่ือการลงทุนข้ันต้น สร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากข้าว คิดค้นเทคโนโลยีเพ่ือลดต้นทุน
และเพ่ิมคุณภาพสินค้า  

• สําหรับการนํานโยบายรัฐในการลดพ้ืนท่ีนามาใช้ กลุ่มตัวแทนชาวนาได้ให้ข้อคิดเห็นว่า
รัฐบาลควรต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมท้ัง แนวทางการปฏิบัติในการลดพ้ืนท่ีการทํานาให้ชาวนาได้
เข้าใจให้ชัดเจน ควรให้ความรู้ความเข้าใจในการทําการเกษตรด้านอ่ืนๆ ท่ีรัฐบาลแนะนําไม่ว่าจะเป็นการปลูก
พืชท่ีไม่ใช่ข้าว หรือผัก หรือการเลี้ยงสัตว์ รวมท้ังการตลาด และควรมีการปรับทัศนคติของชาวนาโดยนําองค์
ความรู้มาส่งเสริมและทําให้ชาวนาได้ทราบว่าสถานการณ์โลกตอนนี้เป็นอย่างไร จะมีผลกระทบอะไรกับชาวนา
ไทยบ้าง ท้ังนี้ ภาครัฐควรมีการพัฒนาเจ้าหน้าท่ี ให้มีความรู้ในการแนะนําเกษตรกร มีการทํางานท่ีรวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์ ควรมีเงินทุนสนับสนุน มีการทําแปลงตัวอย่าง และมีการจัดพาชาวนาไปดูพ้ืนท่ีการเกษตรจริง 
เพ่ือให้ชาวนาได้เห็นภาพท่ีชัดเจน และทําให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีแรงจูงใจท่ีจะทําการเกษตรต่อไปในอนาคต  

 
    

โครงการประชมุทางวชิาการเมล็ดพันธุพ์ชืแห่งชาต ิครั้โครงการประชมุทางวชิาการเมล็ดพันธุพ์ชืแห่งชาต ิครั้โครงการประชมุทางวชิาการเมล็ดพันธุพ์ชืแห่งชาต ิครั้โครงการประชมุทางวชิาการเมล็ดพันธุพ์ชืแห่งชาต ิครั้งที่งที่งที่งที่11114444    
ระหวา่งวนัที่ระหวา่งวนัที่ระหวา่งวนัที่ระหวา่งวนัที่    30 30 30 30 พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม ––––2222    มถิุนายนมถิุนายนมถิุนายนมถิุนายน    2525252560606060    
ณณณณ    หอ้งประชมุหอ้งประชมุหอ้งประชมุหอ้งประชมุดาวดงึส ์ดาวดงึส ์ดาวดงึส ์ดาวดงึส ์อาคารอาคารอาคารอาคารเฉลมิพระเกียรติเฉลมิพระเกียรติเฉลมิพระเกียรติเฉลมิพระเกียรติ    

สถาบนัสถาบนัสถาบนัสถาบนัเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงัพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงัพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงัพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั    วทิยาเขตวทิยาเขตวทิยาเขตวทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ชมุพรเขตรอดุมศักดิ์    
จงัหวัดจงัหวัดจงัหวัดจงัหวัดชมุพรชมุพรชมุพรชมุพร    

************************************************************************************    
    

หลักการและเหตผุลหลักการและเหตผุลหลักการและเหตผุลหลักการและเหตผุล::::----    
    

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ท่ีดีแห่งหนึ่งของโลกเนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศท้ังร้อนและเย็น
เหมาะแก่การผลิตเมล็ดพันธุ์รวมท้ังเกษตรกรรายย่อยมีความสามารถในการเพาะปลูกอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ 
ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยและเกษตรกรไทย ดังเช่น การสร้างรายได้จากการส่งออกและจําหน่าย
ในประเทศ มูลค่าประมาณ 9,000 – 10,000 ล้านบาท/ปี การสร้างงานภายในประเทศให้กับเกษตรกรผู้ผลิต
เมล็ดพันธุ์มากกว่า 30,000 ครัวเรือน รายได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท/ปี การสร้างความม่ันคงในการป้อน
วัตถุดิบเข้าสู่อุตสาหกรรมต้นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา และลดการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ในปี 2558
ประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม จํานวน 30ชนิด มีมูลค่ารวมท้ังหมด 5,050ล้านบาท มี
อัตราการเติบโตร้อยละ 8 ต่อปี โดยมีมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอย่างเดียว 1,882ล้านบาท มูลค่าท่ี
เหลือเป็นเมล็ดพันธุ์ในกลุ่มพืชผักท่ีมีมูลค่ามากคือ มะเขือเทศและ แตงโม 

ปัจจุบันคู่แข่งท่ีสําคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยคือประเทศจีนไต้หวัน อินเดีย อินโดนิเชีย 
และ ฟิลิปปินส์ ดังนั้นหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องจําเป็นต้องวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์  รวมท้ังใช้
เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีบทบาทต่อการเพ่ิมคุณภาพและผลผลิตต่อไร่เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของเมล็ดพันธุ์จากประเทศไทย
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทยจึงได้ริเริ่มเป็นตัวกลางในการจัดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืช 
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แห่งชาติโดยมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ต่างหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิจังหวัดชุมพรได้

ตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์เสมอมาจึงจัดให้มีการเรียนการสอน
ด้านเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลิตผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนได้สร้างบัณฑิตเพ่ือเป็นบุคลากรท่ี
สําคัญจํานวนมากในบริษัทเมล็ดพันธุ์ต่างๆรวมท้ัง ได้เห็นความสําคัญของการจัดการประชุมทางวิชาการฯ 
ดังกล่าว จึงตอบรับเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติครั้งท่ี 14เพ่ือมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทย 
วตัถปุระสงค์วตัถปุระสงค์วตัถปุระสงค์วตัถปุระสงค์    ::::----    

1. เพ่ือให้นักวิจัยนักวิชาการด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์จากทุกภาคส่วนได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์จากผลงานการวิจัยและพัฒนา 

2. เพ่ือให้นักวิจัยและนักวิชาการของภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนได้รับทราบข้อมูลความรู้ท่ี
เป็นปัจจุบันท่ีเก่ียวกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์เพ่ือการทําธุรกิจในอุตสาหกรรม
เมล็ดพันธุ์พืช 

3. เพ่ือให้นักวิจัยและนักวิชาการจากสถาบันท่ีทําการวิจัยด้านเมล็ดพันธุ์ได้มีทิศทางของโครงการ
ศึกษาวิจัยได้ตรงกับปัญหาของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของภาคเอกชนผู้ประกอบธุรกิจผลิตค้าเมล็ดพันธุ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

หนว่ยงานเจา้ภาพจัดประชมุหนว่ยงานเจา้ภาพจัดประชมุหนว่ยงานเจา้ภาพจัดประชมุหนว่ยงานเจา้ภาพจัดประชมุ::::----    
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิสมาคมเมล็ดพันธุ์

แห่งประเทศไทยกรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรมและ สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย 
กลุม่เป้าหมายผูร้ว่มประชมุกลุม่เป้าหมายผูร้ว่มประชมุกลุม่เป้าหมายผูร้ว่มประชมุกลุม่เป้าหมายผูร้ว่มประชมุ::::----    

1. ภาครัฐเช่นกรมวิชาการเกษตร,กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมการข้าว,กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมปศุ
สัตว์,กรมพัฒนาท่ีดิน,กรมป่าไม้,สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติจํานวน50 คน 

2. ภาคการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยขอนแก่น,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
มหาวิทยาลัยแม่โจ้,มหาวิทยาลัยนเรศวร,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี,มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกวิทยาเขตและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นต้น
จํานวน50คน 

3. ภาคเอกชน (บริษัทผู้ประกอบการผลิตและค้าเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย) จํานวน 50คน 
4. นักศึกษาจํานวน 50คน 
5. ผู้นําเกษตรกรในพ้ืนท่ี จํานวน 50 คน 

หนว่ยงานที่เชญิรว่มประชมุหนว่ยงานที่เชญิรว่มประชมุหนว่ยงานที่เชญิรว่มประชมุหนว่ยงานที่เชญิรว่มประชมุ::::----    

� กรมวิชาการเกษตร 
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� กรมการข้าว    

� กรมป่าไม้ 

� กรมส่งเสริมการเกษตร 

� สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

� กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

� กรมปศุสัตว์ 

� กรมพัฒนาท่ีดิน 

� สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน, วิทยาเขตกําแพงแสน 

� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

� มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

� มหาวิทยาลัยนเรศวร 

� มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

� เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

� หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

� บริษัทผู้ประกอบการผลิตและค้าเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย 



10 

 

 

กําหนดการประชุมกําหนดการประชุมกําหนดการประชุมกําหนดการประชุม::::----    
ระหว่างวันท่ี 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 

กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม::::----    
1) การบรรยายพิเศษ  - โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) การแสดงผลงานวิจัย  - ภาคโปสเตอร์และ ภาคบรรยายท่ีนําเสนอในห้องประชุม 
3) การเสวนา   - โดย เกษตรกรรุ่นใหม่ 
4) นิทรรศการผลิตภัณฑ์  - ภาคราชการภาคการศึกษาและภาคเอกชน 
4) การศึกษาดูงาน  - ดูงานการเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร และ ดูงานในประเทศพม่า    

สถานทีจ่ัดประชมุสถานทีจ่ัดประชมุสถานทีจ่ัดประชมุสถานทีจ่ัดประชมุ::::----    
ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 
การสมัครการสมัครการสมัครการสมัคร////อตัราคา่ลงทะเบยีนอตัราคา่ลงทะเบยีนอตัราคา่ลงทะเบยีนอตัราคา่ลงทะเบยีน::::----        

1111.  .  .  .      การสมัครรว่มประชุมการสมัครรว่มประชุมการสมัครรว่มประชุมการสมัครรว่มประชุมทางทางทางทางวชิาการเมลด็พนัธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที ่วชิาการเมลด็พนัธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที ่วชิาการเมลด็พนัธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที ่วชิาการเมลด็พนัธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที ่11114444    
::::ระหว่างวันท่ี 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560    

ประเภทผูล้งทะเบยีนประเภทผูล้งทะเบยีนประเภทผูล้งทะเบยีนประเภทผูล้งทะเบยีน    
ค่าลงทะเบยีนค่าลงทะเบยีนค่าลงทะเบยีนค่าลงทะเบยีน 

ภายในภายในภายในภายในวนัที ่วนัที ่วนัที ่วนัที ่30303030เมเมเมเม....ยยยย....60606060    หลงัวนัที ่หลงัวนัที ่หลงัวนัที ่หลงัวนัที ่30 30 30 30 เมเมเมเม....ยยยย....60606060    

* * * * สมาชกิสมาคมฯสมาชกิสมาคมฯสมาชกิสมาคมฯสมาชกิสมาคมฯ    3,000 บาท/ราย    3,500 บาท/ราย 

* * * * บุคคลทัว่ไปบุคคลทัว่ไปบุคคลทัว่ไปบุคคลทัว่ไป    3,500 บาท/ราย    4,000 บาท/ราย 

* * * * นสิติ นสิติ นสิติ นสิติ / / / / นกัศกึษานกัศกึษานกัศกึษานกัศกึษา    1,500 บาท/ราย    2,000 บาท/ราย 

    

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ: : : :  1.  ค่าลงทะเบียนร่วมประชุม ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าท่ีพัก ((((ผูเ้ขา้รว่มประชมุจา่ยเองผูเ้ขา้รว่มประชมุจา่ยเองผูเ้ขา้รว่มประชมุจา่ยเองผูเ้ขา้รว่มประชมุจา่ยเอง)))) 
 2.  กรุณาแจ้งความจํานงและชําระค่าลงทะเบียนร่วมประชุม ภายในวันท่ี30เมษายน 2560 
 3.  คณะผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมจ่่ายเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ 

2222.  .  .  .      การสมัครรว่มทัศนศึกษาดูงานการสมัครรว่มทัศนศึกษาดูงานการสมัครรว่มทัศนศึกษาดูงานการสมัครรว่มทัศนศึกษาดูงาน    ((((การทัศนศึกษาดูงานท้ัง 2 รายการ มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าลงทะเบียน) 

� วนัที ่วนัที ่วนัที ่วนัที ่1111    มิถนุายน มิถนุายน มิถนุายน มิถนุายน 2525252560606060::::ทัศนศกึษาดูงานทัศนศกึษาดูงานทัศนศกึษาดูงานทัศนศกึษาดูงาน    ณ จังหวดัชุมพรณ จังหวดัชุมพรณ จังหวดัชุมพรณ จังหวดัชุมพร    
o ศูนย์วิจัยพืชสวน กล้วยหอมทองปลอดสารพิษ และ กาแฟถํ้าสิงห์  อัตรา 500 บาท/คน 
o ดําน้ําหมู่เกาะชุมพร อัตรา 1,500 บาท/คน 

หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ ::::    อัตรานี้รวมค่อัตรานี้รวมค่อัตรานี้รวมค่อัตรานี้รวมค่ารถ อาหารกลางวนั และ อาหารว่างารถ อาหารกลางวนั และ อาหารว่างารถ อาหารกลางวนั และ อาหารว่างารถ อาหารกลางวนั และ อาหารว่าง    

� วนัที ่วนัที ่วนัที ่วนัที ่1111––––2 2 2 2 มถินุายน มถินุายน มถินุายน มถินุายน 2525252560606060    ::::ทัศนทัศนทัศนทัศนศึกษาดงูานศึกษาดงูานศึกษาดงูานศึกษาดงูาน    ณณณณ    จงัหวดัระนอง และ จงัหวดัระนอง และ จงัหวดัระนอง และ จงัหวดัระนอง และ เกาะสอง ประเทศเมยีนเกาะสอง ประเทศเมยีนเกาะสอง ประเทศเมยีนเกาะสอง ประเทศเมยีน
มาร ์มาร ์มาร ์มาร ์((((พม่า พม่า พม่า พม่า ))))    
o อัตราห้องพักเด่ียว   5,600 บาท/คน  
o อัตราห้องพักคู่       4,600 บาท/คน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ::::----    
1.  รับรู้ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ของหน่วยงานและสถาบันต่างๆ 
2.  รับทราบทิศทางและกรอบงานวิจัยด้านเมล็ดพันธุ์เพ่ือการจัดทําแผนงานโครงการในอนาคตของ 

สถาบันท่ีสังกัด 
3. ศึกษาผลงานท่ีเกิดจากการวิจัยพัฒนาและการทําอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเอกชน 
4. เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมฉบับเต็ม 
 

************************************************************************************    
    

 

กําหนดการประชุมทางวชิาการเมลด็พนัธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที ่กําหนดการประชุมทางวชิาการเมลด็พนัธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที ่กําหนดการประชุมทางวชิาการเมลด็พนัธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที ่กําหนดการประชุมทางวชิาการเมลด็พนัธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที ่14141414    
ระหวา่งวนัที ่ระหวา่งวนัที ่ระหวา่งวนัที ่ระหวา่งวนัที ่30 30 30 30 พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม ––––    2222    มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน 2560256025602560    
ณ หอ้งประชมุดาวดงึส ์อาคารเฉลมิพระเกียรต ิณ หอ้งประชมุดาวดงึส ์อาคารเฉลมิพระเกียรต ิณ หอ้งประชมุดาวดงึส ์อาคารเฉลมิพระเกียรต ิณ หอ้งประชมุดาวดงึส ์อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ    

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ ์จงัหวัดชมุพรสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ ์จงัหวัดชมุพรสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ ์จงัหวัดชมุพรสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ ์จงัหวัดชมุพร    
จดัโดยจดัโดยจดัโดยจดัโดย    

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั    วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์    
สมาคมเมล็ดพนัธุ์แหง่ประเทศไทยสมาคมเมล็ดพนัธุ์แหง่ประเทศไทยสมาคมเมล็ดพนัธุ์แหง่ประเทศไทยสมาคมเมล็ดพนัธุ์แหง่ประเทศไทย    กรมการข้าว กกรมการข้าว กกรมการข้าว กกรมการข้าว กรมวชิาการเกษตร กรมสง่เสรมิการเกษตร กรมปา่ไม้รมวชิาการเกษตร กรมสง่เสรมิการเกษตร กรมปา่ไม้รมวชิาการเกษตร กรมสง่เสรมิการเกษตร กรมปา่ไม้รมวชิาการเกษตร กรมสง่เสรมิการเกษตร กรมปา่ไม้        

สาํนักงานการปฏริปูที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม สาํนักงานการปฏริปูที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม สาํนักงานการปฏริปูที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม สาํนักงานการปฏริปูที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม ((((สสสส....ปปปป....กกกก.).).).)    สมาคมการค้าเมล็ดพนัธุ์ไทยสมาคมการค้าเมล็ดพนัธุ์ไทยสมาคมการค้าเมล็ดพนัธุ์ไทยสมาคมการค้าเมล็ดพนัธุ์ไทย    
    

*************************** 
 

วนัองัคารที ่วนัองัคารที ่วนัองัคารที ่วนัองัคารที ่30303030    พฤษภาคมพฤษภาคมพฤษภาคมพฤษภาคม    2525252560 60 60 60 ::::----    พธิเีปดิและการบรรยายพเิศษพธิเีปดิและการบรรยายพเิศษพธิเีปดิและการบรรยายพเิศษพธิเีปดิและการบรรยายพเิศษ    

08:00-08:30 น. ลงทะเบยีนลงทะเบยีนลงทะเบยีนลงทะเบยีน    

08:30-09:00 น. รองอธกิารบดีรองอธกิารบดีรองอธกิารบดีรองอธกิารบดีสถาบนัสถาบนัสถาบนัสถาบนัเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  กล่าวรายงาน 
อธกิารบดีอธกิารบดีอธกิารบดีอธกิารบดีสถาบนัสถาบนัสถาบนัสถาบนัเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงัพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงัพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงัพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั  กล่าวต้อนรับและ 
กล่าวเปิดการประชุมฯ พร้อมท้ังมอบรางวัล Best Paper Award 2016 จากผลงานวิจัย 
ท่ีนําเสนอในการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งท่ี 13 

09:00-10:00 น. เปิดและชมผลงานวจิยัภาคโปสเตอร์และนิทรรศการเปิดและชมผลงานวจิยัภาคโปสเตอร์และนิทรรศการเปิดและชมผลงานวจิยัภาคโปสเตอร์และนิทรรศการเปิดและชมผลงานวจิยัภาคโปสเตอร์และนิทรรศการ    

10:00-10:30 น. พักรับประทานอาหารวา่งพักรับประทานอาหารวา่งพักรับประทานอาหารวา่งพักรับประทานอาหารวา่ง    
10:30-12:00 น. การบรรยายพิเศษการบรรยายพิเศษการบรรยายพิเศษการบรรยายพิเศษ เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง ““““สถานการณธ์รุกจิเมล็ดพันธุ์สถานการณธ์รุกจิเมล็ดพันธุ์สถานการณธ์รุกจิเมล็ดพันธุ์สถานการณธ์รุกจิเมล็ดพันธุ์”””” 

โดย รองศาสตราจารย ์สมพร รองศาสตราจารย ์สมพร รองศาสตราจารย ์สมพร รองศาสตราจารย ์สมพร อศิวลิานนท ์สถาบนัคลงัสมองของชาติอศิวลิานนท ์สถาบนัคลงัสมองของชาติอศิวลิานนท ์สถาบนัคลงัสมองของชาติอศิวลิานนท ์สถาบนัคลงัสมองของชาต ิ
12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนัพักรับประทานอาหารกลางวนัพักรับประทานอาหารกลางวนัพักรับประทานอาหารกลางวนั    
13:00-14:00 น. การบรรยายพิเศษ การบรรยายพิเศษ การบรรยายพิเศษ การบรรยายพิเศษ เรือ่งเรือ่งเรือ่งเรือ่ง    ““““กาแฟไทยสู่กาแฟโลกกาแฟไทยสู่กาแฟโลกกาแฟไทยสู่กาแฟโลกกาแฟไทยสู่กาแฟโลก””””    

โดย ฉนัท ์คาํทองแท ้ฉนัท ์คาํทองแท ้ฉนัท ์คาํทองแท ้ฉนัท ์คาํทองแท ้((((อาจารยป์อ เซยีนกาแฟอาจารยป์อ เซยีนกาแฟอาจารยป์อ เซยีนกาแฟอาจารยป์อ เซยีนกาแฟ) ) ) ) บารสิตา้มอืหนึง่บารสิตา้มอืหนึง่บารสิตา้มอืหนึง่บารสิตา้มอืหนึง่ 
14:00-14:30 น. พักรับประทานอาหารวา่งพักรับประทานอาหารวา่งพักรับประทานอาหารวา่งพักรับประทานอาหารวา่ง    
11114444::::33330000----16161616:3:3:3:30 0 0 0 นนนน....    การนาํเสนอผลงานวจิยัการนาํเสนอผลงานวจิยัการนาํเสนอผลงานวจิยัการนาํเสนอผลงานวจิยั    
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14:30-14:50 น. เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ 1111    

14:50-15:10 น. เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ 2222    

15:10-15:30 น. เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ 3333    

15:30-15:50 น. เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ 4444    

15:50-16:10 น. เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ 5555    

16:10-16:30 น. เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ 6666    

16:30-16:50 น. เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ 7777    

16:50-17:10 น. เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ 8888    

17:10-18:00 น. การประชมุใหญส่ามญัประจาํปีการประชมุใหญส่ามญัประจาํปีการประชมุใหญส่ามญัประจาํปีการประชมุใหญส่ามญัประจาํปี    2552552552559999    

18:00 น. ปดิรบัการลงคะแนนภาคโปสเตอรย์อดนยิมปดิรบัการลงคะแนนภาคโปสเตอรย์อดนยิมปดิรบัการลงคะแนนภาคโปสเตอรย์อดนยิมปดิรบัการลงคะแนนภาคโปสเตอรย์อดนยิม    

18:00-21:00 น. การประชมุกลุม่ย่อย และรว่มรบัประทานอาหารเยน็การประชมุกลุม่ย่อย และรว่มรบัประทานอาหารเยน็การประชมุกลุม่ย่อย และรว่มรบัประทานอาหารเยน็การประชมุกลุม่ย่อย และรว่มรบัประทานอาหารเยน็    
 

วนัพธุที ่วนัพธุที ่วนัพธุที ่วนัพธุที ่31313131    พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม 2525252560 60 60 60 ::::----    นาํเสนอผลงานวจิยันาํเสนอผลงานวจิยันาํเสนอผลงานวจิยันาํเสนอผลงานวจิยั    การบรรยายพิเศษ การบรรยายพิเศษ การบรรยายพิเศษ การบรรยายพิเศษ และและและและ    การการการการเสวนาเสวนาเสวนาเสวนา        

09090909::::00000000----12121212::::00 00 00 00 นนนน....    การนาํเสนอผลงานวจิยัการนาํเสนอผลงานวจิยัการนาํเสนอผลงานวจิยัการนาํเสนอผลงานวจิยั::::----    ภาคเชา้ภาคเชา้ภาคเชา้ภาคเชา้    

09:00-09:20 น. เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ 9999    

09:20-09:40 น. เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ 10101010    

09:40-10:00 น. เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ 11111111    

10:00-10:20 น. เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ 12121212    

10:20-10:40 น. พักรับประทานอาหารวา่งพักรับประทานอาหารวา่งพักรับประทานอาหารวา่งพักรับประทานอาหารวา่ง    

10:40-11:00 น. เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ 13131313    

11:00-11:20 น. เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ 14141414    

11:20-11:40 น. เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ 15151515    

11:40-12:00 น. เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ 16161616    

12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนัพักรับประทานอาหารกลางวนัพักรับประทานอาหารกลางวนัพักรับประทานอาหารกลางวนั    

13131313::::00000000----14141414::::20 20 20 20 นนนน....    การบรรยายพเิศษ และ การบรรยายพเิศษ และ การบรรยายพเิศษ และ การบรรยายพเิศษ และ การนาํเสนอผลงานวจิยัการนาํเสนอผลงานวจิยัการนาํเสนอผลงานวจิยัการนาํเสนอผลงานวจิยั::::----    ภาคบ่ายภาคบ่ายภาคบ่ายภาคบ่าย    

13:00-14:00 น. 
การบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธการผลิตกล้าปาล์มน้ํามันเพื่ออุตสาหกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธการผลิตกล้าปาล์มน้ํามันเพื่ออุตสาหกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธการผลิตกล้าปาล์มน้ํามันเพื่ออุตสาหกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธการผลิตกล้าปาล์มน้ํามันเพื่ออุตสาหกรรม    
โดย    ดรดรดรดร. . . . เอนก  ลิ่มศรวีิไลเอนก  ลิ่มศรวีิไลเอนก  ลิ่มศรวีิไลเอนก  ลิ่มศรวีิไล    

14:00-14:20 น. เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ 17171717    

14:20-14:40 น. เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ เรื่องที่ 18181818    

14:40-15:00 น. 

พักรับประทานอาหารวา่งพักรับประทานอาหารวา่งพักรับประทานอาหารวา่งพักรับประทานอาหารวา่ง    
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15:00-16:00 น. การเสวนาการเสวนาการเสวนาการเสวนา    เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง ““““บรบิทไทยกับการปฏริปูภาคเกษตรกรรมในการสรา้งผูน้าํเกษตรกรรุน่ใหม่บรบิทไทยกับการปฏริปูภาคเกษตรกรรมในการสรา้งผูน้าํเกษตรกรรุน่ใหม่บรบิทไทยกับการปฏริปูภาคเกษตรกรรมในการสรา้งผูน้าํเกษตรกรรุน่ใหม่บรบิทไทยกับการปฏริปูภาคเกษตรกรรมในการสรา้งผูน้าํเกษตรกรรุน่ใหม่””””    
ผูร้ว่มเสวนาผูร้ว่มเสวนาผูร้ว่มเสวนาผูร้ว่มเสวนา    ::::---- 

 ----    ดรดรดรดร....บญุญานาถ  นาถวงษ ์             บญุญานาถ  นาถวงษ ์             บญุญานาถ  นาถวงษ ์             บญุญานาถ  นาถวงษ ์                 
----    นายภาณ ุ ทวีพลนายภาณ ุ ทวีพลนายภาณ ุ ทวีพลนายภาณ ุ ทวีพล                                                                                                
----    นางสาวณชักานต ์ แซเ่หง่านางสาวณชักานต ์ แซเ่หง่านางสาวณชักานต ์ แซเ่หง่านางสาวณชักานต ์ แซเ่หง่า                                                    
----    นายเสนห่ ์ ทองใบนายเสนห่ ์ ทองใบนายเสนห่ ์ ทองใบนายเสนห่ ์ ทองใบ                                                                                         

----    นายวรรณศักดิ ์ วรพนัธ์นายวรรณศักดิ ์ วรพนัธ์นายวรรณศักดิ ์ วรพนัธ์นายวรรณศักดิ ์ วรพนัธ์    
----    นายอภชิยั นายอภชิยั นายอภชิยั นายอภชิยั     เลขจริะกลุเลขจริะกลุเลขจริะกลุเลขจริะกลุ    
----    นายกติตพิงษ ์ แกว้วจิติรนายกติตพิงษ ์ แกว้วจิติรนายกติตพิงษ ์ แกว้วจิติรนายกติตพิงษ ์ แกว้วจิติร    
----    นางสาวสกุญัญา  แสนภักดีนางสาวสกุญัญา  แสนภักดีนางสาวสกุญัญา  แสนภักดีนางสาวสกุญัญา  แสนภักด ี

 ผูด้าํเนนิการเสวนา ผูด้าํเนนิการเสวนา ผูด้าํเนนิการเสวนา ผูด้าํเนนิการเสวนา : : : : ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดรผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดรผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดรผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. . . . รว่มจิตร นกเขารว่มจิตร นกเขารว่มจิตร นกเขารว่มจิตร นกเขา    
16:00-16:30 น. ----    สรปุการประชมุทางวชิาการเมลด็พนัธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที ่สรปุการประชมุทางวชิาการเมลด็พนัธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที ่สรปุการประชมุทางวชิาการเมลด็พนัธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที ่สรปุการประชมุทางวชิาการเมลด็พนัธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที ่11114444    ((((ป ีป ีป ีป ี2560256025602560))))    

----    มอบประกาศมอบประกาศมอบประกาศมอบประกาศ::::----    ภาคภาคภาคภาคบรรยายบรรยายบรรยายบรรยายดีเดน่ดีเดน่ดีเดน่ดีเดน่    และและและและ    ภาคภาคภาคภาคโปสเตอร์โปสเตอร์โปสเตอร์โปสเตอร์ดเีดน่ดเีดน่ดเีดน่ดเีดน่    
----    พธิปีดิการประชมุทางวชิาการเมลด็พนัธุ์พชืแหง่ชาต ิครัง้ที ่พธิปีดิการประชมุทางวชิาการเมลด็พนัธุ์พชืแหง่ชาต ิครัง้ที ่พธิปีดิการประชมุทางวชิาการเมลด็พนัธุ์พชืแหง่ชาต ิครัง้ที ่พธิปีดิการประชมุทางวชิาการเมลด็พนัธุ์พชืแหง่ชาต ิครัง้ที ่11114444    ((((ป ีป ีป ีป ี2560256025602560))))    

วนัพฤหสับดทีี ่วนัพฤหสับดทีี ่วนัพฤหสับดทีี ่วนัพฤหสับดทีี ่1111    มถิุนายนมถิุนายนมถิุนายนมถิุนายน    2525252560606060    

08:00-17:00 น. ศึกษาดูงานศึกษาดูงานศึกษาดูงานศึกษาดูงาน    ณ ณ ณ ณ จังหวดัจังหวดัจังหวดัจังหวดัชมุพรชมุพรชมุพรชมุพร    

วนัศุกร์ที ่วนัศุกร์ที ่วนัศุกร์ที ่วนัศุกร์ที ่    2222    มิถนุายน มิถนุายน มิถนุายน มิถนุายน     2525252560606060        

07.00-17.00 น. ศึกษาดูงาน ณ ศึกษาดูงาน ณ ศึกษาดูงาน ณ ศึกษาดูงาน ณ จังหวดัระนอง และ เกาะสอง จังหวดัระนอง และ เกาะสอง จังหวดัระนอง และ เกาะสอง จังหวดัระนอง และ เกาะสอง ประเทศประเทศประเทศประเทศเมยีนมาร ์เมยีนมาร ์เมยีนมาร ์เมยีนมาร ์    
 

    

    

    

    

กําหนดการทศันศึกษาดงูานจงัหวดัชุมพร กําหนดการทศันศึกษาดงูานจงัหวดัชุมพร กําหนดการทศันศึกษาดงูานจงัหวดัชุมพร กําหนดการทศันศึกษาดงูานจงัหวดัชุมพร : : : : วนัวนัวนัวนัพฤหสับดีพฤหสับดีพฤหสับดีพฤหสับดีที ่ที ่ที ่ที ่1 1 1 1 มถินุายน มถินุายน มถินุายน มถินุายน 2560256025602560    

08.00 น. พร้อมกันท่ี สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

08.15 - 09.30 น. ออกเดินทาง ไปดูงานท่ี ศูนยว์จิยัพชืสวนศูนยว์จิยัพชืสวนศูนยว์จิยัพชืสวนศูนยว์จิยัพชืสวนท่ี ต.วิสัยใต้ อ.สว ีจ.ชุมพร  
09.30-11.00 น. ฟังการบรรยายแนะนําศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร โดย ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 

11111111....00 00 00 00 ----12121212....00 00 00 00 นนนน....    รบัประทานอาหารกลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ((((อาหารกลอ่งอาหารกลอ่งอาหารกลอ่งอาหารกลอ่ง))))    

12.00 –12.30 น. เดินทางจากศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ไปสหกรณ์กลว้ยหอมทองสหกรณ์กลว้ยหอมทองสหกรณ์กลว้ยหอมทองสหกรณ์กลว้ยหอมทองปลอดสารเคมี  
12.30 – 13.30 น. ฟังการบรรยายและชมโรงงาน แปลงกล้วยหอมทองและขบวนการคัดกล้วยหอมทอง 

13.30 – 14.00 น. เดินทางจาก สหกรณ์กล้วยหอมทองปลอดสารเคมี ไปยังวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกาแฟถ้ํากลุ่มกาแฟถ้ํากลุ่มกาแฟถ้ํากลุ่มกาแฟถ้ําสงิห์สงิห์สงิห์สงิห ์

14.00– 15.00 น.  ฟังการบรรยายและชมขบวนการผลิต กาแฟถํ้าสิงห์ ซ่ึงเป็นสายพันธุ์โรบัสต้า 

15.00 –16.00 น. เดินทางจากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกาแฟถํ้าสิงห์ ไปยัง หาดทรายรี  
16.00-17.00 น. สักการะกรมหลวงชมุพรเขตรอุดมศักดิ ์ และชมทศันยีภาพ ณ กรมหลวงชมุพรเขตรอุดมศักดิ ์ และชมทศันยีภาพ ณ กรมหลวงชมุพรเขตรอุดมศักดิ ์ และชมทศันยีภาพ ณ กรมหลวงชมุพรเขตรอุดมศักดิ ์ และชมทศันยีภาพ ณ จุดชมววิเขามัทรีจุดชมววิเขามัทรีจุดชมววิเขามัทรีจุดชมววิเขามัทร ี

17.00 -18.30 น. เดินทางกลับท่ีพักโดยสวัสดิภาพ 

*** เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม** 

 



 

1 1 1 1 มถินุายน มถินุายน มถินุายน มถินุายน 2560256025602560::::----    เที่ยวหมู่เกาะชมุพร ดาํน้ําหมู่เกาะชุมพรเที่ยวหมู่เกาะชมุพร ดาํน้ําหมู่เกาะชุมพรเที่ยวหมู่เกาะชมุพร ดาํน้ําหมู่เกาะชุมพรเที่ยวหมู่เกาะชมุพร ดาํน้ําหมู่เกาะชุมพร
 

07.00 น พร้อมกันท่ี สจล. 
08.00 น. เดินทางจาก สจล
09.00 น. เดินทางทัศนศกึษา โดยเรือสยามคาตามารัน สู่จุดดําน้ํา
12121212....00 00 00 00 นนนน    รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอืรบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอืรบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอืรบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื
13.00 น. - เดินทางทัศนศึกษา โดยเรอืสยามคาตามารัน สู่จุดดําน้าํ
16.00 น. เดินทางกลับถึงท่าเรอืทิพมารีนา
17.00 น เดินทางถงึสจล.วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหต ุ 1. ค่าใช้จ่าย ท่านละ 

 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ 1 1 1 1 : : : : 1 1 1 1 มถินุายน มถินุายน มถินุายน มถินุายน 2560256025602560    อาบน้ําแร่ ชมวงั อาบน้ําแร่ ชมวงั อาบน้ําแร่ ชมวงั อาบน้ําแร่ ชมวงั 

06.30 น เจ้าหน้าท่ีรับคณะ ณ
ชุมพร08.30 น สักการะ 
ระนอง 

09.10 น  เยือนถ่ินไร่กาแฟอินด้ี 
11.00 น  เท่ียวบ่อน้ําร้อนศักด์ิสิทธิ์ 
12.00 น  รับประทานอาหารกลางวัน ณ
13.00 น  สักการะและขอพร 
14.00 น  เท่ียว““““พระราชวังรัตนรังสรรค์พระราชวังรัตนรังสรรค์พระราชวังรัตนรังสรรค์พระราชวังรัตนรังสรรค์
15.30 น  เท่ียวประภาคารท่ีสูงท่ีสุดของไทย ชมวิว 

    

    

    

    

    

    

    

เที่ยวหมู่เกาะชมุพร ดาํน้ําหมู่เกาะชุมพรเที่ยวหมู่เกาะชมุพร ดาํน้ําหมู่เกาะชุมพรเที่ยวหมู่เกาะชมุพร ดาํน้ําหมู่เกาะชุมพรเที่ยวหมู่เกาะชมุพร ดาํน้ําหมู่เกาะชุมพร    ((((ONE DAY TRIPONE DAY TRIPONE DAY TRIPONE DAY TRIP

. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์
เดินทางจาก สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์ไปยังท่าเรือทิพมารีน
เดินทางทัศนศกึษา โดยเรือสยามคาตามารัน สู่จุดดําน้ํา- เกาะงา่มนอ้ย เกาะงา่มใหญ่
รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอืรบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอืรบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอืรบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื    
เดินทางทัศนศึกษา โดยเรอืสยามคาตามารัน สู่จุดดําน้าํ - เกาะกะโหลก

เดินทางกลับถึงท่าเรอืทิพมารีนา 
วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์ 

ค่าใช้จ่าย ท่านละ 1,500 บาท(รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน) 

เที่ยวระนอง เที่ยวระนอง เที่ยวระนอง เที่ยวระนอง 2 2 2 2 วนั วนั วนั วนั 1 1 1 1 คนืคนืคนืคนื        

อาบน้ําแร่ ชมวงั อาบน้ําแร่ ชมวงั อาบน้ําแร่ ชมวงั อาบน้ําแร่ ชมวงั นัง่ทามแมก็ซนียคุเหมืองแร่ระนอง รนัง่ทามแมก็ซนียคุเหมืองแร่ระนอง รนัง่ทามแมก็ซนียคุเหมืองแร่ระนอง รนัง่ทามแมก็ซนียคุเหมืองแร่ระนอง ร

เจ้าหน้าท่ีรับคณะ ณ. พระจอมเกล้าลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักด์ิ อ
สักการะ ““““เจดีย์ชเวดากองเมืองไทเจดีย์ชเวดากองเมืองไทเจดีย์ชเวดากองเมืองไทเจดีย์ชเวดากองเมืองไทยยยย”””” ณ. เจดีย์ทองคําวัดสุวรรณคีรีกระบุรี จ

เยือนถ่ินไร่กาแฟอินด้ี ““““ก้องวัลเล่ห์ก้องวัลเล่ห์ก้องวัลเล่ห์ก้องวัลเล่ห์””””แหล่งผลิตกาแฟท่ีสดท่ีสุดในโลก 
เท่ียวบ่อน้ําร้อนศักด์ิสิทธิ์ ““““บ่อน้ําร้อนรักษวารินบ่อน้ําร้อนรักษวารินบ่อน้ําร้อนรักษวารินบ่อน้ําร้อนรักษวาริน” พร้อมสัมผัสอองเซ็นน้ําแร่เมืองไทย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหารพ้ืนเมืองระนอง 
สักการะและขอพร ““““หลวงพ่อดีบุกหลวงพ่อดีบุกหลวงพ่อดีบุกหลวงพ่อดีบุก”””” พระคู่บ้านคู่เมืองระนอง ณ.วิหารลอยฟ้าวัดบ้านหงาว

พระราชวังรัตนรังสรรค์พระราชวังรัตนรังสรรค์พระราชวังรัตนรังสรรค์พระราชวังรัตนรังสรรค์””””พิพิธภัณฑ์ 3 มิติท่ีทันสมัยท่ีสุดในภาคใต้
เท่ียวประภาคารท่ีสูงท่ีสุดของไทย ชมวิว 360 องศาเมืองระนอง 

14 

ONE DAY TRIPONE DAY TRIPONE DAY TRIPONE DAY TRIP))))    

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์ไปยังท่าเรือทิพมารีน 
เกาะงา่มนอ้ย เกาะงา่มใหญ่ 

เกาะกะโหลก- เกาะทะลุ 

 

นัง่ทามแมก็ซนียคุเหมืองแร่ระนอง รนัง่ทามแมก็ซนียคุเหมืองแร่ระนอง รนัง่ทามแมก็ซนียคุเหมืองแร่ระนอง รนัง่ทามแมก็ซนียคุเหมืองแร่ระนอง ร....ศศศศ....109109109109    

พระจอมเกล้าลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักด์ิ อ.ปะทิว จ.
เจดีย์ทองคําวัดสุวรรณคีรีกระบุรี จ.

พร้อมสัมผัสอองเซ็นน้ําแร่เมืองไทย 

วิหารลอยฟ้าวัดบ้านหงาว 
มิติท่ีทันสมัยท่ีสุดในภาคใต้ 
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16.00 น ล่องเรือโบราณ ““““เดอะรอยัลอันดามันเดอะรอยัลอันดามันเดอะรอยัลอันดามันเดอะรอยัลอันดามัน””””นั่งทามแม็กซีนยุคเหมือนแร่ ร.ศ 109 ตามรอยเสด็จ
ประพาส ร.5 ณ.อ่าวระนอง สักการะเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์กลางทะเลอันดามันสักการะเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์กลางทะเลอันดามันสักการะเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์กลางทะเลอันดามันสักการะเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์กลางทะเลอันดามัน แห่งเดียวใน
ไทย ณ.เกาะสรนีย์ ชมฝูงเหยี่ยวปากแดงนกประจําถ่ิน ณ. ลิตเต้ิล เวนิสเมืองไทย เกาะคณฑีย์ 

18.30 น      ดินเนอร์อาหารโบราณระนองสุดพิเศษ กลางวิวพระอาทิตย์ตกทะเลทองคํากลางทะเล 
19.30 น      ร่วมกิจกรรมโบราณสุดพิเศษ ““““ลอยพรกพร้าวลอยพรกพร้าวลอยพรกพร้าวลอยพรกพร้าว””””ประเพณีโบราณของระนองเพ่ือขอบคุณและ

ขอพรจากพระแม่คงคา ท่ีแสนอบอุ่นสุดประทับใจ 
20.00 น      เดินทางกลับสู่ท่าเรือประภาคารระนองด้วยรอยยิ้มอันแสนมีความสุขพร้อมเช็คอินเข้าสู่

โรงแรมท่ีพักในตัวเมืองระนอง 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ 2 2 2 2 : : : : 2 2 2 2 มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน 2560256025602560    เที่ยวเกาะสอง ท่องเกาะสน ชมความงามพม่าใต้เที่ยวเกาะสอง ท่องเกาะสน ชมความงามพม่าใต้เที่ยวเกาะสอง ท่องเกาะสน ชมความงามพม่าใต้เที่ยวเกาะสอง ท่องเกาะสน ชมความงามพม่าใต้    
07.00น  รับประทานอาหารเช้า ณ. โรงแรมท่ีพัก 
08.00 น  เดินทางถึงท่าเรือเขานางหงส์ เกาะสน    ดําเนินการเรื่องเอกสารผ่านแดนดําเนินการเรื่องเอกสารผ่านแดนดําเนินการเรื่องเอกสารผ่านแดนดําเนินการเรื่องเอกสารผ่านแดน    
09.30 น  นําคณะนักท่องเท่ียวออกเดินทางสู่จังหวัดเกาะสอง จังหวัดใต้สุดของประเทศพม่า  
10.00 น      นําคณะเท่ียวชมความงามจังหวัดเกาะสอง เที่ยวแหลมวิคเตอเรียพอยท์เที่ยวแหลมวิคเตอเรียพอยท์เที่ยวแหลมวิคเตอเรียพอยท์เที่ยวแหลมวิคเตอเรียพอยท์ จุดปลายสุดของ

ประเทศพม่า สักการะเจดีย์เจดีย์ปิตอเอ้สักการะเจดีย์เจดีย์ปิตอเอ้สักการะเจดีย์เจดีย์ปิตอเอ้สักการะเจดีย์เจดีย์ปิตอเอ้ เยี่ยมชมอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์อนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ผู้ชนะสิบทิศผู้ชนะสิบทิศผู้ชนะสิบทิศผู้ชนะสิบทิศ    เพ่ือเป็นศิริมงคล
 ชอปป้ิงเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองพม่าอย่างสนุกสนาน ณณณณ....ตลาดกลางเกาะสองตลาดกลางเกาะสองตลาดกลางเกาะสองตลาดกลางเกาะสอง    

12.00 น      รับประทานอาหารพ้ืนเมืองเกาะสอง ณ.ร้านอาหารจังหวัดเกาะสอง ประเทศพม่า     
13.00 น      นักท่องเท่ียวเดินทางกลับเกาะสน เม่ือเดินทางถึงเกาะสน เที่ยวคาซิโนแกรนด์อันดามันเที่ยวคาซิโนแกรนด์อันดามันเที่ยวคาซิโนแกรนด์อันดามันเที่ยวคาซิโนแกรนด์อันดามัน 

นักท่องเท่ียวพักผ่อนตามอัธยาศัย สามารถเลือกซ้ือสินค้าปลอดภาษีได้ ณ.เกาะสนแห่งนี้ 
15.00 น  ออกเดินทางสู่ท่าเรือเขานางหงส์ 
15.30 น  เดินทางกลับสู่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    ::::    

1. อัตราค่าบริการอัตราค่าบริการอัตราค่าบริการอัตราค่าบริการ: ท่านละ 4,600 ( พักคู่ ) หากท่านต้องการห้องพักเด่ียวเพ่ิมท่านละ 1,000 บาท ราคา
นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
1.1 อัตราค่าบริการนี้รวม 

1.1.1 ค่าโรงแรมท่ีพัก ณ.จังหวัดระนอง 1 คืน 
1.1.2 ค่าเรือไปกลับประเทศพม่า 
1.1.3 ค่ามัคคุเทศก์ 
1.1.4 ค่าล่องเรือทามแม็กซีน 
1.1.5 ค่าอาหาร 4 ม้ือ 
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 ค่าเครื่องด่ืม ค่าซักรีด 
1.2.2 ค่านํากล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอเข้าในสถานท่ีบางแห่ง 
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2. เอกสารประกอบการเดินทาง 
2.1 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 

3. สิ่งท่ีควรนําติดตัวไปด้วย 
3.1 ยารักษาโรคประจําตัวถ้ามี 
3.2 เสื้อผ้าและรองเท้าท่ีสวมใส่สบาย 

4. สําหรับทริปล่องเรือโบราณตามรอยเสด็จ ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวไม่เกิน 30 ท่าน รูปแบบอาหารจะถูก
จัดในรูปแบบซิทดาวดินเนอร์ ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวมากกว่า 30 ท่าน แต่ไม่เกิน 45 ท่าน อาหารจะ
ถูกจัดบริการในรูปแบบบุฟเฟต์อาหารโบราณระนอง 
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ใบสมคัรเขา้รว่มการประชมุทางวชิาการเมลด็พนัธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที่ใบสมคัรเขา้รว่มการประชมุทางวชิาการเมลด็พนัธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที่ใบสมคัรเขา้รว่มการประชมุทางวชิาการเมลด็พนัธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที่ใบสมคัรเขา้รว่มการประชมุทางวชิาการเมลด็พนัธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที่14141414    
ระหวา่งวนัที ่ระหวา่งวนัที ่ระหวา่งวนัที ่ระหวา่งวนัที ่30 30 30 30 พฤษภาคมพฤษภาคมพฤษภาคมพฤษภาคม––––    2 2 2 2 มถินุายน มถินุายน มถินุายน มถินุายน 2560256025602560    ณณณณ    หอ้งประชมุดาวดงึส ์อาคารเฉลมิพระเกยีรติหอ้งประชมุดาวดงึส ์อาคารเฉลมิพระเกยีรติหอ้งประชมุดาวดงึส ์อาคารเฉลมิพระเกยีรติหอ้งประชมุดาวดงึส ์อาคารเฉลมิพระเกยีรติ    

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์จงัหวดัชมุพรสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์จงัหวดัชมุพรสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์จงัหวดัชมุพรสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์จงัหวดัชมุพร    
จดัโดยจดัโดยจดัโดยจดัโดย    

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงัวทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงัวทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงัวทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงัวทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์    
สมาคมเมลด็พนัธุแ์หง่ประเทศไทยกรมการขา้ว กรมวชิาการเกษตร กรมสง่เสรมิการเกษตร กรมปา่ไม้สมาคมเมลด็พนัธุแ์หง่ประเทศไทยกรมการขา้ว กรมวชิาการเกษตร กรมสง่เสรมิการเกษตร กรมปา่ไม้สมาคมเมลด็พนัธุแ์หง่ประเทศไทยกรมการขา้ว กรมวชิาการเกษตร กรมสง่เสรมิการเกษตร กรมปา่ไม้สมาคมเมลด็พนัธุแ์หง่ประเทศไทยกรมการขา้ว กรมวชิาการเกษตร กรมสง่เสรมิการเกษตร กรมปา่ไม้    

สาํสาํสาํสาํนกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม นกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม นกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม นกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ((((สสสส....ปปปป....กกกก.).).).)สมาคมการคา้เมลด็พนัธุไ์ทยสมาคมการคา้เมลด็พนัธุไ์ทยสมาคมการคา้เมลด็พนัธุไ์ทยสมาคมการคา้เมลด็พนัธุไ์ทย    
    

• ข้อมลูทัว่ไปผูส้มัคร ข้อมลูทัว่ไปผูส้มัคร ข้อมลูทัว่ไปผูส้มัคร ข้อมลูทัว่ไปผูส้มัคร ::::----    
ชื่อ ชื่อ ชื่อ ชื่อ ((((นายนายนายนาย/นางนางนางนาง////นางสาวนางสาวนางสาวนางสาว))))                    นามสกลุนามสกลุนามสกลุนามสกลุ                        

หนว่ยงานหนว่ยงานหนว่ยงานหนว่ยงาน                                                

ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่                                                    

โทรศพัท์โทรศพัท์โทรศพัท์โทรศพัท์                โทรสารโทรสารโทรสารโทรสาร            eeee----mail :mail :mail :mail :                        

• ค่าลงทะเบยีนการประชมุค่าลงทะเบยีนการประชมุค่าลงทะเบยีนการประชมุค่าลงทะเบยีนการประชมุ::::----    

ประเภทผูส้มคัรประเภทผูส้มคัรประเภทผูส้มคัรประเภทผูส้มคัร    
ชาํระคา่ลงทะเบยีนชาํระคา่ลงทะเบยีนชาํระคา่ลงทะเบยีนชาํระคา่ลงทะเบยีน    

ภายในภายในภายในภายในวนัที่วนัที่วนัที่วนัที่    30303030เมเมเมเม....ยยยย....60606060    

ชาํระคา่ลงทะเบยีนชาํระคา่ลงทะเบยีนชาํระคา่ลงทะเบยีนชาํระคา่ลงทะเบยีน    

หลงัวนัที่หลงัวนัที่หลงัวนัที่หลงัวนัที่    30 30 30 30 เมเมเมเม....ยยยย....    60606060    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    

ผูล้งทะเบยีนผูล้งทะเบยีนผูล้งทะเบยีนผูล้งทะเบยีน    
จาํนวนเงนิทัง้สิน้จาํนวนเงนิทัง้สิน้จาํนวนเงนิทัง้สิน้จาํนวนเงนิทัง้สิน้    

����        สมาชกิสมาคมฯ  สมาชกิสมาคมฯ  สมาชกิสมาคมฯ  สมาชกิสมาคมฯ      3,000 บาท/ราย    3,500 บาท/ราย    ราย บาท 

����    บคุคลทัว่ไป        บคุคลทัว่ไป        บคุคลทัว่ไป        บคุคลทัว่ไป            3,500 บาท/ราย    4,000 บาท/ราย    ราย บาท 

����    นสิตินสิตินสิตินสิติ////นกัศกึษา     นกัศกึษา     นกัศกึษา     นกัศกึษา         1,500 บาท/ราย    2,000 บาท/ราย    ราย บาท 
    

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ::::        อตัรานีเ้ฉพาะคา่ลงทะเบยีน ซึง่ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และ คา่ทีพ่กั อตัรานีเ้ฉพาะคา่ลงทะเบยีน ซึง่ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และ คา่ทีพ่กั อตัรานีเ้ฉพาะคา่ลงทะเบยีน ซึง่ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และ คา่ทีพ่กั อตัรานีเ้ฉพาะคา่ลงทะเบยีน ซึง่ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และ คา่ทีพ่กั     

• ประสงคใ์หผู้จ้ัดจองที่พัก ณ โรงแรม ประสงคใ์หผู้จ้ัดจองที่พัก ณ โรงแรม ประสงคใ์หผู้จ้ัดจองที่พัก ณ โรงแรม ประสงคใ์หผู้จ้ัดจองที่พัก ณ โรงแรม 3 3 3 3 แหง่ แหง่ แหง่ แหง่ โดยผู้จดัดําเนินการจัดรถรับ-ส่ง: โรงแรม – สถานท่ีจัดประชุม – รงแรม) 

����    โรงแรม เอเต้โรงแรม เอเต้โรงแรม เอเต้โรงแรม เอเต้    อตัรา อตัรา อตัรา อตัรา 1111,,,,400 400 400 400 บาทบาทบาทบาท////หอ้งหอ้งหอ้งหอ้ง////คนืคนืคนืคนื(รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)(ห้อง Standard จํานวน  18 ห้อง) จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน................................................................หอ้งหอ้งหอ้งหอ้ง    

����โรงแรม มรกต โรงแรม มรกต โรงแรม มรกต โรงแรม มรกต     อตัรา อตัรา อตัรา อตัรา 800 800 800 800 ––––    900  900  900  900  บาทบาทบาทบาท////หอ้งหอ้งหอ้งหอ้ง////คนืคนืคนืคนื(รวมอาหารเช้า)(จํานวนห้องพัก 70 ห้อง) จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน................................................................หอ้งหอ้งหอ้งหอ้ง    

����โรงแรม นานาบรุีโรงแรม นานาบรุีโรงแรม นานาบรุีโรงแรม นานาบรุ ี อตัรา อตัรา อตัรา อตัรา 800 800 800 800 บาทบาทบาทบาท////หอ้งหอ้งหอ้งหอ้ง////คนืคนืคนืคนื(รวมอาหารเช้า)    
อตัรา อตัรา อตัรา อตัรา 700 700 700 700 บาทบาทบาทบาท////หอ้งหอ้งหอ้งหอ้ง////คนื  คนื  คนื  คนื  (ไมร่วมอาหารเช้า) 

     (จํานวนห้องพัก 100 ห้อง) จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน............................................................หอ้งหอ้งหอ้งหอ้ง    

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ:  :  :  :  คณะผูจ้ดัการประชมุฯ จะดาํเนินการจองทีพ่กัใหเ้ท่านัน้ โดยผูเ้ข้ารว่มการประชมุฯ คณะผูจ้ดัการประชมุฯ จะดาํเนินการจองทีพ่กัใหเ้ท่านัน้ โดยผูเ้ข้ารว่มการประชมุฯ คณะผูจ้ดัการประชมุฯ จะดาํเนินการจองทีพ่กัใหเ้ท่านัน้ โดยผูเ้ข้ารว่มการประชมุฯ คณะผูจ้ดัการประชมุฯ จะดาํเนินการจองทีพ่กัใหเ้ท่านัน้ โดยผูเ้ข้ารว่มการประชมุฯ ต้องต้องต้องต้องเปน็ผูจ้า่ยคา่ทีพ่กัเองเปน็ผูจ้า่ยคา่ทีพ่กัเองเปน็ผูจ้า่ยคา่ทีพ่กัเองเปน็ผูจ้า่ยคา่ทีพ่กัเอง    

• การสมคัร และชาํระคา่ลงทะเบยีนการสมคัร และชาํระคา่ลงทะเบยีนการสมคัร และชาํระคา่ลงทะเบยีนการสมคัร และชาํระคา่ลงทะเบยีน::::---- 
1. โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมเมล็ดพันธ์ุแห่งประเทศไทย บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย  

สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขท่ีบัญชี 069 – 2 – 04243 – 5  
2. จัดส่งใบสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2560 ได้ทาง  

1) ไปรษณีย์:- สมาคมเมล็ดพันธ์ุแห่งประเทศไทยตู้ ปณ. 1016 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
2)e-mail:-  (1) seedasso@seed.or.th(2) niponiamsupasit@yahoo.com(3) srpwyw@gmail.com 

((((ลงชือ่ลงชือ่ลงชือ่ลงชือ่)................................................................)................................................................)................................................................)................................................................ผูส้มคัรผูส้มคัรผูส้มคัรผูส้มคัร    

(..............................................................)(..............................................................)(..............................................................)(..............................................................)    
วนัที่วนัที่วนัที่วนัที่..................../................................/..................../................................/..................../................................/..................../................................/2560256025602560    

หมายเหต ุหมายเหต ุหมายเหต ุหมายเหต ุ::::----    1111.  .  .  .  ใบสมคัรสามารถถา่ยเอกสารได ้หรอื ใบสมคัรสามารถถา่ยเอกสารได ้หรอื ใบสมคัรสามารถถา่ยเอกสารได ้หรอื ใบสมคัรสามารถถา่ยเอกสารได ้หรอื Download Download Download Download ใบสมคัรไดท้ี ่ใบสมคัรไดท้ี ่ใบสมคัรไดท้ี ่ใบสมคัรไดท้ี ่www.seed.or.thwww.seed.or.thwww.seed.or.thwww.seed.or.th    

2222.  .  .  .  คณะผูจ้ดัการประชมุฯ ขอสงวนสิทธิไ์มค่นืเงนิคา่ลงทะเบยีนไมว่่ากรณใีดๆคณะผูจ้ดัการประชมุฯ ขอสงวนสิทธิไ์มค่นืเงนิคา่ลงทะเบยีนไมว่่ากรณใีดๆคณะผูจ้ดัการประชมุฯ ขอสงวนสิทธิไ์มค่นืเงนิคา่ลงทะเบยีนไมว่่ากรณใีดๆคณะผูจ้ดัการประชมุฯ ขอสงวนสิทธิไ์มค่นืเงนิคา่ลงทะเบยีนไมว่่ากรณใีดๆ    
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ใบสมัครรว่มทัศนศกึษาดูงานใบสมัครรว่มทัศนศกึษาดูงานใบสมัครรว่มทัศนศกึษาดูงานใบสมัครรว่มทัศนศกึษาดูงาน    
การประชมุทางวชิาการเมลด็พันธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที่การประชมุทางวชิาการเมลด็พันธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที่การประชมุทางวชิาการเมลด็พันธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที่การประชมุทางวชิาการเมลด็พันธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที่    14141414    ระหวา่งวนัที ่ระหวา่งวนัที ่ระหวา่งวนัที ่ระหวา่งวนัที ่30 30 30 30 พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม ––––    2 2 2 2 มถินุายน มถินุายน มถินุายน มถินุายน 2560256025602560    

ณณณณ    หอ้งประชมุดาวดงึส ์อาคารเฉลมิพระเกียรต ิหอ้งประชมุดาวดงึส ์อาคารเฉลมิพระเกียรต ิหอ้งประชมุดาวดงึส ์อาคารเฉลมิพระเกียรต ิหอ้งประชมุดาวดงึส ์อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ    
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ ์จงัหวัดชมุพรกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ ์จงัหวัดชมุพรกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ ์จงัหวัดชมุพรกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ ์จงัหวัดชมุพร    

จดัโดยจดัโดยจดัโดยจดัโดย    
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงัวทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงัวทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงัวทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงัวทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์    

สมาคมเมล็ดพนัธุ์แหง่ประเทศไทยกรมการข้าว กรมวชิาการเกษตร กรมสง่เสรมิการเกษตร กรมปา่ไม้สมาคมเมล็ดพนัธุ์แหง่ประเทศไทยกรมการข้าว กรมวชิาการเกษตร กรมสง่เสรมิการเกษตร กรมปา่ไม้สมาคมเมล็ดพนัธุ์แหง่ประเทศไทยกรมการข้าว กรมวชิาการเกษตร กรมสง่เสรมิการเกษตร กรมปา่ไม้สมาคมเมล็ดพนัธุ์แหง่ประเทศไทยกรมการข้าว กรมวชิาการเกษตร กรมสง่เสรมิการเกษตร กรมปา่ไม้    
สาํนักงานการปฏริปูที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม สาํนักงานการปฏริปูที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม สาํนักงานการปฏริปูที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม สาํนักงานการปฏริปูที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม ((((สสสส....ปปปป....กกกก.).).).)สมาคมการคา้เมลด็พนัธุไ์ทยสมาคมการคา้เมลด็พนัธุไ์ทยสมาคมการคา้เมลด็พนัธุไ์ทยสมาคมการคา้เมลด็พนัธุไ์ทย    

    

• ข้อมลูทัว่ไปผูส้มัคร ข้อมลูทัว่ไปผูส้มัคร ข้อมลูทัว่ไปผูส้มัคร ข้อมลูทัว่ไปผูส้มัคร ::::----    
ชื่อ ชื่อ ชื่อ ชื่อ ((((นายนายนายนาย/นางนางนางนาง////นางสาวนางสาวนางสาวนางสาว))))                        นามสกลุนามสกลุนามสกลุนามสกลุ                    

หนว่ยงานหนว่ยงานหนว่ยงานหนว่ยงาน                                                

ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่                                                    

โทรศพัท์โทรศพัท์โทรศพัท์โทรศพัท์                โทรสารโทรสารโทรสารโทรสาร                eeee----mail :mail :mail :mail :                    

• ข้าพเจา้มคีวามประสงค์รว่มทศันศึกษาดงูาน ข้าพเจา้มคีวามประสงค์รว่มทศันศึกษาดงูาน ข้าพเจา้มคีวามประสงค์รว่มทศันศึกษาดงูาน ข้าพเจา้มคีวามประสงค์รว่มทศันศึกษาดงูาน ::::----    

�    วนัที ่วนัที ่วนัที ่วนัที ่1 1 1 1 มิมมิิมิ....ยยยย. . . . 60 60 60 60 ::::ทัศนศกึษาดงูานภายใน จังหวดัชมุพร ทัศนศกึษาดงูานภายใน จังหวดัชมุพร ทัศนศกึษาดงูานภายใน จังหวดัชมุพร ทัศนศกึษาดงูานภายใน จังหวดัชมุพร     

�        ศนูยว์จิยัพชืสวน กลว้ยหอมทองปลอดสารศนูยว์จิยัพชืสวน กลว้ยหอมทองปลอดสารศนูยว์จิยัพชืสวน กลว้ยหอมทองปลอดสารศนูยว์จิยัพชืสวน กลว้ยหอมทองปลอดสารพิษพิษพิษพิษ    และ กาแฟถ้าํสงิห ์และ กาแฟถ้าํสงิห ์และ กาแฟถ้าํสงิห ์และ กาแฟถ้าํสงิห ์    
อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา 500 500 500 500 บาทบาทบาทบาท////คน  จาํนวนคน  จาํนวนคน  จาํนวนคน  จาํนวน............................................................................คนคนคนคน    
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ:::: อัตราน้ีรวม ค่ารถ อาหารกลางวันอาหารว่าง  

�        ดาํน้ําดาํน้ําดาํน้ําดาํน้ําหมูเ่กาะชมุพร  อตัรา หมูเ่กาะชมุพร  อตัรา หมูเ่กาะชมุพร  อตัรา หมูเ่กาะชมุพร  อตัรา 1111,,,,500 500 500 500 บาทบาทบาทบาท////คน  จํานวคน  จํานวคน  จํานวคน  จํานวนนนน............................................................................คนคนคนคน    
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ:::: อัตราน้ีรวม ค่ารถ อาหารกลางวันอาหารว่าง  

�    วนัที ่วนัที ่วนัที ่วนัที ่1 1 1 1 ––––    2 2 2 2 มิมมิิมิ....ยยยย. . . . 60606060: : : : ทัศนศึกษาดงูาน ณ จัทัศนศึกษาดงูาน ณ จัทัศนศึกษาดงูาน ณ จัทัศนศึกษาดงูาน ณ จังหวดังหวดังหวดังหวดัระนอง และ เกาะสอง ประเทศระนอง และ เกาะสอง ประเทศระนอง และ เกาะสอง ประเทศระนอง และ เกาะสอง ประเทศเมยีนมาร ์เมยีนมาร ์เมยีนมาร ์เมยีนมาร ์((((พมา่พมา่พมา่พมา่))))    

�        อัตราอัตราอัตราอัตราห้องห้องห้องห้องพักเดีย่ว พักเดีย่ว พักเดีย่ว พักเดีย่ว 5555,,,,666600 00 00 00 บาทบาทบาทบาท////คน คน คน คน     จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน........................................................................คนคนคนคน 

�  อัตราอัตราอัตราอัตราห้องห้องห้องห้องพกัคู ่พกัคู ่พกัคู ่พกัคู ่4444,,,,666600 00 00 00 บาทบาทบาทบาท////คนคนคนคน    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน........................................................................คนคนคนคน    
 

• การสมัครและชําระค่าสมัครร่วมทัศนศึกษาดูงานการสมัครและชําระค่าสมัครร่วมทัศนศึกษาดูงานการสมัครและชําระค่าสมัครร่วมทัศนศึกษาดูงานการสมัครและชําระค่าสมัครร่วมทัศนศึกษาดูงาน::::----  

1.   จัดส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินภายในวันท่ี 30เมษายน 2560 
2.   ดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชี สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย  
 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเ์ลขท่ีบัญชี 069 – 2 – 04243 – 5  
3.   ส่งเอกสารหลักฐานท่ี e-mail:- 1) seedasso@seed.or.th 2) niponiamsupasit@yahoo.com  
 3) srpwyw@gmail.com 

((((ลงชือ่ลงชือ่ลงชือ่ลงชือ่)................................................................)................................................................)................................................................)................................................................ผูส้มคัรผูส้มคัรผูส้มคัรผูส้มคัร    

(..............................................................)(..............................................................)(..............................................................)(..............................................................)    
วนัที่วนัที่วนัที่วนัที่.................../............................./.................../............................./.................../............................./.................../............................./2560256025602560    

หมายเหต ุหมายเหต ุหมายเหต ุหมายเหต ุ::::---- 1.  ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้ หรือ Download ใบสมัครได้ท่ี www.seed.or.th 

2.  คณะผู้จัดการประชุมฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ 

3.  โปรแกรมทัศนศึกษาดูงาน ดังรายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
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ใบสมัครเข้ารว่มนาํเสนอผลงานวจิยัใบสมัครเข้ารว่มนาํเสนอผลงานวจิยัใบสมัครเข้ารว่มนาํเสนอผลงานวจิยัใบสมัครเข้ารว่มนาํเสนอผลงานวจิยั    
การประชมุทางวชิาการเมลด็พันธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที่การประชมุทางวชิาการเมลด็พันธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที่การประชมุทางวชิาการเมลด็พันธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที่การประชมุทางวชิาการเมลด็พันธุพ์ชืแหง่ชาต ิครัง้ที่    14141414    ระหวา่งวนัที ่ระหวา่งวนัที ่ระหวา่งวนัที ่ระหวา่งวนัที ่30 30 30 30 พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม ––––    2 2 2 2 มถินุายน มถินุายน มถินุายน มถินุายน 2560256025602560    

ณณณณ    หอ้งประชมุดาวดงึส ์อาคารเฉลมิพระเกียรต ิหอ้งประชมุดาวดงึส ์อาคารเฉลมิพระเกียรต ิหอ้งประชมุดาวดงึส ์อาคารเฉลมิพระเกียรต ิหอ้งประชมุดาวดงึส ์อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ    
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ ์จงัหวัดชมุพรสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ ์จงัหวัดชมุพรสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ ์จงัหวัดชมุพรสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ ์จงัหวัดชมุพร    

จดัโดยจดัโดยจดัโดยจดัโดย    
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงัวทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงัวทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงัวทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงัวทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์    

สมาคมเมล็ดพนัธุ์แหง่ประเทศไทยกรมการข้าว กรมวชิสมาคมเมล็ดพนัธุ์แหง่ประเทศไทยกรมการข้าว กรมวชิสมาคมเมล็ดพนัธุ์แหง่ประเทศไทยกรมการข้าว กรมวชิสมาคมเมล็ดพนัธุ์แหง่ประเทศไทยกรมการข้าว กรมวชิาการเกษตร กรมสง่เสรมิการเกษตร กรมปา่ไม้าการเกษตร กรมสง่เสรมิการเกษตร กรมปา่ไม้าการเกษตร กรมสง่เสรมิการเกษตร กรมปา่ไม้าการเกษตร กรมสง่เสรมิการเกษตร กรมปา่ไม้    
สาํนักงานการปฏริปูที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม สาํนักงานการปฏริปูที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม สาํนักงานการปฏริปูที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม สาํนักงานการปฏริปูที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม ((((สสสส....ปปปป....กกกก.).).).)สมาคมการคา้เมลด็พนัธุไ์ทยสมาคมการคา้เมลด็พนัธุไ์ทยสมาคมการคา้เมลด็พนัธุไ์ทยสมาคมการคา้เมลด็พนัธุไ์ทย    

    

ชื่อชื่อชื่อชื่อผูน้าํเสนอผูน้าํเสนอผูน้าํเสนอผูน้าํเสนอ    ((((นายนายนายนาย/นางนางนางนาง////นางสาวนางสาวนางสาวนางสาว))))                    นามสกลุนามสกลุนามสกลุนามสกลุ                    

หนว่ยงานหนว่ยงานหนว่ยงานหนว่ยงาน____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

โทรศพัท์โทรศพัท์โทรศพัท์โทรศพัท์________________________ ________________________ ________________________ ________________________ โทรสารโทรสารโทรสารโทรสาร______________________ e______________________ e______________________ e______________________ e----mail : _____mail : _____mail : _____mail : _________________________________________________________________________________________________    

มคีวามประสงคข์อสมคัรเพือ่นาํเสนอผลงานวจิยัมคีวามประสงคข์อสมคัรเพือ่นาํเสนอผลงานวจิยัมคีวามประสงคข์อสมคัรเพือ่นาํเสนอผลงานวจิยัมคีวามประสงคข์อสมคัรเพือ่นาํเสนอผลงานวจิยั����        ภาคบรรยาย      ภาคบรรยาย      ภาคบรรยาย      ภาคบรรยาย      ����    ภาคโปสเตอร ์ภาคโปสเตอร ์ภาคโปสเตอร ์ภาคโปสเตอร ์ 
    

ชื่อเรือ่งชื่อเรือ่งชื่อเรือ่งชื่อเรือ่ง    ((((ภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทย))))____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    

ชื่อเรือ่งชื่อเรือ่งชื่อเรือ่งชื่อเรือ่ง    ((((ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ))))____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________ _____________ _____________     
    

ชื่อผูว้จิัชื่อผูว้จิัชื่อผูว้จิัชื่อผูว้จิัย ย ย ย / / / / คณะผูว้จิยั คณะผูว้จิยั คณะผูว้จิยั คณะผูว้จิยั ((((ภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทย))))________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

((((ภาษาภาษาภาษาภาษาอังกฤษอังกฤษอังกฤษอังกฤษ))))____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

กาํหนดการกาํหนดการกาํหนดการกาํหนดการ    ::::----    1111. . . . วนัสดุทา้ยของการสมคัรนาํเวนัสดุทา้ยของการสมคัรนาํเวนัสดุทา้ยของการสมคัรนาํเวนัสดุทา้ยของการสมคัรนาํเสนอผลงานวจิยัสนอผลงานวจิยัสนอผลงานวจิยัสนอผลงานวจิยั            วนัที ่วนัที ่วนัที ่วนัที ่21212121    เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน 2525252560606060    

        2222. . . . วนัสดุทา้ยของการสง่เรือ่งเตม็วนัสดุทา้ยของการสง่เรือ่งเตม็วนัสดุทา้ยของการสง่เรือ่งเตม็วนัสดุทา้ยของการสง่เรือ่งเตม็((((ทั้งภาษาไทย และองักฤษทั้งภาษาไทย และองักฤษทั้งภาษาไทย และองักฤษทั้งภาษาไทย และองักฤษ))))    วนัที ่วนัที ่วนัที ่วนัที ่21212121เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน 2525252560606060    

        3.  3.  3.  3.  แจง้ผลการพจิารณาใหท้ราบทาง แจง้ผลการพจิารณาใหท้ราบทาง แจง้ผลการพจิารณาใหท้ราบทาง แจง้ผลการพจิารณาใหท้ราบทาง eeee----mailmailmailmail            วนัที ่วนัที ่วนัที ่วนัที ่30 30 30 30 เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน 2560256025602560    
        4444.  .  .  .  ภาคบรรยายภาคบรรยายภาคบรรยายภาคบรรยาย::::นาํสง่ นาํสง่ นาํสง่ นาํสง่ Power PointPower PointPower PointPower Point    ณ โตะ๊ลงทะเบยีนณ โตะ๊ลงทะเบยีนณ โตะ๊ลงทะเบยีนณ โตะ๊ลงทะเบยีน        วนัที ่วนัที ่วนัที ่วนัที ่30 30 30 30 พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม 2560256025602560    

        5555.  .  .  .  ภาคโปสเตอร์ภาคโปสเตอร์ภาคโปสเตอร์ภาคโปสเตอร์::::    นาํสง่นาํสง่นาํสง่นาํสง่โปสเตอร์โปสเตอร์โปสเตอร์โปสเตอร์    ณ โตะ๊ลงทะเบยีนณ โตะ๊ลงทะเบยีนณ โตะ๊ลงทะเบยีนณ โตะ๊ลงทะเบยีน        วนัที ่วนัที ่วนัที ่วนัที ่30 30 30 30 พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม 2560256025602560    
(โปสเตอร์แนวตั้งขนาดกว้าง 90 ซม.xสูง120 ซม.) 

((((ลงชือ่ลงชือ่ลงชือ่ลงชือ่)......................)......................)......................)......................................................................................................................................ผูน้าํเสนอผลงานผูน้าํเสนอผลงานผูน้าํเสนอผลงานผูน้าํเสนอผลงาน    
(.......................................................)(.......................................................)(.......................................................)(.......................................................)    
วนัที่วนัที่วนัที่วนัที่................../........................./........................./........................./................................................./............../............../............../2525252560606060    

    

หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ ::::---- 1.  คณะผู้จัดการประชุมฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาตอบรับผลงานวิจัยเพ่ือเข้าร่วมประชุมท้ังในภาคบรรยาย  
  และภาคโปสเตอร์ 

2. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี :-สมาคมเมล็ดพันธ์ุแห่งประเทศไทย: 084–938–2003<seedasso@seed.or.th>, ดร.
นิพนธ์–ผู้จัดการสมาคมฯ:081–450–2472<niponiamsupasit@yahoo.com>และศิริพร–เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ: 084–
938–2003<srpwyw@gmail.com> 

3.  ใบสมัครเข้าร่วมนําเสนผลงานวิจัยสามารถถ่ายเอกสารได้ หรือDownload ใบสมัครได้ท่ี www.seed.or.th 


