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จากใจผู้จัดทำ
ฉบับนี้ฉบับสุดท้ายของปี 2558 ขอนำสรุปการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 

จ.ลำปาง มานำเสนอ ที่น่าสนใจคือ เป็นการประชุมที่มีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก 
กว่าทุกปีที่เคยจัดมา ซึ่งนอกจากจะมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดแล้ว 
ยังมีผู้นำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์มากกว่าปีก่อนๆ 
เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งของผู้จัดการประชุม และทางสมาคมฯ ต้องขอกล่าวคำขอบคุณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ลำปาง ที่ทำให้การประชุมนี้มีชีวิตชีวามากกว่าทุกปีที่ผ่านมา 
และขอนำเสนอผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 มาพร้อมนี้ด้วย

มีข่าวสารความก้าวหน้าที่เกี่ยวกับ แผนแม่บทยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ พ.ศ. 2558- 2567 
ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ 
ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์พืชผัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และพืชไร่และพืชตระกูลถั่ว ได้มีการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 
เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ด้านพืชผัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และพืชไร่ตระกูลถั่ว 
จึงขอนำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่นำเสนอในการป
ระชุม มาเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน 

ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต
ผู้จัดการสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องเดียว คือคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
ได้กำหนดให้จัดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2559 
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.สุรินทร์ รับเป็นเจ้าภาพ 
ขอให้สมาชิกและผู้สนใจทุกท่านได้เตรียมตัวพบกันที่ จังหวัดสุรินทร์ 
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สรุปการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ลำปาง
และ ผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

สมาคมฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ลำปาง 
ได้การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2558 
มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 217 คน มีผู้นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย จำนวน 23 เรื่อง 
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์จำนวน 21 เรื่อง แต่นำมาเสนอจริง 19 เรื่อง อีก 2 
เรื่องที่หายไปเป็นเพราะผู้นำเสนอเห็นว่ายังมีเนื้อหาไม่มากเพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษจำนวน 5 เรื่อง 
คือ

บทบาทของ สำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการสนับสนุนประเทศไทย 
เป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ ของอาเซียน Seed Hub ของประเทศไทย โดย ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ 
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Germplasm for Breeding and Seed Production in China โดย Prof. Dang Xuanmin จาก Tropical Crops 
Genetic Resources Institute, Chinese Academy of Tropical Agriculture Sciences

เมล็ดพันธุ์อินทรีย์: ทางรอดของความมั่นคงทางอาหาร โดย นายสุวิช นาคขุนทด รองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจข้าวโพด 
บริษัท เจียไต๋ จำกัด

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดย คุณนาถฤดี นาครวาจา ผู้อำนวยการมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
การผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ เพื่อการส่งออก โดย นายชะนะกร ผู้จัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์ บริษัท Adams 

Enterprises Ltd.
การเพาะเมล็ดต้นศรีมหาโพธิ์ จากพุทธคยา โดย รศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา 

นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
ในช่วงพิธีเปิด ได้เรียนเชิญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน 

และมอบรางวัล Best Paper Award 2014 จากผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ 
ครั้งที่ 11 ซึ่งผู้ที่ได้รางวัลนี้คือ ปิ่นปินัทธ์ จันทร์แหง  ปิติพงษ์ โตบันลือภพ  วันชัย จันทร์ประเสริฐ สุตเขตต์ 
นาคะเสถียร และใยป่าน เตชะบุญ เรื่อง อิทธิพลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารควบคุมแรงดันออสโมซีส 
ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์เล่ย์เชิงอุตสาหกรรมมอลต์ 

พร้อมทั้งได้เป็นสักขีพยานในการมอบเครื่องเคลือบหรือพอกขนาดเล็ก รุ่น KSC-01 
เพื่อใช้ในงานวิจัยต่อยอดและเป็นสื่อการสอน ที่ได้รับบริจาคจาก นายสุรพงษ์ ไพบูลย์สิทธิวงศ์ ผู้จัดการ บริษัท เซเรส 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 2 เครื่อง โดยมอบให้แก่ ผศ.พรทิพย์ พรสุริยา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ ดร.พิจิตรา แก้วสอน 
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระหว่างการนำเสนอผลงานทั้งภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย 
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มีการพิจารณาผลการนำเสนอที่สมควรได้รับรางวัล การนำเสนอยอดนิยม ระดับดีเด่น 1 รางวัล และ ระดับชมเชย 2 
รางวัล ซึ่งได้แก่

การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
รางวัล การนำเสนอยอดนิยม ระดับดีเด่น ได้แก่
เรื่อง คุณภาพเมล็ดพันธุ์ของถั่วลิสงสายพันธุ์ดีเด่นจากการผสมระหว่างพันธุ์ไทนาน 9 กับ ขอนแก่น 6 

และขอนแก่น 5 กับขอนแก่น 6 
นำเสนอโดย เสาวนีย์ ปัญโญยอด  ปาริชาต พรมโชติ  จวงจันทร์ ดวงพัตรา วันชัย จันทร์ประเสริฐ และเอ็จ 

สโรบล
รางวัล การนำเสนอยอดนิยม ระดับชมเชย ได้แก่
เรื่อง 

ผลของจิบเบอเรลริคแอซิดต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญของต้นกล้าสวีทเมล่อนและแตงไทยในสภาพเค็ม
โดย พรทิพย์ พรสุริยา  ปราโมทย์ พรสุริยา และกมลชัย เกลี้ยงเกลา
และเรื่อง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ยาสูบหลังการพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับโปแตสเซียมไนเตรต
โดย พรทิพย์พา ชุมแวงวาปี  จักรพงษ์ กางโสภา และบุญมี ศิริ

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย
รางวัล การนำเสนอยอดนิยม ระดับดีเด่น ได้แก่
เรื่อง ผลของการเคลือบเมล็ดร่วมกับเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis และ Pseudomonas fluorescens 

ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และการป้องกันโรคต้นแตกยางไหลของเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสม
โดย ธิดารัตน์ แก้วคำ  รัสเซล ไฮด์  จอนด์ ไกเซอร์ และ บุญมี ศิริ
รางวัล การนำเสนอยอดนิยม ระดับชมเชย ได้แก่
เรื่อง ผลของแคลเซียมซิลิเกตต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกมันบางช้าง
โดย เกรียงไกร แสงไข่ และ พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง
และเรื่อง ผลของเทคนิคการพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารป้องกันเชื้อราต่อการยับยั้งเชื้อรา Pythium spp. 

ในระยะต้นกล้ายาสูบ
โดย จักรพงษ์ กางโสภา  อนันต์ วงเจริญ และบุญมีศิริ

จากแบบสอบถามความพึงพอใจ จากการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ได้ผลสรุปดังนี้ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมประชุม
การประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 74) และมีอายุระหว่าง 25 – 40 ปี (ร้อยละ 65) 

สำหรับระดับการศึกษาของผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 65) 
และมาจากสถาบันการศึกษา (ร้อยละ 59)
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ความพึงพอใจที่มีต่อการประชุม
 ภาพรวมของการจัดประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นว่า สถานที่จัดประชุม (ร้อยละ 46) 
กำหนดการและระยะเวลาในการจัดประชุม (ร้อยละ 71) เอกสารประกอบการประชุม (ร้อยละ 47) 
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม (ร้อยละ 57) และการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 42) 
ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ยกเว้น ความเหมาะสมของอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ร้อยละ 
45) ที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

อย่างไรก็ดีมีส่วนน้อยที่ระบุว่า ต้องปรับปรุง คือ สถานที่จัดประชุม การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก 
และความเหมาะสมของอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

 ความเหมาะสมของคณะกรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นว่า การต้อนรับและการลงทะเบียน (ร้อยละ 66) พิธีเปิด (ร้อยละ 72) 

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (ร้อยละ 62) และการให้บริการของคณะกรรมการการจัดงาน (ร้อยละ 68) 
ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

อย่างไรก็ดีมีส่วนน้อยที่ระบุว่า ต้องปรับปรุง คือ พิธีเปิด และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 เนื้อหาของการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นว่า ความเหมาะสมด้านเนื้อหากับเป้าหมายของการประชุม (ร้อยละ 82) 
ความรู้ของผู้อภิปราย/ผู้บรรยาย (ร้อยละ 91) การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 83) 
การตอบข้อซักถามตรงประเด็นเข้าใจง่าย (ร้อยละ 72) ความเหมาะสมของเวลาในการอภิปราย/ตอบคำถาม (ร้อยละ 
68) และความรู้ที่ได้รับจากการประชุม (ร้อยละ 82) ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
และไม่มีประเด็นไหนที่ผู้เข้าร่วมประชุมระบุว่าต้องปรับปรุง

ผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
มีข้อเสนอแนะจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 

2558 เกี่ยวกับการหารายได้เข้าสมาคม ซึ่งได้ข้อสรุปว่า
 ให้เปิดรับการบริจาค (Donate) จากสมาชิก
 ให้สมาชิกทุกคน จ่ายค่าสมาชิกเพิ่มปีละ 200 บาท เพื่อรักษาสถานภาพ โดยสมาชิกที่มีอายุมากกว่า 70 

ปีขึ้นไปไม่ต้องจ่าย
 ข้อเสนออื่นๆ ที่นายกสมาคมฯ รับไว้พิจารณา คือ การทำเสื้อสมาคม 

การจัดการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การเพิ่มค่าลงทะเบียนการประชุมทางวิชาการฯ 
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แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
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รวมภาพจากการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 จ.ลำปาง

 

 


