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ก าหนดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแหง่ชาติ คร้ังที่ 17 
ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2566 

ณ ห้องประชุมรวงข้าว (204) ช้ัน 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 

โดย สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว 
 กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย สมาคมปรับปรุงพันธุแ์ละขยายพันธุพ์ืช 
 แห่งประเทศไทย สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (APSA) และ สมาคมวิทยาศาสตร์ 
 การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   

 

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 :-  พิธีเปิด การบรรยายพิเศษ การเสวนา และ การประชุมใหญ่สามัญ  
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย 

08:00-09:00 น. ลงทะเบียน  

09:00-10:00 น. พิธีเปิดการประชุม 
กล่าวต้อนรับ:-   รองศาสตราจารย์ ดร. ธานี  ศรีวงศ์ชัย 

คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
กล่าวรายงาน:-   รองศาสตราจารย์ ดร. จวงจันทร์ ดวงพัตรา  

นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย  
กล่าวเปิดงาน :-  ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ  สูตะบุตร 

 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- การมอบรางวัล Best Paper Award 2019 จากผลงานวิจัยที่น าเสนอ 

ในการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ คร้ังที่ 16 จังหวัดลพบุรี 

10.00-10.30 น. เปิดและชมผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์และนิทรรศการ  
(พร้อมรับประทานอาหารว่าง) 

10.30-11.15 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาแหล่งเมล็ดและการผลิตกล้าไม้ป่าพันธุ์ดี 
โดย ดร. สุวรรณ  ต้ังมิตรเจริญ  

ผู้เชียวชาญด้านส่งเสริมการปลูกป่า ส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้  

11.15-12.00 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สงวนศักด์ิ  ธนาพรพูนพงษ์  

อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี  ศิริ 
ข้าราชการบ านาญ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
 

(ร่าง) 
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13:00-15:00 น. การเสวนา เร่ือง ผลกระทบจากฝุ่นพิษและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเกษตรและป่าไม้ 
ผู้ร่วมเสวนา:-  

 - รศ.ดร. วิษณ ุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 - ผศ.ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 - นายภานุ เนื่องจ านงค์ นักภูมิสารสนเทศช านาญการ 

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

เลขานุการเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย (GAP Net) 

15:00-16:00 น. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 - 2565 และ เลือกต้ังนายกสมาคมฯ 

16:00-17:00 น. การสังสรรค์ และการเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 :- การบรรยายพิเศษ น าเสนอผลงานวิจัย และ ปิดการประชุม 

09.00-09.40 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความส าคัญของมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าในประเทศไทย 
โดย ผศ.ดร. ด ารง  พิพัฒนวัฒนากุล 

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

09.40-10.00 น. น าเสนอผลงาน  

10.00-10.20 น. น าเสนอผลงาน  

10.20-10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.40-11.00 น. น าเสนอผลงาน 

11.00-11.20 น. น าเสนอผลงาน  

11.20-11.40 น. น าเสนอผลงาน  

11.40-12.00 น. น าเสนอผลงาน  

12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

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

ผู้จัดการฝ่ายวิจัย มูลนิธิร่วมใจพัฒนา และ บริษัท ร่วมใจพัฒนาความรู้ จ ากัด 

13.40-14.00 น. น าเสนอผลงาน  

14.00-14.20 น. น าเสนอผลงาน  

14:20-14:40 น. น าเสนอผลงาน  

14:40-15:20 น. น าเสนอผลงาน  
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15.20-16.30 น. การเสวนาเร่ือง วิกฤตเมล็ดพันธุ์พืช สถานการณ์ปัจจุบัน และ โอกาสสู่ความยั่งยืน 
ผู้ร่วมเสวนา:- 

 -  ผู้แทนจากกรมการข้าว   
 -  ผู้แทนจากกรมป่าไม้   
 -  ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร   
 -  ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร   
 -  ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์   
 -  ผู้แทนจากกรมพัฒนาท่ีดิน   
 -  ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์   
 -  ผู้แทนจากสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย  
 ผู้ด าเนินการเสวนา:- รศ.ดร. จวงจันทร์  ดวงพัตรา 

นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย 

16:30-17:00 น. - สรุปการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ คร้ังที่ 17 (ปี 2566) 
- มอบประกาศ:- ภาคบรรยายดีเด่น และ ภาคโปสเตอร์ดีเด่น 
- พิธีปิดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ คร้ังที่ 17 (ปี 2566) 
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