รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่ งชาติ ครั้งที่ 16

(ร่ าง)

i

กาหนดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พชื แห่ งชาติ ครัง้ ที่ 16
ระหว่ างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2562
ณ ห้ องประชุมพระเพทราชา อาคารรัตนเทพสตรี
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
โดย สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่ งประเทศไทย ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กรมการข้ าว กรมส่ งเสริมการเกษตร กรมป่ าไม้ สมาคมการค้ าเมล็ดพันธุ์ไทย
และ สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พชื แห่ งประเทศไทย
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562:- พิธีเปิ ด การบรรยายพิเศษ การเสวนา การนาเสนอผลงานวิจัย และ
การประชุมใหญ่ สามัญ สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่ งประเทศไทย
08:00-09:00 น. ลงทะเบียน (พร้ อมรับประทานอาหารว่าง)
09:00-10:00 น. พิธีเปิ ดการประชุม
กล่ าวต้ อนรับ:- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา เวชมี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กล่ าวรายงาน:- รองศาสตราจารย์ ดร. จวงจันทร์ ดวงพัตรา
นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
กล่ าวเปิ ดงาน :- นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
ผู้วา่ ราชการจังหวัดลพบุรี
- การมอบรางวัล Best Paper Award 2018 จากผลงานวิจัยที่นาเสนอ
ในการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่ งชาติ ครัง้ ที่ 15
10:00-11:30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้ างพันธุ์ข้าวโพด จากแนวคิดสู่การค้ า สไตล์ ดร. เป๊ ก”
โดย ดร. ทวีศักดิ์ ภู่หลา
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท สวีทซีดส์ จากัด
11:30-12:00 น. - เปิ ดและชมผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ และนิทรรศการ
12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-15:00 น. การเสวนา เรื่อง “มิติใหม่ เมล็ดพันธุ์ในยุคปรับเปลี่ยน”
ผู้ร่วมเสวนา :- ดร. ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร นายกสมาคมการค้ าเมล็ดพันธุ์ไทย
- คุณพาโชค พงษ์ พานิช
บ.แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จากัด
- ดร. บุญญานาถ นาถวงษ์
บ.มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จากัด - ไบเออร์ ครอปซายน์
- คุณพิชญา รุจิรวัฒน์
บ.ซินเจนทา ซีดส์ จากัด
ผู้ดาเนินการเสวนา :- ดร. เมธินี ศรีวัฒนกุล
15:00-15:20 น. พักรับประทานอาหารว่ าง
15:20-16:00 น. การนาเสนอผลงาน (2 เรื่อง)
16:00-17:00 น. การประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2561
17:00-21:00 น. การเลีย้ งรับรองผู้เข้ าร่ วมการประชุมฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ii

รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่ งชาติ ครัง้ ที่ 15

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562:- การบรรยายพิเศษ และ นาเสนอผลงานวิจัย
08:30-09:30 น.

15:00-15:20 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Forage Seed Production and Distribution”
โดย ดร. อารีรัตน์ ลุนผา
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การนาเสนอผลงาน (3 เรื่อง)
พักรับประทานอาหารว่ าง
การนาเสนอผลงาน (3 เรื่อง)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว”
โดย ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของศูนย์ ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน”
โดย ผู้แทนจากกรมส่ งเสริมการเกษตร
พักรับประทานอาหารว่ าง

15:20-16:20 น.

การนาเสนอผลงาน (3 เรื่อง)

16:20-18:00 น.

ตามรอยประวัติศาสตร์ ณ วังนารายณ์

09:30-10:30 น.
10:30-11:00 น.
11:00-12:00 น.
12:00-13:00 น.
13:00-14:00 น.
14:00-15:00 น.

วันพฤหัสบดีท่ ี 20 มิถุนายน 2562:- การบรรยายพิเศษ นาเสนอผลงานวิจัย และ สรุปปิ ดการประชุม
08:30-09:30 น.

09:30-10:30 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนุ่มเพื่อตอบสนองตลาดข้ าว
เพื่อการส่ งออก”
โดย ผู้แทนจากกรมการข้ าว
การนาเสนอผลงาน (3 เรื่อง)

10:30-11:00 น.

พักรับประทานอาหารว่ าง

11:00-12:00 น.

การนาเสนอผลงาน (3 เรื่อง)

12:00-13:00 น.
13:00-14:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แหล่ งเมล็ดและการปรับปรุงพันธุ์ไม้ ป่าเพื่อการส่ งเสริม
การปลูกไม้ มีค่าและป่ าเศรษฐกิจ”
โดย ผู้แทนจากกรมป่ าไม้
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 4.0”
โดย คุณชัยพันธ์ ลิมปิ วรรณ
รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ เมล็ดพันธุ์ จากัด
พักรับประทานอาหารว่ าง
- สรุปการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่ งชาติ ครัง้ ที่ 16 (ปี 2562)
- มอบประกาศ:- ภาคบรรยายดีเด่ น และ ภาคโปสเตอร์ ดเี ด่ น
- พิธีปิดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พชื แห่ งชาติ ครัง้ ที่ 16 (ปี 2562)

14:00-15:00 น

15:00-15:20 น
15:20-16:00 น.

รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่ งชาติ ครัง้ ที่ 15

iii

วันศุกร์ ท่ ี 21 มิถุนายน 2562:- ศึกษาดูงานด้ านการผลิตเมล็ดพันธุ์ ณ จังหวัดลพบุรี
08:00 น.
ผู้ร่วมคณะศึกษาดูงาน พร้ อมกัน ณ ลานจอดรถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
08:00-11:30 น. เดินทางไปศึกษาดูงานด้ านการผลิตเมล็ดพันธุ์: บริษัท สวีทซีดส์ จากัด
(ใช้ เวลาเดินทางและดูงานประมาณ 3 ชัว่ โมง 30 นาที)
(รับประทางอาหารว่างและอาหารกลางวัน ณ บริษัท สวีทซีดส์ จากัด)

13:00-16:00 น. เดินทางไปศึกษาดูงานด้ านการผลิตเมล็ดพันธุ์: บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส์ จากัด
(ใช้ เวลาเดินทางและดูงานประมาณ 3 ชัว่ โมง)
(รับประทานอาหารว่าง ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิว๊ ส์ จากัด)

16:00 น.

เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หมายเหตุ: ช่ วงเวลาที่กาหนดอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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