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ก าหนดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพนัธ์ุพชืแห่งชาติ ครัง้ที่ 16 
ระหว่างวนัที่  18 – 21 มิถุนายน 2562 

ณ ห้องประชุมพระเพทราชา อาคารรัตนเทพสตรี  
ภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี จังหวดัลพบุรี 

โดย สมาคมเมล็ดพันธ์ุแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ สมาคมการค้าเมล็ดพนัธ์ุไทย  

และ สมาคมปรับปรุงพนัธ์ุและขยายพันธ์ุพชืแห่งประเทศไทย 
 

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562:- พิธีเปิด การบรรยายพิเศษ การเสวนา การน าเสนอผลงานวิจัย และ  
การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมเมล็ดพนัธ์ุแห่งประเทศไทย 

08:00-09:00 น. ลงทะเบียน (พร้อมรับประทานอาหารวา่ง) 
09:00-10:00 น. พิธีเปิดการประชุม 

กล่าวต้อนรับ:-   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จนิตนา  เวชมี  
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

กล่าวรายงาน:-   รองศาสตราจารย์ ดร. จวงจันทร์ ดวงพัตรา  
นายกสมาคมเมลด็พนัธ์ุแหง่ประเทศไทย  

กล่าวเปิดงาน :-  นายสุปกิต  โพธ์ิปภาพันธ์ 
 ผู้วา่ราชการจงัหวดัลพบุรี 

- การมอบรางวัล Best Paper Award 2018 จากผลงานวิจัยที่น าเสนอ 
ในการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธ์ุพืชแห่งชาติ ครัง้ที่ 15 

10:00-11:30 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “การสร้างพันธ์ุข้าวโพด จากแนวคดิสู่การค้า สไตล์ ดร. เป๊ก” 
โดย ดร. ทวีศักดิ์  ภู่หล า   

กรรมการผู้จดัการ บริษัท สวีทซีดส์ จ ากดั 
11:30-12:00 น. - เปิดและชมผลงานวจิัยภาคโปสเตอร์และนิทรรศการ 
12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-15:00 น. การเสวนา เร่ือง “มติิใหม่เมล็ดพนัธ์ุในยุคปรับเปล่ียน” 

ผู้ร่วมเสวนา :-  
 - ดร. ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร 

- คุณพาโชค  พงษ์พานิช  
- ดร. บุญญานาถ  นาถวงษ์     
- คุณพิชญา  รุจิรวัฒน์               

นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธ์ุไทย 
บ.แปซิฟิคเมล็ดพนัธ์ุ จ ากัด 
บ.มอนซานโต้ไทยแลนด์ จ ากัด - ไบเออร์ ครอปซายน์ 
บ.ซินเจนทา ซีดส์ จ ากัด 

 ผู้ด าเนินการเสวนา :-  ดร. เมธินี  ศรีวัฒนกุล 

15:00-15:20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15:20-16:00 น. การน าเสนอผลงาน (2 เร่ือง) 
16:00-17:00 น. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
17:00-21:00 น. การเลีย้งรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

 

(ร่าง) 
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วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562:- การบรรยายพิเศษ และ น าเสนอผลงานวิจัย  

08:30-09:30 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “Forage Seed Production and Distribution” 
โดย ดร. อารีรัตน์  ลุนผา 

ภาควิชาสตัวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

09:30-10:30 น. การน าเสนอผลงาน (3 เร่ือง) 
10:30-11:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
11:00-12:00 น. การน าเสนอผลงาน (3 เร่ือง) 
12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-14:00 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “การปรับปรุงพันธ์ุและการผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถ่ัว” 

โดย ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร 
14:00-15:00 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “บทบาทของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถ่ัวชุมชน” 

โดย ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
15:00-15:20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15:20-16:20 น. การน าเสนอผลงาน (3 เร่ือง) 

16:20-18:00 น. ตามรอยประวัติศาสตร์ ณ วังนารายณ์ 

วันพฤหสับดีที่ 20 มิถุนายน 2562:- การบรรยายพิเศษ น าเสนอผลงานวิจัย และ สรุปปิดการประชุม 

08:30-09:30 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวนุ่มเพื่อตอบสนองตลาดข้าว 
 เพื่อการส่งออก” 

โดย ผู้แทนจากกรมการข้าว 
09:30-10:30 น. การน าเสนอผลงาน (3 เร่ือง) 

10:30-11:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

11:00-12:00 น. การน าเสนอผลงาน (3 เร่ือง) 

12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00-14:00 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “แหล่งเมล็ดและการปรับปรุงพันธ์ุไม้ป่าเพื่อการส่งเสริม 
 การปลูกไม้มีค่าและป่าเศรษฐกิจ” 

โดย ผู้แทนจากกรมป่าไม้ 
14:00-15:00 น การบรรยายพิเศษ เร่ือง “ธุรกิจเมล็ดพันธ์ุ 4.0”  

โดย คุณชัยพันธ์  ลิมปิวรรณ 
 รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจเมล็ดพันธ์ุ บริษัท เจียไต๋เมล็ดพนัธ์ุ จ ากัด 

15:00-15:20 น พักรับประทานอาหารว่าง 
15:20-16:00 น. - สรุปการประชุมทางวชิาการเมล็ดพันธ์ุพืชแห่งชาติ ครัง้ที่ 16 (ปี 2562) 

- มอบประกาศ:- ภาคบรรยายดีเด่น และ ภาคโปสเตอร์ดเีด่น 
- พิธีปิดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธ์ุพชืแห่งชาติ ครัง้ที่ 16 (ปี 2562) 
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วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562:- ศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ ณ จังหวัดลพบุรี 

08:00 น. ผู้ร่วมคณะศึกษาดูงาน พร้อมกัน ณ ลานจอดรถ มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

08:00-11:30 น. เดินทางไปศึกษาดงูานด้านการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ: บริษัท สวีทซดีส์ จ ากัด  
(ใช้เวลาเดนิทางและดงูานประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที) 

 (รับประทางอาหารวา่งและอาหารกลางวนั ณ บริษัท สวีทซีดส์ จ ากดั) 

13:00-16:00 น. เดินทางไปศึกษาดงูานด้านการผลิตเมล็ดพันธ์ุ: บริษัท เจริญโภคภณัฑ์ โปรดิ๊วส์ จ ากัด  
(ใช้เวลาเดนิทางและดงูานประมาณ 3 ชัว่โมง) 

 (รับประทานอาหารวา่ง ณ บริษัท เจริญโภคภณัฑ์ โปรดิว๊ส์ จ ากดั) 

16:00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
หมายเหตุ: ช่วงเวลาที่ก าหนดอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

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

 
 


