
รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธ์ุพืชแห่งชาติ คร้ังที ่15                                  i 
 

ก าหนดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธ์ุพืชแห่งชาต ิครัง้ท่ี 15 
ระหว่างวันที่  19 – 21 มิถุนายน 2561 

ณ ห้องประชุมภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จังหวัดเชียงใหม่ 
โดย สมาคมเมล็ดพันธ์ุแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมป่าไม้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมการค้าเมล็ดพันธ์ุไทย  

และ สมาคมปรับปรุงพันธ์ุและขยายพันธ์ุพืชแห่งประเทศไทย 
 

วันอังคารท่ี 19 มิถุนายน 2561:- พธีิเปิด การบรรยายพเิศษ และ การเสวนา 

08:00-08:30 น. ลงทะเบียน 
08:30-10:30 น. การเสวนา เร่ือง “มิตใิหม่ของธุรกิจเมล็ดพันธ์ุและกล้าไม้” 

ผู้ร่วมเสวนา :- 
 - นายกฤษฎา สุขวิวัฒน์  

นกัปรับปรุงพนัธุ์ไม้ดอก บริษัท อะเมริซีด (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ ากดั 
 - นายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา 

ท่ีปรึกษานายกสมาคมผู้รวบรวมและจ าหนา่ยเมล็ดพนัธุ์ข้าว 
 - นายธนวัฒน์  เมฆขยาย 

Crop Support Manager บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากดั 
 - นายพัฒนา ชมพูวิเศษ  

ผู้จดัการแผนกผลิตกล้าไม้(อีสาน) บริษัท สยามฟอเรสทรี จ ากดั 
 ผู้ด าเนินการเสวนา :-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวนศักดิ์  ธนาพรพูนพงษ์ 

10:30-10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10:45-11:30 น. พธีิเปิดการประชุม 

กล่าวรายงาน:-   รองศาสตราจารย์ ดร. จวงจันทร์ ดวงพัตรา  
นายกสมาคมเมล็ดพนัธุ์แหง่ประเทศไทย  

กล่าวเปิดงาน :-  นายอนันต์  สุวรรณรัตน์   
 อธิบดีกรมการข้าว 

- การมอบรางวัล Best Paper Award 2017 จากผลงานวิจัยท่ีน าเสนอ 
ในการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธ์ุพืชแห่งชาต ิครัง้ท่ี 14 

- เรียนเชิญผู้แทนท่ีเป็นเจ้าภาพร่วม และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี  
  ถ่ายรูปร่วมกัน 
- พธีิส่งมอบการจัดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธ์ุพืชแห่งชาต ิครัง้ท่ี 16  
  ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี 
- เปิดและชมผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์และนิทรรศการ 
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11:30-12:15 น. การบรรยายพเิศษ เร่ือง “กลยุทธ์การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวของกรมการข้าว” 
ดร. กฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล   
รองอธิบดีกรมการข้าว 

12:15-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00-14:00 น. การบรรยายพเิศษ เร่ือง “Rice seed sysyem in Thailand: Issues and challenges” 
ผศ.ดร. อรชส นภสินธุวงศ์ 

14:00-14:20 น. ผลของการพอกเมล็ดพันธ์ุร่วมกับธาตุอาหารพืชต่อคุณภาพของมะเขือเทศลูกผสม 
สันตภิาพ ไชยสาร และ บญุมี ศริิ 

14:20-14:40 น. การเพิ่มคุณภาพเมล็ดพันธ์ุและการเจริญเตบิโตของต้นกล้ามะเขือเทศลูกผสม 
ด้วยการพอกเมล็ดร่วมกับธาตุอาหารพืช ZnSO4.7H2O, MgSO4.7H2O และ 
CaCl2.2H2O  

วัชลาวลี ทองจันทร์ จกัรพงษ์ กางโสภา และ บญุมี ศริิ 
14:40-15:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15:00-15:20 น. ผลของการเคลือบ fosetyl-aluminium บนก้อนพอกเมล็ดพันธ์ุต่อคุณภาพ  

การเจริญเตบิโต และการป้องกันการเข้าท าลายของเชือ้ราในระยะต้นกล้ายาสูบ 
วิชุดา คะสีทอง  อนนัต์ วงเจริญ และ บญุมี ศริิ 

15:20-15:40 น. ผลของการพอกเมล็ดพันธ์ุผักกาดหอมร่วมกับสารเคมีป้องกันเชือ้ราและ 
อายุการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธ์ุและการเจริญเตบิโตของต้นกล้า 

ศศิประภา บัวแก้ว และบญุมี ศริิ 

15:40-16:00 น. การเคลือบเมล็ดพันธ์ุร่วมกับจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการงอกและการเจริญเตบิโต 
ของต้นกล้าผักกาดหอม 

จักรพงษ์ กางโสภา Russell K. Hynes และ บญุมี ศริิ 
16:00-16:40 น. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 
16:40-18:30 น. - เดนิทางไป ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ พร้อมดูงานการด าเนินงานกิจกรรม 

  ของศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
18:30-21:00 น. การเลีย้งรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561:- การบรรยายพเิศษ และ น าเสนอผลงานวิจัย  
08:30-09:20 น. การบรรยายพเิศษ เร่ือง การขอรับรองห้องปฏิบัตกิารตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ

ตามมาตรฐานสากล 
ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน  

09:20-09:40 น. ผลของการเคลือบเมล็ดพันธ์ุร่วมกับ Gibberellic acid และ Ethephon ต่อ 
คุณภาพเมล็ดพันธ์ุและการเจริญเตบิโตของแตงกวาระยะต้นกล้า 

พัชรา ค าพันธ์ และ บญุมี ศริิ 
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09:40-10:00 น. ผลของการเคลือบเมล็ดพันธ์ุด้วยสารเรืองแสง Rhodamine B ต่อคุณภาพและ 
การเรืองแสงของเมล็ดพันธ์ุแตงกวาลูกผสมหลังการเก็บรักษา 

เกศินี ถนอมขวัญ คณิต วิชิตพนัธุ์ และ บญุมี ศริิ 
10:00-10:20 น. การเปล่ียนแปลงของเอนไซม์ dehydrogenase และโปรตีนของเมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศ 

หลังการเคลือบด้วยธาตุอาหารพืช 
กิตตวิรรณ  กล้ารอด  อโนมา ดงแสนสขุ และบญุมี  ศริิ 

10:20-10:40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10:40-11:00 น. 
 

ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยฮอร์โมนพืชต่อคุณภาพเมล็ดพันธ์ุและการเจริญเตบิโต
ของต้นกล้ามะเขือเทศหลังการเก็บรักษา 

ณัฐชญา สายค าวงศ์ และ บญุมี ศริิ 
11:00-11:20 น. คุณภาพของเมล็ดพันธ์ุแตงกวาที่เคลือบร่วมกับ Auxins ภายใต้การเก็บรักษา 

เมล็ดพันธ์ุในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 
จิราภรณ์ หาญสุริย์ และ บญุมี ศริิ 

11:20-11:40 น. การผลิตเอทานอลและการแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวข้องกับการเส่ือมของ 
ไมโทคอนเดรียของเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลีย้งสัตว์ท่ีถูกเร่งอายุ 

ชาลิสา แจ้งสกุล  ด ารงวฒุิ ออ่นวิมล และ ภศัจี คงศีล 
11:40-12:00 น. การเปรียบเทียบระยะปลูกท่ีแตกต่างกันจากการปลูกด้วยเคร่ืองหยอดเมล็ด 

ในการผลิตเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลือง  
สิทธิพงศ์  ศรีสว่างวงศ์  ศฬิษา สงัวิเศษ ศิริลกัษณ์ พทุธวงค์  ชมพนูชุ ศรีทองแท้ 
พนมไพร  ส าเร็จรัมย์  ปกรณ์ เลิศวิมลชยั  เอกอนนัต์ ชนะทะเล  
อ านาจ บตุรทองค าวงษ์ และ ขจรวิทย์  พนัธุ์ยางน้อย   

12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00-14:00 น. การบรรยายพเิศษ เร่ือง “ข้าวโพดหวานพันธ์ุใหม่ ราชินีทับทมิสยาม Siam Ruby 
Queen” 

ทวีศักดิ์  ภู่หล า และ รวิกานต์  ภู่หล า 
บริษัท สวีทซีดส์ จ ากดั 

14:00-14:20 น พักรับประทานอาหารว่าง 

14:20-15:30 น. - สรุปการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธ์ุพืชแห่งชาติ ครัง้ท่ี 15 (ปี 2561) 
- มอบประกาศ:- ภาคบรรยายดีเด่น และ ภาคโปสเตอร์ดีเด่น 
- พธีิปิดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธ์ุพืชแห่งชาต ิครัง้ท่ี 15 (ปี 2561) 
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วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561:- ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
08:00 น. ผู้ร่วมคณะศึกษาดูงาน พร้อมกัน ณ ลานจอดรถโรงแรมเชียงใหม่ภูค า 

08:00-09:45 น. เดนิทางไป บริษัท แวนด้าซีดส์ จ ากัด (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 45 นาที) 
พร้อมศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก 

09:45-11:45 น. เดนิทางไป บริษัท ไทยนอร์ทเทิร์น ซีดส์ จ ากัด (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
พร้อมศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักและไม้ดอก 

 (รับประทานอาหารวา่งบนรถขณะเดนิทาง) 

11:45-13:30 น. เดนิทางไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์  

13:30-14:30 น. ศึกษาดูงาน ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 

14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14:45-16:00 น. เดนิทางไปดอยอินทนนท์ 

16:00-17:00 น. เดนิทางกลับ โรงแรม เชียงใหม่ภูค า 

หมายเหตุ: ช่วงเวลาที่ก าหนดอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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