
โครงการประชุมทางวชิาการเมลด็พนัธ์ุพชืแห่งชาติ ครั�งที  12 

ระหว่างวนัที  9 – 11 มิถุนายน 2558 

ณ ห้องประชุม โรงแรมเวยีงลคอร จังหวดัลาํปาง 

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

หลกัการและเหตุผล :- 

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพนัธ์ุที�ดีแห่งหนึ�งของโลก เนื�องจากมีสภาพภูมิอากาศทั(งร้อนและเยน็
เหมาะแก่การผลิตเมล็ดพนัธ์ุ เกษตรกรรายยอ่ยมีความสามารถในการเพาะปลูก กระบวนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุของไทย
สร้างรายไดจ้ากการส่งออก เฉพาะในปี 2556 รวม 4,965 ลา้นบาท หรือประมาณเกือบ 5,000 ลา้นบาท เป็นการ
ส่งออกเมล็ดพนัธ์ุพืช จาํนวน 37 ชนิดพืช ไปยงั 94 ประเทศทั�วโลก ประเทศที�เป็นลูกคา้สําคญัคือ เวียดนาม โดย
มีมูลค่าส่งออกไปยงัเวียดนามทั(งหมด 1,728 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.8 จากมูลค่าการส่งออกเมล็ดพนัธ์ุ
ทั(งหมด ตามดว้ย สหรัฐอเมริกา อินเดีย เมียนม่าร์ ฮอลแลนด์ ปากีสถาน จีน ศรีลงักา ญี�ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
บงักลาเทศ และ อินโดนีเซีย ซึ� งมีมูลค่าการส่งออกมากกวา่ 100 ลา้นบาทในแต่ละประเทศ (กรมวิชาการเกษตร, 2557) 
และในปี 2555 ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัและพืชไร่ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 80 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 
จดัอยู่ในลาํดบัที� 24 ของประเทศผูส่้งออกเมล็ดพนัธ์ุของโลก และเป็นอนัดบั 1 ของภูมิภาคอาเซียน 
(http://www.worldseed.org/isf/seed_statistics.html) จาก 37 ชนิดพืชที�ส่งออกในปี 2556 เมล็ดพนัธ์ุขา้วโพด มีมูลค่า
การส่งออกสูงสุด 1,756.4 ลา้นบาท ตามดว้ยเมล็ดขา้วโพดหวาน พริก และแตงโม ซึ� งมีมูลค่าการส่งออก ในแต่
ละชนิดพืชมากกวา่ 100 ลา้นบาท 

 

ปัจจุบนัคู่แข่งที�สําคญัในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุของประเทศไทย คือ ประเทศจีนและญี�ปุ่น ดงันั(น 
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งจาํเป็นตอ้งวจิยัและพฒันาปรับปรุงสายพนัธ์ุ รวมทั(งใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ�มคุณภาพ
และผลผลิตต่อไร่ เพื�อตอบสนองความตอ้งการของตลาดที�เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นการเพิ�มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของเมล็ดพนัธ์ุจากประเทศไทย สมาคมเมล็ดพนัธ์ุแห่งประเทศไทยจึงไดริ้เริ�มเป็น
ตวักลางในการจดัการประชุมวิชาการเมล็ดพนัธ์ุพืชแห่งชาติโดยมีสถาบนัอุดมศึกษาที�เปิดสอนดา้นวิทยาการ
เมล็ดพนัธ์ุ ต่างหมุนเวยีนเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุม  

 

ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเมล็ดพนัธ์ุแห่งประเทศไทย ครั( งที� 3/2557 เมื�อวนัที� 28 
กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 3 อาคารภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
กรุงเทพมหานคร ไดม้อบหมายให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ลาํปาง เป็นเจา้ภาพการจดัการประชุม
ทางวิชาการเมล็ดพนัธ์ุพืชแห่งชาติ ครั( งที� 12 ประจาํปี 2558 ซึ� งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ลาํปาง 
ไดต้ระหนกัในความสาํคญัของการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นวทิยาการเมล็ดพนัธ์ุเสมอมา มีการจดัการเรียนการสอน
ดา้นเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ ผลิตผลงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนไดส้ร้างบณัฑิตเพื�อเป็นบุคลากรที�สําคญั
จาํนวนมากในบริษทัเมล็ดพนัธ์ุต่างๆ ของประเทศไทย จึงตอบรับเป็นเจา้ภาพในการจดัการประชุมทางวิชาการ
เมล็ดพนัธ์ุพืชแห่งชาติ ครั( งที� 12 เพื�อมีส่วนร่วมในการพฒันาอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธ์ุของไทย 

 

- 2 -/วตัถุประสงค์... 
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วตัถุประสงค์ :- 

1.  เพื�อให้นกัวิจยั นกัวิชาการดา้นวิทยาการเมล็ดพนัธ์ุจากทุกภาคส่วนไดพ้บปะแลกเปลี�ยนความรู้ และ
ประสบการณ์จากผลงานการวจิยัและพฒันา 

2.  เพื�อให้นกัวิจยั และนกัวิชาการของภาครัฐภาคการศึกษา และภาคเอกชน ไดรั้บทราบขอ้มูลความรู้ที�
เป็นปัจจุบนัที�เกี�ยวกบัความกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาการเมล็ดพนัธ์ุ เพื�อการทาํธุรกิจในอุตสาหกรรมเมล็ด
พนัธ์ุพืช 

3.  เพื�อใหน้กัวจิยัและนกัวชิาการจากสถาบนัที�ทาํการวิจยัดา้นเมล็ดพนัธ์ุไดมี้ทิศทางของโครงการศึกษาวิจยั
ได้ตรงกบัปัญหาของอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธ์ุไทย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ภาคเอกชน  ผูป้ระกอบธุรกิจผลิตคา้เมล็ดพนัธ์ุไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 

หน่วยงานเจ้าภาพจัดประชุม :- 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปาง และ สมาคมเมล็ดพนัธ์ุแห่งประเทศไทย 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมประชุม :- 

1. ภาครัฐ เช่น กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมการขา้ว, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมปศุสัตว,์  
 กรมพฒันาที�ดิน, กรมป่าไม ้และ สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ จาํนวน 50 คน 
2. ภาคการศึกษา เช่น มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลยัขอนแก่น, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,

มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ มหาวิทยาลยันเรศวร, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี, มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทุกวิทยาเขต, 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั และเครือข่าย
มหาวทิยาลยัราชภฏั เป็นตน้ จาํนวน 50 คน 

3.  ภาคเอกชน (บริษทัผูป้ระกอบการผลิตและคา้เมล็ดพนัธ์ุในประเทศไทย) จาํนวน 50 คน 
4.  นกัศึกษา จาํนวน 50 คน 

 

หน่วยงานที เชิญร่วมประชุม :- 

� กรมวชิาการเกษตร 
� กรมการขา้ว   
� กรมส่งเสริมสหกรณ์   
� กรมปศุสัตว ์     
� กรมพฒันาที�ดิน  
� กรมป่าไม  
� สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

 
- 3 -/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์... 
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� มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, วทิยาเขตกาํแพงแสน 
� มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ◌์ 
� มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
� มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
� มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ 
� มหาวทิยาลยันเรศวร 
� มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
� มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  
� มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
� มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  
� มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
� มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
� มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
� มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
� มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
� มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
� มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
� มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
� มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
� มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
� มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
� มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
� เครือขา่ยมหาวทิยาลยัราชภฏั 
� หน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
� บริษทัผูป้ระกอบการผลิตและคา้เมล็ดพนัธ์ุในประเทศไทย 

 

กาํหนดการประชุม :- 

ระหวา่งวนัที�  9 – 11 มิถุนายน 2558 
 

สถานที จัดประชุม :- 
โรงแรมเวยีงลคอร จงัหวดัลาํปาง 
 

- 4 -/กจิกรรม... 
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กจิกรรม :- 

1.  การบรรยายพิเศษ  - โดยผูท้รงคุณวุฒิ 
2.  การนาํเสนอผลงานวจิยั  - ภาคบรรยาย โดยการสรุปเสนอในหอ้งประชุม และ ภาคโปสเตอร์  
3.  การแสดงนิทรรศการผลิตภณัฑ   - ภาคราชการ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน 
4.  การทศันศึกษาดูงาน  - ดูงานการผลิตเมล็ดพนัธ์ุพืช  

 

การสมัคร/อตัราค่าลงทะเบียน :-  

� อตัราค่าลงทะเบียนร่วมประชุมทางวชิาการเมลด็พนัธ์ุพชืแห่งชาติ ครั�งที  12  
 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  1.  คา่ลงทะเบียนรวมคา่ทศันศึกษาดูงาน ทั(งนี(  ไมร่วมคา่ใชจ่้ายในการเดินทางและคา่ที�พกั (ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมจ่ายเอง)  
2.  กรุณาแจง้ความจาํนง และชาํระคา่ลงทะเบียนร่วมประชุม ภายในวนัที� 10 พฤษภาคม 2558 
3.  คณะผูจ้ดัฯ ขอสงวนสิทธิl ไมจ่่ายเงินคืนไมว่า่กรณีใดๆ 

 

ผลที คาดว่าจะได้รับ :- 

1.  ไดรั้บรู้ขอ้มูลดา้นการวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพนัธ์ุของหน่วยงาน และสถาบนั
ต่างๆ 

2. ไดรั้บทราบทิศทางและกรอบงานวจิยัดา้นเมล็ดพนัธ์ุ เพื�อการจดัทาํแผนงานโครงการในอนาคตของ 
 สถาบนัที�สังกดั 
3.  ไดศึ้กษาผลงานที�เกิดจากการวจิยัพฒันาและการทาํอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธ์ุของบริษทัเอกชน 
4.  ไดรั้บเอกสารประกอบการประชุมฯ และรายงานการประชุมฉบบัเตม็ 

 

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

 
 

 

 

 

ประเภท 

ผู้ลงทะเบียน 

ค่าลงทะเบียน 

ก่อนวนัที  10 พ.ค.58 หลงัวนัที  10 พ.ค.58 

* สมาชิกสมาคมฯ 2,000 บาท/ราย 2,500 บาท/ราย 

* บุคคลทั วไป 2,500 บาท/ราย 3,000 บาท/ราย 

* นิสิต / นักศึกษา 1,000 บาท/ราย 1,500 บาท/ราย 


