
โครงการประชุมทางวิชาการเมล็ดพนัธุพืชแหงชาติ คร้ังท่ี 11 
ระหวางวันท่ี 20 – 23 พฤษภาคม 2557 

ณ โรงแรม แกรนด จอมเทียน พาเลซ เมอืงพัทยา จังหวัดชลบุร ี
********************* 

หลักการและเหตุผล :- 
ประเทศไทยเปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุท่ีดีแหงหนึ่งของโลก เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศท้ังรอนและเย็น

เหมาะแกการผลิตเมล็ดพันธุ รวมท้ังเกษตรกรรายยอยมีความสามารถในการเพาะปลูก อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ 
ไดสรางคุณประโยชนใหแกประเทศไทยและเกษตรกรไทย ดังเชน การสรางรายไดจากการสงออกและจําหนาย
ในประเทศ มูลคาประมาณ 9,000 – 10,000 ลานบาท/ป การสรางงานภายในประเทศใหกับเกษตรกรผูผลิตเมล็ด
พันธุมากกวา 30,000 ครัวเรือน รายไดประมาณ 3,000 ลานบาท/ป การสรางความมั่นคงในการปอนวัตถุดิบเขาสู
อุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา และลดการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ ในป 2555 ประเทศไทยมี
รายไดจากการสงออกเมล็ดพันธุควบคุม จํานวน 29 ชนิด มีมูลคารวมท้ังหมด 3,904 ลานบาท โดยมีมูลคาการ
สงออกเมล็ดพันธุขาวโพดอยางเดียว 1,362 ลานบาท มูลคาท่ีเหลือเปนเมล็ดพันธุในกลุมพืชผักท่ีมีมูลคามากคือ 
มะเขือเทศ และผักบุงจีน 

 
ปจจุบันคูแขงท่ีสําคัญในการผลิตเมล็ดพันธุของประเทศไทย คือ ประเทศจีน ไตหวัน อินเดีย อินโดนิ

เชีย  และ ฟลิปปนส  ดังนั้น หนวยงานที่ เกี่ ยวของจําเปนตองวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุและ
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีบทบาทตอการเพ่ิมคุณภาพและผลผลิตตอไร เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดท่ี
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของเมล็ดพันธุจากประเทศไทย 
สมาคมเมล็ดพันธุแหงประเทศไทยจึงไดริเ ร่ิมเปนตัวกลางในการจัดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุพืช
แหงชาติโดยมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนดานวิทยาการเมล็ดพันธุตางหมุนเวียนเปนเจาภาพในการจัดประชุม  

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไดตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาองคความรูดาน

วิทยาการเมล็ดพันธุเสมอมา มีการจัดการเรียนการสอนดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ  ผลิตผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ ตลอดจนไดสรางบัณฑิตเพ่ือเปนบุคลากรท่ีสําคัญจํานวนมากในบริษัทเมล็ดพันธุตาง  ๆผศ.ดร.อนชุา จุลกะ
เสวี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ไดเห็นความสําคัญของการจัดการประชุม
ทางวิชาการฯ ดังกลาว จึงตอบรับเปนเจาภาพในการจัดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุแหงชาติ คร้ังท่ี 11 เพื่อ
มีสวนรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุของไทย 
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วัตถุประสงค :- 
1. เพ่ือใหนักวิจัย นักวิชาการดานวิทยาการเมล็ดพันธุจากทุกภาคสวนไดพบปะแลกเปลี่ยนความรู และ

ประสบการณจากผลงานการวิจัยและพัฒนา 
2. เพ่ือใหนักวิจัย และนักวิชาการของภาครัฐภาคการศึกษา และภาคเอกชน ไดรับทราบขอมูลความรูท่ี

เปนปจจุบันท่ีเกี่ยวกับความกาวหนาทางดานวิทยาการเมล็ดพันธุ เพ่ือการทําธุรกิจในอุตสาหกรรม
เมล็ดพันธุพืช 

3. เพ่ือใหนักวิจัยและนักวิชาการจากสถาบันท่ีทําการวิจัยดานเมล็ดพันธุไดมีทิศทางของโครงการ
ศึกษาวิจัยไดตรงกับปญหาของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุไทย และสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของภาคเอกชนผูประกอบธุรกิจผลิตคาเมล็ดพันธุไดอยางเปนรูปธรรม 

หนวยงานเจาภาพจัดประชุม :- 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ สมาคมเมล็ดพันธุแหงประเทศไทย 

กลุมเปาหมายผูรวมประชุม :- 
1.  ภาครัฐ เชน กรมวิชาการเกษตร, กรมสงเสริมการเกษตร, กรมการขาว, กรมสงเสริมสหกรณ, กรมปศสุตัว, 

กรมพัฒนาที่ดิน, กรมปาไม และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จํานวน 50 
คน 

2. ภาคการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, มหาวิทยาลัยขอนแกน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
มหาวิทยาลัยแมโจ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง , 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เปนตน จํานวน 
50 คน 

3. ภาคเอกชน (บริษัทผูประกอบการผลิตและคาเมล็ดพันธุในประเทศไทย) จํานวน 50 คน 
4. นักศกึษา จํานวน 50 คน 

หนวยงานท่ีเชิญรวมประชุม :- 
 กรมวิชาการเกษตร 
 กรมสงเสริมการเกษตร  
 กรมการขาว   
 กรมสงเสริมสหกรณ   
 กรมปศุสัตว      
 กรมพัฒนาท่ีดิน  
 กรมปาไม  
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน, วิทยาเขตกําแพงแสน 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
 มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 มหาวิทยาลัยแมโจ  
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอืน่ๆ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎฯ 
 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 มหาวิทยาลัยนครพนม 
 สถาบันการศึกษาอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวของ  
 บริษัทผูประกอบการผลิตและคาเมล็ดพันธุในประเทศไทย 

กําหนดการประชุม :- 
ระหวางวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 2557 

กิจกรรม :- 
1) การบรรยายพิเศษ   - โดยผูทรงคณุวุฒ ิ
2) การแสดงผลงานวิจัย   - ภาคโปสเตอร และการสรุปเสนอในหองประชุม 
3) นิทรรศการผลิตภณัฑ   - ภาคราชการ ภาคการศกึษา และภาคเอกชน 
4) การศึกษาดูงาน   - ดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี 
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สถานท่ีจัดประชุม:- 
โรงแรม แกรนด จอมเทียน พาเลซ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุร ี

การสมัคร/อัตราคาลงทะเบียน :-  
 1.  การสมัครรวมประชุมวิชาการเมล็ดพันธุพืชแหงชาติ คร้ังท่ี 11  
              ระหวางวันท่ี 20 – 23 พฤษภาคม 2557 

ประเภทผูลงทะเบียน คาลงทะเบียน 
กอนวันที ่30 เม.ย.57 หลังวันที่ 30 เม.ย.57 

* สมาชิกสมาคมฯ 2,000 บาท/ราย 2,500 บาท/ราย 
* บุคคลท่ัวไป 2,500 บาท/ราย 3,000 บาท/ราย 
* นิสิต / นักศึกษา 1,000 บาท/ราย 1,500 บาท/ราย 

หมายเหต ุ:  1. คาลงทะเบียน ไมรวมคาใชจายในการเดินทาง และคาท่ีพัก (ผูเขารวมประชุมจายเอง)  
2. กรุณาแจงความจํานง และชําระคาลงทะเบียนรวมประชมุ ภายในวันที ่30 เมษายน 2557 
3. คณะผูจัดประชุมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมจายเงินคืนไมวากรณีใดๆ 

 
 2.  การสมัครรวมทัศนศกึษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี  
  อัตราคาทัศนศึกษาดูงาน 800 บาท/ราย (รวมคาพาหนะและคาเขาชมสถานท่ีระหวางทศันศกึษา) 
หมายเหต ุ:   1.  คาทัศนศึกษา ไมรวมคาท่ีพัก คืนวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 และคาอาหารระหวางทัศนศึกษา  

2.  ผูมีความประสงครวมทัศนศึกษาดูงาน กรุณาแจงความจํานง และชําระคาลงทะเบียนทัศนศึกษา 
ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2557  

3. คณะผูจัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมจายเงินคืนไมวากรณีใดๆ 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :- 
1.  รับรูขอมูลดานการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมลด็พันธุของหนวยงานและสถาบันตางๆ 
2.  รับทราบทิศทางและกรอบงานวิจัยดานเมล็ดพันธุ เพ่ือการจัดทําแผนงานโครงการในอนาคตของ 

สถาบันที่สังกัด 
3. ศึกษาผลงานท่ีเกิดจากการวิจัยพัฒนาและการทําอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุของบริษัทเอกชน 
4.  เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมฉบับเต็ม 

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


