การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ ๓8
วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
หลักการและเหตุผล
ข้าวโพดและข้าวฟ่ างเป็ น ธัญ พื ช ที่ ส าคั ญ ทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งต่ อ
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ไปจาหน่ายยังตลาด
ต่างประเทศ จึงมีความต้องการใช้เมล็ดข้าวโพดและข้าวฟ่างในปริมาณสูง ในปี ๒๕๕8/๕9 ประเทศไทยผลิต
ข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ได้ 4.6 ล้ านตัน ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ ยงสั ต ว์ข องไทยปี 2558 มี 5.72 ล้ านตั น
เพิ่มขึ้นจาก 5.04 ล้านตัน ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์
ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น ทาให้ต้องนาเข้าเมล็ดข้าวโพดและวัตถุดิบทดแทนข้าวโพด สาหรับเมล็ดข้าวฟ่างใช้ใน
อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ผลผลิตข้าวฟ่างโดยรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง จากที่
ผลิ ตได้ ๑.๕ แสนตัน ในปี ๒๕๔๑ เหลื อเพี ยง 4.6 หมื่นตันในปี ๒๕๕7 (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
๒๕๕8) ในขณะที่ความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ภ ายในประเทศสูงถึง ๒.๒-๒.๙ แสนตันต่อปี
การผลิ ตข้าวโพดและข้าวฟ่ างของไทยขึ้น กับ สภาพดิน ฟ้ าอากาศ พื้ น ที่ ผ ลิ ตยังอาศัย น้าฝน เสี่ ยงต่อความ
เสียหายจากฝนแล้ง น้าท่วม และการระบาดของศัตรูพืช ปัญหาการผลิตที่สาคัญ คือ ต้นทุนการผลิตค่อนข้าง
สูงเนื่องจากผลผลิตต่อไร่ต่า ทาให้ไม่สามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ นอกจากนี้ ยัง มีปัญหาขาดแคลน
แรงงานในการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาผลผลิตให้มีคุณภาพดี เป็นต้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งดาเนินการหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดประชุมวิชาการ
ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติขึ้นทุกสองปี โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ รูปแบบของการประชุมเป็นการ
เสนอผลงานที่ดาเนินการวิจัยที่ได้ผลดีแล้วในแต่ละปี รวมทั้งงานวิจัยที่กาลังก้าวหน้า มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านวิช าการ การส่ งเสริม การตลาด และการใช้ป ระโยชน์ เพื่อพั ฒ นาการผลิ ตข้าวโพดและข้าวฟ่ างให้ มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงเพียงพอกับการใช้ภายในประเทศ ในปี ๒๕60 กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการประชุมฯ ครั้งที่ ๓8 ประสานการจัดงานในด้านต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย
และภาคเอกชน ทั้ งนี้ เพื่ อเป็ น ประโยชน์ ต่อ การพั ฒ นางานวิจั ย การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต การใช้
ประโยชน์ การตลาดของข้าวโพดและข้าวฟ่างไทยต่อไปในอนาคต
ส าหรั บ ข้ าราชการสามารถเข้ าประชุ ม ได้ โดยไม่ ถื อ เป็ น วั น ลา และมี สิ ท ธิ เบิ ก ค่ าลงทะเบี ย นและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้น สังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 เมื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้บังคับบัญชา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ เสนอผลงานวิ จั ย ด้ า นข้ า วโพดและข้ า วฟ่ า ง ตลอดจนแลกเปลี่ ยนความคิ ด เห็ น และ
ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการเกษตร นักวิจัย นักส่งเสริมการเกษตร อาจารย์ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
๒. เพื่ อ เป็ น การเพิ่ มพู น ความรู้ ของนั ก วิช าการเกษตร นั กวิจั ย อาจารย์ นั ก ส่ งเสริม การเกษตร
ภาครัฐ และภาคเอกชนที่ทางานด้านข้าวโพดและข้าวฟ่าง
๓. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างให้มีคุณภาพ เพียงพอกับความ
ต้องการใช้ภายในประเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ และนักส่งเสริมการเกษตรจากภาครัฐและเอกชน สามารถนาความรู้ที่ได้
จากการประชุม ทั้งในภาคบรรยายและนิทรรศการ ไปประกอบการสร้างงานวิจัย หรือประยุกต์ใช้ในการวิจัย
การส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้ เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างของประเทศต่อไป
รูปแบบการประชุม
ประกอบด้วยการนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ การอภิปราย การศึกษาดูงาน
การจัดนิทรรศการ ผู้นาเสนอผลงานประกอบด้ว ย นักวิชาการเกษตร นักวิจัย อาจารย์ นักส่งเสริมการเกษตร
จากกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
นักวิชาการเกษตร นักวิจัย อาจารย์ นักส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่การเกษตร และหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน ๒๕๐ คน
กาหนดวัน เวลา และสถานที่
วัน ที่ 25-27 กรกฎาคม ๒๕60 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมวิชาการเกษตร
งบประมาณค่าใช้จ่าย
๑. ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น ผู้เข้าประชุมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทาเอกสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรมวิชาการเกษตร

