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โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง พันธุ์พืช...สัตว์...จุลินทรีย์...ต้นทางแห่งความส าเร็จการเกษตรไทย 
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม  2563  เวลา 13.30 - 16.00น. 

 ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์  ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
--------------------------------------------------------- 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 พันธุ์พืชเป็นฐานรากส าคัญของการท าการเกษตรและระบบอาหาร กล่าวกันว่าหากผู้ใดยึดครองพันธุ์พืชได้ ผู้
นั้นย่อมครอบครองการเกษตรและอาหารได้  รวมทั้งพันธุ์สัตว์และจุลินทรีย์ก็เช่นกัน   ดังนั้นการส่งเสริม พัฒนาพันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์และจุลินทรีย์ ในประเทศไทยถือเป็นพ้ืนฐานแห่งความส าเร็จของภาคการเกษตร   และการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือพัฒนาพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์ จุลินทรีย์ ซึ่งเป็นก ารน า ค ว าม รู ้ เ กี ่ย ว กับ สิ ่งม ีช ีว ิต  ห รือ
กระบวนการของปฏิกิริยาชีว เคมีที ่ เกิดขึ ้น ในสิ ่งมีชีว ิตมา ประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมเพื ่อ ให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ที ่ก่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์ ก็เป็นอีกส่วนที่ส าคัญ    จากพ้ืนฐานที่เข้มแข็งทางการเกษตรและ
ทรัพยากรที่หลากหลายของประเทศไทย ถือเป็นส่วนส าคัญในการปรับปรุงพันธุ์พืช และสัตว์ ให้มีคุณสมบัติตาม
ต้องการ เพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่รวมทั้งการเปลี่ยนวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งประเทศไทย
สามารถเพ่ิมส่วนแบ่งของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในตลาดโลก รวมทั้งรักษาความสามารถในการแข่งขันของเราใน
สินค้าเกษตรที่ส าคัญ นอกจากการสร้างความสามารถในการแข่งขันแล้ว ไทยยังสามารถใช้ศักยภาพของไบโอเทคใน
ด้านการแพทย์เพ่ือการพ่ึงพาตนเองและลดการน าเข้ายาและเวชภัณฑ์ ซึ่งในแต่ละปีไทยน าเข้าถึง 24,000 ล้าน
บาท      

ด้านเกษตรกรรมของประเทศ ถ้าประเทศไทยไม่น าเทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยในด้านการผลิต ประเทศไทยก็จะ
ก้าวไปช้ากว่าประเทศอ่ืนๆ ซึ่งมีผลต่อการแข่งขันในด้านการส่งออกเป็นอย่างมาก  ดังนั้นการสนับสนุนงานวิจัยพัฒนา
ให้เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ และผลักดันให้มีการประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตทางการแพทย์ การเกษตร 
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุด เพ่ือการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นของประชาชนจึงเป็นสิ่งส าคัญ  แม้ประเทศไทยไม่อยู่ในฐานะที่จะแข่งขันได้ในการลงทุนท าวิจัยทางด้านจีโนม 
(genome) แต่ประเทศไทยจ าเป็นต้องสร้างความสามารถในการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลจีโนมมนุษย์ พืช และ 
จุลินทรีย์ จากฐานข้อมูลนานาชาติที่ปัจจุบันมีอยู่มหาศาล และในแต่ละนาทีมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้เพ่ือ
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ   

เพ่ือให้เกิดการกระตุ้นการส่งเสริม พัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลินทรีย์ และการน าเทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยใน
ด้านการผลิตในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการจัดเสวนาทางวิชาการครั้งนี้ 
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้  น าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง  แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรกับ
ผู้เข้าร่วมเสวนา เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้ผู้ที่สนใจสามารถน าองค์ความรู้ไปปรับใช้ได้  อีกทั้งยังมีการประมวลจัดท าสรุป
ประเด็นส าคัญต่างๆท่ีเกี่ยวข้องน าเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
       
2. วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเวทีกลางส าหรับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจจากทุกภาคส่วน 
ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการส่งเสริม พัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์
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สัตว์ จุลินทรีย์ และการน าเทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยในด้านการผลิตในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น  รวมทั้งเป็น
แรงผลักดันให้ผู้ที่สนใจสามารถน าองค์ความรู้ไปปรับใช้  อีกทั้งยังมีการประมวลจัดท าสรุปประเด็นส าคัญต่างๆเสนอผู้
ที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
              
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              ส านักงานบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
4. ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
            1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
จุลินทรีย์ และการน าเทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยในด้านการผลิตในประเทศไทย และสามารถน าองค์ความรู้ไปปรับใช้ได้ 
            2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีโอกาสให้บริการด้านวิชาการโดยการเสนอแนะทางวิชาการ เพื่อการ
แก้ปัญหาและพัฒนาประเทศชาติและสังคมต่อไป 
 
5. ผู้เข้าร่วมการเสวนา 
             ผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ อาจารย์และนิสิตจากสถาบันการศึกษา ประชาชน
ผู้สนใจทั่วไป และสื่อมวลชน  
 
6. วัน เวลา และสถานที ่
 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม  2563  เวลา 13.30-16.00น.   ณ  ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2  อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 
7. งบประมาณด าเนินการ 
             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ให้การสนับสนุน 
 

--------------------------------------------------------------- 
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ก าหนดการเสวนาทางวิชาการ 

เรื่อง พันธุ์พืช...สัตว์...จุลินทรีย์...ต้นทางแห่งความส าเร็จการเกษตรไทย 
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม  2563  เวลา 13.30 - 16.00น. 

 ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์  ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
--------------------------------------------------------------------------                  

 

13.00 – 13.30 น.  ลงทะเบียน  พร้อมรับประทานอาหารว่าง 
 

13.30 – 13.45 น.     กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนาทางวิชาการ 
                               โดย  ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์  
                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
                                 กล่าวรายงาน โดย ผศ.ดร.นิคม  แหลมสัก 
                 รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพ่ือสังคม 
 

13.45– 15.30 น.     การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง พันธุ์พืช...สัตว.์..จุลินทรีย์...ต้นทางแห่งความส าเร็จการเกษตรไทย 
   1. เรื่อง ทิศทางการส่งเสริม พัฒนา เทคโนโลยีชีวภาพ 

      โดย  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  หรือผู้แทน 

    2. เรื่อง แนวทางการพัฒนาพันธุ์พืชของประเทศไทย และทิศทางโลก 
    โดย  รศ.ดร.ธานี  ศรีวงศ์ชัย  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร 

   3. เรื่อง แนวทางการพัฒนาพันธุ์สัตว์ของประเทศไทย และทิศทางโลก 
    โดย  รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ  อาจารย์ประจ าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 

   4. เรื่อง แนวทางการพัฒนาจุลินทรีย์ของประเทศไทย และทิศทางโลก 
     โดย  ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง อาจารย์ประจ าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

   5. ด าเนินรายการเสวนา   

       โดย  ดร.สุรัสวดี อรุณวรากรณ์  อาจารย์ประจ าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร 
 

15.30 – 16.00 น.    อภิปราย ตอบข้อซักถาม และปิดการเสวนา 
 

-------------------------------------------------------------------------- 

ข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนฟรีที่ 
https://sites.google.com/ku.th/serviceconference 

 
 หรือ scan QR  code 

https://research.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=05
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https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=480004
https://research.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=05
https://research.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=01&FacultyID=02
https://research.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=03
https://research.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=01&FacultyID=05

