กำหนดกำร
เสวนำเครือข่ำยกำรเลี้ยงหมูหลุม (รวมพลคนเลี้ยงหมูหลุม ครั้งที่ 2)
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมข้ำวหอมมะลิ อำคำรอทิตยำทร คณะเกษตรศำสตร์และเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ จ.สุรินทร์
************************
10.00 - 11.00 น. กำรเสวนำเครือข่ำยกำรเลี้ยงหมูหลุม “ประสบกำรณ์จำกเครือข่ำยผู้เลี้ยงหมูหลุม”
โดยวิทยำกรจำก ผู้เลี้ยงหมูหลุมที่มากประสบการณ์ จาก จ.สุรินทร์ ราชบุรี ชุมพร
11.00 - 12.00 น. กำรบรรยำยพิเศษ ระเบียบมำตรฐำนหมูหลุม และสถำนกำรณ์โรคระบำดในสุกร
โดยวิทยำกรจำก กรมปศุสัตว์
13.00 - 14.30 น. กำรเสวนำเครือข่ำยกำรเลี้ยงหมูหลุม “แนวทำงกำรพัฒนำกำรเลี้ยงหมูหลุมจำกต้นน้ำสู่ปลำยน้ำ”
โดยวิทยำกรจำก กรมปศุสัตว์ ผู้เลี้ ยงหมูห ลุมและหมูดำ ผู้ทำเกษตรอินทรีย์ และผู้ บริโภคจำก
ผู้บริหำรโรงแรม
14.30 – 16.00 น. กำรเสวนำเครือข่ำยกำรเลี้ยงหมูหลุม “แนวทำงกำรพัฒนำกำรเลี้ยงหมูหลุม ในยุค Disruption”
โดยวิทยำกรจำก สถาบันการศึกษาชื่อดัง ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์
16.00 - 16.30 น. เปิดเวทีแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยกำรเลี้ยงหมูหลุม
***********************
08.30 - 16.30 น. 1. ชมนิทรรศการ จากเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุม สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน
2. ช็อปผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุม และสินค้าจากชุมชน
3. สาธิตการทาผลิตภัณฑ์หมูหลุมจากเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุม และกรมปศุสัตว์
4. พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุม ผู้บริโภคนักวิจัย
อาจารย์ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

กำหนดกำร
เสวนำเครือข่ำยกำรเลี้ยงหมูหลุม (รวมพลคนเลี้ยงหมูหลุม ครั้งที่ 2)
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมข้ำวหอมมะลิ อำคำรอทิตยำทร คณะเกษตรศำสตร์และเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ จ.สุรินทร์
********************
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 09.30 น.

09.30 - 10.00 น.
10.00 - 11.00 น.

11.00 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดกำรเสวนำเครือข่ำยกำรเลี้ยงหมูหลุม (รวมพลคนเลี้ยงหมูหลุม ครั้งที่ 2)
กล่าวต้อนรับ โดย รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
กล่าวรายงาน โดย ผู้อานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
พิธีเปิด
โดย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสุรเดช สมิเปรม)
ชมนิทรรศกำร และชิมผลิตภัณฑ์จำกหมูหลุม พร้อมเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยง
หมูหลุม
ช่วงที่ 1 การเสวนาเครือข่ายการเลี้ยงหมูหลุม “ประสบการณ์จากเครือข่ายผู้เลี้ยงหมู
หลุม”
ผู้ดำเนินรำยกำร นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมกำรเสวนำ ๑. นายสุพจน์ สิงห์โตศรี ผู้เลี้ยงหมูหลุม จ.ราชบุรี
๒. นายชะลอ เหลือบุญเลิศ ผู้เลี้ยงหมูหลุม จ.ชุมพร
๓. นางสาวพิมพ์จันทร์ ประทุมทอง ผู้เลี้ยงหมูหลุม จ.สุรินทร์
ช่วงที่ ๒ การบรรยายพิเศษ
1. การออกใบรั บรองฟาร์ มที่ มี ร ะบบการป้ อ งกั น โรคและการเลี้ ย งสั ต ว์ ที่เ หมาะสม
Good Farming Management (GFM) และสถานการณ์โรค ASF
โดย น.สพ.ธีรพงศ์ ยืนยงโอฬาร สานักควบคุม ป้องกัน และบาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
2. ระเบียบ/มาตรฐานการรับรองฟาร์มเลี้ยงหมูหลุม และมาตรฐานโรงฆ่าสุกรเพื่อลด
ปัญหาโรงฆ่าเถื่อน
โดย ผู้แทนจากสานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

-213.00 - 14.30 น.

ช่วงที่ ๓ การเสวนาเครือข่ายการเลี้ยงหมูหลุม “แนวทางการพัฒนาการเลี้ยงหมูหลุม
จากต้นน้าสู่ปลายน้า”
ผู้ดำเนินรำยกำร ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์
1. การเพิ่มมูลค่าเนื้อสุกรเกรดพรีเมี่ยมจากการเลือกใช้พันธุ์สุกร
โดย คุณประภาส มหินชัย สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
2. การนามูลหมูหลุมมาผลิตปุ๋ย/ปุ๋ยอินทรีย์
โดย คุณกัญญา อ่อนศรี ผู้ทาเกษตรอินทรีย์ จ.สุรินทร์
3. การพัฒนาตลาด/การแปรรูปเนื้อหมูหลุม
โดย 1.คุณสุพจน์ สิงห์โตศรี ผู้เลี้ยงหมูหลุม จ.ราชบุรี
2.คุณอลิสรา ศิวยาธร ผู้บริโภค: โรงแรมศิวาเทล
3.คุณธีรภัทร์ สุดเวหา ผู้เลี้ยงหมูดา จ.เพชรบูรณ์

14.30 – 16.00 น.

ช่วงที่ 4 การเสวนาเครือข่ายการเลี้ยงหมูหลุม “แนวทางการพัฒนาการเลี้ยงหมูหลุม
ในยุค Disruption”
ผู้ดำเนินรำยกำร ดร.กมล ฉวีวรรณ สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
1. โอกาสและการพัฒนาการเลี้ยงหมูหลุมของเกษตรกรไทย
โดย 1. รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. ผศ.ดร.น.สพ.จาลอง มิตรชาวไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
3. ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. การสนับสนุนสินเชื่อ
โดย ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาสุรินทร์
3. การหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์
โดย ผู้อานวยการกองแผนงาน กรมปศุสัตว์
เปิดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการเลี้ยงหมูหลุม

16.00-16.30 น.

หมำยเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.00-10.15 น. และเวลา 14.30-14.45 น.

