การประชุมสัมมนาในกรอบประเด็น “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ”
ใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”
ดำเนินการโดย
สำนักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:30 – 12:30 น.
ณ ห้องประชุม Lotus 5 - 6 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯ

หลักการณ์และเหตุผล
ปัจจุบันภาคการเกษตรของไทยต้องเผชิญแรงกดดันจากหลายปัจจัย ทั้งจากปัญหาเชิงโครงสร้างใน
การเข้าถึงและใช้ทรัพยากรที่ดิน แหล่งน้ำ ความด้อยประสิทธิภาพในระบบการผลิตอันเป็นผลมาจากการขาด
องค์ความรู้ในการจัดการฟาร์มและการใช้เทคโนโลยีที่ดี การขาดแคลนแรงงานพร้อมกับอัตราค่าจ้างแรงงานใน
ภาคการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น การเข้าสู่ภาวะผู้สูงวัยของเกษตรกร เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลต่อต้นทุน
การผลิตที่สูงขึ้นและมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร อีกทั้งการทำงานของกลไกตลาด
สินค้าเกษตรในระดับไร่นาที่ด้อยประสิทธิภาพ และรวมถึงการแข่งขันที่สูงในตลาดส่งออกจากพลวัตของ
นโยบายการค้าเสรีของโลก ผลกระทบจากความแปรปรวนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
โลกและภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลต่อภาวะตกต่ำของราคาสินค้าเกษตร อันนำไปสู่ปัญหาหนี้สิน การสูญเสียที่ดิน
ทำกิน ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และความไม่เป็นธรรมซึ่งบ่อยครั้งได้สร้างความขัดแย้งขึ้นในสังคม อีกทั้ง
การปรับตัวเข้าสู่ New normal จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ที่แพร่กระจายไปทั่วทุกมุม
โลก ทำให้เกษตรกร รัฐบาล เอกชน และภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกั บการเกษตรจำเป็นต้องเรียนรู้ และสร้าง
ความเข้าใจถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตร
สถานการณ์ของแรงกดดันจากปัจจัยต่างๆ ข้างต้น มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาและปรับกระบวน
ทัศน์งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเครือข่ายนักวิจัยเชิงนโยบายเกษตรในมิติต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดเป็น
นวัตกรรมเชิงความรู้อันนำไปสู่การใช้ประโยชน์ ดังนั้นสำนักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและ
เสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงกำหนดจัดการประชุมสัมมนาในกรอบประเด็น “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรเพื่อพัฒนา
ประเทศ” ใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ซึ่งมีกำหนดจัดงาน
ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรใน 2 Sessions 5 กรอบประเด็น ได้แก่
I Session: Agricultural commodity policy
(1) กรอบประเด็น ผลกระทบของนโยบายสาธารณะต่อ ความเป็น อยู่ ทางเศรษฐกิ จ ของ
เกษตรกรไทย
(2) กรอบประเด็นเชิงนโยบายและแนวทางการเพาะปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายเพื่อให้
กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย
(3) กรอบประเด็นเชิงนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือกที่ยุ้งฉางกับวิธีการจัดเก็บเพื่อรักษา
คุณภาพข้าวหอมมะลิ
II Session: Natural resource policy
(4) กรอบประเด็นเชิงนโยบายการจัดที่ดินทำกินบนพื้นที่ลุ่มน้ำ
(5) กรอบประเด็นเชิงนโยบายในการกำหนดมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อความเห็นต่อ ผลงานวิจัย การเชื่อมโยงงานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ รวมถึงประเด็นของเงื่อนไข ข้อปัญหาและความท้าทาย
3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการวิจัย รวมถึงพัฒนาทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงนโยบาย
เกษตรในอนาคต
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้รับทราบถึง ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยภายใต้กรอบประเด็น
งานวิจัยเชิงนโยบายทั้ง 5 ประเด็น รวมถึงได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันจะนำไปสู่การผลักดันผลงานวิจัยให้เกิด
การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยสำคัญที่พึงดำเนินการศึกษาต่อในอนาคต
รูปแบบการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม
บรรยายผลการศึกษาจำนวน 5 โครงการ ภายใต้ 5 กรอบประเด็น โครการละ 20-30 นาที เปิดให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อภิปราย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมได้ร่วมอภิปราย
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ผู้เข้าร่ว มประชุมประมาณ 50 ท่าน ประกอบด้ว ย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ ภาครัฐ หน่วยงาน
สนับสนุนทุนวิจัย นิสิต นักศึกษา ผู้ที่สนใจและสื่อมวลชน
เนื่องด้วยสถานการณ์ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้การจัด งาน"
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)" มีมาตรการในการคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน
สัมมนาและชมนิทรรศการในงานปีนี้อย่างเข้มงวด และเพื่อให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติการ COVID Free Setting
โดย ศบค. จึงขอจำกัดผู้เข้าร่วมงานตามหลัก Social distancing ทางผู้จัดงานจัดให้มีการเข้าร่วมประชุมและ
ชมนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบ Online คือการเข้าร่วมประชุมและชมนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ผ่าน (โปรแกรม
ZOOM) หรือ ช่องทางต่างๆ ของ วช.
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2. รูปแบบ Onsite คือการเข้าร่วมประชุมและชมนิทรรศการ ณ สถานที่จัดงาน ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนที่
เลือกรูปแบบการร่วมงานแบบ Onsite ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการจัดงาน ดังนี้
2.1 ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมกับ Upload หลักฐานการฉีดวัคซีนใน
ระบบ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า (สำหรับรูปแบบ Onsite)
www.thailandresearchexpo2021.com/Home
2.2 ได้รับการตรวจคัดกรองก่อนการเข้างาน และได้รับการบันทึกข้อมูลผลการตรวจเข้าระบบ
ลงทะเบียนของผู้ร่วมงาน เพื่อแสดงก่อนเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
2.3 แสดงหลักฐานการผ่านการตรวจคัดกรองในระบบลงทะเบียนที่ท่านได้ รับตลอดการเข้า
ร่วมงาน
** ถ้าท่านเลือกลงทะเบียนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้ว ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์การ
แก้ไขและเปลี่ ย นแปลง โดยการเข้าร่ว มประชุม ทั ้ง 2 รูปแบบ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มจะต้อ งเข้า ไป
ลงทะเบียนที่ www.agripolicyresearch.com
วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม
กำหนดจัดงานประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 – 12:30 น. ณ ห้อง
ประชุม Lotus 5 - 6 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
การลงทะเบียน
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง) ได้ที่
www.agripolicyresearch.com ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนครบ
ตามกำหนด
เนื่องจากที่นั่งสำหรับผู้ลงทะเบียนรูปแบบ Onsite (มีจำนวนจำกัด ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้
ที่ได้ลงทะเบียนก่อน โดยหลังจากการพิจารณาข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนมา จะแจ้งยืนยันการเข้าร่วมงาน
ทางอีเมล์ที่ท่านระบุไว้ ภายใน 2 วัน หลังจากที่ได้รับการลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณวรภัทร จิตรไพศาลศรี
โทร. 02-126-7632 ถึง 4 ต่อ 105

สถาบันคลังสมองของชาติ
โทรสาร 02-126-7635 อีเมล์ worapat@knit.or.th
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กำหนดการ
การประชุมสัมมนาในกรอบประเด็น “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ”
ใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”
ดำเนินการโดย
สำนักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:30 – 12:30 น.
ณ ห้องประชุม Lotus 5 - 6 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯ
08:30 – 08:50 น.
08:50 – 09:00 น.

ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับ โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์ (ผู้ประสานงาน) สำนักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและ
เสริมสร้างเครือข่ายงานวิจยั เชิงนโยบาย” สถาบันคลังสมองของชาติ
I Session: Agricultural commodity policy
Chairperson: ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรอบประเด็นผลกระทบของนโยบายสาธารณะต่อความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย
09:00 – 09:40 น.
โครงการวิจัย “ประเมินผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่หลากหลายต่อความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของ
เกษตรกรไทย”
โดย รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรอบประเด็นเชิงนโยบายและแนวทางการเพาะปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมาย
เพื่อให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย
09:40 – 10:20 น.
โครงการวิจัย “ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย”
โดย ผศ.ดร.รวิสสาข์ สุชาโต เเละคณะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรอบประเด็นเชิงนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือกที่ยุ้งฉางกับวิธีการจัดเก็บเพื่อรักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิ
10:20 – 11:00 น.
โครงการวิจัย “การศึกษาผลกระทบการจัดเก็บข้าวในยุ้งฉางของครัวเรือนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
โดย ผศ.ดร.อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ เเละคณะ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
II Session: Natural resource policy
Chairperson: รศ.ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรอบประเด็นเชิงนโยบายการจัดที่ดินทำกินบนพื้นทีล่ ุ่มน้ำ
11:00 – 11:40 น.
โครงการวิจัย “นโยบายการจัดที่ดินทำกินบนพืน้ ที่ลุ่มน้ำชัน้ ที่ 1 และชัน้ ที่ 2 : วิกฤติหรือยั่งยืน”
โดย คุณโสภณ ชมชาญ. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาที่ดนิ
กรอบประเด็นเชิงนโยบายการในการกำหนดมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
11:40 – 12:20 น.
โครงการวิจัย “การศึกษาการฟื้นตัวของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19 และ
แนวนโยบายเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
โดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
12:20 – 12:30 น.
สรุปและปิดการประชุม
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