การประชุมระดมสมอง
“กาหนดโจทย์วิจัยเรื่อง สัก และพะยูง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ในฐำนะเป็นหน่วยงำนร่วมสนองพระรำชดำริในโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)ได้เล็งเห็น
ถึงควำมสำคัญในกำรสนับสนุนงำนวิจัยที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี รวมถึงปัจจุบันนโยบำยรัฐบำลส่งเสริมกำรอนุรักษ์พันธุ์พืชและสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้กับไม้มีค่ำของชำติโดยส่งเสริมให้ประชำชนปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดิ นกรรมสิทธิ์ไม่เป็นไม้หวงห้ำม และกำร
ทำไม้ไม่ต้องได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ทำให้ประชำชนมีรำยได้มั่นคงจำกกำรประกอบอำชีพทำไม้หรือใช้เป็น
หลักทรัพย์ในกำรค้ำประกัน ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้ น ประเทศมีรำยได้จำกกำรส่งออกไม้ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
และพื้นที่ป่ำของประเทศซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติกอปรกับยุทธศำสตร์และแผนงำนกำรส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบ
ครบวงจร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๙ได้กำหนดเป้ำหมำยในกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำไม้ให้ได้ไม่น้อยกว่ำ ๒๖ ล้ำนไร่รำยได้เฉลี่ยของ
เกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจไม่น้อยกว่ำ ๔๒๐,๐๐๐ บำทต่อคนต่อปี(ก้ำวพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำง)ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภำคป่ำไม้ของประเทศไม่น้อยกว่ำ ๒ ล้ำนล้ำนบำท เพื่อเป็นกำรขับเคลื่อนงำนวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและ
ยุทธศำสตร์และแผนงำนกำรส่งเสริมไม้เศรษฐกิจฯ
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ในฐำนะเป็นหน่วยงำนร่วมสนอง
พระรำชดำริ จึงมุ่งเน้นกรอบกำรวิจัยในประเด็นกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไม้ยืนต้น สัก และพะยูง เนื่องจำกเป็นไม้ที่มีมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจสูงและสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนรำก เพื่อนำควำมรู้ไปเผยแพร่ให้กับคนในชุม ชนได้รู้
และเข้ำใจถึง ประโยชน์ ของพืชที่มีอยู่ ในชุมชน รวมถึงกำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเข้ำกับ
ควำมรู้จำกภูมิปัญญำของท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อให้มีกำรวิจัยในมิติต่ำงๆเพื่อนำไปสู่กำรนำเสนอกลยุทธ์ (เชิงนโยบำย) ให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
บูรณำกำรร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนำอุตสำหกรรมไม้สัก และไม้พะยูงให้เกิดมูลค่ำเพิ่ม และสร้ำงควำมยั่งยืนทำง
เศรษฐกิจ วช. จึงกำหนดจัดกำรประชุมระดมสมอง กำหนดโจทย์วิจัยเรื่อง สัก และพะยูง ภำยใต้โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)”ประจำปีงบประมำณ
๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๓๐พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำร
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องและนำไปจัดทำกรอบกำรวิจัยที่
สอดคล้องกับนโยบำยเพื่อให้ได้ผลงำนวิจัยที่มีประโยชน์ต่อประเทศต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสนองพระรำชดำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี(อพ.สธ.)
๒.๒ เพื่อกำหนดโจทย์วิจัยให้สอดคล้องกับแผนแม่บทโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)
๒.๓ เพื่อให้นักวิจัย นักวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นประเด็นกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไม้
ยืนต้น สัก และพะยูง
/๔. รูปแบบ...

-๒๓. รูปแบบการจัดประชุม
กำรบรรยำย กำรระดมสมอง กำรเสวนำ
๔. ผู้เข้าร่วมประชุม
นักวิจัย อำจำรย์ ผู้ที่สนใจ ทั้งจำกภำครัฐ เอกชน และประชำสังคม จำนวน ๒๐๐ คน
๕. ระยะเวลาในการจัดประชุม
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๖.๑ นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับข้อเสนอกำรวิจัย และกรอบกำรให้
ทุนอุดหนุนกำรวิจัยด้ำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี ปีงบประมำณ ๒๕๖๒
๖.๒ นักวิจัยสำมำรถจัดทำข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่ถูกต้องและตรงตำมเงื่อนไขที่ วช. ประกำศ
๖.๓ นักวิจัยสำมำรถดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ วช. กำหนด เพื่อขอรับกำรสนับสนุนทุนวิจัย
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๐๖-๔๐๘
๘. การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมระดมสมอง
ผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน โดยสำมำรถ
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2Q4GTHb ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – ๒๘พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
สำหรับกำรประชุมดังกล่ำว ผู้เข้ำ ร่วมกำรประชุม (ภำครัฐ) สำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำประชุมได้จำก
ต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ ตำมระเบียบดังนี้
๑. ระเบี ยบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุม ระหว่ำง
ประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ระเบี ยบสำนั กนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรอนุมัติให้ เดินทำงไปรำชกำร และจัดกำรประชุม ของทำง
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๔ และแก้ไขเพิ่มเติม
๓. พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
๔. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒)
๙. สถานที่จัดการประชุม
ณ โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำร และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ



- ๓-

-ร่างการประชุมระดมสมอง
“กาหนดโจทย์วิจัยเรื่อง สัก และพะยูง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.

๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.

ลงทะเบียนและรับประทำนอำหำรว่ำง
พิธีเปิดกำรประชุม
โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
กำรเสวนำ เรื่อง “การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสู่การใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์”
ผู้ดำเนินรำยกำรและร่วมเสวนำ
รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์
ผู้ร่วมเสวนำ
นายพรชัย จุฑามาศ
ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธุ์
รศ.ดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์
นายวรรณศักดิ์ รุ่งโรจน์วณิชย์
ตอบข้อซักถำมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
กำรระดมสมองเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)
กลุ่มที่ ๑ กรอบกำรวิจัย "สัก"
ประธำนกลุ่ม รศ.ดร.นภำวรรณ นพรัตนรำภรณ์
กลุ่มที่ ๒ กรอบกำรวิจัย "พะยูง"
ประธำนกลุ่ม นำยวรรณศักดิ์ รุ่งโรจน์วณิชย์
สรุปกำรนำเสนอผลกำรระดมควำมคิดเห็น
ปิดกำรประชุม

หมายเหตุกำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

