กําหนดการ
การประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทยวจิ ยั เพือ่ ประชาชน”
วันที่ 20 มิถนุ ายน 2561
ณ ศูนยประชุมวายุภักษโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร ชั้น 4 แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. พิธีเปดการประชุม
กลาวรายงาน
โดย ศาสตราจารยสิริฤกษ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
กลาวเปด และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วิจัยยุคใหมเขาถึงประชาชน”
โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
09.30 - 10.30 น. ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “วิจัยอยางคุมคาตอบโจทยการพัฒนาประเทศ”
โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
10.30 - 12.30 น. การประชุมระดมสมอง “โจทยวิจัยสําหรับวิถีชีวิตคนไทย และอาชีพของคนไทย”
 ขาว (ชัน
้ 2 หอง BB-204)

ผูนําการประชุม
• นางอัญชลี อุไรกุล
อดีตเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
• นายสมเกียรติ มรรคยาธร
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปทุมไรซมิล
แอนดแกรนารี จํากัด (มหาชน)
• นายสุกรรณ สังขวรรณะ
ชาวนาตนแบบ

 ยางพารา (ชัน
้ 2 หอง BB-212)

ผูนําการประชุม
• นางณพรัตน วิชติ ชลชัย
ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
การยางแหงประเทศไทย
• ดร.ชโย ตรังอดิศยั กุล
- รองประธาน ฝายมาตรฐาน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- กรรมการผูจัดการ บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร จํากัด
• นายอุทยั สอนหลักทรัพย
ประธานสภาเครือขายยางและสถาบันเกษตรกร
ยางพาราแหงประเทศไทย

 มันสําปะหลัง และออย (ชัน
้ 2 หอง BB-207)

ผูนําการประชุม
• ศาสตราจารย ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิพ์ เิ ชษฐ
กรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย
• นางวรวรรณ ชิตอรุณ
เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้าํ ตาลทราย
• รองศาสตราจารย ดร.กลาณรงค ศรีรอต
กรรมการ บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
• นายจีระศักดิ์ ประทุมศรี
เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง
• นายสันติภาพ ศรีสขุ จร
เกษตรกรชาวไรออย
 ไมผลเศรษฐกิจ (ลําไย มะพราว ทุเรียน และมังคุด) (ชัน
้ 2 หอง BB-205)
ผูนําการประชุม
• นายเปรม ณ สงขลา
บรรณาธิการวารสารเคหการเกษตร
• นายประยูร พลพิพฒ
ั นพงศ
ประธานกรรมการบริษัท สมทรายทองเชียงใหม จํากัด
• นายณรงคศกั ดิ์ ชืน่ สุชน
กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จํากัด
• นายสุทศั น เหลาทอง
เกษตรกรชาวสวนลําไย
• นายจรัญ เจริญทรัพย
เกษตรกรชาวสวนมะพราว
• นายอุดม วรัญูรฐั
เกษตรกรชาวสวนทุเรียน และมังคุด

 ปาลมน้าํ มัน (ชัน
้ 2 หอง BB-208)

 โคเนือ้ และโคนม (ชัน
้ 2 หอง BB-209)

ผูนําการประชุม
• ศาสตราจารย ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ
ผูอํานวยการสถานวิจัยพืชกรรมปาลมน้ํามัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
• นายเอนก ลิม่ ศรีวไิ ล
กรรมการผูจัดการ บริษัท โกลดเดนเทเนอรา จํากัด
• นายศุภชัย จินตนาเลิศ
กรรมการผูจัดการ กลุมบริษัท สุขสมบูรณ
• นายโสฬส เดชมณี
เกษตรกรสวนปาลมน้ํามัน

ผูนําการประชุม
• ศาสตราจารยกติ ติคณ
ุ พีระศักดิ์ จันทรประทีป
ที่ปรึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• นายพฤฒิ เกิดชูชนื่
กรรมการผูจัดการ บริษัท แดรี่โฮม จํากัด
• นายกิตติพทั ธ เทียบประทานพร
กรรมการผูจัดการ บริษัท สยามบีฟ จํากัด

การแพทยครบวงจร (ชัน้ 4 หอง BB-401)
ผูนําการประชุม
• นายแพทยพรี พล สุทธิวเิ ศษศักดิ์
รักษาการผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
• นายแพทยจกั รกริช โงวศิริ
ผูชวยเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
• นายแพทยพงษพัฒน ปธานวนิช
นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

 อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วและชุมชน (ชัน
้ 4 หองวายุภกั ษ 2-4)



ผูนําการประชุม
• ศาสตราจารย ดร.มิง่ สรรพ ขาวสอาด
ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
• ผูช ว ยศาสตราจารยสภุ าวดี โพธิยะราช
ผูอํานวยการฝาย ฝายการวิจยั มุง เปา
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
• ดร.อดิษฐ ชัยรัตนานนท
- รองประธานฝายนโยบายและวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย
- กรรมการผูจัดการ บริษัท Golden Discovery Express

12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 16.30 น. การเสวนา เรื่อง “เปดโลกงานวิจัย ดวยนวัตกรรมมุงเปา ป 2562”
ผูรวมเสวนา
• นายแพทยพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ รักษาการผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
• นางสาวกุลวรา โชติพันธุโสภณ รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
• นางสาววลัยทิพย โชติวงศพพิ ฒ
ั น ผูชว ยผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
• ผูชวยศาสตราจารยสุภาวดี โพธิยะราช ผูอํานวยการฝาย ฝายการวิจัยมุงเปา
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
• รองศาสตราจารย ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ ผูจัดการโครงการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผน
งานวิจัยที่มุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
• ดร.วิมลกานต โกสุมาศ รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ผูดําเนินการเสวนา
• ดร.วิภารัตน ดีออง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
หมายเหตุ : 1. ภาคเชารับประทานน้ําชา-กาแฟและอาหารวาง 09.30 - 10.00 น. ในหองประชุม
2. ภาคบายรับประทานน้ําชา-กาแฟและอาหารวาง 15.00 น.
3. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

