การประชุมสัมมนา เรื่อง “อนาคตเกษตรประเทศไทย”
เนื่องในโอกาสประชุมใหญ่สามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
**********************************************************

หลักการเหตุผล
ด้วยการเกษตรในปั จจุบั นกํ าลังเผชิญ กับความท้ าทายเป็ นอย่างยิ่ง ทั้ งจากสภาวะการเปลี่ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ความผันผวน
ของราคาสินค้าเกษตร และการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของหลายประเทศ การเปิดเสรีทางการค้าที่กําลังมีปัญหา
อยู่ในปัจจุบัน โดยที่ในส่วนของประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะได้รับผลกระทบจากความท้าทายดังกล่าวแล้ว ยังมีความ
ท้าทายในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ อายุเฉลี่ยของเกษตรกรไทยอยู่ในระดับสูง และการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร
ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวในทุกด้านอย่างรอบคอบและรอบด้าน โดยเฉพาะการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องและเท่าทันความก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนายกระดับความสามารถของ
เกษตรกร เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการผลิตต่อไร่ และคุณภาพความปลอดภัยของผลผลิต อันจะนําไปสู่ความ
เข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร และความยั่งยืนโดยรวมของภาคเกษตรไทย
แต่ในอดีตที่ผ่านมา นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการเกษตร ขาดการวางยุทธศาสตร์และมาตรการระยะ
ยาว การดํ าเนิ น การส่ วนใหญ่ จึ งเป็ น เรื่อ งเฉพาะหน้ าที่ ป ระสบปั ญ หาความล่ าช้ า ขาดการบู ร ณาการ และขาด
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งเหล่ า นี้ ล้ ว นเป็ น ปั ญ หาและอุ ป สรรคสํ า คั ญ ต่ อ ความเข้ ม แข็ งและยั่ งยื น ของภาคเกษตรไทย ที่
จําเป็นต้องได้รบั การแก้ไขอย่างถูกต้องและทันสถานการณ์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์อย่าง
ยั่งยืน
ดังนั้น เพื่อความสําเร็จของการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาการเกษตร ซึ่งในอนาคตจะต้องเผชิญกับความท้า
ทายต่างๆ ดังได้กล่าวมาแล้ว รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีการจัดทําร่างแนวทางการปฏิรูปภาค
การเกษตร...สู่ความยั่งยืน โดยเฉพาะการวางแผนการเกษตรใน ๒๐ ปี และ ๕ ปี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ความเข้มแข็งของเกษตรกร และการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นกําลังสําคัญอันหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้หลุดพ้น
จากกับดับรายได้ปานกลาง ประกอบกับในปัจจุบันมีนักวิชาการเกษตรที่มีความรู้ความสามารถทั้งที่เกษียณอายุ
ราชการแล้ว และยังทํางานอยู่ นักวิชาการเหล่านี้ล้วนมีอุดมการณ์ และหลักการที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่
ทางด้านการเกษตร แต่ขาดจุดศูนย์กลางในการแสดงออก หรือขาดความมั่นใจในการแสดงออกที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมเกษตรกร และในปัจจุบันเราจะพบเห็นบุคคลที่คิดว่าตนเองมีความรู้ความสามารถทางการเกษตร โดย
ขาดความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน นํามาซึ่งความไม่ถูกต้องตามหลักการ และนับวันจะยิ่งสร้างความเข้าใจผิดให้เกิด
ขึ้นกับสังคม จนน่าจะเกิดอันตรายในหลายรูปแบบ ดังนั้น ถ้าจะได้มีเวทีเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการเกษตร นักวิชาการ เกษตรกร ส่วนราชการ และธุรกิจเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรที่จะ
ช่วยกันวิเคราะห์และให้ความคิดเห็นแนวทางการปฏิรูปภาคการเกษตร...สู่ความยั่งยืน รวมทั้งการให้ความเข้าใจ
พื้นฐานที่ถูกต้องต่อภาคการเกษตรไทย เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล เพื่อให้แนวทางการปฏิรูป
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ภาคการเกษตร...สู่ความยั่งยืน สามารถที่จะตอบโจทย์เพื่อการแก้ไข และพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สมาคมพื ช สวนแห่ งประเทศไทย จึงเห็ น สมควรจัด ให้ มี การสั ม มนาเพื่ อ ให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ในภาคการเกษตร
นักวิชาการ พี่น้องเกษตรกร ส่วนราชการ ธุรกิจเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อมวลชน ได้มาร่วมแสดงความ
คิดเห็น เรื่อง “อนาคตเกษตรประเทศไทย” ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ของสมาคมพืช
สวนแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปภาคการเกษตร...สู่ความยั่งยืน” ตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในภาคเกษตร เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาค
การเกษตรในอนาคต
- เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการเกษตร และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
- เพื่อสนั บสนุน ส่งเสริม กระตุ้นองค์กรหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องทางการเกษตรให้ได้แสดงบทบาทต่อสังคม
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
- เพื่ อ เสนอแนะแนวทาง หรื อ อนาคตทางการเกษตรที่ ส อดคล้ อ งกั บ การแก้ ไขปั ญ หาและพั ฒ นาภาค
การเกษตรตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) คือ “เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา”

การดําเนินงาน
- บรรยายพิเศษ และอภิปรายกลุ่ม
- ประชุมใหญ่สามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

วัน เวลา สถานที่
วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๒๐๐ คน
-

สมาชิกสมาคมวิชาการเกษตรต่างๆ
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
เกษตรกร
สื่อมวลชน

งบประมาณ
ใช้งบประมาณของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
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กําหนดการ
เวลา
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น.

๐๙.๒๐ - ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการประชุม
โดย นายอนันต์ ดาโลดม
นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
พิธีมอบโล่เกียรติยศให้แก่ผู้ทาํ คุณประโยชน์ต่อวงการพืชสวนไทยในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “อนาคตเกษตรประเทศไทย”
โดย นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
รับประทานอาหารว่าง
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มุมมองของ TDRI กับอนาคตภาคเกษตรประเทศไทย”
โดย ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร
นักวิชาการเกียรติคุณ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
รับประทานอาหารกลางวัน
การอภิปรายกลุ่ม เรื่อง “ฤาจะสิ้นยุคเกษตรประเทศไทย”
ผู้ร่วมอภิอปราย
- นายวีระศักดิ์ วงศ์สมบัติ
อุปนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิ ัฒน์
นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมือง
- ดร.มนตรี คงตระกูลเทียน
คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย
กรรมการสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ผู้ดําเนินการอภิปราย
- ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
อดีตผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมของสมาคมฯ ที่กําลังดําเนินงาน
- การจัดตั้งสมาคมสภาเครือข่ายนักวิชาการเกษตรไทย
- การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ ๑ (2018)
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๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.

- การประชุม Asian Horticultural Congress ครั้งที่ ๓ (AHC 2020)
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙
งานเลี้ยงสังสรรค์

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
- ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับมุมมองจากผู้บรรยาย และผู้รว่ มอภิปรายถึงสถานการณ์ภาคเกษตรในปัจจุบัน
และอนาคต
- ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลที่อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วยในแนวทางทางการปฏิรูปภาคการเกษตร...สู่ความยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลอาจนําไปปรับปรุงเพื่อการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน
***********************************************************

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
แบบตอบรับประชุมใหญ่สามัญประจําปี พ.ศ. 2558 - 2559
และ การสัมมนา เรื่อง อนาคตเกษตรประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
*****************
ชื่อ – สกุล (นาย /นาง/นางสาว) ...............................................................................................................................................................
ตําแหน่ง ..............................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ /สถานทีท่ ํางาน.......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์....................................................... โทรสาร...................................................... มือถือ..............................................................
E-mail ……………………………………………………………….
มีความประสงค์
....... ร่วมสัมมนา ประชุมใหญ่สามัญประจําปีพ.ศ. 2558 - 2559 และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์
…... ร่วมสัมมนา
…... ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี พ.ศ. 2558 - 2559
…... ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์
…... ขัดข้อง
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02 940 6578 โปรดส่งแบบตอบรับมาที่ โทรสาร 02 940 6579
E-mail : nhc12th@gmail.com ภายใน วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ด้วยจักขอบคุณมาก
*********************************************

