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Agricultural Policy Forum 
“การจัดการความเสี่ยงและความคุม้ค่าของการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์ม” 

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. มีพันธกิจในการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนางานวิจัยการเกษตร พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร  และเป็นผู้บริหารทุนวิจัยมุ่งเป้าเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน : กลุ่มเรื่องปาล์มน้ ามัน โดยมุ่งเน้นการวิจัยเชิงนโยบาย
บริหารจัดการปาล์มน้ ามันอย่างเป็นระบบ การวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ ามัน 
การวิจัยเพ่ือประเมินและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การวิจัยการก าหนดมาตรฐานคุณภาพและการจัดการแต่
ละขั้นตอน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเศษวัสดุเหลือใช้ในสวนปาล์ม และการแปรรูปน้ ามันปาล์มเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า   

 นอกจากนี้ สวก. ยังได้จัดกิจกรรม Agricultural Policy Forum มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีสื่อกลาง
น าเสนอผลงานวิจัยที่ สวก. ให้การสนับสนุน และเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมติดตาม 
แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ และร่วมจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของ
ประเทศไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น บนฐานความรู้และการมีส่วนร่วม  โดยจะน าเสนอผลงานวิจัยที่เป็นแนวทาง
แก้ปัญหาเร่งด่วนของสินค้าเกษตรที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและสังคม ผลงานวิจัยของสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพทางการค้า รวมทั้งผลงานวิจัยที่รองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในอนาคต ในการนี้จึงได้ก าหนด
จัดการประชุม “Agricultural Policy Forum: การจัดการความเสี่ยงและความคุ้มค่าของการผลิตปาล์มน้ ามัน
และน้ ามันปาล์ม” เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านนโยบายบริหารจัดการปาล์มน้ ามันอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
ส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 
9.00-12.00 น. โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

 

2. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านนโยบายบริหารจัดการปาล์มน้ ามันอย่างเป็นระบบ ภายใต้แผนงาน

วิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน : กลุ่มเรื่องปาล์มน้ ามัน ที่ส านักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (สวก.) เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ให้ทุนสนับสนุน ให้เป็นที่รับรู้และรู้จักอย่างกว้างขวาง 

2) เพ่ือรับฟัง แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาตรการหรือกลไกในการด าเนินงานจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3) เพ่ือส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย รวมทั้งสร้างเครือข่าย
การท างานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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3. หัวข้อการสัมมนา  
1) แนวคิดการจัดการความเสี่ยงและความคุ้มค่าของการผลิตปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม 
2) การเสนอผลงานวิจัยด้านนโยบายบริหารจัดการปาล์มน้ ามันอย่างเป็นระบบ จ านวน 3 เรื่อง คือ 

2.1)  การจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน 
2.2) การลงทุนทางการเงินและระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกทดแทนของสวนปาล์มขนาดเล็ก 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2.3)  การลงทุนทางการเงินและระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกทดแทนของสวนปาล์มขนาดเล็ก 
 จังหวัดกระบี่ 

 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย 50 คน ประกอบด้วย 

1) ผู้บริหาร นักวิจัย นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 

3) ผู้ประกอบการและสมาคมท่ีเกี่ยวข้อง 
4) นักวิจัย นักวิชาการ เกษตรกร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ  

 
5. ระยะเวลาการสัมมนา 
 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. 

 
6. สถานที่จัดสัมมนา 
 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องแคนนา ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 
 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในระดับนโยบายการเกษตรด้านการ
บริหารจัดการปาล์มน้ ามันอย่างเป็นระบบ  

2) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากภาคส่วนต่างๆ เพ่ือที่จะน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อไป 

3) การเผยแพร่ผลงานวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ 
โดยเร่งด่วน: กลุ่มเรื่องปาล์มน้ ามัน สู่สาธารณะให้เป็นที่รับรู้และรู้จักอย่างกว้างขวาง 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท์ 0 2579 7435 ต่อ 3315 (ชุติมา) และ 3313 (นิสา) โทรสาร 0 2579 9803 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chutima@arda.or.th หรือ nisa@arda.or.th 
 http://www.arda.or.th 

http://www.arda.or.th/
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ก ำหนดกำร 
Agricultural Policy Forum 

“การจัดการความเสี่ยงและความคุม้ค่าของการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์ม” 
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.  

ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 
 
 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.15 น. กล่าววัตถุประสงค์การประชุม 
  โดย นางสาวศิริกร วิวรวงษ์ 
  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
   กล่าวเปิดการประชุม 
  โดย นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร 
  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
 
09.15-09.45 น.  น าเสนอแนวคิด “ความเสี่ยงและความคุ้มค่าของการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์ม” 
  โดย  นายปราการ วีรกุล  หวัหน้าโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเรื่องปาล์มน  ามัน 
 
09.45-10.15 น.  น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามัน” 
   โดย  ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
10.15-10.45 น. น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การลงทุนทางการเงินและระยะเวลาที่เหมาะสม 
   ในการปลูกทดแทนของสวนปาล์มขนาดเล็ก จังหวัดกระบี”่ 
   โดย  รศ.ดร.ศศิวิมล สุขบท  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
10.45-11.15 น. น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การลงทุนทางการเงินและระยะเวลาที่เหมาะสม 
   ในการปลูกทดแทนของสวนปาล์มขนาดเล็ก จังหวัดสุราษฎร์ธาน”ี 
   โดย  ดร.สุทธิจิตต์ เชิงทอง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
11.15-12.00 น. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 



แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม  
Agricultural Policy Forum 

 “การจัดการความเสี่ยงและความคุม้ค่าของการผลิตปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์ม” 
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.  

ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 
 

 
ชื่อ-สกุล......................................................................................................................... ....................................... 

ต าแหน่ง............................................................................... ................................................................................. 

สังกัด....................................................................................................................... ............................................. 

ทีอ่ยู่.................................................................. ....................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

โทรศัพท์...........................................................................โทรสาร.................................... .................................... 

ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์................................................................................................................................... ..... 

 

 เข้าร่วมประชุม 

 ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม 

 

กรุณาตอบรับภายในวันอังคารที ่2 พฤษภาคม 2560 

ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 
โทรศัพท์: 0 2579 7435 ต่อ ๓๓๑5 (ชุติมา) หรือ 3313 (นิสา) 
โทรสาร: 0 2579 9803 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: chutima@arda.or.th หรือ nisa@arda.or.th 
 

mailto:nisa@arda.or.th%20หรือ

