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การประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน” 
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร

 
๑. หลักการและเหตุผล 

การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสังคม ตามนโยบาย 
“Thailand 4.0” ของรัฐบาล ทั้งนี้  ประเทศไทยจ าเป็นต้องพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ ง เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ และสร้างนวัตกรรมซึ่งต้องประกอบไปด้วยงานวิจัยและพัฒนา  

สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่ก าหนดทิศทางและ
นโยบายการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
เพ่ือเป็นกลไกการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้ตรงกับความต้องการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และสามารถผลักดันให้มีการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนา
ประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะส านักงาน
เลขานุการร่วมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และ 
ส านักงบประมาณ มีหน้าที่ขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้ทิศทางการท างานวิจัย  
และพัฒนานวัตกรรม ตอบโจทย์ส าคัญตรงตามความต้องการของประเทศ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน 
โดยได้จัดท ากรอบการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับแผนบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 และเพ่ือเป็นการเตรียมโจทย์วิจัย ที่มุ่งเน้นการวิจัยที่มีความส าคัญกับกลุ่มอาชีพ
หลักของคนไทย จึงได้รับมอบหมายให้จัดการประชุมระดมสมองร่วมกันก าหนดโจทย์วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตรงกับความต้องการของประชาชนในอาชีพหลักของประเทศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการวิจัยและนวัตกรรม สามารถน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตอบโจทย์ 
หรือแก้ปัญหาของประชาชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสังคมฐานความรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

ในการนี้  วช. ร่วมกับส านักงบประมาณเห็นควรจัดการประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัย 
เพื่อประชาชน” เพ่ือระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมกับก าหนดโจทย์วิจัยและนวัตกรรมที่ส าคัญ
ของประเทศ ซึ่งรัฐบาลให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ชุมชนมีส่วนร่วม รวมถึงเพ่ือให้หน่วยงานวิจัย
รับทราบหลักเกณฑ์แนวทางและทิศทางกรอบการวิจัยมุ่งเป้า 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือก าหนดประเด็นวิจัยหรือโจทย์วิจัย ที่ส าคัญ 
ของแต่ละกลุ่มอาชีพ 
 2.2 เพ่ือให้นักวิจัยทราบถึงหลักเกณฑ์แนวทางและทิศทางกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 
 
 
 



 หน้าที่ 2 จากจ านวน 4 หน้า 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 หน่วยงานก าหนดนโยบาย : ก าหนดทิศทางความต้องการของประเทศ และนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
ที่สามารถบูรณาการให้เชื่อมโยงกับแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ 

3.2 หน่วยงานให้ทุน : ให้ความเห็นและรับทราบทิศทางการจัดสรรทุนการวิจัยเพ่ือน าไปก าหนดโจทย์วิจัย 
และจัดท าแผนงานการจัดสรรทุน 

3.3 หน่วยวิจัยและนักวิจัย : ให้ความเห็นและรับทราบนโยบายและทิศทางการจัดสรรทุนการวิจัย เพ่ือให้
ด าเนินการวิจัยให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 

3.4 หน่วยผู้ใช้ประโยชน์ : สามารถเลือกผลงานไปใช้ ประยุกต์ใช้ หรือน าไปต่อยอด เพื่อการใช้ประโยชน์ได้
จริงต่อไป รวมถึงก าหนดโจทย์วิจัยให้แก่หน่วยวิจัยและนักวิจัย 

3.5 หน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย : รับทราบทิศทางความต้องการของประเทศ เพ่ือน าไป
จัดท ากลไก หรือวางแผนงานเพื่อรองรับงานวิจัยที่เป็นไปตามทิศทางของรัฐบาล 

๔.  กิจกรรมภายในงาน 
4.1 การประชุมระดมความคิดเพ่ือก าหนดโจทย์วิจัย ตามกลุ่มอาชีพหลักของคนไทย 

4.2 การชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 

4.3 นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งเป้า ท้าทาย งานวิจัยขายได้ กินได้ และพร้อมใช้ 

๕.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5.๑ ประเด็นวิจัยหรือโจทย์วิจัยส าหรับวิถีชีวิตคนไทย และอาชีพของคนไทย  
๕.๒  นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้เห็นตัวอย่างของงานวิจัยที่ประสบความส าเร็จ สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้กับโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ รวมถึงได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรับข้อเสนอ 
การวิจัย และกรอบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2562  

๖.  ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่จัดงาน 
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและ 

คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

7.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   
๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 
โทร.  ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕  ต่อ 412, 413, 422 และ 423 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ project.parb@nrct.go.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 หน้าที่ 3 จากจ านวน 4 หน้า 

 
 

(ร่าง) ก าหนดการ 
การประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน” 

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร ์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

*************************************** 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดการประชุม 

 กล่าวเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วิจัยยุคใหม่เข้าถึงประชาชน” 
 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

09.30 - 10.00 น. ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการ 
10.00 - 10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “วิจัยอย่างคุม้ค่าตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ”  

 โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
10.30 - 12.30 น. การประชุมระดมสมอง “โจทย์วิจัยส าหรับวิถีชีวิตคนไทย และอาชีพของคนไทย” 

 ห้องที่ 1 ข้าว 
ผู้น าการประชุม 
 นางอัญชลี อุไรกุล 

อดีตเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ 

ชาวนาต้นแบบ 
 นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์  

นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 
 

 ห้องที่ ๒ มันส าปะหลัง และอ้อย 
ผู้น าการประชุม 
 ศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ ์

กรรมการมูลนิธิสถาบนัพัฒนามนัส าปะหลังแห่ง
ประเทศไทย 

 นางวรวรรณ ชิตอรุณ 
เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย 

 รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต 
กรรมการ บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด 

 ผู้แทนเกษตรกรผู้ปลกูมันส าปะหลัง 
 ผู้แทนเกษตรกรชาวไร่อ้อย 

 ห้องที่ ๓ ยางพารา 
ผู้น าการประชุม 
 นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย 

ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 
การยางแห่งประเทศไทย  

 ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล 
- รองประธาน ฝ่ายมาตรฐาน  
สภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทย 
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกพัฒนา
มอเตอร์ จ ากัด 

 นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ 
ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกร    
ยางพาราแห่งประเทศไทย 

 ห้องที่ 4 ไม้ผลเศรษฐกิจ (ล าไย มะพร้าว ทุเรียน 
มังคุด และลองกอง) 
ผู้น าการประชุม 
 นายเปรม ณ สงขลา 

บรรณาธิการวารสารเคหการเกษตร 
 นายอนันต์ ดาโลดม 

นายกสมาคมพืชสวน 
 นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์ 

ประธานกรรมการบริษัท  
เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 

 นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จ ากัด 

 ผู้แทนชาวสวนล าไย 
 ผู้แทนชาวสวนมะพร้าว 
 ผู้แทนชาวสวนทุเรียน มังคุด และลองกอง 



 หน้าที่ 4 จากจ านวน 4 หน้า 

 
 

 ห้องที่ 5 ปาล์มน  ามัน 
ผู้น าการประชุม 
 ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ ์

ผู้อ านวยการสถานวจิัยพืชกรรมปาล์มน  ามนั 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 นายอเนก ลิ่มศรีวิไล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลดเ์ด้นเทเนอร่า 
จ ากัด 

 นายศุภชัย จินตนาเลิศ  
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท สุขสมบูรณ ์

 ผู้แทนเกษตรกรสวนปาล์มน  ามัน  

 ห้องที่ ๖ โคเนื อ และโคนม 
ผู้น าการประชุม 
 ศาสตราจารย์กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทปี 

ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 นายพฤฒิ เกิดชูชื่น 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทแดรี่โฮม จ ากัด 

 ผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคนม 

  ห้องที่ ๗ การแพทยค์รบวงจร 
ผู้น าการประชุม 
 นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 

เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพ  
ระหว่างประเทศ 

 นายแพทย์จักรกริช โง้วศิร ิ 
ผู้ช่วยเลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

 นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 
นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 

 

 ห้องที่ ๘ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและชุมชน 
ผู้น าการประชุม 
 ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 

ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภาวดี โพธิยะราช 

ผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายการวิจยัมุง่เป้า  
ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย 

 ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท ์
- รองประธานฝ่ายนโยบายและวิชาการ 
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท Golden Discovery 
Express 

12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 14.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มุ่งเป้า...พุ่งเป้าวิจัยและนวัตกรรม” 

 โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 
14.00 - 14.30 น. พักรับประทานน ้าชา-กาแฟและอาหารว่าง 
14.30 - 16.30 น. การเสวนา เร่ือง “เปิดโลกงานวิจัย ด้วยนวัตกรรมมุ่งเป้า ปี ๒๕๖๒” 

ผู้ร่วมเสวนา  
 นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช รองประธานสภาอุตสาหกรรม งานสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม 
 นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
ผู้ด าเนินการเสวนา 
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

หมายเหตุ : 1. รับประทานน้ าชา-กาแฟและอาหารว่าง 09.30 - 10.00 น.  
2. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


