โครงการ การประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 6
เรื่อง “การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรไทยเชิงรุกในประเทศ CLMV”
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
____________________
1. หลักการและเหตุผล
ธุรกิจการเกษตรได้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยปัจจัยด้านความเจริญเติบโตของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่
ต้องใช้พลังงานทดแทน และประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นที่ต้องการบริโภคสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีต่อ
ธุรกิจเกษตรของประเทศไทยที่ยังคงเป็นผู้นาในด้านการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตร แต่อย่างไรก็ตาม
การเกษตรของไทยยั ง ประสบปั ญ หาจากการเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ด้ ว ยเช่ น กั น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง แรงงานภาคการเกษตรลดน้อยลง ราคาผลิตผลทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะทาให้
ธุรกิจเกษตรของไทยลดความได้เปรียบในการแข่งขัน ปัจจุบันจึงจะเห็นว่าธุรกิจเกษตรของไทยได้มีการขยายไป
ลงทุนหรือทาธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน
ผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในกลุ่มในอาเซียนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ได้รายงานว่าในปี 2559 มูลค่าการลงทุนสูงถึง 874,193 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศทั้งหมด อุตสาหกรรมด้านการผลิตทางเกษตรหรือธุรกิจการเกษตรได้รับความสนใจไปลงทุนอย่าง
แพร่หลาย (BOI, 2560) ในกลุ่มประเทศ ASEAN พบว่ากลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า
และเวียดนาม เป็นประเทศกลุ่มที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อัตรา
การขยายตัว ทางเศรษฐกิจในปี 2559 สูงถึงร้อยละ 6.7 และคาดว่าอัตรายังคงสูงอยู่ในระดับร้อยละ 6-8
ในช่วง 5 ปีข้างหน้า เนื่องจากมีประชากรในประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งการเติบโตด้านการท่องเที่ยวจาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่อัตราที่เพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้เกิดกาลังซื้อหรืออุปสงค์การบริโภคสินค้าและบริการที่
สูงขึ้น นอกจากนั้นกลุ่มประเทศเหล่านี้ยังมีค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่า ยังมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และได้รับ
สิทธิพิเศษทางด้านการค้าระหว่างประเทศจากประเทศทีพัฒนาแล้ว อีกทั้งยังขาดแคลนอุตสาหกรรมการผลิต
ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม จึงส่งผลให้กลุ่มประเทศเหล่านี้ได้รับความสนใจเข้าไปลงทุนการผลิตทาธุรกิจ
(ธนาคารกรุงไทย, 2560 และสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 2560) แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนและการ
ขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรไทยใน CLMV เพื่อให้ประสบความสาเร็จนั้นถือว่าเป็นประเด็นท้าทายสาหรับนักลงทุน
เช่นกัน การวิเคราะห์สถานการณ์และความเข้าใจในบริบทความแตกต่างของแต่ละประเทศใน CLMV เป็นสิ่งที่
นักลงทุนต้องตระหนักถึง
ดังนั้น การประชุมด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจ
การเกษตร ครั้งที่ 6 ปี 2561 จึงจะจัดประชุมวิชาการเรื่อง “การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรไทยเชิงรุกในประเทศ
CLMV” โดยมีการบรรยายพิเศษ และเสวนาในประเด็นด้านธุรกิจเกษตรไทยใน CLMV นอกจากนี้ยังมีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายผู้สอน และการจัดแสดงหรือแข่งขัน Start up ด้านธุรกิจ
เกษตรของนิสิต/นักศึกษาของสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนในด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้
ระหว่างสถานบัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหลักจัดการเรียนการสอนมาเป็นเวลานานหลายทศวรรษ เช่น
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ได้เริ่มเปิดการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดังกล่าวกระจายอยู่ทุก
ภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร อาทิเช่น มหาวิทยาลัยราชภั ฏ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ โดยแต่ละสถาบันการศึกษาต่างก็มุ่งผลิตบัณฑิตและผลงาน
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
โดย “โครงการประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร
และธุรกิจการเกษตร” ได้ดาเนิ นต่อเนื่ องมาหลายปี ซึ่งการประชุมฯในครั้งที่ 6 นี้ สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์
การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นผู้ดาเนินการหลักในการจัดโครงการร่วมกับ
สมาคมเศรษฐศาสตร์ เ กษตรแห่ ง ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. วัตถุประสงค์
2.1 ให้เกิดการแลกเปลี่ ยน และเผยแพร่องค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์เ กษตร
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร แก่ คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และ
เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเกษตร และผู้สนใจ
2.2 สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ อั น ดี ร ะหว่ า งสถาบั น การศึ ก ษาและหน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยด้ า น
เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ทั้งภาครัฐและ
เอกชน
3. ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
3.1 สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
3.2 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
3.3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.4 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.5 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.6 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3.7 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. กลุ่มเป้าหมาย
- อาจารย์และนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร
- หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-government
Organizations: NGOs)
- ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเกษตร เป็นต้น
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5. รูปแบบการจัดโครงการ ประกอบด้วย
5.1 การบรรยายพิเศษ
5.2 การเสวนา
5.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร
และธุรกิจเกษตร
5.4 การจัดประกวดแข่งขัน Start up ด้านธุรกิจเกษตร
6. วัน เวลาและสถานที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 8..30-17.00 น. ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น
ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
7. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 100 คน ประกอบด้วย
7.1 ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษา ตัวแทนองค์กร หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหารและ
ธุรกิจการเกษตร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป
7.2 นิสิต/นักศึกษา ทุกระดับ ที่สนใจนาเสนอโครงงานประกวดแข่งขัน Start up ด้านธุรกิจเกษตร
8. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และท่าน
สามารถดูรายละเอียดได้ทาง Website ที่ http://agecon.kku.ac.th/Page หรือ ลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมฯ ได้ทาง QR code

หรื อ สอบถามรายเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ เ กษตร โทร. 043 -364638 หรื อ
ดร.ปริชาติ แสงคาเฉลียง โทร. 094-8300663
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กาหนดการ
การประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร
และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 6
เรื่อง “การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรไทยเชิงรุกในประเทศ CLMV”
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------ภาคเช้า
08.30-09.00 น.
09.00-09.15น.

09.15-09.30 น.

09.30-10.00 น.

10.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.

ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับ
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม
โดย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดประชุมวิชาการ
โดย รศ.ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา
(อุปนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)
บรรยายพิเศษหัวข้อ “มิติใหม่ของธุรกิจเกษตรไทย”
โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์
(อุปนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)
เสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรไทยเชิงรุกในประเทศ CLMV”
-นายไพฑูรย์ ประภาถะโร
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาและจัดการด้านอ้อย บริษัท น้าตาลมิตรผล จ้ากัด)
-ดร. ณรงค์ชัย ศรี สั นติแสง
(รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่บริห ารเครือเบทาโกร)
-ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์
(ผู้อ้านวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้าโขง (MI))
ผู้ดาเนินการเสวนาโดย ดร.โรจน์ลักษณ์ ปรีชา
(ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส้านักงานภาคตะวันออกเฉียง)
พักรับประทานอาหารกลางวัน

5

ภาคบ่าย (แบ่งเป็น 2 ห้อง)
13.00-16.00 น. ห้องออคิดบอลรูม
ประธาน: สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ
-กิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงงานของนักศึกษา
ระหว่างสถาบัน ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมทาง

13.00-16.30 น. ห้องเอราวัณ (ชั้น G)
-ระดมความเห็นการปรับตัวด้านการเรียนการสอน และการ
วิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตรของประเทศ
ไทยในยุคศตวรรษที่ 21

เศรษฐศาสตร์เกษตร/ธุรกิจเกษตร ส้าหรับการแก้โจทย์
สังคมผูส้ ูงอายุในภาคการเกษตร”

17.00 น.

-ประชุม 5 สถาบันและสมาชิกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์

หมายเหตุ : การรับประทานอาหารว่างช่วงเช้า (10.30 น.) เสิร์ฟในห้องประชุม และช่วงบ่าย (14.30 น.)
หน้าห้องประชุม

