
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
เรื่อง “KU ตามรอยพ่อ : พระบิดาแห่งการวิจัย และพัฒนาข้าวไทย” 

 
1. หลกัการ และเหตุผล 
 สืบเน่ืองจากประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็น “พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย” และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็น “พระบิดาแห่งการวิจัย และพัฒนาข้าวไทย” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 
2559 เพ่ือเป็นการรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของรัชกาลที่ 9 พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย สถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่ง มก. จึงกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล 
ที่ 9 โดยเชิญคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินงานวิจัยด้านข้าวตามแนวพระราชดําริ 
พ ร้อ ม ใจ กั น จั ด กิ จ ก ร รม  ป ระ ช าสั ม พั น ธ์ ผ ล งาน วิ จั ย แ ล ะผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก ผ ล งาน วิ จั ย ข้ า วข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นที่ประจักษ์ เผยแพร่องค์ความรู้สู่ผู้เก่ียวข้องกับข้าวตลอดห่วงโซ่ อาทิเช่น 
นักวิชาการ นักวิจัยด้านข้าว เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผู้ประกอบการแปรรูปข้าว (เจ้าของโรงสี และอุตสาหกรรมแปร
รูปผลิตภัณฑ์ข้าว) ผู้ขายข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว (ระบบการตลาด) ตลอดจนผู้บริโภค ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ 
ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวไทย เป็นไปตามพ้ืนฐานของความปลอดภัย เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และมีความย่ังยืนตลอดไป รวมไปถึงเป็นช่องทางก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ การสร้างความ
ร่วมมือ ระหว่างแหล่งทุน ผู้ประกอบการ เกษตรกร และคณาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  
2. วัตถุประสงค ์

2 .1  ถ่ า ย ท อ ด อ ง ค์ ค ว าม รู้  ผ ล งาน วิ จั ย ด้ าน ข้ า ว ไท ย ข อ งคณ าจ า ร ย์  แ ล ะ นั ก วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ เกษตรกร และบุคคลทั่วไป 
 2.2 เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสนใจ เสนอสินค้า และบริการท่ีเกี่ยวข้องกับข้าว  
 2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุม่ผู้เกี่ยวข้องกับข้าวเพ่ือการวิจัยและพัฒนาข้าวต่อไปในอนาคต 
 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. วิธีการดําเนินงาน 
4.1 จัดทําหนังสือรวบรวมองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านข้าวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.2 จัดประชุมปาฐกถาพิ เศษ  เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่  9 กับการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย 

จากอดีตสู่อนาคต 
4.3 จัดเสวนา “สร้างสรรค์ ข้าวไทยผ่านงานวิจัยของ มก .” และ  “ทิศทางขับเคลื่อนข้าวไทย  

Thailand 4.0: ต่างมุมมองเศรษฐกิจพอเพียง” 
4.4 จัดนิทรรศการนําเสนอผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยข้าวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.5 จัดพ้ืนที่พบปะนักวิจัย เจรจาธุรกิจ สร้างเครือข่ายงานวิจัย 
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5. วนั เวลาและสถานที่ดําเนินการ 
 วันพฤหัสบดีที ่20 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารวชริานุสรณ์ คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 
  
6. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ เกษตรกร และบุคคลท่ัวไป 
จํานวน 200 คน  
 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แสดงออกถึงการเฉลิมพระเกียรติและรําลึกถึงพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในฐานะ “พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย” และเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ในฐานะ “พระบิดาแห่งการวิจัย และพัฒนาข้าว
ไทย”  

7.2 นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ เกษตรกร และผู้บริโภคทั่วไป ได้รับความรู้ด้านงานวิจัยข้าว
ไทย และร่วมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

7.3 ภาครัฐ ทราบข้อมูลงานวิจัยข้าวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นไปตามพระราชดําริ ทั้งในด้าน
งานวิจัยพ้ืนฐานและประยุกต์ ที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่ข้าว สามารถนําข้อมูลจากการศึกษาไปใช้ในการกําหนด
นโยบายเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร โรงสี โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว การตลาด การรักษาเสถียรภาพทางราคา และ
นโยบายให้การสนับสนุนอื่นๆ ของรัฐบาล 

 
8. การประเมินผล 

8.1 ผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนกลุ่มเป้าหมาย 
8.2 ผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม เฉลี่ยอยู่ในระดับดีข้ึนไป ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 
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9. กําหนดการ 
 8:30 - 9:00 น.  ลงทะเบียน 
 9:00 - 9:15 น.   พิธีเปิดงาน 
 9:15 - 10:00 น.  ปาฐกถาพิเศษ เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 กับการวิจัยและพัฒนาข้าว  
    ไทยจากอดีตสู่อนาคตโดย นายอําพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดํารงตําแหน่ง 

องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 
  10:00 - 11:00 น. เสวนา “สร้างสรรค์ข้าวไทยผ่านงานวิจัยของ มก.” เปิดตัวหนังสือ         
    KU สร้างสรรคข้์าวไทย : ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดอียู่ด ีและ  
    หนังสือ ข้าวห้อม หอม โดย ผู้อํานวยการ สวพ.มก./ ศาสตราจารย์ ดร. 
     อรอนงค์ นัยวกุิล/ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์/  
            ตัวแทนงานวิจัยด้านข้าว  
 11:00 - 12:00 น. เย่ียมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และผลงานวิจัยข้าวไทย 
 12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 13:00 – 14:30 น. เสวนา “ทิศทางขับเคลื่อนข้าวไทย Thailand 4.0: ต่างมุมมองเศรษฐกิจพอเพียง” 

(รองศาสตราจารย์ สมพร อิศวิลานนท์/ รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร/  
ศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา) 

 14:30 – 16:00 น. พบปะนักวิจัย เจรจาธุรกิจ เยี่ยมชมนิทรรศการ และกิจกรรมประกวดศิลปะ 
    จากเมล็ดข้าว   
 16:00 – 16:15 น.  พิธีปิดและมอบรางวัลการประกวด 
      
           

หมายเหตุ  นิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย มีจัดแสดง และจําหน่ายทั้งวัน 
 
 
 

 


