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โครงการ จัดประชุมวิชาการออยและน้ําตาลแหงชาติ ประจําป 2557
วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2557
ณ โรงแรมเฟลิกส ริเวอรแคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
1. หลักการและเหตุผล
ออยเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศ ที่สามารถสรางรายไดจากการสงออกใหประเทศไทยโดยป
55/56 ไดสรางรายไดมูลคา 2 แสนลานบาท ทั้งนี้ศักยภาพการผลิตและสงออกน้ําตาลรวมถึงผลิตภัณฑตางๆที่
ไดมาจากออยนั้น ประเทศไทยอยูเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากบราซิล แตเปนอันดับ 1 ในแถบเอเชีย –
แปซิฟกแนวโนมในอนาคตออยจะเปนพืชที่มีความสําคัญในเรื่องพลังงานทดแทนอีกดวย ดังนั้น จึงเปนความ
ทาทายของธุรกิจเกษตรที่มีออยเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศ ที่จะตองสรางยุทธศาสตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมออย น้ําตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเนื่อง ใหเจริญรุดหนาและเกิดความชัดเจนในทิศทางการ
พัฒนา เนื่องจากทั่วโลกยังมีความตองการน้ําตาลและผลิตภัณฑที่ไดจากออยตอเนื่องและเพิ่มขึ้นทุกป
การเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศไทย จําเปนตองเรงพัฒนาจากผลงานวิจัยขั้นพื้นฐานนําไปสู
การตอยอดเทคโนโลยี และระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการมีเวทีสําหรับใหนักวิจัยได
แลกเปลี่ยนความรูประสบการณและเผยแพรผลงานวิจัยทางดานวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตออยและ
น้ําตาลออกสูสาธารณะจะเปนการสงเสริมและตอยอดใหมีการศึกษาคนควาเพิ่มเติมยิ่งขึ้นไป และการสงเสริม
ใหมีการวิจัยคนควาดานการผลิตออยและน้ําตาลที่มีความกาวหนา สามารถนําความรูที่เกิดขึ้นไปปรับใชใน
สภาพไรนาและโรงงานน้ําตาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ป การสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ.
2558 ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานออย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ สมาคมนักวิชาการออย
และน้ําตาลแหงประเทศไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยและสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติจะ
จัดการประชุมวิชาการ เพื่อรวมรวมรําลึกและสืบทอดเจตนารมณบูรพาจารยผูกอตั้งมหาวิทยาลัย ในการสราง
ศาสตรแหงแผนดิน เพื่อความกินดีอยูดีของคนในชาติ โดยกําหนดใหมีการประชุมวิชาการออยและน้ําตาล
แหงชาติ ประจําป 2557 ในระหวางวันที่ 13 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมเฟลิกส ริเวอรแคว จ.
กาญจนบุรี การจัดประชุมครั้งนี้มีเปาหมายใหนักวิชาการ นักวิจัย และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกันนําเสนอ
ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศเพื่อกระตุนอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลใหมี
ความตื่นตัว อันจะเปนประโยชนตอการจัดทํานโยบายการวิจัยอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลของไทยซึ่งการจัด
งานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรับเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการออยและน้ําตาลแหงชาติตอจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ดําเนินการจัดประชุมวิชาการไปกอนหนานี้แลวเมื่อป 2555
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อรวมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบรอบ 72ป
2. เพื่อสนับสนุนการวิจัยใหเปนไปตามแนวทางยุทธศาสตรการวิจัยดานออยและน้ําตาลทราย
3. เพื่อนําเสนอความกาวหนางานวิจัยที่เกี่ยวกับออย น้ําตาล และอุตสาหกรรมตอเนื่องของ
หนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน
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4. เพื่อเปดโอกาสใหมีการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู แนวคิดและประสบการณระหวาง
นักวิชาการทุกสาขาทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งเกษตรกรซึ่งจะนําไปสูการสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางกันในอนาคต
5. เพื่อกระตุนใหคณาจารย บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัย
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทํา
ใหเกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. เพื่อรวบรวมบทความวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนา
งานวิจัยใหเกิดขึ้นระหวางนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
3. กลุมเปาหมายผูเขารวมประชุม
ประมาณ 500 คน ประกอบดวย
3.1 ภาครัฐ ไดแก นักวิจัย นักวิชาการ อาจารยจากสถาบันการศึกษา สมาคมนักวิชาการออยและ
น้ําตาลแหงประเทศไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
กรมพัฒนาที่ดินสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กรมวิชาการ
3.2 ภาคเอกชน ไดแก โรงงานน้ําตาล เกษตรกรผูปลูกออย สมาคมชาวไรออย รวมทั้งผูคาและผูใช
ประโยชนจากน้ําตาลทุกระดับ
4. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานออย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สมาคมนักวิชาการออยและน้ําตาลแหงประเทศไทย
เครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ (คอบช.)
5. สถานที่จัดประชุม
โรงแรมเฟลิกส ริเวอรแคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
6. ระยะเวลาในการจัดประชุม
3 วัน ระหวางวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2557
7. คาลงทะเบียน (รวมคาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม)
คาลงทะเบียน คนละ 2,000.- บาท
นิสิต – นักศึกษา คนละ 1,500.- บาท
8. วิธีการจัดประชุม
9.1 ภาคบรรยาย ประกอบดวยการบรรยายพิเศษและอภิปรายคณะ โดยวิทยากรรับเชิญ การ
นําเสนอผลงานวิจัยของผูเขารวมประชุม จากทุกสาขาวิชาการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
รวมทั้งอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น ๆ
9.2 ภาคโปสเตอร
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9.3 การทัศนศึกษาและดูงาน ศึกษาดูงานการวิจัยดานออย เครื่องจักรกลการเกษตร ระบบการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมในแปลงออย
9.4การถายทอดเทคโนโลยี เปนการถายทอดเทคนิคความรูดานวิชาการใหกับชาวไรออย พนักงาน
สงเสริมรวมทั้งผูประกอบการในทุกระดับ อยางครบวงจร
9. งบประมาณ
จํานวน1,500,000บาท ประกอบดวย
- งบประมาณในการจัดประชุมวิชาการ จํานวน 600,000บาท
- งบประมาณในการศึกษาดูงาน
จํานวน 300,000 บาท
- งบประมาณในการถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 600,000 บาท
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
11.1 เพื่อเปดโอกาสให นักวิจัย นักวิชาการ โรงงานน้ําตาล เกษตรกร และผูที่เกี่ยวของ มีการพบปะ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู แนวคิดและประสบการณระหวางนักวิชาการทุกสาขาทั้งภาครัฐ เอกชน
รวมทั้งเกษตรกรซึ่งจะนําไปสูการสรางเครือขายความรวมมือระหวางกันในอนาคต
11.2 นักวิจัย นักวิชาการ โรงงานน้ําตาล เกษตรกร และผูที่เกี่ยวของ ตระหนักถึงความสําคัญของ
งานวิจัย และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อัน
จะทําใหเกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11.3 มีบทความวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนางานวิจัยให
เกิดขึ้นระหวางนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
11. การประเมินผล
ประเมินผลการจัดประชุมโดยใชแบบสอบถาม
12. กองอํานวยการจัดประชุม
ดร.รุงนภา กอประดิษฐสกุล
ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานออย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อาคารศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชั้น 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท : 034-352076 E-mail : rdirnk@yahoo.com

