การประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2560
เรื อง “ กินข้ าวไทยให้ เป็ น เห็นประโยชน์ ”
วันอังคารที 19 ธันวาคม 2560 เวลา . - . น.
ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กุล อาคารสารนิเทศ ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุ งเทพมหานครฯ
หลักการและเหตุผล
ข้ าวเป็ นธัญพืชอาหารหลักของคนไทยและรวมถึงประชากรส่วนใหญ่ในเอเชีย ทังนีเพราะข้ าวมี
สารอาหารจําพวกคาร์ โบไฮเดรต พลังงาน รวมถึงวิตามินและแร่ธาตุตา่ งๆ ทีร่ างกายมนุษย์ต้องการและ
เสริ มสร้ างร่างกายให้ เจริ ญเติบโตและแข็งแรง ในอดีตคนไทยส่วนมากจะรับประทานข้ าวไปพร้ อม
เครื องเคียงต่างๆ ประกอบขึนเป็ นอาหารแต่ละมือเพือให้ อิมท้ อง แต่เมือสังคมได้ มีความก้ าวหน้ าในด้ าน
โภชนาการและการบริ โภคอาหารมากขึน ประชากรมีระดับรายได้ สงู ขึน ความเจริ ญทังของชนบทและเมือง
มีมากขึน ได้ มีสว่ นสําคัญทําให้ พฤติกรรมการบริ โภคข้ าวเปลียนแปลงไป
หากเทียบกับในอดีตแล้ วผู้คนของประเทศต่างๆ ในเอเชียรวมถึงประเทศไทย ได้ มีอตั ราการบริ โภค
ข้ าวต่อคนต่อปี ในทิศทางทีหดตัวลง และมีแนวโน้ มทีจะเปลียนแปลงไปสูก่ ารบริ โภคข้ าวทีมีคณ
ุ สมบัตจิ ําเพาะ
มากขึน เช่นความหอม ความนุม่ โดยเฉพาะคุณค่าทางด้ านโภชนาการทีจะนําไปสูส่ ขุ ภาพทีดีของผู้บริ โภค
โดยเฉพาะในปั จจุบนั ทีจํานวนผู้สงู วัยมีมากขึน
ดังนันสินค้ าข้ าวจึงได้ เปลียนแปลงจากในอดีตทีมีการขับเคลือนจากด้ านผู้ผลิตซึงเน้ นทีผลิตให้
เพียงพอได้ ผลผลิตสูงเพือให้ มีอปุ ทานผลผลิตเพียงพอกับการบริ โภค มาสู่การขับเคลือนจากด้ านผู้บริ โภค
ซึงให้ ความสําคัญกับคุณค่าของตัวสินค้ าข้ าวทังในมิตดิ ้ านโภชนาการ ด้ านการเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม
ตลอดจนคุณภาพทีผู้บริ โภคมีความต้ องการ นอกจากนีการทีสังคมเมืองและชนบทได้ ขยายตัวทังทางด้ าน
เศรษฐกิจและสังคม ทําให้ ผ้ คู นมีเวลาจํากัดในการจัดเตรี ยมอาหารและส่งผลต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรม
การบริ โภคจากการปรุงอาหารในครัวเรื อนไปสู่การบริ โภคอาหารนอกบ้ าน อีกทังการขยายตัวของภาคบริ การ
ได้ แก่การท่องเทียวก็ได้ มีสว่ นสําคัญต่อความสําคัญของการสร้ างสรรค์เมนูตา่ ง ๆ เพือดึงดูดและเปิ ดโอกาสให้
นักท่องเทียวได้ ลิมชิมรสอาหารไทยในรูปแบบต่าง ๆ ทําให้ เกิดการพัฒนาของรูปแบบและองค์ประกอบของ
อาหารข้ าวทีใช้ หลักการทางด้ านโภชนาการมาสร้ างสรรค์มลู ค่า ขยายตัวเพิมมากขึน
การสร้ างความเข้ าใจในเรื องการบริ โภคข้ าว คุณค่าทางโภชนาการและคุณประโยชน์ของสารอาหาร
จากข้ าว รวมถึงการใช้ ศลิ ปะในการสร้ างสรรค์เมนูอาหารข้ าว เพือให้ ก้าวไปกับยุคสมัย นับว่ามีความสําคัญ
เพราะประเด็นดังกล่าวมีความเกียวเนืองเชือมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมข้ าวไทยทังระบบเพือให้
ตอบสนองกับความต้ องการของผู้บริ โภคและรวมถึงการใช้ นวัตกรรมสร้ างสรรค์หว่ งโซ่อปุ ทานให้ เป็ นห่วงโซ่
คุณค่า เพือทําให้ ข้าวมีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทีหลากหลายมากกว่าการเป็ นพืชอาหารหลักแต่เพียงอย่างเดียว
ซึงจะเป็ นกระบวนการพัฒนาทีจะนําพาไปสู่ความยังยืนให้ กบั อุตสาหกรรมข้ าวและชาวนาไทย

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์กรพันธมิตร ได้ จดั ให้ มีการประชุมเวทีข้าวไทย
เป็ นประจําทุกปี สําหรับในปี 2560 การประชุมเวทีข้าวไทยจะจัดขึนภายใต้ หวั ข้ อ “กินข้ าวไทยให้ เป็ น
เห็นประโยชน์ ” โดยได้ มีกรอบของประเด็นคําถามสําคัญเพือเป็ นแนวทางในการหารื อ 3 ประเด็น ได้ แก่
1) รู้จกั ข้าว รู้จกั กิ น เพือสร้ างความเข้ าใจให้ กบั กลุม่ ผู้บริ โภคถึงลักษณะจําเพาะของข้ าว
เพือประโยชน์ในการเลือกวิธีการบริ โภคและวิธีการใช้ ข้าวในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ
2) ข้าวไทย ข้าวสุขภาพ ซึงจะเป็ นการให้ ข้อความรู้เกียวกับทัศนคติทีคลาดเคลือนในการบริ โภคข้ าว
รวมทังการนําเสนอชนิด ประเภทและพันธุ์ข้าว ทีให้ คณ
ุ ประโยชน์ในด้ านสารอาหารเฉพาะ
โดยเฉพาะแก่ผ้ บู ริ โภคทีมีปัญหาสุขภาพ
3) ศิ ลปะการสร้างสรรค์เมนูข้าว ซึงจะกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ ข้าวพร้อมบริ โภค ซึงเป็ นการตอบรับ
การใช้ ชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมทังการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของเมนูสร้ างสรรค์จากข้ าว
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวรูปแบบใหม่ ๆ
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์กรพันธมิตร คาดหวังว่าผลของการประชุมเวทีข้าวไทย
ปี
จะทําให้ ได้ ข้อคิดเห็นและผลสรุปอันเป็ นประโยชน์ ทังต่อผู้บริ โภค เกษตรกร รวมทังองค์กรและ
หน่วยงานทีมีหน้ าทีในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ เพือสร้ างอนาคตทีดีให้ กบั อุตสาหกรรมข้ าวไทย
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพือให้ ผ้ เู ข้ าประชุมได้ แลกเปลียนความคิดเห็นและสร้ างความเข้ าใจในเรื องคุณค่าโภชนาการของ
ข้ าว การสร้ างทางเลือกให้ กบั ผู้บริ โภค ตลอดจนการสร้ างความตระหนักรู้ให้ กบั ชาวนาถึงรูปแบบ
การบริ โภคสินค้ าข้ าวทีมีแนวโน้ มทีจะเปลียนแปลงไป
2. เพือแสวงหาความร่วมมือในการกําหนดทิศทางและสร้ างยุทธศาสตร์ ในการปรับสมดุลย์โครงสร้ าง
ของภาคการผลิตข้ าวและชาวนาไทย ให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภคและผู้ประกอบการ
เจ้ าภาพร่ วม
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. กรมการข้ าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. สํานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

5. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
6. สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
7. กรมการค้ าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
8. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
9. สมาคมผู้สง่ ออกข้ าวไทย
10. มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถานทีและเวลาจัดประชุม
กําหนดจัดการประชุมในวันอังคารที ธันวาคม
เวลา . - . น. ณ ห้ องประชุม
สุธรรม อารี กลุ อาคารสารนิเทศ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

การประชุมเวทีข้าวไทย ปี
เรื อง “กินข้ าวไทยให้ เป็ น เห็นประโยชน์ ”
วันอังคารที ธันวาคม
เวลา . 0 – . น.
ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารีกลุ อาคารสารนิเทศ ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

กําหนดการ
. 0 – . น.

ลงทะเบียน บริ การชา/กาแฟ และชมนิทรรศการ

. 0 – . น.

พิธีเปิ ดการประชุม
- รักษาการณ์แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้ อนรับ
- เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงาน
- ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธี กล่าวเปิ ดการประชุม

. 5 – . น.

ปาฐกถาพิเศษ โดยประธานพิธี

. – . น.

. – . น.

เสวนากลุม่ เรื อง “รู้จกั ข้ าว รู้จกั กิน”
ผู้ดําเนินรายการ : ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
ผู้อภิปราย :
รศ.ดร.นําฝน ลําดับวงศ์
ผศ.ดร.ศรี วฒ
ั นา ทรงจิตสมบูรณ์
คุณประวิทย์ สันติวฒ
ั นา
ถาม / ตอบ

. – . น.

รับประทานอาหารกลางวัน

. – . น.

เสวนากลุม่ เรื อง “ข้ าวไทย ข้ าวสุขภาพ”
ผู้ดําเนินรายการ : คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส
ผู้อภิปราย :
รศ.ดร.ปาริ ฉตั ร หงสประภาส
พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินนั ทน์
เสวนากลุม่ เรื อง “ศิลปะการสร้ างสรรค์เมนูข้าว”
ผู้ดําเนินรายการ : ดร.ลัดดาวัลย์ กรรณนุช
ผู้อภิปราย :
คุณเจริ ญ แก้ วสุกใส
ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล
คุณผมทอง โสภา
ถาม / ตอบ
การจับสลากใบประเมินผลการประชุม
พิธีปิดการประชุม โดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้ าว

. – . น.

. – . น.
15.15 – 15.25 น.
. – . น.

***************************************

