การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเปิ ดโครงการ
”การสร้างการปรับตัวทีเ่ ท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยระบบเกษตรยั่งยืน“
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 15.30
ณ ห้องแกรนด์ C ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ทีม่ า :
มูลนิธิรกั ษ์ไทย (Raks Thai Foundation : CARE Thailand) และมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) (Sustainable
Agriculture Foundation (Thailand) : SAFT) ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป (European Union : EU) ให้
ดาเนินงานโครงการ “สร้างการปรับตัวที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยระบบเกษตรยั่งยืน (Climate SA)”
ในช่วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2563-2566) โดยมีเป้าหมายระยะยาวเพื่อให้องค์กรภาคประชาสังคมและหน่วยงานท้องถิ่น
ขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงระบบการเกษตรให้เข้าสูก่ ารทาเกษตรกรรมที่เท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศ(Climate Smart
Agriculture System) เพื่อสร้างสังคมทีเ่ ป็ นธรรมและเกิดการเติบโตที่ย่งั ยืนตรงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืน (SDGs) ข้อที่
10, 1, 13, 17 และ 2 ของสหประชาชาติ ดังนัน้ ผูด้ าเนินงานโครงการจึงได้รว่ มกันจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเปิ ดตัวโครงการ
เพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้รบั ทราบรายละเอียดและได้แลกเปลีย่ นเแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานโครงการ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อทาความรูจ้ กั และเข้าใจการดาเนินงานโครงการ“สร้างการปรับตัวที่เท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศด้วย
ระบบเกษตรยั่งยืน (Climate SA)”
2. เพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในประเด็นการขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงระบบการเกษตรให้เข้าสูก่ าร
ทาเกษตรกรรมทีเ่ ท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศ (Climate Smart Agriculture System)

กลุ่มเป้ าหมาย :
เกษตรกรและผูแ้ ทนจากหน่วยงานภาคประชาสังคมจากพืน้ ที่การดาเนินงานโครงการ ผูแ้ ทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผูแ้ ทนจากสหภาพยุโรป ผูแ้ ทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 50 ท่าน

วันเวลาและสถานที่ :
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 15.30 ณ ห้องแกรนด์ C ชัน้ 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

กาหนดการ :
8.30 – 9.00

ลงทะเบียนและรับเอกสาร

9.00 - 9.15

กล่าวต้อนรับ โดย คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรกั ษ์ไทย (CARE Thailand)
กล่าวเปิ ดการประชุม และบรรยายพิเศษ เรือ่ ง เกษตรวิถีใหม่ภายใต้การเปลีย่ นแปลง
โดย คุณประพัฒน์ ปั ญญาชาติรกั ษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
บรรยายพิเศษ “นโยบายและความมุง่ มั่นของสหภาพยุโรป (EU) สูเ่ ป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืน”
โดย ผูแ้ ทนจากสหภาพยุโรป
แนะนาโครงการ “การสร้างการปรับตัวที่เท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศด้วยระบบเกษตรยั่งยืน”
โดย คุณบุญธิดา เกตุสมบูรณ์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายงานสิง่ แวดล้อม มูลนิธิรกั ษ์ไทย
รับประทานอาหารว่าง
เสวนาเรือ่ ง “สร้างระบบเกษตรทีป่ รับตัวให้เท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศ”

9.15 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 12.30

• คุณมงคล ละบุญเรือง

ผูแ้ ทนกลุม่ เกษตรกร อ.เมือง จ.สระแก้ว

• คุณระพีภทั ร์ จันทรศรีวงศ์

เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

• ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ดร.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์

ผูก้ ่อตัง้ ListenField-FARM AI

• คุณนันทวัน หาญดี

สมาคมเกษตรกรรมทางเลือกฉะเชิงเทรา

ดาเนินรายการ คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผูจ้ ดั รายการวิทยุ เช้าทันโลก
12.30 - 13.30

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 15.00

เสวนาโต๊ะกลมหัวข้อเรือ่ ง “ปฏิบตั ิการปรับตัว จากพืน้ ที่สนู่ โยบายท้องถิ่น”
• คุณสันติชาติ ยิ่งสินสุวฒ
ั น์

นายกอบต. แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

• คุณทัศน์พงศ์ ตนกลาย

นายกอบต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรนิ ทร์

• รศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์

• คุณณรงค์รตั น์ ม่วงประเสริฐ

หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกร จังหวัดสระแก้ว

• คุณสวาท อุปฮาด

ผูแ้ ทนกลุม่ เกษตรกร ต. บ้านขาม อ.นา้ พอง จ.ขอนแก่น

• คุณณฐา ชัยเพชร

ผูแ้ ทนกลุม่ เกษตรกร ต.วังใหญ่ อ.จะนะ จ.สงขลา

ดาเนินรายการ คุณดิเรก เครือจินลิ
15.00 - 15.30

ผูป้ ระสานงานฝ่ ายสิง่ แวดล้อม มูลนิธิรกั ษ์ไทย

สรุปและปิ ดการประชุม โดย คุณสุภา ใยเมือง ผูอ้ านวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

หากต้ องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่อ: คุณเถาวัลย์ จิออร์โน Tel: 081 917 0289 Email: thaowan@raksthai.org

รายละเอียดสถานที่จัดประชุม :
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น
99 ถนนวิภาวดีรงั สิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพ 10210
เบอร์โทร: +66 (0) 2 575 5599
E-mail: info@miraclegrandhotel.com

