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ส่วนที่ 1
ที่มาของระบบตัดสินใจการวิจัยด้านอาหาร
บริบทโลกทีก่ าลังเปลี่ยนแปลง
ธนำคำรโลกและองค์กำรเกษตรและอำหำรแห่งสหประชำติ (FAO) ได้คำดกำรณ์ว่ำในระยะ 38 ปี
ข้ำงหน้ำจะเกิดกำรเพิ่มขึ้นของประชำกรเป็น 9 พันล้ำนคน ในขณะที่ปัจจุบันมีประชำกรรำว 7 พันล้ำนคน
โดยกำรเพิ่มขึ้นของประชำกรโลกเกือบทั้งหมดจะเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มของประชำกรในภูมิภำคเอเชีย แอฟริกำ
และละตินอเมริกำ ในขณะที่อัตรำกำรขยำยตัวของประชำกรในกลุ่มประเทศตะวันตกจะลดลงต่ำกว่ำร้อยละ 3
ในช่วงหลำยทศวรรษที่ผ่ำนมำ ตลอดจนมีกำรเพิ่มขึ้นของสัดส่วนชนชั้นกลำง หรือกำรขยำยตัวของชนชั้นกลำง
(Middle Class income) ทั่วโลก ซึ่งนำไปสู่ควำมเจริญรุ่งเรืองที่เพิ่มขึ้นและกำรลดลงของระดับควำมยำกจน
ของโลก โดยรำยได้ของครัวเรือนเฉลี่ยทั่วโลกในปี 2563 คำดว่ำจะอยู่ที่ 24,382 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจำก
21,668 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2553 ตลำดเกิดใหม่ (Emerging markets) และประเทศกำลังพัฒนำจะมีอัตรำ
กำรเติบโตมำกที่สุดในโลก และกลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกำ ยุโรป และญี่ปุ่น จะเข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุอย่ำงต่อเนื่องทำให้สัดส่วนผู้สูงอำยุของประชำกรโลกโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนำคต
ควำมต้องกำรอำหำรในระยะ 50 ปีข้ำงหน้ำจะเพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 50 จำกปัจจุบันโดยมีปัจจัย
ผลักดันสำคัญ คือ กำรเพิ่มขึ้นของประชำกร กำรเพิ่มขึ้นของสัดส่วนชนชั้นกลำง อิทธิพลทำงด้ำนลัทธิบริโภค
นิยมจำกตะวันตก ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็วโดยเฉพำะปัญหำกำรขำดแคลนน้ำ
เพื่อกำรเกษตร รวมทั้งกำรลดลงของพื้นที่เพำะปลูกเนื่องจำกกำรพัฒนำเข้ำสู่ควำมเป็นเมืองอย่ำงรวดเร็ว ตลอดจน
เกิดกำรแย่งยึดที่ดินของกลุ่มประเทศผู้นำเข้ำอำหำรที่ไม่ต้องกำรเป็นเพียงผู้ซื้อ หำกแต่ต้องกำรสร้ำงหลักประกัน
ควำมมั่นคงทำงอำหำรโดยกำรมุ่งไปใช้ที่ดินในประเทศอื่นๆ เพื่อผลิตอำหำรกลับประเทศตน หรือกระทั่งส่งออก
ไปยังประเทศอื่นๆ
สำหรับในด้ำนพลังงำนโลก พบว่ำ อัตรำกำรใช้พลังงำนของโลกในภำพรวมจะเพิ่มขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด
ขณะที่พลังงำนฟอสซิลมีจำกัด จึงเกิดกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนจำกพืชเพิ่มขึ้น เช่น มัน
สำปะหลัง อ้อย ปำล์มน้ำมัน เป็นต้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตอำหำรควำมมั่นคงทำงอำหำรของประเทศ
และกำรส่งออก นอกจำกนี้ควำมต้องกำรบริโภคสินค้ำเกษตรและอำหำรที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเพิ่มขึ้นของประชำกร
โลกและกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่คำดว่ำจะสูงขึ้นโดยเฉพำะในทวีปเอเชียและแอฟริกำ แต่ผลผลิตพืชอำหำร
โลกลดลงจำกข้อจำกัดด้ำนพื้นที่และศักยภำพทำงเทคโนโลยีที่มีอยู่ ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ
กำรเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ปัญหำกำรครอบครองทรัพยำกรพันธุกรรมและกำรผูกขำดทำงกำรค้ำเมล็ดพันธุ์พืช
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรรำยย่อยจำนวนมำกที่พึ่งพำอำศัยทรัพยำกรป่ำไม้พันธุ์พืชต่ำงๆ เป็นอำหำร
และยำสมุนไพรและควำมมั่นคงทำงอำหำรของประเทศในระยะยำว
กำรเปลี่ยนแปลงในสภำพภูมิอำกำศของโลกมีแนวโน้มรุนแรงมำกขึ้นและจะส่งผลซ้ำเติมให้ปัญหำกำร
ขำดแคลนอำหำรและทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมรุนแรงมำกขึ้น แม้ว่ำควำมรุนแรงของปัญหำกำรเปลี่ยนแปลง
ในสภำพภูมิอำกำศจะมีควำมแตกต่ำงกันออกไปในแต่ละพื้นที่ แต่จำนวนพื้นที่ที่มีแนวโน้มของกำรขำดแคลน
น้ำเพื่อกำรเกษตรกรรมและผลผลิตภำคกำรเกษตรเสียหำยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ ควำมแตกต่ำงด้ำน
กำรผลิตและผลผลิตสินค้ำเกษตรระหว่ำงภูมิภำคต่ำงๆ ของโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตำมลำดับ โดยประเทศที่
คำดว่ำจะมีผลผลิตทำงกำรเกษตรลดลงส่วนใหญ่จะมีควำมหนำแน่นอยู่ในภูมิภำคกึ่งสะฮำรำ (Sub-Saharan
Africa) หรือกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ทำงตอนใต้ข องทะเลทรำยซำฮำรำในทวีปแอฟริกำจำนวน 48 ประเทศ ใน
ขณะเดียวกันควำมเสียหำยของพืชผลทำงกำรเกษตรมีแ นวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลเสียหำยทำงเศรษฐกิจให้กับ

ประเทศกำลังพัฒนำหลำยๆ ประเทศมำกขึ้นโดยลำดับ เนื่องจำกขนำดควำมสำคัญของภำคกำรเกษตรในระบบ
เศรษฐกิจและประชำชนส่วนใหญ่มีระดับกำรครองชีพอยู่ในระดับ Subsistence level
ในปีที่ผ่ำนมำกำรค้ำอำหำรโลกขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 เป็นผลสืบเนื่องมำจำกควำมต้องกำรอำหำร
ในตลำดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นจำกควำมแปรปรวนของสภำพอำกำศ ทำให้สินค้ำเกษตรและอำหำรที่ประเทศต่ำงๆ
ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรภำยในประเทศ
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำงๆ ในโลก และกำรเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่ำนมำทำให้ประเทศต่ำงๆ สร้ำง
มำตรกำรปกป้องผู้ประกอบกำรภำยในประเทศมำกขึ้น เช่น กฎ ระเบียบด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน มำตรกำร
ทำงกำรในรูปแบบที่ไม่ใช่ภำษี โดยมีมำตรกำรสิ่งแวดล้อม มำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช มำตรกำร
ตอบโต้กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุน เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็แสวงหำโอกำสใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนกำรขยำยตัว
ของเศรษฐกิจของตนเอง ส่งผลให้มีกำรเปิดกำรค้ำกำรลงทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะกับประเทศในภูมิภำคเดียวกัน
และกดดันให้ประเทศกำลังพัฒนำต้องมีพันธกรณีเกี่ยวกับกำรรับภำระที่เกิดขึ้นจำกมำตรกำรดังกล่ำว ซึ่งอำจเป็น
อุปสรรคต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ และผลกระทบต่อกำรค้ำ กำรลงทุน สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของ
ประชำกร ซึ่งสำหรับอำเซียนแล้ว Mr.Gerard Mestrallet . Chairman and Chief Executive Officer, GDF
SUEZ. France. Co-Chair of the World Economic Forum on East Asia ได้กล่ำวถึงควำมเสี่ยง 4
ประกำร ที่ภูมิภำคอำเซียนต้องคำนึงถึงในกำรรวมตัวกันเป็นประชำคมเดียวกันในปี 2558 ได้แก่ 1) ควำมยั่งยืน
ทำงเศรษฐกิจ อำเซียนจะต้องเรียนรู้และหลีกเลี่ยงควำมผิดพลำดทำงเศรษฐกิจที่ยุโรปกำลังเผชิญในปัจจุบัน
โดยไม่เพิ่มหนี้สำธำรณะเป็นสำคัญ 2) สภำพแวดล้อม ต้องใส่ใจต่อคุณภำพของสิ่งแวดล้อมในทุกด้ำน คำนึงถึง
ควำมเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก 3) ด้ำนพลังงำน อำเซียนควรคำนึงถึงกำรบูรณำกำรกัน โดยมีเครือข่ำย
พลังงำนร่วมกันด้วย โดยไม่ต้องเร่งรีบมำกจนเกินไปที่จะไปสู่สังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกอำเซียน
อุดมด้วยทรัพยำกรธรรมชำติจำนวนมำก ซึ่งไม่ควรเสียค่ำใช้จำยจำนวนมำกโดยละเลยในกำรรักษำขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของตนไว้ และ 4) กำรพัฒนำเมือง ต้องควบคุมกำรพัฒนำเมืองขนำดใหญ่โดยใส่ใจต่อคุณภำพ
ประชำกรในด้ำนควำมเป็นอยู่ด้วย

สถานการณ์ของอุตสาหกรรมอาหารไทย
อุตสำหกรรมเกษตรและอำหำรแปรรูปถือเป็นอุตสำหกรรมรำกฐำนที่มีบทบำทสำคัญต่อเศรษฐกิจของ
ไทยมำยำวนำน เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่กำรผลิตขนำดใหญ่ ตั้งแต่ระดับเกษตรกร ผู้รวบรวม ผู้แปรรูปเบื้องต้น ผู้
แปรรูประดับอุตสำหกรรม ผู้ขนส่ง ผู้ผลิตปัจจัยกำรผลิต/บรรจุภัณฑ์ ผู้ค้ำปลีก ธุรกิจบริกำรอำหำร เป็นต้น
ประเมินว่ำมูลค่ำภำคกำรผลิตอำหำรและสินค้ำเกษตรอำหำร รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอุตสำหกรรมอำหำรทั้ง
จำกภำคเกษตร ปศุสัตว์ และประมง น่ำจะมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมเบื้องต้นใน
ประเทศ
ปัจจุบันมีผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำร 8,496 รำย (ไม่รวมโรงสีข้ำว ISIC1531 โรงงำนมันเส้น
ISIC1533) จำกข้อมูลดัชนีอัตรำกำรใช้ก่ำลังกำรผลิตของอุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่ม (ISIC 15) พบว่ำ ใน
ปี 2554 อุตสำหกรรมอำหำรมีอัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิตร้อยละ 56.14 ใกล้เคียงกับปี 2553 ซึ่งอยู่ในระดับสูง
กว่ำในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ขณะที่มูลค่ำกำรส่งออกคำดว่ำจะอยู่ที่ 963,000 ล้ำนบำท ขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกปี
2553 ร้อยละ 20 ถือเป็นปีทองของอุตสำหกรรมอำหำรที่ทั้งกำรผลิตและส่งออกขยำยตัวต่อเนื่อง เป็นผลมำ
จำกสภำพภูมิอำกำศที่เอื้ออำนวยฝนทิ้งช่วงไม่นำน สินค้ำเกษตรรำคำดี เกษตรกรขยำยพื้นที่เพำะปลูก และ
ดูแลคุณภำพต่อเนื่อง ทำให้ผลผลิตออกมำกคุณภำพดี ทั้งข้ำว ปำล์มน้ำมัน อ้อย และสับปะรด ประกอบกับ
ตลำดโลกมีควำมต้องกำรอำหำรเพิ่มสูงขึ้นจำกกำรขยำยตัวของประเทศเศรษฐกิจใหม่และตลำดอำเซียนอย่ำงไร

ก็ตำมสถำนกำรณ์น้ำท่วมในช่วงปลำยปี ได้ส่งผลกระทบต่อตลำดในประเทศอย่ำงมำกและกระทบต่อสินค้ำ
ส่งออกบำงส่วน ซึ่งคำดว่ำจะเริ่มเห็นผลชัดขึ้นในช่วงต้นปี 2555
จำกงำนวิจัยของ EUROMONITOR ประเมินว่ำมูลค่ำตลำดอำหำรสำเร็จรูปในบรรจุภัณฑ์ของไทยปี
2554 มีมูลค่ำ 286,098 ล้ำนบำท ส่วนเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (รวมน้ำดืม่ ) มีมูลค่ำ 218,119 ล้ำนบำท ในปี
2555 คำดว่ำตลำดอำหำรสำเร็จรูปในบรรจุภัณฑ์ในภำพรวมจะมีอัตรำขยำยตัวประมำณร้อยละ 5-6 ส่วนเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ (รวมน้ำดืม่ ) จะมีอัตรำขยำยตัวประมำณร้อยละ 6-7
ในปี 2554 ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอำหำรอันดับ 12 ของโลก อันดับคงที่เป็นปีที่สำมติดต่อกัน
โดยมีส่วนแบ่งตลำดโลกอยู่ที่ร้อยละ 2.62 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจำกร้อยละ 2.30 ในช่วง 5 ปีก่อน สำหรับประเทศ
คู่แข่งในภูมิภำคอำเซียนมีอินโดนีเซียและมำเลเซียที่ตำมหลังไทยมำอย่ำงกระชั้นชิด โดยเป็นประเทศผู้ส่งออก
รำยใหญ่อันดับ 13 และ 14 ของโลก และมีส่วนแบ่งตลำดโลกร้อยละ 2.52 และ 2.39 ตำมลำดับ อุตสำหกรรม
อำหำรโดยรวมของทั้งสองประเทศได้รับแรงหนุนอย่ำงมำกจำกกำรเติบโตของอุตสำหกรรมปำล์มน้ำมัน รวมทั้ง
อำหำรทะเลแปรรูปตลอดช่วง 2-3 ปีก่อน ขณะที่เวียดนำมผงำดขึ้นมำเป็นประเทศผู้ส่งออกอำหำรอันดับที่ 22
ของโลก จำกอันดับ 25 ในช่วง 5 ปีก่อน สินค้ำที่ผลักดันให้กำรส่งออกอำหำรของเวียดนำมเติบโต อำทิ ข้ำว
อำหำรทะเล กำแฟ เมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ และพริกไทย เป็นต้น
จำกข้อมูลที่สะท้อนด้ำนกำรเติบโตของภำคเกษตรไทยที่เด่นชัดคือแนวโน้มมูลค่ำผลผลิตเกษตรอำหำร
เบื้องต้น ซึ่งประเมินโดยองค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) พบว่ำถึงแม้มูลค่ำผลผลิตอำหำร
ของไทยจะเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี แต่เมื่อเทียบกันในอำเซียนแล้วไทยยังเป็นอันดับ 3 รองจำกพม่ำและ
อินโดนีเซีย โดยมีเวียดนำมซึ่งมีมูลค่ำผลผลิตใกล้เคียงกับไทยมำกขึ้นทุกขณะ และเมื่อพิจำรณำอัตรำเปลี่ยนแปลง
ของมูลค่ำผลผลิตเกษตรอำหำรในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำและค่ำเฉลี่ยในช่วง 5 ปี ระหว่ำง 2548-2552 จะพบว่ำ
อัตรำขยำยตัวของมูลค่ำผลผลิตเกษตรอำหำรของไทยอยู่ในระดับที่เติบโตน้อยมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ
11.03 เป็นอันดับที่ 7 ในอำเซียน ประเทศสมำชิกที่น่ำจับตำมองในฐำนะผู้ผลิตอำหำรรำยใหม่ คือ พม่ำ กัมพูชำ
เวียดนำม ลำว มีอัตรำขยำยตัวเฉลี่ยของมูลค่ำผลผลิตเกษตรอำหำรมำกกว่ำร้อยละ 15 ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ
นอกจำกนี้ พบว่ำ ไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศเสี่ยงสูงสุดจำกผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ (Climate change) ในอีก 30 ปีข้ำงหน้ำ โดยปัจจุบันมีควำมเสี่ยงสูงเป็นอันดับที่ 14 จำก 170
ประเทศทั่วโลก และยังเป็นตัวกำรสำคัญในกำรก่อปัญหำโลกร้อนด้วย ข้อมูลล่ำสุดในปี 2550 พบว่ำ ไทยมีกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมำกเป็นอันดับที่ 25 ของโลก ขณะที่กรุงเทพฯ มีกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
(CO2) ในปริมำณที่เกือบเท่ำกับลอนดอน ซึ่งมีขนำดเศรษฐกิจใหญ่กว่ำถึงเกือบ 10 เท่ำ
ด้วยเหตุนี้เองที่ท่ำให้ไทยควรต้องหันมำทบทวนกำรด่ำเนินนโยบำยด้ำนอุตสำหกรรมเกษตรและอำหำร
แปรรูป รวมทั้งกำรจัดท่ำกรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนอำหำรของประเทศให้ชัดเจน เพื่อเร่งกำรพัฒนำภำคเกษตร
และอุตสำหกรรมอำหำรของไทยให้มีกำรเติบโตพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงของพลวัตรกำรค้ำที่มีกำรแข่งขันรุนแรง
มำกขึ้น

การวิจัยด้านอาหารและความมั่นคงด้านอาหารที่ผ่านมา
จำกกำรสำรวจข้อมูลพบว่ำ กำรพัฒนำภำคเกษตรอำหำรของไทยด้วยกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำยังคง
เป็นไปอย่ำงจำกัด เห็นได้จำกค่ำใช้จ่ำยทำงกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศเมื่อจำแนกเป็นสำขำวิจัย ค่ำใช้จ่ำย
ในสำขำวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีมำกที่สุด คือ 6,375 ล้ำนบำท และที่น้อยสุด คือ สำขำมนุษยศำสตร์
184 ล้ำนบำท และเมื่อแยกพิจำรณำเป็นหน่วยงำนพบว่ำ (สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ, 2553)
- ภำครัฐ มีค่ำใช้จ่ำยสำขำเกษตรศำสตร์มำกที่สุด 1,323.2 ล้ำนบำท และน้อยที่สุด คือ สำขำ
มนุษยศำสตร์ 6.2 ล้ำนบำทหรือ 46% และ 0.2% ของกำรวิจัยและพัฒนำในภำครัฐ ตำมลำดับ

- ภำคอุดมศึกษำรัฐบำล มีค่ำใช้จ่ำยสำขำวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีมำกที่สุด 2,051.9 ล้ำนบำท
และน้อยที่สุด คือ สำขำมนุษยศำสตร์ 152.6 ล้ำนบำท หรือ 33% และ 2% ของกำรวิจัยและพัฒนำในภำค
อุดมศึกษำรัฐบำล ตำมลำดับ
- ภำคอุดมศึกษำเอกชน มีค่ำใช้จ่ำยสำขำวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีมำกที่สุดเช่นเดียวกับภำค
อุดมศึกษำรัฐบำล 102.7 ล้ำนบำท และน้อยที่สุดคือสำขำวิทยำศำสตร์ 1 ล้ำนบำท หรือ 77% และ 1% ของ
กำรวิจัยและพัฒนำในภำคอุดมศึกษำเอกชน ตำมล่ำดับ
- ภำครัฐวิสำหกิจ มีค่ำใช้จ่ำยสำขำวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีมำกที่สุด 369.2 ล้ำนบำท และ
น้อยที่สุดคือสำขำวิทยำศำสตร์บริสุทธิ์ 24.8 ล้ำนบำทหรือ 63% และ 4% ของกำรวิจัยและพัฒนำในภำค
รัฐวิสำหกิจ ตำมล่ำดับ
- ภำคเอกชน มีค่ำใช้จ่ำย 2 ด้ำน คือ อุตสำหกรรมกำรผลิตซึ่งมำกที่สุด 6,132.7 ล้ำนบำท และด้ำน
อุตสำหกรรมบริกำร 546 ล้ำนบำท หรือ 91.82% และ 8.18% ของกำรวิจัยและพัฒนำในภำคเอกชน ตำมลำดับ
- ภำคเอกชนไม่ค้ำกำไร มีค่ำใช้จ่ำยสำขำสังคมศำสตร์มำกที่สุด 135.7 ล้ำนบำท และน้อยที่สุด คือ
ภำควิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 0.7 ล้ำนบำท หรือ 86% และเกือบ 0% ของกำรวิจัยและพัฒนำในภำคเอกชนไม่
ค้ำกำไร ตำมลำดับ
งบประมาณวิจัยด้านการเกษตรและอาหาร จ่าแนกตามหน่วยงาน ปี 2553
หน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยสนับสนุนกำรวิจัย
สถำบันอุดมศึกษำด้ำนกำรเกษตร
รวม
เฉลี่ยปีละ

งบประมาณ (ล้านบาท)
3,484.7
977.7
807.7
5,270.1
1,317.50

ที่มำ : พงศ์เทพ อัครธนกุล และคณะ, 2554

งบประมาณวิจัยเฉลี่ยต่อปีตามชนิดของสินค้าเกษตรเทียบกับครัวเรือน
ผลิตภัณฑ์
ข้ำว
ยำงพำรำ
โคเนื้อ**
ปำลม์น้ำมัน**
กุ้งและผลิตภัณฑ์
สุกร
สับปะรด
กล้วยไม้
พริกและผลิตภัณฑ์
โคนม**
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์**
ลำไย

งบวิจัย* (ล้านบาท)
185
60
51
34
31
28
25
19
18
18
9
8

บาทวิจัย/ครัวเรือน/ปี
44
41
59
315
1,255
124
48
Na
Na
951
24
31

งบประมาณวิจัยเฉลี่ยต่อปีตามชนิดของสินค้าเกษตรเทียบกับครัวเรือน (ต่อ)
ผลิตภัณฑ์
ไก่เนื้อ
ทุเรียน
มังคุด
มะม่วง

งบวิจัย* (ล้านบาท)
7
6
5
4

บาทวิจัย/ครัวเรือน/ปี
722
49
53
12

ที่มำ : พงศ์เทพ อัครธนกุล และคณะ, 2554
หมำยเหตุ : *หน่วยงำน มอ. และ สวก. ไม่มีข้อมูลปี 2553 **หน่วยงำนกรมพัฒนำที่ดิน ไม่มีข้อมูลปี 2550

หน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชำกำรเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมกำรข้ำว
กรมพัฒนำที่ดิน
หน่วยงำนสนับสนุนกำรวิจัย
สวทช.
สกว.
สกว.คปก.
สวก.
สถำบันอุดมศึกษำ สำขำเกษตรศำสตร์
ม.เกษตรศำสตร์
ม.ขอนแก่น
ม.เชียงใหม่
ม.สงขลำ
ม.แม่โจ้
สถำบันเทคโนโลยีฯ ลำดกระบัง
รวม

2550

ปีงบประมาณ
2551
2552

2553

511.9
157.6
46.0
47.7
Na

500.8
274.0
34.5
111.0
49.1

580.5
94.1
54.6
205.6
27.8

445.9
58.3
71.8
175.2
38.2

2,039.2
584.1
206.9
539.4
115.1

126.4
60.3
33.5
94.8

99.3
89.8
32.9
53.0

71.0
82.3
32.4
100.6

73.8
9.1
18.5
Na

370.5
241.5
117.4
248.3

95.0
23.7
46.4
39.7
21.0
18.4
1,322.5

113.8
21.8
39.0
39.3
21.0
17.3
1,496.6

88.6
31.6
28.2
42.5
19.4
13.2
1,472.2

35.0
18.3
10.0
Na
12
12.4
978.8

332.4
95.4
123.6
121.5
73.3
61.3
5,270.1

รวม

ที่มำ : พงศ์เทพ อัครธนกุล และคณะ, 2554
หมำยเหตุ : หน่วยงำน มอ. และ สวก. ไม่มีข้อมูลปี 2553, หน่วยงำนกรมพัฒนำที่ดิน ไม่มีข้อมูลปี 2550

กำรดำเนินกำรวิจัยด้ำนอำหำรของไทยที่ผ่ำนมำยังมีควำมเชื่อมโยงกับกรอบกำรพัฒนำประเทศยังอยู่
ในวงจำกัด เนื่องจำกยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนอำหำรในระดับประเทศยังไม่มีหน่วยงำนใดจัดทำอย่ำงชัดเจน แต่
ได้มีกำรจัดทำกรอบยุทธศำสตร์กำรจัดกำรด้ำนอำหำรของประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติ เมื่อปี
2554 แผนแม่บทอุตสำหกรรมอำหำร โดยกระทรวงอุตสำหกรรม ปี 2552 นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดทำยุทธศำสตร์
รำยสินค้ำของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศำสตร์กุ้งไทย ปี 2554 โดยกรมประมง ยุทธศำสตร์ข้ำวไทย
โดยกรมกำรข้ำว ปี 2554-2558 ยุทธศำสตร์โคนมแห่งชำติ หรือแผนพัฒนำโคนมปี 2548-2557 โดยกรมปศุสัตว์
ยุทธศำสตร์สับปะรด ปี 2553-2557 โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศำสตร์กำแฟ ปี 2552-2556 โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนพัฒนำอุตสำหกรรมปำล์มน้ำมันและน้ำมันปำล์ม ปี 2551-2555 โดย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ยุทธศำสตร์ไก่ไข่ ปี 2551-2555 ยุทธศำสตร์ไก่เนื้อ ปี 2553-2557โดย กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์อำหำร ปี 2553 โดยสำนักงำนเศรษฐกิจ

อุตสำหกรรม ยุทธศำสตร์เกษตรอินทรีย์ไทย ปี 2555-2556 โดยกรมส่งเสริมกำรส่งออก ยุทธศำสตร์วิจัยและ
พัฒนำอุตสำหกรรมมันสำปะหลังประเทศไทย ปี 2555-2559 โดยสำนักพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ เป็นต้น ซึ่งหำกมีควำมชัดเจนดังกล่ำวเกิดขึ้น จะช่วยสร้ำงให้เกิดกำรวิจัย พัฒนำ นวัตกรรม อันสำมำรถ
เกื้อหนุนภำคกำรเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำรของไทยเข้มแข็งและแข่งขันได้ในท้ำยที่สุด ทั้งนี้เพรำะกำรลงทุน
วิจัยทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำรนับมีควำมสำคัญยิ่งต่อควำมมั่นคงทำงอำหำร คุณภำพและควำม
ปลอดภัยอำหำร เพรำะนอกจำกจะเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขันให้กับภำคกำรเกษตรและอุตสำหกรรม
อำหำรแล้ว กำรมีต้นทุนที่ต่ำ มีสินค้ำที่มีคุณภำพดี จะสร้ำงควำมยั่งยืนในระบบกำรผลิต
ความสาคัญของระบบตัดสินใจการวิจัยด้านอาหาร
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)
สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (สวก.) สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชำติ (สวทน.) สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข (สวรส.) และสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)
เล็งเห็นถึงกำรทำงำนสนับสนุนกำรวิจัยที่มีประสิทธิภำพ และได้มีข้อสรุปว่ำแต่ละหน่วยงำนจะบูรณำกำรกำร
ทำงำนร่วมกัน โดยในส่วนของอุตสำหกรรมอำหำรนั้น มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้กำรทำวิจัยด้ำนอำหำรของประเทศ
มีควำมชัดเจนขึ้น ผลิตผลงำนวิจัยได้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนอย่ำงแท้จริง ลดควำมซ้ำซ้อนของงำนวิจัย
และสำมำรถเพิ่มควำมเข้มแข็งให้กับอุตสำหกรรมอำหำรทั้งระบบ รวมทั้งเงินงบประมำณจะถูกใช้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ดังนั้นเพื่อให้กำรจัดสรรทุนวิจัยมีประสิทธิภำพ ตอบสนองควำมต้องกำรของภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม
เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มอบหมำยให้สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร
(องค์กำรมหำชน) เป็นเจ้ำภำพดำเนินกำรจัดทำกรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนอำหำรและควำมมั่นคงอำหำร
ระดับประเทศเพื่อเป็นแผนระดับนโยบำย (Policy Planning) ด้ำนกำรวิจัย เป็นแนวทำงพื้นฐำนที่จะก่อให้เกิด
แผนกำรวิจัยระดับปฏิบัติกำรที่เป็นระบบ มีเป้ำหมำยที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติฉบับปัจจุบัน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยวิจัยต่ำง ๆ เชื่อมโยงกันเป็นระบบ สะดวกในกำร
วำงแผน ควบคุม และติดตำม อันจะทำให้กำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรวิจัยของหน่วยงำนต่ำง ๆ เกิด
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อจัดท่ำยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนอำหำรและควำมมั่นคงแห่งชำติ ปี 25552559 ในมิติต่ำง ๆ ซึ่งใช้เป็นกรอบในกำรพิจำรณำจัดสรรทุนวิจัยของ 5 ส. 1 ว. ท่ำให้เกิดกำรจัดสรรทุนวิจัย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรทำงำนแบบบูรณำกำรของหน่วยงำนให้ทุน และหน่วยงำนวิจัยก็มีกรอบกำร
ทำงำนที่มุ่งไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันในระดับชำติ ก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในกำรพัฒนำประเทศมำกขึ้น ตลอดจน
เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือระบบวิจัย และกำรพัฒนำกำรวิจัยด้ำนอำหำรและควำมมั่นคง ซึ่งมีกำรพัฒนำและ
แก้ไขปัญหำ ได้ตรงตำมควำมต้องกำรของเกษตรกร ผู้บริโภค ภำคอุตสำหกรรมอำหำร และผู้เกี่ยวข้องอย่ำงมี
ประสิทธิผล

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค อุตสาหกรรมอาหารไทย
จุดแข็ง

จุดอ่อน

S1. ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์มีควำมเหมำะสมต่อกำรผลิตเกษตร
อำหำรได้อย่ำงหลำกหลำย และเกิดผลผลิตตลอดทั้งปี ซึ่งมี
เพียงพอต่อกำรบริโภคภำยในและส่งออกสร้ำงรำยได้ให้กับ
เศรษฐกิจของประเทศ
S2. ภำคกำรผลิตระดับอุตสำหกรรมอำหำรขนำดใหญ่มีควำม
พร้อมในองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และทักษะกำรผลิตระดับชั้น
นำของโลก
S3. สินค้ำอำหำรของไทยมีอัตลักษณ์เฉพำะ และมีภำพลักษณ์
ที่ดีในด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภัย
S4. หน่วยงำนภำครัฐให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ภำคกำรเกษตร ภำคกำรแปรรูป และกำรค้ำอย่ำงต่อเนื่อง
S5. กำรคมนำคมขนส่งทั้งทำงบกและอำกำศครอบคลุมและ
รองรับได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

W1. ฐำนทรัพยำกรกำรผลิตภำคเกษตรเริม่ ขำดแคลนและ
เสื่อมโทรมมำกขึ้น รวมถึงแรงงำนในภำคเกษตร ซึ่งมีอำยุมำก
ขึ้นและคนรุ่นใหม่เข้ำสู่อำชีพนี้น้อยลงเพรำะไม่เป็นที่นิยม
W2. กำรผลิตและกำรส่งออกอำหำรส่วนมำกยังคงเป็นสินค้ำ
แปรรูปขั้นต้น
W3. มีหน่วยงำนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องจำนวนมำก
กฎระเบียบล้ำสมัย ระบบบริหำรจัดกำรซับซ้อน ขำดเอกภำพ
และขำดกำรบูรณำกำร ทำให้ปรับตัวไม่ทันต่อสถำนกำรณ์โลก
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้น
W3. กำรลงทุนด้ำนวิจยั และพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้ำนเกษตรและอำหำรทั้งจำกภำครัฐและเอกชน โดยเฉพำะ
ผู้ประกอบกำร SMEs ยังต่ำมำก และขำดกำรนำงำนวิจัยทีม่ ี
อยู่มำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
W4. มีช่องว่ำงในกำรเข้ำถึงและกระจำยปัจจัยกำรผลิต และ
ข้อมูลข่ำวสำร องค์ควำมรูต้ ลอดห่วงโซ่อำหำร
W5. ภำคกำรผลิตเกษตรอำหำรมีประสิทธิภำพต่ำ ตลอดจนใช้
ระบบสำรสนเทศในกำรดำเนินธุรกิจไม่มำกนัก

โอกาส

อุปสรรค

O1. ควำมต้องกำรสินค้ำเกษตรและอำหำรที่มีคณ
ุ ภำพ
ปลอดภัย และมีควำมหลำกหลำยจำกตลำดโลกเพิ่มต่อเนื่อง
O2. เศรษฐกิจโลกปรับตัวเป็นแบบหลำยศูนย์กลำง และเอเชีย
รวมถึงประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มคี วำมสำคัญมำกขึ้น
O3. เทคโนโลยีด้ำนอำหำรมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจน
ผู้บริโภคให้ควำมตระหนักต่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่แสดงถึงภูมิ
ปัญญำของประเทศนั้น ๆ มำกขึ้น ท่ำให้มีช่องทำงในกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ และควำมหลำกหลำยของสินค้ำอีกมำก
O4. เกิดกระแส “กำรบริโภคสีเขียว” ที่ให้ควำมสำคัญและ
ตระหนักถึงควำมยั่งยืนต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อำหำร
O5. กำรสื่อสำรกับผู้บริโภคโดยตรงทำได้ง่ำยขึ้นด้วยเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ต เครือข่ำยสังคม โทรศัพท์เคลื่อนที่ ท่ำให้ต้นทุน
กำรตลำดต่ำลง

T1. กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่ม
มำกขึ้น
T2. ภำวะวิกฤติใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่ำงเฉียบพลันและมีผลกระทบ
ทั่วโลก (กำรเงิน โรค ภัยธรรมชำติ ฯ )
T3. ประเทศกำลังพัฒนำต่ำงมีศักยภำพในกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรและอำหำรมำกขึ้นเนื่องจำกทรัพยำกรธรรมชำติยังอุดม
สมบูรณ์ และต้นทุนกำรผลิตต่ำ โดยเฉพำะค่ำแรงงำน
T4. ภำวะวิกฤตินำมั
้ น ทำให้เกิดกำรแย่งพื้นที่เพำะปลูกพืช
อำหำรและพืชพลังงำน ส่งผลให้รำคำสินค้ำเกษตรไม่มี
เสถียรภำพ
T5. รัฐบำลแต่ละประเทศรณรงค์ให้ผู้บริโภคเลือกบริโภค
อำหำรที่ผลิตในท้องถิ่น (local food) และเพิ่มควำมเข้มงวด
ด้ำนมำตรฐำนและกำรนำเข้ำมำกขึ้น
T6. วัฏจักรสินค้ำอำหำรในตลำดสัน้ ลง เพรำะผู้บริโภคมีกำร
ปรับเปลีย่ นรสนิยมและต้องกำรสินค้ำแบบใหม่ ๆ เร็วขึ้น

ส่วนที่ 3
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยด้านอาหารและความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติ
(ปี 2555-2559)
กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์การวิจัยด้านอาหารและความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติ (ปี 2555-2559)

วิสัยทัศน์
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยจึงได้กำหนดแผนวิจัยด้ำนอำหำรและควำมมั่นคงด้ำนอำหำรแห่งชำติ เพื่อเป็น
แนวทำงดำเนินงำน ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมอำหำรและเกษตรกรไทย จึงแบ่ง
กรอบแนวทำงดำเนินงำนวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
แผนการวิจัยระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์กำรค้นหำโอกำสและเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันของอำเซียน
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเชื่อมโยงห่วงโซ่กำรผลิตกับประเทศสมำชิกอำเซียน
แผนการวิจัยระยะยาว ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคงอำหำร
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนอำหำรศึกษำ
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
แผนการวิจัยระยะเร่งด่วน
กำรก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนอย่ำงเต็มรูปแบบในปี 2558 เป็นประเด็นที่หลำยฝ่ำยต่ำงจับจ้อง
โดยเฉพำะอุตสำหกรรมอำหำร เนื่องจำกประเทศในอำเซียนส่วนใหญ่เป็ นแหล่งที่ผลิตอำหำรได้มำกเกินควำม
ต้องกำรบริโภคและมีกำรส่งออกไปจำหน่ำยสร้ำงรำยได้กลับเข้ำประเทศเป็นจำนวนมำกในแต่ละปี สินค้ำเกษตร
และอำหำรจึงเป็นแหล่ งรำยได้ห ลักของประชำกรในภูมิภำคนี้ ประกอบกับภูมิอำกำศและภูมิประเทศที่
คล้ำยคลึงกัน ผลผลิตทำงกำรเกษตรและอำหำรจึงมีสภำพกำรแข่งขันกันไปโดยปริยำย ปัจจัยดังกล่ำวเป็นส่วน
สำคัญที่ทำให้กำรเปิดตลำดอำหำรอำเซียนทำได้ไม่ง่ำยนัก เพรำะทุกประเทศก็ต้องกำรปกป้องภำคเกษตรและ

อำหำรซึ่งเป็นอุตสำหกรรมเชิงยุทธศำสตร์ของตน ในช่วงเวลำที่ยังเหลืออยู่นี้ ไทยจึงควรเร่งทำกำรศึกษำเชิงลึก
และปรับตัวเพื่อพร้อมรับกำรแข่งขันที่จะมำถึง
วิสัยทัศน์ :
ประเทศไทยมีกำรวิจัยและนำงำนวิจัยมำใช้เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรจัดกำรอุปทำนและ
อุปสงค์ผลผลิตวัตถุดิบอำหำรและอำหำรแปรรูปภำยในประเทศสมำชิกประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนให้เกิด
ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและควำมมั่นคงทำงอำหำรอย่ำงยั่งยืน
เป้าหมาย :
ไทยก้ำวสู่ประเทศศูนย์กลำงกำรผลิตและกระจำยอำหำรของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC food
production and processing Hub)
1. ยุทธศาสตร์การค้นหาโอกาสและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอาเซียน
กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 1.1 เพิ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจเชิงลึกด้ำนกำรค้ำรำยสำขำ ประกอบด้วยแนวทำง
ดำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1) กำรวิจัยเกี่ยวกับลักษณะตลำด กำรประเมินควำมต้องกำรด้ำนอำหำร พฤติกรรมกำรบริโภค ค่ำนิยม
ปัจจัยที่มีอิทธิพล ช่องทำงกระจำยสินค้ำ และกลยุทธ์กำรเข้ำถึงผู้บริโภคในแต่ละประเทศ ค้นหำโอกำสและ
ลู่ทำงใหม่ ๆ เพื่อนักธุรกิจใช้ประโยชน์ในกำรก่ำหนดแนวทำงเข้ำสู่ตลำด
2) กำรวิจัยเกี่ยวกับแนวทำงกำรปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ นโยบำย มำตรกำรต่ำง ๆ เช่น ภำษี
กำรส่งเสริมกำรลงทุนฯ เพื่อลดปัญหำ อุปสรรค และเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงกัน
กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 1.2 ขยำยโอกำสและลดผลกระทบทำงกำรค้ำ ประกอบด้วยแนวทำงดำเนินงำนวิจัย
ดังนี้
1) กำรวิจัยเกี่ยวกับแนวทำงด่ำเนินธุรกิจเพื่อช่วงชิงโอกำสจำกผลเชิงบวกจำกกำรขยำยตัวและกำร
แข่งขันภำยใต้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน กำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล ควำมร่วมมือของ
แต่ละภำคส่วนในห่วงโซ่กำรผลิตรำยผลิตภัณฑ์
2) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ระบบประกันคุณภำพ แนวทำงสร้ำงควำมเชื่อมโยง
และร่วมมือกันด้ำนกำรค้ำ กำรกระจำยสินค้ำในภำคเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร และสร้ำงภำพลักษณ์ด้ำน
ควำมปลอดภัยอำหำรของไทย
3) กำรวิจัยเกี่ยวกับแนวทำงกำรลดผลกระทบเชิงลบจำกกำรขยำยตัวและกำรแข่งขัน ภำยใต้ประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ลักษณะห่วงโซ่คุณค่ำ อันเนื่องจำกรูปแบบกำรค้ำที่
เปลี่ยนแปลงฯ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตกับประเทศสมาชิกอาเซียน
กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 2.1 เพิ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจเชิงลึกด้ำนกำรผลิตรำยสำขำ ประกอบด้วยแนวทำง
ดำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรประเมินพื้นที่ ศักยภำพ ระบบโลจิสติกส์ โอกำสกำรลงทุน รูปแบบกำรดำเนิน
ธุรกิจที่เหมำะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์กำรเกษตรและอุตสำหกรรมแปรรูปในแต่ละพื้นที่ของไทย
2) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรประเมินพื้นที่ ศักยภำพ ระบบโลจิสติกส์ โอกำสกำรลงทุน รูปแบบกำรดำเนิน
ธุรกิจที่เหมำะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์กำรเกษตรและอุตสำหกรรมแปรรูปในแต่ละพื้นที่ของประเทศสมำชิกอำเซียน

3) จัดทำต้นแบบกำรดำเนินธุรกิจแยกรำยประเภทผลิตภัณฑ์ที่พร้อมสำหรับกำรนำมำประยุกต์ใช้โดย
นักธุรกิจไทย
4) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์และอุปสรรคจำกข้อตกลงและควำมร่วมมือระดับภูมิภำคและ
อนุภูมิภำคเพื่อเสริมสร้ำงกำรเติบโตด้ำนกำรผลิต แปรรูป และกำรค้ำร่วมกัน
กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 2.2 ปรับปรุงห่วงโซ่กำรผลิตเพื่อพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยแนวทำง
ด่ำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรทบทวนควำมพอเพียง แหล่งผลิตที่เหมำะสม เขตกรรมกำรผลิต (zoning)
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร กระบวนกำรผลิตและแปรรูป คุณภำพมำตรฐำน ควำมปลอดภัย ควำมมั่นคงด้ำน
อำหำร กำรควบคุมและระบุสำยพันธุ์ท้องถิ่นเพื่อป้องกันกำรปนเปื้อนข้ำมพันธุ์ นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรที่
เหมำะสมของพืชอำหำรหลัก (staple crop) เช่น ข้ำว ผักฯ ภำยในประเทศไทย เพื่อกำรวำงแผนด้ำนอุปสงค์
อุปทำน ปริมำณกำรส่ำรองสินค้ำ และกำรกระจำยสินค้ำระดับในประเทศและประชำคมฯ
2) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรทบทวนควำมพอเพียง แหล่งผลิตที่เหมำะสม เขตกรรมกำรผลิต (zoning)
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร กระบวนกำรผลิตและแปรรูป คุณภำพมำตรฐำน ควำมปลอดภัย ควำมมั่นคงด้ำน
อำหำร กำรควบคุมและระบุสำยพันธุ์ท้องถิ่นเพื่อป้องกันกำรปนเปื้อนข้ำมพันธุ์ นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรที่
เหมำะสมของสัตว์บก/สัตว์น้ำ ภำยในประเทศไทย เพื่อกำรวำงแผนด้ำนอุปสงค์ อุปทำน และกำรกระจำยสินค้ำ
ระดับในประเทศและประชำคมฯ
3) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรค้นหำพืชเศรษฐกิจ /สัตว์เศรษฐกิจที่ควรส่งเสริมและวำงแผนกำรผลิต ซึ่ง
เชื่อมโยงเป็นระบบตลอดห่วงโซ่ ทั้งในพื้นที่ประเทศไทยและสมำชิกอำเซียน เพื่อขยำยโอกำสในกำรแข่งขัน
ระดับสำกล
4) กำรวิจัยเกี่ยวกับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนแรงงำนภำคเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำรให้มี
ทักษะและปริมำณเพียงพอต่อควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตไทย รวมทั้งกำรเคลื่อนย้ำยของแรงงำนที่มีทักษะ
เช่น นักวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรของไทยและประเทศสมำชิก กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรแรงงำนที่มี
ทักษะในภูมิภำค
5) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรวำงแผนด้ำนกำรกระจำยสินค้ำในระดับภูมิภำค กำรจัดตั้งจุดรวมสินค้ำ จุด
กระจำยสินค้ำ เส้นทำงคมนำคม รูปแบบกำรขนส่ง เพื่อบริหำรจัดกำรต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
6) กำรวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบและมำตรกำรทำงเลือกที่เหมำะสมในกำรแก้ปัญหำด้ำนผลผลิตเกษตร
อย่ำงมีประสิทธิภำพและส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่กำรผลิตน้อยที่สุด เช่น กลไกตลำด กำรประกันรำคำสินค้ำ ระบบ
ชดเชย ระบบรับจำนำ กำรห้ำมนำเข้ำ/ส่งออกฯ
7) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรผลิตให้ได้คุณภำพมำตรฐำนและควำมปลอดภัย
ระดับสำกล กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนปัจจัยกำรผลิต กำรถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี แนวทำงสร้ำง
ควำมเชื่อมโยงและร่วมมือด้ำนกำรผลิตวัตถุดิบอำหำรและอุตสำหกรรมอำหำรแปรรูปของไทย เพื่อให้พร้อม
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่เติบโตของภำคเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมอำหำรในประเทศสมำชิก
แผนการวิจัยระยะยาว
ในระยะ 5 ปี กำรกำหนดกรอบแนวทำงกำรวิจัยที่จะสำมำรถยกระดับกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อำหำร
ของไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลำยน้ำ จะท่ำให้ไทยมีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรสร้ำงควมมั่นคง
ทำงอำชีพและรำยได้ กำรกระจำยอำหำรอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง ประชำชนมีภำวะสุขภำพและโภชนำกำรที่ดี
ขณะเดียวกันก็รักษำทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดกำรผลิตอย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วยยุทธศำสตร์และกลยุทธ์
กำรวิจัย ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหาร
เป้าหมาย :
1. เพื่อให้มีปริมำณอำหำรที่มีคุณภำพเหมำะสมอย่ำงเพียงพอ ประเทศไทยมีควำมมั่นคงด้ำนอำหำร

อย่ำงยั่งยืน บริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตอำหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อให้ชุมชนเกษตรกรมีกำรผลิตอำหำรที่เข้มแข็ง มีระบบเศรษฐกิจและกำรจัดกำรอำหำรที่เป็น
ธรรม สร้ำงรำยได้ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศและท้องถิ่น
3. เพื่อสนับสนุนกำรกระจำยอำหำร วัตถุดิบ และปัจจัยกำรผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้ต้นทุนที่
แข่งขันได้
4. เพื่อแก้ไขปัญหำ ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
สร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้กับภำคอุตสำหกรรมอำหำรของไทยให้สำมำรถอยู่รอดและแข่งขันได้ในเวที
กำรค้ำโลก
กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 1.1 สร้ำงควำมพอเพียงของปริมำณอำหำรในคุณภำพที่เหมำะสม ประกอบด้วย
แนวทำงดำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพิ่มผลิตภำพในกำรท่ำเกษตรกรรมพื้นที่ ขนำดเล็ก (small farming) ด้วย
เทคโนโลยีและกำรบริหำรจัดกำร เพิ่มเพดำนขีดจ่ำกัดกำรผลิตทั้งในระดับเกษตรกรรมและกำรแปรรูป
2) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปิดช่องว่ำงของภำคกำรผลิตในปัจจุบัน เช่น นโยบำยบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ดิน น้ำ และปัจจัยกำรผลิต กำรทำให้เกษตรกรเข้ำถึงเมล็ดพันธุ์ที่ดี ปุ๋ย น้ำ กำรควบคุมแมลงและโรคติดต่อ
เกษตรพันธะสัญญำ (contract farming)ฯ
3) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรน้ำเพื่อให้เพียงพอแก่กำรเกษตร
4) กำรวิจัยเกี่ยวกับระดับควำมมั่นคงด้ำนอำหำรแต่ละกลุ่มของไทย กำรส่ำรองอำหำร กำรควบคุม
กำรนำเข้ำ และส่งออก
กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 1.2 พัฒนำและใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและรักษำ
เสถียรภำพกำรผลิตอำหำรอย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วยแนวทำงด่ำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1) กำรวิจัยเกี่ยวกับระบบกำรเตือนภัยล่วงหน้ำ กลไกในกำรติดตำมและเฝ้ำระวัง ระบบกำรสำรอง
อำหำร กำรประเมินควำมมั่นคงอำหำร กำรบริหำรพื้นที่ผลิตพืชอำหำรสัตว์ พืชอำหำร และพืชพลังงำน อย่ำง
เหมำะสม จำแนกสำเหตุที่สำคัญของควำมไม่มั่นคงด้ำนอำหำร พร้อมเสนอแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและรับมือ
2) กำรวิจัยเกี่ยวกับมำตรกำรรักษำพื้นที่ที่มีศักยภำพทำงกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืนเพื่อปกป้องกำรรุกล้ำ
จำกเมืองและอุตสำหกรรม
กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 1.3 ใช้กำรเกษตรสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดี ประกอบด้วยแนวทำงด่ำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรรวมกลุ่มเครือข่ำย พัฒนำสถำบันเกษตรกรและวิสำหกิจชุมชนให้เป็นกลไก
สนับสนุนกำรพึ่งพำตนเองของเกษตรกร เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรผลิต รวมทั้งกำรเชื่อมโยงด้ำนเกษตรกับ
เรื่องอื่น ๆ เพื่อสร้ำงรำยได้ให้ชุมชน
2) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพและรำยได้ให้แก่เกษตรกรตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่ำง ๆ ได้อย่ำงมั่นคง
3) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมระบบตลำดกลำงสินค้ำเกษตรและตลำดซื้อขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ
กำรจัดรูปที่ดิน (land consolidation) ส่งเสริมภำคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำรระบบสินค้ำเกษตรและอำหำรร่วมกับสถำบันเกษตรกร
4) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรผลิตพืชประจำถิ่นที่มีศักยภำพเป็นสินค้ำสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์

กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 1.4 พัฒนำองค์ควำมรู้และต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่น ประกอบด้วยแนวทำงดำเนินงำน
วิจัย ดังนี้
1) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีและรูปแบบกำรเกษตรที่เหมำะสมกับ กำรนำมำใช้ในกำร
พัฒนำกำรเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อให้สำมำรถเพิ่มผลผลิตบนพื้นฐำนของกำรพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่น
2) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรด้ำนผลิตและกำรตลำดสินค้ำระดับชุมชนที่เหมำะสม
3) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรใช้ภูมิปัญญำ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์
เพื่อยกระดับสู่กำรผลิตและกำรให้บริกำรบนฐำนควำมรู้
กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 1.5 ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตด้วยองค์ควำมรู้สมัยใหม่ ประกอบด้วยแนวทำง
ดำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเขตกำรผลิต (Zoning) ด้วยกำรผลิตเชิงพำณิชย์ที่มีต้นทุนแข่งขัน
ได้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดในพื้นที่อย่ำงเพียงพอ สม่ำเสมอ และมีคุณภำพมำตรฐำนสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำด
2) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรเพำะปลูกและดูแลหลังเก็บเกี่ยวเพื่อปรับปรุงพันธุ์ผลไม้
ต้นเตี้ย ต้ำนทำนโรคและแมลง มีคุณสมบัติตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดระดับพรีเมี่ยม รวมทั้งสภำวะกำร
บรรจุ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ยืดอำยุกำรสุก
3) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำ ปรับปรุงประสิทธิภำพเครื่องมือเครื่องจักร เพื่อเพิ่มผลิตภำพทั้งในระดับ
ฟำร์มและโรงงำนแปรรูป รวมทั้งเครื่องจักร หุ่นยนต์ เทคโนโลยีเพื่อลดกำรใช้แรงงำนคน
4) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรทำ Benchmarking, Best Practices เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
และผลิตภำพของอุตสำหกรรม
กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 1.6 เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์และระบบอ่ำนวยควำมสะดวกทำง
กำรค้ำ ประกอบด้วยแนวทำงด่ำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพโลจิสติกส์ วำงแผนผลิต กำรจัดกำรสต็อกและคลังสินค้ำ กำรขนส่งฯ เพื่อลดต้นทุน
ด้ำนโลจิสติกส์องค์รวมของห่วงโซ่คุณค่ำ
2) กำรวิจัยเกี่ยวกับสำยโซ่ควำมเย็น (cool chain) เพื่อรักษำคุณภำพผลผลิต วัตถุดิบ และสินค้ำ
สำเร็จรูปที่ต้องควบคุมควำมเย็น
3) กำรวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรม/ซอฟต์แวร์สนับสนุนกำรทำงำนและวำงแผนตลอดห่วงโซ่กำรผลิต
4) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปรับปรุงมำตรฐำนและกฎระเบียบด้ำนเทคนิค รวมถึงกฎระเบียบขั้นตอน
ด้ำนกำรตรวจสอบรับรอง ด้ำนศุลกำกร และกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำร
5) กำรวิจัยเกี่ยวกับกระบวนกำรอ่ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งสินค้ำอำหำรผ่ำนแดน กำรขนส่ง
หลำยรูปแบบ เพื่อลดปัญหำอุปสรรคของกำรค้ำอำหำรในภูมิภำค
กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 1.7 เชื่อมโยงกำรลงทุน ระดั บภูมิ ภ ำคและเพิ่มศั ก ยภำพกำรแข่ งขัน ด้ำนตลำด
ประกอบด้วยแนวทำงด่ำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำและสร้ำงตลำดภำยในประเทศเพื่อผู้ผลิตระดับวิสำหกิจชุมชน
2) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำและขยำยตลำดต่ำงประเทศ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ SMEs และ
อุตสำหกรรมขนำดใหญ่เพื่อขยำยกำรลงทุนสู่ระดับภูมิภำคและโลก
3) กำรวิจัยเกี่ยวกับกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ภำคเกษตรกรรม วิสำหกิจชุมชน สหกรณ์ และ
SMEs เชื่อมประสำนเข้ำสู่ระบบโซ่อุปทำนของอุตสำหกรรมขนำดใหญ่อย่ำงยั่งยืน

กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 1.8 ส่งเสริมกำรผลิตแบบยั่งยืน ประกอบด้วยแนวทำงด่ำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1) กำรวิจัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีและกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
เตรียมควำมพร้อมรับมือมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้ำ
2) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Live cycle assessment) กำรปลดปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก (carbon footprint) ร่องรอยกำรใช้น้ำ (water footprint) เทคโนโลยีสะอำด ทั้งในระดับ
ฟำร์มและโรงงำนแปรรูป
3) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรและกำรใช้ประโยชน์จำกของเสียและวัสดุเหลือใช้ (By-product
utilization management) ทั้งในระดับฟำร์มและโรงงำนแปรรูป
4) กำรวิจัยเกี่ยวกับระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดีในกำรผลิตระดับฟำร์มและโรงงำนแปรรูป (Zero
waste) กำรจัดกำรสำรเคมีปนเปื้อนจำกฟำร์ม/โรงงำนสู่แหล่งน้ำธรรมชำติ
กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 1.9 ลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศโลก ประกอบด้วย
แนวทำงดำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรน้ำระดับฟำร์มให้มีประสิทธิภำพ
2) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรจ่ำแนกผลกระทบที่เป็นไปได้ของกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศต่อควำมมั่นคง
ด้ำนอำหำร ในภำคกำรเกษตร ปศุสัตว์ และประมงของไทย พร้อมแนวทำงรับมือ
3) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำพันธุ์พืชทนน้ำท่วม ทนโรคอุบัติใหม่ ทนแมลง ทนต่อสภำพอำกำศรุนแรง
และเทคโนโลยีและกำรจัดกำรส่ำหรับกำรผลิต ดูแล และเก็บเกี่ยวที่เหมำะสม
4) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำพันธุ์สัตว์บก/สัตว์น้ำ ทนโรคอุบัติใหม่ ทนต่อสภำพอำกำศรุนแรง และ
เทคโนโลยีและกำรจัดกำรส่ำหรับกำรเพำะเลี้ยงดูแลที่เหมำะสม
2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
เป้าหมาย :
เพื่อดูแลคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำรในห่วงโซ่อำหำร คุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ สร้ำงควำม
เชื่อมั่นให้กับอำหำรส่งออก เพิ่มศักยภำพและขยำยโอกำสด้ำนกำรตลำดให้กับอำหำรไทย
กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 2.1 พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเพื่อคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร
ประกอบด้วยแนวทำงดำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1) กำรวิจัยกำรใช้สมุนไพรและวิธีกำรทำงธรรมชำติอื่น ๆ ที่ปลอดภัยในกำรควบคุมโรคและแมลงใน
พืช สัตว์ ประมง
2) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรขั้นต้น (Primary product) ให้มีคุณภำพและ
ควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนและคุณค่ำทำงโภชนำกำรเพิ่มขึ้น
3) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรใช้สำรเคมีและวัตถุเจือปนอำหำรอย่ำงถูกต้องปลอดภัย ในกระบวนกำรแปรรูป
อำหำรระดับชุมชนและอุตสำหกรรมเพื่อมุ่งสู่กำรผลิตอำหำรจำกธรรมชำติ อำหำรอินทรีย์ฯ
4) กำรวิจัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีและกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เพื่อควำมปลอดภัยของ
ผู้บริโภค และเตรียมควำมพร้อมรับมือมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำหำรของประเทศคู่ค้ำ
5) กำรวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มกฎระเบียบและมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำหำรของประเทศคู่ค้ำที่จะ
เป็นอุปสรรคต่อกำรผลิตและกำรค้ำอำหำรของไทย แนวโน้มและควำมต้องกำรของตลำด ตลอดจนพฤติกรรม
ของผู้บริโภค เพื่อเตรียมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงของตลำด

6) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปรับกระบวนกำรแปรรูปและเทคโนโลยีที่เหมำะสม เพื่อรับมือผลกระทบจำก
กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศโลก เช่น กระบวนกำรกำจัดหรือควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ สำรพิษจำกเชื้อรำ
ในกระบวนกำรแปรรูปฯ
7) กำรวิจัยเกี่ยวกับระบบตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภำพและต้นทุนต่ำ สำหรับระดับฟำร์มและ
ผู้แปรรูปขนำดเล็ก
8) กำรวิจัยเกี่ยวกับบทบำทของหน่วยงำนต่ำง ๆ และกลไกสนับสนุนเพื่อให้เกิดกำรนำระบบกำร
ตรวจสอบย้อนกลับไปใช้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพทุกระดับ
กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 2.2 เสริมสร้ำงระบบและกระบวนกำรควบคุมคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร
ประกอบด้วยแนวทำงดำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1) กำรวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีกำรทดสอบสำรเคมีและวัตถุเจือปนอำหำรตกค้ำงในอำหำรที่รวดเร็ว
ต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภำพสูง
2) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกระบวนกำรผลิต ระบบประกันคุณภำพ และระบบ
เฝ้ำระวังด้ำนควำมปลอดภัยอำหำรระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับชุมชน และควำมปลอดภัยของสถำน
จัดจำหน่ำยอำหำรในทุกระดับ
3) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนอำหำร เพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์
สำหรับเป็นเครื่องมือในกำรต่อรอง และลดข้อโต้แย้งในกำรค้ำ
กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 2.3 ยืดอำยุผลิตภัณฑ์อำหำร และสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ประกอบด้วยแนวทำงดำเนินงำน
วิจัย ดังนี้
1) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรยืดอำยุเก็บรักษำผลิตภัณฑ์อำหำรของกลุ่มวิสำหกิจชุมชน อุตสำหกรรมแปรรูป
กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ที่รักษำคุณค่ำสำรอำหำร สะดวกในกำรบริโภค สอดคล้องกับวิถีกำรดำเนินชีวิตปัจจุบัน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยลดต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์
2) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมในแต่ละระดับกำรผลิตเพื่อถนอมคุณค่ำทำง
โภชนำกำร และรักษำคุณสมบัติของสำรสำคัญ (functional ingredient) ในสูตรอำหำร
3) กำรวิจัยเกี่ยวกับสำรสำคัญ (active ingredient) ในสมุนไพร ผักผลไม้ไทย สำรที่มีฤทธิ์ทำงชีวภำพ
(bio-active compounds) และอื่น ๆ ในด้ำนคุณประโยชน์ และกลไกกำรออกฤทธิ์ต่อร่ำงกำย
4) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำอำหำรสมุนไพรไทยและเครื่องดื่มสมุนไพรไทยที่มีคุณค่ำต่อสุขภำพ
โดยเฉพำะผู้สูงอำยุ นักกีฬำ นักเรียนนักศึกษำ ผู้มีน้ำหนักตัวมำกเกินเกณฑ์ ผู้มีควำมจำเสื่อมและผู้ป่วยด้วย
โรคอื่น ๆ
5) กำรวิจัยเพื่อเตรียมสำรมำตรฐำน (Reference Standards) สำหรับสมุนไพรไทย และกำรจัดระบบ
ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์
กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 2.4 สร้ำงควำมตระหนักและวัฒนธรรมด้ำนควำมปลอดภัยอำหำรทั้งภำคกำรผลิต
และบริโภค ประกอบด้วยแนวทำงดำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1) กำรวิจัยเกี่ยวกับกลไกกำรปรับพฤติกรรม/ทัศนคติ กระบวนสร้ำงแรงขับดันเพื่อให้เกษตรกรและ
ผู้ประกอบกำรอำหำรทุกระดับมีวัฒนธรรมกำรผลิตอำหำรที่มีคุณภำพและปลอดภัยอย่ำงยั่งยืน
2) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสื่อสำร และสร้ำงควำมตระหนักรู้แก่สำธำรณะด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร
และกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้และเตือนภัยด้ำนควำมปลอดภัยอำหำรในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภำค และระดับชุมชน

3. ยุทธศาสตร์ด้านอาหารศึกษา
เป้าหมาย :
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดสุขภำพที่ดีในรำยบุคคล เหมำะสมกับช่วงอำยุ มีสุขอนำมัยและกำรดูแลสุขภำพที่ดี
มีกำรสื่อสำรควำมรู้เพื่อให้ทุกคนสำมำรถเลือกบริโภคอำหำรที่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดโรคจำกกำรบริโภคอำหำร
กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 3.1 จัดระบบองค์ควำมรู้เพื่อง่ำยต่อกำรถ่ำยทอดสู่ผู้บริโภคทุกระดับ ประกอบด้วย
แนวทำงด่ำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1) กำรวิจัยเกี่ยวกับกลไกกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำพฤติกรรมกำรบริโภคที่เหมำะสมของประชำชน และ
กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำนอำหำรศึกษำในระดับชุมชน และครัวเรือนทั้งในเขตเมืองและนอกเมือง
2) กำรวิจัยเกี่ยวกับประเภทของควำมรู้ที่จำเป็นต้องสื่อสำร กำรควบคุมกำรสื่อสำรควำมรู้ด้ำนอำหำร
เพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ที่ถูกต้อง เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย
3) กำรวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนใช้ประโยชน์และบริโภคพืชผักผลไม้ สัตว์ ที่มีในชุมชนมีคุณค่ำทำง
โภชนำกำร เพื่อรักษำเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอำหำรท้องถิ่นไม่ให้สูญหำยจำกชุมชน
กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 3.2 พัฒนำองค์ควำมรู้ที่เจำะจงของไทย ประกอบด้วยแนวทำงด่ำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1) กำรวิจัยเกี่ยวกับอำหำรที่เหมำะสมกับวัย อำหำรส่ำหรับผู้ป่วย
2) กำรวิจัยเกี่ยวกับกลไกกำรทำงำนของร่ำงกำยต่อกำรได้รับสำรอำหำรและแร่ธำตุอำหำรแต่ละชนิด
ในแต่ละเพศและวัย
3) กำรวิจัยเกี่ยวกับพืชและสัตว์พื้นเมืองท้องถิ่น เพื่อกำรใช้ประโยชน์ และรักษำอัตลักษณ์ วัฒนธรรม
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้คงอยู่
4) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำเครื่องชี้วัดพฤติกรรมกำรบริโภคที่เหมำะสม
5) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเตรียมพร้อมควำมรู้เรื่องอำหำรเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงจำกสถำนกำรณ์
ของโลกในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ภัยธรรมชำติ โรคระบำดฯ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
เป้าหมาย :
เพื่อให้มีกลไกและระบบกำรจัดกำรด้ำนอำหำรที่มีประสิทธิภำพประสิทธิผล สำมำรถตอบสนองได้ทัน
ต่อสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทั้งภำวะปกติและภำวะวิกฤติ
กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 4.1 ปรับปรุงและเสริมควำมเข้มแข็งองค์กรสนับสนุนในห่วงโซ่ ประกอบด้วยแนวทำง
ดำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1) กำรวิจัยเกี่ยวกับกลไกเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้องในทุกภำคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรดำเนินกิจกรรมของภำครัฐ
2) กำรวิ จั ย เกี่ ย วกั บ กำรเสริ มสร้ ำ งควำมสำมำรถในกำรใช้ เ ทคโนโลยี ส ำรสนเทศและพำณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันแก่ธุรกิจ
3) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงกลไกกำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำยภำพในมิติต่ำง ๆ ที่สำคัญ
แก่เกษตรกร วิสำหกิจชุมชน วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
4) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรท่ำงำนข้ำมสำขำเพื่อใช้ประโยชน์จำกนโยบำยที่เกี่ยวข้องแบบบูรณำกำร เช่น
กำรท่องเที่ยวกับอำหำร ฯ
กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 4.2 เสนอแนวทำงปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรปฏิบัติ ประกอบด้วยแนวทำง
ดำเนินงำนวิจัย ดังนี้

1) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรติดตำม ประเมินปัญหำและอุปสรรคจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ด้ำนอำหำรของไทย เพื่อปรับปรุงให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
2) กำรวิจัยเกี่ยวกับควำมพร้อมของภำคธุรกิจและหน่วยงำนสนับสนุนเพื่อรับมื อกำรแข่งขันภำยใต้
ข้อตกลงระหว่ำงประเทศ และกำรเพิ่มอำนำจต่อรองให้กับประเทศ ปรับปรุงกระบวนกำรออกกฎระเบียบและ
มำตรกำรปกป้องผลประโยชน์ของประเทศให้มีควำมคล่องตัว ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง เช่น กฎระเบียบด้ำนกำร
นำเข้ำสินค้ำบำงชนิด และมำตรกำรด้ำนสุขอนำมัย ระบบกำรจดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ
ธนำคำรพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เป็นต้น
กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 4.3 จั ด ท ำระบบข้ อ มู ล เพื่ อ กำรบริ ห ำรจั ด กำรระดั บ ชุ ม ชนถึ ง ระดั บ มหภำค
ประกอบด้วยแนวทำงดำเนินงำนวิจัย ดังนี้
1) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงเครื่องมือและกลไกส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำน องค์กร สมำคม บริษัท และวิสำหกิจชุมชน อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทันสถำนกำรณ์ และ
ถูกต้องตรงกัน
2) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบเตือนภัยด้ำนอำหำรในมิติต่ำง ๆ ที่มีอยู่ของหน่วยงำนต่ำง ๆ (รวม
หน่วยงำนควำมปลอดภัยอำหำร) ในลักษณะ National Single Window เพื่อให้เกิดกำรเตือนภัยที่มีประสิทธิภำพ
แก่ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่กำรผลิต กำรตลำด กำรบริโภค ระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภำค และประเทศ
3) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรกำหนดนโยบำยกำรผลิตพืชอำหำรสัตว์ พืชอำหำร และพืชพลังงำนเพื่อให้
เกิดควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำน
4) กำรวิจัยเกี่ยวกับควำมต้องกำรด้ำนแรงงำน กำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกร หลักสูตรกำรศึกษำ
เพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจแต่ละระดับตั้งแต่ต้นน้ำ
5) กำรวิจัยข้อเสนอแนะหรือแนวทำงที่ทำให้เกิดกำรสังเครำะห์ผลงำนวิจัยเพื่อกำรเผยแพร่และถ่ำยทอด
สู่กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงเป็นระบบอย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึง
กลุ่มสินค้าเป้าหมาย
1. กลุม่ อำหำรที่คนไทยบริโภคเป็นประจำ เพื่อควำมมั่นคงอำหำรภำยในประเทศ : ข้ำว ปลำน้ำจืด
(เช่น ปลำนิล ปลำดุก ปลำช่อน) ไก่พื้นเมือง ไข่ไก่ ผักกินใบ (เช่น กะเพรำ โหระพำ คะน้ำ ผักบุ้ง) ผักอื่น ๆ
(เช่น พริก กะหล่ำปลี ถั่วฝักยำว) พืชและสัตว์พื้นเมืองในท้องถิ่น(local indigenous food) ปำล์มน้ำมัน
2. กลุ่มอำหำรที่มีศักยภำพในกำรส่งออกเดิม : ผลไม้ (เช่น สับปะรด ลำไย ทุเรียน ลิ้นจี่ มังคุด
มะม่วง ส้มโอ) ผัก (เช่น ข้ำวโพดหวำน ข้ำวโพดฝักอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว พริก) กุ้งและผลิตภัณฑ์
มันสำปะหลัง
3. กลุ่มอำหำรที่กำรค้ำมีแนวโน้มขยำยตัวดีน่ำจะเป็นสินค้ำที่มีโอกำสในอนำคต : ผลไม้ (เช่น กล้วยไข่
กล้วยหอม มะพร้ำว มะละกอ ขนุน ลองกอง ฝรั่ง มะขำม ส้ม) ผัก (เช่น ขิง หอมหัวเล็ก มะเขือม่วง เห็ด)
เครือ่ งเทศและสมุนไพรส่ำหรับท่ำพริกแกง/เครื่องปรุงอำหำร (เช่น ข่ำ ตะไคร้ มะนำว ผักชี ใบมะกรูด) ปลำ
ทับทิม หอยแมลงภู่ หอยลำย สุกร โคเนื้อ แพะ
4. กลุ่มอำหำรพิเศษสำหรับตลำดเฉพำะหรือตลำดพรีเมี่ยม เช่น อำหำรและเครื่องดื่มจำกสมุนไพร
อำหำรเพื่อสุขภำพ อำหำรฟังก์ชัน อำหำรอินทรีย์ พืชประจำท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพำะ เป็นต้น
ตลาดเป้าหมาย
1. ตลำดภำยในประเทศ : ตั้งแต่ระดับชุมชน อำเภอ จังหวัด ภูมิภำค ประเทศ
2. ตลำดภำยในกลุ่มสมำชิกประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
3. ตลำดส่งออกเดิม : สหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน

4. ตลำดส่งออกใหม่ที่มีแนวโน้มดี : เกำหลีใต้ อินเดีย ตะวันออกกลำง รัสเซียและกลุ่ม CIS ทวีป
แอฟริกำใต

ส่วนที่ 4
ลาดับความเร่งด่วนในการให้สนับสนุนทุนวิจัย
สถำบันอำหำร กระทรวงอุตสำหกรรม ได้จัดสำรวจรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่ำง)
แผนวิจัยด้ำนอำหำรและควำมมั่นคงด้ำนอำหำรแห่งชำติ (ปี 2555-2559) อันได้แก่ บริษัทเอกชน 32 รำย
(ร้อยละ 34.0) หน่วยงำนภำครัฐ 41 รำย (ร้อยละ 43.6) และสถำบันกำรศึกษำ 21 รำย (ร้อยละ 22.4)
จำนวนรวม 94 รำย ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม ถึง สิงหำคม 2555 โดยแบ่งเป็น ภำคเหนือ จำนวน 49 รำย
(ร้อยละ 52.1) ภำคใต้ จำนวน 28 รำย (ร้อยละ 29.8) และภำคกลำง จำนวน 17 รำย (ร้อยละ 18.1) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นและจัดลำดับควำมสำคัญของแผนวิจัยดังกล่ำว เพื่อให้กำรจัดทำงำนวิจัย
ด้ำนอำหำรของประเทศตอบสนองได้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนอย่ำงแท้จริง และสำมำรถเพิ่มควำมเข้มแข็ง
ให้กับอุตสำหกรรมอำหำรทั้งระบบอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
สถิติผู้ให้ความคิดเห็น จาแนกตามหน่วยงาน

สถิติผู้ให้ความคิดเห็น จาแนกตามภูมิภาค

แผนการวิจัยเร่งด่วน
จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อกำรจัดลำดับควำมสำคัญของแผนกำรวิจัยเร่งด่วน “ยุทธศำสตร์ที่ 1
กำรค้นหำโอกำสและเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันของอำเซียน” สำมำรถสรุปผลควำมคิดเห็นได้ดังนี้ แนวทำงวิจัยฯ
ที่ควรเร่งจัดทำมำกที่สุด คือ 1.1.1 โดยคิดเป็นร้อยละ 85.3 รองลงมำเป็นแนวทำงวิจัย 1.1.2 ร้อยละ 77.5
แนวทำงวิจัย 1.2.1 ร้อยละ 76.0 แนวทำงวิจัย 1.2.2 ร้อยละ 75.8 และแนวทำงวิจัย 1.2.3 ร้อยละ 63.3
ตำมลำดับ
สรุปแนวทางวิจัยภายใต้แผนการวิจัยเร่งด่วน “ยุทธศาสตร์ที่ 1 การค้นหาโอกาสและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของอาเซียน” ตามลาดับความสาคัญเร่งด่วน

ที่มำ : สถำบันอำหำร (จำกกำรสอบถำมควำมคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องจำนวน 94 คน)

จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อกำรจัดลำดับควำมสำคัญของแผนกำรวิจัยเร่งด่วน “ยุทธศำสตร์ที่ 2
กำรพัฒนำและเชื่อมโยงห่วงโซ่กำรผลิตกั บประเทศสมำชิกอำเซียน” สำมำรถสรุปผลควำมคิดเห็น ได้ดังนี้
แนวทำงวิจัยฯ ที่ควรเร่งจัดทำมำกที่สุด คือ 2.2.1 โดยคิดเป็นร้อยละ 75.3 รองลงมำเป็นแนวทำงวิจัย 2.1.1
ร้อยละ 74.5 แนวทำงวิจัย 2.2.4 ร้อยละ 69.5 แนวทำงวิจัย 2.2.2 ร้อยละ 69.3 แนวทำงวิจัย 2.2.3 ร้อยละ
68.5 แนวทำงวิจัย 2.2.7 ร้อยละ 68.5 แนวทำงวิจัย 2.1.2 ร้อยละ 67.3 แนวทำงวิจัย 2.2.5 ร้อยละ 65.0
แนวทำงวิจัย 2.2.6 ร้อยละ 64.3 แนวทำงวิจัย 2.1.3 ร้อยละ 64.0 และแนวทำงวิจัย 2.1.4 ร้อยละ 60.0
ตำมลำดับ
สรุปแนวทางวิจัยภายใต้แผนการวิจัยเร่งด่วน “ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต
กับประเทศสมาชิกอาเซียน” ตามลาดับความสาคัญเร่งด่วน

ที่มำ : สถำบันอำหำร (จำกกำรสอบถำมควำมคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องจำนวน 94 คน)

แผนการวิจัยระยะยาว
จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อกำรจัดลำดับควำมสำคัญของแผนกำรวิจัยระยะยำว “ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านความมั่นคงอาหาร” สำมำรถสรุปผลควำมคิดเห็นได้ดังนี้ แนวทำงวิจัยฯ ที่ควรเร่งจัดทำมำกที่สุด คือ
1.1.3 โดยคิดเป็นร้อยละ 80.0 รองลงมำเป็นแนวทำงวิจัย 1.4.1 ร้อยละ 76.3 แนวทำงวิจัย 1.1.1 ร้อยละ
76.0 แนวทำงวิจัย 1.7.2 ร้อยละ 75.5 แนวทำงวิจัย 1.1.2 ร้อยละ 75.3 แนวทำงวิจัย 1.7.1 ร้อยละ 74.8
แนวทำงวิจัย 1.3.2 และ 1.6.1 มีสัดส่วนเท่ำกันอยู่ที่ร้อยละ 74.3 แนวทำงวิจัย 1.3.1 ร้อยละ 74.0 แนวทำง
วิจัย 1.2.2 ร้อยละ 73.8 แนวทำงวิจัย 1.2.1 ร้อยละ 73.0 แนวทำงวิจัย 1.8.1 ร้อยละ 72.0 แนวทำงวิจัย
1.1.4 1.5.1 และ 1.7.3 มีสัดส่วนเท่ำกันอยู่ที่ร้อยละ 69.8 แนวทำงวิจัย 1.4.2 ร้อยละ 69.3 แนวทำงวิจัย
1.4.3 ร้อยละ 69.0 แนวทำงวิจัย 1.6.2 และ 1.6.4 มีสัดส่วนเท่ำกันอยู่ที่ร้อยละ 68.5 แนวทำงวิจัย 1.5.2 ร้อยละ
67.3 แนวทำงวิจัย 1.8.3 และ 1.9.2 มีสัดส่วนเท่ำกันอยู่ที่ร้อยละ 67.0 แนวทำงวิจัย 1.6.5 ร้อยละ 66.5
แนวทำงวิจัย 1.3.3 ร้อยละ 66.3 แนวทำงวิจัย 1.9.3 ร้อยละ 66.0 แนวทำงวิจัย 1.5.3 ร้อยละ 65.0 แนวทำง
วิจัย 1.5.4 ร้อยละ 63.8 แนวทำงวิจัย 1.8.4 และ 1.9.1 มีสัดส่วนเท่ำกันอยู่ที่ร้อยละ 63.3 แนวทำงวิจัย 1.3.4
ร้อยละ 62.0 แนวทำงวิจัย 1.8.2 และ 1.9.4 มีสัดส่วนเท่ำกันอยู่ที่ร้อยละ 61.5 แนวทำงวิจัย 1.6.3 ร้อยละ
57.8 ตำมลำดับ
สรุปแนวทางวิจัยภายใต้แผนการวิจัยระยะยาว “ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงอาหาร” ตามลาดับ
ความสาคัญเร่งด่วน

ที่มำ : สถำบันอำหำร (จำกกำรสอบถำมควำมคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องจำนวน 94 คน)

จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อกำรจัดลำดับควำมสำคัญของแผนกำรวิจัยระยะยำว “ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร” สำมำรถสรุปผลควำมคิดเห็นได้ดังนี้ แนวทำงวิจัยฯ ที่ควรเร่งจัดทำ
มำกที่สุด คือ 2.2.1 โดยคิดเป็นร้อยละ 76.5 รองลงมำเป็นแนวทำงวิจัย 2.3.1 ร้อยละ 76.0 แนวทำงวิจัย
2.1.3 ร้อยละ 75.0 แนวทำงวิจัย 2.1.2 ร้อยละ 74.5 แนวทำงวิจัย 2.2.2 ร้อยละ 73.8 แนวทำงวิจัย 2.1.4
ร้อยละ 73.0 แนวทำงวิจัย 2.1.1 และ 2.4.1 มีสัดส่วนเท่ำกันอยู่ที่ร้อยละ 72.3 แนวทำงวิจัย 2.3.2 ร้อยละ
70.3 แนวทำงวิจัย 2.1.5 ร้อยละ 69.8 แนวทำงวิจัย 2.4.2 ร้อยละ 69.5 แนวทำงวิจัย 2.1.6 และ 2.3.4 มี
สัดส่วนเท่ำกันอยู่ที่ร้อยละ 66.5 แนวทำงวิจัย 2.3.3 ร้อยละ 66.0 แนวทำงวิจัย 2.1.7 ร้อยละ 63.8 แนวทำง
วิจัย 2.2.3 ร้อยละ 63.5 และแนวทำงวิจัย 2.3.5 ร้อยละ 60.0 ตำมลำดับ

สรุปแนวทางวิจัยภายใต้แผนการวิจัยระยะยาว “ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร”
ตามลาดับความสาคัญเร่งด่วน

จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อกำรจัดลำดับควำมสำคัญของแผนกำรวิจัยระยะยำว “ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านอาหารศึกษา” สำมำรถสรุปผลควำมคิดเห็นได้ดังนี้ แนวทำงวิจัยฯ ที่ควรเร่งจัดทำมำกที่สุด คือ 3.2.1
โดยคิดเป็นร้อยละ 67.0 รองลงมำเป็นแนวทำงวิจัย 3.1.3 ร้อยละ 65.3 แนวทำงวิจัย 3.1.1 ร้อยละ 65.0
แนวทำงวิจัย 3.2.2 ร้อยละ 63.8 แนวทำงวิจัย 3.2.3 ร้อยละ 63.3 แนวทำงวิจัย 3.1.2 ร้อยละ 62.0 แนวทำงวิจัย
3.2.5 ร้อยละ 60.5 และแนวทำงวิจัย 3.2.4 ร้อยละ 54.3 ตำมลำดับ
สรุปแนวทางวิจัยภายใต้แผนการวิจัยระยะยาว “ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านอาหารศึกษา” ตามลาดับความสาคัญ
เร่งด่วน

ที่มำ : สถำบันอำหำร (จำกกำรสอบถำมควำมคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องจำนวน 94 คน)

จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อกำรจัดลำดับควำมสำคัญของแผนกำรวิจัยระยะยำว “ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการบริหารจัดการ” สำมำรถสรุปผลควำมคิดเห็นได้ดังนี้ แนวทำงวิจัยฯ ที่ควรเร่งจัดทำมำกที่สุด คือ 4.2.2
โดยคิดเป็นร้อยละ 73.3 รองลงมำเป็นแนวทำงวิจัย 4.2.1 ร้อยละ 72.5 แนวทำงวิจัย 4.3.4 ร้อยละ 69.3
แนวทำงวิจัย 4.3.3 ร้อยละ 69.0 แนวทำงวิจัย 4.1.1 ร้อยละ 68.0 แนวทำงวิจัย 4.1.2 ร้อยละ 67.0 แนวทำง
วิจัย 4.1.3 ร้อยละ 66.8 แนวทำงวิจัย 4.3.1 ร้อยละ 66.5 และแนวทำงวิจัย 4.3.2 ร้อยละ 66.3 ตำมลำดับ

สรุปแนวทางวิจัยภายใต้แผนการวิจัยระยะยาว “ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ” ตามลาดับ
ความสาคัญเร่งด่วน

ที่มำ : สถำบันอำหำร (จำกกำรสอบถำมควำมคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องจำนวน 94 คน)

