บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าว (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าว เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นที่ใช้งบประมาณ
การวิจัยแบบมุ่งเป้าเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการวิจัย ด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน มีเป้ าหมายเพื่อใช้
งานวิจั ยพัฒนาประเทศ ภายใต้ผลงานวิจัยมุ่งเป้า ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสาคัญในระบบวิจัยที่เชื่อมโยงเครือข่าย
ร่วมกันวางพื้นฐานแห่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแบบ Growth
City และมีเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เป็นเครือข่ายหลักในการบริหารจัดการการวิจัย ซึ่ง
ปั จจุ บั นหน่ วยงานเครื อข่ายที่ส าคัญนี้ มี ๗ หน่วยงานด้วยกัน ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการวิจั ย
แห่งชาติ (วช.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
สาหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าว กาหนดวิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า “การวิจัยและพัฒนา
ช่วยส่งเสริ มข้าวไทยเป็น หนึ่ งในตลาดโลก” มีพันธกิจการวิจัย ประกอบด้วย ๑) วิจัยและพัฒนาข้าวให้
สอดคล้ องกับ สภาพแวดล้ อมของประเทศและความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ๒) ส่ งเสริม
สนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและการบริหารจัด การผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี
ยุทธศาสตร์การวิจัย ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์ด้านพันธุ์ข้าว มีเป้าประสงค์ คือ วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีผลิตสายพันธุ์ข้าวให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้สูง และสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนไป ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต มีเป้าประสงค์ คือ องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านข้าวที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม สามารถผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวได้เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณคุณภาพและมูลค่า ๓) ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดการหลังเก็บเกี่ยว มีเป้าประสงค์ คือ เพิ่มประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีในการจัดการหลังเก็บเกี่ยว
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการแปรรูป มีเป้าประสงค์คือ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากข้าว ๕)
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว มีเป้าประสงค์ คือ สนับสนุนให้เกิดการตลาดเชิงรุก มีสินค้าบริโภค
และส่งออกได้ตรงตามความต้องการ
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย สามารถบรรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ
เป้าประสงค์ ที่กาหนดไว้จึงกาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จไว้ ๓ ประการด้วยกัน ดังนี้ ๑) ความชัดเจนของ
นโยบายการบริหารจัดการข้าวและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณค่าของข้าว ๒) ความ
ตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของประเทศและของโลก และ ๓) ความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง

๒

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าว (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ความเป็นมาของงานวิจัยด้านข้าว
การผลิตข้าวของไทย
การเพาะปลูกข้าวของประเทศไทยในปีหนึ่งๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ฤดูด้วยกัน คือ ฤดู
นาปี และฤดูนาปรัง ซึ่งสามารถสรุปสถานการณ์พื้นที่ปลูก ผลผลิต ผลผลิตต่อพื้นที่ปลูก ต้นทุนการผลิต และ
ราคาข้าวเปลือกที่ชาวนาขายได้ ในปีเพาะปลูก ๒๕๕๓/๕๔ และครัวเรือนชาวนา วิธีก ารทานา และพันธุ์ข้าว
ในปีเพาะปลูก ๒๕๕๒/๕๓ ของประเทศไทย (ข้อมูลจากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) ได้ดังนี้
๑) พื้นที่ปลูก ชาวนามีการปลูกข้าวทั้งหมด ๘๐.๖๗ ล้านไร่ แยกเป็นการปลูกข้าวฤดูนาปี ปี
๒๕๕๓/๕๔ มีพื้นที่เพาะปลูก ๖๔.๕๗ ล้านไร่ และฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๔ มีพื้นที่เพาะปลูก ๑๖.๑๐ ล้านไร่ (พื้นที่
ปลูกซ้าในพื้นที่ปลูกข้าวฤดูนาปี) โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่มีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด รองลงมา
คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีพื้นที่ปลูกเท่ากับ ๔๒.๘๗, ๒๐.๕๒, ๑๕.๗๒ และ ๑.๕๖ ล้านไร่
ตามลาดับ ในฤดูนาปี ปี ๒๕๕๓/๕๔ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด ๔.๒๐ ล้านไร่
ส่ ว นจั งหวั ด ภู เก็ ต มี พื้ น ที่ ป ลู กข้ า วน้ อยที่ สุ ด ๑๒๘ ไร่ โดยการปลู ก ข้ าวในฤดูน าปี นี้ เป็ น พื้น ที่ ที่ อ ยู่ใ นเขต
ชลประทาน ๑๓.๖๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๙ ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปีทั้งหมด และเป็นพื้นที่ที่
อยู่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้าจากแหล่งน้าธรรมชาติ หรือน้าฝน ๕๐.๙๕ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๑
ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปีทั้งหมด ส่วนในฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่
ปลูกข้าวมากที่สุด ๑.๑๖ ล้านไร่ ในขณะที่จังหวัดตราดมีพื้นที่ปลูกข้าวน้อยที่สุด ๒๓๓ ไร่
๒) ผลผลิต ประเทศไทยผลิตข้าวเปลือกได้ทั้งหมด ๓๕.๕๘ ล้านตัน แยกเป็นผลผลิตข้าวฤดู
นาปี ปี ๒๕๕๓/๕๔ ปริมาณ ๒๕.๔๕ ล้านตัน และฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๔ ปริมาณ ๑๐.๑๔ ล้านตัน โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่ มีผลผลิตข้าวมากที่สุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมี
ผลผลิ ตเท่ากับ ๑๔.๔๗, ๑๑.๐๖, ๙.๔๔ และ ๐.๖๑ ล้ านตั น ตามล าดับ ในฤดู นาปี ปี ๒๕๕๓/๕๔ จังหวั ด
อุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีผลผลิตข้าวมากที่สุด ๑.๒๒ ล้านตัน ส่วนจังหวัดภูเก็ตมีผลผลิตข้าวน้อยที่สุด ๖๐ ตัน
ในฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีผลผลิตข้าวมากที่สุด ๐.๘๑ ล้านตัน ส่วนจังหวัดตราด
มีผลผลิตข้าวน้อยที่สุด ๙๖ ตัน
๓) ผลผลิตต่อพื้นที่ปลูก ชาวนาสามารถผลิตข้าวเปลือกได้เฉลี่ยไร่ละ ๔๔๑ กิโลกรัม โดยการ
ปลูกข้าวในฤดูนาปี ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ ๓๙๔ กิโลกรัม ส่วนการปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ
๖๓๐ กิ โ ลกรั ม ภาคกลางเป็ น ภาคที่ มีผ ลผลิ ตเฉลี่ ย ต่อไร่ สู งสุ ด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ ๖๐๑, ๕๓๙, ๓๘๙ และ ๓๓๘ กิโลกรัม ตามลาดับ ในฤดู
นาปี ปี ๒๕๕๓/๕๔ จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด ๗๔๗ กิโลกรัม ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มี
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่าสุด ๒๖๑ กิโลกรัม ในฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่มีผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่สูงสุด ๘๑๐ กิโลกรัม ส่วนจังหวัดยะลามีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่าสุด ๓๙๒ กิโลกรัม
๔) พันธุ์ข้าว ในฤดูนาปี ปี ๒๕๕๒/๕๓ ชาวนาปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ มากที่สุดให้
ผลผลิตไร่ละ ๓๓๘ กิโลกรัม รองลงมาคือ พันธุ์ กข๖ ให้ผลผลิตไร่ละ ๓๔๒ กิโลกรัม พันธุ์ราชการไม่ไวต่อช่วงแสง
ให้ผลผลิตไร่ล ะ ๕๔๕ กิโลกรัม พันธุ์ชัย นาท ๑ ให้ผ ลผลิตไร่ละ ๕๒๕ กิโลกรัม และพันธุ์สุพรรณบุรี ๑ ให้
ผลผลิตไร่ละ ๗๒๙ กิโลกรัม ส่วนฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๔ พันธุ์ชัยนาท ๑ และพันธุ์ชัยนาท ๒ ชาวนาปลูกมากที่สุด

๓
ให้ ผ ลผลิ ตไร่ ล ะ ๕๕๐ กิโ ลกรั ม รองลงมาคือพันธุ์สุ พรรณบุรี ๑ ให้ ผลผลิ ตไร่ละ ๖๑๑ กิโลกรัม และพันธุ์
ราชการไม่ไวแสง ให้ผลผลิตไร่ละ ๕๙๘ กิโลกรัม
๑.๒ วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องข้าว
สถานการณ์การผลิตข้าวของโลก
กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา ได้สรุปสถานการณ์การผลิตข้าวของโลก ปีการผลิต ๒๕๕๓/
๕๔ (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕) ดังนี้
๑) พื้นที่เก็บเกี่ยวข้าว การผลิตข้าวทั่วโลกมีพื้นที่เก็บเกี่ยวรวม ๙๘๕.๖๓ ล้านไร่ โดยประเทศ
อินเดียเป็นประเทศที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวมากที่สุด ๒๖๗.๘๘ ล้านไร่ ส่วนประเทศอื่นที่มีการปลูกข้าวมากของ
โลก ได้แก่ จีน ๑๘๖.๖๙ ล้านไร่ อินโดนีเซีย ๗๕.๕๐ ล้านไร่ บังคลาเทศ ๗๓.๑๓ ล้านไร่ เวียดนาม ๔๗.๕๖
ล้านไร่ พม่า ๔๓.๗๕ ล้านไร่ และฟิลิปปินส์ ๒๗.๑๙ ล้านไร่
๒) ผลผลิ ต ข้ า วสาร ทั่ ว โลกสามารถผลิ ต ข้ า วได้ ร วมทั้ ง สิ้ น ๔๔๙.๓๐ ล้ า นตั น ข้ า วสาร
(๖๘๐.๗๖ ล้านตันข้าวเปลือก คิดจากข้าวสาร ๖๖๐ กิโลกรัม ได้มาจากการสีข้าวเปลือก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม) โดย
ประเทศจีนเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้มากที่สุด ๑๓๗.๐๐ ล้านตันข้าวสาร (๒๐๗.๕๘ ล้านตันข้าวเปลือก) ส่วน
ประเทศอื่นที่มีผลผลิตข้าวมากของโลก ได้แก่ อินเดีย ๙๕.๙๘ ล้านตันข้าวสาร (๑๔๕.๔๒ ล้านตันข้าวเปลือก)
อิน โดนี เซีย ๓๕.๕๐ ล้ านตัน ข้าวสาร (๕๓.๗๙ ล้ านตันข้าวเปลื อก) บังคลาเทศ ๓๑.๗๐ ล้ านตันข้าวสาร
(๔๘.๐๓ ล้านตันข้าวเปลือก) เวียดนาม ๒๖.๓๗ ล้านตันข้าวสาร (๓๙.๙๕ ล้านตันข้าวเปลือก) พม่า ๑๐.๕๓
ล้านตัน ข้าวสาร (๑๕.๙๕ ล้ านตัน ข้าวเปลื อก) และฟิลิ ปปินส์ ๑๐.๕๔ ล้ านตันข้าวสาร (๑๕.๙๗ ล้ านตัน
ข้าวเปลือก)
๑.๓ ผลงานวิจัยที่เคยมี มาแล้วในอดีต ช่องว่างการวิจัยและประเด็นที่สาคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับด้านข้าวที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับข้าวในประเทศไทยมีมากมายและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับ
การให้ ความสนใจในประเด็น ใด หรื อประเด็นใดที่เกี่ยวข้อง ทาให้ ปัญหาหลายๆ ปั ญหาไม่ได้รับการดูแ ล
เท่าที่ควร หรือบางประเด็นไม่อยู่ในความสนใจ แต่โดยปัญหาหลักๆ ประกอบด้วย
๑) พื้นที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่อยู่ในเขตน้าฝน โดยพื้นที่กว่าร้อยละ ๗๐ อยู่ในเขตน้าฝน ไม่มี
ระบบน้าชลประทาน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนแหล่งน้า สภาพดิน
ส่วนใหญ่มีปัญหาเสื่อมโทรม ขาดแคลนอินทรียวัตถุ ดินมีสภาพแข็งเนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยเคมีสะสมมาเป็นเวลานาน
ประกอบกับสภาพดินในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่างซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าว ดินมีสภาพความ
เปรี้ ยวจั ด ส่ วนในภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ดิ นมี สภาพเป็นดินเค็ม ซึ่ งต้องมี การจัดการทรั พยากรดินอย่ าง
เหมาะสมจึงจะเพิ่มผลผลิตได้
๒) การปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยชาวนาภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ในเขต
ชลประทานมีการทานาปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องตลอดปี ทาให้ชาวนาต้องเร่งการผลิต หรือผลิตที่ไม่คานึงคุณภาพ
ข้าวที่จะได้ ส่งผลให้ระบบนิเวศขาดความสมดุล ดินเสื่อมเกิดการระบาดของโรคแมลงศัตรูข้าว ทาให้ข้าวที่ได้มี
คุณภาพต่า อีกทั้งชาวนายังขาดการจัดการขณะเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผลผลิตเกิดการสูญเสีย ในขณะเก็บเกี่ยวสูงประมาณร้อยละ ๕-๑๐ ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด ผลผลิตที่ได้
บางส่วนมีคุณภาพต่า นอกจากนี้ชาวนามีการเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวดขณะที่ข้าวยังมีความชื้นสูง
และจาหน่วยข้าวในทันที หากจัดการไม่ดีจะทาให้ข้าวมีคุณภาพต่า
๓) ประสิทธิภาพการผลิตข้าวต่า กล่าวคือ จากข้อมูลของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ของไทย ปีเพาะปลูก ๒๕๕๓/๕๔ ได้เพียงไร่ละ ๔๔๑ กิโลกรัม (นาปี ปี ๒๕๕๓/๕๔ ได้ไร่
ละ ๓๙๔ กิโลกรัม ส่วนนาปรัง ปี ๒๕๕๔ ได้ไร่ละ ๖๓๓ กิโลกรัม) จัดว่ายังต่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูล

๔
จากกระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา (ข้อมู ล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕) โดยผลผลิตเฉลี่ยข้าวของโลกปี ๒๕๕๓/
๕๔ ไร่ละ ๖๘๘ กิโลกรัม สหรัฐอเมริกา ๑,๒๐๖ กิโลกรัม จีน ๑,๐๔๘ กิโลกรัม และเวียดนาม ๘๘๕ กิโลกรัม
โดยสาเหตุสาคัญที่ประสิทธิภาพการผลิตข้าวของประเทศไทยยังต่าอยู่ คือ พื้นที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่อยู่นอกเขต
ชลประทาน อาศัยน้าฝนในการเพาะปลูก และสภาพดินส่วนใหญ่มีปัญหาเสื่อมโทรม รวมทั้งขาดแคลนเมล็ด
พันธุ์ดี
๔) ต้นทุนการผลิตสูง ชาวนามีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้นทุกปีทั้งค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยเคมี ค่า
สารเคมี และค่าเมล็ดพันธุ์ ทั้งนี้ เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่มีการใช้ปัจจัยการผลิต ที่สูงมากเกินกว่าคาแนะนา
และใช้ ก รรมวิ ธี ก ารผลิ ต ที่ ยั ง ไม่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม ขาดการบริ ห ารจั ด การขนส่ ง สิ น ค้ า และบริ ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพและสอดรับกันทั้งระบบ ตั้งแต่การขนส่งและจัดเก็บปัจจัยการผลิต การเก็บรักษาผลผลิต จนถึง
การขนส่งผลผลิตไปจาหน่ายให้ผู้รับซื้อข้าว
๕) ชาวนาขาดแคลนเมล็ดพัน ธุ์ดี การผลิตและการกระจายเมล็ ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ของชาวนาอย่างเพียงพอและทั่วถึง
๖) การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ า วเพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ยั ง มี น้ อ ย และยั ง ไม่ ส ามารถแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ขั้นสูง รวมทั้งขาดระบบการเชื่อมโยงวัตถุดิบข้าวที่มีคุณภาพ เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์
๗) องค์กรที่เกี่ยวข้องกับชาวนายังขาดเอกภาพ องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตข้าวและชาวนา มีจานวนมากซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ตามที่กลุ่มบุคคลทั่วไปประกอบอาชีพ
เหมือนกันต้องการแก้ปัญหาของตนเป็นหลัก สมาคมต่างๆ ยังขาดความเป็นเอกภาพในการร่วมกันแก้ไขปัญหา
การผลิตข้าวของชาวนา
๘) หน่วยงานวิจั ยด้ า นข้า วขาดแคลนนักวิจัยและงบประมาณ งานวิจัยด้านข้าวยังขาด
การบู รณาการร่ว มกันระหว่างหน่ วยงานวิจัยทั้งหมดของประเทศ หน่วยงานวิจัยยังขาดแคลนนักวิจัยข้า ว
โดยเฉพาะนักปรับ ปรุ งพัน ธุ์ข้าว รวมทั้งขาดการสนับสนุนงบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการวิจัยที่
ทันสมัย
๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็น การพัฒนาและการวิจัยด้านข้าวที่เป็นที่
ต้องการของประเทศ
๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงพาณิชย์ สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
๒) จุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นการวิจัยข้าว
จุดแข็ง (Strengths)
(๑) ประเทศไทยมีเสถียรภาพในการผลิตข้าวสูง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและสภาพ
ภูมิอากาศ เอื้อต่อการปลูกข้าว และมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติน้อย
(๒) ประเทศไทยสามารถผลิตข้าวได้หลากหลายชนิดทุกชั้นคุณภาพ เช่น ข้าวหอมมะลิ
ข้าวหอมปทุม ข้าวขาว ๑๐๐%-๒๕% ปลายข้าว ข้าวนึ่ง และข้าวเหนียว สามารถตอบสนองกับความต้องการ
ของตลาดได้ทุกตลาด ที่ส าคัญประเทศไทยสามารถปลู กข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ และพันธุ์ กข๑๕ ซึ่ง
จัดเป็นข้าวหอมที่มีคุณสมบัติโดดเด่น ในด้านกลิ่นหอม เมล็ดข้าวสารใส เรียวยาว นุ่ม และทานอร่อย เป็นที่
ยอมรับของตลาดโลก นอกจากนี้ ยังมีข้าวพันธุ์ปทุมธานี ๑ และพันธุ์ กข๓๓ (หอมอุบล ๘๐) ก็จัดเป็นข้าวหอม
ที่มีคุณสมบัติดีเช่นกัน
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(๓) ประเทศไทยมีความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าว สามารถนามาใช้ประโยชน์ใน
การวิจั ยพัฒ นาและสร้ างมูลค่าเพิ่มได้ โดยมีเชื้อพันธุ์ข้าวที่เก็บรวบรวมไว้ในธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าวมากกว่า
๒๐,๐๐๐ ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ ซึ่งในจานวนนี้เป็นข้าวพื้นเมืองของไทย ๑๗,๐๐๐ ตัวอย่างเชื้อพันธุ์
(๔) ข้าวไทยเป็นข้าวที่ประจักษ์ว่าเป็นข้าวคุณภาพดีมาเป็นเวลายาวนานอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้การส่งออกข้าวไทย เป็นที่ยอมรับในความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพแก่ประเทศผู้ซื้อ
(๕) ข้าวมีความผูกพันกับชีวิตคนไทยมาแต่โบราณกาลนับพันปี การปลูกข้าวก่อให้เกิด
ขนบธรรมเนี ย มประเพณีแ ละวั ฒ นธรรมอันดี งามคู่ กับ ชาติ ไทย สื บ สานต่อกั นมาตั้งแต่อดี ตจนถึงปั จจุบั น
โดยเฉพาะอาชีพทานาเป็นอาชีพที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณในการเพาะปลูกข้าว ซึ่งถูกถ่ายทอดมาจากบรรพ
บุ รุ ษ สู่ ลู ก หลานชาวนาในปั จ จุ บั น ถื อ ได้ ว่ า ชาวนาเป็ น กระดู ก สั น หลั ง ของชาติ สามารถใช้ ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ที่สร้างสมมายืนหยัดต่อสู้กับความยากลาบากนานัปการ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารเพื่อเลี้ยงคนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่สาคัญชาวนาถือได้ว่าเป็นชนกลุ่มใหญ่ มีจานวนมากถึง ๓.๗ ล้านครัวเรือน
เป็นกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในบรรดาเกษตรกรทั้งหลาย อยู่กระจายกันทั่วประเทศ แต่มีบทบาทต่อภาวะทาง
การเมือง การปกครองและความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลทุกรัฐบาลจะให้ความสนใจในปัญหาเรื่องข้าวของ
ชาวนามากที่สุด เพราะถือว่าเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ของประเทศ
(๖) มีองค์กรและคณะกรรมการกากับดูแลที่ให้ความสาคัญของข้าวในฐานะเป็นพืช
เศรษฐกิจหลักหลายองค์กร เช่น คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการ
ส่งออก และกระทรวงพาณิชย์
จุดอ่อน (Weaknesses)
(๑) พื้นที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่อยู่ในเขตน้าฝน โดยพื้นที่กว่าร้อยละ ๗๐ อยู่ในเขตน้าฝน ไม่
มีระบบน้าชลประทาน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนแหล่งน้า สภาพ
ดินส่วนใหญ่มีปัญหาเสื่อมโทรม ขาดแคลนอินทรียวัตถุ ดินมีสภาพแข็งเนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยเคมีสะสมมาเป็น
เวลานาน ประกอบกับสภาพดินในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าว ดิน
มีสภาพความเปรี้ยวจัด ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินมีสภาพเป็นดินเค็ม ซึ่งต้องมีการจัดการทรัพยากร
ดินอย่างเหมาะสมจึงจะเพิ่มผลผลิตได้
(๒) ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยชาวนาภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ในเขต
ชลประทานมีการทานาปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องตลอดปี ทาให้ชาวนาต้ องเร่งการผลิตหรือผลิตที่ไม่คานึงคุณภาพ
ข้าวที่จะได้ ส่งผลให้ระบบนิเวศขาดความสมดุล ดินเสื่อมเกิดการระบาดของโรคแมลงศัตรูข้าว ทาให้ข้าวที่ได้มี
คุณภาพต่า อีกทั้งชาวนายังขาดการจัดการขณะเก็บเกี่ยว และหลังการเก็ บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผลผลิตเกิดการสูญเสีย ในขณะเก็บเกี่ยวสูงประมาณร้อยละ ๕-๑๐ ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด ผลผลิตที่ได้
บางส่วนมีคุณภาพต่า นอกจากนี้ชาวนามีการเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวดขณะที่ข้าวยังมีความชื้นสูง
และจาหน่วยข้าวในทันที หากจัดการไม่ดีจะทาให้ข้าวมีคุณภาพต่า
(๓) ประสิทธิภาพการผลิตข้าวต่า กล่าวคือ จากข้อมูลของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ของไทย ปีเพาะปลูก ๒๕๕๓/๕๔ ได้เพียงไร่ละ ๔๔๑ กิโลกรัม (นาปี ปี ๒๕๕๓/๕๔ ได้ไร่ละ
๓๙๔ กิโลกรัม ส่วนนาปรัง ปี ๒๕๕๔ ได้ไร่ละ ๖๓๓ กิโลกรัม) จัดว่ายังต่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจาก
กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕) โดยผลผลิตเฉลี่ยข้าวของโลกปี ๒๕๕๓/๕๔ ไร่
ละ ๖๘๘ กิโลกรัม สหรัฐอเมริกา ๑,๒๐๖ กิโลกรัม จีน ๑,๐๔๘ กิโลกรัม และเวียดนาม ๘๘๕ กิโลกรัม โดย
สาเหตุส าคัญที่ประสิ ทธิภาพการผลิ ตข้าวของประเทศไทยยังต่าอยู่คือ พื้นที่ปลู กข้าวส่ว นใหญ่อยู่นอกเขต
ชลประทาน อาศัยน้าฝนในการเพาะปลูก และสภาพดินส่วนใหญ่มีปัญหาเสื่อมโทรม รวมทั้งขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี

๖
(๔) ต้นทุนการผลิตสูง ชาวนามีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้นทุกปีทั้งค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยเคมี
ค่าสารเคมี และค่าเมล็ดพันธุ์ ทั้งนี้ เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่สูงมากเกินกว่าคาแนะนา
และใช้ ก รรมวิ ธี ก ารผลิ ต ที่ ยั ง ไม่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม ขาดการบริ ห ารจั ด การขนส่ ง สิ น ค้ า และบริ ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพและสอดรับกันทั้งระบบ ตั้งแต่การขนส่งและจัดเก็บปัจจัยการผลิต การเก็บรักษาผลผลิต จนถึง
การขนส่งผลผลิตไปจาหน่ายให้ผู้รับซื้อข้าว
(๕) ชาวนาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี การผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ของชาวนาอย่างเพียงพอและทั่วถึง
(๖) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มยังมีน้อย และยังไม่สามารถแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ขั้นสูง รวมทั้งขาดระบบการเชื่อมโยงวัตถุดิบข้าวที่มีคุณภาพ เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์
(๗) ชาวนารายย่อย ยังขาดความรู้ ชาวนาอีกเป็นจานวนมากยังขาดการพัฒ นาให้ มี
ความรู้และความสามารถในการผลิตข้าว และการบริหารจัดการอย่างจริงจัง และส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรราย
ย่อยยังไม่ให้ความสาคัญเพียงพอในการสร้างความเข้มแข็งในรูปสถาบันเกษตรกร
(๗) ชาวนามีอ ายุ มาก รายได้ต่า ชาวนาซึ่ งเป็ นเกษตรกรส่ ว นใหญ่ข องเกษตรกรทั้ ง
ประเทศมีสั ดส่ ว นรายได้จ ากการท านาต่ากว่าอาชีพการเกษตรอื่นๆ เป็นกลุ่ มเกษตรกรที่ มีฐ านะด้อยกว่ า
เกษตรกรอื่นทั้งในด้านระบบการศึกษา โอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ อาชีพทานา
ไม่สามารถทารายได้แก่ชาวนาอย่างเพียงพอ จึงเกิดการละทิ้งนาเพื่อแสวงหาแหล่งรายได้อื่นที่ให้ผลตอบแทน
สูงกว่า รวมทั้งลูกหลานชาวนาปฏิเสธที่จะสื บทอดอาชีพ การทานา เนื่องจากยากลาบาก รายได้น้อย ขาด
สวัสดิการหรือระบบการประกันรายได้ที่เหมาะสม ประกอบกับชาวนา ปัจจุบันมีอายุระหว่าง ๔๐-๕๗ ปี คิด
เป็นร้อยละ ๖๗.๙ อายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖ อายุเฉลี่ยประมาณ ๕๗ ปี และแนวโน้มใน
อีก ๑๐ ปีข้างหน้า ชาวนาจะมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ปัจจุบันชาวนาเป็นจานวนมากหลุดจากฐานชุมชนที่
เคยเป็นเจ้าของและต้องเช่าที่นาทามาหากิน ส่งผลให้ชาวนาไม่มีแรงจูงใจในการที่จะปรับปรุงพื้นที่นาให้มี
สภาพอุดมสมบูรณ์ ทาให้การทางานกับชาวนามีความยาก
(๘) องค์กรที่เกี่ยวข้องกับชาวนายังขาดเอกภาพ องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตข้าวและชาวนามีจานวนมาก ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ตามที่กลุ่มบุคคลทั่วไปประกอบอาชีพ
เหมือนกันต้องการแก้ปัญหาของตนเป็นหลัก สมาคมต่างๆ ยังขาดความเป็นเอกภาพในการร่วมกันแก้ไขปัญหา
การผลิตข้าวของชาวนา
(๙) หน่วยงานวิจัยด้านข้าวขาดแคลนนักวิจัยและงบประมาณ งานวิจัยด้านข้าวยังขาด
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของประเทศ หน่วยงานวิจัยยังขาดแคลนนักวิจัยข้าว โดยเฉพาะ
นักปรับปรุงพันธุ์ข้าว รวมทั้งขาดการสนับสนุนงบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการวิจัยที่ทันสมัย
๑.๕ นโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การวิจัย รายประเด็นด้านข้าวที่เป็นที่
ต้องการของประเทศ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลการให้ทุนวิจัยด้านข้าว
จากกรมการข้าว และหน่วยให้ทุนต่างๆ ได้แก่ วช. สกว. สวทช. สวก. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดทาระบบฐานข้อมูลระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๓ โดยได้ข้อมูลมาระดับหนึ่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์โครงการวิจัยและงบประมาณงานวิจัยข้าว ๕ ด้านหลัก ประกอบด้วย ๑) พันธุ์ ๒) การ
ผลิ ต ๓) การจัดการหลั งการเก็บ เกี่ย ว ๔) การแปรรูป และ ๕) เศรษฐกิจและการตลาดข้าว ประกอบกับ
ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมระดมสมองกาหนดทิศทางงานวิจัยข้าว ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นมาดาเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์

๗
ประชุมระดมสมอง ประชุมกลุ่มย่อยผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วนเพื่อนาไปสู่การกาหนดยุทธศาสตร์งานวิจัยข้าว ปี
๒๕๕๕-๒๕๕๙ สามารถจัดทาร่างยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าวได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑) ประเทศต่างๆ ตื่นตัวในการวิจัยพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา
พันธุ์ข้าวหอม ที่มีลักษณะคล้ายกับข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕
๒) สภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกมี
แนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ
ตามมา เช่น การสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ต่างๆ ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด
๓) ประเทศคู่แข่งในการผลิตและการค้ามีมากขึ้น และแข็งแกร่งขึ้น ได้แก่ ประเทศ
เวียดนาม ปากีสถาน สหรัฐอเมริกา อินเดีย จีน และกัมพูชา
๔) ประเทศผู้นาเข้ามีมาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มขึ้น เช่น ด้านสุขอนามัย และด้าน
สิ่งแวดล้อม
๕) ปัจ จัยการผลิต ที่นาเข้า จากต่า งประเทศมีร าคาสูง ปัจจัยการผลิ ตที่ส าคัญ เช่น
ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันกาจัดวัชพืช ศัตรูพืช ที่นาเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูง และมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้
ต้องซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่สูงขึ้น
๖) กลุ่มทุนต่างชาติสนใจเข้ามาประกอบธุรกิจทางการเกษตรในไทย โดยมีกระแสข่าว
ชาวต่างชาติร่วมมือกับคนไทยทาการกว้านซื้อหรือเช่าที่นาหลายรูปแบบให้ราคาสูง ในหลายจังหวัด โดยเฉพาะ
พื้น ที่แ หล่ ง ปลู กข้ าวใหญ่ใ นภาคกลาง ส่ ง ผลกระทบให้ ช าวนาไม่ มีที่ดิน ทากิ น เสี ยค่า เช่า และพื้น ที่ นาถู ก
ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน
๗) สถานการณ์น้ามันโลกมีราคาแพงและมีแนวโน้มสูงขึ้น ทาให้ชาวนาหันไปปลูกพืช
พลังงานในนาข้าวที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการปลูกข้าว
๘) งานวิจัยและงานส่งเสริมข้าวในต่างประเทศมีการสนับสนุนงบประมาณมากกว่า
ประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศที่ผลิตและส่งออกข้าวหลัก เช่น เวียดนาม สหรัฐอเมริกา มีการลงทุนในการ
พัฒนาข้าว และชาวนามากกว่าไทย สหรัฐอเมริกาเร่งวิจัยข้าวหอมเพื่อทดแทนการนาเข้าข้าวหอมมะลิจากไทย
เวียดนามเร่งพัฒนาข้าวหอมเพื่อแข่งขันกับข้าวหอมของไทย
วช. ตระหนักถึงความสาคัญของการบูรณาการด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหลัก เพื่อการนาไปใช้ให้
เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวิจัยและพัฒนาอย่างรอบด้าน จึงมีการกาหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าวขึ้น เพื่อใช้สนับสนุน
และแก้ปัญหาเรื่องข้าวประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
และเพื่ อ ให้ ยุ ท ธศาสตร์ ฯ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น จึ ง ได้ ก าหนด
รายละเอียดของยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยยึดเนื้อหาของแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่สาคัญ
คือ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙) นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยที่ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าวจะสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ จะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อ
หลุ ดพ้น จากประเทศรายได้ป านกลาง ในประเด็นหลักด้านเกษตร มีแนวทางการดาเนินการด้านแผนการ
กาหนดพื้นที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินค้าเกษตร
ความเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ ๑๑ คือ ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ความ
เข้ ม แข็ ง ภาคเกษตร ความมั่ น คงของอาหารและพลั ง งาน ในแนวทางการพั ฒ นา ๕.๑ การพั ฒ นา

๘
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน สาหรับความเชื่อมโยงกับ นโยบาย
รัฐบาลปัจจุบัน คือ นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายเฉพาะด้าน นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ในหัวข้อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ฯ และหัวข้อการเร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต ลด
การใช้ทรัพยากร และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยหลักการ การลด การใช้ การใช้ซ้า และการนา
กลับมาใช้ใหม่ เพิ่มปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น
สาหรับความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๕ กล่าวคือ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้า
ในสั งคม การพั ฒ นาและเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการใช้พ ลั งงาน และการพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และสาหรับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๖
พบว่ามีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
โดยเฉพาะแผนงานพัฒ นาและเพิ่มประสิ ทธิภ าพการใช้พลั งงาน และยุทธศาสตร์การพัฒ นาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ตามแผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และแผนงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และสุดท้าย คือ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ โดยสอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน การส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ผลิ ตและสร้ างมูลค่ าภาคการเกษตร แผนงานส่ งเสริ มและพัฒนากี ฬาและนันทนาการ การพั ฒนาและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

๒. วิสัยทัศน์การวิจัย
การวิจัยและพัฒนาช่วยส่งเสริมข้าวไทยเป็นหนึ่งในตลาดโลก

๓. พันธกิจการวิจัย
๓.๑ วิจัยและพัฒนาข้าวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของประเทศและความต้องการของตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศ
๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและการบริหารจัดการผลผลิตได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ

๔. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านพันธุ์ข้าว
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑ ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสม (๑๕%)
แผนงานวิจัยที่ ๑ เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสู่อุตสาหกรรม
แผนงานวิจัยที่ ๒ เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร (ข้าวไร่ ข้าวที่สูง)
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ที่มีความหลากหลายของพันธุ์พื้นเมือง
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์เพื่อการพัฒนาชุมชนและความมั่นคงทางอาหาร
ของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๓ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๔ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีด้านสรีรวิทยาให้ได้พันธุ์ใหม่เพิ่ม
ผลผลิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๕ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตในนาน้าฝน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๖ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตข้าวนาชลประทาน
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยพันธุ์เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม เช่น การพัฒนาพันธุ์ข้าวยืดตัว
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑.๗ การวิ จั ย และพั ฒ นาพั น ธุ์ เ พื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพทางโภชนาการ หรื อ ข้ า ว
ลักษณะเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑ ยุทธศาสตร์วิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
แผนงานวิจัยที่ ๑ วิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ คัดเมล็ดพันธุ์หลัก
และเมล็ดพันธุ์จาหน่ายของภาครัฐ
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม
แผนงานวิจัยที่ ๓ วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน
แผนงานวิจัยที่ ๔ วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์จาหน่ายโดยภาคเอกชนภายใต้
การแนะนาและกากับมาตรฐานโดยภาครัฐ
แผนงานวิจัยที่ ๕ วิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับเกษตรกร ในพื้นที่นาน้าฝนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้เอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๒ ยุทธศาสตร์วิจัยการเพิ่มศักยภาพผลผลิตข้าวนาชลประทาน
แผนงานวิจัยที่ ๑ วิ จั ย เชิ ง ลึ ก ทางสรี ร วิ ท ยาการผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพผลผลิ ต ข้ า วนา
ชลประทาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๓ วิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวในนิเวศนา
ชลประทาน
แผนงานวิจัยที่ ๑ วิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการระบบการผลิตข้าวในพื้นที่นาชลประทาน
(ทุกขั้นตอนการผลิต)
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดต้นทุนในพื้นที่นาชลประทาน
(ปัจจัยการผลิต และทรัพยากร) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนงานวิจัยที่ ๓ ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้การเพิ่มผลิตภาพข้าวในพื้นที่ผลิตข้าวของ
นาชลประทาน
แผนงานวิจัยที่ ๔ วิจัยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวนาชลประทาน
แผนงานวิจัยที่ ๕ วิจัยและพัฒนาการอารักขาข้าวนาชลประทานแบบบูรณาการ (โรค แมลง
สัตว์ศัตรูพืช และวัชพืช)
แผนงานวิจัยที่ ๖ วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตข้าวลูกผสมแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในนิเวศนาน้าฝน
แผนงานวิจัยที่ ๑ วิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของข้าวหอมมะลิและ กข๖
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับเกษตรกรเพื่อพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวนาน้าฝนในพื้นที่เฉพาะ
แผนงานวิจัยที่ ๓ วิจัยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการเพิ่มประสิทธิ ภาพ
การผลิตข้าวนาน้าฝน
แผนงานวิจัยที่ ๔ วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชโดยมีข้าวเป็นพืชหลักในพื้นที่นาน้าฝน

๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๕ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าว
แผนงานวิจัยที่ ๑ วิจัยเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรสาหรับ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๖ พัฒนาสถาบันชาวนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกร
แผนงานวิจัยที่ ๑ วิ จั ย ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจในการสื บ ทอดอาชี พ การท านา และ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพทานา
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิตข้าว
แผนงานวิจัยที่ ๓ วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาสื่อที่เหมาะสมต่อ
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และกติกาการค้าสินค้าเกษตร
แผนงานวิจัยที่ ๔ ศึกษากระบวนการบริหารจัดการของเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างเกษตรกร
รุ่นใหม่ ที่นาไปสู่การพัฒนาสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการหลังเก็บเกี่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑ ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพข้าว
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์สมบัติของเมล็ดข้าวที่สามารถใช้ในการคาดคะเน
คุณภาพเมล็ดและคุณภาพการสี รวมทั้งความชื้นอย่างรวดเร็วสาหรับใช้ในการซื้อขายข้าวเปลือกความชื้นสูง
เกินที่จะใช้วิธีการตรวจแบบปกติ รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพด้านอื่นๆ ของเมล็ดและการพัฒนาอุปกรณ์
สาหรับประเมินคุณภาพเมล็ด
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๒ ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมใน
เขตผลิตข้าวนาปรังและข้าวหอมมะลิ
เป็นการวิจัยและพัฒนาหาระบบการจัดการข้าวเปลือกนาปรังที่เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูฝน และ
การจัดการข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ให้คงคุณภาพด้านการบริโภคและการสีดี โดยร่วมมือกันระหว่าง
นักวิจัยกับสถาบันชาวนา รวมทั้งการวิจัยให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว
แผนงานวิจัยที่ ๑ วิจัยและพัฒนาการจัดการข้าวเปลือกความชื้นสูงที่ปลูกในฤดูนาปรัง
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิจัยและพัฒนาการจัดการข้าวเปลือกหอมมะลิ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๓ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ประเภทข้ า วที่ ผู้ บ ริ โ ภคนิ ย มในแต่ ล ะภู มิ ภ าคของ
ประเทศและต่างประเทศ
เป็นการสารวจและวิเคราะห์คุณภาพข้าวสารที่ผู้บริโภคนิยมในภาคต่างๆ ของประเทศ และ
ตลาดต่างประเทศ สาหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการสินค้าข้าวให้เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๔ ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาข้าวเปลือกและ
ข้าวขาวเพื่อชะลอความเสื่อมคุณภาพ
เป็ น การวิจั ย หาสาเหตุ การสู ญเสี ยเมล็ ดข้ า วทั้ งทางคุณ ภาพและปริ มาณในโรงเก็บ รัก ษา
ข้าวเปลือกและข้าวขาว และพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดการเสียหายและชะลอการเสื่อมคุณภาพเมล็ดข้าว เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างสุขลักษณะของโรงเก็บรักษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการแปรรูป
ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ตลอดจน
การควบคุมคุณภาพ

๑๑
เป็นการวิจัยและพัฒนากระบวนการพื้นฐานระดับห้องปฏิบัติการสาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์
ข้าวที่เป็นอาหารและมิใช่อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าของเมล็ดข้าวและผลพลอยได้จากการแปรสภาพ รวมทั้งส่วน
อื่นๆ ของต้นข้าว การวิจัยนี้ครอบคลุมถึงประเภทข้าวและชนิดบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม รวมทั้งอายุการเก็บรักษา
แนวทางในการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวสู่อุตสาหกรรม
เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับหรือขยายกระบวนการพื้นฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวสู่
อุตสาหกรรมทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องจักรสาหรับการผลิต
แผนงานวิจัยที่ ๑ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสู่นวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรมทุกระดับ
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิจั ย และพัฒ นาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลิ ตภัณฑ์ข้าวระดับครัวเรือนสู่
ระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๓ ยุทธศาสตร์ก ารเพิ่ม คุณค่าผลิตภัณ ฑ์จ ากข้าว เพื่อ การโภชนาการและ
เภสัชกรรม
เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าโภชนาการของเมล็ดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว รวมถึงสาร
ต่างๆ จากเมล็ดและผลพลอยได้จากข้าวที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๔ การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ มมูลค่าข้าวคุณภาพต่าและข้าวนึ่ง (Parboiled
Rice)
เป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ มมู ล ค่ า ข้า วที่ มี คุ ณภาพต่ าและข้ าวนึ่ ง โดยใช้ เ ทคโนโลยี ที่
ประหยัดพลังงานและลดต้นทุน รวมทั้งการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว
ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการผลิตข้าว (๒๐%)
แผนงานวิจัยที่ ๑ วิจัยความต้องการของตลาดต่อพันธุ์ข้าว
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิจัยผลกระทบของพันธุ์ข้าวปทุมธานี ๑ (ข้าวหอมปทุม) ที่มีต่อตลาดการค้า
ข้าว
ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการดาเนิน
ธุรกิจของภาคเกษตรกร
แผนงานวิจัยที่ ๑ วิจัยระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อยกระดับจากภาคครัวเรือน
สู่ผู้ประกอบการขนาดย่อม
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิ จั ย การรวมกลุ่ ม เกษตรกรผู้ ป ลู ก ข้ า วเพื่ อ การลดต้ น ทุ น การ ผลิ ต
(Economy of Scale)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ
แผนงานวิจัยที่ ๑ วิจัยการสร้างความสมดุลอุปสงค์และอุปทานของข้าวไทยแต่ละชนิด เพื่อ
เป็นแนวทางการสร้างตลาดใหม่
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิจัยแนวโน้มความต้องการของตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ
แผนงานวิจัยที่ ๓ วิจัยรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเพื่อการส่งออก
แผนงานวิจัยที่ ๔ วิจัยแนวโน้มความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ และการส่งออกต่างประเทศ
แผนงานวิจัยที่ ๕ วิจัยศักยภาพทางการตลาดในตลาดต่างประเทศ
แผนงานวิจัยที่ ๖ วิจัยเชิงสารวจโรงสีข้าวนึ่งในประเทศไทยเพื่อการขยายตลาดข้าวนึ่งใน
ตลาดต่างประเทศ

๑๒
แผนงานวิจัยที่ ๗ การพัฒนาการตรวจสอบมาตรฐานข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเพื่อ
การบริโภคภายในประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจการค้าข้าวของรัฐบาล
แผนงานวิจัยที่ ๑ การบริหารจัดการปริมาณและความต้องการข้าวไทยทั้งระบบ
แผนงานวิจัยที่ ๒ การศึกษาและปรับปรุงเรื่องกฎระเบียบการค้าภายในประเทศให้เอื้อต่อผู้
ส่งออก
แผนงานวิจัยที่ ๓ การศึกษาและพั ฒนาระบบ Logistics เพื่ อลดต้นทุนค่าขนส่ งข้าว และ
ผลิตภัณฑ์ข้าว
แผนงานวิจัยที่ ๔ การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างตลาดลักษณะเฉพาะเพื่อการส่งออก
(เช่น ข้าวสุขภาพ)
แผนงานวิจัยที่ ๕ การศึกษาความต้องการประเภทข้าวในตลาดเฉพาะ (niche market)
แผนงานวิจัยที่ ๖ วิจัยเชิงนโยบายการกาหนดกฎระเบียบสาหรับฉลาก หรือบรรจุภัณฑ์
แผนงานวิจัยที่ ๗ วิจัยเปรียบเทียบเชิงนโยบายการปลูกข้าวและการส่งเสริมธุรกิจการค้าของ
ไทยกับประเทศผู้ส่งออกข้าวสาคัญ
แผนงานวิจัยที่ ๘ วิจัยศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของประเทศไทย
แผนงานวิจัยที่ ๙ การพัฒนานักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวในทุกขั้นตอน

๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าว มีเป้าประสงค์ คือ
๕.๑ ยุทธศาสตร์ด้านพันธุ์ข้าว มีเป้าประสงค์ คือ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตสายพันธุ์ข้าวให้
สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้สูง และสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนไป
๕.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต มีเป้าประสงค์ คือ องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านข้าวที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม สามารถผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวได้เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณคุณภาพและมูลค่า
๕.๓ ยุ ทธศาสตร์ ด้านการจั ดการหลั งเก็บเกี่ยว มีเป้าประสงค์ คื อ เพิ่มประสิ ทธิภ าพและการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการหลังเก็บเกี่ยวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
๕.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการแปรรูป มีเป้าประสงค์ คือ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากข้าว
๕.๕ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว มีเป้าประสงค์ คือ สนับสนุนให้เกิดการตลาดเชิงรุก
มีสินค้าบริโภคและส่งออกได้ตรงตามความต้องการ

๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๖.๑ ผลผลิต
๑) เชิงปริมาณ คือ ผลการวิจัยด้านข้าวในภาครัฐ ภาคเอกชน
๒) เชิงคุณภาพ คือ สามารถนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับความต้องการ
ของประชาชน
๖.๒ ผลลัพธ์
ทุกภาคส่วนได้สามารถนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้ แก้ปัญหาได้ทุกภาคส่วน
๖.๓ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านข้าวทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ ถูกบรรจุอยู่ในแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และนาไปใช้ได้จริง

๑๓
๖.๔ เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านข้าวสามารถขับเคลื่อนโดยมีงบประมาณผลักดันให้เกิด เป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึน้

๗. หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
๗.๑ สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
๗.๒ กรมการข้าว
๗.๓ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๗.๔ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๘. กลยุทธ์แผนงานวิจัยหลักและกรอบเวลา
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านข้าวทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ ดาเนินการภายใน ๔ ปี

๙. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
เพื่อให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ จึงกาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จ ดังนี้
๙.๑. ความชัดเจนของนโยบายการบริหารจัดการข้าวและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณค่าของข้าว
๙.๒. ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของประเทศและของโลก
๙.๓. ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง

๑๐. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
เพื่ อ ให้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย รายประเด็ น ด้ า นข้ า วที่ ก าหนดขึ้ น มี ก ารน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จึงมีแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑๐.๑ การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ต้ อ งมี ก ารก าหนดแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ชั ด เจนและเป็ น ระบบ เพื่ อ ก าหนดแนวทาง ขั้ น ตอน
วิธีการ/กิจกรรม และเจ้าภาพผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการแปลงกลยุทธ์และแผนงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
นาส่งผลผลิตและผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการ
กาหนดกลไกของการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้ อันจะทาให้ยุทธศาสตร์การ
วิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม รวมทั้งสามารถปฏิบัติและนาส่งผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล
๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าวต้องเกี่ยวข้องกับภาคส่วน องค์กรและ
บุ คคลจ านวนมากและต่อเนื่ องตามกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้ การขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญและจัดให้มีกลไกการสื่อสารแล ะการ
ประสานงานอย่างเป็นระบบ ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงาน (Focal Point) ในแต่ละภาคส่วนที่
ชัดเจน และสนับสนุนให้มีการสื่อสารและประสานงานเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking)
และข้ามภาคส่วน (Inter-Sector Networking) ซึ่งอาจใช้ประโยชน์จากเครือข่ายออนไลน์ที่พัฒนาเป็นระบบ

๑๔
สังคมออนไลน์ (Social Networking) สาหรับการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และอานวย
ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ รวมถึงการติดต่อขอ
ข้อมูลการวิจัยระหว่างภาคส่วนได้
๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร
ความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และความพร้อม
ด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้สาหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้และมีจานวน
เพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้ อให้นักวิจัยสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่าง
มากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการวิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลดังกล่าวในขอบเขตที่กาหนด มี
การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการประมวลผล
ปัญหาและถอดบทเรียนของการดาเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะนาไปพัฒนาต่อไป
๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย
สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการทาวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องข้าว ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นการทาวิจัย
โดยอาจร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ ข้ อ เสนอการท าวิ จั ย และการร่ ว มวิ จ ารณ์ แ ละเสนอแนะผล การวิ จั ย
นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล

๑๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าว บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
อย่างมีประสิทธิผล จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้การบริหารจัดการระบบ
วิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้
๑๑.๑ การประเมินก่อนดาเนินการวิจัย (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอ
การวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย
๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างดาเนินการวิจัย (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค
ในการดาเนินงานที่เกิดจากการนายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่
๑๑.๓ การประเมิน ผลหลั งดาเนิ น การวิจั ย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจั ยที่ห น่ว ยงาน
ดาเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลั พธ์ของการวิจัย โดยเปรียบเทีย บกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัว ชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย

