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ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอาหารและความมั่นคง ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมี

การวิจัยและน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาวัตถุดิบอาหารและอาหารแปรรูปให้ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน มีคุณค่าทางโภชนาการ และปลอดภัย รวมทั้งผู้บริโภคเข้าถึงได้ในราคาที่เป็นธรรม และเกิดความ
มั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน” และมีพันธกิจ ๓ ประการ ประกอบด้วย ๑) วิจัยด้านอาหารเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศไทย ๒) พัฒนาและบรูณาการด้านการวิจัยอาหารทั้งในประเทศและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และ ๓) บริหารจัดการงานวิจัยอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี ๖ 
ยุทธศาสตร์ จ าแนกเป็นแผนการวิจัยระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์การค้นหาโอกาสและเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันด้านอาหารของไทยในอาเซียน และ ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเชื่อมโยงห่วงโซ่การ
ผลิตกับประเทศสมาชิกอาเซียน ส าหรับแผนการวิจัยระยะยาว ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ด้านอาหาร ๒) ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ๓) ยุทธศาสตร์ด้านอาหารศึกษา และ ๔) 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

ทัง้นี้ ยุทธศาสตร์การวิจัยข้างต้นมีการก าหนดเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑) ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศศูนย์กลางการผลิตและกระจายอาหารของประซาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC Food Production and Processing Hub) 
๒) ประเทศไทยมีปริมาณอาหารที่มีคุณภาพเหมาะสมอย่างเพียงพอ มีความมั่นคงด้านอาหารอย่าง

ยั่งยืน และบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) ชุมชนเกษตรกรมีการผลิตอาหารที่เข้มแข็ง มีระบบเศรษฐกิจและการจัดการอาหารที่เป็นธรรม 

และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศและท้องถิ่น 
๔) อาหาร วัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตมีการกระจายอย่างมีประสิทธิภาพในต้นทุนที่แข่งขันได้ 
๕) สามารถแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้กับภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้สามารถอยู่รอดและแข่งขัน
ได้ในเวทีการค้าโลก 

๖) มีการดูแลคุณภาพและความปลอดภัยอาหารในห่วงโซ่อาหาร คุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับอาหารส่งออก เพ่ิมศักยภาพและขยายโอกาสด้านการตลาดให้กับอาหารไทย 

๗) ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีรายบุคคล เหมาะสมกับช่วงอายุ มีสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพที่ดี มีการ
สื่อสารความรู้เพ่ือให้ทุกคนสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดโรคจากการบริโภคอาหาร 

๘) มีกลไกและระบบการจัดการด้านอาหารที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถตอบสนองได้ทัน
ต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย ประกอบด้วย การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง 
ความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรไทย ภาวะโลกร้อนท าให้เกิดการแปรปรวนด้านผลผลิตและสภาพแวดล้อม 
ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศและต่างประเทศ มีความร่วมมือระหว่างภูมิภาคและเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง มีนโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนภาคเกษตรกร  และมีงบประมาณที่เพ่ิมมากขึ้นในการแก้ไขปัญหา
ทุกภาคส่วน 
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๑. หลักการและเหตุผล 
๑.๑ ความเป็นมาของงานวิจัยด้านอาหารและความม่ันคง 

ธนาคารโลกและองค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้คาดการณ์ว่าจะลด
การเพ่ิมข้ึนของประชากรเป็น ๙ พันล้านคน ภายใน ๓๘ ปีข้างหน้า ขณะที่ปัจจุบันโลกมีประชากรประมาณ ๗ 
พันล้านคน โดยการเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา ขณะที่กลุ่มประเทศ
ตะวันตกมีอัตราการขยายตัวของประชากรลดลงต่ ากว่าร้อยละ ๓ ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ตลอดจนมี
การเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนชนชั้นกลางและการขยายตัวของรายได้ชนชั้นกลาง (Middle Class Income) ทั่วโลก 
ซึ่งน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่เพ่ิมขึ้นและการลดลงของระดับความยากจนของโลก โดยรายได้ของครัวเรือน
เฉลี่ยทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ ๒๔,๓๘๒ เหรียญสหรัฐ ในปี ๒๕๖๓ เพ่ิมขึ้นจาก ๒๑,๖๖๘ เหรียญสหรัฐ ในปี 
๒๕๕๓ ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และประเทศก าลังพัฒนาจะมีอัตราการเติบโตมากที่สุดในโลก 
ขณะทีก่ลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุุน จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องท าให้
สัดส่วนผู้สูงอายุของประชากรโลกโดยรวมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

ความต้องการอาหารในระยะ ๕๐ ปีข้างหน้า จะเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ ๕๐ จากปัจจุบัน 
โดยมีปัจจัยผลักดันส าคัญ คือ การเพิ่มขึ้นของประชากร การเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนชนชั้นกลาง อิทธิพลวัฒนธรรม
บริโภคนิยมจากตะวันตก และปัญหาการขาดแคลนน้ าที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ าเพ่ือ
การเกษตร รวมทั้งการลดลงของพ้ืนที่เพาะปลูกเนื่องจากการพัฒนาเข้าสู่ความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว   
ตลอดจนเกิดการแย่งยึดที่ดินของกลุ่มประเทศผู้น าเข้าอาหารที่ไม่ต้องการเป็นเพียงผู้ซื้อ หากแต่ต้องการสร้าง
หลักประกันความมั่นคงทางอาหารโดยการมุ่งไปใช้ที่ดินในประเทศอ่ืนๆ เพ่ือผลิตอาหารกลับประเทศตนหรือ
ส่งออกไปยังประเทศอ่ืนๆ 

ส าหรับในด้านพลังงานโลก พบว่าอัตราการใช้พลังงานของโลกในภาพรวมจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดด ขณะที่พลังงานจากฟอสซิลมีจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากพืช
เพ่ิมขึ้น เช่น มันส าปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตอาหาร ความมั่นคงทาง
อาหารของประเทศและการส่งออกของประเทศ นอกจากนี้ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารที่
เพ่ิมขึ้น จากการเพ่ิมขึ้นของประชากรโลกและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะสูงขึ้นโดยเฉพาะใน
ทวีปเอเชียและแอฟริกา แต่ผลผลิตพืชอาหารโลกลดลงจากข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่และศักยภาพทางเทคโนโลยีที่มี
อยู่ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาการครอบครองทรัพยากร
พันธุกรรมและการผูกขาดทางการค้าเมล็ดพันธุ์พืช ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรรายย่อยจ านวนมากที่
พ่ึงพาอาศัยทรัพยากรปุาไม ้พันธุ์พืชต่างๆ เป็นอาหารและยาสมุนไพร และความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
ในระยะยาว  

การเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศของโลกมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นและจะส่งผลซ้ าเติมให้
ปัญหาการขาดแคลนอาหารและทรัพยากรธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น แม้ว่าความรุนแรงของปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพ้ืนที่ แต่จ านวนพ้ืนที่มีแนวโน้มของการ
ขาดแคลนน้ าเพ่ิมขึ้น การเกษตรกรรม และผลผลิตภาคการเกษตรเสียหายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
ความแตกต่างด้านการผลิตและผลผลิตสินค้าเกษตรระหว่างภูมิภาคต่างๆ ของโลกมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น
ตามล าดับ โดยประเทศที่คาดว่าจะมีผลผลิตทางการเกษตรลดลงส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคกึ่งซาฮารา (Sub-
Saharan Africa) หรือกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา จ านวน ๔๘ 
ประเทศ ขณะเดียวกันความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  ซึ่งจะส่งผลเสียหายทาง



๓ 

เศรษฐกิจให้กับประเทศก าลังพัฒนามากขึ้นโดยล าดับ เนื่องจากขนาดความส าคัญของภาคการเกษตรในระบบ
เศรษฐกิจและประชาชนส่วนใหญ่มีระดับการครองชีพอยู่ในระดับพอยังชีพ (Subsistence Level) 

ในปีที่ผ่านมา การค้าอาหารโลกขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐.๙ เป็นผลสืบเนื่องมาจากความ
ต้องการอาหารในตลาดโลกที่เพ่ิมสูงขึ้นจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ ท าให้สินค้าเกษตรและอาหารที่
ประเทศต่างๆ ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในโลก และการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาท าให้ประเทศต่างๆ 
สร้างมาตรการปกปูองผู้ประกอบการภายในประเทศมากขึ้น เช่น กฎ ระเบียบด้านการค้าและการลงทุน 
มาตรการทางการในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษี โดยมีมาตรการสิ่งแวดล้อม มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัย พืช 
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆ เพ่ือสนับสนุน
การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศตนเอง ส่งผลให้มีการเปิดการค้าการลงทุนเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกับ
ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน และกดดันให้ประเทศก าลังพัฒนาต้องมีพันธกรณีเก่ียวกับการรับภาระที่เกิดขึ้นจาก
มาตรการดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และผลกระทบต่อการค้า การ
ลงทุน สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชากร ส าหรับอาเซียนแล้ว Mr. Gerard Mestrallet. Chairman and 
Chief Executive Officer, GDF SUEZ. France. Co-Chair of the World Economic Forum on East 
Asia ได้กล่าวถึงความเสี่ยง ๔ ประการ ที่อาเซียนต้องค านึงถึงในการรวมตัวกันเป็นประชาคมเดียวกันในปี 
๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๑) ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจอาเซียนจะต้องเรียนรู้และหลีกเลี่ยงความผิดพลาดทาง
เศรษฐกิจที่ยุโรปก าลังเผชิญในปัจจุบัน โดยไม่เพ่ิมหนี้สาธารณะเป็นส าคัญ ๒) สภาพแวดล้อมต้องใส่ใจต่อ
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน ค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ๓) ด้านพลังงานอาเซียน
ควรค านึงถึงการบูรณาการกัน โดยมีเครือข่ายพลังงานร่วมกันด้วยและไม่ควรเร่งรีบมากจนเกินไปส าหรับการ
ก้าวสู่สังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากอาเซียนอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมาก จึงไม่ควรเสีย
ค่าใช้จ่ายจ านวนมากโดยละเลยในการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของตนไว้ และ ๔) การพัฒนาเมือง 
ต้องควบคุมการพัฒนาเมืองขนาดใหญ่โดยใส่ใจต่อคุณภาพประชากรในด้านความเป็นอยู่ด้วย 

๑.๒  วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา
ด้านอาหารและความม่ันคง 

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปนับเป็นอุตสาหกรรมรากฐานที่มีบทบาทส าคัญต่อ
เศรษฐกิจของไทยมายาวนาน โดยเกี่ยวกับห่วงโซ่การผลิตขนาดใหญ่ ตั้งแต่ระดับเกษตรกร ผู้รวบรวม ผู้แปรรูป
เบื้องต้น ผู้แปรรูประดับอุตสาหกรรม ผู้ขนส่ง ผู้ผลิตปัจจัยการผลิต/บรรจุภัณฑ์ ผู้ค้าปลีก ธุรกิจบริการอาหาร 
เป็นต้น ทั้งนี้ ประเมินว่ามูลค่าภาคการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรอาหาร รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวเนื่องใน
อุตสาหกรรมอาหารทั้งจากภาคเกษตร ปศุสัตว์ และประมง จะมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๒๐ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเบื้องต้น 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ๘,๔๙๖ ราย (ไม่รวมโรงสีข้าว และโรงงานมัน
เส้น) จากข้อมูลดัชนีอัตราการใช้ก าลังการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ) พบว่า ในปี ๒๕๕๔ 
อุตสาหกรรมอาหารมีอัตราการใช้ก าลังการผลิตร้อยละ ๕๖.๑๔ ใกล้เคียงกับปี ๒๕๕๓ ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่า
ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าการส่งออกคาดว่าจะอยู่ที่ ๙๖๓,๐๐๐ ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปี 
๒๕๕๓ ร้อยละ ๒๐ ซ่ึงเป็นปีทองของอุตสาหกรรมอาหารที่มีการผลิตและส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นผล
มาจากสภาพภูมิอากาศที่เอ้ืออ านวย ฝนทิ้งช่วงไม่นาน สินค้าเกษตรราคาดี เกษตรกรขยายพ้ืนที่เพาะปลูก 
และดูแลคุณภาพต่อเนื่อง ท าให้ผลผลิตมีมากและได้คุณภาพดี ทั้งข้าว ปาล์มน้ ามัน อ้อย และสับปะรด 
ประกอบกับตลาดโลกมีความต้องการอาหารเพ่ิมสูงขึ้นจากการขยายตัวของประเทศเศรษฐกิจใหม่และตลาด
อาเซียน   



๔ 

จากงานวิจัยของ EURO Monitor ประเมินว่ามูลค่าตลาดอาหารส าเร็จรูปในบรรจุภัณฑ์ของ
ไทยปี ๒๕๕๔ มีมูลค่า ๒๘๖,๐๙๘ ล้านบาท ส่วนเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (รวมน้ าดื่ม) มีมูลค่า ๒๑๘,๑๑๙ 
ล้านบาท ในปี ๒๕๕๕ คาดว่าตลาดอาหารส าเร็จรูปในบรรจุภัณฑ์ในภาพรวมจะมีอัตราขยายตัวประมาณร้อยละ 
๕-๖ ส่วนเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (รวมน้ าดื่ม) จะมีอัตราขยายตัวประมาณร้อยละ ๖-๗ 

ในปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับ ๑๒ ของโลก อันดับคงที่เป็นปีที่
สามติดต่อกัน โดยมีส่วนแบ่งตลาดโลกอยู่ที่ร้อยละ ๒.๖๒ เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องจากร้อยละ ๒.๓๐ ในช่วง ๕ ปีก่อน 
ส าหรับประเทศคู่แข่งในอาเซียน ประกอบด้วย อินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งได้ตามหลังไทยมาอย่างกระชั้นชิด 
โดยเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ ๑๓ และ ๑๔ ของโลก และมีส่วนแบ่งตลาดโลกร้อยละ ๒.๕๒ และ 
๒.๓๙ ตามล าดับ อุตสาหกรรมอาหารโดยรวมของทั้งสองประเทศได้รับแรงหนุนอย่างมากจากการเติบโตของ
อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน รวมทั้งอาหารทะเลแปรรูปตลอดช่วง ๒-๓ ปีก่อน ขณะที่เวียดนามสามารถขึ้นมาเป็น
ประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ ๒๒ ของโลก จากอันดับที่ ๒๕ ในช่วง ๕ ปีก่อน โดยสินค้าที่ผลักดันให้การ
ส่งออกอาหารของเวียดนามเติบโต อาทิ ข้าว อาหารทะเล กาแฟ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ และพริกไทย เป็นต้น 

จากข้อมูลที่สะท้อนด้านการเติบโตของภาคเกษตรไทยที่เด่นชัด คือ แนวโน้มมูลค่าผลผลิต
เกษตรอาหารเบื้องต้น ซึ่งประเมินโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ พบว่าถึงแม้มูลค่าผลผลิต
อาหารของไทยจะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่เมื่อเทียบกบัอาเซียนแล้วไทยยังเป็นอันดับ ๓ รองจากพม่าและ
อินโดนีเซีย โดยมีเวียดนามซึ่งมีมูลค่าผลผลิตใกล้เคียงกับไทยมากขึ้นทุกขณะ และเมื่อพิจารณาอัตรา
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าผลผลิตเกษตรอาหารในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา และค่าเฉลี่ยในช่วง ๕ ปี ระหว่าง ๒๕๔๘–
๒๕๕๒ จะพบว่าอัตราขยายตัวของมูลค่าผลผลิตเกษตรอาหารของไทยอยู่ในระดับที่เติบ โตน้อยมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๑๑.๐๓ เป็นอันดับที่ ๗ ในอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนที่น่าจับตามองในฐานะผู้ผลิต
อาหารรายใหม่ คือ พม่า กัมพูชา เวียดนาม ลาว โดยมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยของมูลค่าผลผลิตเกษตรอาหาร
มากกว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ พบว่าไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศมีความเสี่ยงสูงสุดจากผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า โดยปัจจุบันมีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับที่ 
๑๔ จาก ๑๗๐ ประเทศทั่วโลก และยังเป็นตัวการส าคัญในการก่อปัญหาโลกร้อนอีกด้วย ข้อมูลล่าสุดในปี 
๒๕๕๐ พบว่าไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับที่ ๒๕ ของโลก ขณะที่กรุงเทพฯ มีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่เกือบเท่ากับลอนดอน ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าถึงเกือบ ๑๐ เท่า 

ด้วยเหตุนี้เองที่ท าให้ไทยควรต้องหันมาทบทวนการด าเนินนโยบายด้านอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารแปรรูป รวมทั้งการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การวิจัยด้านอาหารของประเทศให้ชัดเจน เพ่ือใช้การ
วิจัยชี้น าและเร่งการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้มีการเติบโตพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของพลวัตทางการค้าที่มีการแข่งขันรุนแรงมากข้ึน 

๑.๓  ผลงานวิจัยท่ีเคยมีมาแล้วในอดีต ช่องว่างการวิจัยและประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวกับงานวิจัย
ด้านอาหารและความม่ันคงที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

จากการส ารวจข้อมูล พบว่าการพัฒนาภาคเกษตรอาหารของไทยด้วยการลงทุนวิจัยและ
พัฒนายังคงเป็นไปอย่างจ ากัด เห็นได้จากค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศเมื่อจ าแนกรายสาขา
วิจัย โดยพบว่าค่าใช้จ่ายในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด คือ ๖,๓๗๕ ล้านบาท และที่น้อยสุด 
คือ สาขามนุษยศาสตร์ ๑๘๔ ล้านบาท และเมื่อแยกพิจารณาเป็นหน่วยงานพบว่า (ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๓) 



๕ 

๑) ภาครัฐ มีค่าใช้จ่ายสาขาเกษตรศาสตร์มากที่สุด ๑,๓๒๓.๒ ล้านบาท และน้อยที่สุด คือ 
สาขามนุษยศาสตร์ ๖.๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๖ และร้อยละ ๐.๒ ของการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐ 
ตามล าดับ 

๒) ภาคอุดมศึกษาของรัฐ มีค่าใช้จ่ายสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุ ด 
๒,๐๕๑.๙ ล้านบาท และน้อยที่สุด คือ สาขามนุษยศาสตร์ ๑๕๒.๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๓ และร้อยละ 
๒ ของการวิจัยและพัฒนาในภาคอุดมศึกษาของรัฐ ตามล าดับ 

๓) ภาคอุดมศึกษาของเอกชน มีค่าใช้จ่ายสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด 
๑๐๒.๗ ล้านบาท และน้อยที่สุด คือ สาขาวิทยาศาสตร์ ๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๗ และร้อยละ ๑ 
ของการวิจัยและพัฒนาในภาคอุดมศึกษาของเอกชน ตามล าดับ 

๔) ภาครัฐวิสาหกิจ มีค่าใช้จ่ายสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด ๓๖๙.๒ ล้านบาท 
และน้อยที่สุด คือ สาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ๒๔.๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๓ และร้อยละ ๔ ของการ
วิจัยและพัฒนาในภาครัฐวิสาหกิจ ตามล าดับ 

๕) ภาคเอกชน มีค่าใช้จ่าย ๒ ด้านคือ อุตสาหกรรมการผลิตซึ่งมากที่สุด ๖,๑๓๒.๗ ล้านบาท
และด้านอุตสาหกรรมบริการ ๕๔๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๒ และร้อยละ ๘.๑๘ ของการวิจัยและ
พัฒนาในภาคเอกชน ตามล าดับ 

๖) ภาคเอกชนไม่ค้าก าไร มีค่าใช้จ่ายสาขาสังคมศาสตร์มากที่สุด ๑๓๕.๗ ล้านบาท และน้อย
ที่สุด คือ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๐.๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖ และเกือบร้อยละ ๐ ของการ
วิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนไม่ค้าก าไร ตามล าดับ 
 

           งบประมาณวิจัยด้านการเกษตรและอาหาร  จ าแนกตามหน่วยงาน ปี ๒๕๕๓ 
หน่วยงาน งบประมาณ (ล้านบาท) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓,๔๘๔.๗ 
หน่วยสนับสนุนการวิจัย ๙๗๗.๗ 
สถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตร ๘๐๗.๗ 
รวม ๕,๒๗๐.๑ 
เฉลี่ยปีละ ๑,๓๑๗.๕๐ 

 
การด าเนินการวิจัยด้านอาหารของไทยที่ผ่านมายังไม่มีความเชื่อมโยงกับกรอบการพัฒนา

ประเทศซึ่งอยู่ในวงจ ากัด เนื่องจากยุทธศาสตร์การวิจัยด้านอาหารในระดับประเทศยังไม่มีหน่วยงานใดจัดท า
อย่างชัดเจน แต่ได้มีการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยโดยคณะกรรมการ
อาหารแห่งชาติ เมื่อปี ๒๕๕๔ แผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหารโดยกระทรวงอุตสาหกรรมปี ๒๕๕๒ นอกจากนี้ 
ยังมีการจัดท ายุทธศาสตร์รายสินค้าของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์กุ้งไทย ปี ๒๕๕๔ โดย
กรมประมง ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ โดยกรมการข้าว ยุทธศาสตร์โคนมแห่งชาติหรือแผนพัฒนา
โคนมปี ๒๕๔๘-๒๕๕๗ โดยกรมปศุสัตว์ ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม
น้ ามันและน้ ามันปาล์ม ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ 
ยุทธศาสตร์ไก่เนื้อ ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์อาหาร ปี ๒๕๕๓ โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ไทย ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 
โดยกรมส่งเสริมการส่งออก ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังประเทศไทย ปี ๒๕๕๕-



๖ 

๒๕๕๙ โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งหากมีความชัดเจนดังกล่าวเกิดขึ้น
จะช่วยสร้างให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกื้อหนุนภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้
เกิดความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้ การลงทุนวิจัยทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนับมี
ความส าคัญยิ่งต่อความมั่นคงทางอาหาร คุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร เพราะนอกจากจะเสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแล้ว การมีต้นทุนที่ต่ า มีสินค้าที่มีคุณภาพ
ดี ย่อมจะสร้างความยั่งยืนในระบบการผลิตของประเทศอีกด้วย 

๑.๔  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นการพัฒนาและการวิจัยด้านอาหารและ
ความม่ันคงท่ีเป็นที่ต้องการของประเทศ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการวิจัย ๖ หน่วย (๕ ส. ๑ ว.) ประกอบด้วย ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) เล็งเห็นถึงการท างานสนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และได้มีข้อสรุปว่าแต่ละหน่วยงานจะ
บูรณาการการท างานร่วมกัน โดยในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การท า วิจัยด้าน
อาหารของประเทศมีความชัดเจนขึ้น น าส่งผลิตผลงานวิจัยทีต่รงกับความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ลด
ความซ้ าซ้อนของงานวิจัย และให้งานวิจัยสามารถเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบ รวมทั้ง
บริหารจัดการให้เงินงบประมาณจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นเพ่ือให้การจัดสรรทุนวิจัยมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มอบหมายให้  สวก. เป็นเจ้าภาพ
ด าเนินการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การวิจัยด้านอาหารและความมั่นคงอาหารระดับประเทศ เพ่ือเป็นแผนระดับ
นโยบาย (Policy Planning) ด้านการวิจัย ส าหรับเป็นแนวทางพ้ืนฐานที่จะก่อให้เกิดแผนการวิจัยระดับ
ปฏิบัติการที่เป็นระบบ มีเปูาหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ปัจจุบัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยวิจัยต่างๆ เชื่อมโยงกันเป็นระบบสะดวกในการวางแผน ควบคุม และ
ติดตาม อันจะท าให้การจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของอุตสาหกรรมอาหารไทย พบว่า
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกในปัจจุบัน พบว่ามีทั้งปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาส อุปสรรคต่อ
อุตสาหกรรมอาหารของไทย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ส าหรับการจัดวางต าแหน่งปัจจุบัน การก าหนด
เปูาหมาย และยุทธศาสตร์การวิจัยด้านอุตสาหกรรมอาหารไทย  โดยมีผลการวิเคราะห์ปรากฏตามตาราง ต่อไปนี้ 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคอุตสาหกรรมอาหารไทย 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
S๑. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมต่อการผลิต
เกษตรอาหารได้อย่างหลากหลาย และเกิดผลผลิต
ตลอดทั้งปี มีเพียงพอต่อการบริโภคภายในและส่งออก
สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจของประเทศ 
S๒. ภาคการผลิตระดับอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่มี
ความพร้อมในองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะการ
ผลิตระดับชั้นน าของโลก 

W๑. ฐานทรัพยากรการผลิตภาคเกษตรเริ่มขาด
แคลนและเสื่อมโทรมมากขึ้น รวมถึงแรงงานในภาค
เกษตร ซึ่งมีอายุมากขึ้นและคนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพนี้
น้อยลงไปเพราะไม่เป็นที่นิยม 
W๒. การผลิตและการส่งออกอาหารส่วนมากยังคง
เป็นสินค้าแปรรูปขั้นต้น 
 

 



๗ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคอุตสาหกรรมอาหารไทย (ต่อ) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
S๓. สินค้าอาหารของไทยมีอัตลักษณ์เฉพาะ และมี
ภาพลักษณ์ที่ดีในด้านคุณภาพและความปลอดภัย 
S๔. หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
และพัฒนาภาคการเกษตร ภาคการแปรรูป และการค้า
อย่างต่อเนื่อง 
S๕. การคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและอากาศครอบคลุม
และรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

W๓. มีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจ านวน
มาก กฎระเบียบล้าสมัย ระบบบริหารจัดการ
ซับซ้อน ขาดเอกภาพ และขาดการบูรณาการ ท าให้
ปรับตัวไม่ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง
รวดเร็วขึ้น 
W๔. การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านเกษตรและอาหารทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ยังต่ ามาก 
และขาดการน างานวิจัยที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
W๕. มีช่องว่างในการเข้าถึงและกระจายปัจจัยการ
ผลิต และข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ตลอดห่วงโซ่
อาหาร 
W๕. ภาคการผลิตเกษตรอาหารมีประสิทธิภาพต่ า 
ตลอดจนใช้ระบบสารสนเทศในการด าเนินธุรกิจไม่
มากนัก 

โอกาส อุปสรรค 
O๑. ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย และมีความหลากหลายจากตลาดโลกเพ่ิม
ต่อเนื่อง 
O๒. เศรษฐกิจโลกปรับตัวเป็นแบบหลายศูนย์กลาง 
และเอเชีย  รวมถึ งประเทศเศรษฐกิจ เกิด ใหม่มี
ความส าคัญมากขึ้น 
O๓. เทคโนโลยีด้านอาหารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตอลดจนผู้บริโภคให้ความตระหนักต่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของประเทศนั้นๆ มากขึ้น ท าให้มี
ช่องทางในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและความหลากหลาย
ของสินค้าอีกมาก 
O๔. เกิดกระแส “การบริโภคสีเขียว” ที่ให้ความส าคัญ
และตระหนักถึงความยั่ งยืนต่อมนุษย์  สัตว์  และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหาร 
O๕. การสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรงท าได้ง่ายขึ้นด้วย
เ ท ค โ น โ ล ยี อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต  เ ค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ท าให้ต้นทุนการตลาดต่ าลง 

T๑. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้ม
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น 
T๒. ภาวะวิกฤติใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันและมี
ผลกระทบทั่วโลก (การเงิน โรค ภัยธรรมชาติ) 
T๓. ประเทศก าลังพัฒนาต่างมีศักยภาพในการผลิต
สิ นค้ า เกษตรและอาหารมากขึ้ น  เ นื่ อ งจ าก
ทรัพยากรธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ และต้นทุนการ
ผลิตต่ า โดยเฉพาะค่าแรงงาน 
T๔ . ภาวะวิกฤติน้ ามัน ท าให้เกิดการแย่ง พ้ืนที่
เพาะปลูกพืชอาหารและพืชพลังงาน ส่งผลให้ราคา
สินค้าเกษตรไม่มีเสถียรภาพ 
T๕. รัฐบาลแต่ละประเทศรณรงค์ให้ผู้บริโภคเลือก
บริโภคอาหารที่ผลิตในท้องถิ่น (Local Food) และ
เพ่ิมความเข้มงวดด้านมาตรฐาน และการน าเข้ามาก
ขึ้น 
T๖. วัฏจักรสินค้าอาหารในตลาดสั้ นลง เพราะ
ผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนรสนิยมและต้องการสินค้า
แบบใหม่ๆ เร็วขึ้น 

 



๘ 

๑.๕  นโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอาหารและ
ความม่ันคงที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ โดย วช . ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการบูรณาการด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการ
วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหลัก เพ่ือการน าไปใช้ให้เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
ประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยด้านอาหารและความมั่นคง และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถือเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ
ทางด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วช. จึงได้น าเนื้อหาส าคัญของการพัฒนาด้านอาหารและความ
มั่นคงแห่งชาติ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นเพ่ือให้เกิดการสนับสนุนและแก้ปัญหาด้านอาหาร
และความมั่นคง ด้วยการวิจัยที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และมุ่งประสิทธิผล รวมทั้งน าส่งผลการวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส าหรับน ามาประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่างๆ ของ
ประเทศ อาทิ ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ฯลฯ ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอาหารและ
ความมั่นคง ได้ยึดเนื้อหาของแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญเพ่ือความสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศที่เป็นปัจจุบัน คือ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๕–๒๕๕๗ 

นโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ข้างต้น จะถูกน ามาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือจัดท า
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอาหารและความมั่นคงในมิติต่างๆ ซึ่งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรร
ทุนวิจัยของ ๕ ส. ๑ ว. ท าให้เกิดการจัดสรรทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการท างานแบบบูรณาการของ
หน่วยงานให้ทุน และหน่วยงานวิจัยก็มีกรอบการท างานที่มุ่งไปสู่เปูาหมายเดียวกันในระดับชาติ ก่อให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น ตลอดจนเกิดเครือข่ายความร่วมมือระบบวิจัย และการพัฒนาการ
วิจัยด้านอาหารและความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของ
เกษตรกร ผู้บริโภค ภาคอุตสาหกรรมอาหาร และผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล 

 
๒. วิสัยทัศน์การวิจัย 
 ประเทศไทยมีการวิจัยและน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาวัตถุดิบอาหารและอาหารแปรรูปให้ผลผลิตมี
ปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณค่าทางโภชนาการ และปลอดภัย รวมทั้งผู้บริโภคเข้าถึงได้ใน
ราคาที่เป็นธรรม และเกิดความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน 
 
๓. พันธกิจการวิจัย 

๓.๑ วิจัยด้านอาหารเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศไทย 
๓.๒ พัฒนาและบรูณาการด้านการวิจัยอาหารทั้งในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน 
๓.๓ บริหารจัดการงานวิจัยอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
๔. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การค้นหาโอกาสและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านอาหารของไทยในอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านความมั่นคงด้านอาหาร  
 ยุทธศาสตร์ที ่๔ ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  



๙ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านอาหารศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ 

 ๔.๑  แผนการวิจัยระยะเร่งด่วน 
การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี ๒๕๕๘ เป็นทั้งโอกาสและ

ผลกระทบต่อประเทศไทย โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่เป็นแหล่ง
ที่ผลิตอาหารได้มากเกินความต้องการบริโภคภายในประเทศ ท าให้ในแต่ละปีมีการส่งออกไปจ าหน่ายสร้าง
รายได้กลับเข้าประเทศเป็นจ านวนมาก โดยสินค้าเกษตรและอาหารเป็นแหล่งรายได้หลักของประชากรใน
ภูมิภาค ประกอบกับภูมิอากาศและภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกัน ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารของ
ประเทศต่างๆ จึงเกิดการแข่งขันกันไปโดยปริยาย ปัจจัยดังกล่าวเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การเปิดตลาดอาหาร
อาเซียนท าได้ไม่ง่ายนัก เพราะทุกประเทศมีการปกปูองภาคเกษตรและอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเชิง
ยุทธศาสตร์ของตน ในช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่ก่อนถึงปี ๒๕๕๘ ไทยจึงควรเร่งท าการศึกษาเชิงลึกและปรับตัว
เพ่ือพร้อมรับการแข่งขันที่จะมาถึง 
 ๑) ยุทธศาสตร์การค้นหาโอกาสและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านอาหารของไทยใน
อาเซียน 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๑ เพ่ิมพูนความเข้าใจเชิงลึกด้านการค้ารายสาขา ประกอบด้วย 
แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑) การวิจัยเกี่ยวกับลักษณะตลาด การประเมินความต้องการด้านอาหาร พฤติกรรมการ
บริโภค ค่านิยมปัจจัยที่มีอิทธิพล ช่องทางกระจายสินค้า และกลยุทธ์การเข้าถึงผู้บริโภคในแต่ละประเทศ 
ค้นหาโอกาสและลู่ทางใหม่ๆ เพ่ือนักธุรกิจใช้ประโยชน์ในการก าหนดแนวทางเข้าสู่ตลาด 

(๒) การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย มาตรการต่างๆ 
เช่น ภาษี การส่งเสริมการลงทุน เพ่ือลดปัญหา อุปสรรค และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการค้าและการลงทุน
ระหว่างกัน 

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๒ ขยายโอกาสและลดผลกระทบทางการค้า ประกอบด้วย แนวทาง
ด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑) การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางด าเนินธุรกิจเพ่ือช่วงชิงโอกาสจากผลเชิงบวกจากการ
ขยายตัวและการแข่งขันภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดการด้านโลจิสติกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ความร่วมมือของแต่ละภาคส่วนในห่วงโซ่การผลิตรายผลิตภัณฑ์ 

(๒) การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ระบบประกันคุณภาพ แนวทางสร้าง
ความเชื่อมโยงและร่วมมือกันด้านการค้า การกระจายสินค้าในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และสร้าง
ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยอาหารของไทย 

(๓) การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการลดผลกระทบเชิงลบจากการขยายตัวและการแข่งขัน 
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ ลักษณะห่วงโซ่คุณค่า อันเนื่องจากรูปแบบ
การค้าที่เปลี่ยนแปลงฯ 
 ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

กลยุทธ์การวิจัยที่  ๑ เ พ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเชิงลึกด้านการผลิตรายสาขา 
ประกอบด้วยแนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑) การวิจัยเกี่ยวกับการประเมินพ้ืนที่ ศักยภาพ ระบบโลจิสติกส์ โอกาสการลงทุน 
รูปแบบการด าเนินธุรกิจที่เหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปในแต่ละพ้ืนที่ของไทย 



๑๐ 

(๒) การวิจัยเกี่ยวกับการประเมินพ้ืนที่ ศักยภาพ ระบบโลจิสติกส์ โอกาสการลงทุน 
รูปแบบการด าเนินธุรกิจที่เหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปในแต่ละพ้ืนที่ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

(๓) จัดท าต้นแบบการด าเนินธุรกิจแยกรายประเภทผลิตภัณฑ์ที่พร้อมส าหรับการน ามา
ประยุกต์ใช้โดยนักธุรกิจไทย 

(๔) การวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และอุปสรรคจากข้อตกลงและความร่ วมมือระดับ
ภูมิภาคและอนุภูมิภาคเพ่ือเสริมสร้างการเติบโตด้านการผลิต แปรรูป และการค้าร่วมกัน 

กลยุทธ์การวิจัยท่ี ๒ ปรับปรุงห่วงโซ่การผลิตเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย
แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑) การวิจัยเกี่ยวกับการทบทวนความพอเพียง แหล่งผลิตที่เหมาะสม การก าหนดพ้ืนที่
การผลิต รูปแบบการบริหารจัดการ กระบวนการผลิตและแปรรูป คุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย ความ
มั่นคงด้านอาหาร การควบคุมและระบุสายพันธุ์ท้องถิ่นเพ่ือปูองกันการปนเปื้อนข้ามสายพันธุ์ นโยบายการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมของพืชอาหารหลัก (Staple Crop) เช่น ข้าว ผักฯ ภายในประเทศโทย เพ่ือการ
วางแผนด้านอุปสงค์ อุปทาน ปริมาณการส ารองสินค้า และการกระจายสินค้าในระดับประเทศและประชาคม
อาเซียน 

(๒) การวิจัยเกี่ยวกับการทบทวนความพอเพียง แหล่งผลิตที่เหมาะสม การก าหนดพ้ืนที่
การผลิต (zoning) รูปแบบการบริหารจัดการ กระบวนการผลิตและแปรรูป คุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย 
ความมั่นคงด้านอาหาร การควบคุมและระบุสายพันธุ์ท้องถิ่นเพ่ือปูองกันการปนเปื้อนข้ามสายพันธุ์ นโยบาย
การบริหารจัดการที่เหมาะสมของสัตว์บก/สัตว์น้ า ภายในประเทศไทย เพ่ือการวางแผนด้านอุปสงค์อุปทาน 
และการกระจายสินค้าในระดับประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับการค้นหาพืชเศรษฐกิจ/สัตว์เศรษฐกิจที่ควรส่งเสริมและวาง
แผนการผลิตซึ่งเชื่อมโยงเป็นระบบตลอดห่วงโซ่ ทั้งในพ้ืนที่ประเทศไทยและสมาชิกอาเซียน เพ่ือขยายโอกาส
ในการแข่งขันระดับสากล 

(๔) การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารให้มีทักษะและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของภาคการผลิตไทย รวมทั้งการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานที่มีทักษะ เช่น นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของไทยและประเทศสมาชิก การวิเคราะห์ความ
ต้องการแรงงานที่มีทักษะในภูมิภาค 

(๕) การวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนด้านการกระจายสินค้าในระดับภูมิภาค การจัดตั้งจุด
รวมสินค้า จุดกระจายสินค้า เส้นทางคมนาคม รูปแบบการขนส่ง เพ่ือบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๖) การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบและมาตรการทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาด้าน
ผลผลิตเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตน้อยที่สุด เช่น กลไกตลาด การประกัน
ราคาสินค้า ระบบชดเชย ระบบรับจ าน า การห้ามน าเข้า/ส่งออก 

(๗) การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานและ
ความปลอดภัยระดับสากล การเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยการผลิต การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
แนวทางสร้างความเชื่อมโยงและร่วมมือด้านการผลิตวัตตุดิบอาหาร และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทย 
เพ่ือให้พร้อมตอบสนองต่อความต้องการที่เติบโตของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาหารในประเทศสมาขิก 
 ๔.๒  แผนการวิจัยระยะยาว 
  ในระยะ ๕ ปี การก าหนดกรอบแนวทางการวิจัยที่จะสามารถยกระดับการบริหารจัดการห่วง
โซ่อาหารของไทยตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า จะท าให้ไทยมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้าง



๑๑ 

ความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ การกระจายอาหารอย่างเพียงพอและทั่วถึง ประชาชนมีภาวะสุขภาพและ
โภชนาการที่ดีขณะเดียวกันก็รักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการผลิตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การวิจัย ดังนี้ 
 ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงอาหาร 

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๑ สร้างความพอเพียงของปริมาณอาหารในคุณภาพที่เหมาะสม 
ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑) การวิจัยเกี่ยวกับการเพ่ิมผลิตภาพในการท าเกษตรกรรมพ้ืนที่ขนาดเล็ก (Small 
Farming) ด้วยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพ่ิมเพดานขีดจ ากัดการผลิตทั้งในระดับเกษตรกรรมและการ
แปรรูป 

(๒) การวิจัยเกี่ยวกับการปิดช่องว่างของภาคการผลิตในปัจจุบัน เช่น นโยบายบริหาร
จัดการทรัพยากรดิน น้ า และปัจจัยการผลิต การท าให้เกษตรกรเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ที่ดี ปุ๋ย น้ า การควบคุมแมลง
และโรคติดต่อเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming)  

(๓) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าเพื่อให้เพียงพอแก่การเกษตร การวิจัยเกี่ยวกับ
ระดบัความมั่นคงด้านอาหารแต่ละกลุ่มของไทย การส ารองอาหาร การควบคุมการน าเข้าและส่งออก 

 กลยุทธ์การวิจัยท่ี ๒ พัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและ
รักษาเสถียรภาพการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับระบบการเตือนภัยล่วงหน้า กลไกในการติดตามและเฝูาระวัง ระบบ
ส ารอง อาหาร การประเมินความมั่นคงอาหาร การบริหารพ้ืนที่ผลิตพืชอาหารสัตว์ พืชอาหาร และพืชพลังงาน 
อย่างเหมาะสม จ าแนกสาเหตุที่ส าคัญของความไม่มั่นคงด้านอาหาร พร้อมเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
และรับมือ 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับมาตรการรักษาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรอย่างยั่งยืนเพ่ือ
ปกปูองการรุกล้ าจากเมืองและอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์การวิจัยที่  ๓ ใช้การเกษตรสร้างความเป็นอยู่ที่ดี  ประกอบด้วย  แนวทาง
ด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
ให้เป็นกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการผลิต รวมทั้งการเชื่อมโยง
ด้านเกษตรกับเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือสร้างรายได้ให้ชุมชน 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลัก
ปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง 

(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า การจัดรูปที่ดิน (Land Consolidation) ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร 

(๔)  การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตพืชประจ าถิ่นที่มีศักยภาพเป็นสินค้าสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical Indication) 

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๔ พัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
แนวทาง 
ด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 



๑๒ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบการเกษตรที่เหมาะสมกับการ
น ามาใช้ในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน เพ่ือให้สามารถเพ่ิมผลผลิตบนพ้ืนฐานของการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าระดับชุมชนที่เหมาะสม 
(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด

สร้างสรรค ์เพ่ือยกระดับสู่การผลิตและการให้บริการบนฐานความรู้ 
กลยุทธ์การวิจัยที่ ๕ ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่ ประกอบด้วย 

แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการพ้ืนที่การผลิต ด้วยการผลิตเชิงพาณิชย์ที่มีต้นทุน

แข่งขันได้เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดในพ้ืนที่อย่างเพียงพอ สม่ าเสมอ และมีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกและดูแลหลังเก็บเกี่ยวเพ่ือ
ปรับปรุงพันธุ์ผลไม้ต้นเตี้ย ต้านทานโรคและแมลง มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดระดับพรีเมี่ยม 
รวมทั้งสภาวะการบรรจุ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ยืดอายุการสุก 

(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องจักร เพ่ือเพ่ิมผลิต
ภาพทั้งในระดับฟาร์มและโรงงานแปรรูป รวมทั้งเครื่องจักร หุ่นยนต์ เทคโนโลยีเพ่ือลดการใช้แรงงานคน 

(๔)  การวิจัยเกี่ยวกับการท าการเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพของอุตสาหกรรม โดยเน้น
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์และระบบอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านกา ร
จัดการโลจิสติกส์ การปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ วางแผนผลิต การจัดการสต็อกและคลังสินค้า การขนส่ง 
เพ่ือลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์องค์รวมของห่วงโซ่คุณค่า 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับสายโซ่ความเย็น (Cool Chain) เพ่ือรักษาคุณภาพผลผลิต วัตถุดิบ 
และสินค้าส าเร็จรูปที่ต้องควบคุมความเย็น 

(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรม/ซอฟต์แวร์สนับสนุนการท างานและวางแผนตลอดห่วงโซ่
การผลิต 

(๔)  การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานและกฎระเบียบด้านเทคนิค รวมถึง
กฎระเบียบขั้นตอนด้านการตรวจสอบรับรอง ด้านศุลกากร และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 

(๕)  การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าอาหารผ่านแดน 
การขนส่งหลายรูปแบบ เพ่ือลดปัญหาอุปสรรคของการค้าอาหารในภูมิภาค 

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๗ เชื่อมโยงการลงทุนในระดับภูมิภาคและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน
ด้านตลาด ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและสร้างตลาดภายในประเทศเพ่ือผู้ผลิตระดับวิสาหกิจ
ชมุชน 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและขยายตลาดต่างประเทศ การสร้างความเข้มแข็งให้
วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพ่ือขยายการลงทนุสู่ระดับภูมิภาคและโลก 



๑๓ 

(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรม วิสาหกิจชุมชน
สหกรณ ์และ SMEs เชื่อมประสานเข้าสู่ระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๘ ส่งเสริมการผลิตแบบยั่งยืน ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย 
ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมรับมือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้า 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) การ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) ร่องรอยการใช้น้ า (Water Footprint) เทคโนโลยีสะอาด ทั้งใน
ระดับฟาร์มและโรงงานแปรรูป 

(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสียและวัสดุเหลือใช้ (By-
Product Utilization Management) ทั้งในระดับฟาร์มและโรงงานแปรรูป 

(๔) การวิจัยเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในการผลิตระดับฟาร์มและโรงงาน
แปรรูป (Zero Waste) การจัดการสารเคมีปนเปื้อนจากฟาร์มโรงงานสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๙ ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 
ประกอบด้วยแนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการน้ าระดับฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ 
(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการจ าแนกผลกระทบที่เป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อ

ความมั่นคงด้านอาหาร ในภาคการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงของไทย พร้อมแนวทางรับมือ 
(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์พืชทนน้ าท่วม ทนโรคอุบัติใหม่ ทนแมลง ทนต่อ

สภาพอากาศรุนแรง และเทคโนโลยีและการจัดการส าหรับการผลิต ดูแล และเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 
(๔)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์สัตว์บก/สัตว์น้ า ทนโรคอุบัติใหม่ ทนต่อสภาพ

อากาศรุนแรง และเทคโนโลยีและการจัดการส าหรับการเพาะเลี้ยงดูแลที่เหมาะสม 
 ๒) ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยการใช้สมุนไพรและวิธีการทางธรรมชาติอ่ืนๆ ที่ปลอดภัยในการควบคุมโรค
และแมลงในพืชสัตว์และประมง 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นต้น (Primary Product) ให้มี
คุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานและคุณค่าทางโภชนาการเพ่ิมข้ึน 

(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับการใช้สารเคมีและวัตถุเจือปนอาหารอย่างถูกต้องปลอดภัยใน
กระบวนการแปรรูปอาหารระดับชุมชนและอุตสาหกรรม เพ่ือมุ่งสู่การผลิตอาหารจากธรรมชาติและอาหาร
อินทรีย์ฯ 

(๔)  การวิจัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้บริโภคและเตรียมความพร้อมรับมือมาตรการด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศคู่ค้า 

(๕)  การวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มของกฎระเบียบและมาตรการด้านความปลอดภัยอาหาร
ของประเทศคู่ค้าท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการผลิตและการค้าอาหารของไทย แนวโน้มและความต้องการของตลาด
ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด 



๑๔ 

(๖)  การวิจัยเกี่ยวกับการปรับกระบวนการแปรรูปและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก เช่น กระบวนการก าจัดหรือควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ 
สารพิษจากเชื้อรา ในกระบวนการแปรรูปฯ 

(๗)  การวิจัยเกี่ยวกับระบบตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ า ส าหรับ
ระดับฟาร์มและผู้แปรรูปขนาดเล็ก 

(๘)  การวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของหน่วยงานต่างๆ และกลไกสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการน า
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับไปใช้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพทุกระดับ 

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๒ เสริมสร้างระบบและกระบวนการควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการทดสอบสารเคมีและวัตถุเจือปนอาหารตกค้างใน
อาหาร ที่รวดเร็วต้นทุนต่ า และมีประสิทธิภาพสูง 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการผลิต ระบบประกัน
คุณภาพ และระบบเฝูาระวังด้านความปลอดภัยอาหารระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับชุมชน และ
ความปลอดภัยของสถานจัดจ าหน่ายอาหารในทุกระดับ 

(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านอาหาร เพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ส าหรับเป็นเครื่องมือในการต่อรอง และลดข้อโต้แย้งในการค้า 

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๓ ยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร และสร้างมูลค่าเพ่ิม ประกอบด้วย 
แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับการยืดอายุเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
อุตสาหกรรมแปรรูปการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่รักษาคุณค่าสารอาหาร สะดวกในการบริโภค สอดคล้องกับวิถีการ
ด าเนินชีวิตปัจจุบัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละระดับการผลิตเพ่ือ
ถนอมคุณค่าทางโภชนาการ และรักษาคุณสมบัติของสาระส าคัญ (Functional Ingredient) ในสูตรอาหาร 

(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับสาระส าคัญ (Active Ingredient) ในสมุนไพร ผักผลไม้ไทย สารที่มี
ฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bio-Active Compounds) และอ่ืนๆ ในด้านคุณประโยชน์ และกลไกการออกฤทธิ์ต่อ
ร่างกาย 

(๔)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารสมุนไพรไทยและเครื่องดื่มสมุนไพรไทยที่มีคุณค่า
ต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุ นักกีฬา นักเรียน นักศึกษา ผู้มีน้ าหนักตัวมากเกินเกณฑ์ ผู้มีความจ าเสื่อมและ
ผู้ปุวยด้วยโรคอ่ืนๆ 

(๕)  การวิจัยเพ่ือเตรียมสารมาตรฐาน (Reference Standards) ส าหรับสมุนไพรไทย 
และการจัดระบบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 

 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๔ สร้างความตระหนักและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอาหารทั้ง
ภาคการผลิตและบริโภค ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับกลไกการปรับพฤติกรรม/ทัศนคติ กระบวนสร้างแรงผลักดันเพ่ือให้
เกษตรกรและผู้ประกอบการอาหารทุกระดับมีวัฒนธรรมการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสาร และสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณะด้านความ
ปลอดภัยอาหารและการสร้างเครือข่าย เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับชุมชน 

 



๑๕ 

 ๓) ยุทธศาสตร์ด้านอาหารศึกษา 
กลยุทธ์การวิจัยที่ ๑ จัดระบบองค์ความรู้เพ่ือง่ายต่อการถ่ายทอดสู่ผู้บริโภคทุกระดับ 

ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับกลไกการเรียนรู้ การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของ

ประชาชน และการประยุกตใ์ช้ด้านอาหารศึกษาในระดับชุมชน และครัวเรือนทั้งในเขตเมืองและนอกเมือง 
(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับประเภทของความรู้ที่จ าเป็นต้องสื่อสาร การควบคุมการสื่อสาร

ความรู้ด้านอาหารเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ถูกต้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเปูาหมาย 
(๓)  การวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนใช้ประโยชน์และบริโภคพืชผัก ผลไม้ สัตว์ ที่มีในชุมชน

มีคุณค่าทางโภชนาการ เพ่ือรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นไม่ให้สูญหายจากชุมชน 
กลยุทธ์การวิจัยที่ ๒ พัฒนาองค์ความรู้ที่ เจาะจงของไทย ประกอบด้วย  แนวทาง

ด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมกับวัย อาหารส าหรับผู้ปุวย 
(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับกลไกการท างานของร่างกายต่อการได้รับสารอาหารและแร่ธาตุ

อาหารแต่ละชนิดในแต่ละเพศและวัย 
(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับพืชและสัตว์พ้ืนเมืองท้องถิ่น เพ่ือการใช้ประโยชน์ และรักษาอัต

ลักษณ์วัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ 
(๔)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องชี้วัดพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม 
(๕)  การวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมความรู้เรื่องอาหารเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจาก

สถานการณ์ของโลกในด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด 
 ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์การวิจัยที่  ๑ ปรับปรุงและเสริมความเข้มแข็งองค์กรสนับสนุนในห่วงโซ่ 
ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับกลไกเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรมของภาครัฐ 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันแก่ธุรกิจ 

(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างกลไกการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในมิติ
ต่างๆ ที่ส าคัญแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(๔)  การวิจัยเกี่ยวกับการท างานข้ามสาขาเพ่ือใช้ประโยชน์จากนโยบายที่เกี่ยวข้องแบบ
บูรณาการ เช่น การท่องเที่ยวกับอาหาร 

กลยุทธ์การวิจัยที่  ๒ เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการปฏิบัติ 
ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับการติดตามประเมินปัญหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้านอาหารของไทย เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับความพร้อมของภาคธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนเพ่ือรับมือการ
แข่งขันภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ และการเพ่ิมอ านาจต่อรองให้กับประเทศ ปรับปรุงกระบวนการออก
กฎระเบียบและมาตรการปกปูองผลประโยชน์ของประเทศให้มีความคล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น 
กฎระเบียบด้านการน าเข้าสินค้าบางชนิด และมาตรการด้านสุขอนามัย ระบบการจดสิทธิบัตรเพ่ือคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ธนาคารพันธุ์พืชและพันธุสัตว์ เป็นต้น 



๑๖ 

กลยุทธ์การวิจัยท่ี ๓ จัดท าระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการระดับชุมชนถึงระดับมหภาค 
ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือและกลไกส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน 
เชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน องค์กร สมาคม บริษัท และวิสาหกิจชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ทัน
สถานการณ์ และถูกต้องตรงกัน 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเตือนภัยด้านอาหารในมิติต่างๆ ที่มีอยู่ของ
หน่วยงานต่างๆ (รวมหน่วยงานความปลอดภัยอาหาร) ในลักษณะ National Single Window เพ่ือให้เกิดการ
เตือนภัยที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่การผลิต การตลาด การบริโภคระดับชุมชน จังหวัดภูมิภาค และ
ประเทศ 

(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายการผลิตพืชอาหารสัตว์ พืชอาหาร และพืช
พลังงานเพื่อให้เกิดความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 

(๔)  การวิจัยเกี่ยวกับความต้องการด้านแรงงาน การเตรียมความพร้อมบุคลากร 
หลักสูตรการศึกษาเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจแต่ละระดับตั้งแต่ดันน้ า 

(๕)  การวิจัยข้อเสนอแนะหรือแนวทางที่ท าให้เกิดการสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพ่ือการ
เผยแพร่และถ่ายทอดสู่กลุ่มเปูาหมายอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

กลุ่มสินค้าเป้าหมาย 
๑) กลุ่มอาหารที่คนไทยบริโภคเป็นประจ าเพ่ือความมั่นคงอาหารภายในประเทศ : ข้าว 

ปลาน้ าจืด (ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน) ไก่พ้ืนเมือง ไข่ไก่ ผักกินใบ (เช่น กะเพรา โหระพา คะน้า ผักบุ้ง) ผักอ่ืนๆ 
(เช่น พริก กะหล่ าปลี ถั่วฝักยาว) พืชและสัตว์พ้ืนเมืองในท้องถิ่น (Local Indigenous Food) ปาล์มน้ ามัน 

๒) กลุ่มอาหารที่มีศักยภาพในการส่งออกเดิม : ผลไม้ (เช่น สับปะรด ล าไย ทุเรียน ลิ้นจี่ 
มังคุด มะม่วง ส้มโอ) ผัก (เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝึกอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว พริก) กุ้ง  และ
ผลิตภัณฑ์มัน 

๓) กลุ่มอาหารที่การค้ามีแนวโน้มขยายตัวดีน่าจะเป็นสินค้าที่มีโอกาสในอนาคต : ผลไม้ 
(เช่น กล้วยไข่ กล้วยหอม มะพร้าว มะละกอ ขนุน ลองกอง ฝรั่ง มะขาม ส้ม) ผัก (เช่น ขิง หอมหัวเล็ก มะเขือ
ม่วง เห็ด) เครื่องเทศและสมุนไพรส าหรับท าพริกแกง/เครื่องปรุงอาหาร (เช่น ข่า ตะไคร้ มะนาว ผักชี ใบ
มะกรูด) ปลาทับทิม หอยแมลงภู่ หอยลาย สุกร โคเนื้อ แพะ 

๔) กลุม่อาหารพิเศษส าหรับตลาดเฉพาะหรือตลาดพรีเมี่ยม เช่น อาหารและเครื่องดื่มจาก
สมุนไพรอาหารเพ่ีอสุขภาพ อาหารฟังก์ชั่น อาหารอินทรีย์ พืชประจ าท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นต้น 
 
๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

๕.๑ ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศศูนย์กลางการผลิตและกระจายอาหารของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Food Production and Processing Hub) 

๕.๒ ประเทศไทยมีปริมาณอาหารที่มีคุณภาพเหมาะสมอย่างเพียงพอ มีความมั่นคงด้านอาหารอย่าง
ยั่งยืน และบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๓ ชุมชนเกษตรกรมีการผลิตอาหารที่เข้มแข็ง มีระบบเศรษฐกิจและการจัดการอาหารที่เป็นธรรม 
และสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศและท้องถิ่น 

๕.๔ อาหาร วัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตมีการกระจายอย่างมีประสิทธิภาพในต้นทุนที่แข่งขันได้ 
๕.๕ สามารถแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้กับภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้สามารถอยู่รอดและแข่งขัน



๑๗ 

ได้ในเวทีการค้าโลก ดูแลคุณภาพและความปลอดภัยอาหารในห่วงโซ่อาหาร คุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ 
สร้างความเชื่อม่ันให้กับอาหารส่งออก เพ่ิมศักยภาพและขยายโอกาสด้านการตลาดให้กับอาหารไทย 

๕.๖ ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีในรายบุคคล เหมาะสมกับช่วงอายุ มีสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพที่ดี มี
การสื่อสารความรู้ เพ่ือให้ทุกคนสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดโรคจากการบริโภคอาหาร 

๕.๗ มีกลไกและระบบการจัดการด้านอาหารที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถตอบสนองได้ทัน
ต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 

 
๖. ผลผลิต ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

๖.๑  ผลผลิต รายงานผลการวิจัยด้านอาหารและความม่ันคง 
๖.๒  ผลลัพธ์ กลุ่มเปูาหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์จาก

ผลการวิจัยและองค์ความรู้ด้านอาหารและความม่ันคง 
๖.๓  ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเปูาหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใช้

ประโยชน์จากผลการวิจัยและองค์ความรู้ด้านอาหารและความม่ันคง 
๖.๔  เป้าหมาย กลุ่มเปูาหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ประโยชน์จาก

ผลการวิจัยและองค์ความรู้ด้านอาหารและความม่ันคง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของเปูาหมาย 
  
๗. หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 

๗.๑ ตลาดภายในประเทศ : ตั้งแต่ระดับชุมชน อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ 
๗.๒  ตลาดภายในกลุ่มสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๗.๓  ตลาดส่งออกเดิม : สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุุน จีน 
๗.๔  ตลาดส่งออกใหม่ที่มีแนวโน้มดี : เกาหลีใต้ อินเดีย ตะวันออกกลาง รัสเซีย และกลุ่ม CIS ทวีป

แอฟริกาใต ้
 

๘. แผนงานวิจัยหลักและกรอบเวลา 
แผนงานวิจัยหลักคือแผนการวิจัยระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย 

 ๘.๑ ยุทธศาสตร์การค้นหาโอกาสและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของอาเซียน 
 ๘.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

กรอบเวลาอยู่ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙  
 
๙. ปัจจัยแหง่ความส าเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 
 ๙.๑  การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรไทย 
 ๙.๒  ภาวะโลกร้อนท าให้เกิดการแปรปรวนด้านผลผลิตและสภาพแวดล้อม 
 ๙.๓  ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดข้ึนภายในประเทศและต่างประเทศ 
 ๙.๔  ความร่วมมือระหว่างภูมิภาค และเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
 ๙.๕  นโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนภาคเกษตรกร  
 ๙.๖  งบประมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึนในการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วน  
 
 
 



๑๘ 

๑๐. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธการวิจัย 
 ๑๐.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอาหารและ
ความมั่นคง แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เครือข่ายต่างๆ และในองค์กร เพ่ือน ายุทธศาสตร์การวิจัยสู่
การปฏิบัติ 

 ๑๐.๒ ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือ
ร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอาหารและความมั่นคง สู่การปฏิบัติให้บรรลุ
เปูาประสงค์การวิจัย 
  ๑๐.๓ ร่วมมือกับเครือข่ายที่เข้มแข็งและหลากหลายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยสู่การ
ปฏิบัติในระดับชาติและภูมิภาค 

 ๑๐.๔ สนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติในองค์กรและหน่วยงานอ่ืนในการน ายุทธศาสตร์การวิจัยสู่การ
ปฏิบัติระดับชาติและภูมิภาคในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและเกิดผล 

 ๑๐.๕ พัฒนาศูนย์ความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยราย
ประเด็นด้านอาหารและความมั่นคงของชาติและภูมิภาค 
 
๑๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านอาหารและความมั่นคง บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เปูาประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้การบริหาร
จัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ การประเมินก่อนด าเนินการวิจัย (Ex-Ante Evaluation) เพ่ือวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอ
การวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด าเนินการวิจัย (Ongoing Evaluation) เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม ่
 ๑๑.๓ การประเมินผลหลังด าเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงาน
ด าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพ่ือประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเปูาประสงค์/ตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย  
 


