ยุทธศาสตร์แนวทางการทางานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการเกษตร สู่ เกษตร 4.0
ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0
สู่เป้าหมาย ทั้งการผลิตที่ดีเหมาะสม ต้นทุนต่าลง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีการตลาดที่ดี ได้ผลกาไรมาก
ขึ้น เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรต่อหน่วย และการบริโภคที่ปลอดภัย ที่สอดคล้องกับผลที่ทาให้ประเทศไทย
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามเป้าหมาย Thailand 4.0
และในสภาวะเร่งด่วน ที่ราคาผลผลิตเกษตรตกต่าและขายยาก มีผลกาไรน้อย ทาให้รายได้เกษตรกร
ลดลง
จึงต้องขีดเส้นใต้ คาว่า ตลาดนาการผลิตสินค้าเกษตร
โดย รศ.ดร.โอภาส พิมพา
โดยมีกรอบข้องเสนอในการทาวิจัยที่มุ่งเป้าหมายให้ตรงตามยุทธศาสตร์ Thailand และเกษตร 4.0 ตาม
ขอบเขตดังนี้ โจทย์อยู่ที่เป้าหมายว่าแผนในระยะสั้น ในอีก 5 ปี การผลิตด้านเกษตรกรรมของประเทศ
ไทยต้องการอะไร 2561-2565 ต้องต่อสู้กับการผลิตของต่างประเทศในสินค้าไหนบ้าง เรามีจุดเด่นในการ
ผลิตสินค้าเกษตรตัวไหนและสิ่งที่เกษตรกรผลิตอยู่แล้วจะต้องทาอย่างไรกับอาชีพของชาวบ้าน.......
1. ต้นน้า อยู่ที่ตัวเกษตรกร การปลูก การเลี้ยงที่เหมาะสม มีองค์กร กลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง
1.1 ต้นน้ำคือกำรผลิต ประเทศไทยเรำต้องกำรอะไร มุ่งประเด็นให้ชัด (อำจจะต้องประชุมหำรือใน
ตัวแทน) ผมเสนอว่ำ เรำมุ่งวิจัยพัฒนำให้เกษตรกรปลูกพืช หรือเลียงสัตว์แล้ว ต้องมีคุณภำพ
ปลอดภัย เป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภค ทังในประเทศและต่ำงประเทศ จึงมีผู้กิน และขำยได้มำกขึน มี
ตลำดรองรับชัดเจน จึงต้องวิจัยพัฒนำให้มีระบบกำรปลูก กำรเลียงที่เหมำะสม และมีตลำดรองรับ
ท้ำวิจัยอย่ำงไรบ้ำง?
1.2 กำรมีพันธุ์ และทรัพยำกร ปัจจัยกำรผลิตที่ดี ต้องวิจัยเติมเต็มปัจจัยกำรผลิตทังพืชและสัตว์ ทัง
เป็นปัจจัยระยะสัน และระยะยำวที่ต้องวำงแผน ที่ส้ำคัญต้องให้เกษตรกรช่วยตัวเองได้ ยั่งยืนต่อไป
ลดกำรน้ำเข้ำปัจจัยกำรผลิตและวิจัยทดแทนกำรน้ำเข้ำ หรือวิจัยกำรใช้ทรัพยำกรท้องถิ่นเพื่อกำรผลิต
ทังพืชและสัตว์ที่ดี ต้นทุนต่้ำ
1.3 กำรวิจัยนวัตกรรม กำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำ ต้นทุนต่้ำลง แรงงำนน้อย ขำยได้รำคำมำกขึนต่อหน่วย
ใช้หลักกำรพัฒนำประเทศตำม Thailand 4.0 มีปริมำณกำรผลิตมำกพอ ทังพืนที่และจ้ำนวน
เกษตรกรผู้ผลิต ทังพืชและสัตว์ ถึงจะส่งผลต่อกำรพัฒนำหรือเปลี่ยนแปลงได้ จึงต้องกำรวิจัยในส่วน
นี

1.4 วิจัยรวบรวมหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้ำมำร่วมกันพัฒนำ เช่นสหกรณ์ผู้ผลิตอำหำร สหกรณ์
กำรเกษตร สหกรณ์โคเนือ โคนม ต้นแบบกำรท้ำกำรเกษตรที่เป็น เกษตร 4.0 เพื่อน้ำไปขยำยผล
ต่อ ช่วยเป็นต้นแบบด้ำนผลิตและกำรสร้ำงตลำด เป็นต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิต แต่ต้อง
วิจัยหำโมเดล เพื่อให้ได้กำรตลำดที่ดี (ตลำดน้ำกำรผลิต) วิจัยหำบุคลำกรหรือมีโครงกำรพัฒนำผู้น้ำ
เกษตรกร หรือผู้จัดกำรสหกรณ์ ผู้ประสบควำมส้ำเร็จในภำคเกษตรด้ำนต่ำงๆ มำขยำยผลต่อ หรือ
มำร่วมกันจัดหลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรเกษตร สินค้ำเกษตร สหกรณ์ หรือผู้ที่จะด้ำเนินกำรตัง
บริษัทเอกชนที่จะตังก็เรียนรู้ได้
1.5 วิจัยกำรผลิตเพื่อกำรเชื่อมโยงกับผู้ประกอบกำร ร้ำนอำหำร แปรรูปอำหำร ทังพืชและสัตว์ ให้
เกิดมูลค่ำเพิ่มมำกที่สุด ต้องมีผู้ประสำนงำน และวิจัยแนวทำงกำรเชื่อมโยงอย่ำงได้ผล
1.6 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือจัดแต่งบรรจุภัณฑ์ กำรประชำสัมพันธ์ที่ได้ผล ให้ตรงตำมควำม
ต้องกำรของผู้บริโภค เช่น เมนูอำหำรสุขภำพ ผลไม้ตำมฤดูกำร สัตว์สมุนไพร หรืออำหำรฮำลำล
ของร้ำนอำหำรมุสลิม จังหวัดต่ำงๆ วิจัยควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรต่อเนื่องจำกผู้ผลิต
1.7 กำรวิจัยพัฒนำให้มีโรงฆ่ำสัตว์ โรงแปรรูป ห้องบรรจุสินค้ำของชุมชน ของกลุ่มของตนเองในแต่
ละพืนที่ วิจัยแนวทำงเพิ่มมูลค่ำจำกผลผลิตกำรเกษตรและผลพลอยได้ทำงกำรเกษตร วิจัยแนวทำง
กำรเพิ่มมูลค่ำผลผลิตโดยลดห่วงโซ่อุปทำนให้สันลง ศึกษำกำรบริหำรจัดกำรครบวงจรของกลุ่ม
เกษตรกร
1.8 กำรขยำยโอกำสทำงกำรตลำด กำรสร้ำงแบรนด์ ที่หลำกหลำย ตลำดล่ำงในพืนที่ ทังพืชและ
สัตว์ เน้นอินทรีย์และควำมเป็นธรรมชำติ ศึกษำแนวทำงให้เกษตรกรผู้ผลิตส่งตลำดกลำง Modern
trade ให้ได้มำกขึน ลดกำรถูกคุกคำมจำกสินค้ำน้ำเข้ำจ้ำนวนมำกจำกต่ำงประเทศได้อย่ำงไร เช่น
FTA สินค้ำเกษตรจำกจีน เป็นต้น
1.9 กำรศึกษำวิจัยแนวทำงให้ควำมส้ำคัญ โอกำสและกำรตลำดในเขตปลอดโรค สร้ำงโมเดลกำร
พัฒนำภำยในเหมือนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่นเขตท่องเที่ยว เริ่มช่วยพัฒนำ และกำรผลิตอำหำร
ปลอดภัยและประชำสัมพันธ์ จำกภำครัฐ ใช้ภำยในให้ลงตัว ตำมหลักกำรพึ่งพำตนเอง เรำกลัวกำร
กีดกันกำรค้ำภำยในประเทศด้วยกันเอง จนไหลไปไหลมำ จนไม่มีเขตตัวอย่ำงใดๆ
1.10 กำรศึกษำวิจัยพัฒนำต้นแบบธุรกิจเกษตรใหม่ๆ กับกำรช่วยกลุ่มธุรกิจเกษตรเดิมให้ยกระดับ
ขึนมำ เช่นกลุ่มผู้ประกอบกำรแปรรูปเนือ นม ไข่ พืชผักในพืนที่ ให้มีศักยภำพสูงขึน
1.11 ศึกษำวิจัยให้เกิดควำมยุติธรรมของรำคำสินค้ำเกษตร มีกำรแบ่งประโยชน์ลงไปสู่เกษตรกร
หรือสร้ำงควำมยุติธรรม จำกปลำยน้ำ ลงมำถึงผู้ผลิต ดังนันโซ่จึงลงไปถึงกลุ่มผู้เลียง ผู้ปลูก และ
ปัจจัยที่น้ำมำผลิตด้วย

1.12 ศึกษำกำรผลิตที่สอดคล้องกับมำตรฐำนที่ใช้อยู่ ทุกมำตรฐำน ทังมำตรฐำนสำกลที่เกี่ยวกับ
หลักกำรผลิตกำรเกษตร เพื่อให้มีผลในระดับสำกล และไม่ถูกกีดกันกำรค้ำจำกระบบมำตรฐน
สำกล หลำยๆ มำตรฐำนที่เกษตรกรยังไม่ทรำบ เพรำะสิ่งเหล่ำนีจะเชื่อมโยงกับปลำยน้ำ ให้
สินค้ำมีตลำดและขำยได้
1.13 ศึกษำวิจัยกำรผลิตให้เข้ำสู่มำตรฐำน และคุณภำพแข่งกับสินค้ำเกษตรจำกต่ำงประเทศ ทังพืช
และเนือทีน่ ้ำเข้ำ สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค สร้ำงควำมเข้ำใจกับคนไทยให้หันมำนิยมสินค้ำ
ไทย ลดกำรน้ำเข้ำจำกต่ำงประเทศในภำพรวมได้
1.14 ศึกษำวิจัยปัญหำของเกษตรกร ที่ผลิตไม่ได้คุณภำพหรือต้นทุนสูง ว่ำขำดปัจจัยอะไรบ้ำง ทังพืช
และสัตว์ พร้องสร้ำงนวัตกรรมรองรับ สร้ำงปัจจัยกำรผลิตให้เกษตรกร ทังพันธุ์ดี อำหำร ปุ๋ยดี
วิจัยกำรหำแหล่งทุน วิจัยกำรผลิต GMP GAP ทังพืชและสัตว์ หำรปัจจัยรองรับให้ได้
มำตรฐำน ต้องพัฒนำใหม่ไหมในแต่ละพืนที่
1.15 ศึกษำวิจัยให้มีกำรจัดกลุ่มสมำชิกผู้ปลูกพืช เลียงสัตว์ ให้เข้มแข็งและมีเครือข่ำยที่กว้ำงมำกขึน
ในแต่ละพืนที่ และน้ำมำเชื่อมโยงกัน จัดกลุ่มระดับ อ้ำเภอ จังหวัด และภำคใต้
1.16 วิจัยกำรขำยพืช ผัก ผลไม้ เนือ นม ไข่ ในรูปสำยพันธุ์ หรือจุดเฉพำะของคุณภำพสินค้ำ เพิ่ม
แรงดึงดูดใจผู้บริโภคตำมกลุ่ม
1.17 วิจัยอื่นๆ ในกำรลดต้นทุนกำรผลิต เพิ่มมูลค่ำ คุณภำพ และควำมต้องกำรของผู้ใช้ ผู้บริโภค
ผลผลิตทำงกำรเกษตร
2. กลางน้า ตลาดรวบรวมพืชผัก โรงฆ่า แปรรูปพืชและสัตว์ เชื่อมการตลาดเพื่อกระจาย
สินค้า
2.1 ศึกษำแนวทำงกำรรวบรวมสินค้ำเกษตร จำกเกษตรกรรำยย่อยที่ต่ำงผลิตอยู่ให้มีจุดรวมและมี
เป้ำหมำยในกำรผลิต เช่นฟำร์มรวบรวมผลิตผลของชำวบ้ำนในรูปแบบเอกชน สหกรณ์ เอำมำ
รวมกันและเพิ่มมูลค่ำก่อนขำยหรือกระจำยกันออกไป โดยใช้นวัตกรรมวิจัยเพิ่มมูลค่ำในพืนที่
2.2 เพิ่มกำรสร้ำงกลุ่มธุรกิจ SME กำรตังบริษัท วิสำหกิจชุมชน ฯลฯ
บริษัท Start Up มีผู้ถือหุ้นจดทะเบียนในพืนที่ โดยช่วยพัฒนำสินค้ำเกษตรของพืนที่ตนเอง เป็น
ต้น
2.3 พัฒนำและวิจัยกำรสร้ำงแฟรนไชน์ ร้ำนขำยผลผลิตจำกเกษตรกร ในเมืองใหญ่ๆ หรือจังหวัดละ
แห่งเพื่อช่วยเกษตรกร มีศูนย์กำรแปรรูปสินค้ำเกษตรให้ได้มำตรฐำน เป็นต้น

2.4 วิจัยกำรพัฒนำนักศึกษำให้เข้ำไปมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงเพื่อให้ได้งำนท้ำ และช่วยเกษตรกรใน
ด้ำนกำรเพิ่มมูลค่ำและกำรตลำด
2.5 ศึกษำแนวทำงกำรลดปัญหำที่เกษตรกรถูกกดรำคำสินค้ำ และแก้ปัญหำจำกกำรวิจัยและ
พัฒนำที่เป็นรูปธรรมจริงในพืนที่
2.6 ศึกษำกำรใช้ผลพลอยได้ทำงกำรเกษตรเพื่อเป็นสินค้ำ และปัจจัยกำรผลิตอื่นๆ รวมถึงลดปัญหำ
สิ่งแวดล้อม
3. ปลายน้า ผู้บริโภค ตลาดรองรับ
3.1 ศึกษำกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเกษตรกร โดยกำรวิจัยหำปัจจัยช่วยในด้ำนกำรตลำดของชุมชน
ทังในตลำดล่ำง (ในเชิงอำหำร) ตลำดส่งออกนอกพืนที่ และต่ำงประเทศ ตำมชนิดสินค้ำเกษตร
3.2 ศึกษำรูปแบบกำรขำย (ดูรูปแบบ อลิบำบำ ของจีนขำยทุเรียนเป็นตัวอย่ำง) กำรประชำสัมพันธ์
ต้นแบบกำรผลิตจนถึงกำรขำยแบบครบวงจร หรืออื่นๆ ที่สมควรน้ำมำใช้เป็นต้นแบบของแต่ละพืนที่
3.3 ศึกษำวิจัยแนวทำงกำรเพิ่มกำรบริโภค กำรเพิ่มกำรแปรรูป กำรซือขำยและกำรส่งออก สินค้ำ
เกษตร

