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ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร นับเป็นรากฐานที่สาคัญอย่างยิ่ง โดยประเทศไทย
มีที่ดินเพาะปลูกได้ 165,600 ตารางกิโลเมตร[1] คิดเป็นร้อยละ 32.3 ของพื้นที่ประเทศ 513,115 ตารางกิโลเมตร
ในปี 2556 ประเทศไทยมีกาลังแรงงานอยู่ในภาคเกษตรกรรม 15.41 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 39.1 ของกาลัง
แรงงานทั้งหมด 39.38 ล้านคน[2] ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สินค้าเกษตรเป็นสินค้าส่งออกที่ทารายได้เข้าประเทศ
เป็นจานวนมาก แต่ที่ผ่านมาเกษตรกรไทยประสบปัญหา ต้นทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตตกต่า ทาให้เกษตรกร
โดยเฉพาะชาวนาและชาวไร่ เกิดความเดือดร้อนเมื่อราคาขายต่ากว่าราคาทุน และทุกครั้งเมื่อเกิดปัญหาขึ้น รัฐบาล
ทุกยุคทุกสมัย จะแก้ปัญหาโดยการแทรกแซงราคาด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการประกันราคาหรือจานา แต่การแก้ปัญหา
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จะพบว่า ปัญหาต่าง ๆ ยังคงเกิดขึ้นโดยภาครัฐไม่สามารถแก้ไขปัญ หาให้หมดไปได้
เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์มากพอที่จะทาให้พวกเขาหลุดพ้นจากปัญหาได้อย่างถาวร ดังนั้น ปัจจัยหนึ่งที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งผลผลิตตกต่าในภาคการเกษตร แรงงานในภาคการเกษตรมีจานวนลดลง และรายได้
ของเกษตรกรยังคงอยู่ในระดับต่า คือ การวิจัย พัฒนา และนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยและ
พัฒนาต่าง ๆ มาต่อยอดและส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ เพื่อให้ การดาเนิ น งานในด้านการวิจัยและพัฒ นาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทิศทางและเป้าหมายในการดาเนินงานร่วมกัน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จึงได้จัดทา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรให้กับประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการงานวิจัยร่วมกันภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการดาเนินการต่าง ๆ
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555 - 2559) นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (2555 - 2559) และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่มา :

[1]
[2]

http://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศไทย, Country Profile, FAOSTAT, สืบค้น 2 กุมภาพันธ์ 2558
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สาคัญ KEY ECOMOMIC INDICATORS, สานักสถิติ ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทศไทย, เผยแพร่ กุมภาพันธ์ 2558
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วิสัยทัศน์

เพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการเป็นผู้นา และศูนย์กลางสินค้าเกษตรคุณภาพที่
สาคัญในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก
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พันธกิจ
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการเกษตรของประเทศ
2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาวด้านการเกษตรของประเทศ
3. การวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรสาหรับอนาคต

3.

เป้าประสงค์หลัก
1. ได้กฎระเบียบ มาตรฐาน หรือมาตรการที่สามารถยกระดับความสามารถในการผลิต และการตรวจสอบ
สินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดในภูมิภาคอาเซียน และตลาดโลก
2. ได้เทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. ได้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาแรงงานคน
4. ได้นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารที่มีมูลค่าสูง และมีศักยภาพ
ในการแข่งขันเชิงพาณิชย์
5. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยการเกษตร

4.

ตัวชี้วัด
1. สินค้าเกษตรไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอาเซียน
และตลาดโลก
2. ได้เทคโนโลยี หรือวิธีการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างน้อย
10 ชนิด
3. ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรภายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10
4. ได้ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปอย่างน้อย 50 ผลิตภัณฑ์ และมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 10
5. มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยการเกษตรเฉพาะด้านที่สาคัญของประเทศ
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5.

ประเภทของสินค้าเกษตร

5.1

กลุ่มสินค้าเกษตรที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ จานวน 23 ชนิด ได้แก่
สินค้าพืช
จานวน 12 ชนิด
1. ยางพารา
2. ข้าว
3. อ้อย
4. สับปะรด
5. มันสาปะหลัง
6. ปาล์มน้ามัน
7. ลาไย
8. เมล็ดพันธุ์พืช
9. ทุเรียน
10. มังคุด
11. มะม่วง
12. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

5.2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สินค้าประมง
จานวน 6 ชนิด
กุ้งทะเล
ปลาทูน่า/ซาดีน
หมึก
ปลาและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าจืด
กุ้งก้ามกราม

1.
2.
3.
4.
5.

สินค้าปศุสัตว์
จานวน 5 ชนิด
ไก่เนื้อ
ไก่ไข่
โคเนื้อ
โคนม
สุกร

กลุ่มสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางการค้า จานวน 15 ชนิด ได้แก่
สินค้าพืช
จานวน 5 กลุ่ม
1. กลุ่มไม้ผล
2. กลุ่มพืชผัก
3. ไม้ดอกไม้ประดับ
4. กลุ่มพืชไร่
5. กลุ่มสมุนไพร

สินค้าประมง
จานวน 4 ชนิด
1. ปลาชายฝั่ง
2. ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากปูม้าและหอยลาย
3. หอย 2 ฝา
4. ปลาสวยงาม/
พรรณไม้น้า

สินค้าปศุสัตว์
จานวน 4 ชนิด
1. ไก่พื้นบ้าน
2. แพะ
3. แกะ
4. กระบือ

สินค้าหม่อนไหม
จานวน 2 ชนิด
1. เคหะสิ่งทอ
2. ผลิตภัณฑ์จาก
หม่อนไหม
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การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง
นวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์

การวิจัยเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตลาด
ในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก

การวิจัยและพัฒนา
เพื่อแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน

การวิจัยและพัฒนา
เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
1. การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสินค้า
เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพใน
การพัฒนา เพื่อตลาดเฉพาะ
2. การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุน
การเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ด
พันธุ์พืช
4. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
วิจัยการเกษตร

1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริม มาตรฐาน
สินค้าเกษตร
2. การวิจัยเพื่อปรับปรุงนโยบายและ กฎ
ระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการค้าสินค้า
เกษตรในภูมิภาคอาเซียนและ
ตลาดโลก
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงานของด่านสินค้าเกษตร
ชายแดน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตร

1. การวิจัยและพัฒนาเกษตรกร
เพื่อส่งเสริมการเป็น Smart
Farmer และยกระดับการเป็น
สถาบันเกษตรกร
2. การวิจัยและพัฒนาการใช้
เครื่อง จักรกลการเกษตรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต
และทดแทนแรงงาน

1. การวิจัยเพื่อยกระดับขีดความ
สามารถในการปรับตัวต่อสภาพ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
2. การวิจัยและพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุน
การจัด Zoning ทางการเกษตร
4. การวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับ
การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
5. การวิจัยเพื่อจัดการความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

การส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ / การพัฒนากลไกการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่
ได้นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือ
ต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
และอาหารที่มีมูลค่าสูง
และมีศักยภาพในการแข่งขันเชิง
พาณิชย์

ได้กฎระเบียบ มาตรฐาน หรือมาตรการ
ที่สามารถยกระดับความสามารถใน
การผลิต และการตรวจสอบสินค้าเกษตร
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดใน
ภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก

ได้เทคโนโลยีการผลิต
สินค้าเกษตร
ที่มีประสิทธิภาพ
ลดการพึ่งพาแรงงาน

ได้เทคโนโลยี
หรือวิธีการผลิตสินค้าเกษตร
เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมาย : เพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการเป็นผู้นา
และศูนย์กลางสินค้าเกษตรคุณภาพที่สาคัญในภูมภิ าคอาเซียนและตลาดโลก

4

ยุทธศาสตร์การวิจยั ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร กษ. (พ.ศ. 2558 – 2564)

6.

สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ฯ

6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
และอาหารเชิงพาณิชย์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ได้นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารที่มีมูลค่าสูง และมี
ศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์

ตัวชี้วัด
ได้ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปอย่างน้อย 50 ผลิตภัณฑ์ และมีมูลค่าการส่งออก
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10
มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยการเกษตรเฉพาะด้านที่สาคัญของประเทศ

กลยุทธ์การวิจัย
กลยุทธ์
1. การวิจัยเพื่อสร้าง
นวัตกรรมสินค้าเกษตร
และอาหารที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาเพื่อตลาด
เฉพาะ

แนวทางการดาเนินงาน
1. วิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
เพื่อตลาดเฉพาะ (Research Business
Development)
2. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความแตกต่าง
ของสินค้าเกษตรและอาหารที่แข่งขันได้
หรือสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการ
พัฒนา
3. วิจัยการสารวจและพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรให้ผลผลิตกระจายตัวไปในช่วงที่
ตลาดต้องการสูง

2. การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรและอาหาร
เชิงพาณิชย์

1. วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging)/
การสร้างตราสินค้า (Branding)/ รูปแบบ
การขนส่ง/ การให้บริการ/ การเพิ่มช่อง
ทางการจาหน่าย และการพัฒนาแผนการ
ตลาดที่สามารถยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหาร
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ และ
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน))
กระทรวงอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรม
สภาหอการค้า
สถาบันการศึกษา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
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กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
2. วิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหาร
สาหรับตลาด High-end และตลาดชุมชน
3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่า
เศษเหลือทิ้งทางการเกษตร
4. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร
แบบ Zero Waste Technology

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
อาหารแห่งชาติ และ
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน))
กระทรวงอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรม
สภาหอการค้า
สถาบันการศึกษา

3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนการเป็น
ศูนย์กลางการผลิตเมล็ด
พันธุ์พืช (Seed hub)
(flag ship กษ.)

1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ด
พันธุ์พืช
2. วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและขึ้นทะเบียน
พันธุ์พืช
3. วิจัยและพัฒนากฎระเบียบให้เอื้อต่อการ
เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ และ
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน))
สภาอุตสาหกรรม
สภาหอการค้า
สถาบันการศึกษา

4. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการวิจัยการเกษตร

1. วิจัยเชิงนโยบายแนวทางและรูปแบบการ
จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย
การเกษตร
2. วิจัยและพัฒนาความพร้อมในการจัดตั้ง
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยการเกษตร
ของพืชและสัตว์เฉพาะเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
กรมหม่อนไหม สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ และ
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน))
สถาบันการศึกษา
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6.2

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดในภูมิภาค
อาเซียนและตลาดโลก
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ได้กฎระเบียบ มาตรฐาน หรือมาตรการที่สามารถยกระดับความสามารถในการผลิต และ
การตรวจสอบสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดในภูมิภาคอาเซียน และตลาดโลก

ตัวชี้วัด
สิ น ค้าเกษตรไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถแข่งขันได้ในระดั บ
ภูมิภาคอาเซียน และตลาดโลก

กลยุทธ์การวิจัย
กลยุทธ์
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมมาตรฐานสินค้า
เกษตร
(flag ship กษ.)

แนวทางการดาเนินงาน
1. วิจัยและพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสินค้า
เกษตรเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
ภายในประเทศ
2. วิจัยเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
สินค้าเกษตรและอาหารให้ได้มาตรฐานสากล

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ประกอบด้วย สานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรม
หม่อนไหม กรมส่งเสริมการเกษตร
และสานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน))
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
สถาบันการศึกษา
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กลยุทธ์
แนวทางการดาเนินงาน
2. การวิจัยเพื่อปรับปรุง
1. วิจัยกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ
นโยบายและกฎระเบียบ
การค้าสินค้าเกษตร เพื่อใช้กาหนด/ปรับปรุง
ที่เอื้อประโยชน์ต่อ
กฎระเบียบของประเทศให้เอื้อต่อการค้า
การค้าสินค้าเกษตรใน
สินค้าเกษตรในภูมิภาคอาเซียน และ
ภูมิภาคอาเซียน และ
ตลาดโลก
ตลาดโลก
2. วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการ
เจรจาต่อรอง/การกาหนดกฎระเบียบ/
มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
ระหว่างประเทศ
3. วิจัยด้านการจัดการสารวจ และประเมินความ
เสี่ยงของศัตรูพืชที่สาคัญในท้องถิ่นและ
ประเทศเพื่อนบ้าน (Pest Risk Analysis)
รวมถึงพืช/กลุ่มพืชที่จะได้รับผลกระทบ
4. วิจัย/ประเมิน/และวิเคราะห์ชนิดของศัตรูพืช
เพื่อจัดทาบัญชีรายชื่อศัตรูพืช (Pest List)
5. วิจัย/ศึกษาผลกระทบต่อฐานพันธุกรรมของ
พันธุ์พืชไทย และผลกระทบของพันธุ์พืช
นาเข้ามาในท้องถิ่น (Alien species)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ประกอบด้วย สานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว
กรมประมง กรมปศุสัตว์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมการเกษตร และ
สานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน))
กระทรวงพาณิชย์
สถาบันการศึกษา

3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของด่าน
สินค้าเกษตรชายแดน
(flag ship กษ.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว กรมประมง
กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ และ
สานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน))
สถาบันการศึกษา

1. วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขนส่งสินค้าพืช สัตว์ และประมง
2. สารวจ เพื่อศึกษาและประเมินการนาเข้า/
ส่งออกพืชเศรษฐกิจตามด่าน เพื่อวิเคราะห์
ผลกระทบต่อระบบการผลิตในพื้นที่
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กลยุทธ์
4. การวิจัยเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต
และคุณภาพสินค้า
เกษตร

6.3

แนวทางการดาเนินงาน
1. วิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาทิ ลด
ต้นทุนต่อหน่วย ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่
ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
2. วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งด้านกายภาพ ด้าน
คุณค่าทางโภชนาการ รสชาติ และผลิตภัณฑ์
ปลอดภัย รวมทั้งคุณภาพในการเก็บรักษา
และขนส่ง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว กรมประมง
กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ และ
สานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน))
สถาบันการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ได้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาแรงงานคน

ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรภายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10

กลยุทธ์การวิจัย
กลยุทธ์
1. การวิจัยและพัฒนา
เกษตรกรเพื่อส่งเสริม
การเป็น Smart
Farmer (flag ship
กษ.) และยกระดับการ
เป็นสถาบันเกษตรกร

แนวทางการดาเนินงาน
1. วิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นและสร้างเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์
การเกษตรต้นแบบ เพื่อรองรับระบบ Smart
Farmer และ/หรือการผลิตในระบบปิด
2. วิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล
เกษตรกรและจัดทาข้อมูล Smart Farmer
และ Smart Officer
3. วิจัยและพัฒนาระบบ e-services ด้าน
การเกษตร ผ่านระบบ Internet เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่เกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว กรมประมง
กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
และสานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน))
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กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
4. วิจัยระบบการทาฟาร์ม (Farming System)
สาหรับพัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้เป็น
Smart Farmer
5. วิจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมการ
ยอมรับ (การใช้) เทคโนโลยีของเกษตรกร
6. วิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการและเพิ่ม
ขีดความสามารถของสหกรณ์/สถาบัน
เกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงอุตสาหกรรม
สถาบันการศึกษา

2. การวิจัยและพัฒนาการ
ใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
และทดแทนแรงงาน
(flag ship กษ.)

1. วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลที่ใช้พลังงาน
ทางเลือก
2. วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเอนกประสงค์
(ใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์)
3. วิจัยและพัฒนาระบบควบคุมเครื่องจักรกล
การเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร แบบ
อัตโนมัติ (ดาวเทียม)
4. วิจัยและพัฒนาโดยเน้นผลิตภัณฑ์ 7 กลุ่ม
ประกอบด้วย
4.1 อุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์
4.2 ระบบน้า
4.3 เครื่องยนต์ต้นกาลัง
4.4 เครื่องจักรกลขนส่ง
4.5 รถไถเดินตามและอุปกรณ์ต่อพ่วง
4.6 เครื่องเกี่ยวและเครื่องคีบอ้อย และ
4.7 เครื่องอัดฟาง
5. วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลให้เหมาะสมกับ
เกษตรกรรายย่อย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว กรมประมง
กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม
กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ และ
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน))
กระทรวงอุตสาหกรรม
สถาบันการศึกษา
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6.4

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ได้เทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด
ได้เทคโนโลยี หรือวิธีการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อย่างน้อย 10 ชนิด

กลยุทธ์การวิจัย
กลยุทธ์
1. การวิจัยเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ต่อสภาพการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ

แนวทางการดาเนินงาน
1. วิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพันธุ์ การจัดการ
การผลิต และการฟื้นฟูปัจจัยการผลิตที่
เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. วิจัยและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรใน
ระบบปิด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
กระทรวงวิทยาศาสตร์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงคมนาคม
สถาบันการศึกษา

2. การวิจัยและพัฒนาเมือง
เกษตรสีเขียว (Green city)
(flag ship กษ.)

1. วิจัยและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2. วิจัยและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรโดย
เทคโนโลยีสะอาด (Green Technology)
3. วิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูล Carbon Footprint และ
Water Footprint สินค้าเกษตรที่สาคัญ
4. วิจัยและพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่ชุมชน
เมือง และชานเมือง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด)
กระทรวงวิทยาศาสตร์
กระทรวงพาณิชย์
สถาบันการศึกษา

3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนการจัด Zoning
ทางการเกษตร
(flag ship กษ.)

1. วิจัยเพื่อกาหนดพื้นที่เขตกรรมทางเศรษฐกิจให้
เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. วิจัยเพื่อเสริมสร้างการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็น
พืชอาหารและพลังงานให้เกิดความมั่นคง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
กระทรวงวิทยาศาสตร์
กระทรวงพาณิชย์
สถาบันการศึกษา
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กลยุทธ์
4. การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
รองรับการเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน
(flag ship กษ.)

แนวทางการดาเนินงาน
1. วิจัยการจัดการน้าที่เหมาะสมกับการ
ผลิตสินค้าเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ประกอบด้วย กรมชลประทาน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน สานักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
กรมหม่อนไหม สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร และสานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))

5. การวิจัยเพื่อจัดการความเสี่ยง 1. วิจัยเพื่อพยากรณ์/คาดการณ์การ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผล
ภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ต่อการผลิตสินค้าเกษตร
2. วิจัยเพื่อนาองค์ความรู้ด้านผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติ มาใช้ในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
3. วิจัยเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อ
เป็นฐานพันธุกรรมสาหรับการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ ประมง และ
จุลินทรีย์
4. วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตที่
เหมาะสมในพื้นที่รับการท่วมน้า
(Flood way) พื้นที่แห้งแล้ง และ
พัฒนาระบบการผลิตที่เหมาะสมใน
พื้นที่เสี่ยงภัย
5. การสารวจกลุ่มพืชเศรษฐกิจที่ได้รับ
ผลกระทบ/ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การระบาดของศัตรูพืช/การพัฒนา
ความต้านทานของศัตรูพืชต่อสารเคมี
ป้องกันกาจัดศัตรูพืช/การเคลื่อนย้าย
ของศัตรูพืช

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน))
กระทรวงวิทยาศาสตร์
กระทรวงคมนาคม
สถาบันการศึกษา
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7.

กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ได้จัดให้
มีการประชาพิจารณ์เพื่อจัดทากรอบยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ดังนี้
ครั้งที่ 1 : วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:00-16:30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนน
วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ คณะผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดทา
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ควรเพิ่มยุทธศาสตร์ด้านการจัดสร้างโครงสร้างงานวิจัย (Instrument equipment) และ
ยุทธศาสตร์ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สาคัญ ที่จะนาไปสู่การพัฒนางานวิจัยของประเทศไทย
ได้อย่างชัดเจน
2. ในยุทธศาสตร์การวิจัยควรมีการให้ความสาคัญในเรื่องของการวิจัยเพื่อส่งเสริม รักษา
คุณภาพ และฟื้นฟูปัจจัยการผลิตทางการเกษตรด้วย
3. กลยุทธการวิจัยและพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว ที่ประชุมขอเพิ่มแนวทาง การดาเนินงาน ใน
ประเด็นการวิจัยและพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง และชานเมือง
4. กลยุทธการวิจัยเพื่อจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้อที่ 3 วิจัย
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเป็นฐานพันธุกรรมสาหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ ประมง ที่ประชุมขอ
เพิ่มเติม “จุลินทรีย์”
5. กลยุ ทธการวิจั ย เพื่อจั ด การความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้อที่ 4
ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตที่เหมาะสมในพื้นที่รับการท่วมน้า และพัฒนาระบบการผลิตที่เหมาะสมใน
พื้นที่เสี่ยงภัย ที่ประชุมขอเพิ่มเติม “พื้นที่แห้งแล้ง”
6. กลยุทธการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ในส่วน
ของแนวทางการดาเนินงาน ข้อที่ 3 การวิจัยและพัฒนากฎระเบียบให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ด
พันธุ์พืช นั้น ขอให้ยกเว้นเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ก่อน เพื่อรักษาความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์ข้าวไทยให้สามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้
ครั้งที่ 2 : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ รวินดราบีชรีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี ได้
จัดการประชุมระดมสมองร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมกาหนด
เป้าหมายและทิศทางในการพัฒนางานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดง
ความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดทายุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตรงกันที่กาหนดเป้าหมาย คือ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้นา
การเกษตรของประเทศภายใน 5 ปี และเป็นผู้นาการเกษตรของอาเซียนภายใน 10 ปี ” ซึ่งแนวทางที่นาไปสู่
เป้าหมายประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้
1. ผู้นาการวิจัยด้านการจัดการการผลิตผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นพืช ประมง ปศุสัตว์
รวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรอื่นๆ โดยมีเป้าหมายคือ การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยด้าน
การผลิตทางการเกษตร ที่บริหารจัดการทรัพยากรบนพื้นฐานการผลิตที่สมดุล พอเพียง และยั่งยืน เน้นเรื่อง
มาตรฐานคุณภาพสินค้าที่ผลิตได้ตรงตามความต้องการของตลาด
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2. ผู้นาการวิจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสถาบันเกษตรกร โดยมีเป้าหมายเพื่อเกษตรกรไทย
สามารถผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของตลาด
3. ผู้นาการวิจัยด้านกฎระเบียบและมาตรฐาน ทั้งในเรื่องการสร้างมาตรฐาน การสร้างระบบ
การตรวจรับรอง การเฝ้าระวัง และกากับดูแล ให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล รวมถึงการส่งเสริมการนา
มาตรฐานไปใช้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้นาด้านมาตรฐานสิ นค้าเกษตรที่
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกได้ สินค้าเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้น เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และผู้บริโภคได้
บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย
ครั้งที่ 3 : วันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ได้จัดการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็ นจากหน่วยงานภาคเอกชน ตัวแทนเกษตรกร และผู้ประกอบการภาคการเกษตรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในเป้าหมายและแนวทางการเป็นผู้นาด้านการวิจัยการเกษตรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และมีข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
1. งานวิจัยต้องเชื่อมโยงกับปัญหาการเกษตรที่เกิดขึ้นจริง ผลจากงานวิจัยควรตอบ
โจทย์และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดตามความต้องการของเกษตรกร เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าให้สินค้า
เกษตร อันจะส่งผลให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยควรมีหน่วยงานทาหน้าที่ในการติดตามการนา
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งควรมีการทางานวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร
หรือผู้ประกอบการ ตั้งแต่การกาหนดโจทย์วิจัยร่วมกัน จนถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ ให้เกษตรกร
สามารถนาไปทาเองได้
2. ปัญหาปัจจุบันของประเทศที่สาคัญคือ ปัญหาจานวนนักวิจัยที่ไม่เพียงพอทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพนักวิจัยเฉพาะด้าน เนื่องจากขาดการกาหนดโครงสร้างการจัดการและบริหารงานวิจัยที่
ชัดเจน รวมถึงขาดแรงจูงใจในการทางานวิจัย ดังนั้นควรสร้างให้นักวิจัยมีจิตสานึก มีความเชี่ยวชาญเฉพ าะ
ทาง และเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง มีความรู้ในเรื่องที่วิจัยอย่างแท้จริง เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรมีเป้าหมายที่มุ่งสู่ การเป็นผู้ นาด้านการเกษตร
ในตลาดโลก โดยมีป ระเทศในกลุ่มอาเซีย นเป็นฐานการผลิ ต และควรกาหนดเป้าหมายที่จะเป็นผู้ นาด้าน
การเกษตรในอีก 20 ปีข้างหน้า อันจะนาไปสู่การวางกลยุทธ์ กลไก และแผนงานต่อไป ซึ่งแผนงานที่กาหนด
นั้นจะต้องเป็นแผนงานที่สามารถปฏิบัติเพื่อนาไปสู่เป้าหมายได้จริง
4. จากเป้าหมายและแนวทางการเป็นผู้นาด้านการวิจัยการเกษตรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในอีก 10 ปีข้างหน้า ใน 3 ด้าน คือ 1) การจัดการผลิตผลทางการเกษตร 2) เศรษฐกิจ สังคม และ
สถาบันเกษตรกร และ 3) กฎระเบียบและมาตรฐานสินค้าเกษตร เห็นควรให้ความสาคัญในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสถาบันเกษตรกร เป็นอันดับแรก
5. ในการจั ด ตั้ง ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้า นต่ างๆ ควรพั ฒ นาบุ คลากรให้ ร องรั บ กับ งาน
รวมถึงโครงสร้างการบริหาร ควรเน้นสร้างนักวิจัย พัฒนางานวิจัยสู่การนาไปใช้ประโยชน์ โดยมีการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ สู่การนาไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
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การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง
นวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์

การวิจัยเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตลาด
ในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก

การวิจัยและพัฒนา
เพื่อแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน

การวิจัยและพัฒนา
เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
1. การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสินค้า
เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพใน
การพัฒนา เพื่อตลาดเฉพาะ
2. การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุน
การเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ด
พันธุ์พืช
4. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
วิจัยการเกษตร

1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริม มาตรฐาน
สินค้าเกษตร
2. การวิจัยเพื่อปรับปรุงนโยบายและ กฎ
ระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการค้าสินค้า
เกษตรในภูมิภาคอาเซียนและ
ตลาดโลก
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงานของด่านสินค้าเกษตร
ชายแดน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตร

1. การวิจัยและพัฒนาเกษตรกร
เพื่อส่งเสริมการเป็น Smart
Farmer และยกระดับการเป็น
สถาบันเกษตรกร
2. การวิจัยและพัฒนาการใช้
เครื่อง จักรกลการเกษตรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต
และทดแทนแรงงาน

1. การวิจัยเพื่อยกระดับขีดความ
สามารถในการปรับตัวต่อสภาพ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
2. การวิจัยและพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุน
การจัด Zoning ทางการเกษตร
4. การวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับ
การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
5. การวิจัยเพื่อจัดการความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

การส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ / การพัฒนากลไกการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่
ได้นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือ
ต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
และอาหารที่มีมูลค่าสูง
และมีศักยภาพในการแข่งขันเชิง
พาณิชย์

ได้กฎระเบียบ มาตรฐาน หรือมาตรการ
ที่สามารถยกระดับความสามารถใน
การผลิต และการตรวจสอบสินค้าเกษตร
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดใน
ภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก

ได้เทคโนโลยีการผลิต
สินค้าเกษตร
ที่มีประสิทธิภาพ
ลดการพึ่งพาแรงงาน

ได้เทคโนโลยี
หรือวิธีการผลิตสินค้าเกษตร
เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมาย : เพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการเป็นผู้นา
และศูนย์กลางสินค้าเกษตรคุณภาพที่สาคัญในภูมภิ าคอาเซียนและตลาดโลก
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
ยุทธศาสตร์/นโยบายหลักด้านการเกษตรและการวิจัยของประเทศไทย

ผ-1

สรุปสาระสาคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มผี ลต่อการพัฒนาประเทศ
1. กฎ กติกาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว เช่น กฎระเบียบในการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจโลก ด้านการค้า การลงทุน การเงิน สิ่งแวดล้อม และสังคม
2. การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชียทวีความสาคัญเพิ่มขึ้น
3. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเนื่อง - ประชากรสูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
4. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน - สร้างความเสียหายแก่ผลผลิต
ทางการเกษตรและธัญญาหารของโลก
5. ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้ มจะเป็นปัญหาสาคัญ ความต้องการพืชพลังงาน
สินค้าเกษตร และอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประชากรโลก แต่การผลิตพืชอาหารมีแนวโน้ม
ลดลงด้วยข้อจากัดด้านพื้นที่ เทคโนโลยีที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ อาจจะนาไปสู่การ
เกิดวิกฤตการอาหารโลก
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตอบสนองต่อ
การดารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น
7. การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก
ความเสี่ยงด้านการเกษตร
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง ส่งผลกระทบต่อ
ฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน สุขภาวะ และคุณภาพชีวิตของประชากร
การสร้างภูมคิ ุ้มกันภาคเกษตร
ภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์หลาย
ด้าน ทั้งแหล่งสร้างงาน แหล่งผลิตอาหาร และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทย มีส่วนสาคัญในการลดความ
ยากจน สร้างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร
"ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน" ได้ให้ความสาคัญกับ
1. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เ ป็นฐานผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน รักษา ปกป้อง และ
คุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร
2. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความสาคัญกับการวิจัยและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับสภาพพื้นที่ ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เ หมาะสม
ทางการเกษตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
และทั่วถึง
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3. การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชน
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้ทาการวิจัยร่วมกับ
ภาคเอกชน
4. การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร พัฒนาระบบการสร้างหลักประกันรายได้ของ
เกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้ง หมด ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
เกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานคุณภาพเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม
5. การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยส่งเสริม
การปลูกต้นไม่และปลูกป่าโดยชุมชนเพื่อชุมชน ส่งเสริมเกษตรกรให้ทาการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6. การสร้างความมั่นคงด้านพลังานชีพวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาค
เกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน การ
จัดระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นอาหารและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้
พลังงานชีวภาพ
7. การปรั บระบบบริ หารจั ดการภาครั ฐเพื่อเสริ มสร้า งความมั่น คงด้า นอาหารและพลั งงาน สนับสนุน
บทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทาง
และวางแผนการผลิตทางการเกษตร
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สรุปสาระสาคัญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559)
ภาคเกษตรมีบทบาทความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับคน
จานวนมาก เป็ น แหล่ งผลิ ตอาหารเลี้ ย งชาวโลก ก่อให้ เกิดความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานวัตถุดิบให้ กับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริ การ สร้ างรายได้ให้ กับประเทศ รวมทั้งยังเป็นวิถีชีวิต แหล่ งภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมที่สืบมานาน การพัฒนาภาคเกษตรให้ยั่งยืนจึงถือเป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันใน
มิติต่างๆ ที่ครอบคลุมด้านการเกษตร ภาพรวมทั้งหมด ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร การพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิ ต การจั ดการสิ นค้าเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร และการพัฒ นาทรัพยากร
การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน เพื่ อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมั่นคง รายได้
เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ควบคู่ไปกับการให้ความสาคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการ
สิ น ค้า เกษตรและความมั่ น คงด้า นอาหาร ส่ ง เสริ ม การผลิ ตพื ช อาหารและพื ช พลั งงานทดแทนให้ มี ความ
เหมาะสม โดยกาหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงาน เน้นให้ความสาคัญกับ
ด้านอาหารเป็นอันดับแรก และเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้น และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
วิสัยทัศน์ คือ
“เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน”
เป้าหมาย
1. ความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 ในปี 2559
2. เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.0 ต่อปี
3. ทรัพยากรการเกษตรมีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
เพื่ อ ให้ เ กษตรกรมี ค วามสามารถพึ่ ง พาตนเองได้ มี ภู มิ คุ้ ม กั น พร้ อ มรั บ ความเสี่ ย งด้ า นการผลิ ต
การตลาด และมีการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง มีความสามารถในการผลิตและการตลาด ก้าวสู่ผู้จัดการฟาร์มที่
เป็นมืออาชีพ (Smart Farmer) รวมทั้งอานวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรรายใหญ่ที่
ทาการเกษตรพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรมได้สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคง
อาหาร
เพื่อสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง ทาให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ให้กับเกษตรกร
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความสามารถในการแข่งขัน ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร
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และมี ผ ลผลิ ต เพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการด้ า นอาหารและพลั ง งาน โดยการพั ฒ นาการผลิ ต และการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม เน้นลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร กาหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Product) เสริมสร้างการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นพืชอาหารและพลังงานให้เกิดความมั่น คง
รวมทั้งสนับสนุน เพื่อจัดสรรผลผลิตพืช อาหารและพลั งงานให้เพียงพอต่อการบริโ ภคและทดแทนพลังงาน
สนั บ สนุ น การพัฒ นาระบบตลาดสิน ค้าเกษตร และสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภ าคและระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
มาขยายผลสู่การพัฒนาภาคเกษตรให้สนองความต้องการของภาคการผลิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน
เพื่อสร้างและพัฒนาการใช้ทรัพยากรการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
ฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตรให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยการเร่งรัดการฟื้นฟู
และปรับปรุงคุณภาพดินที่เสื่อมโทรม วางระบบการใช้ที่ดินตามศักยภาพของที่ดิน จัดหาที่ดินเอกชนมาพัฒนา
และจัดสรรให้กับเกษตรกรไร้ที่ดินทากิน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร ทรัพยากร
ประมง ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้ เกษตรกรใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสมและยั่งยืน สนับสนุนและ
ผลักดันให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร เตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและวางระบบการป้องกัน และบรรเทาปัญหา ภัยธรรมชาติ รวมทั้ง
พั ฒ นากฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรการเกษตรให้ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์
สรุปที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-5 ให้ความสาคัญกับการวิจัยและทดลองในด้านการ
ประมง
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และ 10 เน้นส่ งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้า
อาหาร
3. ด้านโลจิสติกส์ยังขาดการศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรที่สะท้อนถึงการศึกษาสินค้าเกษตรหลักที่มีมูลค่าทาง
การค้าสูง และตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง
4. งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใช้ดาเนินการด้านวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ มีแนวโน้มโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แต่สัดส่วนงบวิจัยด้านการเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ และต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร มีแนวโน้มลดลง งบวิจัยด้านการเกษตรมีสัดส่วน
ค่อนข้างน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
5. ควรนาผลการวิจัยพัฒนาด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
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สรุปสาระสาคัญ
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) และยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.
2555-2559) 4 ภูมิภาค มุ่งเน้นให้เป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ และใช้เป็นกรอบ
ทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงาน ภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจาปีตาม
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี โดยสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ข องประเทศบนพื้ น ฐานปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอ เพี ย งและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค รวมทั้งความต้องการของพื้นที่ และสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
วิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ
“ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน”
พันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คือ
“พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้ สูงขึ้น และสร้างฐานความรู้ที่มี
คุณค่า สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้
ทรัพยากรและ เครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม”

ยุทธศาสตร์การวิจัย (เฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร)
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์การวิจัย คือ สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสร้างศักยภาพและความสามารถ
เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยคานึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการวิจัย
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ครอบคลุมการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ป่าไม้และ
ประมง รวมทั้งการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน รวมทั้ง สัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างสรรค์องค์
ความรู้เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) โดย
ดาเนินการบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและการ
พึ่งพาตนเองของสินค้าเกษตร ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี้
1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและนาไปสู่การแข่งขันและ
การพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าว (รวมถึงข้าวพื้นเมือง) ยางพารา ข้าวโพด ปาล์มน้ามัน
อ้อย มันสาปะหลัง พืชผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ
1.2 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและนาไปสู่การแข่งขันและการพึ่งพา
ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุกร โคเนื้อ โคนม สัตว์ปีก และแพะ

ผ-6

1.3 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและนาไปสู่
การแข่งขันและการพึ่งพาตนเอง
1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานด้านการผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัย
1.7 การวิจัยเกี่ยวกับอาหารไทย และการพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจระหว่างประเทศและผลักดันสู่การเป็นครัวของโลก
1.8 การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตเกษตรอินทรีย์
1.9 การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาวิ ธี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพอาหารอิ น ทรี ย์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า น
การเกษตร
1.10 การวิจัยเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพผลผลิตการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
1.11 การวิจัยเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพและการจัดการผลผลิตการเกษตรเพื่อการส่งออก
1.12 การวิจัยเกี่ยวกับไม้โตเร็วและไม้ยืนต้นในระบบฟาร์มเพื่อพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่
1.13 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของ
อาหาร (Food Safety) รวมทั้งความปลอดภัยของภาชนะและวัสดุสัมผัสอาหาร
1.14 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของการเป็นฐานความมั่นคงด้านอาหาร (Food Security)
1.15 การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การระบบชลประทานที่ เ หมาะสมในพื้ น ที่ แ ละการใช้ น้ า
ชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.16 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาน้าใต้ดินมาใช้เพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภค
1.17 การวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับต่างประเทศ
1.18 การวิจัยเกี่ยวกับมาตรการสงวนรักษาพื้นที่เหมาะสมทางการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มแนวทาง
ปกป้องพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศจากการรุกล้าของกิจกรรมเมือง
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
2.6 การวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเครือข่าย (Cluster) เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
3.3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวัตถุดิบในประเทศและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตและการตลาด
3.4 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ
3.5 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการทางการ
เกษตรสาหรับประเทศไทย
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ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์กับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางการเกษตร
ประมง และชายฝั่ง
ยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 5 การปฏิรู ประบบวิจัยของประเทศเพื่อการบริ หารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ
ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย
เป้าประสงค์การวิจัย คือ พัฒนาระบบและกลไกการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อบริหารจัดการ
ความรู้ของประเทศอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการด้านการวิจัยของประเทศ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 6 พัฒนาขีดสมรรถนะ และศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และการ
บริหารรัฐกิจ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
ข้อ 6.6 การวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาครัฐกับเอกชนต่อการส่งเสริมภาคการเกษตร การผลิต
การบริการ และการค้า
กลยุทธ์การวิจัยที่ 8 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม
ข้อ 8.11 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรของเกษตรกรเกี่ยวกับ
การผลิตทางการเกษตร ในระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศตลอดจนการสร้างการยอมรับใน
อาชีพเกษตรกรให้ดารงอยู่
กลุ่มเรื่องวิจัยด้านการเกษตรที่ควรมุ่งเน้น
"เกษตรเพื่อความยั่งยืน"
การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพื่อพัฒนาศักยภาพการส่งออก
ในกลุ่มสินค้าที่สร้างรายได้หลักจากการส่งออกและสร้างรายได้ให้กับชุมชน การวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาให้
เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่นและสาธารณะ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และความมั่นคงด้าน
อาหาร (Food Security)
เป้าประสงค์ : เพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ กับ เศรษฐกิจ ชุมชน สร้ างรายได้ให้ กับ ประเทศ ก่อให้ เกิดการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมโดยรวม และ
สามารถสร้างให้เกิดอานาจการต่อรองให้กับประเทศได้
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ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) 4 ภูมภิ าค
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคเหนือ
ภาคเหนือในปัจจุบันยังคงประสบกับปัญหาที่ต้องรอการแก้ไข ได้แก่ ปัญหาความมั่นคงในการถือครอง
ที่ดินและขนาดที่ดินถือครองของเกษตรกรยังมีข้อจากัด โดยเฉพาะเกษตรกรภาคเหนือตอนบนที่มีสัดส่วนการ
ถือครองที่ดินเล็กที่สุดเพียง 8.8 ไร่ต่อครัวเรือน ในขณะภาคเหนือตอนล่างมีสัดส่วนการถือครองที่ดินเฉลี่ย
29.7 ไร่ต่อครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรมของภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทานถึงร้อยละ 68
วิสัยทัศน์ด้านการวิจัย คือ
“ประชาชนภาคเหนือมีองค์ความรู้จากการวิจัย สร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสังคมธรรมาธิปไตย ด้วยฐานทรัพยากรชุมชนและท้องถิ่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความสัมพันธ์
ประเทศเพื่อนบ้าน”
พันธกิจการวิจัย 5 ประการ คือ
1. เพิ่มคุณค่าทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเชิงสร้างสรรค์
2. สรรค์สร้างคุณค่าการวิจัยเป็นองค์ความรู้สู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนภาคเหนือ
3. เชื่อมโยงภูมิปัญญา และวิทยาการสมัยใหม่สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ
4. พัฒ นาองค์ความรู้ และนวัตกรรมสนับสนุนการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภาคเหนือ
5. พัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการเครือข่ายความรู้ของชุมชน และท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิจัยและ
นวัตกรรม
เป้าประสงค์ของการวิจัย
1. ใช้การวิจัยจาแนกจัดกลุ่มความสาคัญการสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่สาคัญของท้องถิ่น จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด
2. ใช้ การวิจั ย เป็ น องค์ค วามรู้ พั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ ด้ว ยหลั กการเรี ยนรู้ต ลอดชี วิต คิ ด วิเ คราะห์
สถานการณ์ลดความขัดแย้งทางสังคม
3. ใช้องค์ความรู้จากการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
4. ใช้กระบวนการวิจัยแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาการจัดการน้า
มลภาวะทางอากาศและการจัดการขยะชุมชน
5. ใช้การวิจัยเป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และลงทุนภาคเหนือสู่กลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอินโดจีน
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กลยุทธ์การวิจัยที่ 1) สร้างคุณค่าจากผลผลิตการเกษตร และใช้ประโยชน์จากพืชพื้นบ้าน พืชท้องถิ่น
พืชอาหารจากป่าเข้าสู่อุตสาหกรรมและระบบตลาดอย่างเป็นระบบ พร้อมกับสร้างระบบสวัสดิการและประกัน
รายได้ให้เกษตรกร เสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดเกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่ายเกษตรกร
ประเด็นที่ควรมุ่งเน้นและเร่งด่วนของภาคเหนือขึ้นตามกลุ่มเรื่องวิจัยเร่งด่วน
"เกษตรเพื่อความยั่งยืน " มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้ าเกษตร และเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตเพื่อพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรที่สร้างรายได้หลักจากการส่งออกและสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งการ
พัฒ นาเทคโนโลยีใหม่และการพัฒ นาคุณภาพสินค้า มาตรฐานสินค้า ตลอดจนความปลอดภัยของอาหาร
(Food Safety)

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมใน
การประชุมระดมความคิดและประชาพิจารณ์ จานวน 7 ครั้งและเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติรวมทั้งที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งนโยบายรัฐบาลและบริบท
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศบนพื้นฐานหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะก่อให้เกิด
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างผลงานที่เป็นองค์ความรู้และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเป็นฐานของสังคมแห่งปัญญา (Wisdom-Based Society) ในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล
และยั่งยืนต่อไป
วิสัยทัศน์ : มีองค์ความรู้จากการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการเรียนรู้และใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและภูมิภาคอย่างสมดุลและยั่งยืน
พันธกิจ
1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการคงความสุขของประชาชนและเมืองน่าอยู่
2. พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และสังคมที่มีภูมิคุ้มกันควบคุมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่สมดุล
3. พัฒนาขีดความสามารถของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน 4) การบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานการวิจัยแบบธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การ
วิจัยนี้เป็นการมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่ประกอบด้วย ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรมและด้านการ
บริการบนบริบทของภาคที่มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกรวมทั้งเป็นฐาน
การผลิตอาหารและพลังงานทดแทน ตลอดจนมีข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของประเทศและมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
โดดเด่นและได้รับการพัฒนาและสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานจึงได้กาหนดเป็น 18 กลยุทธ์การวิจัยที่มุ่งเน้น
การวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปทางการเกษตร ซึ่งครอบคลุมการสร้างมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตรและประมง
กลุ่มเรื่องที่ควรมุ่งเน้นในการวิจัยด้านเกษตร คือ "การพัฒนาด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร"
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ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคกลาง
ภาคกลางเป็ น ภู มิ ภ าคที่ ส าคั ญ ยิ่ ง ของประเทศไทยเนื่ อ งจากเป็ น ที่ ตั้ ง ของเมื อ งหลวง คื อ
กรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นภูมิภาคที่
ทุก ฝ่ า ยให้ ความสนใจและมี บ ทบาทส าคั ญ ต่อ การพั ฒ นาเศรษฐกิจ สั ง คม และการเมื อ ง อั น นามาสู่ ก าร
เคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ภาคกลาง
ภาคกลาง รวมทั้ งกรุ ง เทพมหานคร เป็ นภู มิภ าคที่มี ความส าคัญ อย่ างสู ง ทางเศรษฐกิจ โดยเป็ น
ศู น ย์ ก ลางเศรษฐกิ จ ของประเทศ คิ ด เป็ น มู ล ค่ า กว่ า ร้ อ ยละ 71 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของประเทศ
ขณะเดียวกัน กลุ่มจังหวัดภาคกลางยังมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูงมาก เฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี
โดยภาคอุ ต สาหกรรมเป็ น ภาคที่ มี บ ทบาทการผลิ ต หลั ก ทางเศรษฐกิ จ คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ถึ ง ร้ อ ยละ 72 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และมีความเข้มแข็งในด้านต่างๆ ที่สาคัญได้แก่ การเป็นแหล่งผลิตทางการ
เกษตรที่สาคัญของประเทศ มีความหลากหลายของการผลิตทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ด้านการวิจัยของภาคกลาง คือ “สร้างและนาองค์ความรู้ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ให้เป็น
ภูมิภาคที่น่าอยู่และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน”
พันธกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง คือ “ศึกษาค้นคว้าวิจัยในทุกระดับ โดยใช้ทรัพยากรร่วม พร้อมทั้งสร้าง
เครือข่ายการวิจัยในท้องถิ่น เพื่อนาความรู้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม และเสริมคุณค่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง บนฐานความรู้อย่างแท้จริง”
ยุทธศาสตร์การวิจัยของภาคกลางที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์การวิจัยที่สาคัญ คือ สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและประมง การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
และการพึ่งพาตนเองของสินค้าเกษตรและประมง
กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นในช่วง พ.ศ. 2555-2559 คือ "เกษตรเพื่อความยั่งยืน"
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ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคใต้
วิสัยทัศน์การวิจัยภาคใต้
“ภายในปี พ.ศ. 2559 มีงานวิจัยเป็นฐานความรู้ที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ให้มีความ
สมดุล สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ โดยใช้ทุนทางทรัพยากรและเครือข่ายการวิจัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม”
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ภาคใต้มี
ศัก ยภาพผลผลิ ต ทางการเกษตรหลั ก ที่ ห ลากหลายชนิด ได้ แ ก่ ยางพารา ปาล์ ม น้ ามั น การประมง การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าบริเวณชายฝั่ง ข้าวพื้นเมือง ปศุสัตว์ และไม้ผลเขตร้อน เช่น ลองกอง เงาะ มังคุด ส้มโอ
ทุเรี ยน เป็ นพื้น ที่ที่มีศักยภาพในการผลิ ตและเป็นแหล่ งผลิ ตที่ส าคัญของประเทศ แต่ผลผลิตส่ว นใหญ่ยัง
จาหน่ายในรูปแบบสินค้าปฐมภูมิที่มีมูลค่าต่า ฐานการผลิตแคบ ขาดประสิทธิภาพในการผลิต การแปรรูปและ
การบริหารจัดการ ดังนั้นจึง มุ่งเน้นการวิจัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและนวัตกรรมกระบวนการ
ผลิตทางการเกษตรและการประมง
แผนงานวิจัยด้านการเกษตร ได้แก่
1. แผนงานวิจัยเกี่ยวกับยางพารา
2. แผนงานวิจัยเกี่ยวกับปาล์มน้ามัน
3. แผนงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารฮาลาล
4. แผนงานวิจัยเกี่ยวกับไม้ผล
5. แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง สัตว์น้าและการประมง
6. แผนงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า : การแปรรูป
7. แผนงานวิจัยเกี่ยวกับข้าวพื้นเมือง
8. แผนงานวิจัยเกี่ยวกับสัตว์เศรษฐกิจ
กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น "เกษตรเพื่อความยั่งยืน"
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สรุปสาระสาคัญ
กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2556-2559)
สถานการณ์ด้านทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
1. ดิน
1.1 ดินเสื่อมโทรม ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะใช้ทรัพยากรดินอย่างไม่เหมาะสมมากขึ้น ทาให้ดิน
เสื่อมโทรม
1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่ทาการเกษตร ระหว่างปี พ.ศ. 2530-2552 ประเทศไทยใช้ที่ดิน
เพื่อการเกษตรประมาณ 130-135 ล้านไร่ ทั้งนี้การใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรบางประเภทลดลง เช่น พื้นที่ปลูก
ข้าว พื้นที่ปลูกพืชไร่ ส่วนพื้นที่ปลูกผลไม้และยางพาราเพิ่มขึ้น พืชสาคัญนอกจากข้าว คือ พืชพลังงาน ได้แก่
มันสาปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ามัน
ปัญหาสาคัญด้านที่ดิน - เกษตรกรไม่มีที่ดินทากินของตัวเอง
2. น้า
2.1 น้าฝน การเกษตรของไทยส่วนใหญ่อาศัยน้าฝน และการปลูกพืชส่วนมากจะปลูกตามฤดูกาล
ความไม่แน่นอนของฝน ก่อให้เกิดควาเมสียหายต่อพืชผล
2.2 การชลประทาน ประเทศไทยมีโครงการชลประทานขนาดใหญ่และกลางเพิ่มขึ้น แต่มีปัญหาใน
เรื่องการจัดการน้า
สถานการณ์ด้านปัจจัยการผลิต
1. ความหลากหลายทางชีวภาพ และพันธุกรรมพืช/สัตว์ ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
แห่งหนึ่งของโลก ปั จจุบันการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยเน้นเพื่อการค้าและการส่งออก
ทาให้เกิดการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ
2. การพึ่งพาปุ๋ยและสารเคมีการเกษตร ปัจจุบันการผลิตภาคเกษตรของไทยต้องพึ่งพา ปัจจัยการผลิตที่
นาเข้าจากต่างประเทศ ทาให้ต้นทุนสูงขึ้น
3. แรงงานเกษตร ประชากรภาคเกษตรและแรงงานเกษตรมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังมี
แนวโน้มที่ในอนาคตประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาคเกษตรมีแนวโน้มที่ จะเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ
สถานการณ์ที่มีผลต่อความมั่นคงอาหาร
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทาให้ปริมาณน้าฝนของไทยมีแนวโน้มลดลง และมีฤดูแล้งยาวนาน
ทาให้เกิดการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร
2. การเปลี่ยนแปลงด้านกฎกติกาของโลก
3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
นโยบายและมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านอาหาร
1. การประกันภัยพืชผล ช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
2. โครงการประกันรายได้เกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยงของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
3. โครงการรับจานาสินค้าเกษตร เพื่อดึงผลผลิตส่วนเกินเข้าไปเก็บไว้ในสต็อคส่งผลให้ราคาในตลาด
ปรับตัวสูงขึ้น และระบายผลผลิตสู่ตลาดในช่วงที่มีผลผลิตน้อย
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
1. จุดแข็ง
- ประเทศไทยสามารถผลิตอาหารทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์ ได้เพียงพอสาหรับการบริโภคในประเทศ
และเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่ของโลก เนื่องจากมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์
และมีฤดูกาลผลิตแตกต่างกันในภูมิภาคต่าง ๆ
- มีการส่งเสริมการผลิตตามแนวทฤษฎีใหม่ ทาให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตที่
มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง ในระดับภูมิภาคในการแก้ปัญหาความมั่นคงอาหาร
- มีสถาบันทางวิชาการและสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทและศักยภาพในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และ
สร้างบุคลากรในระบบอาหาร
- สินค้าเกษตรไทยมีคุณภาพ ทาให้สามารถขยายตลาดได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
- การจัดทาเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ ซึ่งดาเนินการไปแล้ว 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง
ปาล์มน้ามัน และข้าวโพด
- มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความชานาญเฉพาะทาง สามารถทาการศึกษาวิจัย
และส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืน
2. จุดอ่อน
- เกษตรกรจานวนมากขาดความเข้าใจในการทาการเกษตรที่ถูกต้อง และขาดการบริการการใช้
ทรัพยากรที่ดี
- การผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมทาให้ลดความหลากหลายของชนิดพืช
ขาดการวางแผนเรื่องการจัดสรรพื้นที่ปลูกที่ชัดเจน
- เกษตรกรจานวนมากไม่ได้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะที่ดิน
- ผู้ผ ลิ ตส่ ว นใหญ่เป็ น เกษตรกรรายย่อยซึ่ งไม่ส ามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารด้านการตลาด ไม่มีการ
รวมกลุ่มที่เข้มแข็ง มีข้อจากัดในการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้
- พื้นที่เกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน ต้องอาศัยน้าฝนเป็นหลัก
- ความไม่เท่าเทียมกันในโอกาสการศึกษาและการมีงานทา
- การขาดความมั่นคงด้านอาหารในประชากรบางกลุ่ม
3. โอกาส
- วิกฤตอาหารและพลังงานของโลก การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของประชากร และภาวะ
โลกร้อน ทาให้ความต้องการสินค้าเกษตรเพื่ออาหารและเพื่อพลังงานเพิ่มขึ้น
- นโยบายของรัฐบาลให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบอาหารมากขึ้น
- ความตื่นตัวในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น
- การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในวงการเกษตรและอาหาร
- การมีสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นองค์กรตัวแทนจากภาคการเกษตรและสามารถสะท้อนปัญหาด้าน
เกษตรกรรมและให้ข้อเสนอแนะได้
4. ภัยคุมคาม
- การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดการย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม
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- ยังไม่สามารถกาหนดปริมาณความต้องการพืชพลังงานที่แน่นอนและยังไม่มีการวิเคราะห์จุดสมดุล
ระหว่างปริ ม าณผลผลิ ตเพื่ อการผลิ ตพลั งงานที่ ไม่ก ระทบต่อ ปริม าณอาหารส าหรับ ประชากรใน
ประเทศ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกิดภัยธรรมชาติมีแนวโน้มถี่และรุนแรงมากขึ้น
- ปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร และการปกป้องทางการค้า ทาให้ประเทศต่าง ๆ เข้มงวดกับ
มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีในการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร
- ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดการละเลยในการอนุรักษ์พันธุ์พื้นเมือง
กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตอาหารอย่างเพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศอย่างยั่งยัง
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการผลิต
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิต
กลยุทธ์ที่ 3 ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการลงทุนภาคการเกษตรจากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาเกษตรกรให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนให้ประชากรทุกระดับเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอได้ตลอดเวลา
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมระบบการบริการเพื่อสนับสนุนการผลิตและการสร้างภายใด้ภายในชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3 ฟื้นฟูวัฒนธรรมการเก็บสารองอาหารของครัวเรือน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการอานวยความสะดวกด้านการขนส่งเพื่อการกระจายอาหารให้ทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสวัสดิการ และระบบตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net)
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนมาตรการป้องกันและรองรับภัยภิบัติทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการผลิตอาหารคุณภาพดี ลดการสูญเสียและมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
กลยุทธ์ที่ 3 ลดการสูญเสียของผลผลิตการเกษตร (อาหาร)
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาเสถียรภาพการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการคุ้มครองพื้นที่เกษตร
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการจัดการทรัพยากรดิน น้า ป่าไม้ ประมง และความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนระบบการจัดสรรที่ดิน และกรรมสิทธิ์ให้แก่เกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับเกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 5 จัดสรรการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานอย่างเหมาะสม
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ภาคผนวก ข.
ยุทธศาสตร์/แผนแม่บทการเกษตร
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ยุทธศาสตร์/แผนแม่บทด้านพืชรายชนิด
ร่างยุทธศาสตร์งานวิจัยข้าว ปี 2555-2559
วช. ได้ดำเนินกำรรวบรวมข้อมูลกำรให้ทุนวิจัยด้ำนข้ำวจำกกรมกำรข้ำว และหน่วยให้ทุนต่ำง ๆ ได้แก่
วช. สกว. สวทช. สวก. และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำระบบฐำนข้อมูลระหว่ำงปี 2549-2553 โดย
ได้ข้อมูลมำระดับหนึ่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในกำรวิเครำะห์ และสังเครำะห์โครงกำรวิจั ยและงบประมำณ
งำนวิจัยข้ำว 5 ด้ำนหลัก ได้แก่ พันธุ์ กำรผลิต กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรแปรรูป รวมทั้งเศรษฐกิจและ
กำรตลำดข้ำว กำรกำหนดแนวทำงแผนยุทธศำสตร์งำนวิจัยข้ำว ปี 2555-2559 สำมำรถจัดทำร่ำงยุทธศำสตร์
กำรวิจัยด้ำนข้ำวได้ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านพันธุ์ข้าว
1.1 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสม (15%)
1.1.1 เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพผลผลิตสู่อุตสำหกรรม
1.1.2 เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มคุณภำพ
1.2 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร (ข้าวไร่ ข้าวที่สูง) (10%)
1.2.1 กำรวิจัยและพัฒนำพันธุ์ที่มีควำมหลำกหลำยของพันธุ์พื้นเมือง
1.2.2 กำรวิจัยและพัฒนำพันธุ์เพื่อกำรพัฒนำชุมชนและควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุมชน
1.3 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (10%)
1.4 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีด้านสรีรวิทยาให้ได้พันธุ์ใหม่เพิ่มผลผลิต (10%)
1.5 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตในนาน้าฝน (25%)
1.6 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตข้าวนาชลประทาน (25%)
1.6.1 กำรวิจัยพันธุ์เข้ำสู่ระบบอุตสำหกรรม เช่น กำรพัฒนำพันธุ์ข้ำวยืดตัว
1.7 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์เพื่อเพิ่มคุณภาพทางโภชนาการหรือข้าวลักษณะเฉพาะ (5%)
2. ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต
2.1 ยุทธศาสตร์วิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (20%)
2.1.1 วิจัยและพัฒนำกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตเมล็ดพันธุ์คัด เมล็ดพันธุ์หลัก
และเมล็ดพันธุ์จำหน่ำยของภำครัฐ
2.1.2 วิจัยและพัฒนำกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวลูกผสม
2.1.3 วิจัยและพัฒนำระบบกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวของศูนย์ข้ำวชุมชน
2.1.4 วิจัยและพัฒนำระบบกำรผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ำยโดยภำคเอกชนภำยใต้กำรแนะนำ
และกำกับมำตรฐำนโดยภำครัฐ
2.1.5 วิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับเกษตรกร ในพื้นที่นำน้ำฝนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวใช้เอง
2.2 ยุทธศาสตร์วิจัยการเพิ่มศักยภาพผลผลิตข้าวนาชลประทาน (10%)
2.2.1 วิจัยเชิงลึกทำงสรีรวิทยำกำรผลิตเพื่อเพิ่มศักยภำพผลผลิตข้ำวนำชลประทำน
2.3 วิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวในนิเวศนาชลประทาน (30%)
2.3.1 วิจัยและพัฒนำแบบบูรณำกำรระบบกำรผลิตข้ำวในพื้นที่นำชลประทำน
2.3.2 วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตเพื่อลดต้นทุนในพื้นที่นำชลประทำน
(ปัจจัยกำรผลิต และทรัพยำกร) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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2.3.3 ศึกษำโอกำสและควำมเป็นไปได้กำรเพิ่มผลิตภำพข้ำวในพื้นที่ผลิตข้ำวของนำชลประทำน
2.3.4 วิจยั ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศต่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
ข้ำวนำชลประทำน
2.3.5 วิจัยและพัฒนำกำรอำรักขำข้ำวนำชลประทำนแบบบูรณำกำร
(โรค แมลง สัตว์ศัตรูพืช และวัชพืช)
2.3.6 วิจัยและพัฒนำระบบกำรผลิตข้ำวลูกผสมแบบบูรณำกำร
2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในนิเวศนาน้าฝน (25%)
2.4.1 วิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและคุณภำพของข้ำวหอมมะลิและกข6
2.4.2 วิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับเกษตรกรเพื่อพัฒนำกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวนำ น้ำฝน
ในพื้นที่เฉพำะ
2.4.3 วิจัยผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศต่อกำรเพิ่มประสิทธิกำรผลิตข้ำวนำน้ำฝน
2.4.4 วิจัยและพัฒนำระบบกำรปลูกพืชโดยมีข้ำวเป็นพืชหลักในพื้นที่นำน้ำฝน
2.5 การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าว (10%)
2.5.1 วิจัย เพื่อวิเครำะห์ควำมคุ้มทุนของกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรสำหรับกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว
2.5.2 วิจัยเพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรในกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรร่วมกัน
2.6 พัฒนาสถาบันชาวนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกร (5%)
2.6.1 วิจัยปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรสืบทอดอำชีพกำรทำนำ และเสริมสร้ำง
แรงจูงใจในกำรประกอบอำชีพทำนำ
2.6.2 วิจัยเพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถของเกษตรกรในกำรผลิตข้ำว
2.6.3 วิจัย เพื่อพัฒนำระบบกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรพัฒนำสื่ อที่เหมำะสมต่อกำร
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และกำรค้ำสินค้ำเกษตร
2.6.4 ศึกษำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรของเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่
นำไปสู่กำรพัฒนำสถำบันเกษตรกร
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการหลังเก็บเกี่ยว
3.1 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพข้าว (25%)
3.2 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในเขตผลิตข้าวนาปรัง
และข้าวหอมมะลิ (25%)
3.2.1 วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรข้ำวเปลือกควำมชื้นสูงที่ปลูกในฤดูนำปรัง
3.2.2 วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรข้ำวเปลือกหอมมะลิ
3.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยประเภทข้าวที่ผู้บริโภคนิยมในแต่ละภูมิภาคของประเทศและต่างประเทศ (25%)
3.4 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาข้าวเปลือกและข้าวขาวเพื่อชะลอ
ความเสื่อมคุณภาพ (25%)
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแปรรูป
4.1 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการควบคุม
คุณภาพ (35%)
4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวสู่อุตสาหกรรม (30%)
4.2.1 วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำวสู่นวัตกรรมสำหรับอุตสำหกรรมทุกระดับ
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4.2.2 วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ข้ำวระดับครัวเรือนสู่ระดับ
อุตสำหกรรมขนำดย่อมและขนำดกลำง
4.3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อการโภชนาการและเภสัชกรรม (20%)
4.4 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวคุณภาพต่้าและข้าวนึ่ง (parboiled rice) (15%)
5.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว
5.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการผลิตข้าว (20%)
5.1.1 วิจัยควำมต้องกำรของตลำดต่อพันธุ์ข้ำว
5.1.2 วิจัยผลกระทบของพันธุ์ข้ำวปทุมธำนี 1 (ข้ำวหอมปทุม) ที่มีต่อตลำดกำรค้ำข้ำว
5.2 ยุทธศาสตร์ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจของภาค
เกษตรกร (20%)
5.2.1 วิจัยระบบกำรบริหำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ข้ำวเพื่อยกระดับจำกภำคครัวเรือนสู่
ผู้ประกอบกำรขนำดย่อม
5.2.2 วิจัยกำรรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวเพื่อกำรลดต้นทุนกำรผลิต (Economy of Scale)
5.3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ ( 40%)
5.3.1 วิจัยกำรสร้ำงควำมสมดุลอุปสงค์และอุปทำนของข้ำวไทยแต่ละชนิด เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรสร้ำงตลำดใหม่
5.3.2 วิจัยแนวโน้มควำมต้องกำรของตลำดข้ำวเพื่อสุขภำพ
5.3.3 วิจัยรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้ำวเพื่อกำรส่งออก
5.3.4 วิจัยแนวโน้มควำมต้องกำรของตลำดผลิตภัณฑ์จำกข้ำวเพื่อกำรบริโภคภำยในประเทศ
และกำรส่งออกต่ำงประเทศ
5.3.5 วิจัยศักยภำพทำงกำรตลำดในตลำดต่ำงประเทศ
5.3.6 วิ จั ย เชิ ง ส ำรวจโรงสี ข้ ำ วนึ่ ง ในประเทศไทยเพื่ อ กำรขยำยตลำดข้ ำ วนึ่ ง ในตลำด
ต่ำงประเทศ
5.3.7 กำรพัฒ นำกำรตรวจสอบมำตรฐำนข้ำว และผลิ ตภัณฑ์แปรรูปจำกข้ำวเพื่อกำร
บริโภคภำยในประเทศ
5.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจการค้าข้าวของรัฐบาล (20%)
5.4.1 กำรบริหำรจัดกำรปริมำณและควำมต้องกำรข้ำวไทยทั้งระบบ
5.4.2 กำรศึกษำและปรับปรุงเรื่องกฎระเบียบกำรค้ำภำยในประเทศให้เอื้อต่อผู้ส่งออก
5.4.3 กำรศึกษำและพัฒนำระบบ Logistics เพื่อลดต้นทุนค่ำขนส่งข้ำวและผลิตภัณฑ์ข้ำว
5.4.4 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรสร้ำงตลำดลักษณะเฉพำะเพื่อกำรส่งออก
(เช่น ข้ำวสุขภำพ)
5.4.5 กำรศึกษำควำมต้องกำรประเภทข้ำวในตลำดเฉพำะ (niche market)
5.4.6 วิจัยเชิงนโยบำยกำรกำหนดกฎระเบียบสำหรับฉลำก หรือบรรจุภัณฑ์
5.4.7 วิจัยเปรียบเทียบเชิงนโยบำยกำรปลูกข้ำวและกำรส่งเสริมธุรกิจกำรค้ำของไทยกับ
ประเทศผู้ส่งออกข้ำวสำคัญ
5.4.8 วิจัยศักยภำพกำรเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำข้ำวของประเทศไทย
5.4.9 กำรพัฒนำนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตข้ำวในทุกขั้นตอน
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ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาข้าวของชาติ ปี 2558 - 2560
สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) หรือ สวก. ในฐำนะผู้รับผิดชอบกำรดำเนินกำร
แผนงำนวิจัยมุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำประเทศ: กลุ่มเรื่องข้ำว ได้จัดทำยุทธศำสตร์กำรวิจัยและ
พัฒนำข้ำวของชำติ ปี 2558 – 2560 ขึ้น โดยสรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์

“ไทยครองควำมเป็นหนึ่งด้ำนข้ำว โดยผลิตข้ำวคุณภำพดีที่ตลำดต้องกำร และควำมเป็นอยู่
ของเกษตรกรดีขึ้น”

พันธกิจ

1. กำหนดกรอบงำนวิจัยด้ำนข้ำวและกำรเพิ่มมูลค่ำที่มีประสิทธิภำพและเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับประเทศ
2. ส่งเสริมกลไกบริหำรงำนวิจัยแบบบูรณำกำรเพื่อผลักดันให้มีกำรนำองค์ควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์และนำผลงำนวิจัยไปใช้เชิงพำณิชย์
3. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร นักวิชำกำร และผู้ประกอบกำร
4. นำผลงำนวิจัยไปเสนอแนะต่อภำครัฐและเอกชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำร
ผลิตและกำรตลำดอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกร มีเป้ำหมำยเพื่อ เพิ่มศักยภำพของชำวนำให้ ส ำมำรถรั บ
เทคโนโลยีและปรับตัวเองให้สำมำรถทำนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (กินดีอยู่ดี) มีรำยได้พอเพียงในกำรดำรงชีพ
ผลผลิต
1. เกษตรกรยอมรับควำมรู้และเทคโนโลยีที่เหมำะสม เน้นกำรพึ่งพำตนเองได้
2. มีรูปแบบกำรผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์คุณภำพดีที่ตลำดต้องกำรให้ทั่วถึงและเพียงพอ
3. เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มทำกิจกรรมในด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดอย่ำงครบวงจร
4. ชำวนำและสถำบันชำวนำมีศักยภำพและควำมสำมำรถในด้ำนกำรผลิตที่สอดคล้องกับภำวะทำง
เศรษฐกิจและสังคม ภำวกำรณ์เปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลกและกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน
5. มีกำรนำเอำภูมิปัญญำท้องถิ่น ทรัพยำกรพันธุกรรม และทรัพย์สินทำงปัญญำ มำใช้ประโยชน์ใน
กระบวนกำรผลิตและกระบวนกำรต่อเนื่องในอุตสำหกรรมข้ำว
ตัวชี้วัด
1. เกษตรกรมีควำมรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ10 ภำยใน 3 ปี
2. เกษตรกรมีต้นทุนกำรผลิตลดลงร้อยละ 15 (3 ลด: เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สำรเคมี)
3. ผลผลิตข้ำวมีคุณภำพตำมมำตรฐำนเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค
4. รำยได้จำกกำรปลูกข้ำวเพิ่มขึ้น
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กลยุทธ์
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์1.1 การปรับเปลี่ยน 1. เพื่อให้ชำวนำตระหนักถึง
ทัศนคติการทานาของชาวนา
ต้นทุนกำรผลิตมำกกว่ำ
สร้ำงควำมพร้อมในกำรรับ
ปริมำณผลผลิต
แนวคิดเชิงบูรณำกำรที่
2. เพื่อให้ชำวนำยอมรับควำมรู้
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
และเทคโนโลยีที่เหมำะสม
ผู้บริโภคมำเป็นเป้ำหมำยหลัก
เน้นกำรพึง่ พำตนเองได้
มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์และ 3. เพื่อให้ชำวนำได้มสี ่วนร่วมใน
ใช้ทรัพยำกรของท้องถิ่นอย่ำง
กำรศึกษำปัญหำและแนว
คุ้มค่ำและยั่งยืน
ทำงแก้ไข โดยกำรทดลอง
ปฏิบัติด้วยตนเอง
กลยุทธ์1.2 การพัฒนา
ระบบการถ่ายทอด
เทคโนโลยี สนับสนุนให้กำร
ปลูกข้ำวของเกษตรกรเป็นไป
ตำมมำตรฐำนเกษตรดีที่
เหมำะสม (Good
Agriculture Practice) ลด
ต้นทุนกำรผลิต และผลผลิต
ข้ำวได้รับกำรรับรอง

1. เพื่อเพิ่มศักยภำพและ
ควำมสำมำรถของชำวนำ/
สถำบันชำวนำให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
และให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมกำรใช้
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ทรัพยำกร
พันธุกรรม และทรัพย์สนิ ทำง
ปัญญำ
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กรอบวิจัย
1. วิจัยแนวทำงกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ชำวนำให้ยอมรับควำมรู้และเทคโนโลยี
เฉพำะ
2. พัฒนำสมรรถนะในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ให้แก่ชำวนำปรำดเปรื่องเพื่อเป็นชำวนำ
ต้นแบบและเป็นผูน้ ำในท้องถิ่น
3. วิจัยพัฒนำรูปแบบกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้
เพียงพอสำหรับใช้ในท้องถิ่น
4. ส่งเสริมกำรปลูกพืชร่วมตำมคันนำและ
จัดระบบนิเวศวิศวกรรมในแปลงนำของ
ตนเองเป็นกำรลดต้นทุนในกำรกำจัดศัตรูพืช
และเพิ่มรำยได้
1. พัฒนำรูปแบบกำรส่งเสริมและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีทั้งที่พฒ
ั นำขึ้นภำยในและ
ต่ำงประเทศให้เหมำะสมกับระบบกำรผลิตที่
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลีย่ นแปลง
2. ปรับใช้ผลงำนวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้
เหมำะสมกับสภำพพื้นที่และควำมต้องกำร
ของเกษตรกร
3. ประยุกต์ใช้กำรทำนำแบบประณีต
(Precision farming) เพื่อกำรใช้ทรัพยำกร
ได้อย่ำงเหมำะสมและเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ผลิต
4. นำเข้ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพของอุตสำหกรรมข้ำวไทย
5. ศึกษำรูปแบบและวิธีกำรเพิ่มสมรรถนะใน
กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำก
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ทรัพยำกรพันธุกรรมและ
ทรัพย์สินทำงปัญญำตำมอนุสญ
ั ญำระหว่ำง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง
6. เพิ่มและขยำยช่องทำงกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ ควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำน
ข้ำว เมล็ดพันธุ์และบริกำรภำครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก เพื่อหำวิธีกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต ลดต้นทุนกำรผลิต ศึกษำคุณสมบัติพิเศษของข้ำวสำยพันธุ์ต่ำงๆ กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
รวมทั้งกำรพัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำยและกำรกำหนดมำตรกำรเพื่อเพิ่มโอกำสทำงกำรตลำดข้ำวไทย
ผลผลิต
1. ได้ข้อมูลสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพและกระบวนกำรสกัดสำรออกฤทธิ์จำกพันธุ์ข้ำวไทยที่พัฒนำต่อ
ยอดในระดับอุตสำหกรรม
2. เพื่อพัฒนำข้ำวไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในด้ำนคุณภำพและมำตรฐำน
3. มีควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของกำรดำเนินชีวิตในสังคมในยุค
โลกำภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
ตัวชี้วัด
1. พัฒนำพันธุ์ข้ำวเพื่อสุขภำพ
2. ศึกษำหำข้อมูลด้ำนคุณภำพ คุณค่ำโภชนำกำร และคุณสมบัติพิเศษของเชื้อพันธุกรรมข้ำวไทย
เพื่อพัฒนำสินค้ำสำหรับตลำดเฉพำะ
3. พัฒนำกระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนำคุณภำพและขยำยตลำดข้ำวนึ่ง
5. ได้กระบวนกำรผลิตคุณภำพข้ำวนึ่งมีมำตรฐำนและ/หรือมีโภชนำกำรสูง
6. ต้นแบบผลิตภัณฑ์จำกข้ำวและวัสดุเหลือใช้จำกกำรผลิต
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2.1 การพัฒนา
นโยบายบนฐานของ
ความรู้ เน้นกำรศึกษำ
นโยบำยด้ำนกำรจัดกำร
ปริมำณผลผลิต : จัดกำร
ผลผลิตข้ำวรวมตำมควำม
ต้องกำรของตลำด
โดยเฉพำะกลุ่มข้ำวขำว
คุณภำพต่ำที่ไม่สำมำรถ
แข่งขันกับต่ำงประเทศได้
เนื่องจำกต้นทุนสูงกว่ำ
คู่แข่ง

วัตถุประสงค์
1. ลดกำรทำนำปรังเพื่อพักดิน
ด้วยกำรส่งเสริมกำรปลูกถั่ว
เหลืองทดแทนโดยรัฐจ่ำยเงิน
ชดเชย ซึ่งจะทำให้ผลผลิตข้ำว
รวมของประเทศลดลง เพิ่ม
ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินและ
ลดต้นทุนกำรผลิตในฤดูต่อไป
2. กำหนดเขตเศรษฐกิจข้ำวตำม
ระบบนิเวศกำรปลูกข้ำวโดย
พิจำรณำจำกข้อมูลมำกกว่ำมิติ
ด้ำนปริมำณผลผลิต เช่น ควำม
มั่นคงด้ำนอำหำรของกลุ่ม
ชำวนำรำยย่อย
3. เพื่อให้มีพื้นที่สงวนสำหรับ
ชำวนำมืออำชีพที่ปลูกพันธุ์ข้ำว
เฉพำะถึงแม้อำจให้ผลผลิตไม่
สูงนักแต่มีตลำด/ผู้ซื้อจำเพำะ
เช่น พื้นที่ปลูกข้ำวในทุ่งกุลำ
ร้องไห้ที่ปลูกพันธุ์ขำวดอกมะลิ
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1.
2.
3.
4.
5.

กรอบวิจัย
ศึกษำแนวทำงเพื่อกำหนดมำตรกำร
ส่งเสริมจำกภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทั้ง
กำรส่งเสริมและรวมกลุ่มของเกษตรกร
ศึกษำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรผลิตและ
กำรควบคุมรำคำที่เหมำะสมของปัจจัย
กำรผลิตสำหรับกำรผลิตข้ำว
สร้ำงควำมเป็นธรรมในระบบตลำด
โดยรัฐไม่ทำให้เกิดกำรบิดเบือนกลไก
ตลำด
ศึกษำแนวทำงกำรสนับสนุน/อุดหนุน
ของภำครัฐเพื่อยกระดับรำยได้ของ
เกษตรกร
ศึกษำระบบตลำดและควำมต้องกำร
ข้ำวของโลก (demand & supply)
และควำมเคลื่อนไหวของประเทศคู่แข่ง
เพื่อกำหนดยุทธศำสตร์เชิงรุกในเชิง
ปริมำณและคุณภำพที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำดทั้งในและ
ต่ำงประเทศ

กลยุทธ์

กลยุทธ์ 2.2 การผลิตให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด แนว
ทำงกำรปรับเปลี่ยนกำร
ผลิตไปตำมที่ตลำดชี้นำ (
market driven) ทำให้อุป
สงค์อุปทำนควำมต้องกำร
ข้ำวในตลำดเกิดควำม
สมดุล ส่งผลให้รำคำข้ำว
สูงขึ้น และภำครัฐไม่ต้องมี
ภำระในกำรสต๊อกข้ำว
จำนวนมำก

วัตถุประสงค์
กรอบวิจัย
105 หรือพื้นที่นำน้ำลึกสำหรับ 6. วิจัยพัฒนำด้ำนมำตรฐำนและกำร
ปลูกข้ำวอมิโลสสูงสำหรับ
รับรองมำตรฐำนตำมประเภทของ
อุตสำหกรรมแป้ง
ตลำดข้ำวเพื่อรักษำคุณภำพข้ำวไทยให้
เป็นที่เชื่อถือ
1. เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรส่งออก
และลดปัญหำอุปสรรคทำง
กำรค้ำของข้ำวไทย
2. ให้ได้ข้อมูลสำหรับทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรอุตสำหกรรมข้ำวอย่ำง
ยั่งยืน
3. เพื่อเพิ่มผลิตภำพของ
อุตสำหกรรมข้ำวแบบมีส่วน
ร่วมของผู้ผลิต และ
ผู้ประกอบกำร
4. ศึกษำอัตลักษณ์ข้ำวไทยเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในกำรกำร
ประชำสัมพันธ์ให้มีกำรบริโภค
ข้ำวที่มีควำมหลำกหลำย
ภำยในประเทศ เช่น ข้ำวพันธุ์
ไรซ์เบอรี่ ข้ำวก่ำ ข้ำวอินทรีย์
เป็นต้น
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4. ศึกษำหำข้อมูลด้ำนคุณภำพ/คุณค่ำ
โภชนำกำรและคุณสมบัติจำเพำะของ
เชื้อพันธุกรรมข้ำวไทยเพื่อพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์สำหรับตลำดเฉพำะ
2. สร้ำงอัตลักษณ์ให้กับข้ำวไทยโดยคง
คุณลักษณะพันธุ์ข้ำวที่ดีและพัฒนำ
มำตรฐำนให้ดียิ่งขึ้น
3. วิจัยพัฒนำเทคโนโลยีกำรจัดกำรหลัง
กำรเก็บเกี่ยวให้รักษำคุณภำพและควำม
หอมชองข้ำวหอมได้นำนจนถึงมือ
ผู้บริโภค
4. กำรพัฒนำพันธุ์ข้ำวและจัดกลุ่มชนิด
พันธุ์ที่มีคุณภำพกำรหุงต้มที่ชัดเจน
(กลุ่มข้ำวที่มีอมิโลสสูง 25-27% กลุ่ม
ข้ำวที่มีอมิโลสปำนกลำง 22-24% และ
ข้ำวอมิโลสต่ำ ~18%)
5. พัฒนำพันธุ์และเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำว
ที่มีควำมยืดหยุ่นในกำรรองรับต่อสภำวะ
กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศที่มี
ผลกระทบต่อผลผลิตข้ำว
6. หำมำตรกำรรองรับในกำรผลักดัน
มำตรกำรจัดเขตเศรษฐกิจกำรปลูกข้ำว
ให้เกิดประสิทธิผลแบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร ผู้ประกอบกำร และสถำบัน
กำรเงิน เป็นต้น
7. พัฒนำมำตรฐำนด้ำนคุณลักษณะทำง
กำยภำพในกำรรับซื้อข้ำวเปลือก
8. พัฒนำกระบวนกำรสีข้ำวให้ได้
ประสิทธิภำพสูงมีเทคโนโลยีในกำรเก็บ
รักษำข้ำวสำร

กลยุทธ์
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์ 2.3 การพัฒนา
1. เพื่อเพิ่มรำยได้ให้เกษตรกร
กระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน
ในกำรประกอบอำชีพทำ
พัฒนำด้ำนกำรจัดกำรปัจจัยกำร
นำโดยไม่เป็นภำระของ
ผลิตหรือควบคุมรำคำของปัจจัย
ภำครัฐ
กำรผลิตไม่ให้สูงเกินไป โดย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ภำครัฐอำจสนับสนุนปัจจัยกำร
ผลิตให้ข้ำวไทยสำมำรถ
ผลิตที่จำเป็น เช่น เมล็ดพันธุ์
แข่งขันในตลำดโลกได้ดีขึ้น
กำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ สนับสนุน
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
(ดินและน้ำ) เพื่อให้มีควำม
เหมำะสมในกำรปลูกข้ำวในแต่
ละนิเวศ เพิ่มประสิทธิภำพกำร
ผลิต (ทั้งปริมำณและคุณภำพ)
ได้ผลผลิตข้ำวคุณภำพดีด้วย
ต้นทุนที่แข่งขันได้ และมีกำรใช้
เครื่องจักรกลกำรเกษตรที่มี
ประสิทธิภำพสูง

กรอบวิจัย
1. เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภำพผลผลิต
เทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวเพื่อ
เพิ่มผลิตภำพ
2. เทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวคุณภำพพิเศษ
(พรีเมียม)
3. เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
และลดต้นทุนกำรผลิตข้ำวในนิเวศนำ
ชลประทำน นำน้ำฝนและสภำพไร่
4. พัฒนำเครื่องจักรกลกำรเกษตรต้นแบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
5. พัฒนำระบบกำรเตือนภัยและระบบ
เตรียมกำรของเกษตรกรโดยบูรณำกำร
ข้อมูลภูมิอำกำศและข้อมูลควำม
ต้ำนทำนของศัตรูพืชต่อสำรเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช
6. วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำว
คุณภำพสูงที่มีคุณลักษณะจำเพำะ
7. วิจัยและพัฒนำกำรบูรณำกำรเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต

กลยุทธ์ 2.4 การพัฒนา
1. พัฒนำกระบวนกำรผลิต
คุณภาพข้าวนึ่ง และการขยาย
คุณภำพข้ำวนึ่งมี
ตลาด ศึกษำเรื่องกำรกลำยสี
มำตรฐำนและ/หรือมี
ของข้ำวนึ่งถึงแม้ว่ำ ตลำดข้ำวนึ่ง
โภชนำกำรสูง
มีแนวโน้มส่งออกได้สูงขึ้นและ
2. เพือ่ ลดประเด็นปัญหำ
ข้ำวนึ่งของไทยมีคุณภำพสูง
และอุปสรรคในด้ำนกำร
(ข้ำวพรีเมียม) แต่ในระยะยำวมี
ทำตลำดข้ำวนึ่ง
ควำมอ่อนไหว เนื่องจำกตลำด
รับซื้อส่วนใหญ่อยู่ในอัฟริกำ
ตะวันออกกลำง และประเทศ
เหล่ำนั้นมีเป้ำหมำยลดนำเข้ำ
หรือนำเข้ำจำกประเทศอื่นๆ

1. ศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงสีของข้ำวนึ่ง
หลังจำกเก็บรักษำ
2. พัฒนำกำรผลิตข้ำวนึ่งที่มีคุณค่ำทำง
โภชนำกำรสูง
3. พัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำวนึ่งพร้อมบริโภค
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาตลาดเฉพาะทาง (Niche Market) เพื่อพัฒนำนวัตกรรมข้ำวเพื่อ
สุขภำพ สำหรับสร้ำงคุณค่ำเพิ่ม (value creation) ให้ข้ำวไทยมีจุดเด่นที่เหนือกว่ำข้ำวของประเทศอื่น
ผลผลิต
1. เพื่อพัฒนำสินค้ำข้ำวจำกจุดเด่นของข้ำวไทยที่มีควำมหลำกหลำยกว่ำประเทศคู่แข่ง
2. ได้ผลิตภัณฑ์จำกข้ำวที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรและใช้ประโยชน์ทำงเภสัชกรรมที่ได้มำตรฐำนด้ำน
ควำมปลอดภัย
3. ผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถต่อยอดเป็นเวชภัณฑ์และเวชสำอำง หรือได้ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่
อำหำร
ตัวชี้วัด
1. เทคนิค/กระบวนกำรสกัดสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพจำกข้ำวและผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกข้ำวที่
สำมำรถใช้ประโยชน์ทำงเภสัชกรรม เช่น สำรต้ำนออกซิเดชัน สำรต้ำนกำรเจริญของเซลล์มะเร็ ง
และโรคเรื้อรัง
2. เทคนิค/กระบวนกำรและต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ำและเพิ่มคุณค่ำโภชนำกำรของเมล็ด
ข้ำวและผลิตภัณฑ์ข้ำวทั้งทำงด้ำนอำหำร เวชภัณฑ์ และเวชสำอำง
3. เทคนิค/กระบวนกำรดัดแปรข้ำวและต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณค่ำทำงโภชนำกำรและเสริม
สุขภำพ เช่น กำรพัฒนำแป้งทนย่อย กำรเพิ่มสำรอำหำรและสำรออกฤทธิ์
4. เทคนิค/กระบวนกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์และต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อกำรคงสภำพของผลิตภัณฑ์
ข้ำว
5. กระบวน/เทคโนโลยีกำรผลิตพลังงำนทำงเลือกจำกวัสดุเหลือใช้จำกกำรผลิตข้ำว/ผลิตภัณฑ์ข้ำว
6. ศึกษำและพัฒนำกำรยกระดับกำรผลิตในระดับห้องปฏิบัติกำรไปสู่ กำรผลิตเชิงพำณิชย์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
กลยุทธ์
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์ 3.1 สร้างองค์
1. ศึกษำคุณสมบัติทำงเคมีของข้ำว
ความรู้และนวัตกรรมการ
พันธุ์ต่ำงๆในเชิงคุณค่ำทำง
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
อำหำรและเคมีของข้ำวสำยพันธุ์
สินค้าข้าว เป็นกำรพัฒนำ
ต่ำงๆตอบสนองควำมต้องกำร
ทำงเลือกในกำรใช้
เชิงคุณค่ำทำงอำหำรและเคมีเข้ำ
ประโยชน์จำกข้ำวและวัสดุ
อุตสำหกรรม
เหลือใช้ในกระบวนกำร
2. เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของสินค้ำ
ผลิตสินค้ำข้ำว เพื่อเพิ่ม
ข้ำวทั้งในรูปอำหำรและมิใช่
รำยได้แก่ผู้ประกอบกำร
อำหำรเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
และเกษตรกร
ในกำรแข่งขัน
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กรอบวิจัย
1. เพื่อหำคุณสมบัติทำงเคมีเฉพำะของข้ำว
แต่ละสำยพันธุ์
2. วิจัยและพัฒนำกำรวิธีกำรสกัดสำรออก
ฤทธิ์ในข้ำวที่มีประสิทธิภำพ
3. วิจัยและพัฒนำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่
เป็นอำหำร
4. วิจัยและพัฒนำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอำงและเวชภัณฑ์
5. ศึกษำเพื่อกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์เพื่อกำร
คงสภำพของผลิตภัณฑ์ข้ำว
6. วิจัยและพัฒนำเพื่อกำรต่อยอด
ผลงำนวิจัยกำรแปรรูปข้ำวเชิงพำณิชย์

กลยุทธ์
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์ 3.2 การขยาย 1. กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นของ
ตลาดเฉพาะข้าวที่มี
ผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้ำว
คุณสมบัติ เฉพาะ กำร
2. ผลิตภัณฑ์ข้ำวได้ใบรับรองจำก
พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่จำก
หน่วยงำนที่กำกับดูแล
ข้ำวเพิ่มมำกขึ้นตำมควำม
ต้องกำรตลำดแต่ยังไม่เป็น
ที่น่ำเชื่อถือ และขำด
กระบวนกำรผลิตตำม
มำตรฐำนสำกล
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กรอบวิจัย
1. กำรศึกษำกฎระเบียบสำหรับกำรขอขึ้น
ทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์จำกข้ำว
2. กำรควบคุมคุณภำพในกระบวนกำรผลิต
และกำรเก็บรักษำจนถึงผู้บริโภค ตำม
มำตรฐำนที่กำหนด
3. พัฒนำอุปกรณ์และวิธีกำรในกำร
วิเครำะห์คุณภำพเมล็ดข้ำวอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
4. พัฒนำบรรจุภัณฑ์สำหรับกำรคงคุณภำพ
ให้กับผลิตภัณฑ์
5. กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรถึงคุณสมบัติ
เฉพำะทำงของผลิตภัณฑ์จำกข้ำวแต่ละ
ชนิดให้กับผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมข้าว (พ.ศ. 2554-2559)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การวิจยั และพัฒนา สวทช. ระยะที่ 2
พ.ศ. 2554 – 2559 (Strategic Planning Alliance II: SPA II)
อุ ต สำหกรรมข้ ำ วของประเทศไทย ประกอบด้ ว ยกำรผลิ ต ข้ ำ ว อุ ต สำหกรรมแปรรู ป ข้ ำ ว และ
อุตสำหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ผลิตภัณฑ์จำกกำรแปรรูป ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตข้ำวรำยใหญ่อันดับที่ 6 รองจำก
สำธำรณรัฐประชำชนจีน อินเดีย อินโดนีเซีย บังคลำเทศ และเวียดนำม ตำมลำดับ ประเทศไทย ผลิตข้ำวได้ปี
ละประมำณ 30 – 31 ล้ำนตันข้ำวเปลือก หรือประมำณ 20 ล้ำนตันข้ำวสำร ผลผลิตข้ำวร้อยละ 55 ใช้บริโภค
ในประเทศ ที่เหลือร้อยละ 45 ส่งออกตลำดต่ำงประเทศ สร้ำงรำยได้และนำเงินตรำเข้ำประเทศปีละประมำณ
170,000 - 200,000 ล้ำนบำท ครองตำแหน่งผู้ส่งออกข้ำวอันดับหนึ่งของโลกระยะเวลำยำวนำนกว่ำ 30 ปี
เกี่ยวข้องกับชำวนำมำกกว่ำ 3.7 ล้ำนคน จำกเกษตรกรทั้งประเทศ 5.6 ล้ำนครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 66
ของครัว เรื อนเกษตรกรทั้งหมด นั บได้ว่ำอุตสำหกรรมข้ำวมีควำมส ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสั งคมของ
ประเทศ
ถึงแม้ประเทศไทยเป็นผู้นำกำรส่งออกข้ำว แต่มีข้อจำกัดที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน ได้แก่ 1) ผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ต่ำเนื่องจำกพื้นที่ผลิตส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำศัยน้ำฝน พื้นที่ปลูกข้ำวใน
เขตชลประทำนมีเพียงร้อยละ 27 ของพื้นที่ปลูกข้ำวหรือ 15 ล้ำนไร่ โดยผลผลิตข้ำวในเขตนำน้ำฝนต่ำกว่ำใน
เขตชลประทำน 2) ขำดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี เกษตรกรต้องกำรใช้เมล็ดพันธุ์ข้ำว 1,000,000 ตันต่อปี
ทั้งนี้ เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มำจำกข้ำวที่เกษตรกรปลูกและเก็บไว้ใช้เอง 500,000 ตันต่อปี และมีควำมต้องกำรเมล็ด
พันธุ์อีก 500,000 ตันต่อปี แต่กำลังกำรผลิตเมล็ดพันธุ์มีเพียง 1 ใน 3 ของควำมต้องกำรเท่ำนั้น 3) ขำดกำร
บำรุงรักษำดินทำ ให้ดินเสื่อมควำมอุดมสมบูรณ์ 4) กำรสูญเสียผลผลิตเนื่องมำจำกภัยธรรมชำติ โรคและแมลง
5) กำรขำดแคลนแรงงำนในขั้ น ตอนกำรผลิ ต เช่ น กำรเพำะปลู ก และเก็ บ เกี่ย ว เป็ น ต้ น ขณะที่รู ป แบบ
เครื่ อ งจั ก รกลกำรเกษตรที่ มี ใ นปั จ จุ บั น ไม่ เ หมำะกั บ พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ ำ วที่ ส่ ว นใหญ่ มี ข นำดเล็ ก 6) กำรใช้
เทคโนโลยีชีวภำพเพื่อกำรปรับปรุงพันธุ์ยังมีไม่มำก ปัจจุบันเริ่มมีกำรนำ เทคโนโลยีชีวภำพที่ช่วยลดระยะเวลำ
และเพิ่มควำมแม่นยำ มำใช้ปรับปรุงพันธุ์ข้ำวให้มีคุณสมบัติดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพเพื่อ
กำรปรับปรุงพันธุ์ในประเทศไทยยังดำเนินกำรอยู่ในวงจำ กัด 7) องค์ควำมรู้ที่สนับสนุนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์มี
น้อย ทำ ให้ผลิตภัณฑ์แป้งข้ำวมีควำมหลำกหลำยน้อย 8) ประสิทธิภำพกำรแปรรูปต่ำ เนื่องจำกโรงงำนแปรรูป
ยังคงใช้เครื่องจักรเก่ำ ขำดกำรบำรุง และขำดควำมเชี่ยวชำญในกำรปรับปรุงระบบกำรผลิตทำ ให้เกิดกำร
สูญเสียในกระบวนกำรแปรรูป รวมทั้งใช้พลังงำนสูง และ 9) ต้นทุนโลจิสติกส์สูง ประเทศไทยมีต้นทุนโลจิ
สติกส์ของข้ำวประมำณร้อยละ 19 ของมูลค่ำกำรค้ำข้ำวในแต่ละปี หรือมำกกว่ำ 61,000 ล้ำนบำทต่อปี จำก
ค่ำขนส่ง ค่ำดูแลเก็บรักษำค่ำสูญเสียและเสียหำยระหว่ำงจัดกำร รวมทั้ง ค่ำบริหำรจัดกำรต่ำงๆ
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ให้ควำมสำคัญและเล็งเห็นศักยภำพ
ของอุ ต สำหกรรมข้ ำ ว จึ ง จั ด ตั้ ง โปรแกรมสนั บ สนุ น กำรวิ จั ย และพั ฒ นำข้ ำ วเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หำและเพิ่ ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น ของอุ ต สำหกรรมข้ ำ วตลอดห่ ว งโซ่ ก ำรผลิ ต ควบคู่ กั บ กำรลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม โดยกรอบยุทธศำสตร์วิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมข้ำว สวทช. ปี พ.ศ. 2554-2559 ประกอบด้วย
5 ยุทธศำสตร์หลัก
เป้าหมาย:
ใช้ วิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ เพิ่ม ขี ด ควำมสำมำรถของเกษตรกรไทยและกำรแข่ งขั น ของ
อุตสำหกรรมข้ำวของประเทศตลอดห่วงโซ่กำรผลิต และกำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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กรอบยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวของ สวทช.:
ยุทธศาสตร์
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 พันธุ์ข้ำวเขตนำน้ำฝนและเขตนำชลประทำนที่ปรับตัว
กำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้ำว
(adaptation) ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ (น้ำ
และเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว
ท่วม แล้ง ดินเค็ม และกำรระบำดของโรคและแมลงศัตรูข้ำว
 พันธ์ข้ำวและเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวที่ใช้ทรัพยำกร (น้ำปุ๋ย)
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 พันธุ์ข้ำวให้ผลผลิตต่อพื้นที่มำกกว่ำ 1 ตันต่อไร่ (ข้ำวลูกผสม)
ยุทธศาสตร์ที่ 2
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพโรงสีข้ำว

 ประสิทธิภำพกำรสีข้ำวโรงสีข้ำวเพิ่มขึ้น เช่น ปริมำณข้ำวสำร
เต็มเมล็ด และประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์จำกข้ำว

 ผลิตภัณฑ์ข้ำวที่มีควำมหลำกหลำยและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้
อุตสำหกรรมข้ำว

ยุทธศาสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ด้ำนนวัตกรรม
บริกำรที่มีประสิทธิภำพ

 กำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนโลจิสติกส์ที่มี
ประสิทธิภำพ เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต กำรเก็บเกี่ยวและกำร
ขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
กำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกำร
กีดกันทำงกำรค้ำ

 ข้อมูลวิทยำศำสตร์เพื่อสนับสนุนกำรส่งออกและลดกำรกีด
กันทำงกำรค้ำ
 กำรจัดทำฐำนข้อมูล LCI (Life Cycle Inventory
Database) สำหรับข้ำวและผลิตภัณฑ์จำกข้ำว
 กำรประเมินค่ำคำร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของ
ผลิตภัณฑ์จำกข้ำว

ทั้งนี้ สวทช. กำหนดเป้ำหมำยสำคัญของโปรแกรมดังต่อไปนี้
1. พันธุ์ข้ำวที่ปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ และกำรระบำดของโรคและแมลงศัตรู
ข้ำว
2. โรงสีข้ำวมีประสิทธิภำพกำรสีข้ำวเพิ่มขึ้น
3. ผลิตภัณฑ์ข้ำวที่มีควำมหลำกหลำยและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้อุตสำหกรรมข้ำว
4. กำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภำพเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต กำรเก็บเกี่ยว
และกำรขนส่ง
5. ข้อมูลวิทยำศำสตร์เพื่อสนับสนุนกำรส่งออกและลดกำรกีดกันทำงกำรค้ำ
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กำรกำหนดกรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมข้ำวของ สวทช. ทั้ง 5 ยุทธศำสตร์หลัก
เพื่อแก้ไขปัญหำตลอดทั้งห่วงโซ่ของอุตสำหกรรมข้ำวของประเทศ ตั้งแต่กำรผลิตโดยภำคกำรเกษตรกำรแปร
รูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำของภำคอุตสำหกรรม ตลอดจนผลกระทบที่เกิ ดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมหำกมีกำรวิจัยและพัฒนำ
โดยนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเข้ำไปในระบบกำรผลิตของอุตสำหกรรมข้ำวตลอดห่วงโซ่ นอกจำกจะแก้ไข
ปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบแล้ว ยังสนับสนุนให้เกิดอุตสำหกรรมใหม่ที่มีมูลค่ำสูง นอกจำกนั้นหำกมี
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมจะช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้อุตสำหกรรมข้ำว เพิ่มรำยได้
และสร้ำงชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมต่อเนื่อง เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศ รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบโลจิสติกส์

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอุตสาหกรรมข้าวและความมั่นคงด้าน
อาหารในการรับมือภาวะโลกร้อน
ประเมินเชื้อพันธุกรรม
- องค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลเชื้อพันธุกรรมข้ำว
ไทย
- เครื่องหมำยโลเลกุลเพื่อช่วยในกำรคัดเลือก
พัฒนำพันธุ์ข้ำวด้วเครื่องหมำย
และปรับปรุงพันธุ์ข้ำว
ต้นน้า โมเลกุลศึกษำยีนและบทบำท
- ควำมเข้ำใจกลไกหรือกระบวนกำรต่ำงๆ ที่
หน้ำที่ของยีน
เกิดขึ้นในเซลล์ ที่นำไปสู่กำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำว
พัฒนำพันธุ์ข้ำวลูกผสม
- พั น ธุ์ ข้ ำ วที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต สู ง ทนต่ อ โรคแมลง
และภัยธรรมชำติ/เหมำะสมต่อกำรแปรรูป
ส่งเสริมกำรผลิตและใช้เมล็ดพันธุ์
- เกษตรกรสำมำรถผลิตเมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้เอง
ดีแก่เกษตรกร
- เพิ่มผลผลิ ตข้ำวต่อพื้นที่และประสิ ทธิภ ำพ
กำรผลิต
พัฒนำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
- ระบบเฝ้ำระวังและเตือนภัยกำรระบำดของ
- กำรปลูก
โรคและแมลงศัตรูข้ำวสำคัญ
กลางน้า - กำรเก็บเกี่ยว/นวดข้ำว
- เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในกำรปลู กและ
พัฒนำเทคโนโลยีไอซีทีเฝ้ำระวัง
เก็บเกี่ยวทีเ่ หมำะสมกับสภำพพื้นที่ปลูก
กำรระบำดของโรคและแมลงศัตรู
ข้ำว และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ
พัฒนำประสิทธิภำพกำรสีและอบ
- โรงสีขนำดกลำงและเล็ก มีประสิทธิภำพใน
ข้ำว
กำรผลิตลดกำรใช้พลังงำนและลดปริมำณกำร
สูญเสีย
ปลายน้า พั ฒ นำเทคโนโลยี ก ระบวนกำร
- ผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป
ผลิ ต และพั ฒ นำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ ำ ว
- ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มู ล ค่ ำ เพิ่ ม สู ง เช่ น อำหำรเสริ ม
และผลพลอยได้จำกกำรแปรรูป
สุขภำพ เครื่องสำอำง เวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์
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ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาด้านเมล็ดพันธุ์ (พ.ศ. 2554-2559)
ภายใต้แผนกลยุทธ์การวิจยั และพัฒนา สวทช. ระยะที่ 2
พ.ศ. 2554 – 2559 (Strategic Planning Alliance II: SPA II)
อุตสำหกรรมเมล็ดพันธุ์เป็นอุตสำหกรรมต้นน้ำที่สำคัญ มีผลต่อปริมำณและคุณภำพของผลผลิตทำง
กำรเกษตร มีควำมสำคัญในแง่ควำมมั่นคงของประเทศ ควำมมั่นคงด้ำนอำหำร โดยกำรพึ่งพำสำยพันธุ์ที่พัฒนำ
เองในประเทศ พันธุ์ที่มีกำรปรับตัวได้ดีในกำรเพำะปลูกในประเทศ หรือในประเทศเขตร้อนเมล็ดพันธุ์เป็น
สินค้ำเกษตรที่เป็นผลิตภัณฑ์ปริมาณต่้า มูลค่าเพิ่มสูง มีผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และเทคโนโลยีมีบทบาทสูงต่อการพัฒนาเมล็ด
พันธุ์ ตัวอย่ำงเช่น เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมบำงพันธุ์รำคำกิโลกรัมละ 200,000 บำท กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ให้
ผลตอบแทนสูงต่อเกษตรกรโดยสร้ำงรำยได้ต่อครอบครัวตั้ง แต่ 10,000 ถึง 100,000 บำท ภำยในเวลำ 4-5
เดือน ในพื้นที่เพำะปลูกเพียง 1-2 ไร่ จึงเหมำะกับเกษตรกรรำยย่อยที่มีฝีมือ
เทคโนโลยีชีวภำพมีบทบำทสูงต่อกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์ โดยช่วยร่นระยะเวลำในกำรพัฒนำพันธุ์
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว กำรปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้พืชปรับตัวต่อผลกระทบ
อันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ ทั้งกำรต้ำนทำนต่อโรคแมลง ทนร้อน ทนแล้ง หรือพันธุ์ที่มีกำร
ใช้น้ำและปุ๋ยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
อุตสำหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทยเติบโตอย่ำงรวดเร็วในระยะ 8 ปีที่ผ่ำนมำ โดยเมล็ดพันธุ์กำรค้ำมีมูลค่ำ
เศรษฐกิจทั้งตลำดในประเทศและส่งออกรวมปีละประมำณ 7,000 ล้ำนบำท ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเมล็ด
พันธุ์พืชมำกเป็นอันดับ 3 ของภูมิภำคเอเชีย -แปซิฟิก และเป็นอันดับที่ 12 ของโลกในปี พ.ศ. 2553 ประเทศ
ไทยมีรายได้ในการส่งออกเมล็ดพันธุ์เป็นมูลค่า 3,133 ล้านบาท มีบริษัทเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยมากถึง
184 บริ ษั ท ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น บริ ษั ท ในกลุ่ ม Trading (ซื อมา ขายไป) 139 บริ ษั ท บริ ษั ท รั บ จ้ า งผลิ ต
(contract production) 11 บริษัท และบริษัทที่มีการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์
(Branding) 34 บริษัท ก่อให้เกิดการจ้างงาน ในภาคเกษตรไม่ต่้ากว่า 30,000 ครอบครัว ประเทศไทยมี
ศักยภำพก้ำวสู่กำรเป็นศูนย์กลำงเมล็ดพันธุ์เขตร้อนของเอเชีย โดยรัฐต้องให้กำรสนับสนุนงำนวิจัยและพัฒนำ
สำยพั น ธุ์ ซึ่ ง เป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นส ำคั ญ ที่ ท ำให้ อุ ต สำหกรรมเมล็ ด พั น ธุ์ ข องไทยแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ ำ งยั่ ง ยื น แผน
ยุทธศำสตร์ด้ำนเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 ถึง 2554 ภำยใต้กรอบนโยบำยเทคโนโลยีชีวภำพ
ของประเทศปี พ.ศ. 2547-2552 เกิดจำกควำมร่วมมือของหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐสถำบันกำรศึกษำ และ
เอกชนที่เกี่ยวข้องในคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ โดยเป้าหมายส้าคัญของยุทธศาสตร์เมล็ดพันธุ์ คือ “เพิ่มบทบาทใน
การพัฒนาพ่อแม่พันธุ์ของไทยเอง พร้อมกับมีเครื่องหมายการค้า (brand name) ของประเทศนอกจาก
การรับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ ” เพื่อช่วยยกระดับมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ให้เป็นระดับ 3,000 ล้านบาท
ภายในปี พ.ศ. 2554 และ 5,000 ล้านบาทภายในปี พ.ศ. 2559 (จำกเดิมมูลค่ำกำรส่งออกในปี พ.ศ. 2548
จำนวน 1,500 ล้ำนบำท) และเพิ่มรำยได้ให้กับเกษตรกรจำกกำรได้ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภำพดีอย่ำงแพร่หลำย
เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ดีใช้ เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ แผนยุทธศำสตร์ด้ำนเมล็ดพันธุ์ที่ผ่ำนมำ ประกอบด้วย
แผนงำนหลัก 5 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรบริหำรจัดกำรเชื้อพันธุกรรม 2) กำรปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภำพ
3) กำรพัฒนำเทคนิคกำรตรวจวินิจ ฉัยโรค 4) กำรพัฒนำระบบกำรผลิ ตเมล็ดพันธุ์คุณภำพสูง (เทคโนโลยี
โรงเรือนที่เหมำะสมต่อกำรผลิตเมล็ดพันธุ์) 5) กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรเคลือบเมล็ดและสำรพอกเมล็ดจำ ก
ผลิตภัณฑ์ทำงธรรมชำติ กลุ่มพืชที่มุ่งเน้น ในระยะแรกภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ คือ กลุ่มข้ำวโพด กลุ่มพริก
มะเขือเทศและกลุ่มแตง
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สวทช. เล็งเห็นควำมสำคัญของอุตสำหกรรมเมล็ดพันธุ์ ได้จัดตั้งโปรแกรมวิจัยและพัฒนำเมล็ดพันธุ์
เป็นหนึ่งในโปรแกรมมุ่งเป้ำภำยใต้คลัสเตอร์อำหำรและกำรเกษตร ในแผนกลยุทธ์ สวทช. ระยะที่ 1 (พ.ศ.
2549-2553) โดยกำหนดแผนงำนหลักของโปรแกรม ให้สอดคล้องตำมแผนยุทธศำสตร์เมล็ดพันธุ์มีกำรบูรณำ
กำรทำงำนร่วมกับกลุ่มคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ ถึงแม้คลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ไม่มีกำรจัดตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร แต่ได้รับ
ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่ร่วมอยู่ในกลุ่มคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์มำกกว่ำ 75
หน่วยงำน (ภำครัฐ และสถำบันกำรศึกษำ 15 หน่วยงำน และภำคเอกชน 60 บริษัท) ผลกำรดำเนินงำนที่
สำคัญ ได้แก่ กำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรประเมินเชื้อพันธุกรรมพืช (พริก มะเขือเทศ แตง กวำ
และข้ำวโพด) กำรให้บริกำรฐำนข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืชผ่ำนเว็บไซด์ www.biotec.or.th/germplasm กำร
ถ่ำยทอดเชื้อพันธุกรรมพืชที่ผ่ำนกำรประเมินไม่ต่ำกว่ำ 1,000 สำยพันธุ์ แก่นักปรับปรุงพันธุ์ทั้งภำครัฐและ
เอกชน ตัวอย่ำงควำมสำเร็จ เช่น ภำคเอกชนนำเชื้อพันธุกรรม พริกเกสรตัวผู้เป็นหมันต่อยอดเป็นพันธุ์ลูกผสม
กำรค้ำ กำรร่วมวิจัยกับภำคเอกชนใน 14 โครงกำรวิจัยกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพในกำรปรับปรุงพันธุ์ เช่น กำร
ปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวต้ำนทำนโรคไวรัส ร่วมกับบริษัท ยูนิซีดส์ จำกัด ออกเป็นพันธุ์ลูกผสมกำรค้ำ “ยูนิ
เอช 109” กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรทดสอบพันธุ์ข้ำวโพดไร่ร่วมกับกลุ่ ม SME ทำงภำคเหนือ ส่งผลให้ พันธุ์
ข้ำวโพดไร่ “นครสวรรค์ 3” ของศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชำกำรเกษตร ขยำยผลสู่ภำคเอกชนและ
เกษตรกร สร้ ำงผลกระทบเป็นมูลค่ำไม่ต่ำกว่ำ 300 ล้ ำนบำท กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรทดสอบพันธุ์ร่ วมกับ
ประเทศจีน กำรสนับสนุนด้ำนกำรผลิตนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในภำคเอกชนต่อไป
กำรดำเนินงำนโปรแกรมวิจัยและพัฒนำเมล็ดพันธุ์ ในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2554-2559) เน้นสร้ำงผลงำน
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ของประเทศ โปรแกรมมีเป้ำหมำยมุ่งเน้นสนับสนุน
กำรใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขีดควำมสำมำรถของอุตสำหกรรมเมล็ดพันธุ์กำรสร้ำงสำยพันธุ์พ่อแม่
ของไทยเอง กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภำพสูง และลดควำมสูญเสียกลยุทธ์กำรดำเนินงำนมุ่ง
กำรร่วมวิจัยกับภำคเอกชน เพื่อกระตุ้นให้ภำคเอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนำมำกขึ้น กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ให้ภำคเอกชนใช้เทคโนโลยีชีวภำพเพื่อกำรปรับปรุงพันธุ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเร็วขึ้น กำรพัฒนำบุคลำกร
โดยเน้ นควำมร่ วมมือกับ ภำคเอกชน สนับ สนุนภำคเอกชนรำยย่อยโดยสร้ำงเครือข่ำยกำรทดสอบพันธุ์ใน
ต่ำงประเทศ เพื่อให้เอกชนรำยย่อยมีโอกำสส่งพันธุ์ไปทดสอบศักยภำพ ตลอดจนนำไปสู่กำรปรับปรุงพันธุ์ที่
ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ ผลักดันให้มีกำรยกระดับหน่วยบริหำรจัดกำรเชื้อพันธุกรรมใน
ระดับชำติ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจำกภำคเอกชนสำมำรถพัฒนำต่อยอดและสร้ำงผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ออกสู่
ตลำดได้ เร็ ว ขึ้ น ยั ง เป็ น กำรสร้ ำ งมู ล ค่ ำ เพิ่ ม ในอุ ต สำหกรรมต่อ เนื่อ ง เพิ่ ม มูล ค่ ำกำรส่ ง ออกเมล็ ด พั นธุ์ แ ละ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรใช้เมล็ดพันธุ์คุณภำพดี เกิดควำมยั่งยืนและควำมมั่นคง
ของอุตสำหกรรมในประเทศ ทั้งนี้คำดว่ำผลกระทบจำกกำรวิจัยและพัฒนำนอกจำกเพิ่มมูลค่ำกำรส่งออกเป็น
5,000 ล้ำนบำทแล้วยังทำให้เกิดผลกระทบต่อภำคเอกชนและเกษตรกรเป็นมูลค่ำไม่ต่ำกว่ำ 2,500 ล้ำนบำท
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ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันส้าปะหลังประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2559)
และโปรแกรมวิจัยและพัฒนามันส้าปะหลัง ภายใต้แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา สวทช.
ระยะที่ 2 พ.ศ. 2554 – 2559 (Strategic Planning Alliance II: SPA II)
อุตสำหกรรมมันสำปะหลังของประเทศไทย ประกอบด้วยกำรผลิตมันสำปะหลัง อุตสำหกรรมแปรรูป
มันสำปะหลัง และอุตสำหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ผลิตภัณฑ์จำกกำรแปรรูป ผลผลิตหลักของอุตสำหกรรมแปรรูปมัน
สำปะหลัง คือมันเส้น/มันอัดเม็ด และแป้งมันสำปะหลัง แม้กำรส่งออกผลิตภัณฑ์หลักมีมูลค่ำเพียง 47,800
ล้ำนบำท แต่ผลิตภัณฑ์หลักที่ใช้ในประเทศทำให้เกิดอุตสำหกรรมต่อเนื่องมูลค่ำมำกกว่ำ 300,000 ล้ำนบำท
เช่น อุตสำหกรรมกระดำษ อุตสำหกรรมกำรหมั ก (ผงชูรส กรดไลซีน) และอุตสำหกรรมอำหำร อุตสำหกรรม
มันสำปะหลัง ยังเกี่ยวข้องกับเกษตรกรมำกกว่ำ 2.6 ล้ำนคน มีกำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรมต่อเนื่องอีกกว่ำ 1
ล้ำนคน นับได้ว่ำอุตสำหกรรมมันสำปะหลังมีควำมสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
นอกจำกเป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมเดิมที่มีอยู่ ควำมต้องกำรมันสำปะหลังเพื่อผลิตพลังงำน และ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ไบโอพลำสติก กรดแล็กติก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำประเทศไทยมีพื้นที่
ปลูกมันสำปะหลัง 7-8 ล้ำนไร่ จำกนโยบำยและข้อจำกัดในพื้นที่เพำะปลูก ทำให้ไม่สำมำรถขยำยพื้นที่ปลูก
กำรเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังเพื่อป้อนอุตสำหกรรมเดิมและอุตสำหกรรมใหม่ จึงขึ้นกับควำมสำมำรถของ
ประเทศในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่
ปัจจุบันประเทศไทยมีพันธุ์มันสำปะหลังที่ให้ผลผลิตสูงถึง 5-6 ตันต่อไร่ ภำยใต้สภำวะกำรปลูกที่
เหมำะสม เช่น กำรให้น้ำและปุ๋ย แต่กำรปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรไทย ไม่มีกำรดูแล ขำดกำรจัดกำรดิน
และน้ำ ทำให้ผลผลิตเฉลี่ยโดยรวมของประเทศได้เพียง 3.6 ตันต่อไร่ แนวทำงกำรเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ในระยะ
สั้นและกลำง คือกำรบริหำรจัดกำรดินและน้ำ รวมทั้งกำรเลือกใช้พันธุ์ที่เหมำะสมกับชุดดินจะทำให้ผล ผลิต
เฉลี่ ย ของประเทศเพิ่ ม ขึ้ น ใกล้ เ คี ย งกั บ ศั ก ยภำพพั น ธุ์ ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ในขณะเดี ย วกั น สำมำรถใช้
เทคโนโลยีชีวภำพในกำรปรับปรุงพันธุ์ให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นมำกกว่ำ 5-6 ตันต่อไร่ และมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงขึ้น
ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของโลก เพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน ต้องเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต พัฒนำกำรผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดกำรใช้พลังงำน
เพื่อลดกำรปลดปล่อยคำร์บอน กำรบำบัดน้ำเสีย กำรจัดทำ Carbon footprint กำรประเมินวัฏจักรชีวิต (Life
Cycle Assessment: LCA) ของผลิ ต ภัณ ฑ์จ ำกมั นส ำปะหลั ง เป็ นกำรเตรี ยมควำมพร้ อ มเพื่อ รับ มือ กั บ
ข้อกำหนดของประเทศคู่ค้ำในกำรส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในอนำคต
กำรพั ฒ นำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ จำกมั น ส ำปะหลั ง นอกจำกเพิ่ ม มู ล ค่ ำ มั น ส ำปะหลั ง แล้ ว ยั ง รั ก ษำ
เสถียรภำพรำคำมันสำปะหลัง ช่วยให้เกษตรกรมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น กำรที่อุ ตสำหกรรมมันสำปะหลังเกี่ยวเนื่อง
กับเกษตรกร และอุตสำหกรรมกำรผลิต ควำมยั่งยืนของอุตสำหกรรมปลำยน้ำ จึงขึ้นกับควำมเข้มแข็งของ
เกษตรกรและควำมสำมำรถในกำรดูดซับเทคโนโลยี กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตของเกษตรกร ผ่ำนกลไก
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เป็นส่วนสำคัญในกำรนำเทคโนโลยี ที่พัฒนำขึ้นไปสู่กำรเพิ่มคุณภำพชีวิตของเกษตรกร
โดยรวม
กรอบยุทธศำสตร์วิจัยพัฒนำมันสำปะหลังประเทศไทย พ.ศ. 2555-2559 จัดทำขึ้นโดยมีโจทย์จำก
อุตสำหกรรมมันสำปะหลัง มีกำรวิเครำะห์ตั้งแต่ตันน้ำถึงปลำยน้ำ ทบทวนผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ เพื่อ
นำมำต่อยอดและส่งมอบผลงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ยุทธศำสตร์ดังกล่ำวมีเป้ำหมำยโดยรวมดังต่อไปนี้
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เป้าหมาย:
1. เพื่อให้เกษตรกรไทยมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
2. เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมแป้งมันสำปะหลังของประเทศอย่ำง
ยั่งยืน
3. เพื่อเพิ่มมูลค่ำของอุตสำหกรรมมันสำปะหลังโดยกำรนำมันสำปะหลังไปใช้ในกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่ำเพิ่มขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กรอบยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันส้าปะหลังประเทศไทย:
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่ของประเทศและปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มี
คุณสมบัติเหมำะกับกำรแปรรูปหรือใช้งำนในอุตสำหกรรมเฉพำะ
เป้าหมาย:
 เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ของประเทศจำก 3.6 เป็น 5 และ 6 ตันต่อไร่ตำมลำดับ
 พันธุ์มันสำปะหลังที่มีเม็ดแป้งขนำดเล็กก็ สัดส่วนอะมิโลสและอะมิโลเพคตินต่ำงๆ และมี
คุณสมบัติเพื่ออุตสำหกรรมเฉพำะ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 กำรพัฒ นำเทคโนโลยีกำรเก็บเกี่ยวและภำยหลั งกำรเก็บเกี่ยว และกำรควบคุม
คุณภำพผลผลิต
เป้าหมาย:
 เพิ่มประสิทธิภำพกำรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ลดกำรสูญเสียผลผลิตร้อยละ 20 ลดต้นทุนกำร
ผลิตลงได้ประมำณร้อยละ 30-40
 เทคโนโลยีมันเส้นสะอำด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรแปรรูปมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีควำมหลำกหลำยและมูลค่ำเพิ่ม
เป้าหมาย:
 เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตแป้งมันสำปะหลังจำกร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 85
 เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตไบโอก๊ำซจำกร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 80
 ลดกำรใช้พลังงำนและควำมร้อนในกระบวนกำรผลิตแป้งมันสำปะหลังได้ร้อยละ 5-10
 เทคโนโลยีกำรผลิตไบโอเอทำนอลจำกหัวมันสำปะหลัง
 ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังดัดแปรคุณภำพสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภำพ
เป้าหมาย:
กำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภำพ เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต กำรเก็บเกี่ยว
และกำรขนส่งมันสำปะหลังเข้ำสู่โรงงำนอุตสำหกรรมรวมทั้งกำรจัดกำรระบบกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพสูง ใช้
พลังงำนต่ำ และลดกำรปลดปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เศรษฐกิจชุมชนและกำรตลำด
เป้าหมาย:
 เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตมันสำปะหลังองเกษตรกรทำให้เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้น มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และชุมชนเข้มแข็งพึ่งพำตนเองได้
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
เป้าหมาย:
 เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร
 เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอย่ำงยั่งยืนของภำคกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกมันสำปะหลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 7 กำรลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ
เป้าหมาย:
 มีข้อมูลวิทยำศำสตร์เพื่อสนับสนุนกำรส่งออกและลดกำรกีดกันทำงกำรค้ำ
 จัดทำ LCA carbon/ Water footprint ของผลิตภัณฑ์จำกมันสำปะหลังตั้งแต่ขั้นตอนกำร
เพำะปลูกและเก็บเกี่ยว จนถึงกำรผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง เอ
ทำนอล และเม็ดพลำสติกชีวภำพประเภทพอลิแล็กติค (PLA)
ด้ว ยควำมส ำคัญและศักยภำพของอุตสำหกรรมมันส ำปะหลั ง ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) จึงมีโปรแกรมสนับสนุนงำนวิจัยและพัฒนำมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของอุตสำหกรรมมันสำปะหลังตลอดห่วงโซ่กำรผลิตควบคู่กำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
กรอบกำรดำเนินงำนโปรแกรมมันสำปะหลังของ สวทช. เน้นกำรดำเนินงำนที่ตอบสนองยุทธศำสตร์วิจัยและ
พัฒนำมันสำปะหลังของประเทศ ยุทธศำสตร์ที่ 1, 2, 3 และ 7 โดยมีแผนงำนหลัก 4 ด้ำน ดังนี้
แผนงานที่ 1 กำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิกำรผลิตมันสำปะหลัง
แผนงานที่ 2 กำรปรับปรุงและกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตแป้งมันสำปะหลัง
แผนงานที่ 3 กำรพัฒนำเทคโนโลยี/กระบวนกำรผลิตแป้งดัดแปรและผลิตภัณฑ์ใหม่จำกมันสำปะหลัง
แผนงานที่ 4 กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตเอทำนอลจำกมันสำปะหลัง
ทั้งนี้ สวทช. กำหนดเป้ำหมำยสำคัญของโปรแกรมดังต่อไปนี้
1. เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจำก 3-4 ตันต่อไร่ เป็น 5-6 ตันต่อไร่ ในพื้นที่ทดสอบไม่น้อยกว่ำ 3,500
ไร่ เพื่อให้มีกำรขยำยผลต่อในวงกว้ำง
2. เครื่องปลูกและเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำรผลิตมันสำปะหลัง
3. เพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิตแป้งมันสำปะหลังจำกร้อยละ 70 เป็น ร้อยละ 85 ลดกำรใช้
พลังงำนร้อยละ 5-10 และเพิ่มประสิทธิภำพระบบผลิตก๊ำซชีวภำพ จำก ร้อยละ 65 เป็นร้อยละ
80 โดยมีเป้ำหมำยใน 30 โรงงำน
4. โรงงำนต้นแบบผลิตเอทำนอลจำกหัวมันสด
5. ผลิตภัณฑ์มูลค่ำเพิ่ม เช่น อำหำรสัตว์จำกกำกมัน แป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยวิธีควำมร้อนชื้น
เป็นต้น
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กรอบยุทธศำสตร์วิจัยและพัฒนำมันสำปะหลังของประเทศ เป็นกำรบูรณำกำรงำนวิจัยและพัฒนำ
รวมทั้งกำรใช้งบประมำณของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อแก้ไขปัญหำตลอดห่วงโซ่
อุตสำหกรรมมันสำปะหลังของประเทศ ตั้งแต่กำรผลิ ตโดยภำคกำรเกษตร กำรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูล ค่ำของ
ภำคอุตสำหกรรม ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม หำกมีกำรวิจัยและพัฒนำโดยนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี เข้ำไปในระบบกำรผลิ ตของอุตสำหกรรมมันส ำปะหลั งตลอดห่ ว งโซ่นอกจำกแก้ไขปัญหำ
อุปสรรคต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบแล้ว ยังสนับสนุนให้เกิดอุตสำหกรรมใหม่ที่มีมูลค่ำสูงนอกจำกนั้ นหำกมีกำรนำ
ผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมจะช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับอุตสำหกรรมมันสำปะหลัง เพิ่ม
รำยได้และสร้ำงชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีกับเกษตรกร เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
สิ่งแวดล้อมได้อย่ำงยั่งยืน
กำรคำดคะเนผลกระทบทำงเศรษฐกิ จ จำกกำรนำวิ ทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี เข้ำ ไปช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภำพของอุตสำหกรรมมันสำปะหลังตลอดห่วงโซ่ พบว่ำมีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 130,000 ล้ำนบำท
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มูลค่าเพิ่มจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในห่วงโซ่การผลิต
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โปรแกรมพืชเพื่ออนาคต
ภายใต้แผนกลยุทธ์การวิจยั และพัฒนา สวทช. ระยะที่ 2
พ.ศ. 2554 – 2559 (Strategic Planning Alliance II: SPA II)
กำรดำเนินงำนของโปรแกรมกำรปรับปรุงพันธุ์พืชพลังงำนและพันธุ์พืชที่ปรับตัวต่อภำวะโลกร้อน
ในช่วงระยะเวลำระหว่ำงปี 2554-2559 แบ่งเป็น 2 ด้ำน คือ 1) กำรปรับปรุงพันธุ์พืชพลังงำนและพันธุ์พืชที่
ปรับตัว ต่อภำวะโลกร้ อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ 2) กำรเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ โดยกำรบริหำร
จัดกำรเทคโนโลยีและเขตกรรมที่เหมำะสม ดังนี้
1. การปรับปรุงพันธุ์พืชพลังงานและพันธุ์พืชที่ปรับตัวต่อภาวะโลกร้อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มุ่งเน้นองค์ควำมรู้และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพเพื่อกำรปรับปรุงพันธุ์พืชให้
มำกขึ้น โดยเฉพำะกลุ่มพืชที่มีศักยภำพทำงด้ำนเศรษฐกิจสูง ซึ่งมีควำมสำคัญของประเทศอย่ำงชัดเจนและ
ประเทศสำมำรถจะแข่งขันได้โดยกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำในพืชที่มีควำมสำคัญ อำทิเช่น อ้อย
ปำล์มน้ำมัน รวมทั้งกำรสร้ำงนักปรับ ปรุงพันธุ์พืชที่มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ และสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำนที่จำเป็นต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยี โดยกำรวิ จัยและพัฒนำนั้นมุ่งเน้นกำรพัฒนำเทคโนโลยีพื้นฐำน 3
ส่วนหลักๆ คือ
1.1 การค้นและศึกษาหน้าที่การแสดงออกของยีน (Functional Genomics)
เป้ำหมำย : ตำแหน่งของยีน และบทบำทหน้ำที่ของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสำคัญทำงกำรเกษตร
แนวทำงดำเนินงำน
- สร้ำงแผนที่ยีน (Genetic mapping) และกำรวิเครำะห์ทำงพันธุกรรม (Genetic analysis)
- ค้ำหำและทำนำยบทบำทหน้ำที่ของยีนที่อยู่บนตำแหน่ง QTL ที่สำคัญและยีนที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะสำคัญทำงกำรเกษตร
- ศึกษำและวิเครำะห์ลักษณะรูปแบบกำรแสดงออกของยีน
- ศึกษำบทบำทหน้ำที่ของยีนด้วยวิธีส่งเสริมหรือยับยั้ง กำรแสดงออกของยีน และใช้ชีวสำรสน
เทศ (bioinformatics) และกำรศึ ก ษำชี ว วิท ยำเชิ งระบบ (system biology) ช่ว ยใน
กำรศึกษำ
- ควำมเข้ำใจกลไกหรือกระบวนกำรต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในเซลล์ ที่นำไปสู่กำรปรับปรุงพันธุ์พืช
1.2 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลและการประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช (Maker Assisted
Selection – MAS)
เป้ำหมำย : เครื่องหมำยโมเลกุลช่วยในกำรคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์
แนวทำงดำเนินงำน
- พัฒ นำเครื่ องหมำยโมเลกุล ที่ควบคุ มลั กษณะทำงกำรเกษตรที่ดี และลั กษณะส ำคัญทำง
เศรษฐกิจ
- พัฒนำเครื่องหมำยโมเลกุลที่จำเพำะกับยีน (gene specific maker)
- ประเมินควำมแม่นยำของกำรใช้เครื่องหมำยโมเลกุลในกำรปรับปรุงพันธุ์
- ปรับปรุงโดยใช้เครื่องหมำยโมเลกุลในกำรคัดเลือกร่วมกับวิธีมำตรฐำน
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1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีการถ่ายยีน เพื่อใช้ในการสร้างพันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรม
เป้ำหมำย : ระบบกำรถ่ำยยีน (Transformation System) ที่มีประสิทธิภำพในพืชเศรษฐกิจที่มี
ควำมสำคัญ โดยพิจำรณำจำกศักยภำพของผลิตภัณฑ์ คุณค่ำทำงสังคมและเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้น รวมทั้งควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีที่มีอยู่ของประเทศ ดังนี้
กลุ่มที่ 1กลุ่มพืชที่ประเทศมีความพร้อม
เป็นกลุ่มพืชที่ประเทศไทยมีกำรพัฒนำมำจนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์แล้ว
กลุ่มที่ 2
กลุ่มพืชที่จะสร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศ
เป็นพืชกลุ่มที่จะสร้ำงใหม่ให้กับประเทศได้ โดยพิจำรณำถึงแนวโน้มปัญหำของโลก
ในอนำคต
พืช
ระยะที่ 1 ระยะสัน (3-5 ปี)
 ไม้น้ำ
 กล้วยไม้
 ปทุมมำ
ระยะที่ 2 ระยะกลาง (5-10 ปี)
 มันสำปะหลัง
 อ้อย
 ข้ำวโพด
ระยะที่ 3 ระยะยาว (10 ปีขึนไป)
 ยูคำลิปตัส
 ปำล์มน้ำมัน
 ยำงพำรำ

ลักษณะเป้าหมาย
สร้ำงควำมแปลกใหม่ เช่น เรืองแสง
สีสันแปลกตำ ยืดอำยุกำรปักแจกัน ต้ำนทำนแมลง ต้ำนทำนไวรัส
สีสันแปลกตำ
Waxy cassava เพิ่มผลผลิต
ต้ำนทำนโรคหนอนกอ โรคใบขำว เพิ่มไฟเบอร์ เพิ่มผลผลิต
ใช้ biomass นอกเหนือจำกฝักที่เป็นอำหำร
อำยุสั้น ลกลิกนิน เพิ่มควำมยำวของไฟเบอร์
อำยุสั้น เพิ่มผลผลิต
ให้มีปริมำณเนื้อไม้สูง

แนวทางด้าเนินงาน
- พัฒนำระบบกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
- พัฒนำระบบกำรถ่ำยยีนที่มีประสิทธิภำพสูง
- พัฒนำ promoter และ selectable maker ใหม่ ที่เป็น non antibiotic resistance
maker
- พัฒนำ promoter ที่แสดงออกเฉพำะเนื้อเยื่อ
- ประเมินควำมปลอดภัยทำงชีวภำพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมและอำหำรใน
ระดับโรงเรียนและภำคสนำม
ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา
 สวทช. ได้ให้กำรสนับสนุนกำรวิจัยเพื่อกำรศึกษำหน้ำที่และกำรแสดงออกของยีนในพืชต่ำงๆ
 ได้พัฒนำเทคนิคกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อปำล์มน้ำมันโดยใช้ใบอ่อนจำกยอดผ่ำนกระบวนกำร
embryogenesis

ผ-38

 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำเทคนิคกำรเพำะเลี้ยงเนื้อปำล์มน้ำมันโดยใช้เนื้อเยื่อตำจำกก้ำนช่อดอก
ตัวเมียผ่ำนกระบวนกำร direct-shoot organogenesis
 อยู่ ร ะหว่ำ งกำรพัฒ นำระบบกำรถ่ำ ยยี น ในปำล์ ม น้ำมัน ที่ มีป ระสิ ท ธิภ ำพด้ ว ยเชื้อ อะโกร
แบคทีเรียม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ได้องค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีที่จำเป็นในกำรพัฒนำพันธุ์พืช
o ทรำบตำแหน่งยีนและบทบำทหน้ำที่ของยีน
o ได้ระบบกำรถ่ำยยีนที่มีประสิทธิภำพ
 พันธุ์พืชที่เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ พันธุ์ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
 บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถด้ำน Marker assisted selection technology (MAS) และพันธุ
วิศวกรรม นักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่ที่สำมำรถใช้ tool ด้ำน molecular ในกำรปรับปรุงพันธุ์
พืช
แนวทางการน้าผลงานไปใช้ประโยชน์
 กำรนำผลงำนไปใช้ประโยชน์เชิงวิชำกำร
 กำรนำผลงำนไปใช้ประโยชน์
ปัจจัยของความส้าเร็จ (Key Success Factor)
 มีนโยบำยชัดเจนและได้รับแรงสนับสนุนจำกรัฐบำล
 มีงบประมำณและกำลังคนเพียงพอ
 มีกำรคัดสรรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศมำใช้ประโยชน์
 กำรบริหำรจัดกำร
2. การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพืนที่ โดยการบริหารจัดการเทคโนโลยีและเขตกรรมที่เหมาะสม
นอกเหนือจำกกำรพัฒนำพันธุ์พืชที่มีคุณลักษณะตำมต้องกำรแล้ว กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ เป็นส่วนที่มีควำมสำคัญเช่นกัน กำรบริหำรจัดกำรดิน น้ำ และกำรเลือกใช้พันธุ์ที่
เหมำะสมต่อพื้น ที่ โดยกำรประยุ กต์ใช้เ ทคโนโลยีเพื่อเขตกรรม ลดกำรใช้น้ำและปุ๋ยลดกำรใช้ ส ำรเคมี
(biocontrol) และด้ ำ น logistic (GIS, Modeling Simulation, Precision farming, Agritonics,
Mechatronics, automation) ทั้งนี้โปรแกรมได้มุ่งเน้น กำรจัดทำแปลงสำธิต หรือ กำร demonstration
ในระดับภำคสนำมหรือแปลงเกษตรกร ซึ่งอำจจะเน้นดำเนินกำรในอ้อย ซึ่งมีเครือข่ำยหรือพันธมิตรอยู่แล้ว
เป็นต้นแบบในกำรดำเนินงำน มีกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีต่ำงๆ ที่ สวทช. มีกำรพัฒนำหรือมีควำมสำมำรถอยู่
เพื่อนำมำประยุกต์ใช้หรือกำรนำทดสอบหรือสำธิตให้กลุ่มเป้ำหมำยได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญใน
กำรที่จะขยำยผลเทคโนโลยี และสร้ำงผลกระทบให้กับอุตสำหกรรมได้มำกขึ้น
2.1 การเลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสมต่อพืนที่
2.2 การบริหารจัดการดินและน้า
2.3 การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
2.4 การใช้ Biocontrol เพื่อควบคุมโรค
2.5 ICT กับการบริหารจัดการแปลงผลิตอ้อย
2.6 ระบบ Logistic
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ยุทธศาสตร์/แผนแม่บทด้านสัตว์รายชนิด
ยุทธศาสตร์โคนมและผลิตภัณฑ์นม ปี พ.ศ. 2555-2559
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์
นม ของอุตสำหกรรมนมในประเทศไทยเป็น 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้กำรเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและเพิ่มศักยภำพกำรผลิตน้ำนมโคของเกษตรกร
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรโคนมและผลิตภัณฑ์นม
กลยุทธ์ ที่นำมำใช้ในกำรพัฒนำยุทธศำสตร์โคนมและผลิตภัณฑ์นม ปี พ.ศ. 2555- 2559 มีกำรเน้น
ด้วยกัน 4 ด้ำน ดังนี้
1. ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้กำรเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร
2. ด้ำนกำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพกำรผลิตน้ำนมโคของเกษตรกร
3. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริโภค และผลิตภัณฑ์นมเพื่อกำรแข่งขัย
4. ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับองค์กรโคนมและผลิตภัณฑ์นม
จำกกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์โคนมและผลิตภัณฑ์นม ปี พ.ศ. 2555-2559 นี้ ทำงกรมปศุสัตว์ได้
คำดหวังว่ำ เกษตรกรคนไทยจะได้รับประโยชน์ดังนี้
1. น้ำนมโคที่เกษตรกรผลิตได้มีเสถียรภำพรำคำและกำรตลำดรองรับได้ตลอดทั้งปี
2. น้ำนมโคมีคุณภำพ มำตรฐำน และสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้
3. คนไทยบริโภคนมเพิ่มขึ้น มีสุขภำพอนำมัยดีขึ้น
4. เกษตรกรมีอำชีพที่มั่นคง มีกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ คุ้มต่อกำรลงทุน
5. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรม (Hub) ในภูมิภำคอำเซียน
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ยุทธศาสตร์โคเนือ ปี พ.ศ. 2555-2559
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโคเนื้อ ปี พ.ศ 2555 –
2559 โดย เน้น 5 ยุทธศำสตร์ คือ
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรผลิตโคเนื้อ
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรควบคุมป้องกันโรคระบำดสัตว์
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรตลำด
4. ยุทธศำสตร์กำรศึกษำวิจัย
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
จำกแผนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำโคเนื้อทั้ง 5 ยุทธศำสตร์ที่กล่ำวข้ำงต้นนั้น ทำงกรมปศุสัตว์ คำดว่ำจะ
ได้รับผลประโยชน์ในด้ำน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจ หมำยถึง สำมำรถผลิตโคเนื้อได้เพิ่มขึ้น ผลิตเนื้อคุณภำพได้เพิ่มขึ้ นสำมำรถทดแทน
เนื้อโคนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ มีกำรส่งออกโคมีชีวิตไปจำหน่ำยต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น
ด้านสังคม หมำยถึง มีแผนแม่บทในกำรพัฒนำโคเนื้อ สนับสนุนให้เกิดกำรรวมตัวของเกษตรกรเพื่อ
ร่วมกันคิด ร่วมกันวำงแผน และร่วมกันแก้ปัญหำด้ำนกำรผลิต กำรตลำด และพัฒนำระบบกำรเลี้ ยงโคเนื้อ ลด
ปัญหำด้ำนสังคมจำกกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนจำกสังคมชนบทสูสังคมเมือง
ด้านสิ่งแวดล้อม หมำยถึง มีกำรผลิตได้เพิ่มขึ้น และสำมำรถผลิตปุ๋ยคอกทดแทนกำรใช้ปุ๋ยเคมี มีกำร
นำฟำงข้ำว วัสดุเหลือใช้จำกโรงงำนอุตสำหกรรมมำใช้เป็นอำหำรโคเนื้อ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุกร ปี พ.ศ. 2555-2559
กรมปศุสัตว์ ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยพัฒนำสุกรและผลิตภัณฑ์ ได้จัดทำแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำสุกร ปี พ.ศ. 2555- 2559 ขึ้น โดยมีเป้ำหมำย เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสุกรของประเทศทั้งระบบ
ให้สะอำด ปลอดโรค ปลอดภัย สำหรับผู้บริโ ภค สำหรับ ยุทธศาสตร์ที่เป็นประเด็นส้าคัญในการพัฒนาให้
บรรลุเป้าหมาย มี 3 ประเด็น คือ
1. พัฒนำกำรผลิตสุกรและผลิตภัณฑ์
2. พัฒนำโรงฆ่ำสุกร กำรขนส่ง และกำรตลำด
3. พัฒนำมำตรฐำนปัจจัยกำรผลิตสุกรและผลิตภัณฑ์
กำรจัดทำแผนพัฒนำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสุกร ปี พ.ศ. 2555-2559 หรือ อีก 5 ปี ข้ำงหน้ำนี้ ได้
คำดหวังว่ำ กำรผลิตสุกรในประเทศพัฒนำได้ตำมเกณฑ์กำรจัดกำรที่ดีทั้งระดับฟำร์มและโรงงำน รวมถึงกำร
ควบคุมป้องกันโรคระบำดสัตว์ได้ เพิ่มควำมปลอดภัยทำงอำหำร และ เชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งตลำดภำยในประเทศ
และตลำดส่งออก โรงฆ่ำสุกรภำยในประเทศและสถำนที่จัดวำงจำหน่ำยซำกสุกร ตลอดจนกำรขนส่งได้รับกำร
ปรับปรุง และพัฒนำให้สะอำดถูกสุขอนำมัย ปลอดภัยในกำรบริโภค นอกจำกนั้นกำรส่งออกเนื้อสุกรและ
ผลิตภัณฑ์ขยำยตัวเพิ่มขึ้น และรักษำระดับรำยได้มูลค่ำทำงเศรษฐกิจกำรผลิตสุกร
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ยุทธศาสตร์สัตว์ปีกที่เลียงระบบฟาร์ม ปี พ.ศ. 2555-2559
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์สัตว์ปีกที่เลี้ยงระบบฟำร์ม กรมปศุสัตว์ ได้จัดทำแผนยุทธศำสตร์สัตว์ปีกที่
เลี้ ย งระบบฟำร์ ม ปี พ.ศ. 2555 – 2559 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทำงในกำรบริ ห ำรจั ด กำร
ยุทธศำสตร์สั ตว์ปี กที่ เลี้ย งระบบฟำร์ มทั้งระบบให้ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภ ำพและเกิดประสิ ทธิผ ล ตั้งแต่
กระบวนกำรผลิตจนถึงผู้บริโภค และนำไปสู่กำรขับเคลื่อนปฏิบัติ โดยให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
ขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของเกษตรกรและผู้บริโภคทั้งในและต่ำงประเทศ สัตว์ปีกที่ได้
นำมำจัดทำเป็นยุทธศำสตร์ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ไก่เนื้อ ปี 2555- 2559
เป็นแนวทำงกำรพัฒนำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับต่ำงประเทศ รวมถึงรักษำระดับ
ควำมเป็นผู้นำกำรส่งออกสินค้ำไก่เนื้อแปรรูปของโลกด้วยมำตรฐำนทุกขั้นตอนกำรผลิตไก่เนื้อที่มีคุณภำพ
ตลอดห่วงโซ่อำหำร และสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้ ดังนั้นคณะกรรมกำรฯ ได้กำหนดกรอบยุทธศำสตร์
ออกเป็น 4 กลยุทธ์ ดังนี้
1. พัฒนำคุณภำพกำรผลิต
2. เพิ่มศักยภำพกำรตลำด
3. สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค
4. สร้ำงนวัตกรรม
จำกยุทธศำสตร์ไก่เนื้อ ทั้ง 4 กลยุทธ์ นี้ได้มีแผนงำน / โครงกำร กิจกรรม หน่วยงำนที่รับผิดชอบดูแล
งบประมำณที่ต้องใช้ในกำรวิจัยและพัฒนำภำยใน 5 ปี ข้ำงหน้ำอีกด้วย
ทิศทางงานวิจัย อีก 5 ปี ข้างหน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการผลิต
1. กำรปรับปรุงโรงเรือนและระบบกำรเลี้ยงสัตว์ปีกของเกษตรกรรำยย่อย
2. กำรปรับระบบกำรเลี้ยงไก่ภำคธุรกิจ
3. กำรพัฒนำระบบคุณภำพกำรผลิตและสุขภำพ
4. กำรพัฒนำเครือข่ำยและศักยภำพห้องปฏิบัติกำร
5. กำรสร้ำงระบบเตือนภัยและควำมเสี่ยงโรคระบำดสัตว์ปีก
6. กำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้โรคสัตว์ปีกและกำร
ประชำสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เพิ่มศักยภาพการตลาด
1. กำรศึกษำวิจัยตลำดภำยในและภำยนอกประเทศ
2. กำรพัฒนำตลำดภำยใน
3. กำรประชำสัมพัน์ภำพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ไก่และเพิ่มช่องทำงกำรส่งออก
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค
1. กำรพัฒนำและควบคุมคุณภำพกำรผลิตระดับโรงงำนเข้ำสู่เกณฑ์มำตรฐำน
2. กำรพัฒนำระบบ Logistic
3. ระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สร้ำงควำมเชื่อมั่นผู้บริโภค
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ยุทธศาสตร์ ที่ 4 สร้างนวัตกรรม
1. กำรศึกษำวิจัยสร้ำงพันธุ์ไก่เนื้อไทย
2. กำรศึกษำวิจัยอำหำรเสริม / วัตถุดิบอำหำรสัตว์
3. กำรศึกษำวิจัยพัฒนำผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ไทย
4. กำรศึกษำวิจัยทำงระบำดของโรคสัตว์ปีก หรือกำรกลำพันธุ์ของเชื้อ รวมถึงโรคสัตว์อุบัติ
ใหม่-อุบัติซ้ำ ซึ่งเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของภูมิอำกำศ เพื่อภำวะโลกร้อนรองรับ
ยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ปี 2555- 2559
กำรกำหนดยุทธศำสตร์ไก่ไข่ ปี พ.ศ. 2555- 2559 นี้ ได้ปรับปรุงจำกยุทธศำสตร์ไก่ไข พ.ศ. 25532557 เพื่อเป็นกรอบทิศทำงให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปปฏิบัติให้เกิดควำมมั่นคงและยั่งยืนแก่ผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั้งระบบ
และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยแบ่งเป็น 3 ยุทธศำสตร์ คือ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่มกำรบริโภคและขยำยตลำดส่งออกไข่ไก่
ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพกำรเลี้ยงไก่ไข่
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้วยมำตรฐำนกำรผลิตและมำตรฐำนสินค้ำไข่ไก่
ซึ่งทั้ง 3 ยุทธศำสตร์นี้ มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นระบบ โดยให้ควำมสำคัญในด้ำนกำรเพิ่ม
ปริมำณกำรบริโภคและขยำยกำรส่งออกไข่ไก่แปรรูป เนื่องจำกกำรผลิตได้พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตเพิ่มขึ้น
อย่ำงรวดเร็ว และมีกำรควบคุมกำรผลิตที่ได้คุณภำพมำตรฐำน เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และกำร
สร้ำงควำมมั่นคงให้กับอำชีพกำรเลี้ยงไก่ไข่
ทิศทางงานวิจัย อีก 5 ปี ข้างหน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มการบริโภคและขยายตลาดส่งออกไข่ไก่
1. กำรรณรงค์ส่งเสริมกำรบริโภคไข่ไก่ในประเทศ
2. กำรพัฒนำระบบตลำดไข่ไก่เพื่อรองรับผลผลิต
3. กำรวิจัยและพัฒนำแปรรูปไข่ไก่เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลียงไก่ไข่
1. กำรศึกษำวิจัยพัฒนำพันธุ์และวัตถุดิบอำหำรสัตว์ทดแทน
2. กำรควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก
3. กำรสร้ำงหลักประกันควำมเสี่ยงในกำรเลี้ยงไก่ไข่
4. ปรับปรุงระเบียบ กฏหมำยและกำรบังคับใช้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้วยมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้าไข่ไก่
1. กำรปรับระบบกำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มให้ได้มำตรฐำน
2. กำรรับรองคุณภำพอำหำรสัตว์และสำรตกค้ำง
3. กำรตรวจรับรองคุณภำพไข่ไก่
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ภาคผนวก ค.
ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนด้านการเกษตรของอาเซียน
AEC Blue Print
A7. อาหาร เกษตร และป่าไม้
38. ยกระดับการค้าภายในและภายนอกอาเซียน และความสามารถในการแข่งขันของสินค้า/ผลิตภัณฑ์อาหาร
เกษตร และป่าไม้ของอาเซียนในระยะยาว
การดาเนินงาน :
1) ติดตามการดาเนินการตามความตกลง CEPT ในผลิตภัณฑ์เกษตรและป่าไม้
2) พัฒนาและใช้ระบบบริหารจัดการคุณภาพการประมงที่จะช่วยสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของอาหารและสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ประมงอาเซียนใน
ตลาดโลก โดยการดาเนินการตามระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard
Analysis Critical Control Point: HACCP) และปรับปรุงวิธีปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และปรับใช้
ระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจขนาด
เล็กในอาเซียน ภายในปี 2009
3) จั ด ตั้ ง ระบบโดยใช้ แ นวทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี ท างการเกษตร/การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า ( Good
Agriculture /Aquaculture Practice: GAP) การจัดการทางสุขาภิบาลและสุขภาพสัตว์ที่ดี
(Good Animal Husbandry Practices: GAHP) การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี (Good Hygiene
Practice: GHP) การปฏิบัติที่ดีทางการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) และ
ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิ กฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis Critical Control
Point: HACCP) เป็นพื้นฐาน สาหรับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีความสาคัญทางการค้า มี
ศักยภาพทางการค้า ภายในปี 2012
4) ปรับประสานระบบการกักกันและวิธีการตรวจสอบหรือสุ่มตัวอย่าง ภายในปี 2010 และมาตรการ
ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสาหรับผลิตภัณฑ์เกษตร อาหาร และป่าไม้ ที่มีความสาคัญทาง
การค้า มีศักยภาพทางการค้า ให้สอดคล้องกับแนวทางหรือมาตรฐานสากล ที่สามารถปฏิบัติได้
ภายในปี 2015
5) ปรับประสานระดับปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ของยาปราบศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์ที่มีการค้า
อย่างแพร่หลาย ให้สอดคล้องกับแนวทางหรือมาตรฐานสากล ที่สามารถปฏิบัติได้ ภายในปี 2010
6) ปรับประสานกรอบกฎเกณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ให้
สอดคล้องกับแนวทางหรือมาตรฐานสากล ที่สามารถปฏิบัติได้ ภายในปี 2015
7) ปรับประสานมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพสาหรับผลิตภัณฑ์พืชสวนและผลิตภัณฑ์
เกษตรที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจในอาเซียน ให้สอดคล้องกับแนวทางหรือมาตรฐานสากล ที่
สามารถปฏิบัติได้ ภายในปี 2015
8) ปรับประสานการควบคุมสุขภาพสัตว์ (ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้า) เพื่อความปลอดภัยของอาหาร โดย
ใช้กรอบมาตรฐานร่วมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้สอดคล้องกับ
แนวทางหรือมาตรฐานสากล ที่สามารถปฏิบัติได้ ภายในปี 2015
9) ปรับประสานแนวทางสาหรับการใช้สารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและมาตรการเพื่อขจัดการใช้
สารเคมีอันตราย ให้สอดคล้องกับแนวทางหรือมาตรฐานสากล ที่สามารถปฏิบัติได้ ภายในปี 2009
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10) พัฒนากรอบอ้างอิงระดับภูมิภาคสาหรับระเบียบขั้นตอน การออกใบรับรองด้านป่าไม้ ภายในปี
2015
39. ส่งเสริมความร่วมมือ แนวทางร่วมและการถ่ายโอนเทคโนโลยี ระหว่างอาเซียนกับองค์กรระดับนานาชาติ
ระดับภูมิภาค และภาคเอกชน
การดาเนินงาน :
1) พัฒนากลยุทธ์/ท่าทีร่วมในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของอาเซียนกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น
องค์การการค้าโลก (WTO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การโรค
ระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) อนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ (IPPC) คณะกรรมาธิการ
โครงการมาตรฐานอาหาร (CODEX) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่กาลังจะสูญพันธุ์ (CITES) และประเทศคู่เจรจา
2) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและการถ่ายโอนเทคโนโลยีสาหรับผลิตภัณฑ์ เกษตร อาหาร และ
ป่าไม้
3) จัดตั้งพันธมิตรด้านยุทธศาสตร์และแนวทางร่วมกับภาคเอกชนในการส่งเสริมความปลอดภัยทาง
อาหาร โอกาสการลงทุนและร่วมลงทุน สนับสนุนการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรและการเข้าสู่ตลาด
4) เสริมสร้างความพยายามในการต่อต้านการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย และการค้าที่เกี่ ยวเนื่อง การเกิดไฟ
ป่า และผลที่เกี่ยวเนื่องจากไฟป่า และ
5) ส่งเสริมความพยายามในการต่อต้านการทาประมงที่ผิดกฎหมาย
40. ส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรของอาเซียนเพื่อเป็นวิธีการในการเพิ่มอานาจและเสริมสร้างการเข้าสู่ตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เกษตร เพื่อสร้างเครือข่ายกลไกในการเชื่อ มโยงสหกรณ์การเกษตร และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์การเกษตรในการส่งเสริมประโยชน์ให้กับเกษตรกรในภูมิภาค
การดาเนินงาน :
1) เสริมสร้างพันธมิตรด้านยุทธศาสตร์ระหว่างสหกรณ์การเกษตรในอาเซียน ผ่านความร่วมมือใน
ระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับพหุภาคี
2) จัดตั้งการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพในอาเซียน และ
3) ส่งเสริมการลงทุนทางตรงและการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับสหกรณ์การเกษตรอาเซียน ผู้ผลิต
ผู้บริโภค และผู้ค้า
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แผนนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (AIFS)
องคประกอบที่ 1: ความมั่นคงอาหารและการบรรเทากรณีฉุกเฉิน/ขาดแคลน
กลยุทธที่ 1: เพิ่มความเขมแข็งในการจัดการดานความมั่นคงอาหาร
องคประกอบที่ 2: การพัฒนาการคาอาหารอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 2: การสงเสริมเพื่อนาไปสูการตลาดและการคาสินคาอาหาร
องคประกอบที่ 3: ระบบบูรณาการขอมูลดานความมั่นคงอาหาร
กลยุทธที่ 3: สรางความเขมแข็งใหแกระบบบูรณาการขอมูลดานความมั่นคงอาหาร
องคประกอบที่ 4: นวัตกรรมการเกษตร
กลยุทธที่ 4: การสงเสริมการผลิตอาหารอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 5: สนับสนุนใหมีการลงทุนดานอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรใหมากขึ้น
กลยุทธที่ 6: จาแนกและแกไขปญหาในประเด็นที่เกี่ยวของกับความมั่นคงดานอาหาร (เชน การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงานชีวภาพ)
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ความร่วมมือด้านการเกษตรและด้านอาหารของอาเซียน
ด้านการเกษตร
1. พืช ดาเนินการภายใต้ ASEAN Sectoral Working Group on Crops (ASWGC) ในความ
รับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร มีกิจกรรม อาทิ การปรับประสานมาตรฐานด้านสุขภาพอนามัยของพืช การ
จัดทาค่าสารพิษตกค้างสูงสุดของอาเซียน (ค่า MRLs) สาหรับสารกาจัดศัตรูพืช การจัดทามาตรฐานพืชของ
อาเซียน
2. ปศุสัตว์ ดาเนินการภายใต้ ASEAN Sectoral Working Group on Livestock (ASWGL) ใน
ความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ ซึ่งมีกิจกรรม อาทิ การจัดทามาตราฐานวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ การ
จัดทามาตราฐานฟาร์มและโรงงานที่เกี่ย วข้องกับการปศุสัตว์ ความร่วมมือเพื่อควบคุมโรคระบาดสั ตว์ใน
อาเซียน ความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคระบาดสัตว์และการพัฒนาปศุสัตว์
3. ประมง ดาเนินการภายใต้ ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi) ในความ
รับผิดชอบของกรมประมง ซึ่งมีกิจกรรม อาทิ การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การปรับประสานมาตรการ
SPS ด้านการประมง การจัดทา Good Aquaculture Practice (GAqP) การจัดทามาตรฐานสินค้าประมง
และการส่งเสริมการทาประมงอย่างยั่งยืน
4. สหกรณ์การเกษตร ดาเนินการภายใต้ ASEAN Sectoral Working Group on Agricultural
Cooperatives (ASWGAC) ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีกิจกรรม อาทิ การส่งเสริมสหกรณ์
การเกษตรในภูมิภาคอาเซียน การพัฒนาระบบห่วงโซ่การตลาดของสินค้าสหกรณ์ การพัฒนาบุคลากร และ
การสร้างเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ในประเทศอาเซียน
5. การส่ ง เสริ ม และฝึ ก อบรมด้ า นการเกษตร ด าเนิ น การภายใต้ ด าเนิ น การภายใต้ ASEAN
Sectoral Working Group on Agricultural Training and Extension (AWGATE) ในความรับผิดชอบของ
กรมส่งเสริ มการเกษตร มีกิจกรรม อาทิ การจัดฝึกอบรมระดับภูมิภาคด้านการผลิต การแปรรูป และการ
จัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) ของสินค้าเกษตร การแลกเปลี่ยนการเยือน และการจัดงานสัปดาห์
เกษตรกรอาเซียน
6. ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ภายใต้ ASEAN Technical Working Group on
Agricultural Research and Development (ATWGARD) ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร โดย
เน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรระหว่างประเทศสมาชิก
ด้านอาหาร
1. ความมั่นคงด้านอาหาร เป็นความร่วมมือภายใต้ ASEAN Food Reserve Board (AFSRB) ใน
ความรับผิดชอบของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงด้าน
อาหารในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมทั้งอุปสงค์และอุปทานของสินค้าโภคภัณฑ์หลัก 4
ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง และน้าตาล นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือในความรับผิดชอบของสานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ได้แก่ ระบบสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน+3 (ASEAN Plus Threen Emergency Rice
Reserve - APTERR) เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความมั่นคงอาหาร กรณีภัยพิบัติฉุกเฉิน และให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม และโครงการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารภาคพื้นอาเซียน (ASEAN Food
Security Information System Project-AFSIS) ซึ่งเน้นการจัดทาข้อมูลของสินค้าเกษตรที่สาคัญ 5 ชนิด
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ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง อ้อยโรงงาน และมันสาปะหลัง การจัดทารายงานการเตือนภัยด้าน
การเกษตร และประมาณสถานการณ์ล่วงหน้าของสินค้าดังกล่าว
2. การดูแลรักษาอาหาร (Food Handling) ดาเนินการภายใต้ ASEAN Working Group on Halal
Food ในความรับผิดชอบของสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และกรมปศุสัตว์ เพื่อ
รวบรวมและขึ้นทะเบียนรายชื่อสารเสริมในอาหารฮาลาลที่ใช้ในอาเซียน เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอาหารฮาลาล และการจัดทามาตรฐานฮาลาล
3. ความปลอดภัยด้านอาหาร ดาเนินการภายใต้ ASEAN Task Force on Codex ในความ
รับผิดชอบของสานั กงานมาตรฐานอาหารสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่อติดตาม และกาหนดท่าที
ร่วมกันของอาเซียนเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้ Codex อาทิ มาตรฐานน้าปลา น้ามันราข้าว ซอส
พริก ทุเรียน เป็นต้น
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การร่วมกาหนดมาตรฐานอาเซียนด้านการเกษตร
ภายใต้รัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้-AMAF
1. มาตรฐานพืชสวนและพืชอาหาร - Task Force on the ASEAN Standards for Horticultural
Produce and other Food Crops (TF MASHP)
 ประกาศรับรองแล้ว 29 เรื่อง ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง สับปะรด มะละกอ เงาะ ส้มโอ ส้มเปลือกร่อน
มังคุด แตงโม ฝรั่ง ลองกอง มะพร้าวอ่อน กล้วย กระเทียม หอมแดง ขนุน แตงกวา เมล่อน สละ กระเจี๊ยบ
เขียว มะม่วงหิมพานต์ พริกหวาน หอมใหญ่ พริก ชมพู่ ละมุด มะเขือยาว ฟักทอง และข้าวโพดหวาน
 มาตรฐานที่อยู่ระหว่างพิจารณา ได้แก่ มะขามหวาน กะหล่าปลี ถั่วฝักยาว ขมิ้น และเมล็ดกาแฟ
 แผนกาหนดมาตรฐานอาเซียน ได้แก่
- ปี 2556: น้อยหน่า มันเทศ ถั่วลิสง เห็ดสาหรับบริโภค (เห็ดหอม/เห็ดนางรม) ชา และเมล็ดโกโก้
- ปี 2557: แก้วมังกร ผักใบ (ผักกาด ผักขม ผักบุ้ง ผักขาวปลี) และกะหล่าดอก
- ปี 2558: บร็อคโคลี่ ผักกาดหอม มะระ บวบ เผือก และทุเรียนเทศ
 เกษตรอินทรีย์ (Organic agriculture)
2. การกาหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้าง (MRL)- Expert WG on the Harmonization of MRL of
Pesticide among ASEAN Members : EWG-MRL
กาหนดค่า ASEAN-MRL ของสารพิษตกค้างได้มากกว่า 800 ชนิด สอดคล้องกับมาตรฐาน Codex
และข้อมูลการใช้สารเคมี/ข้อมูลสารพิษตกค้างของประเทศสมาชิกอาเซียน และข้อมูลการใช้สารเคมี/ข้อมูล
สารพิษตกค้างของประเทศสมาชิกอาเซียน
3. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices GAP) ของ ASEAN หรือ ASEAN
GAP ครอบคลุม 3 กลุ่มสินค้า คือ ผักผลไม้ สัตว์น้า (กุ้ง) กาหนดแล้ว และปศุสัตว์ (มีแผนจะกาหนด)
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แผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (SPA-FS)
แผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (SPA-FS) ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ สาหรับการจัดทา
แผนนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหาร
กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งในการจัดการด้านความมั่นคงอาหาร
แผนงานที่ 1.1: แผนงาน/กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงอาหารของชาติ
กิจกรรมที่ 1.1.1: ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายของแหล่งที่มาของอาหาร และการเพิ่มระดับการริเริ่ม
ความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน
กิจกรรมที่ 1.1.2: สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของแผนงานสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคง
อาหารของชาติ รวมทั้งการบริหารจัดการคลังอาหารของชาติ การวางแผนศักยภาพการใช้ที่ดินทาง
การเกษตร และการสนับสนุนทางวิชาการสาหรับการจัดเตรียมตารางสมดุลอาหารของชาติ
กิจกรรมที่ 1.1.3: ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนผ่าน
เครือข่ายและการหารือระดับภูมิภาคในการกาหนดและดาเนินการแผนงาน/กิจกรรมความมั่นคงด้าน
อาหารของชาติ
กิจกรรมที่ 1.1.4: ส่งเสริมแผนงานความช่วยเหลือด้านอาหารสาหรั บกลุ่มเป้าหมายที่มีความไม่มั่นคง
ด้านอาหาร
แผนงานที่ 1.2: การพัฒนากลไกและการริเริ่มในการสารองความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาค
กิจกรรม ที่ 1.2.1: สร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการว่าด้วยการสารองเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
ของอาเซียน (AFSRB) และฝ่ายเลขานุการให้เป็นระบบ ในการจัดการและเผยแพร่สถิติและข้อมูล
เรื่องอาหารและความมั่นคงด้านอาหารให้ อยู่บนพื้นฐานของการวางแผนการผลิตอาหารและการค้า
ภายในภูมิภาคอย่างมี ประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 1.2.2: สนับสนุนการจัดตั้งกลไกระยะยาวสาหรับ ASEAN+3 ในการสารองข้าวกรณีฉุกเฉิน
กิจกรรมที่ 1.2.3: ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 2: การส่งเสริมเพื่อนาไปสู่การตลาดและการค้าสินค้าอาหาร
แผนงานที่ 2.1: ส่งเสริมการริเริ่มที่สนับสนุนการค้าอาหารอย่างยั่งยืน
กิจกรรมที่ 2.1.1: การร่วมมืออย่างเต็มที่และดาเนินการตามความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน (ATIGA) ที่
บัญญัติว่าด้วยการค้าผลิตภัณฑ์อาหาร
กิจกรรมที่ 2.1.2: ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้านการค้าระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
รวมถึงข้อมูลราคา ปริมาณการค้า การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์
กลยุทธ์ ที่ 3: สร้างความเข้มแข็งในการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อ
การพยากรณ์ที่มีประสิทธิภ าพ การวางแผนและติดตามด้านอุปทาน และการนาไปใช้ประโยชน์สาหรับ
สินค้าอาหารพื้นฐาน
แผนงานที่ 3.1: สร้างความเข้มแข็งให้แก่โครงการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร แห่ง
ภาคพื้นอาเซียน (AFSIS) เพื่อใช้เป็นกลไกในระยะยาว
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กิจกรรมที่ 3.1.1: จัดทาการประเมินความมั่นคงอาหาร และจาแนกสาเหตุที่สาคัญของความไม่มั่นคง
ด้านอาหาร
กิจกรรมที่ 3.1.2: รวบรวมและปรับข้อมูลให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และแบ่งข้อมูลด้านอุปทาน และ
อุปสงค์/การนาไปใช้ประโยชน์ของสินค้าอาหารหลัก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันสาปะหลัง
และน้าตาล และคงไว้ซึ่งข้อมูลพื้นฐานที่สัมพันธ์กับความมั่นคงอาหารสาหรับแต่ละประเทศ สมาชิก
ในภูมิภาคในฐานข้อมูลระดับภูมิภาค
กิจกรรมที่ 3.1.3: พัฒนาระบบการเตือนภัยล่วงหน้า การติดตาม และการตรวจสอบข้อมูลให้เป็น
พื้นฐานสาหรั บการพัฒ นาแผนงานและการตัดสินใจระดับ นโยบายในการแก้ปัญหาความมั่นคง
อาหาร รวมถึงราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
กลยุทธ์ที่ 4: การส่งเสริมการผลิตอาหารที่ยั่งยืน
แผนงานที่ 4.1: ปรับปรุงระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร เพื่อให้เกิดระบบการผลิตที่มั่นคง ลด
การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว และลดต้นทุนการเคลื่อนย้าย
กิจกรรมที่ 4.1.1: ส่งเสริมการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานในประเทศสมาชิก โดยจัดทาเป็นแบบจาลอง
สาธิตและแบ่งปันความรู้
กิจกรรมที่ 4.1.2: จัดทาการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพและระบบชลประทาน
ของประเทศสมาชิกสาหรับการผลิตอาหาร
กิจกรรม ที่ 4.1.3: กระตุ้นให้มีการริเริ่ม/ระบบการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะ
เมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เคมีการเกษตร และระบบชลประทานสาหรับการผลิตอาหารใน
พื้นที่ที่มีศักยภาพในภูมิภาค
แผนงานที่ 4.2: การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีศักยภาพสาหรับการพัฒนาการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 4.2.1: ส่งเสริมการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอื่นสาหรับการผลิตอาหารให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
กิจกรรมที่ 4.2.2: ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนในการส่งเสริมการผลิต
อาหาร ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน การบริโภคอาหาร การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการลดการ
สูญเสีย การตลาดและการค้า
กิจกรรมที่ 4.2.3: ส่งเสริมการยอมรับและการดาเนินการตามหลักปฏิบัติการเกษตรที่ดี (GAP) ใน
ภูมิภาคอาเซียน
แผนงานที่ 4.3: ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตร รวมถึงงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการปรับปรุ งประสิทธิภาพการ
ผลิตและผลผลิตการเกษตร
กิจกรรมที่ 4.3.1: สนับสนุนการริเริ่มในการลดความสูญเสียจากการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวของ
ผลผลิตอาหารหลักให้เหลือน้อยที่สุด
กิจกรรมที่ 4.3.2: ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเกษตรและการผลิต
กิจกรรมที่ 4.3.3: ส่งเสริมวิธีการทางเลือกและการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารอย่าง
ยั่งยืน
กิจกรรมที่ 4.3.4: ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานเรื่องข้าวของ IRRI
แผนงานที่ 4.4: ส่งเสริมให้มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการเร่งรัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ
กิจกรรมที่ 4.4.1: ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้
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กิจกรรมที่ 4.4.2: ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตการเกษตร
กิจกรรมที่ 4.4.3: สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาการเกษตรระดับภูมิภาค
กิจกรรมที่ 4.4.4: สนับสนุนการริเริ่มเพื่อส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงที่ดินและแหล่งน้า ปัจจัยการผลิต
ด้านการเกษตรและเงินทุนได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เกษตรกรรายย่อย เพื่อสนับสนุนการ
ผลิตอาหาร
กิจกรรมที่ 4.4.5: สร้างความเข้มแข็งการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรและองค์กรเกษตรกรเพื่อเพิ่มความ
ยืดหยุ่น
กลยุทธ์ที่ 5: สนับสนุนให้มีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในด้านอาหารและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มความ
มั่นคงอาหาร
แผนงานที่ 5.1: ส่งเสริมการพัฒนาอาหารและอุตสาหกรรมการเกษตร
กิจกรรมที่ 5.1.1: สนับสนุนการลงทุนภาครัฐในเรื่องอาหารและอุตสาหกรรมการเกษตร
กิจกรรมที่ 5.1.2: สร้างความเข้มแข็งในการเพิ่มขีดความสามารถสาหรับการนามาตรฐานระหว่าง
ประเทศ ในเรื่องความปลอดภัยอาหารและประกันคุณภาพรวมถึงระบบการออกใบรับรองมาใช้
กลยุทธ์ที่ 6: การจาแนกและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านอาหาร
แผนงานที่ 6.1: การแก้ปัญหาการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพโดยคานึงถึงความมั่นคงด้านอาหาร
กิจกรรมที่ 6.1.1: การทบทวนสถานภาพและแนวโน้มการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพในภูมิภาคและ
ผลกระทบที่ เป็นไปได้ของความมั่นคงด้านอาหาร
กิจกรรมที่ 6.1.2: การพัฒนาความร่วมมือกับคณะทางานรายสาขาอื่น ซึ่ง รับผิดชอบการพัฒนา
เชื้อเพลิงชีวภาพ
แผนงานที่ 6.2: การแก้ปัญหาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความมั่นคงด้านอาหาร
กิจกรรมที่ 6.2.1: การศึกษาเพื่อจาแนกผลกระทบที่เป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความ
มั่นคงด้าน อาหาร
กิจกรรมที่ 6.2.2: การจาแนกมาตรการเพื่อบรรเทาหรือปรับใช้กับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศต่อความมั่นคงด้านอาหาร
กิจกรรมที่ 6.2.3: การพัฒนาความร่วมมือกับคณะทางานรายสาขาอื่น ที่สามารถแก้ไขปัญหาการลด
หรือปรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
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โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS)
กรอบเชิงกลยุทธ์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ช่วงปี 2012–2022
กรอบเชิงกลยุทธ์สาหรับ 10 ปีข้างหน้า
ลาดับความสาคัญของภาคการเกษตร
- ส่งเสริมการเกษตรที่สามารถแข่งขันได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยั่งยืน
การเกษตร
ภายใต้โครงการสนับสนุนการเกษตรหลัก ระยะที่ 2 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS) เห็นพ้อง
ร่วมกันในด้านทิศทางกลยุทธ์ใหม่เพื่อจัดการกับความท้าทายของภูมิภาคในด้านการพัฒนาการเกษตรที่เกิดขึ้น
ใหม่ ระยะที่สองของโครงการยอมรับตัวขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงในภูมิ รวมถึงกระบวนการเปิดเสรี
ทางการค้าที่ดาเนินการอยู่ การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาด การเสื่อมสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ผลของการเกษตรต่ อการเปลี่ ย นแปลงภูมิอ ากาศและผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงภู มิอ ากาศต่อ ภาค
การเกษตร และความตระหนักทั่วโลกเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้ยังรับทราบความจาเป็นที่จะ
จัดลาดับพื้นที่มุ่งเน้นในบริบทของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด และมุ่งเน้นจาเพาะไปที่ประเด็นที่เชื่อมต่อกับ
การค้าสินค้าเกษตรข้ามพรมแดนที่ขยายตัวและการปรับตัวเข้าหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โครงการใหม่มี 4 เสาหลัก ได้แก่:
เสาหลักที่ 1: การสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ระดับโลกในด้านความปลอดภัยทางอาหารและ
การทาให้การค้าสินค้าเกษตรทันสมัย เสาหลักนี้จะบรรลุผลสาเร็จได้ด้วยการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและ
การลงทุนในธุรกิจเกษตรในระเบียงเศรษฐกิจ GMS ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารที่ได้รับการปรับให้
เหมาะสมโดยอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานระหว่างประเทศ ระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการค้าบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-commerce) และวิธีการสอบรับรองแบบชุมชนมีส่วนร่วม
เสาหลักที่ 2: การส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อภูมิอากาศและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เสา
หลักนี้จะบรรลุผลสาเร็จได้ด้วยการสนับสนุนระบบการทาการเกษตรที่พร้อมรับมือกับภูมิอากาศ ระบบการ
ประกันที่ยึดตามสภาพอากาศ และการควบคุมสายพันธุ์รุกราน แมลงศัตรู และเชื้อโรคสัตว์ ข้ามพรมแดน
เสาหลักที่ 3: การส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นผู้นาในเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและห่วงโซ่
อุปทานข้ามพรมแดนที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศ เสาหลักนี้จะบรรลุผลได้ผ่านกรอบระเบียบพลังงานชีวภาพของ
ภูมิภาคและ มาตรฐานที่ได้รับการปรับให้สอดประสานกัน เทคโนโลยีชีวมวล และปุ๋ยเพื่อคาร์ บอนเครดิต
(carbon credit) และระบบฉลากสิ่งแวดล้อม (ecolabel system) เพื่อการเข้าถึงตลาด

โครงการสนับสนุนการเกษตรหลัก ระยะที่ 2 ปี 2011–2015
วิสัยทัศน์: อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Sub-region) ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตอาหาร
ปลอดภัยชั้นนา โดยใช้วิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับภูมิอากาศและผสานเข้ากับตลาดโลกผ่านระเบียง
เศรษฐกิจของภูมิภาค
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ตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตร
1. โลกาภิวัฒน์ที่เร็วขึ้นและการเปิดเสรีการค้า
2. ความตระหนักที่เพิ่มขึ้นในเรื่องความปลอดภัยทางอาหารและการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สาหรับสินค้า
เกษตรที่เป็นมิตรต่อภูมิอากาศ
3. ความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหารทั่วโลก
4. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (การลดผลกระทบและการปรับตัว)
5. ความจาเป็นสาหรับการปรับปรุงการผลิต การจัดการก่อนและหลังเก็บเกี่ยว
6. การรักษาและการขยายข้อได้เปรียบในเชิงแข่งขันของ GMS ในระบบการผลิตอาหารโลกด้วยการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนอุปสงค์ของตลาด
7. การเสื่อมสภาพของฐานทรัพยากรเกษตร
8. การลงทุน ในโครงสร้ างพื้น ฐานที่อานวยความสะดวกต่อการค่าข้ามพรมแดนและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงสาหรับภาคการเกษตร
เสาหลักที่ 1 ความปลอดภัยทางอาหาร: สร้างความสามารถในการแข่งขันระดับโลกด้วยการส่งเสริมความ
ปลอดภัยทางอาหารและปรับการค้าสินค้าเกษตรให้ทันสมัย
แนวทางการดาเนินการ: (1) มาตรฐานและระบบความปลอดภั ยอาหารที่สอดประสานกัน (2) ระบบ
การค้าไร้กระดาษ (paper-free trade) และระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) คุณภาพมวลวิกฤตของอาหารและผลิตภัณฑ์ และ (4) วิธีการรับรองแบบชุมชนมีส่วนร่วม
(community-based Participatory Guarantee Approach)
เสาหลักที่ 2 การเกษตรแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกลยุทธ์
ที่ยึดตลาดเป็นเกณฑ์เพื่อรับประกันความมั่นคงทางอาหารในขณะให้ผลตอบแทนต่อแกษตรกรสาหรับการ
บริการของระบบนิเวศน์
แนวทางการดาเนินการ: (1) การซื้อขายคาร์บอน (carbon financing) เพื่อการเกษตร (2) ระบบ
การเกษตรแบบพร้อมรับมือภูมิอากาศ (3) ระบบประกันที่ยึดสภาพอากาศเป็นเกณฑ์ และ (4) การ
ควบคุมสายพันธุ์บุกรุกและเชื้อโรคสัตว์ข้ามพรมแดน
เสาหลักที่ 3 พลังงานชีวภาพ: ส่งเสริมการเกษตรในฐานที่เป็นผู้นาในการให้พลังงานสะอาดและพลังงาน
ทดแทนและห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
แนวทางการดาเนินการ: (1) กรอบระเบียบด้านพลังงานชีวภาพของภูมิภาคและมาตรฐานที่ได้รับการ
ปรับให้สอดประสานกัน (2) เทคโนโลยีชีวมวลและปุ๋ยเพื่อคาร์บอนเครดิต และ (3) ระบบฉลาก
สิ่งแวดล้อม (eco-label) เพื่อการเข้าถึงตลาด
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กลยุทธ์ นโยบาย และแผนด้านการเกษตรของประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศกัมพูชา
แผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์แห่งชาติ ปี 2009 - 2013
เป้าหมาย
1. ลดความยากจน
2. ความมั่นคงอาหาร
3. การเติบโตของเศรษฐกิจผ่านการเพิ่มผลิตภาพและความหลากหลายทางการเกษตรและการปรับปรุง
และการจัดการทรัพยากรน้า
การปรับปรุงภาคการเกษตร
1. การปรับปรุงผลิตภาพและความหลากหลายทางการเกษตร (รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ ความมั่นคงอาหาร
และโภชนาการ และการพัฒนาชนบท)
2. การปฏิรูปที่ดินและการกู้กับระเบิด
3. การปฏิรูปประมง
4. การปฏิรูปการป่าไม้ (รวมทั้งการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)
5. ลงทุนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชนบท
การปรับปรุงผลิตภาพและความหลากหลายทางการเกษตร
เป้าหมาย

“การลดความยากจนและการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการขยายการพัฒนาภาคเกษตร”

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. ความมั่นคงอาหาร ผลิตภาพ ความหลากหลาย
2. ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบวิจัยและส่งเสริมการเกษตร
3. การเข้าถึงตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์เกษตร
4. กรอบการพัฒนาเชิงสถาบันและกกระเบียบ
5. การปฏิรูปที่ดิน – การพัฒนาตลาดที่ดินและการเข้าถึงที่ดินของคนยากจน
6. การปฏิรูปการประมง – การเข้าถึงอย่างยั่งยืน
7. การปฏิรูปการป่าไม้ – ส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการป่าอย่างยั่งยืน ทาให้มั่นใจว่าจะมีการ
จัดการในด้านการป้องกันธรรมชาติที่ดีกว่า
โครงการ:
โครงการ #1:
โครงการ #2:
โครงการ #3:
โครงการ #4:
โครงการ #5:

การปรับปรุงผลิตภาพและความหลากหลายของภาคการเกษตร
การส่งเสริมการเข้าถึงตลาดของสินค้าเกษตร
เสริมสร้างความเข้มแข็งกรอบเชิงสถาบันและกฏหมาย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน
การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
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วิสัยทัศน์
"เพื่อรับประกันว่าจะมีอาหารและน้าที่เพียงพอ ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้สาหรับประชาชนทุก
คน ลดความยากจน และนาไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP per capita) ในขณะที่รับประกันความยั่งยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติ"
เป้าหมาย
"เพื่อนาไปสู่การลดความยากจน ความมั่นคงทางอาหาร และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผ่าน
การปรั บ ปรุ งผลิตภาพและความหลากหลายทางการเกษตร และการปรับปรุงการพัฒ นาและการจัดการ
ทรัพยากรน้า"
จุดมุ่งเน้น
1. การเพิ่มความมั่นคงทางอาหารและรายได้ของชุมชนและครัวเรือนชนบท
2. การลดความอ่อนไหวของชุมชนและครัวเรือนชนบท
3. การเพิ่มส่วนเกินของผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการแปรรูปและการส่งออก
4. การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรที่ดินและน้าของชาติอย่างยั่งยืน
โครงการ
1. โครงการสร้ า งขีด ความสามารถเชิ งสถาบั นและโครงการสนับ สนุน การจัด การส าหรั บทรั พยากร
การเกษตรและน้า
2. โครงการสนับสนุนความมั่นคงอาหาร
3. โครงการสนับสนุนการเกษตรและธุรกิจเกษตร (ห่วงโซ่คุณค่า)
4. โครงการทรัพยากรน้า การจัดการชลประทาน และที่ดิน
5. โครงการการวิจัย การศึกษา และการส่งเสริมการเกษตรและทรัพยากรน้า
ความมั่นคงอาหารและโภชนาการ
เป้าหมาย "ระบบการเกษตรและการจัดการชุมชนที่ทาให้ชาวกัมพูชาที่ยากจนและไม่มีความมั่นคง
อาหารสามารถที่จะมีการเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ตลอดเวลา ทั้งทาง
กายภาพและเศรษฐกิจที่ได้รับการปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการอาหารและการเลือกอาหารเพื่อ
ชีวิตที่คล่องแคล่วและมีสุขภาพดี"
การเกษตรและธุรกิจเกษตร
เป้าหมาย "การเกษตรและธุรกิจเกษตรที่ทาให้ใช้ปัจจัยการผลิตและโอกาสทางการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การผลิตเข้มข้นและหลากหลาย และให้ผลประโยชน์อย่างสมบูรณ์แก่เกษตรกร ชุมชน
ชนบท และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ"
การวิจัย การศึกษา และการส่งเสริมการเกษตร
เป้าหมาย "ขีดความสามารถที่ครอบคลุมและเชื่อมประสานเพื่อรวบรวมและใช้ความรู้ สารสนเทศ
และการถ่ายโอนเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและน้า"
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ประเทศบรูไน
แผนกลยุทธ์กรมการเกษตรระยะกลาง (2008-2013)
กรมการเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน ประเทศบรูไน
วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่ธุรกิจการเกษตรที่ยั่งยืนและยึดตลาดเป็นฐาน”

ภารกิจ
สนับสนุนธุรกิจเกษตรยั่งยืนและแข่งขันได้ มุ่งเน้นไปที่คุณภาพและความปลอดภัยสูง และ
รับประกันความมั่นคงทางอาหารสาหรับประชาชนชาวบรูไน
“ผู้ประกอบการทางการเกษตร ใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม และใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ”
โครงการหลัก
1. ข้าว








ใช้สายพันธ์ที่สามารถให้ผลผลิตสูงและเพราะ 2 ครั้ง/ปี
สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เช่น ถนน ระบบชลประทาน ระบบระบายน้า
ปรับปรุงการจัดการฟาร์ม
เพิ่มอุปทานด้านเครื่องมือและวัตถุดิบทางการเกษตร
สร้างศูนย์โรงสีและยุ้งฉางจัดเก็บข้าวในแต่ละท้องที่
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
พัฒนาการเพาะปลูกข้าว ปฏิรูปแบบแผนด้านนาข้าวไปสู่ระบบการเพาะปลูกข้าวล่าสุดด้วย
การมีส่วนรวมของเกษตรกร
2. ตรายี่ห้อฮาลาลของบรูไน (Brunei Halal Brand)
ตรายี่ห้อฮาลาลของบรูไนเป็นโครงการหลัก (Flagship) ของกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากร
พื้นฐาน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Brunei Halal Brand ได้รับการรับประกันว่าเป็นฮาลาลและมีคุณภาพสูง
- อานวยความสะดวกแก่ชาวมุลสิมในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ฮาลาล
- สร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ
- เป็นพื้นฐานสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
3. อุตสาหกรรมปศุสัตว์
3.1 การผลิตไก่กระทง (Broiler Chicken)
- ผลผลิตพอเพียงต่อการบริโภคในประเทศ
- วางแผนและหาตลาดเพื่อการส่งออก
- ดาเนินการภายใต้ Brunei Halal Brand
มาตรการเพื่อให้บรรลุผล
- เพิ่มฟาร์มที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพ
- ปรับปรุงกฏหมาย พระราชบัญญัติ
- ให้คาแนะนา แนวทาง
- ทาการวิจัยตลาดอย่างละเอียด
ผ-59

เป้าหมาย
- เพิ่มผลผลิตขึ้น 2 เท่าจากปัจจุบัน
- สามารถแข่งขันด้านราคา เมื่อผลิตในปริมาณมาก
3.2 การผลิตไข่ไก่ การผลิตไข่ในรูปของไข่ผง (egg powder) และไข่แช่แข็ง (frozen egg) เพื่อให้
ง่ายต่อการขนส่งและการจัดเก็บ ปัจจุบันใช้สาหรับการผลิตขนมปัง และเป็นแหล่งโปรตีนสาหรับพื้นที่ที่ยาก
ต่อการเข้าถึงไข่สด
3.3 การผลิตเนื้อ
ประเด็น - พื้นที่จากัด ต้นทุนการผลิตสูง และเป็นไปไม่ได้ที่จะเลี้ยงวัวควาย
โอกาส - ภายใต้โครงการ Brunei Halal Brand ด้วยการนาเข้าสัตว์ที่ยังมีชีวิตและทาการ
เลี้ยงต่อประมาณ 6-8 เดือนก่อนการฆ่า
4. การผลิตผลผลิตเกษตรอาหาร (Agrifood Product)
สามารถพัฒนาได้ด้ว ยการลงทุน ในภาคเกษตรอาหาร (Agrifood) ที่มีคุณภาพสูง สะอาด และ
ปลอดภัยต่อการบริโภค อาจจะนาวัตถุดิบจากประเทศผู้ผลิตทรัพยากรพื้นฐาน เช่น จีน เวียดนาม และไทย
มูลค่าเกษตรอาหาร (Agrifood) เพิ่มขึ้น 547% ภายในปี 2013
แนวทาง
- ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการเกษตรอาหารของท้องถิ่น
- ผลิตอาหารคุณภาพสูง ปลอดภัย และมั่นคง
สินค้าเกษตร
1. ผลไม้
- เพิ่มการผลิตผลไม้โดยเฉพาะผลไม้พื้นเมือง
- สนับสนุนผลิตผลของหมู่บ้าน
- ทาการตลาดผ่านตัวแทน
- รวบรวมผลไม้ของแต่ละหมู่บ้านและตัวแทนทาหน้าที่จัดส่งผลไม้ไปยังศูนย์รวบรวม
- จาหน่ายเป็นผลไม้สดหรือวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปเป็น น้าผลไม้ แยม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
2. ผัก
- เพิ่มสินค้าผักผ่านการเกษตรผลิตภาพของฟาร์ม
- การผลิตในฟาร์มที่มีคุณภาพและปลอดภัย
- พัฒนาแผนกลยุทธ์ที่นาไปสู่การผลิตในท้องถิ่นมีคุณภาพสูงเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งใน
ตลาดภูมิภาคและระหว่างประเทศ
3. สินค้าอื่น ๆ ได้แก่ แพะ ดอกไม้ ไม้หอม และพืชสมุนไพร
- พัฒนาควบคู่ไปกับสินค้าหลัก
- เพิ่มการผลิตทางการเกษตรไปสู่ระดับที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ที่สูงกว่า
- ปรับปรุงฟาร์มที่มีอยู่และใช้พื้นที่ใหม่
แผนกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1: ทบทวนและวางนโยบายด้านการเกษตร และข้อกาหนด แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
กลยุทธ์ที่ 2: เพิ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินและการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน
กลยุทธ์ที่ 3: การใช้ทรัพยากรณ์มนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบและเพิ่มขีดความสามารถและทักษะของบุคลากร
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กลยุทธ์ที่ 4: การเสริมความเข้มแข็งของโครงการสนับสนุนเพื่อกระตุ้นการพัฒนาธุรกิจเกษตร
กลยุทธ์ที่ 5: เพิ่มกระบวนการด้านการตลาดผ่านสารสนเทศการตลาดเกษตรอาหารและระบบกระจายผลผลิต
ที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 6: การเสริมสร้างขีดความสามารถและความสัมพันธ์ของ "ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม"
กลยุทธ์ที่ 7: การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย
TOWARDS SELF-SUFFICIENCY IN RICE PRODUCTION OPENING REMARKS
ความพอเพียงของการผลิตข้าวในประเทศ
วิสัยทัศน์
- เพื่อรับประกันว่าระดับของการผลิตสินค้าท้องถิ่นนั้นเพียงพอ มีพร้อม และยั่งยืน
- เพื่อรับประกันว่าราคาตลาดสมเหตุสมผลเพื่อให้ทุกระดับของสังมสามารถซื้อข้าวได้
- เพื่อรับประกันอุปทานอาหารที่ต่อเนื่องและสามารถเข้าถึงได้
ทิศทางและเป้าหมาย
1. ทิศทาง
- เพิ่มการผลิตข้าวจาก 3.12% ในปี 2007 ไปเป็น 20% ในปี 2010 และ 60% ในปี 2015
- เพิ่มการผลิตข้าวของท้องถิ่นเพื่อลดการพึ่งพาข้าวนาเข้า
- ผลิตข้าวที่ตรงกับรสนิยมของประชาชนในประเทศ
- เพิ่มรายได้ของเกษตรกรผ่านการเพิ่มการผลิตข้าว
- เพิ่ ม การผลิ ต ข้ า วของท้ อ งถิ่ น ต่ อ พื้ น ที่ (เฮกตาร์ ) ผ่ า นการใช้ ส ายพั น ธุ์ ที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต สู ง ที่
เหมาะสมสาหรับการปลูกในประเทศ
- ดาเนิ น โครงการรณรงค์เพื่อลดปริมาณข้าวในอาหารของประชาชนในประเทศ และเพื่อ
กระตุ้นวิถีสุขภาพดีด้วยการลดการบริโภคคาร์โบไฮเดรต
- กระตุ้นภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเพาะปลูกข้าว
2. เป้าหมาย
- ความยั่งยืนของที่ดินเพื่อการเพาะปลูกข้าวและการพิจารณาโครงการ Heart of Borneo
และโครงการพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ (National Master Plan)
- การใช้สายพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงและการเพาะปลูก 2 ครั้งต่อปี (6 ตันต่อเฮกตาร์ต่อปี)
- การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เช่น ระบบระบายน้าและระบบชลประทาน
แผนระยะกลาง (2011 - 2015)
เป้าหมาย
เพิ่มการผลิตข้าวของท้องถิ่นไปที่ 60% ของความต้องการในประเทศ (18,000 ตัน)
- การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรในพื้นที่เพาะปลูกใหม่
- การเพาะปลูกข้าวสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง 2 ครั้ง/ปีในทุกพื้นที่เพาะปลูก
- การปรับปรุงเทคโนโลยีและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ต่อไป
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กลยุทธ์ในการพัฒนา
- การก่อตั้งคณะกรรมการจัดการเพื่อพัฒนาโครงการเพาะปลูกข้าวเพื่อการค้าแห่งชาติ
- ก่อตั้งโครงการร่วมกับภาคเอกชนและผู้ถือผลประโยชน์ร่วม รวมทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
และวิสาหกิจการค้า
- ขยายและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของนาข้าวในประเทศให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
- ตั้งศูนย์สีข้าวในทุกภูมิภาค
- สร้างระบบการตลาดที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
- การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการพัฒนามนุษย์
- การให้รางวัลจูงใจแก่ชาวนา
- การบ่งชี้พื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับการปลูกข้าว
คุณลักษณะของการพัฒนา
- การใช้สายพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตต่อเฮกตาร์สูง แต่ ยังคงอนุญาตให้ใช้สยพันธุ์พื้นเมืองในการ
ผลิตเสริมสาหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม
- การประยุกต์ใช้การผลิตข้าวเพื่อการค้าขนาดใหญ่ ในขณะเดียวกันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีอยู่
จะต้องได้รับการสนับสนุนให้เพิ่มผลิตภาพของพวกเขาต่อไป
- การใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
- การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การมีส่วนร่วมของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนวิถีสุขภาพดี
- การปรับปรุงขีดความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D)
ประเด็นเชิงกลยุทธ์
- โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
- การจัดการฟาร์ม
- คุณภาพข้าว
- เครื่องมือทางการเกษตร
- เทคโนโลยี
- การฝึกอบรม
ประเด็นปัญหาและความท้าทาย
ประเด็นปัญหา
การวิจัยและการพัฒนา (R&D)






ความท้าทาย
การศึกษาความเหมาะสมของสายพันธุ์ข้าวต่างประเทศ
การขาดทักษะความรู้ความสามารถของท้องถิ่นในงานวิจัยและพัฒนา
ข้าวและจาเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อทากิจกรรมนี้
การเพิ่มจานวนเมล็ดพันธุ์ยังคงไม่เกิดขึ้นในวงกว้างและดังนั้นจึงเกิด
ความท้าทายที่ผลิตวัตถุดิบพื้นฐานสาหรับการผลิตเพื่อการค้า
ยังไม่มีการใช้เครื่องจักรและเครื่องยนต์ในวงกว้าง
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ประเด็นปัญหา
ปัญหาแรงงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์




การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ 
เพียงพอ
การพัฒนาระบบควบคุมโรคข้าว



ประเด็นด้านสุขภาพ



การรับผิดชอบต้นทุนโดยรัฐบาล



อัตราผลกาไรน้อย



ราคาโลก



ความเสี่ยงจากการลงทุน



ปัญหาการใช้ที่ดิน



ยุ้งฉางข้าว



การปฏิรูประบบการผลิตข้าว



ความท้าทาย
การใช้แรงงานต่างชาติจานวนมากอาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม
จะต้องพัฒนาขีดความสามารถด้านทักษะความความรู้ความสามารถ
ของท้องถิ่น
ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ จะต้องใช้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากศูนย์เนื่องจากที่ดินจานวนมากยังไม่ได้
เพาะปลูกหรือยังไม่ได้สารวจ
จะต้องปรับปรุงระบบควบคุมโรคข้าวเพื่อจัดการกับการเพิ่มขึ้นในพื้นที่
เพาะปลูกข้าวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
การบริ โ ภคคาร์ โ บไฮเดรตและการทานข้ า วมากกว่ า ความต้ อ งการ
สามารถส่ ง ผลกระทต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนในประเทศ จะต้ อ ง
ประยุก ต์ใช้ก ารส่ งเสริมสุ ขภาพที่ มีประสิ ทธิภ าพเพื่อ ยกระดั บความ
ตระหนักของมวลชนต่อปัญหานี้
การผลิตข้าวได้รับการกระตุ้นด้วยปัจจัยด้านความมั่นคงทางอาหารและ
ปัจจัยทางสังคม-การเมืองอื่น ๆ ปัจจัยหลักที่ประสบความสาเร็จในการ
ดึงดูดเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก็คือการมีกรอบการพยุงราคาข้าวและส่งจูงใจ
อื่น ๆ ซึ่งกินต้นทุนอย่างมาก
อุตสาหกรรมข้าวให้ อัตราส่ ว นผลกาไรน้อยเมื่อปราศจากการให้ เงิน
สนับสนุนและสิ่งจูงใจอื่น ๆ จากรัฐบาล
การสูงขึ้นของราคาอาหารเกิดจากการหยุดส่งออกจองประเทศผู้ผลิต
เนื่องจากการผลิตทางการเกษตรต่าและปัญหาทางสภาพอากาศและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
ต้นทุนของการผลิตข้าวเพื่ออุตสาหกรรมสูงเมื่อไม่ได้ปราศจากสิ่งจูงใจ
จะไม่ดึงดูดการลงทุน ต้องมีทุนจานวนมากเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม
ข้างที่ยั่งยืน
พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ได้รับการบ่งชี้ในปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการสารวจ
จะต้องได้รับการประกาศก่อนและต้องเหมาะสมที่จะพัฒนา
ระบบเก็บรวบรวมข้าวที่พบในแต่ละพื้นที่จะต้องพิจารณาถึงการเพิ่มขีด
ความสามารถของยุ้งฉางข้าว
จะต้องสะท้อนความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรท้องถิ่นใน
การปฏิรูประบบการผลิตข้าวในบรูไน
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ประเทศพม่า
แผนการพัฒนาด้านการเกษตร
วัตถุประสงค์ของภาคการเกษตร
 เติมเต็มความต้องการบริโภคภายในประเทศ
 ส่งออกผลิตผลทางการเกษตรส่วนเกินเพื่อเพิ่มรายได้จากเงินตราต่างประเทศ
 ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาชนบทผ่านการพัฒนาด้านการเกษตร
วัตถุประสงค์หลักของกระทรวงเกษตร (MOAI)
 เพิ่มการเพาะปลูกพืช
5 กลยุทธ์สาหรับการพัฒนาการเกษตร
1. พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมใหม่
2. จัดหาน้าจากการชลประทานที่เพียงพอ
3. จัดหาและสนับสนุนกลไกทางการเกษตร
4. ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย
5. พัฒนาและใช้สายพันธ์ที่ทันสมัย
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ประเทศฟิลิปปินส์
แผนพัฒนาประเทศฟิลิปปินส์ ช่วงปี 2011-2016
ภาคการเกษตรและประมงที่แข่งขันได้และยั่งยืน
ความท้าทาย
การเติบโตในด้านการผลิตและผลิตภาพเผชิญกับข้อจากัดที่ยากจะจัดการ
- ต้นทุนของปัจจัยการผลิตสูง
- ห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิติกส์ที่ไม่เพียงพอ
- การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านการชลประทาน
- อัตราการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี รวมทั้งเครื่องจักรกลต่าง ๆ ต่า
- การเข้าถึงสินเชื่อและการเงินในระบบมีข้อจากัด
ครัวเรือนที่พึ่งพาการเกษตรอ่อนไหวอย่างมากต่อความแปรปรวนทางสภาพอากาศและเหตุการณ์รุนแรง
- การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
- การเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาการเกษตรยังถูกกัดกร่อนด้วยนโยบายและธรรมเนียมที่มีจุดบกพร่อง
- บริการเสริมด้านการเกษตรอ่อนแอ
- นโยบายข้าวที่ขัดแย้งกัน
- การใช้การปฏิรูปสินทรัพย์ที่ไม่สมบูรณ์
- การลงทุนในสินค้าสาธารณะที่มีอย่างจากัด
- การลงทุนที่มีจากัดในด้านโภคภัณฑ์ที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน
- การใช้พื้นที่เกษตรเชิงกลยุทธ์และพื้นที่พัฒนาการประมง (SAFDZs) และการเตรียมแผน
พัฒนาแบบผสมผสาน (IDPs) ที่ไม่สมบูรณ์
- ความล่าช้าในการใช้แผนเชิงเหตุและผล
กรอบเชิงกลยุทธ์
วิสัยทัศน์ “ภาคการเกษตรและประมงที่แข่งขันได้ ยั่งยืน และใช้เทคโนโลยี ขับเคลื่อนโดยเกษตรกร
และชาวประมงที่ให้ผลผลิตและก้าวหน้า ได้รับการสนับสนุนจากห่วงโซ่คุณค่าที่มีประสิทธิผลและ
ผสมผสานเป็นอย่างดีในตลาดในประเทศและต่างประเทศ นาไปสู่การเติบโตอย่างครอบคลุมและการลด
ความยากจน”
เป้าหมายและกลยุทธ์
ภายใน 6 ปี ภาคเกษตรกรรมและประมงจะต้องบรรลุสิ่งต่อไปนี้ ผ่านการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด:
เป้าหมาย 1: ความมั่นคงทางอาหารได้รับการปรับปรุงและรายได้เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ 1.1 เพิ่มผลิตภาพและรายได้ของครัวเรือนและวิสาหกิจที่ทาการเกษตรและประมง
การเพิ่มผลิตภาพและรายได้เป็นขั้นตอนแรกที่สาคัญที่จะนาไปสู่การพัฒนาภาคส่วนนี้ให้ทันสมัย การ
ขยายผลิตภาพจะทาให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและประมงสามารถแข่งขันได้มากขึ้น นาไปสู่การเติบโตของ
ภาคส่วนเศรษฐกิจอื่น ๆ
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มาตรการ:
ก) ทาให้การผลิตหลากหลาย
ข) ดาเนินการวางแผนภูมิน้าของท้องถิ่นให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อการจัดการทรัพยากรทางการประมงที่
ดีกว่า
ค) ปรับปรุงโครงสร้างและสิ่งอานวยความสะดวกของชนบท
ง) พัฒนาตลาดและปรับปรุงความมีประสิทธิภาพของระเบียบต่าง ๆ
จ) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย พัฒนา และการส่งเสริม (RD&E)
ฉ) ปรับปรุงการเขาถึงสินเชื่อของภาคส่วน
ช) รับประกันการมีพร้อมของอาหารและการสามารถซื้อหาได้
กลยุทธ์ที่ 1.2 เพิ่มการลงทุนและการจ้างงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่มีประสิทธิภาพ
ก) สร้างโอกาสในการทางานด้วยการขยายตลาดที่มีอยู่ ค้นหาตลาดใหม่ ๆ และส่งเสริมการลงทุนของ
ภาคเอกชนในด้านอุตสาหกรรมเกษตร บริการเกษตร วนเกษตร และการประมง ในทั้งแบบนา
โดยภาค PPP และภาคเอกชน
ข) จากัดพื้นที่การส่งเสริมการเกษตรเฉพาะท้องที่และพัฒนาตามหลักการเสริมอานาจการปกครอง
กลยุ ทธ์ ของท้อ งถิ่ น มี ความส าคั ญมากกว่า ในการสนับสนุน โภคภั ณฑ์ข องท้อ งถิ่ นและส่ งเสริ ม
ความสามารถในการแข่งขันได้ของภาคส่วน
ค) ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าที่มากขึ้นให้กับผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ และพัฒนาขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้
เสียสาหรับการจัดการห่วงโซ่คุณค่า
ง) ส่งเสริมการผสมผสานปัจจัยการผลิต การผลิต และการตลาดในแนวตั้งและแนวนอน (นั่นคือ การ
จัดกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร)
จ) เสริมสร้างความเข้มแข็งการส่งออกด้านการเกษตรของประเทศด้วยการมุ่งเน้นทรัพยากรไปที่พืชผล
มูลค่าสูง (ผลไม้และผัก ไม้ประดับ ยางพารา ปาล์มน้ามัน กาแฟ มะพร้าว เป็นต้น) และผลิตภัณฑ์
ประมง (เช่น ปลาทะเลตัวโต ปลากะพง สาหร่ายทะเล เป็นต้น) ที่มีข้อได้เปรียบสูง
ฉ) ขยายการลงทุนในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและด้านการผลิตอาหารอื่น ๆ
กลยุทธ์ที่ 1.3 การเปลี่ยนผ่านจากผู้รับผลประโยชน์จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ARBs) ไปสู่ผู้
ประกอบกาศที่สามารถก้าวหน้าได้
ก) บรรลุเสถียรภาพของการถือครองที่ดินของ ARBs ในที่ดินที่ได้รับจาก CARP ผ่านหนังสือรับรอง
ความเป็นเจ้าของที่ดินรายบุคคล (CLOA) หรืออย่างน้อยผ่าน CLOA กลุ่ม
ข) เสริมสร้างความเข้มแข็งขีดความสามารถเชิงองค์กรของ ARBs และองค์กร ARB เพื่อพัฒนาและ
จัดการวิสาหกิจเกษตร
ค) ขยายขนาดวิสากิจขนาดเล็ก (microenterprise) ไปสู่ SMEs ตามรูปแบบและแข่งขันได้ผ่านการ
จัดกลุ่ม ARCs และการตั้งเครือข่ายวิสาหกิจ
ง) ให้อิสระในการเข้าถึงสินเชื่อของ ARBs
จ) ให้การสับสนุนด้านกฎหมายด้านวิสาหกิจสาหรับ ARBs และองค์กร ARB เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งโครงสร้างและกลไก
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ฉ) สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (FMR, ระบบชลประทาน และโรงเรือนหลังการเก็บเกี่ยว and
postharvest facilities, among others) in strategic ARCs and clusters.
เป้าหมายที่ 2. การปรับตัวของภาคส่วนต่อความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้น
การปรับ ตัวของภาคการเกษตรของประเทศถูกคุกคามจากการเปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะ
อากาศรุนแรง ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของชนบทและการสูญเสียของพืชผล พื้นที่ปศุสัตว์และ
ประมง การจัดสรรน้า และลาดับความสาคัญเชิงการแข่งขันในการใช้น้าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยที่ควร
จะได้รับการแก้ไข
กลยุทธ์ที่ 2.1 ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภู มิอากาศและความอ่อนไหวของระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพผ่านวิธีการจัดการที่เน้นระบบนิเวศ วิธีการเชิงอนุรักษ์
และสภาพแวดล้อมยั่งยืนและการดาเนินการทางเศรษฐกิจที่เน้นระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร-นิเวศ
ก) ใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบผสมผสาน (Intregated Water Resouce
Management - IWRM) และการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน (Sustainable Land Management SLM) ในการพัฒนาน้า ที่ดิน และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
ข) ส่งเสริมระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนที่ใช้วิธีการระบบฟาร์ม ประยุกต์ใช้วิธี
ปฏิบัติที่ดีทางด้านเกษตรกรรม/การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ตามที่ประมวล
ไว้ใน RA10068 หรือพระราชบัญญัติเกษตรอินทรีย์ปี 2010
ค) ปรับปรุงความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของการประมงผ่านการฟื้นฟู
พื้น ที่ป ระมง สายพัน ธุ์และที่อยู่อาศัยและผ่ านการลงทุนในเทคโนโลยีและผลิ ตภัณฑ์ด้านการ
ประมงที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ง) เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน หลายภาคส่วน และยึดตามชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มความสามารถในการรับมือของชุมชนเกษตรกรรมผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไวต่อการ
เปลี่ยนภูมิอากาศ สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรับมือกับภูมิอากาศและระบบผลิตอาหารที่
ตอบสนองต่อภูมิอากาศ และการเตรียมบริการสนับสนุนให้กับชุมชนที่อ่อนไหวที่สุด
ก) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน R&D เพื่อการปรับปรุงสายพันธุ์พืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้า (ตัวอย่างเช่น
ทนต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ทนต่อความแห้งแล้ง ทนต่อความเครียด เช่น น้าขัง และแมลง
รบกวน)
ข) ส่งเสริมสายพันธุ์พืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้า ที่สามารถพัฒนาได้และแข่งขันได้ซึ่งสามารถทนต่อความ
แปรปรวนของภูมิอากาศได้
ค) สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่พร้อมรับมือภูมิอากาศผ่านการออกแบบสิ่งก่อสร้างทางการ
ชลประทาน, FMR, PHF และอื่น ๆ ในทางเทคนิคซึ่งนาความเสี่ยงของภูมิอากาศและภาวะ
ภูมิอากาศรุนแรงเข้ามาพิจารณาด้วย
ง) เสริมสร้างความเข้มแข็งบริการเสริมและบริการสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อยกระดับความรู้และ
ขีดความสามารถของเกษตรกรเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟาร์มและประมงที่อ่อนไหวต่อภูมิอากาศ
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กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันการเกษตรและประมงเป็นกลไกแลกเปลี่ยนความเสี่ยง
ที่สาคัญ
ก) ปรับปรุงกลไกลดความเสี่ยง (นั่นคือ การค้าประกัน และการประกันภัย ) เพื่อให้ครอบคลุม
ธนาคารและ ผู้ให้กู้ยืมที่มากกว่า เช่น สหกรณ์และ NGOs เพื่อให้กู้ยืมแก่ภาคเกษตรและประมง
ข) นากลไกถ่ายโอนความเสี่ยงเชิงนวัตกรรม เช่น ระบบประกันภัยที่ยึดภูมิอากาศ/ดัชนีเข้ามาใช้
กลยุทธ์ที่ 2.4 รวมอันตรายทางธรรมชาติและความเสี่ยงด้านภูมิอากาศเข้าไปในแผนการใช้งานที่ดินเพื่อ
การเกษตรหรือแผนการใช้ที่ดินเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Land Use Plan - CLUP)
ก) ดาเนินการตามแนวทางของกฏหมายการใช้ที่ดินของชาติเป็นพื้นฐานสาหรับนโยบายและการวาง
แผนการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
ข) ใช้การวางแผนการใช้ที่ดินที่ระดับชาติและท้องถิ่นเพื่อบ่งชี้พื้นที่อันตรายและเป็นพื้นฐานสาหรับ
การใช้มาตรการปรับตัวและลดความรุนแรงในพื้นที่เสี่ยงและมีแนวโน้มที่จะเกิดพิบัติภัย
กลยุทธ์ที่ 2.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งขีดความสามารถของชุมชนเพื่อตอบสนองอย่างีประสิทธิภาพต่อ
ความเสี่ยงทางภูมิอากาศและอันตรายทางธรรมชาติ
ก) ดาเนินโครงการรณรงค์ IEC และกิจกรรมการสร้างขีดความสามารถโดยเน้นที่ระดับท้องถิ่น
ข) สร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้า สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตร (agrometeorology station) สถานีวัด
อากาศอัตโนมัติ (AWS) และสถานศึกษาในด้านภูมิอากาศ โดยเน้นไปที่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2.6 ดาเนินการประเมินความเสี่ยงและการปรับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตอาหาร
ก) ผลิตปฏิทินการเพาะปลูกพลวัตรโดยยึดตามภูมิอากาศที่ปรับปรุงแล้วเพื่อจัดการกับความผิดปกติ
ของฤดูฝนและฤดูแล้ง และพัฒนากรอบการเพาะปลูกที่เหมาะสมโดยยึดตามการพยากรณ์อากาศ
ระยะกลาง
ข) รับผิดชอบการศึกษาเพื่อประเมินความมีพร้อมและความอ่อนไหวของทรัพยากรน้าใต้ดินและเพื่อ
รับประกันความมั่นคงอาหารในระหว่างช่วงแห้งแล้ง
เป้าหมายที่ 3. สภาพแวดล้อมเชิงนโยบายและการปกครองได้รับการเพิ่มสมรรถนะ
เพื่อเสริมต่อเป้าหมายก่อนหน้า จะต้องเพิ่มสมรรถนะสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายและการปกครอง
ผ่าน: (ก) NCI (ข) การใช้กลยุทธ์การจัดการทั่วไปที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ค) การปฏิรูป
งบประมาณ (ง) PPP และ (จ) การทบทวนกฏหมายและการออกนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 3.1 ยืนยันกลไกและวัตถุประสงค์ของ (National Convergence Initiative - NCI)
วัตถุประสงค์ของ NCI ประกอบไปด้วย:
ก) การเร่งดาเนินการ CARPer ให้สาเร็จถึง 2014
ข) การใช้เหตุผลเรื่องนโยบายการใช้ที่ดินและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบสิทธิในสินทรัพย์
ค) การส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและสงวนฐานทรัพยากรที่ดิน
ง) ขยายการลงทุนและโอกาสสาหรับธุรกิจการเกษตร
จ) ส่งเสริมการพัฒนาที่สูงและการจัดการป่าอย่างยั่งยืน
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ฉ) การเริ่ม CCA และมาตรการลดความรุนแรง
กลยุทธืที่ 3.2 ใช้การจัดการสาหรับผลการพัฒนา (Managing for Development Results - MfDR)
ที่เป็นวิธีการร่วมระหว่างหน่วยงานพัฒนาชนบท
กลยุทธ์ที่ 3.3. การใช้การปฏิรูปงบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 3.4 ดาเนินการตาม PPP โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและห่วงโซ่
คุณค่า
กลยุทธ์ที่ 3.5 ทบทวนกฏระเบียบที่สาคัญ (นั่นคือ AFMA และประมวลกฏหมายประมง) และการออก
นโยบาย (เช่น การค้าน้าตาล)
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ประเทศมาเลเซีย
แผนพัฒนามาเลเซีย ฉบับที่ 10
ภาคการเกษตร
• ก่อตั้งหุ้นส่วนและสหกรณ์ทางการเกษตรเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากขนาด ส่งเสริมการใช้วิธี
ปฏิ บั ติ ที่ ไ ด้ รั บ การเชื่ อ ถื อ โดยเกษตรกร ชาวประมง และผู้ ป ระกอบการด้ า นการเกษตร
(agropreneur) และเพิ่ มความเข้ มแข็ งด้านการตลาดผ่ าน การทพการเกษตรแบบมี สั ญญา
(Contract Farming) พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance)
• ทบทวนและปรับปรุงระเบียบและกระบวนการปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนกแอ่น(swiftlet)
การเพราะเลี้ยงสัตว์น้า และอุตสาหกรรมสมุนไพร เพื่อดึงดูดการลงทุนและการมีส่วนร่วมที่มากขึ้น
จากภาคเอกชน
• ส่งเสริมการเติบโตโดยใช้นวัตกรรมและกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีฟาร์มสมัยใหม่และ ICT
รวมทั้งโครงการ ICT-based Agriculture Flagship Project;
• จัดหาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และโลจิสติกส์ที่เพียงพอและจาเพาะ เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าโดยยึดตามการมีอยู่และความใกล้ชิดของทรัพยากรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพื้นที่ผลิตอาหารถาวร (Permanent Food Production Parks) และเขตอุตสาหกรรมเพราะ
เลี้ยงสัตว์น้า (Aquaculture Industrial Zone) ที่รับการกาหนด
• เพิ่มการวิจัยและพัฒนา (R&D) แบบร่วมมือด้วยสถาบันวิจัยทางการเกษตรที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมในด้านกระบวนการผลิต การควบคุมโรค การควบคุมความปลอดภัยและคุณภาพ
รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีมีมูลค่าเพิ่มสูง
นอกจากนี้ ความปลอดภัยอาหารจะได้รับการแก้ไขเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจในความมีพร้อม การ
สามารถเข้าถึงได้ และการสามารถซื้อหาได้ในด้านอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวสาหรับประชาชนทั่วไป ใน
กระวางช่วงของแผนพัฒนานี้ กลยุทธ์ที่จะรับประกันอุปทาน (supply) ข้าวที่เพียงพอประกอบไปด้วยการ
รักษาข้าวคงคลังไว้ที่ 292,000 เมตริกตัน หรือเพียงพอต่อการบริโภค 45 วัน การเข้าสู่ข้อตกลงสัญญาระยะ
ยาวเพื่อนาเข้าข้าวด้วยการจับคู่กับข้อตกลงเพื่อส่งออกน้ามันปาล์มหรือน้ามัน และการเพิ่มผลิตภาพของพื้นที่
ผลิตที่ให้ผลผลิตสูงและไม่ให้ผลผลิตสูง ที่มีอยู่ผ่านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีพื้นที่ใหม่ที่จะได้รับการ
พัฒนาสาหรับการเพาะปลูกข้าวและการผลิตข้าวในประเทศจะได้รับการกาหนดไว้เพิ่มเติมเต็มระดับ 70%
ของความพอเพียงต่อการบริโภคในประเทศ
• การเพิ่มความยั่งยืนของรายได้ในภาคการเกษตรผ่านแนวคิดการเกษตรแบบมีสัญญา
• เพิ่มผลิตภาพและผลผลิตของดินผ่านการรวมที่ดิน
• ปรับปรุงผลิตภาพทุนมนุษย์ภายในเกษตรชนบทและอุตสาหกรรมเกษตร
• การขยายการใช้แนวคิด agropolitan ไปยังการเกษตรอื่น ๆ และอุตสาหกรรมเกษตร
• ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเกษตร การจัดด้านเกษตรศาสตร์ (agronomic management)
และการใช้เครื่องจักรกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย
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โครงการปฏิรูปเศรษฐกิจ (ETP) : แผนกลยุทธ์สาหรับมาเลเซีย
การเปลี่ยนผ่านจากเกษตรกรรม (agriculture) ไปสู่ธุรกิจการเกษตร (agribusiness)
วิสัยทัศน์สาหรับอนาคต
ภายในปี 2020 เกษตรกรรมจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ธุรกิจการเกษตร ก้าวไปสู่แบบจาลองที่
ครอบคลุมแต่มุ่งเน้นที่ความต้องการของตลาด การประหยัดจากขนาดการผลิต (economies of scale)
และการผสานห่วงโซ่คุณค่า มาเลเซียจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดระดับโลกขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เช่น
การเพาะเลี้ยงในน้า (aquaculture) และอาหารแปรรูปคุณภาพสูง ในขณะที่รักษาสถานะปัจจุบันที่เข้มแข็ง
ในภาคส่วนย่อยเชิงกลยุทธ์ เช่น นาข้าว และปศุสัตว์ เพื่อรับประกันความมั่นคงทางอาหารของชาติ ในการ
ดาเนินการนี้ เราจาเป็นต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในขณะที่ขยายผลิตภาพและประยุกต์ใช้วิธีการ
ขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์ที่แท้จริง
โครงการเริ่มต้น (EPP)
1. การใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านการแข่งขันของมาเลเซีย
• EPP 1: การเพิ่มมูลค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพของมาเลเซียผ่านผลิตภัณฑ์สมุนไพรมูลค่าสูง
• EPP 2: การขยายการผลิตรังนก
• EPP 3: การลงทุนด้านการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลเพื่อการค้าในซาบาห์ (Sabah)
• EPP 4: การทาฟาร์มผ่านระบบการเพาะเลี้ยงในกระชังผสมผสาน
• EPP 5: การเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน
2. การเจาะตลาดคุณภาพสูง
• EPP 6: ดาเนินการตามแบบจาลองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแบบผสมผสาน (IZAQs) อีกครั้งเพื่อเจาะตลาด
สาหรับกุ้งคุณภาพสูง
• EPP 7: ปรับปรุงขีดความสามารถในการผลิผลไม้และผักสาหรับตลาดคุณภาพสูง
• EPP 8: เพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปผ่านศูนย์อุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูปแบบผสมผสาน
• EPP 9: แนะนาสายพันธุ์ข้าวหอมสาหรับพื้นที่นอกเขตจัดสรรน้า
3. การรับประกันวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยอาหารสอดคล้องกับ GNI ที่เพิ่มขึ้น
• EPP 10: ขยายและเพิ่มความเข้มแข็งผลิตภาพของการทาการเกษตรในพื้นที่ Muda
• EPP 11: การขยายและเพิ่มความเข้มแข็งผลิตภาพของการทาการเกษตรในพื้นที่จัดสรรน้าอื่น ๆ
• EPP 12: เพิ่มความเข้มแข็งบริษัทเรือธงปัจจุบันในด้านพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์
• EPP 13: เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทผลิตภัณฑ์นมต่างประเทศขนาดใหญ่เพื่อก่อตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์นมใน
มาเลเซีย
4. ขยายการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาค
• EPP 14: สร้างตาแหน่งผู้นาในบริการปรับปรุงพันธุ์ของภูมิภาค
• EPP 15: รับรองการลงทุนตรงจากต่างประเทศในด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
• EPP 16: การลงทุนในบริษัทฟาร์มปศุสัตว์ต่างประเทศ
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การปรับข้อได้เปรียบของน้ามันปาล์มของมาเลเซีย
วิสัยทัศน์สาหรับอนาคต
น้ามันปาล์มจะยังคงเป็นผู้มีส่วนหลักต่อเศรษฐกิจของมาเลเซียตลอดช่วง 10 ปีถัดไปซึ่งตั้งอยู่บน
พื้นฐานของชุดหลักของข้อได้เปรียบที่ประกอบไปด้วยอุปสงค์สัมพันธ์ที่มากขึ้นในระดับโลกเทียบกับสิ่งแทน
ผลผลิ ตน้ ามันต่อเฮกตาร์ สูงต่อเนื่ องเหนื อสิ่ งแทน ข้อได้เปรียบที่โ ดดเด่ นในในด้านผลผลิ ตและคุณภาพที่
เหนือกว่าชาติคู่แข่ง เช่น อินโดนี เชีย และกฏระเบียบที่มีส่ วนส่งเสริม เหล่านี้จะถูกเสริมด้วยผลิ ตภาพที่
เหนือกว่าผ่านการใช้เครื่องจักรและการมีอยู่ที่เข้มแข็งมากกว่าในภาคปลายสาย (downstream segment) ที่
ให้ผลประโยชน์มาก
โครงการเริ่มต้น (EPP)
1. ผลิตภาพต้นน้า (Upstream productivity) และความยั่งยืน
• EPP 1: การเร่งการปลูกปาล์มน้ามันทดแทน
• EPP 2: การปรับปรุงผลผลิตะลายสดของปาล์มน้ามัน
• EPP 3: การปรับปรุงผลิตภาพของแรงงาน
• EPP 4: การเพิ่มอัตราการสกัดน้ามัน
• EPP 5: การพัฒนาก๊าซชีวะภาพที่โรงงานน้ามันปาล์ม
2. การขยายปลายน้า (Downstream expansion) และความยั่งยืน
• EPP 6: การพัฒนาอนุพันธ์จากน้ามันปาล์ม (oleo derivative)
• EPP 7: พลังงานชีวภาพรุ่นที่สอง (second generation biofuel) เพื่อการค้า
• EPP 8: เร่งการเติบโตในภาพปลายน้าทางอาหารและสุขภาพ
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ประเทศลาว
กลยุทธ์สาหรับการพัฒนาการเกษตร ปี 2011-2020 และ
แผนแม่บทการเกษตร ปี 2011 - 2015
แผนกลยุทธ์
การเกษตรและป่าไม้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหารและรายได้
เป้าหมายการพัฒนาภายในปี 2020
• การริเริ่มและการใช้การผลิตทางการเกษตรพื้นที่ราบที่เน้นการตลาดและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ปรับตัวเข้าหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและมุ่งเน้นไปที่เกษตรกรรายย่อย
• อนุรักษ์ระบบนิเวศน์ที่สูง รับประกันความมั่นคงทางอาหาร และปรับปรุงความเป็นอยู่ของชุมชน
ชนบท
เป้าหมายเฉพาะปี 2015:
เป้าหมายที่ 1: การปรับปรุงความเป็นอยู่ (ผ่านกิจกรรมการเกษตรและปศุสัตว์) มีความมั่นคงทางอาหารเป็น
อันดับแรก
ผลสะท้อนการพัฒนา: ความมั่นคงทางอาหารได้รับการปรับปรุง
เป้าหมายที่ 2: การผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นและทันสมัยจะนาไปสู่ “ห่วงโซ่คุณค่าความจนและสีเขียว
(pro-poor and green value chains)” โดยวางเป้าหมายไว้ที่ตลาดภายในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก
โดยยึดตามองค์ประกอบของเกษตรกรรายย่อยและการลงทุนแบบหุ้นส่วนกับภาคเอกชน
ผลสะท้อนการพัฒนา: การผลิตและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 3: รูปแบบการผลิตอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการรักษาเสถียรภาพของการเพาะปลูกที่เปลี่ยนไปและ
มาตรการปรับตัวเข้าหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ได้รับการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและเศรษฐกิจและ
เกษตร-นิเวศวิทยาจาเพาะในแต่ละภูมิภาค
ผลสะท้อนการพัฒนา: ใช้รูปแบบการผลิ ตที่ยั่งยืนเชิงนิเวศอย่างแพร่หลายโดยปรับให้เข้ากับสภาพ
ของภูมิภาค
เป้าหมายที่ 4: การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน จะอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและจะนาไปสู่การ
ปรับปรุงเชิงปริมาณและคุณภาพของป่าไม้แห่งชาติที่มีนัยสาคัญ ให้บริการเชิงสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าและ
ผลประโยชน์ที่ยุติธรรมต่อชุมชนในชนบท ตลอดจนวิสาหกิจปไม้และการแปรรูปของรัฐและเอกชน
ผลสะท้อนการพัฒนา: ป่าไม้นามาซึ่งสวัสดิภาพของประชากรลาวยุคปัจจุบันและอนาคต
โครงการ:

1. การผลิตอาหาร
2. การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์และการจัดองค์กรเกษตรกร
3. รูปแบบการผลิต การจัดสรรที่ดิน และการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
4. การพัฒนาป่าไม้
5. การเกษตรชลประทาน
6. โครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและป่าไม้อื่น ๆ
7. การวิจัยและส่งเสริมการเกษตรและป่าไม้
8. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ประเทศเวียดนาม
กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเวียดนาม
สาหรับระยะปี 2011-2020
ภาคการเกษตร
กลยุทธ์ : พัฒนาการเกษตรอย่างครอบคลุมไปสู่ทิศทางของความนาสมัย ความมีประสิทธิผล และความยั่งยืน
ใช้ ป ระโยชน์ ข องการเกษตรเขตร้ อ นเพื่ อ พั ฒ นาการผลิ ต สิ น ค้ า จ านวนมากที่ มี ผ ลิ ต ภาพ คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขันได้สูง เพิ่มผลิตผลและการหมุนเวียนสินค้าเกษตรเพิ่มการ
ส่งออกอย่างรวดเร็วเพื่อปรับปรุงรายได้และมาตรฐานการดารงชีวิตของเกษตรกรและเพื่อรับประกันความ
มั่นคงทางอาหารของชาติ สร้างแบบจาลองของการผลิตและธุรกิจที่เหมาะสมกับพืชและสัตว์แต่ละชนิด
สนับ สนุน การรวบกลุ่มพื้นที่เพราะปลูกเพื่อพัฒนาค่าย ไร่นา วิสาหกิจ ทางการเกษตรของกลุ่มครัวเรือนที่
เหมาะสมตามขอบเขตและสภาพของแต่ละท้องที่ เชื่อมโยงผลประโยชน์ระหว่างผู้ ผลิต (producer) ผู้จัดการ
(processor) และผู้บริโภค (consumer) ระหว่างการใช้เทคนิค เทคโนโลยีและองค์ประกอบของการผลิต
ระหว่างการพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบทใหม่ ๆ อย่างใกล้ชิดและสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ปฏิรูปวิถีทางของการจัดระเบียบธุรกิจด้านผลผลิตทางการเกษตร โดยเริ่มต้นที่ธุรกิจข้าวเปลือก
รับประกันว่าจะมีการกระจายผลประโยชน์ อย่างสมเหตุสมผลในแต่ละขั้นจากการผลิตไปจนถึงการบริโภค
พัฒนาระบบยุ้งฉางสาหรับผลิตผลทางการเกษตรที่นาไปสู่การปรับให้เหมาะสมตามอุปสงค์ (demand) แลt
อุปทาน (supply) ดาเนินการด้านการปฏิรูปและการสร้างแม่แบบองค์กรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบร่วมมือ
เพื่อให้สอดคล้องกับกลไกตลาด ควบคุมการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางการเกษตรอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะจาก
พื้นที่เพื่อการปลูกข้าวไปสู่พื้นที่ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ด้วยการประกันผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้เพราะ
ปลูกข้าวและของท้องถิ่นที่ปลูกข้าว จัดสรรปันส่วนโครงสร้างของพืชที่เพราะปลูก การเก็บเกี่ยว และความ
หลากหลายทางสายพัน ธุ์เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและลดความเสียหายจากพิบัติภัยทาง
ธรรมชาติและโรคระบาด เร่งการใช้ วิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต การแปรรูป
การบารุงรักษา โดยเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพเพื่อสร้างความหลากหลายทางสายพันธุ์พืช สัตว์
เลี้ยง และกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพสูง เพิ่มมูลค่าเพิ่มต่อหน่วยของ
พื้นที่เพราะปลูกอย่างรวดเร็ว สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ส่งเสริมการ
ปรับปรุงสายพันธุ์ภายใต้รูปแบบของอุตสาหกรรมและกึ่งอุตสาหกรรมที่รับประกันคุณภาพและความปลอดภัย
จากโรคระบาด
พัฒนาป่าไม้อย่างยั่งยืน มีการวางแผนที่ชัดเจนและนโยบายที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาป่าไม้ : ป่าไม้
เศรษฐกิจ ป้าไม้ป้องกัน และป่าไม้เพื่อการใช้งานพิเศษด้วยคุณภาพที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว รัฐบาลลงทุนและ
มีนโยบายที่ครอบคลุมเพื่อจัดการและพัฒนาป่าไม้ป้องกันและป่าไม้เพื่อการใช้งานพิเศษ ในขณะเดียวกัน
รับประกันว่าผู้ที่ยอมรั บเกษตรครอบคลุมและป่าไม้ป้องกันจะมีชีวิตที่มั่นคง ส่งเสริมองค์กรและบุคคลของ
องค์ประกอบทางเศรษฐกิจทั้งหมดเพื่อลงทุนในป่าไม้เพื่อการป้องกัน เชื่อมโยงการปลูกป่าเพื่อวัสดุเข้ากับ
อุตสาหกรรมแปรรูป จากโครงการวางแผนและลงทุน ใช้รายได้จากป่าเพื่อพัฒ นาป่าและให้ได้ความอุดม
สมบูรณ์จากป่าเพื่อลงทุน
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แสวงหาประโยชน์จากแหล่งอาหารทะเลอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิผลร่วมกับการป้องกันประเทศ ความ
มั่นคงและการปกป้องสภาพแวดล้อมทางทะเล พัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้าตามการวางแผงที่มุ่งเน้นไปที่
ผลิตผลที่มีความเข้มแข็งและมูลค่าสูง สร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป้าหมายในการปรับปรุงสายพันธุ์ : ใช้ข้อ
ได้ เ ปรี ย บของเกษตรกรรมเขตร้ อ นเพื่ อ พั ฒ นากาการผลิ ต โภคภั ณ ฑ์ ที่ กิ น ขอบเขตกว้ า งด้ ว ยผลิ ต ภาพ
ประสิ ทธิภ าพ และความสามารถในการแข่งขันสู ง สนับสนุนการใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการผลิตและการแปรรูป ปรับปรุงผลิตภาพ คุณภาพ และความสามารถในการแข่งขันได้และให้
เป็นไปตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหาร นาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้าของเวียดนามไปสู่ระดับ
ก้าวหน้าในภูมิภาค
ภาระกิจเชิงกลยุทธ์ 1. โครงการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการส่งออก
ภาระกิจเชิงกลยุทธ์ 2. โครงการเพื่อรับประกันความมั่นคงทางอาหารของชาติ
ภาระกิจเชิงกลยุทธ์ 3. โครงการเพื่อการมุ่งเน้นและรวบรวมที่ดิน พัฒนาไร่นา วิสาหกิจการเกษตร ด้วยขนาด
และสภาพที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่
มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงผลิตภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์หลัก : ปลาหมึก กุ้งน้ากร่อย (brackish
shrimp) ข้าว ยางพารา กาแฟ มะม่วงหิมพานต์ พริกไทย ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ปสุสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ปีก
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ประเทศสิงคโปร์
วิสัยทัศน์
“อาหารปลอดภัย สัตว์และพืชที่มีสุขภาวะที่ดีเพื่อสิงคโปร์ ได้รับความไว้วางใจและการยอมรับทั่วโลก”
ภารกิจ
- รับประกันอุปทานอาหารปลอดภัยที่ยืดหยุ่น
- รับประกันสุขภาพที่ดี และปกป้องสวัสดิภาพสัตว์
- ปกป้องสุขภาพที่ดีของพืช
- อานวยความสะดวกในการค้าเกษตร
- อบรมและจุดประกายบุคลากรให้เป็นที่สุดที่สามารถจะเป็นได้!
AGRI-FOOD & VETERINARY AUTHORITY (AVA)
รับประกันอาหารปลอดภัย สัตว์และพืชที่มีสุขภาพดีเพื่อสิงคโปร์
กินอย่างปลอดภัย อยู่อย่างสุขสบาย
1. รักษาความยืดหยุ่นของการผลิตอาหาร (food supply)
- นาเข้าอาหารจากหลากหลายแหล่งเท่าที่จะเป็นไปได้
2. การสร้างความหลากหลายของแหล่งและการผลิตของท้องถิ่น
- AVA นาเสนอโครงการ Food Fund เพื่อสนับสนุนการสร้างความหลากหลายทางอาหารและการพัฒนา
ขีดความสามารถทางอาหาร
- โครงการ Food Fund สนับสนุนการเกษตรท้องถิ่นด้วยการร่วมให้ทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D) ใน
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่ออาหารของท้องถิ่นและการปรับปรุงขีดความสามารถในการผลิต
- ช่วยเกษตรกรท้องถิ่นขยายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดและเพิ่มผลิตภาพ
- กระตุ้นผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าท้องถิ่นด้วยการยกประเด็นเรื่องความตระหนักด้านอาหารของสาธารณชน
- ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือก เช่น ผู้บริโภคเรียนรู้เกี่ยวกับไข่ผงและไข่เหลว
เป็นทางเลือกนอกเหนือจากไข่ฟอง
- การกระตุ้นให้ผู้บริโภคใช้เนื้อแช่แข็งเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าต่อเงินที่จ่ายไป
3. การพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการเกษตร
- กระตุ้นการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงสุดจากที่ดินและแรงงานที่มีอยู่อย่างจากัด
- ท างานร่ ว มกั บ ภาคเอกชนและสถาบั น ขั้ น ตติ ย ภู มิ เ พื่ อ ท าการวิ จั ย และพั ฒ นา (R&D) เกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีการเกษตร
ตัวอย่างเช่น
- การวิจัยและพัฒนา (R&D) เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาทะเลเขตร้อนเพื่อเป็นอาหาร
- การวิจัยและพัฒนา (R&D) ด้านพืชสวน นาไปสู่การพัฒนาระบบฟาร์มในแนวดิ่ง ซึ่งสามารถปลูกผักที่มี
ใบมากและเพิ่มผลผลิตมากกว่าวิธีการปลูกในดินปกติอย่างน้อย 5 เท่า
4. การรับประกันความปลอดภัยทางอาหาร
- ค่อย ๆ ฝังระบบการรับรองคุณภาพ การตรวจสอบ และการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าอาหารปลอดภัยต่อ
การบริโภค
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- สร้างระบบสาธารณสุขด้านสัตวแพทย์
- การทบทวนระบบการผลิตและแนวปฏิบัติ ฉลากอาหารนาเข้าเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับและ
เรียกกลับ
- การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารนาเข้า
- การตรวจสอบปศุสัตว์ที่นาเข้ามาก่อนและหลังฆ่าเพื่อเป็นอาหารอย่างเข้มงวด
- การออกใบอนุญาตและการตรวจสอบสถานประกอบการและฟาร์มที่ผลิตอาหารในประเทศ
- การสุ่มตัวอย่างและการทดสอบอาหารนาเข้าและอาหารที่เป็นผลผลิต/ผลิตในประเทศ
5. การปกป้องสุขภาพที่ดีของสัตว์และพืช
- ปกป้องสุขภาพที่ดีของสัตว์และพืชจากแมลงศัตรูและเชื้อโรคที่มาจากต่างประเทศ
- ใช้กระบวนการตรวจติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบ สุ่มตัวอย่าง และรับประกัน
- ปกป้องสัตว์จากการทารุณกรรม ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์
6. อานวยความสะดวกในด้านการค้าระหว่างประเทศ
- ออกหนังสือรับรอง หนังสืออนุญาต และใบอนุญาต
- ป้องกันการหาประโยชน์จากสัตว์และสายพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ผ่านการค้าระหว่างประเทศ
- ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาของ AVA กับภาคเอกชนนาไปสู่การพัฒนาระบบฟาร์มในแนวดิ่ง
กลยุทธ์เพื่อมุ่งไปสู่อนาคต
รักษาอุปทานอาหารปลอดภัยในระยะยาว
ประเด็นปัญหา
- ราคาอาหารสูงขึ้นและการขาดแคลนอาหารเนื่องจากภัยธรรมชาติ
- ความมั่นคงทางอาหารเป็นเรื่องที่จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับประเทศที่พึ่งพาการนาเข้า
แนวทาง
- วางแผนกลยุทธ์ด้านความมั่นคงทางอาหารโดยการหารือร่วมกับอุตสาหกรรมและหน่วยราชการต่าง ๆ
- วางแนวทางเพื่อรับมือกับความท้าทายในระยะสั้นและระยะยาว
- สร้างความหลากหลายด้านแหล่งอาหาร
- ศึกษาเรื่องการลงทุนในด้านพื้นที่ผลิตอาหารในต่างประเทศ การเกษตรแบบมีสัญญาในต่างประเทศ และ
การหาแหล่งนาเข้าที่ปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้ส่งออกหลักมายังสิงคโปร์
- การจัดการฟาร์ม การปรับปรุงขีดความสามารถและโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ผ่าน
การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการฝึกอบรมด้านสมรรถนะ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านอุปทานอาหาร
- ร่วมกับฟาร์มท้องถิ่นในการวิจัยและพัฒนาวิธีการทาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อเพิ่มผลผลิต
เสริมสร้างความเข็มแข็งด้านความปลอดภัยทางอาหารและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ
- ตรวจติดตามและจัดการสถานการร์
- เพิ่มการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้อง
- เพิ่มการประงานและความร่วมมือ
- พัฒนาขีดความสามารถด้านการทดสอบอื่น ๆ
- รับประกันว่าสิงคโปร์ปราศจากเชื้อโรคสัตว์และพืชที่สาคัญ
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ประเทศอินโดนีเชีย
แผนพัฒนาแห่งชาติระยะกลาง ช่วงปี 2010‐2014 (RPJMN 2010‐2014)
ความสาคัญ : ความปลอดภัยอาหาร
ลาดับความสาคัญนี้เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารและความต่อเนื่องของการฟื้นฟู
การเกษตรเพื่อการตระหนักในการพึงพาตัวเองในด้านอาหาร การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ของ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร การเพิ่มระดับรายได่ของเกษตรกร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
การเพิ่มอัตราการเติบโตของภาคการเกษตรใน GDP ไปที่ 3.7% และการเพิ่มอัตราการค้าของเกษตรกร
(Farmers Terms of Trade) ไปที่ 115‐120 ในปี 2014
สาระหลักของโครงการดาเนินการที่เกี่ยวกับความมั่นคงอาหารประกอบไปด้วย:
1. ที่ดิน การพัฒนาเขตพื้นที่เกษตรกรรม และการวางแผนพื้นที่เชิงการเกษตร: การปฏิรูปกฏระเบียบ
เพื่อให้มั่นใจในความแน่นอนทางกฏหมายที่ดินการเกษตร การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมใหม่ ๆ 2 ล้าน
เฮกตาร์ การปรับการใช้ที่ดินที่ขาดแคลน
2. โครงสร้างพื้นฐาน: การก่อสร้างและการบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางการขนส่ง ชลประทาน
เครือข่ายไฟฟ้า เทคโนโลยีการสื่อสาร และระบบสารสนเทศแห่งชาติซึ่งให้บริการภูมิภาคต่าง ๆ ที่เป็น
ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์เกษตร เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเพิ่มความสามารถในการ
ทาตลาดผลิตภัณฑ์
3. การวิจัยและพัฒนา: เพิ่มกิจกรรมวิจัยและพัฒนาในด้านเกษตรที่สามารถสร้างเมล็ดพันธุ์ที่เหนือกว่า
และผลการวิจัยอื่น ๆ ที่นาไปสู่คุณภาพและผลิตภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาติที่ได้รับการ
ปรับปรุง
4. การลงทุน การจัดหาเงินทุน และเงินอุดหนุน : ส่งเสริมการลงทุนในด้านอาหาร การเกษตร และ
อุตสาหกรรมชนบทที่เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ยึดตามเอกลักษณ์ทางธุรกิจและรัฐบาล ให้แหล่งเงินทุน
ที่สามารถเข้าถึงได้ และเงินสนับสนุนที่สามารถรับประกันความมีพร้อมของเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง ปุ๋ย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และโรงเรือนหลังการเก็บเกี่ยว บนพื้นฐานของเวลาและในปริมาณที่ถูกต้อง
และสามารถซื้อหาได้
5. อาหารและโภชนาการ: เพิ่มคุณภาพของโภชนาการและความหลากหลายทางอาหารผ่านการขยาย
วิธีการอาหารแห่งความหวัง
6. ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: ใช้ขั้นตอนที่เป็นนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวและ
การคาดการณ์ระบบอาหารและการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
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ยุทธศาสตร์ นโยบายการเกษตรของประเทศนอกกลุ่มอาเซียนและองค์กรระดับโลก
ประเทศจีน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจีนระยะ 5 ปี ฉบับที่ 12 (ภาคเกษตรกรรม)
Excerpt of China’s 12th Five-Year Plan--- Agriculture Part
ตอนที่ II เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรและยังประโยชน์ต่อเกษตรกร และเร่งการพัฒนา
ชนบทใหม่แนวสังคมนิยม
เราจะส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรให้ทันสมัยในขณะที่พัฒนาความเป็นอุตสาหกรรมและความเป็น
เมื อ งให้ เ ข้ มข้ น ยิ่ งขึ้ น ปรั บ ปรุ ง กลไกระยะยาวของอุต สาหกรรมที่ ส นั บสนุ น การเกษตรและพื้ นที่ ช นบท
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการสนับสนุนการเกษตร ให้ประโยชน์ที่มากขึ้นแก่เกษตรกร ส่ งเสริมการปรับ
การเกษตรห้ทันสมัยขึ้นและปรับปรุงมาตรฐานการดารงชีพของเกษตรกร ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างถิ่นฐานที่ดีกว่า
สาหรับเกษตรกร
ส่วนย่อยที่ 5 เร่งการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
เราจะยึดวิถีของการทาการเกษตรให้ทันสมัยตามคุณลักษณะเฉพาะของชาวจีนเอง เป้าหมายหลักคือ
ความมั่นคงทางอาหารของชาติ เร่งปฏิรูปรูปแบบการพัฒนาการเกษตร และขยายขีดความสามารถในการ
ผลิตทางการเกษตรแบบครอบคลุม ขีดความสามารถในการต้านทานต่อความเสี่ยง และความสามารถในการ
แข่งขันได้ในตลาด
ข้อที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องความมั่นคงทางอาหาร
เราจะรักษาพื้นที่ที่ทาการเพาะปลูกธัญพืชให้เสถียร ปรับโครงสร้างสายพันธุ์ใหม่เหมาะสม ปรับปรุง
ผลผลิ ต ต่ อ หน่ ว ยและคุ ณ ภาพ ด าเนิ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก ารผลิ ต ที่ มี ผ ลผลิ ต สู ง และสร้ า งขี ด
ความสามารถในการผลิตรวมที่มากกว่า 540 ล้านตัน เราจะประยุกต์ใช้แผนเพื่อเพิ่ มขีดความสามารถในการ
ผลิตธัญพืชของประเทศ 50 ล้านตัน เพิ่มการลงทุนในพื้นที่ผลิตธัญพืชที่สาคัญและได้ประโยชร์ตอบแทนจาก
พื้นที่นี่ และนาพื้นที่ผลิตธัญพืชหลักและท้องที่ผลิตธัญพืชหลักไปสู่ฐานการผลิตธัญพืชเพื่อการค้าที่ให้ผลผลิต
สูงอย่างมั่นคง
เราจะปกป้องพื้นดินที่เพาะปลูกได้และเร่งการรวบรวมและการพื้นสภาพที่ดินชนบท เราจะเร่งการ
สร้างทางวิศวกรรมในพื้นที่โดยยึดตามสิ่งปลูกสร้างเพื่อการชลประทาน ปฏิรูปพื้นที่ที่ให้ผลผลิตกลาง ๆ ไป
จนถึงต่า และพัฒนาพื้นดินที่เพาะปลูกได้ที่ เป็นไปตามมาตรฐานการต้านทานความแห้งแล้งและน้าท่วมสูงใน
วงกว้าง เราจะปรั บ ปรุ งการสร้ า งขีดความสามารถในด้านโลจิส ติกส์ อาหาร การส ารองอาหาร และการ
สนับสนุนฉุกเฉิน
ข้อที่ 2 ส่งเสริมการปรับกลยุทธ์เชิงโครงสร้างภาคการเกษตร
เราจะปรั บ ปรุ ง ระบบการเกษตรสมั ย ใหม่ พั ฒ นาการเกษตรที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต สู ง คุ ณ ภาพสู ง มี
ประสิทธิภาพ เชิงนิเวศ และปลอดภัย เราจะปรับแผนงานของอุตสาหกรรมการเกษตรให้เหมาะสม เร่งการ
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สร้างรูปแบบเชิงกลยุทธ์ของการเกษตรซึ่งประกอบไปด้วย “7 เขตและ 23 พื้นที่” โดยที่ที่ราบลุ่มทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ราบลุ่ม Huanghuaihai ลุ่มแม่น้า Yangtze ที่ราบลุ่ม Fenwei พื้นที่ชลประทาน
Hetao จีนตอนใต้ Gansu และ Xinjiang เป็นเขตผลผลิตทางการเกษตรหลัก และพื้นที่ทางการเกษตรอื่น
ๆ ที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญ เราจะส่ งเสริมและสนับสนุนพื้นที่ที่เป็นประโยชน์เพื่อมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา
ธัญพืช ฝ้าย เมล็ดน้ามัน (oilseed) พืชน้าตาล และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ ที่เป็นวัตถุดิบหลัก เราจะเร่ง
พัฒนาการเกษตรแบบมีเครื่องอานวยความสะดวก และส่งเสริมการผลิตผัก ผลไม้ ชา ดอกไม้ และพืชเมือง
ร้อนอื่น ๆ ที่ได้มาตรฐาน เราจะยกระดับของการพัฒนาปศุสัตว์ และเพิ่มสัดส่วนของผลผลิตจากการเลี้ย งสัตว์
เราจะส่งเสริมการทาฟาร์มสัตว์น้าที่มีสุขภาพดีและการประมงทะเลน้าลึก เราจะพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้
เราจะส่งเสริมการจัดการการเกษตรในเชิงอุตสาหกรรม และส่งเสริมการผลิตและการจัดการเกษตรที่พิเศษ ได้
มาตรฐาน มีขนาดเหมาะสม และครอบคลุม เราจะส่งเสริมการพัฒนาเขตสาธิตเกษตรสมัยใหม่
ข้อที่ 3 เร่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเกษตร
เราจะกระตุ้นกระบวนการผสานเทคโนโลยีเกษตร การใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงานคน และการ
จั ดการข้อมูล การผลิ ต เราจะเร่ งนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้ การปรับปรุงพันธุ์ด้ว ยเทคโนโลยีชีว ภาพ
(biotechnology breeding) ในการเกษตร พัฒนาสายพันธุ์ทางชีวภาพ (biological variety) ใหม่ที่มีมูลค่า
การใช้งานที่สาคัญและสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาอิสระ และสนับสนุนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์สมัยใหม่ที่
ขนาดใหญ่และทันสมัย เราจะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีและการใช้งานในพื้นที่
ในด้านพื้นเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพ การป้องกันและควบคุมโรค และการชลประทานเพื่อการเกษตร และใช้
ระบบป้ อ งกั น แมลงรบกวนเฉพาะส าหรั บ พื ช ผลส าคั ญ เช่ น ข้ า ว ข้ า วสาลี และข้ า วโพด เราจะเร่ ง ใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร ส่งเสริมการผสานระหว่างการเกษตร-เกษตรศาสตร์ และแสวงหาระดับการใช้
เครื่องจักรกลในฟาร์มแบบผสานจากการไถ-การเพาะปลูก-การเก็บเกี่ยวที่ประมาณ 60% เราจะพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อปรับปรุงระดับของการจัดการสารสนเทศในการผลิตสินค้าเกษตร
ข้อที่ 4 ปรับปรุงระบบบริการสังคมเพื่อการเกษตร
เราจะขยายการสร้ างขี ดความสามารถด้านบริก ารสาธารณะเพื่อการพัฒ นาการเกษตร เร่งการ
ปรับปรุงหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะเพื่อการกระจายเทคโนโลยีการเกษตรในท้องถิ่นหรือภูมิภาค การ
ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์และพืช และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตร เราจะสนัสนุนองค์กรบริ การ
ทางสังดมด้านการเกษตรหลากหลาย และส่งเสริมองค์กรความร่วมมือพิเศษของเกษตรกร สหกรณ์จัดหาและ
ทาการตลาด ตัวแทนเกษตรกร และวิสาหกิจชั้นนาเพื่อให้บริการด้านการผลิตและการจัดการหลากหลาย
รูปแบบ เราจะสนับสนุนและพัฒนาบริการกระจายสินค้าสาหรับสินค้าเกษตร และเร่งการสร้างเครือข่าย
การตลาดสินค้าเกษตรด้วยต้นทุนการกระจายสินค้าที่ต่าและประสิทธิภาพในการดาเนินการสูง
รายการที่ 6 ขยายช่องทางสร้างรายได้สาหรับเกษตรกร
เราจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการแนะนาและการสนับสนุนของเราสาหรับเกษตรกรเพื่อเพิ่ม
ทักษะทางวิชาชีพและขีดความสามารถในการสร้างรายได้
เราจะขยายช่องทางการสร้างรายได้สาหรับเกษตรกรในทุกรูปแบบ เพื่อรักษาการเติบโตของรายได้
อย่างยั่งยืนและรวดเร็วสาหรับเกษตรกร

ผ-80

ข้อที่ 1 เพิ่มรายได้จากการดาเนินธุรกิจในครัวเรือน
เราจะสร้างระบบปกป้องราคาที่ดีสาหรับสินค้าเกษตร ปรับปรุงราคาซื้อขั้นต่าสาหรับ สายพันธุ์ธัญพืช
หลัก และปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อและจัดเก็บชั่วคราวสาหรับผลิตภัณฑ์เกษตรที่ซื้อขายจานวนมาก เรา
จะส่งเสริมเกษตรกรให้ปรับโครงสร้างการเพาะปลูกให้เหมาะสม ยกระดับการจัดการผลิตภัณฑ์และปรับปรุง
สมรรถนะทางเศรษฐกิจ เราจะรับประกันว่าจะมีการแบ่งสรรรายได้ที่สมเหตุสมผลสาหรับเกษตรกรในการ
แปรรูปและกระจายสินค้าเกษตรผ่านการพัฒนาและการทาให้เกษตรเป็นอุตสาหกรรมและองค์กรความร่วมมือ
ของชนบทใหม่ ๆ เราจะพัฒนา
เราจะรับรองการแบ่งปันรายได้ที่สมเหตุสมผลสาหรับเกษตรกรในการแปรรูปและการกระจายสินค้า
เกษตรผ่านการพัฒนาการปรับการเกษตรให้เป็นอุตสาหกรรมและองค์กรร่วมมือของชนบทใหม่ ๆ เราจะ
พัฒนาการเกษตรหลักและมีประสิทธิภาพสูงโดยยึดตามสภาพท้องถิ่นเฉพาะ และเจาะไปที่ทรัพยากรภูมิทัศน์
การเกษตรเพื่อพัฒนาการเที่ยวชม การพักผ่อน การท่องเที่ยว และภาคบริการชนบทอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า
เกษตรกรจะได้รับรายได้ที่มากขึ้นในการขยายหน้าที่ของการเกษตร
ข้อที่ 2 พยามที่จะเพิ่มรายได้จากค่าจ้าง
เราจะเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบริการฝึกอบรมสร้างทักษะและการใช้สารสนเทศสาหรับเกษตรกร
สร้างแรงงานเพื่อการส่งออก และนาทางแรงงานส่วนเกินให้มองหางานในพื้นทีอื่น ๆ ในแบบที่ราบรื่นและเป็น
ระเบียบ เราจะสนับสนุนโอกาสในการทางานที่เท่าเทียมกันสาหรับทั้งแรงงานในเมืองและเกษตรกรในชนบท
ส่งเสริมการจ่ายค่าแรงที่เท่าเทียมกันสาหรับการจ้างงานที่เท่าเทียมกันระหว่างแรงงานอพยพและผู้ที่อาศัยใน
เมือง และเพิ่ม ระดับค่าแรงของแรงงานอพยพ เราจะเพิ่มงานที่ไม่ใช่เกษตรกรรมในพื้นที่ชนบท ส่งเสริม
เกษตรกรให้หางานที่ไม่ใช่ด้านเกษตรกรรมในบ้านเกิดของพวกเขาหรือพื้นที่ใกล้เคียง และสนับสนุนเกษตรกร
ให้เริ่มธุรกิจของตัวเองเพื่อสร้างงานใหม่ เราจะทาการพัฒนาชนบทใหม่ ๆ ขยายขนาดของ กรอบ “งานเพื่อ
เงิน” และเพิ่มรายได้แรงงานของเกษตรกร
ข้อที่ 3 เพิ่มการถ่ายโอนรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เราจะปรับปรุงระบบเงินอุดหนุนเกษตรกรรม ยังคงจ่ายเงินอุดหนุนให้ กับเกษตรกรผู้ปลูกธัญพืช
โดยตรง ใช้เงินอุดหนุนเพิ่มเติมสาหรับการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงและเครื่องจักรการเกษตร และปรับปรุง
กลไกการปรับเงินอุดหนุนการเกษตรแบบครอบคลุม เราจะเพิ่มเงินบาเหน็จบานาญพื้นฐานของกรอบประกัน
บานาญของชนบทใหม่ ยกมาตรฐานการช่วยเหลือทางการแพทย์และการเบิกจ่ายในสถาบันการแพทย์ ที่
ร่วมมือในชนบท และยกระดับของมาตรฐานการครองชีพขั้นต่าของชนบท เราจะพัฒนาการประกันภัยภาค
เกษตรที่ได้รับการสนับสนุนจากนโยบาย เพิ่มหมวดหมู่การเกษตรที่สามารถเรียกร้องเงินชดเชยประกันภัย
และขายความคุ้มครองของประกันภัยเกษตร เราจะเพิ่มการลงทุนในการลดความยากจน และเพิ่มเส้นความ
ยากจน
บทที่ 7 ปรับปรุงการผลิตของชนบทและสภาพการครอง
เราจะปฏิบัติตามข้อกาหนดของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบประสานทั้งในพื้นที่เมืองและพื้นที่
ชนบท ปรับปรุงแผนการพัฒนาชนบทใหม่ของสังคมนิยม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างพื้นฐาน
ของชนบทและบริการสาธารณะ และอานวยความสะดวกการปรับปรุงแบบครอบคลุมในสภาพแวดล้อมชนบท
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ข้อที่ 1 ยกระดับการจัดการในการวางแผนหมู่บ้านและเมือง
เราจะปรับให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ ของการอพยพประชากรในชนบทและพิจารณาสภาพของ
ท้องถิ่น เคารพความตั้งใจของชาวบ้าน มุ่งเน้นคุณลักษณะของภูมิภาคและชนบท ปกป้องลักษณะเด่นทาง
วัฒนธรรมดั้งเดิมของภูมิภาค และกาหนดการวางแผนเมืองและหมู่บ้านในแบบวิทยาศาสตร์ เราจะนาการ
พัฒนาเชิงเหตุและผลในด้านที่อยู่อาศั ยและชุมชนชนบท จัดหาแบบบ้านฟรีสาหรับเกษตรกรซึ่งประหยัด
ปลอดภัย ซื้อหาได้ และสามารถประหยัดการใช้ที่ดิน พลังงาน และวัสดุ เราจะทาการจัดวางผังเชิงพื้นที่ที่
สมเหตุสมผลเพื่อการพัฒนาชนบท เมือง และหมู่บ้าน การปกป้องที่ดินเพาะปลูก การจัดกลุ่มอุตสาหกรรม
การกระจายหมู่บ้าน และการอนุรักษ์ระบบนิเวศ และผสานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนบทและโครงสร้างพื้นฐาน
ในการดารงชีพ สิ่งปลูกสร้างในการให้บริการ และโครงการสวัสดิการสาธารณะ
ข้อที่ 2 เพิ่มการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในชนบท
เราจะเพิ่มการสร้างระบบชลประทานในภาพรวม ปรับปรุง กลไกการก่อสร้าง การบารุงรักษา และ
การจัดการ เร่งอัพเกรดเขตชลประทานขนาดกลาง และสถานีชลประทานและสถานีระบายน้า สร้างเขต
ชลประทานใหม่ในภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีทรัพยากรน้าและดินเหลือเฟือในช่วงเวลาที่เหมาะสม ปรับปรุงการสร้าง
แหล่งน้าเพื่อขจัดความแห้งแล้ง ส่งเสริมการสร้างระบบชลประทานขนาดเล็กและแหล่งเก็บกักน้าในพื้นที่
เพาะปลูกของท้องที่สาคัญ และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างทางชลประทานขนาดเล็กและเล็กมากในพื้นที่ชนบท เรา
จะเพิ่มการพัฒนาแหล่งจัดเก็บน้าดื่มในชนบทที่ปลอดภัยและส่งเสริมระบบจ่ายน้ากลางในพื้นที่ชนบท
เราจะยังคงส่งเสริมการสร้างถนนในชนบท ปรับปรุงสภาพการจราจรและจัดการและบารุงรักษาถนน
และพยายามที่จะปรับปรุงถนนและสะพานอันตรายให้ดีขึ้น เราจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการพัฒนา
พลังงานของชนบท สร้างโรงไฟฟ้าและก๊าซระดับมณฑลในชนบทใหม่ สนับสนุนโครงการ “พลังงานน้าขนาด
เล็กทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงซากฟอสซิล ” เริ่มการปรับปรุงและการบูรณะโครงข่ายเชื่อมโยงพลังงานของ
ชนบทรอบใหม่ พัฒนาการใช้มีเทน เศษซากพืชผล ของเสียจากป่าไม้ และทรัพยากรชีวะมวลอื่น ๆ มุ่งเน้น
ไปที่พลังงานลมและแสงอาทิตย์ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการบูรณะเตาและชั้นอิฐให้ความร้อนได้
เพื่อให้ประหยัดมากขึ้นในการใช้ฟืนและถ่านหิน เราจะผลักดันโครงการบูรณะและปรับปรุงแบครอบคลุม
สาหรับอาคารในชนบทที่ชารุด ป่าไม้ที่เป็นของรัฐ เมืองที่มีแต่บ้านเรือนโกโรโกโสและบ้านเรือนที่ชารุดใน
พื้นที่ฟื้นฟู และการใช้โครงการเคหะสาหรับประชาชนเร่ร่อน เราจะเสริมสร้างที่ทาการไปรษณีย์ในชนบทและ
ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศของชนบท
ข้อที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งบริการสาธารณะของชนบท
เราจะขยายขอบเขตของความครอบคลุมทางการเงินสาธารณะส าหรับพื้นที่ช นบท และเร่งการ
สนับสนุนทางการเงินเพื่อบริการสาธารณะ เราจะปรับปรุงคุณภาพและการพัฒนาเชิงสมดุลในการศึกษาภาค
บังคับของชนบท ส่งเสริมกระบวนการจัดหาการศึกษาสายวิชาชีพตอนปลายฟรีในพื้นที่ชนบท และพัฒนา
การศึกษาระดับอนุบาลในชนบท เราจะสร้างและปรับปรุงเครือข่ายบริการสาธารณสุขของชนบทเพื่อให้มี
บริการทางการแพทย์ พื้นฐานที่ป ลอดภัย สามารถจ่ายได้ และสามารถเข้าถึงได้ ส าหรับเกษตรกร เราจะ
ปรับปรุงเครือข่ายประกันสังคมของชนบทและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย เราจะเสริมสร้างความ
แข็ งแกร่ ง ในการพัฒ นาสิ่ ง ปลู ก สร้ า งทางวัฒ นธรรมและกีฬ าสาธารณะของชนบทเพื่ อประเทือ งชีวิ ตทาง
วัฒนธรรมของเกษตรกร
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ข้อที่ 4 ส่งเสริมการทาความสะอาดสิ่งแวดล้อมของชนบทแบบครอบคลุม
เราจะจัดการและทาความสะอาดยาฆ่าแมลง ปุ๋ย และแผ่นพลาสติกและมลภาวะที่มีแหล่งกาเนิดไม่
แน่นอน และส่งเสริมการป้องกันและควบคุมมลภาวะจากสายพันธุ์ปศุสัตว์และสัตว์ปีก เราจะเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในการป้องกันแหล่งน้าดื่มในพื้นที่ชนบท และเร่งการบาบัดมลภาวะในแม่น้าลาคลองและในน้า เรา
จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการเฝ้าระวัง การป้องกัน การบาบัด และการจัด การมลพิษในดิน เราจะใช้
โครงการสุขอนามัยชนบท กระตุ้น การใช้การบาบัดของเสียแบบรวมศูนย์ในพื้นที่ชนบท และดาเนินการ
กระบวนการท าความสะอาดแบบครอบคลุ ม และผสมผสานในพื้ น ที่ ช นบท เราจะไม่ อ นุ ญ าตให้ มี ก าร
แพร่กระจายมลพิษจากในเมืองและอุตสาหกรรมไปสู่ชนบท
บทที่ 8 ปรับปรุงกลไกเชิงสถาบันในการพัฒนาชนบท
เราจะยึดตามข้อกาหนดของการพัฒนาเมืองและชนบทแบบร่วมกัน เร่งปฏิรูปกลไกเชิงสถาบันเพื่อ
การพัฒนาชนบท และขยายความรุ่งเรืองของการเกษตรและการพัฒนาชนบท
ข้อที่ 1 สนับสนุนและปรับปรุงระบบจัดการชนบทพื้นฐาน
เราจะสนับสนุนระบบจัดการ 2 ขั้นโดยยึดตามระบบสัญญาภาคครัวเรือน (household contract
system) และ การผสานเข้ากับการจัดการแบบแยก เราจะปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่ดิน
ชนบท และรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ์ตามสัญญาที่ดินชนบทปัจจุบันไว้ในระยะยาว เราจะจัดการกับ
การทางานเพื่อการบ่งชี้ความเป็นเจ้าของที่ดินชนบท การขึ้นทะเบียน และออกหนังสือรับรอง ปรับปรุงการ
เตรียมการด้านสัญญาและการจัดการที่ดิน และปกป้องสิทธิตามกฎหมายของเกษตรกรในแง่ของการถือครอง
การใช้งาน ผลประโยชน์ และสิทธิอื่น ๆ ในที่ดินตามสัญญา เราจะปรับปรุง การทาการตลาดเพื่อการถ่ายโอน
สิทธิในการจัดการที่ดินตามสัญญาโดยยึดตามความยินยอมโดยสมัครใจ การชดเชน และบริการที่ดีกว่า และ
พัฒนารูปแบบการดาเนินการต่าง ๆ ตามขนาดที่เหมาะสม เราจะทาให้การปฏิรูปชนบทดียิ่งขึ้น ส่งเสริมสิทธิ
ในป่าไม้และปฏิรูปสิทธิการถือครองป่าไม้ในป่าไม้ของรัฐและป่าไม้ร่วม ปรับปรุงระบบสัญญาทุ่งหญ้า และเร่ง
ปฏิรูปการฟื้นฟูการเกษตร
ข้อที่ 2 สร้างและปรับปรุงระบบพัฒนาเมืองและชนบทแบบผสมผสาน
เราจะเร่งการขจัดอุปสรรคเชิงสถาบันที่จากัดการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทไปพร้อม ๆ กัน ส่งเสริม
การจัดสรรทรัพยากรสาธารณะอย่างสมดุลและการไหลของปัจจัยการผลิตระหว่างพื้นที่ชนบทและเมืองอย่าง
อิสระ เราจะผสมผสานการวางแผนการพัฒนาเมืองและชนบทเพื่อส่งเสริมการผสมผสานโครงสร้างพื้นฐาน
บริการสาธารณะ และการจัดการสังคม ของเมืองและชนบท เราจะปรับปรุงการแลกเปลี่ยนปัจจัยระหว่าง
พื้นที่เมืองและชนบทอย่างเท่าเทียมกัน และรับประกันรายได้จากการจัดสรรที่ดินและเงินฝากของชนบทหลัก
ๆ แล้วใช้เพื่อการเกษตรและพื้นที่ชนบท เราจะปรับการได้มาซึ่งที่ดินในชนบทเพื่อการพัฒนาเมือง ปรับ และ
ใช้โครงสร้างและการวางผังของสินทรัพย์ที่ดินในเมืองและชนบท และสร้างตลาดพัฒนาที่ดินที่รวมเป็นหนึ่ง
เดียวสาหรับพื้นที่ชนบทและเมือง เราจะกาหนดและจาแนกความแยกต่างการพัฒนาที่ดินเพื่อการใช้งาน
สาธารณะและการใช้งานทางธุร กิจ ปฏิรูประบบจัดหาที่ดิน ลดขนาดของการจัดหาที่ดิน และเพิ่มมาตรฐาน
ค่าทดแทนที่ดิน เราจะปรับปรุงกลไกการถ่ายโอนสาหรับที่ดินเพื่อการก่อสร้างแบบเจ้าของร่วมในชนบทและ
การจัดการสาหรับที่ดินของครัวเรือนในชนบท
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เราจะเร่งการสร้างตลาดแรงงานร่วมในพื้นที่เมืองและชนบท และสร้างระบบการจ้างงานที่เท่าเทียม
กันสาหรับแรงงานในชนบทและในเมือง เราจะมุ่งนาการใช้จ่ายงบประมาณแห่งชาติและการลงทุนในสินทรัพย์
ถาวรจากงบประมาณไปสู่การเกษตรและพื้นที่ชนบท เราจะปรับการกฏิรูปสหกรณ์สินเชื่อของชนบท
กระตุ้นภูมิภาคที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้สร้างธนาคารชุมชนระดับภูมิภาค ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันการเงิน
ชนบทและสิ น เชื่อ ย่ อ ย และขยายขอบเขตของหลั กทรั พย์ ป ระกั น ที่ย อมรับ ในพื้ น ที่ ช นบท เราจะรวม
ประสบการณ์การปฏิรูปข้ามภาคส่วนในการพัฒนาเมืองและชนบทแบบผสมผสาน และหาวิธี การแก้ไขปัญหา
เพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร พื้นที่ชนบท และเกษตรกร
ข้อที่ 3 เสริมพลังของการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศ
เราจะขยายความมีอิสระในการพัฒนาตนเองสาหรับท้องถิ่นต่าง ๆ และผลักดันการปฏิรูปนาร่องใน
การสนับ สนุน การพัฒ นาประเทศผ่ านการปกครองตนเองที่ ขยายมากขึ้น เราจะสร้างและปรับปรุงระบบ
การเงินพื้นฐานเพื่อรับประกันทรัพยากรการเงินที่เพียงพอสาหรับหน่วยงานของรัฐในมณฑลต่างๆ เพิ่มการ
โอนเงินทั่วไปไปยังมณฑลต่าง ๆ และเพิ่มการกระจายตัวของทรัพยากรกรเงินไปยังมณฑลต่าง ๆ เราจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เงินสนับสนุนเมืองเล็ก ๆ ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความสามารถสูงที่จะ
ดึงดูดประชากร เจ้าหน้าที่ปกครอง เช่น อนุมัติการลงทุน ควบคุมดูแลธุรกิจ และความมั่นคงสาธารณะ เรา
จะให้บทบาทกับข้อได้เปรียบเชิงทรัพยากรและข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทีย บของมณฑลต่าง ๆ ออกแบบการ
วางแผนวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม สนับสนุนอุตสาหกรรมที่เน้นแรงงานและอุตสาหกรรมแปร
รูปสินค้าเกษตรเพื่อจัดกลุ่มรอบ ๆ มณฑลและหมู่บ้านกลาง และส่งเสริมรูปแบบการพัฒนาธุรกิจด้วยการแบ่ง
สรรแรงงานระหว่างในเมืองและชนบทอย่างสมเหตุสมผล
โครงการที่มีลาดับความสาคัญในการพัฒนาชนบทใหม่
01 โครงการเมล็ดพันธุ์ทันสมัย (Modern Seed Project)
เราจะสร้างฐานการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ฐานการปรับปรุงพันธุ์คุณภาพสูงประจาภูมิภาค
ฐานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้าประจาภูมิภาค ฟาร์มเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง เขตสงวนธรรมชาติ
แห่งชาติที่สาคัญสาหรับสายพันธุ์สัตว์ป่าและสัตว์น้า และเขตสงวนแห่งชาติหลักสาหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
02 โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรที่มีมาตรฐานความต้านทานต่อความแห้งแล้งและน้าท่วมสูง
เราจะปรั บ ปรุ งที่ดิน เพาะปลู กที่ ให้ ผ ลผลิ ตปานกลางและต่าให้ ดีขึ้น ปรับปรุงที่ดินที่ให้ ผ ลผลิ ตสู ง
ปัจจุบัน ทาการปรับระดับที่ดิน ปรับปรุงดิน และจัดการพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ให้ได้มาตรฐาน และเสริม
การพัฒนาสิ่งก่อสร้างเพื่อการชลประทานและระบายน้าในพื้นที่ ถนนสาหรับรถแทรคเตอร์ ท่อลอด โรงเก็บ
ปุย๋ คอก และเครือข่ายป่าไม้ในพื้นที่เกษตร
03 โครงการ “ตะกร้าผัก (Vegetable Basket)”
เราจะบูรณะกลุ่มของฐานผลผลิตพืชสวนที่ได้มาตรฐาน ฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์ปีกในเชิงอุตสาหกรรม
และฟาร์มสัตว์น้าที่สมบูรณ์เพื่อการสาธิต และสร้างกลุ่มตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ของประเทศที่สาคัญและตลาด
ค้าส่งของภูมิภาค
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04 โครงการควบคุมดูแลการประมงและท่าเรือประมง
เราจะขยายหรือสร้างกลุ่มของศูนย์ท่าเรือชายฝั่ง สะพานปลาชั้นหนึ่ง สะพานปลาชั้นสอง ท่าจอด
เรือหลบพายุ และสะพานในประเทศที่สาคัญ สร้างและปรับปรุงระบบควบคุมดูแลการประมงในระดับชาติ
พื้นที่ทะเล และระดับจังหวัด และจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือตามที่กฏหมายกาหนดสาหรับ การ
ควบคุมดูแลการประมง
05 โครงการปกป้องสัตว์และพืช
เราจะสร้างระบบป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ 6 ระดับ โดยมุ่งเน้นไปที่ระบบป้องกันและควบคุมโรค
สัตว์ระดับรากหญ้า สร้างระบบป้องกันและควบคุมแมลงศัตรูทางการเกษตร และปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างเพื่อ
การป้องกันและควบคุมเชื้อโรคและแมลงศัตรูทางการเกษตร
06 โครงการน้าดื่มชนบทปลอดภัย
เราจะแก้ไขปัญหาน้าดื่มปลอดภัยสาหรับผู้อาศัยในชนบทประมาณ 300 ล้านคนผ่านระบบจ่ายน้า
แบบรวมศูนย์ระบบจ่ายน้าแบบไม่รวมศูนย์ และผ่านท่อจ่ายน้าในเมืองขยายออกไปยังชนบท
07 โครงการทางหลวงชนบท (Rural Roads)
เราสร้างและบูรณะทางหลวงชนบท 1 ล้านกิโลเมตร และรับประกันทุกหมู่บ้านในภาคตะวันออกและ
ภาคกลางและ 80% ของหมู่บ้านในภาคตะวันตก จะสามารถเข้าถึงถนนลาดยางแอสฟัลต์ (คอนกรีต)
08 โครงการจ่ายไฟฟ้าสู่ชนบท (Rural Electricity Supply)
เราจะยกเครื่องโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าในชนบทที่จาเป็นต้องยกระดับและปรั บปรุงโครงข่ายพลังงาน
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ขีดความสามารถปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วได้ เราจะตั้งหมู่บ้านสาธิตพลังงานไฟฟ้า 1000 แห่ง ท้องที่พลังงานสีเขียว 200 ท้องที่ และท้อที่
แม่แบบ 300 แห่งที่มีการจ่ายไฟฟ้าและก๊าซอย่างเพียงพอ และเพิ่มขีดความสามารถ 1000GW จากโรงงาน
ไฟฟ้าพลังน้าขนาดเล็ก
09 โครงการมีเทนในชนบท (Rural Methane)
เราจะตั้งโครงการมีเทนเพื่อใช้ในครัวเรือน โครงการมีเทนขนาดใหญ่ถึงกลาง และระบบบริการมีเทน
เพื่อให้มากกว่า 50% ของครัวเรือนในชนบทที่มีสภาพเหมาะสมจะสามารถเข้าถึงมีเทนได้
10 โครงการเคหะในชนบท (Rural Housing)
เราจะบูรณะบ้านเรือนที่ชารุดสาหรับครัวเรือนในชนบทที่ยากจน 8 ล้านครอบครัว เราจะแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยสาหรับคนงานในพื้นที่ฟื้นฟูของรัฐ ภูมิภาคที่เป็นป่าไม้และสวนป่า และจัดหา
ที่อยู่อาศัยสาหรับคนเร่ร่อนทั้งหมด
11 โครงการทาความสะอาดในชนบท (Rural Clear-up)
เราจะอานวยการการบาบัดและการใช้ขยะอินทรีย์ รวมถึงการรวบรวมและกาจัดขยะอนินทรีย์ในพื้นที่
ชนบท และดาเนินการโครงการสนับสนุนการปรับหน้าดินให้แข็งและการปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน
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ประเทศญี่ปุ่น
จุดสาคัญในแผนเบื้องต้นสาหรับด้านอาหาร การเกษตร และชนบท
1. นโยบายเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหาร การเกษตร และชนบท
 ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงหลักที่ได้เกิดขึ้นในด้านอาหาร การเกษตร และชนบทนับตั้งแต่การออกแผนครั้ง
ที่ผ่านมาในเดือนมีนาคม 2000 และที่คาดการณ์ในอีก 10 ปีที่จะมาถึง แนวคิดทั้งหมดของนโยบาย
การเกษตรจะได้รับการปฏิรูปในแบบเตรียมพร้อม
[การเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดล้อม]
 ความตระหนักอย่างมากในเรื่องความปลอดภัยทางอาหารและอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพที่เกิด
จากกรณี BSE และการใช้ฉลากอาหารลวง
 ตัวขับเคลื่อนที่มากขึ้น ความต้องการที่ซับซ้อนขึ้น (อุตสาหกรรมอาหารต้องพึ่งพาผลิตผลเกษตรจาก
การนาเข้ามากขึ้น)
 ความล่าช้าในการปฏิรูปการเกษตรเชิงโครงสร้าง (สมาชิกลดลงและเกษตรกรสูงอายุมากขึ้น ความ
ล่าช้าในการขยายขนาด)
 บทบาทแบบหลายหน้าที่และความคาดหวังสาหรับพื้นที่ชนบท (ความต้องการการสร้างสังคมยั่งยืน)
 ความก้าวหน้าของโลกาภิวัฒน์ (การเจรจาต่อรองตาม WTO/EPA การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในอาเซียน)
 ในการรายงานมาตรการทางนโยบายต่าง ๆ จะต้องพิจารณาจุดต่อไปนี้
[มุมมองของการปฏิรูป]
 เพื่อสร้างระบบนโยบายที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเข้าใจได้ง่าย
 เพื่อรวมความตระหนักของผู้บริโภคเข้าไปในนโยบายต่าง ๆ ด้วย
 เพื่อกระตุ้นความเป็นอิสระในการปกครองตัวเองและแนวคิดสร้างสรรค์ของเกษตรกรและท้องถิ่น
 เพื่อพัฒนามาตรการที่พิจารณาเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 เพื่อสร้างมาตรฐานต่าง ๆ โดยยึดตามแนวโน้มใหม่ ๆ ในด้านการเกษตรและชนบท
2. การวางเป้าหมายเพื่อความพอเพียงด้านอาหาร
 ทาการวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้เหตุผลว่าทาไมการดาเนินการเพื่อปรับปรุง การพึ่งพาตนเองด้านอาหารไม่ประสบ
ความสาเร็จ
[แนวโน้ม]
ระหว่างปีงบประมาณ 1999 (เมื่อออกแผนพื้นฐานฉบับที่ผ่านมา) และปีงบประมาณ 2003 อัตราการพึ่งพา
ตนเองด้านอาหารรวม ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 40% ความเพียงพอจากสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
หรือลดลง โดยมีข้อยกเว้นในข้าวบาร์เลย์และถั่วเหลือง เป็นต้น
[เหตุผลที่บ่งชี้]
1) ด้านการบริโภค
 โครงการภายใต้ หัวข้อ "แนวทางด้านอาหาร (Dietary Guidelines)" ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภค
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 มาตรการสาหรับการบริโภคข้าวที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น ไม่ได้พิจารณาเรื่องแนวโน้มการบริโภคหรือการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเพศหรืออายุ
 ข้อได้เปรียบของการผลิตทางการเกษตรที่เติบโตขึ้นภายในประเทศไม่ได้ถูกนามาใช้ประโยชน์ทั้ง ๆ ที่
มีความตระหนักมากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยทางอาหาร
2) ด้านการผลิต
 ไม่มีความเข้าใจที่เพียงพอหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและการค้า รวมทั้งความ
ต้องการแปรรูปและใช้เพื่อการค้า
 ไม่ได้ใช้พื้นที่เพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ และพื้นที่ที่สามารถเพราะปลูกได้ที่ไม่ได้ทาการเพาะปลูก
หรือถูกละทิ้งเพิ่มมากขึ้น นี่เนื่องมาจากความพยายามไม่เพียงพอที่จะเพิ่มเกษตรกรรายหลัก และการ
ขนาดพัฒนาการในการผลิตพืชที่เป็นอาหารสัตว์ผ่านความร่วมมือระหว่างการเพาะปลูกพืชและการ
เลี้ยงปศุสัตว์
 ในกระบวนการของการกาหนดเป้าหมายเพื่อความพอเพียงด้านอาหารในปีงบประมาณ 2015 ประเด็นที่
จะได้รับการจัดการเป็นอันดับแรก ในทั้งด้านการผลิตและการบริโภค ได้รับการอธิบายดังต่อไปนี้ โดยยึด
ตามการวิเคราะห์ข้างต้น
[ประเด็นที่จะจัดการเป็นอันดับแรก ๆ]
ด้านการบริโภค:
1) กลยุทธ์ระดับชาติในเรื่อง “ความรู้ด้านอาหารปลอดภัย ” อย่างง่าย ๆ และในเชิงปฏิบัติ และ “การ
บริโภคของท้องถิ่นในผลผลิตของท้องถิ่น”
2) การส่งเสริมการบริโภคข้าวและผลผลิตเกษตรอื่น ๆ ในประเทศ
3) การได้รับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่ออาหารที่ผลิตในประเทศ
ด้านการผลิต:
1) การส่งเสริมการผลิตที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมมากขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภคโดยเกษตรกรที่มี
ความฉลาดเฉลียวทางด้านธุรกิจ
2) ความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกว่าระหว่างอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
3) การส่งเสริมการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างมีปนะสิทธิผลโดยมุ่งเน้นไปที่การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรใน
เกษตรกรรายหลัก การผลิตพืชอาหารสัตว์ผ่านความร่วมมือระหว่างการปลูกพืชและการทาฟาร์มปศุ
สัตว์ เป็นต้น
 เป้าหมายอัตราการพึ่งพาตนเองด้านอาหารรวมได้รับการแสดงเบื้องต้นบนพื้นฐานของแคลอรี่ อย่างไรก็
ตามเนื่ อ งจากความส าคั ญ ของการตอบสนองทั น ที ต่ อ ความต้ อ งการที่ แ ตกต่ า งกั น ของผู้ บ ริ โ ภคและ
อุตสาหกรรมอาหาร เป้าหมายได้รับการกาหนดบนพื้นฐานของมูลค่าการผลิตด้วย
 ดังนั้นความพยายามที่จะปรับปรุงความพอเพียงอาจจะได้รับการประยุกต์ใช้อย่างรวดเร็วและมั่นคงและ
การปรับ ปรุ งบรรลุ ผลอย่ างรวดเร็ วเท่าที่จะเป็นไปได้ จะมีการจัดการกระบวนการของมาตรการเชิง
นโยบาย ตามที่เหมาะสม นอกจากนี้จะจัดตั้งสภาที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น เกษตรกร และ
องค์กรด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร ผู้บริโภคและกลุ่มผู้บริโภค รวมถึงรัฐบาลกลาง และจะใช้
ความริเริ่มเพื่อการดาเนินการโดยอยู่บนพื้นฐานของการแบ่งปันบทบาทที่เหมาะสม
[การดาเนินการต่าง ๆ ของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม]
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 เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น (Local authorities): ส่งเสริมการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลักของภูมิภาค
สอดคล้องตามสภาพและคุณลักษณ์เด่นของท้องถิ่น (นั่นคือ การกาหนดเป้าหมายสาหรับ การพึ่งพา
ตนเองด้านอาหารส่วนภูมิภาคและการส่งเสริมการบริโภคของท้องถิ่นในผลผลิตของท้องถิ่น)
 เกษตรกร: รับหน้าที่ในการผลิตด้านการเกษตรที่สะท้อนความต้องการของผู้บริโภคและการค้าอย่าง
ถูกต้อง รวมถึงการมุ่งเน้นไปที่การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในเกษตรกรรายหลัก เป็นต้น
 องค์การด้านการเกษตร: ส่งเสริมความต้องการผลผลิตทางการเกษตรของท้องถิ่นและการผลิตผลิตผล
ทางการเกษตรของท้องถิ่น จัดระบบการเกษตรของท้องถิ่นด้วยการชี้บ่ง เกษตรกรรายหลักและการ
ส่งเสริมการรวมการจัดการฟาร์มโดยยึดตามหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อดาเนินการให้บรรลุ ตามเป้าหมาย
ของภูมิภาคที่แตกต่างกันร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น
 อุตสาหกรรมอาหาร: ให้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยฉลากอาหารที่เหมาะสม การกระจายอาหารที่
สมเหตุสมผลผ่านความร่วมมือกับภาคกรเกษตร พัฒนาตลาดใหม่ ๆ สาหรับผลผลิตทางการเกษตรใน
ประเทศ
 ผู้บริโภค กลุ่มผู้บริโภค: ร่วมในการแลกเปลี่ยนกับผู้ผลิต ทบทวนอาหารประจาวันของผู้บริโภค (เช่น
การปรับปรุงสมดุลโภชนาการและการลดเศษอาหารเหลือทิ้ง เป็นต้น
 ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การจัดหาแคลอรีให้กับประชาชนที่อย่างน้อย 50% ด้วยการผลิตภายในประเทศ
เป้าหมายสาหรับความเพียงพอในปีงบประมาณ 2015 ได้รับการกาหนดดังต่อไปนี้ สอดคล้องกับระดับ
การผลิตและการบริโภคที่สามารถบรรลุผลได้ผ่านการดาเนินการที่กล่าวถึงข้างต้น
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2003 (%)
2015 (%)
การพึ่งพาตนเองด้านอาหารรวมโดยยึดตามแคลอรี่
40
45
การพึ่งพาตนเองด้านอาหารรวมโดยยึดตามมูลค่าการผลิต
70
76
การพึ่งพาตนเองในด้านธัญพืชที่เป็นอาหารหลัก (staple cereal)
60
63
การพึ่งพาตนเองในธัญพืชทั้งหมดรวมทั้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
27
30
การพึ่งพาตนเองในด้านอาหารสัตว์
24
35
3. มาตรการที่ครอบคุลมและเป็นระบบในด้านอาหาร การเกษตร และพื้นที่ชนบท
จะเน้นความสาคัญที่การเพิ่มมาตรการที่มุ่งเน้นไปที่การตอบสนองอย่างถกต้องต่อการเปลี่ยนแปลงใน
สภาวะแวดล้อมด้านอาหาร การเกษตร และชนบท และปรับปรุงการพึ่งพาตนเอง (self-sufficiency)
มาตรการเพื่อรับประกันการจัดเตรียมอาหารที่มั่นคง
 รับประกันความปลอดภัยทางอาหารและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
รับประกัน: ความปลอดภัยทางอาหารด้วยการดาเนินการจัดการความเสี่ยงโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการทาง
วิทยาศาสตร์โดยพิจารณาห่วงโซ่อาหารทั้งหมด และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคผ่านการส่งเสริมการจัดทาฉลาก
ของประเทศ/เขตต้นกาเนิด และการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ
 การส่งเสริมการศึกษาอาหารปลอดภัยโดยมีจุดมุ่งหมายที่การได้อาหารในอุดมคติ
การสร้างขีดความสามารถของพลเมืองรายบุคคลให้พิจารณาและทาการตัดสินที่เหมาะสมเกี่ยวกับอาหารผ่าน:
(1) การพัฒนาและการใช้ "คู่มืออาหาร (Food Guide)" ที่อธิบายอาหารบริโภคที่เพียงพอในแบบที่เข้าใจได้
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ง่ายและ (2) ส่งเสริมการศึกษาอาหารปลอดภัยในเชิงปฏิบัติซึ่งได้รับการออกแบบสาหรับกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน
เป็นขบวนการแห่งชาติ
 ส่งเสริมการบริโภคของท้องถิ่นในผลิตผลของท้องถิ่น
ให้โอกาสแก่ผู้บริโภคที่จะซื้อหาผลผลิตทางการเกษตรและอาหารของท้องถิ่นในความสัมพันธ์กับผู้ผลิตแบบ
"โปร่งใสและเข้าถึงได้" อุตสาหกรรมการเกษตรของท้องถิ่นและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจะได้รับการส่งเสริม
ด้วย
 การรับประกันเสถียรภาพของการนาเข้าอาหารและความมั่นคงทางอาหารในกรณีฉุกเฉิน
รวมถึงการส่งเสริมเสถียรภาพด้านการนาเข้าอาหารที่ดีกว่าและความหลากหลายของแหล่งนาเข้าที่มากกว่า
ผ่าน EPA และอื่น ๆ มาตรการอื่น ๆที่จะได้รับการส่งเสริมจะรวมไปถึงการสารองอาหารที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ การทบทวนและการปรับปรุงคู่มือความปลอดภัยอาหาร เป็นต้น การเตรียมความร่วมมือทาง
เทคนิค ความร่วมมือทางการเงิน และความช่วยเหลือด้านอาหารให้กับประเทศกาลังพัฒนา และการพัฒนา
ระบบสารองอาหารระหว่างประเทศ
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
 การสนับสนุนและการสรรหาเกษตรกรเพื่อสร้างโครงสร้างทางการเกษตรในอุดมคติ
เกษตรกรรายหลัก (principal farmer) ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการบ่งชี้ด้วยการใช้ระบบ "เกษตรกรที่ผ่าน
การรับรอง (certified farmer)" และมาตรการเชิงนโยบายต่าง ๆ จะได้รับการวางเป้าหมายไปที่เกษตรกร
เหล่ า นี้ ในกระบวนการนี้ กลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารฟาร์ ม ระดั บ หมู่ บ้ า นซึ่ ง คาดว่ า จะพั ฒ นาไปสู่ ก ลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพและมั่นคงในอนาคตจะได้รับการบ่งชี้เป็น เกษตรกรรายหลัก ยิ่งไปกว่านั้น การพัฒนาและการ
รวมกลุ่มกันของกลุ่มผู้บริหารฟาร์มร่วมจะได้รับการส่งเสริม และการรวมการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร เพื่อให้
เกษตรกรขนาดเล็กและกี่งธุรกิจอาจจะกลายมาเป็ นสมาชิกของฟาร์มหลักด้วยการเข้าร่วมกับผู้บริหารฟาร์ม
เหล่านี้
 การดูแลทรัพยากรมนุษย์
ผู้เข้ามาใหม่ในภาคส่วนนี้จะได้รับการกระตุ้นเพื่อดูแลทรัพยากรมนุษย์ในวงกว้าง โดยไม่คานึงถึงรูปแบบ
การจ้างงาน เพศ หรือประเด็นอื่น ๆ ยิ่งไปกว่านั้นด้วยการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้หญิงที่มากขึ้นในการ
จัดการฟาร์มและกิจกรรมของท้องถิ่น มาตรการต่าง ๆ จะใช้เพื่อกระตุ้นพลเมืองสูงวัยให้เข้าร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ
 การกระตุ้นการใช้ที่ดินเพื่อการเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิผล
ได้แก่ การส่งเสริมการรวมการใช้ที่ดินเพื่อการเพาะปลูกให้แก่เกษตรกรรายหลักด้วยทรรศนะที่จะสร้าง
ความมั่นคงแก่ที่ดินเพื่อการเพาะปลูกที่ดีกว่าและการส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิผล มาตรการอื่น ๆ
ประกอบไปด้วย:
1. การเพิ่มมาตรการต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่การป้องกันหรือการขจัดการขาดแคลนที่ดินเพาะปลูก
2. การพัฒนา “เขตปฏิรูปโครงสร้างพิเศษ (special structural reform district)" ที่ยอมให้บริษัทหุ้นส่วน
(stock compan) และองค์กรอื่น ๆ เข้าสู่ภาคการเกษตรผ่านการให้เช่าที่ดินเพาะปลูก
 การกาหนดมาตรการสาหรับการจัดการฟาร์มที่เสถียร
เพื่อเร่งการปฏิรูปเชิงโครงสร้างในด้านการเกษตรและในขณะเดียวกันเพื่อตอบสนองต่อการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของกฏระเบียบระหว่างประเทศ มาตรการด้านเสถียรภาพที่ได้รับการออกแบบสาหรับโภค
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ภั ณ ฑ์ แ ต่ ล ะรายการจะได้ รั บ การแก้ ไ ข และเปลี่ ย นแปลงไปสู่ ม าตรการที่ ไ ด้ รั บ การออกแบบเพื่ อสร้ า ง
เสถียรภาพให้กับกลุ่มผู้บริหารของเกษตรกรรายหลักซึ่งได้รับการบ่งชี้อย่างถูกต้องว่ามีสิทธิ
 การส่งเสริมการดาเนินการเพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่หลากหลาย
ความหลากหายทางธุรกิจ (เช่น การแปรรูปหรือการจาหน่ายผลิตผลทางการเกษตรตรง) การผสมผสาน
ธุรกิจ (ประกอบไปด้วยการดาเนินการสาหรับการเพาะปลูกแบบมีสัญญาและการเกษตรยั่งยืง) และการ
ดาเนินการอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ จะได้รับการสนับสนุน
สาหรับแนวทางของการปรับอุปทานและอุปสงค์ข้าว มาตรการที่ดีเยี่ยมจะได้รับการสร้างสรรค์ขึ้น ภายใต้การ
ส่งเสริมการปฏิรูปนโยบายข้าว เพื่อสร้างสถานการณ์ซึ่งเกษตรกรและพื้นที่ผลิตสามารถตอบสนองต่ออุปสงค์
และทันทีและผลิตข้าวในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อการจาหน่าย โดยยึดตามการตัดสินใจของตัวเอง
 การกระตุ้นความร่วมมือระหว่างการเกษตรและอุตสาหกรรม
การส่งเสริมการดาเนินการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการอาหารแปรรูปการทานอาหารนอกบ้าน (ทั้งสอง
อย่างคาดว่าจะขยายตัวในอนาคต) การเชื่อมโยงระหว่างการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารจะได้รับการ
ปรั บปรุ งและการใช้ความรู้ จ ากภาคส่ วนอื่น ๆ จะได้รับการสนับสนุน ด้ว ยการเพิ่มความร่วมมือระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ และภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารระดับภูมิภาค ด้วยการสนับสนุน
ตรายี่ห้อของท้องถิ่นและการดาเนินการอื่น ๆ
 ส่งเสริมการส่งออกผลิตผลิทางการเกษตรและอาหาร
เพื่อกระตุ้นการส่ งออกที่เน้ นคุณลักษณะของผลผลิตผลทางการเกษตรของญี่ปุ่นที่มีคุณภาพสูง ผู้ถือ
ผลประโยชน์ร่วมจะร่วมมือในการส่งเสริมการดาเนินการแบบครอบคลุม เช่น รายการส่งเสริมการขายประจาปี
การตั้งพื้นที่ผลิตสอดคล้องกับความต้องการส่งออก การปรับปรุงการเข้าถึงตลาดในประเทศเป้าหมายการ
ส่งออกผ่าน EPA และอื่น ๆ
 การปรับปรุงสภาพพื้นฐานเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ
สนับสนุนการพัฒนาและการกระจายเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับความต้องการของผู้ผลิต
ตัวอย่างเช่น ผ่านการสาธิตในพื้นที่ปฏิบัติงานโดยเกษตรกรรายหลัก (principal farmer) ส่งเสริมการลด
ต้นทุนวัสดุเพื่อการผลิตทางการเกษตรด้วยการปรับปรุงและตีพิมพ์แผนดาเนินการโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานรัฐในท้องที่
 การปรับปรุงโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร
โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านการเกษตรของภูมิภาค ส่งเสริมมาตรการต่าง ๆ ที่จะปรับ ปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการผลิตด้านการเกษตร ซึ่งจะให้โอกาสที่จะสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรายหลัก นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมการฟื้นฟู บารุงรักษา และการจัดการที่ดินเพื่อการเพาะปลูกและสิ่งปลูกสร้างในด้านการใช้น้าเพื่อ
การเกษตร โดยอยู่บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์นี้
 การแนะนามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับการผลิตทางการเกษตร
ใช้การมุ่งเน้นไปที่การปกป้องสิ่งแวดล้อมสาหรับการเกษตรทั้งหมดในญี่ปุ่น
1) กาหนดหลั กของวิธีการทาการเกษตรที่ดี และมาตรการต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนเกษตรกรที่ใช้หลั ก
ปฏิบัตินี้จะได้รับการแก้ไขปรับปรุง (ข้อกาหนดการตรวจสอบแบบไขว้ - cross-compliance)
2) ให้การสนับสนุนแก่โครงการริเริ่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดภาระด้านสิ่งแวดล้อม
 การใช้ทรัพยากรชีวะมวล
นอกเหนือจากชีวมวลจากขยะที่เป็นจุดมุ่งเน้นหลักของการใช้ชีวะมวลแล้ว ส่งเสริมขั้นตอนใหม่ ๆ เพื่อ
พัฒนาการเกษตรทีอ่ ยู่เหนือกรอบการผลิตอาหาร ด้วยการส่งเสริมการใช้ชีวะมวลและพืชพลังงานที่ไม่ได้ใช้งาน
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มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพื้นที่ชนบท
 การสร้างมาตรการเพื่อการอนุรักทรัพยากรชนบท
เพื่อรับประกันการอนุรักษ์และการจัดการพื้นที่เพาะปลูก ชลประทานเพื่อการเกษตร และอื่น ๆ ที่เหมาะสม ผู้
อยู่ อาศัย ในท้องที่และคนอื่น ๆ จะรวมพลั งงานในการดาเนินการที่มีประสิ ทธิผลสู งซึ่งจะรับหน้าที่ในการ
ปกป้องสภาพแวดล้อมของชนบท
 การกระตุ้นเศรษฐกิจของชนบท
เศรษฐกิ จ ของชนบทจะได้รั บ การกระตุ้ น ด้ว ยการพยายามที่จะสนับ สนุ น อุต สาหกรรมที่ ห ลากหลายตาม
คุณลักษณะของท้องถิ่น ผ่านการดาเนินการ เช่น การเผยแพร่ตัวอย่างโครงการริเริ่มทั่วประเทศ และการ
ดาเนินการเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบในด้านการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่สูงชันและเต็มไปด้วยหุบเขา
 การปรับปรุงส่วนเสริมและความสัมพันธ์ระหว่างกันระหว่างพื้นที่เมืองและชนบท
ส่วนเสริมและความสัมพันธ์ระหว่างกันระหว่างพื้นที่เมืองและชนบทจะได้รับการปรับปรุงโดย ตัวอย่างเช่น กร
เสริมสร้างการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Green Tourism) ร่วมกับโครงการทั่วประเทศที่ดาเนินการ
อยู่โดยอยู่บนพื้นฐานของกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว (Tourism Promotion Strategy)
 การทาให้ชีวิตในชนบทที่พึงปรารถนาและปลอดภัยเป็นจริง
จะใช้ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงถนน โรงบาบัดน้าเสีย โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม และมุ มมองอื่น ๆ
ในด้านสิ่ งแวดล้ อมในการดารงชีพ เพื่อปรับปรุงบริการทางการแพทย์ สวัส ดิการ และบริการอื่น ๆ เพื่อ
ตอบสนองต่อการแก่ตัวของประชากร และเพื่อส่งเสริมเขื่อนและมาตรการควบคุมน้าท่วม และมาตรการต่าง
ๆ เพื่อป้องกันภัยพิบัติจากตะกอน ภัยพิบัติบนท้องถนน ภัยพิบัติต่อพื้นที่เพาะปลูก และภัยพิบัติอื่น ๆ
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบและการปรับปรุงองค์กร
เพื่อให้สอดคล้องกับการทบทวนมาตรการเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง จะส่งเสริมการจัดระเบียบและการปรับปรุง
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (องค์กรประเภทร่วมมือทางการเกษตร องค์กรประเภทคณะกรรมการการเกษตร
องค์กรให้ความช่วยเหลือร่วมทางการเกษตร เขตปรับปรุงที่ดิน เป็นต้น) ในเรื่องนี้ ช่องทางที่จะสนับสนุน
เกษตรกรรายหลัก (principal farmer) ซึ่งปัจจุบันได้รับการเสนอผ่านหลากหลายองค์กรและสถาบันที่
เกี่ยวข้อง จะถูกรวมเข้าด้วยกันและปรั บปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะมีการศึกษาเกี่ยวกับ
มาตรการที่จะกระตุ้นความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งสมาคมเจ้าของป่าไม้และสหกรณ์ประมง ให้
สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค
4. สิ่งที่จาเป็นต้องมีสาหรับการส่งเสริมมาตรการอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ
 การส่งเสริมมาตรการข้างต้นร่วมกันโดยกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นาโดยสานักงานส่งเสริมนโยบาย
อาหาร การเกษตร และพื้นที่ชนบท (Headquarters for Promotion of Policy on Food, Agriculture
and Rural Areas) ซึ่งนาโดยนายกรัฐมนตรี
 การนาไปปฏิบัติและการปรับปรุงกลไกเชิงนโยบายอย่างเป็นระบบ ผ่านการประกาศแจ้งกระบวนการและ
กาหนดการนาไปใช้ปฏิบัติล่วงหน้า และผ่านการประเมินนโยบายเพื่อการปรับปรุงกลไกเชิงนโยบาย
เพิ่มเติม
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 ใช้กลไกทางการเงิน (fiscal measures) ในแบบที่มีประสิทธิผลและจัดลาดับความสาคัญแล้ว ด้วยการ
เลือกกลไกเชิงนโยบายที่เหมาะสมและนาไปใช้ตามเป้าประสงค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย
 การรับประกันความโปร่งใสในการตัดสินใจและการใช้กลไก ด้วยการเปิดเผยข้อมูลและบทสนทนาส่งเสริม
ต่อสาธารณชน
 การพัฒนาระบบเพื่อการใช้กลไกอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
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ประเทศอินเดีย
วิสัยทัศน์สู่ปี 2030
สภาวิจัยการเกษตรอินเดีย (Indian Council of Agricultural Research)
วิสัยทัศน์
รับประกันความมั่นคงทางอาหารและรายได้สาหรับทุกคน ผ่านนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีและการเกษตรยั่งยืน
ภาระกิจ
ใช้ประโยชน์จากพลังแห่งวิทยาศาสตร์และการศึกษาร่วมกับสัมผัสแห่งมนุษย์เพื่อการผลิตทางการเกษตรที่
มากกว่าและยั่งยืน
กรอบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Framework)
ปรับปรุงความมั่นคงทางอาหาร
- ความเข้มข้นทางการเกษตรที่ยั่งยืนเพื่อผลิตภาพและคุณภาพที่สูงกว่าจากทรัพยากรที่ ดินและน้าที่
ลดลงโดยปราศจากการลดคุณภาพ
- เพิ่มการเข้าถึงอาหารผ่านการปรับปรุงในระบบจัดเก็บ ขนส่ง และกระจายอาหาร
- ปรับปรุงนโยบายผ่านการประเมินความไม่มั่นคงทางอาหาร และการบ่งชี้ตัวขับเคลื่อนด้านอุปทาน
และอุปสงค์
ขยายโอกาสเพื่อการเติบโตอย่างครอบคลุม
- เพิ่มประสิทธิผลและความสามารถในการทากาไรของระบบการผลิต
- ปรับปรุงประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร
- พัฒนาและแนะนาผลผลิตใหม่ ๆ ด้วยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร (พลังงานชีวภาพ พอลิเมอร์
ชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์)
- พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่ขับเคลื่อนอุปสงค์ (พืชสวน ผลิตภัณฑ์นม ปศุสัตว์และปลา) , dairy,
livestock and fish) ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่ประหยัดต้นทุน
สาหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้
- พัฒนากลไกเชิงสถาบันเพื่อการเชื่อมโยงตลาด การเข้าถึงตลาด และประเด็นด้านห่วงโซ่อุปทาน
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของการเกษตรอินเดีย
- พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเกาะติดประเด็นเรื่องสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
- ปรั บ ปรุ ง ข่ า วกรองการตลาดส าหรั บ เรื่ อ งราคา ตลาดเฉพาะกลุ่ ม และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นตลาด
ภายในประเทศและตลาดโลก
- การพัฒนาที่ลดการปนเปื้อน เพิ่ มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ และปรับปรุงความ
ปลอดภัยทางอาหารของผลิตภัณฑ์
- นโยบายที่มีประสิทธิผลเพื่อการขยายการค้าและปรับปรุงกลไกด้านกฏระเบียบ
รักษาและปรับปรุงสถานะและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
- อนุรักษ์และส่งเสริมการเข้าถึงความหลากหลายทางพันธุกรรม
- ทางเลือกในการจัดการเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินและที่ดิน
- ทางเลือกทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้า คุณภาพน้า และเพิ่มการมีน้าพร้อมใช้งาน
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- วิธีการแก้ไขปัญหาเชิงเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศด้วยการลดการปล่อยของเสีย
- กลยุทธ์การจัดการเพื่ออนุรักษ์และใช้ที่ดินรกร้างและที่ดินเสื่อมโทรม
- ปรับปรุงนโยบายเพื่อการประเมินบริการของระบบนิเวศ เศรษฐกิจเชิงระบบนิเวศ การค้าคาร์บอน
เครดิต การค้าน้าเสมือนจริง
ปรับปรุงการผลิตที่ปลอดภัย การเพิ่มมูลค่า และการแปรรูปสินค้าอาหาร
- พัฒนาเทคโนโลยีสาหรับผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์และมีมูลค่าเพิ่มเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน
อาหาร พลังงาน อุตสาหกรรมและวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการอินเดียและ
ต่างประเทศ
- พัฒนาวิธีการและเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดเก็บและการกระจาย
- แบบแผนการวิจัยนาร่องที่เชื่อมโยงการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดเข้าด้วยกัน
- นโยบายเพื่อการทาการค้าเทคโนโลยีและการแปรรูปอาหาร
- ส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง
- จัดการกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการเกษตร (พืชและปศุสัตว์)
- วิธีการปรับตัวเข้าหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดผลกระทบ
- การแก้ไขความเสี่ยงด้านการตลาดผ่านข่าวกรองการตลาด (market intelligence) ที่ได้รับการ
ปรับปรุงแล้ว และการเข้าถึงตลาดที่ได้รับการปรับปรุง
- แก้ไขประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (bio-security)
- ผลิตภัณฑืป ระกัน ภัย ที่เป็น มิตรต่อเกษตรกรเพื่อลดความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศให้เหลือน้อยที่สุด
- นโยบายและการเตรียมการเชิงสถาบันเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การบรรเทาภัย
พิบัติ และความปลอดภัยทางชีวภาพ
ปรับปรุงการเข้าถึงวัสดุ ข้อมูล ความรู้ และทรัพยากรเฉพาะ
- ปรับปรุงการเข้าถึงทรัพยากรเฉพาะผ่านคลังพันธุกรรม (repository of germplasm) และเข้าถึง
ทรัพยากรและเครื่องมือทางจีโนม (genomic resources & tools)
- ปรับปรุงการเข้าถึงเทคโนโลยีผ่านระบบถ่ายโอนเทคโนโลยี
- ปรับปรุงการเข้าถึงสารสนเทศผ่ านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพใน
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- การเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งทรัพยากรข้อมูลและความรู้เชิงพื้นที่
- ประเด็นด้านนโยบายในการอนุรักษ์และการใช้พันธุกรรม (germplasm)
สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่เพียงพอและมีคุณภาพเพื่อจัดการกับความท้าทายที่เกิดขึ้น
- ปรับระบบการศึกษาให้ทันสมัย (โครงสร้าง ครูอาจารย์)
- ปรับวิธีการแก้ไขปัญหาให้เป็นภายในหลักสูตร (เพิ่มทักษะเชิงวิเคราะห์ เพิ่มการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ มุ่งเน้นอย่างมากไปที่วิทยาศาสตร์และกระบวนการ)
- การประสานการวิจัยหลายสินค้า หลายระเบียบวิธีในด้านห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรทั้งระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ
- การเพิ่มขีดความสามารถผ่านการฝึกอบรมในระดับชาติและนานาชาติ
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ประเทศนิวซีแลนด์
กลยุทธ์ 2030 : สร้างความเติบโตและปกป้องนิวซีแลนด์
สาหรับอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ
 การจัดการน้าในชนบท
 การจัดการประมง
 การเปลี่ยนโครงสร้างภาคชายขอบ
 ความปลอดภัยทางชีวภาพ
 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและป่าไม้
 การถ่ายโอนเทคโนโลยี
 ธุรกิจเกษตรของ Maori
 การเปลี่ยนแปลงระเบียบอุตสาหกรรมนม
 การปรับโครงสร้างกระทรวง
เพื่อความปลอดภัยทางอาหาร
 การรักษาและการปรับปรุงการเข้าถึงตลาดสาหรับธุรกิจของนิวซีแลนด์
 การปรับปรุงระบบระเบียบ (regulatory regime)
 การลดโรคอาหารเป็นพิษ (foodborne illness)
 การปรับปรุงความสัมพันธ์ Australia - New Zealand ที่เกี่ยวกับกฏระเบียบด้านอาหาร
 การผ่านร่างพระราชบัญญัติอาหาร (Food Bill)
จุดมุ่งเน้น
• เพิ่มโอกาสในการส่งออก
• ปรับปรุงผลิตภาพของภาคส่วน
• เพิ่มการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
• ป้องกันจากความเสี่ยงทางชีวภาพ
ผลลัพธ์ระยะยาว:
• เพิ่มโอกาสในการส่งออกสูงสุด – ปรับปรุงความสาเร็จในการส่งออกด้วยความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ ภาค
ปฐมภูมิ (ภาคเกษตรกรรม)และเพิ่มความตระหนักในวัฒนธรรมและตรายี่ห้อจาเพาะของนิวซีแลนด์
• ผู้ส่งออกได้ปรับปรุงการเข้าถึงตลาดที่เติบโตเร็วและมีมูลค่าสูง และได้ประโยชน์จากโอกาสในการส่งออก
ใหม่ ๆ
• ปรับปรุงผลิตภาพของภาคส่วน – แนวคิดใหม่ ๆ ที่ผ่านการปรับปรุงแล้วและการนามาใช้และการปรับตัว
โดยอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ รวมทั้ง Maori ได้รับการสนับสนุนจากการดาเนินการของรัฐบาล
• ปรับปรุงผลิตภาพของภาคส่วนและเพิ่มการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน – อุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ รวมทั้ง
Maori, มีการเข้าถึงเงินทุนที่ดีกว่า และมีทักษะที่จาเป็นในการเติบโตและเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ
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• ปกป้องจากความเสี่ยงทางชีวภาพ – ภาคปฐมภูมิ (ภาคเกษตรกรรม) รวมทั้ง Maori เพิ่มการใช้และผลิต
ภาพของทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุดภายในขีดจากัดที่ยั่งยืนทางสภาพแวดล้อมและรับมือกับเหตุทาง
ภูมิอากาศและความปลอดภัยทางชีวภาพที่ส่งผลกระทบในเชิงลบ
• ปกป้องจากความเสี่ยงทางชีวภาพ – ภาคปฐมภูมิ (ภาคเกษตรกรรม)ได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงทาง
ชีวภาพผ่านการดาเนินการของระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและความปลอดภัยอาหารที่มีประสิทธิภาพ
วิธีการ
• ประสานกับอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิเพื่อปรับความเข้าใจในความสาคัญของภาคปฐมภูมิ (ภาคเกษตรกรรม)
ต่อความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และเพื่อเพิ่มผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากสินทรัพย์ที่มี
• ทางานร่วมกับอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ เพื่อปรับปรุงความพร้อมรับมือและการจัดการความเสี่ยงอย่าง
ทันท่วงที
• เข้าใจและดึงเอาคุณค่าของ Maori เพื่อปกป้องและปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีและประโยชน์ที่เป็นไปได้จาก
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของนิวซีแลนด์
• ให้ทางผ่านหลัก (gateway) ไปสู่รัฐบาลทั้งหมดแก่ภาคปฐมภูมิ (ภาคเกษตรกรรม) เป็นหุ้นส่วนกับ
หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ
• ผลิตข้อมูลและการวิเคราะห์ที่สนับสนุนจุดมุ่งเน้นของรัฐบาลโดยรวมไปที่การเติบโตของภาคปฐมภูมิ (ภาค
เกษตรกรรม)
• ช่วยเชื่อมต่อภาคปฐมภูมิกับภาคส่วนอื่น ๆ
• ส่งต่อพันธภาพของเราไปยัง Maori
สภาพแวดล้อมเชิงกลยุทธ์
• ความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์นม
• การเพิ่มขึ้นในการผลิตของภาคการเกษตรทั่วโลกที่ความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อราคาระหว่างประเทศทีเกิด
ขึ้นกับสินค้าอาหารของเรา ตัวอย่างเช่น การพัฒนาที่ดินที่เพิ่มขึ้นและการเข้าถึงเงินทุนที่ได้รับการปรับปรุง
ทาให้สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทาการเกษตรที่ให้ผลผลิตมากกว่าในอเมริกาใต้และจีน การลงทุนในฟาร์ม
นมเพิ่มขึ้นทั่วโลก
• การเปิดสู่ภูมิภาคเอเชีย -แปชิฟิกที่มากกว่า ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันจีนเป็นปลายทางการส่งออกที่ใหญ่ที่สุด
สาหรับอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ การส่งออกปฐมภูมิไปยังจีนในแต่ละปีมีมูลค่ามากกว่า 5.4 ล้านดอลลาร์และ
เติบโตทีอ่ ัตรการเติบโต 36% ต่อปี
• การเข้าถึงตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นสาหรับผู้ส่งออกปฐมภูมิของเราผ่านการเจรจาต่อรอง ชื่อเสียงของเรา
ในด้านอาหาร ไฟเบอร์ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพอื่น ๆ ที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้จาเป็นอย่างยิ่งต่อความสาเร็จ
นี้
• ความแปรปรวนในปริมาณสินค้าบรรทุกและจานวนของนักเดินทางระหว่างประเทศที่เข้าสู่นิวซีแลนด์ ใน
ส่วนของผลของวัฎจักรทางเศรษฐกิจโลก ส่งผลต่อทั้งอุปสงค์สาหรับบริการพิธีการศุลกากรที่พรมแดนของ
MPI (กระทรวงอุตสาหกรรมปฐมภูมิ) และความสามารถของ MPI ที่จะชาระคืนทุน (cost recover) อย่างมี
ประสิทธิภ าพสาหรับบริการแก่ผู้ส่งออกและนาเข้า ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงในการค้าหลักและ
ความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจะส่งผลต่อความเสี่ยงทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและนักเดินทางที่เข้าสู่
นิวซีแลนด์
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• เพิ่มคุณค่าและวัฒนธรรมของ Maori คุณค่าและทุนทางวัฒนธรรมของ Maori ให้ข้อได้เปรียบที่แข่งขันได้ซึ่ง
เป็นจุดของความแตกต่างจากผู้แข่งขันของตลาดอื่น ๆ ในการเชื่อมโยงการค้าในประเทศกาลังพัฒนา
• พัฒนาผลิตภาพธุรกิจเกษตรของ Maori ปัจจุบัน Maori เป็นนักลงทุนที่สาคัญมากขึ้นในอุตสาหกรรมปฐมภูมิ
และแนวโน้มนี้คาดว่าจะยังคงอยู่ MPI จะเป็นหุ้นส่วนกับ Maori และผู้มีส่วนร่วมของภาคปฐมภูมิอื่น ๆ เพื่อ
จัดการกับประเด็นที่ได้รับการบ่งชี้ว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจการเกษตรของ Maori รวมทั้งการขาด
การควบคุมและขีดความสามารถทางเทคนิค และการมีบริการที่เหมาะสมอยู่พร้อมและสามารถเข้าถึงได้
• คาดกันว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะนาไปสู่พื้นที่ที่แห้งแล้งมากขึ้นในชายฝั่งตะวันออกของนิวซีแลนด์
และการทาการเกษตรจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศจะ
ยังคงส่งผลกระทบต่อการกระจายและเส้นทางสาหรับแมลงศัตรูและเชื้อโรค ทั้งต่างประเทศและในประเทศ
• ความต้องการน้าสะอาดที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากแนวโน้ม เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความเข้มข้นของ
การใช้ที่ดินที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของประชากร ต้องการเครื่องมือใหม่ ๆ สาหรับการจัดการและการ
จัดสรรน้าสะอาดที่สามารถสร้างสมดุลระหว่า งความต้องการทางเศรษฐกิจกับความต้องการของ tikanga
และคุณค่าทางสภาพแวดล้อม
• เทคโนโลยี นวัตกรรม และความรู้/การใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์เชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีจะยังคง
จาเป็นสาหรับการเติบโตของภาคปฐมภูมิ สาหรับการปรับปรุงในด้านการจัดการอย่างยั่งยืนและสาหรับการ
สนับสนุนการเข้าถึงตลาดและระเบียบที่ฉลาดกว่า การเพิ่มประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมให้
มากที่สุดจะต้องการลาดับความสาคัญและการประสานการดาเนินการทั่วอุตสาหกรรมปฐมภูมิ นี่จาเป็นต้อง
เป็ น กระบวนการเชิ งโต้ ต อบที่ อุ ต สาหกรรมต่ า ง ๆ ร่ ว มกั บ วิ ทยาศาสตร์ แ ละนโยบายทั่ ว สเปกตรั ม เชิ ง
นวัตกรรม จากการวิจัยพื้นฐานไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
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กรอบแผนกลยุทธ์กองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเกษตร (IFAD) ปี 2011-2015
กองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเกษตร (IFAD)
เป้าหมาย
ทาให้ประชาชนในชนบทที่ยากจนสามารถปรับปรุงความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ ยกระดับรายได้ และ
เพิ่มความสามารถในการรับมือ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
- ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจสาหรับประชาชนหญิงและชายในชนบทที่ยากจนซึ่ง
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง
ของตลาด
- ประชาชนหญิงและชายในชนบทที่ยากจนสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ เพื่อลดความยากจน ปรับปรุง
โภชนาการ เพิ่มรายได้ และสร้างความพร้อมรับมือในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
- ประชาชนหญิงและชายในชนบทที่ยากจนและองค์กรของพวกเขาสามารถที่จะจัดการวิสาหกิจการเกษตร
และไม่ใช่การเกษตรที่สร้างผลกาไรได้ ยั่งยืน และพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงหรือใช้ข้อได้เปรียบของ
โอกาสในการทางานที่เหมาะสม
- ประชาชนหญิงและชายในชนบทที่ยากจนและองค์กรของพวกเขาสามารถมีอิทธิพลต่อนโยบายและสถาบันที่
ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของพวกเขา
- ทาให้สภาพแวดล้อมเชิงสถาบันและเชิงนโยบายสามารถสนับสนุนการผิลทางการเกษตรและกิจกรรมที่ไม่ใช่
การเกษตรทั้งหมด
ผลลัพธ์
1. รายได้ที่เพิ่มขึ้นและความปลอดภัยทางอาหารและโภชนาการที่ได้รับการปรับปรุงสาหรับประชาชนในชนบท
ให้ความช่วยเหลือโดยโครงการสนับสนุนของ IFAD ในท้องถิ่นหรือภูมิภาคที่กาหนด
2. กรอบด้านนโยบายและกฏระเบียบได้รับการปรับปรุงที่ระดับท้องถิ่น ประเทศ และระดับนานาชาติ
3. องค์กรของผู้ผลิตส่วนชนบทได้รับการเสริมประสิทธิภาพและครอบคลุมยิ่งกว่า
4. ขีดความสามารถเชิงสถาบันในประเทศได้รับการเสริมประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาการเกษตรและชนบทเพื่อ
คนยากจน
ผลผลิต
1. โปรแกรมและโครงการของประเทศแบบมุ่งผลลัพธ์ (เงินกู้ยืมและเงินทุน)
2. การหารือเชิงนโยบายและโครงการริเริ่มเพื่อสนับสนุน
3. นโยบายและกลยุทธ์
4. ผลผลิตความรู้และเครื่องมือการเรียนรู้
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ระดับการดาเนินการ
ระดับมหัพภาค
- นาโครงการลดความยากจนในชนบทโดยอยู่บนพื้นฐานของการเกษตรขนาดเล็ก
- ช่วยประเทศต่าง ๆ เพิ่มความสาเร็จผ่านการให้ทุนของ IFAD
- ขยายข้อตกลงเชิงนโยบาย
- เพิ่มหุ้นส่วนที่ยากจนด้วยผู้มีส่วนร่วมที่หลากหลาย รวมทั้งหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ (UN) ผู้
บริจาคภาครัฐและภาคเอกชน และวิสาหกิจการพาณิชย์ซึ่งสามารถนาการลงทุน สินทรัพย์ และบริการต่าง
ๆ เพื่อสนับสนุนคนยากจนไปสู่พื้นที่ชนบท
- เพิ่มนายหน้าความรู้ (knowledge broker) และบทบาทในการสนับสนุน
ระดับโปรแกรมและโครงการ
- การเพิ่มความยั่งยืนและความพร้อมรับเชิงสภาพแวดล้อมในการเกษตรขนาดเล็ก
- การส่งเสริมข้อตกลงเชิงสัญญาแบบได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย (win-win contractual arrangement) เพื่อ
ช่วยผู้ผลิตให้คว้าโอกาสที่ความเสี่ยงต่า
- การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเข้มข้นที่ยั่งยืนของการเกษตรขนาดเล็ก
- การเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันการเงินเพื่อให้บริการเฉพาะในวงกว้างต่อประชาชนในชนบทที่ยากจน
- การส่งเสริมขีดความสามารถของประชาชนหญิงและชายในชนบทรวมทั้งเยาวชน
- การใช้ประโยชน์จากโอกาสให้เต็มที่เพื่อใช้แหล่งพลังงานทดแทนที่ระดับฟาร์มและชุมชน และการส่งเสริม
เทคโนโลยีต้นทุนต่าที่ใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นเพื่อให้พลังงานในระดับหมู่บ้าน
จุดมุ่งเน้น
- ทรัพยากรธรรมชาติ - ที่ดิน น้า พลังงาน และความหลากหลายทางชีวภาพ
- การปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุงและบริการการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
- บริการทางการเงินอย่างครอบคลุมในวงกว้าง
- การผสานประชาชนในชนบทที่ยากจนเข้าไปในห่วงโซ่คุณค่า
- การพัฒนาวิสาหกิจชนบทและโอกาสในการจ้างงานที่ไม่ใช่เกษตรกรรม
- การพัฒนาทักษะทางเทคนิคและวิชาชีพ
- สนับสนุนองค์กรของผู้ผลิตในชนบท
หลักการของการสัญญา:
1. วิธีการที่แตกต่างกันโดยยึดตามบริบทของประเทศ
2. การวางเป้าหมาย
3. การสนับสนุนการเพิ่มอานาจให้กับประชาชนชนบทที่ยากจน
4. การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและการให้อานาจผู้หญิง
5. การสร้างโอกาสที่สามารถก้าวหน้าได้แก่เยาวชนในชนบท
6. นวัตกรรม การเรียนรู้ และการขยาย
7. หุ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพและการเคลื่อนทรัพยากร
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8. ความยั่งยืน
เป้าหมาย
"ทาให้ประชาชนในชนบทที่ยากจนปรับปรุงความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ เพิ่มรายได้และเสริมสร้าง
ความพร้อมรับมือของตัวเอง"
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แปลสรุปสาระสาคัญจาก
World Agriculture Towards 2030/2050: The 2012 revision
องค์การสหประชาชาติ (UN) คาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันไปเป็น 9.15 พันล้าน
คนในปี 2050 รายได้ประชากรจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
ประเมินว่าผลผลิตทางการเกษตรของโลกในปี 2050 จะเพิ่มขึ้นถึง 60% จากปี 2005/07 เพื่อให้เป็นไปตาม
ความต้องการที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นที่น้อยกว่าที่ภาคเกษตรกรรมทาได้ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา
แต่ก็ยังคงมีความตระหนักเกี่ยวกับการที่จะสร้างผลผลิตได้อย่างยั่งยืน
คาดการณ์ว่าการพัฒนาด้านอาหารและความต้องการอาหารเป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนน้อยกว่า
ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากการใช้ผลิตผลทางการเกษตร เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ และ
ข้อจากัดที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่ดินและน้า
ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก: ประชากรและรายได้
จากการคาดการณ์ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกใน 40 ปีข้างหน้าจะเป็นไปอย่างช้า ๆ ทาให้
คาดการณ์ว่าผลิตผลทางการเกษตรและการบริโภคจะเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นจะแปรผันไประหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ประเทศที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะมีระดับของการขาดแคลนอาหาร ส่วนใหญ่จะ
เป็นประเทศในแถบทะเลทราย Sahara ของทวีปแอฟริกา ซึ่งคาดว่าจะมีประชากรเป็น 20% ของประชากร
โลกในปี 2050
GDP ของโลกจะเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าในปี 2050 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจะเพิ่มขึ้น 1.8 เท่า ทาให้
มีความแตกต่างทางรายได้ที่น้อยลงระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านอาหาร: มุ่งไปสู่ความความเต็มอิ่มและเหลือเฟือ
การเพิ่มขึ้นของประชากรและรายได้จะเพิ่มความต้องการด้านอาหาร ส่วนใหญ่ของโลกจะประสบกับ
ความอิ่มตัวในด้านระดับการบริโภคต่อหัวของประชากร ส่งผลให้การเพิ่มความต้องการรายปีลดลงครึ่งหนึ่ง
ไปสู่ 1.1% ต่อปี
ความต้องการจะเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนาถึงแม้ว่าระดับความต้องการ
ปั จ จุ บั น ดู เหมือนจะเพีย งพอและการสู งขึ้ นเพิ่ มเติมอาจจะก่ อให้ เกิ ดปั ญหาด้า นสุ ข ภาพ ภายในปี 2050
ประมาณ 50% ของประชากรโลกอาจจะอาศัยในประเทศที่มีการบริโภคแคลอรี่เฉลี่ยมากกว่า 3,000 กิโล
แคลอรี่/คน/วัน ในขณะที่จานวนประชากรที่อาศัยในประเทศที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 2,500 กิโลแคลอรี่ จะ
ลดลงจาก 2.3 ล้านคนไปเป็น 240 ล้านคน
การขาดแคลนอาหารจะยังคงเป็นความท้าทายที่สาคัญ
ในปี 1996 World Food Summit ได้วางเป้าหมายที่จะลดประชากรที่ขาดแคลนอาหารในประเทศ
กาลังพัฒนา (810 ล้านคนในปี 1990-92) ลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2015 จากการประมาณการล่าสุดของ FAO
พบว่ามีประชากรขาดแคลนอาหาร 827 ล้านคนในปี 2005/07 ถึงแม้ว่าสัดส่วนประชากรที่ขาดแคลนอาหาร
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จะลดลง แต่จานวนที่แท้จริงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามการเพิ่มขึ้นของประชากร คาดกันว่าสัดส่วนของประชากรที่
ขาดแคลนอาหารจะลดลงไปเป็น 4% ในปี 2015 แต่อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายจนกว่าปี 2040 คาดกันว่า
จะมีการดาเนินไปอย่างช้า ๆ เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ที่มีการบริโภคอาหารต่าและความชุกของการขาดแคลน
อาหารสูงในปี 2005/07 จะเป็นประเทศที่มีแนวโน้มอัตราการการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงสุด
การเติบโตของผลิตผลเป็นไปอย่างช้า ๆ แต่คาดว่าการเพิ่มขึ้นที่แท้จริงมีนัยสาคัญ
อัตราการเติบโตของผลผลิตที่คาดการร์ไว้อาจจะน้อยกว่าในอดีต แต่คาดการณ์ว่ าผลิตผลที่แท้จริงจะ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญสาหรับกลุ่มผลผลิตหลัก ๆ ทรัพยากรที่ดินและน้าจะขาดแคลนมากขึ้นและมีคุณภาพ
ต่าลงเนื่องจากการเสื่อคุณภาพของทรัพยากรและการแข่งขันจากการใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือจากการผลิต
อาหาร
ผลิตผลจะตอบสนองอย่างไรต่อการเติบโต?
โดยรวม การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ในการผลิต (มากกว่า 85%) ในช่วง 40 ปีข้างหน้านั้นคาดกันว่าจะขับเคลื่อนด้วย
ปริมาณผลผลิตที่ได้รับการปรับปรุง บางส่วนมาจากความถี่ในการเพาะปลูกที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในประเทศ
พัฒนาแล้ว
การเพิ่มขึ้นของผลผลิตเป็นแกนหลักของการเพิ่มขึ้นของผลิตผลที่ ผ่านมาและจะยังคงแสดงบทบาทนี้
ในอนาคต ปริมาณผลผลิตธัญพืชเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเกือบจะเป็นเส้นตรงในช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมา แสดงให้เห็น
ถึงอัตราการเติบโตที่ลดลง ในบางภูมิภาคโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา
ในทวีปแอฟริกา (sub-Saharan Africa) และลาตินอเมริกา อาจจะเป็นไปเร็วกว่าแนวโน้มเชิงเส้น ข้อจากัดข้อ
ท้องถิ่นต่อปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นประเด็นสาคัญในหลาย ๆ ประเทศ ที่คุกคามการปรับปรุงการ
จัดหาอาหารของท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ ที่มีความต้องการสูงสุด คาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตธัญพืชของโลก
จะเพิ่มขึ้นจาก 3.3 ตัน/เฮกตาร์ ในปี ฐานไปสู่ 4.30 ตัน/เฮกตาร์ในปี 2050 ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของโลก
สาหรับพืชผลหลักอื่น ๆ เป็นไปในรูปแบบที่คล้าย ๆ กัน
ทรัพยากรที่ดิน พื้นดินประมาณ 7.2 ล้านเฮกตาร์ทั่วโลกมีศัพยภาพสาหรับการผลิตที่อาศัยน้าฝน เมื่อหักลบ
พื้นที่ที่ใช้ในการผลิตแล้ว ยังเหลือพื้นที่อีกประมาณ 1.4 ล้านเฮกตาร์ที่สามารถทาการเพาะปลูกได้
บ่อยครั้งที่พื้นที่ว่างไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ทันทีเนื่องจากขาดโครงสร้าง อาจจะห่างไกลจากตลาด
หรื อเป็ น พื้น ที่ที่มีการอุบั ติของเชื้อโรคสู ง ทาให้ ไม่ คุ้มค่าต่อการผลิ ต คาดการณ์ กันว่าพื้นดินที่ใช้ในการ
เพาะปลูกทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 70 ล้านเฮกตาร์ภายในปี 2050 พื้นที่ว่างส่วนใหญ่อยู่ในไม่กี่ประเทศ
เท่านั้น ในขณะที่ประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ ยังมีข้อจากัด ข้อจากัดเหล่านี้ร่วมกับการเพิ่มขึ้นของประชากร
อย่างรวดเร็วและโอกาสในการสร้างรายได้ที่ไม่เพียงพอ การขาดแคลนพื้นที่ จะนาไปสู่ความยากจนที่เพิ่มขึ้น
และการอบยพ การขาดแคลนทรัพยากรของท้องถิ่นมีปนวโน้มที่จะยังคงเป็นข้อจากัดที่สาคัญในที่จะไปถึง
ความปลอดภัยทางอาหารสาหรับทุกคน
แหล่งน้า เป็นอีกทรัพยากรที่มีความสาคัญมาก และการชลประทานแสดงบทบาทที่เข้มแข็งในการเติบโตของ
ปริมาณผลผลิตและการผลิตที่ผ่านมา พื้นที่โลกที่มีการเตรียมพร้อมด้านชลประทาน เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
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นับตั้งแต่ปี 1960 ไปเป็น 300 ล้านเฮกตาร์ แต่ความเป็นไปได้ที่จะขยายเพิ่มเติมยังมีขีดจากัด ในขณะที่
ทรัพยากรน้ายังคงมีมากมายทั่วโลก แต่มีความขาดแคลนในตะวันออกใกล้ (Near East) และแอฟริกาเหนือ
แต่ในตอนเหนือของจีน
ในปั จจุบั นการเกษตรชลประทานของโลกเกิดขึ้นในประเทศกาลังพัฒนา (เกือบครึ่งอยู่ในจีนและ
อินเดีย ) ซึ่งมีส่วน 60% ในการผลิตธัญพืชของโลก คาดการณ์กันว่าจะมีการเพิ่มขึ้นรวม 20 ล้านเฮกตาร์
ภายในปี 2050 ในประเทศพัฒนาแล้ว คาดกันว่าพื้นที่ชลประทานจะยังคงเท่าเดิม แต่อย่างไรก็ตามการ
ลงทุนในด้านชลประทานไปจนถึงปี 2050 จะต้องเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ
ทรัพยากรของโลกขาดแคลน แต่อนาคตไม่แน่นอน
จากหลักฐานที่มีเสนอแนะว่าการผลิตทางเกษตรกรรมทั่วโลกสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการเพิ่มเติมไปจนถึงปี 2050
ผลผลิตทางเกษตรกรรมในภาพรวมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 60%
มากกว่าระดับของปี 2005/07 เมื่อพิจารณาการใช้เป็นอาหารและไม่เป็นอาหาร อย่างไรก็ตามการกระจาย
ตัวด้านการมีพื้นที่พร้อม การเพิ่มขึ้นของรายได้และประชากรไม่สม่าเสมอ ความปลอดภัยทางอาหารจะยังคง
เป็นความท้าทายในระดับท้องถิ่นและครัวเรือนและบุคคล และในบางประเทศจาเป็นต้องเพิ่มความต้องการ
อาหารที่มีผลเร็วกว่าในอดีตผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจในวงกว้าง
60% หรือ 70%– ต้องเป็นตัวไหน?
การคาดการณ์ล่าสุดของ FAO บ่งชี้ว่าการผลิตอาหารทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 60% ระหว่างปี 2005/07 และปี
2050 นี่แสดงการแก้ไขแบบลดต่าลงจากการเพิ่มขึ้น 70% ที่คาดการณ์ในปี 2009 สาหรับช่วงเวลาเดียวกัน
โดยยึดตามข้อมูลสารสนเทศที่ปรับปรุงล่าสุด
จุดเริ่มต้นของการคาดการณ์เป็นข้อมูลการผลิตและการบริโภคปี 2005/07 (ปีฐาน) จากฐานข้อมูล FAOSTAT
การคาดคะเนการผลิตและการบริโภคปี 2050 ยึดตามการคาดการณ์เรื่องประชากรและรายได้ (GDP) ร่วมกับ
สมมุติฐานเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความต้องการ การเติบโตของผลผลิต และการมีที่ดินพร้อมใช้งาน
กรณีฐาน (baseline scenario) ของ FAO ได้รับการปรับปรุงเพื่อผสานข้อมูลใหม่ ๆ ตามลาดับเหตุการณ์
การประมาณการปัจจัยที่ได้รับการแก้ไข และการคาดการณ์ใหม่ ๆ เรื่องประชากรและรายได้จากภายนอก
ข้อมูลล่าสุดประกอบไปด้วยข้อมูลการบริโภคและการผลิตที่ได้รับการปรับปรุงแล้วสาหรับปี 2005/07 ที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล FAOSTAT ประจาปี 2011 นอกจากนี้ การคาดการณ์ใหม่ ๆ ในด้านประชากรและการเติบโตของ
GDP จาก UN Population Division และธนาคารโลก (World Bank)ถูกนามารวมในการคาดการณ์นี้ด้วย
จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การแก้ไขข้อมูลการผลิตปีฐานมีผลมากที่สุด : ข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขแสดงให้เห็น
ว่าการผลิตในปี 2005/07 สูงกว่าการประมาณการก่อนหน้าอย่างมีนัยสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
กาลังพัฒนา ในทางตรงกันข้าม ระดับคาดการณ์ปี 2050 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างสาคัญ
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แปลสรุปสาระสาคัญจาก
OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021
เน้นศึกษาเรื่องราคาสินค้าเกษตรที่สูงและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย โดยราคาจะลดลงเมื่อตลาดตอบสนอง
แต่จะยังคงสูงเมื่อมีความต้องการมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้นทุนบางอย่างเพิ่มขึ้น ภาวะราคาอาหารเฟ้อ
(food price inflation) ที่ระดับค้าปลีกได้ลดลงอย่างมีนัยสาคัญนับจากจุดสูงสุดในปี 2008 อย่างไรก็ตาม
ภาวะราคาอาหารเฟ้อยังคงสูงในประเทศกาลังพัฒนาจานวนมาก
ความผันผวนของราคายังคงเป็นประเด็นปัญหา ความแปรปรวนของปริมาณผลผลิตอันเนื่องมาจาก
สภาอากาศเป็นภัยคุกคามหลักเมื่อผลิตผลคงคลังยังคงอยู่ในระดับต่า ด้วยการเพิ่ม ขึ้นในด้านการผลิตพืช
ผลผลิตคงคลังได้รับการปรับปรุงและตลาดในปี 2012 นั้นดูเหมือนจะมีความผันผวนน้อยลง ประเด็นหลักของ
การเกษตรกรรมโลกก็คือวิธีการเพิ่มผลิตผลในแนวทางที่ยั่งยืนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการอาหาร วัตถุดิบ
ในการผลิต พลังงาน และเส้นใย
เกษตรกรรมของโลกเชื่อมโยงกับตลาดพลังงานอย่างมาก คาดการณ์ราคาน้ามันในสมมุติฐานทาง
เศรษฐศาสตร์มหัพภาคเฉลี่ยแล้วมากกว่าราคาที่ใช้ปีที่แล้วประมาณ 25 เหรียญสหรัฐ (จาก 110 เหรียญสหรัฐ
ไปเป็น 140 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล) ราคาน้ามันที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยหลักที่ทาให้คาดการณ์ราคาสินค้า เกษตร
สูงขึ้น ส่งผลกระทบไม่เพียงแค่ต่อต้นทุนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับน้ามันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเพิ่มขึ้นของ
ความต้องการพลังงานชีวภาพและวัตถุดิบทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิต
นอกจากราคาที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังพิจารณาการเพิ่มขึ้นของการผลิตที่ลดลงได้รับการพิจารณา การ
เติบโตในการผลิตทางการเกษตรของโลกมากกว่า 2% ต่อปีในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา แต่คาดการณ์ว่าจะ
ลดลงไปเป็น 1.7% ต่อปี
ในทศวรรษหน้า ข้อจากัดด้านทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น ความกดดันทางสภาพแวดล้อม และต้นทุนที่
สูงขึ้น ได้รั บการพิจ ารณาด้วย ในเรื่องนี้แนะนาให้มุ่ งความสนใจไปที่การเพิ่มการเติบโตของผลิตภาพทาง
การเกษตรอย่างยั่งยืน
จากศักยภาพที่สูงกว่าจะเพิ่มพื้นที่ที่จะใช้สาหรับการเกษตรกรรมและการปรับปรุงผลิตภาพ ประเทศ
กาลังพัฒนาจะเป็นแหล่งหลักของการเติบโตของการผลิตของโลกไปจนถึงปี 2021 คาดกันว่าการเติบโตของ
การผลิตรายปีในประเทศกาลังพัฒนาจะอยู่ที่เฉลี่ย 1.9% ต่อปี เทียบกับ 1.2% ต่อปีในประเทศพัฒนาแล้ว
คาดการณ์ ว่ า ภายในปี 2021 ทั่ ว โลกจะมี ป ระชากรเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 680 ล้ า นคน โดยมี อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ประชากรรวดเร็ ว ที่ สุ ด ในแอฟริ ก าและอิ น เดี ย รายได้ ที่ สู ง ขึ้ น และการขยายตั ว ของเมื อ งจะน าไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงในโภชนการที่จะเปลี่ยนการบริโภคไปสู่อาหารแปรรูป ไขมัน และโปรตีนจากสัตว์มากขึ้น นี่จะ
เพิ่มความนิยมในเนื้อและผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง และขับเคลื่อนความต้องการทางอ้อมสาหรับธัญพืชและ
oilseed เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์
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ตลาดเกิดใหม่จะมุ่งเน้นไปที่ส่วนแบ่งที่เพิ่มขึ้นในการค้าโลกที่ขยายตัวในด้านเกษตรกรรม ประเทศที่
โดดเด่น เช่น บราซิล จีน อินโดนีเชีย ไทย สภาพรัสเซีย และยูเครน ซึ่งได้ลงทุนอย่างมากเพื่อกระตุ้นขีด
ความสามารถในการผลิตทางเกษตรกรรม ภายในปี 2021 ประเทศกาลังพัฒนาจะเป็นผู้ส่งออกหลักในสินค้า
ข้าว oilseed ผักและน้านปาล์ม อาหารที่ให้โปรตีน น้าตาล เนื้อวัว เนื้อสัตว์ปีก ปลา และผลิตภัณฑ์จากปลา
สินค้าที่มุ่งเน้น
คาดการณ์กันว่าการผลิต bio-ethanol และ bio-diesel ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าภายในปี
2012 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบราซิล สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโปร เชื้อเพลิงชีวภาพนั้นหลัก ๆ ยึดตาม
วัตถุดิบทางการเกษตรและคาดการณ์ว่าจะกินส่วนแบ่งในการผลิตอ้อย (34%) น้ามันพืช (16%) และธัญพืช
เมล็ดหยาบ (14%) เพิ่มขึ้นภายในปี 2021
อัตราส่วนธัญพืชคงคลังที่จะใช้งานจะยัง คงต่ากว่าค่าเฉลี่ยที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความเสี่ยงของความผัน
ผวนของราคาในอนาคต คาดการณ์กันว่ารัสเซีย ยูเครน และคาซัคสถานจะกลายมาเป็นแหล่งส่งออกข้าวสาลี
ที่มีความสาคัญมากขึ้นภายในปี 2021 แต่ความแปรปรวนในการผลิตที่มีอยู่สูงในภูมิภาคเหล่านี้อาจจะมีนัย
สาหรั บการค้ าโลกและความผัน ผวนของราคาในตลาดโลก คาดกันว่าผู้ส่ งออกข้าวรายใหญ่จะยังคงเป็น
ประเทศพัฒนาน้อยในเอเซีย ในขณะที่ในแอฟริกาจะนาเข้าข้าวเพิ่มขึ้น
การผลิตและการส่งออกพืชเมล็ดน้ามัน (oil seed) ยังคงมีอิทธิพลในผู้เล่นเดิม ๆ แต่ผู้ส่งออกรายใหม่
ๆ เช่น ยูเครนและปารากวัยจะมีส่วนในการเติบโตของการส่งออกโลกมากขึ้น จีนซึ่งเป็นผู้นาเข้าที่สาคัญจะ
นาเข้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของการนาเข้าทั่วโลก
ความต้องการอาหารและเอทานอลสาหรับพืชที่ให้น้าตาลจะยังคงอยู่ตลอดช่วงเวลาระยะกลาง ส่งผล
ให้ราคาน้าตาลยังคงสูง วงจรการผลิตจะยังคงมีอิท ธิพลต่อตลาดน้าตาลในเอเซีย นาไปสู่ความผันผวนของ
การค้าอย่างใหญ่หลวงในบางครั้งและรวมถึงความแปรปรวนด้านราคา บราซิลเป็นผู้เล่นสาคัญในตลาดน้าตา
การจัดสรรอ้อยระหว่างการผลิตเอทานอลและผลิตภัณฑ์น้าตาลจึงยังคงเป็นปัจจัยสาคัญ
ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในเอเชีย ประเทศผู้ส่งออกน้ามันดิบ และลาตินอเมริกา ที่คาดว่าจะมี
รายได้สูง จะมีความต้องการเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น เนื้อสัตว์ปีจะเติบโตสูงสุดเนื่องจากมีราคาถูกและเป็นแหล่ง
โปรตีนที่เข้าถึงได้ คาดว่าเนื้อสัตว์ปีกจะกลายมามีขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดเนื้อแทนที่เนื้อหมูภายในปี 2050
การผลิตสัตว์น้าซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งโปรตีนเนื้อสัตว์ที่เติบโตเร็วที่สุด การประมงและการเพาะเลี้ยง
สั ตว์น้ าคาดกัน ว่ าจะเติบ โต 15% โดยภายในปี 2018 ผลผลิ ต จากการเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้าจะเติบ โต 33%
นาหน้าการจับสัตว์น้าซึ่งเป็นแหล่งปลาหลักสาหรับการบริโภคของมนุษย์ภายในปี 2018
คาดกันว่าจะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการบริโภคผลิตภัณฑ์นมในประเทศพัฒนาแล้ว ยกเว้นชีสและ
ผลิตภัณฑ์นมสด ในขณะที่ในประเทศกาลังพัฒนาการบริโภคผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนั้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ
30% ภายในปี 2013 ประเทศกาลังพัฒนาจะแซงประเทศพัฒนาแล้วในการผลิตนมภายในปี 2013 ด้วยการ
เพิ่มขึ้นอย่างมากในจีนและอินเดีย
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เวลาเพื่อการเปลี่ยนแปลง - มุมมองระยะยาว
การผลิตทางด้านเกษตรกรรมจจะต้องเพิ่มขึ้น 60% ในช่วง 40 ปีข้างหน้าเพื่อให้เป็นไปตามความ
ต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้น นี่จะเป็นธัญพืชเพิ่มเติม 1 พันล้านตัน และเนื้อสัตว์ 200 ล้านตันต่อปีภายในปี 2050
เมื่อเทียบกับปี 2005/07 จาเป็น ต้องมีการผลิตเพิ่มเติมเพื่อเป็นวัตถุดิบสาหรับการเพิ่มการผลิ ตเชื้อเพลิ ง
ชีวภาพ
ในระดับโลก ขอบเขตสาหรับการขยายพื้นที่มีอยู่อย่างจากัด ที่ดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกทั้งหมด
นั้นจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 69 ล้านเฮกตาร์ (น้อยกว่า 5%) ภายในปี 2050 ดังนั้นการผลิตเพิ่มเติมจะต้องมาจาก
ผลิตภาพ (productivity) ที่เพิ่มขึ้นในแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา
ผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นจะเป็นแกนกลางต่อเรื่องราคาอาหารในบริบทของข้อจากัดด้านทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น
และจะเป็นปัจจัยหลักในการลดความไม่มั่นคงทางด้านอาหารของโลก ผลสาเร็จด้านผลิตภาพในระยะกลาง
หลัก ๆ แล้วอาจจะมาจากการลดช่องว่างทางผลิตภาพในประเทศกาลังพัฒนา
ในขณะเดียวกัน มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะปรับปรุงการใช้ที่ดิน น้า ระบบนิเวศสมุทร มวล
ปลา ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างยั่งยืน ประมาณ 25% ของพื้นที่เกษตรกรรมเสื่อมโทรม
อย่างมาก เป็นความจริงที่ว่ามีการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรกรรมอย่างหนักในหลาย ๆ ประเทศ มวลปลา
จ านวนมากถู ก จั บ มากเกิ น ไป หรื อ ก าลั ง เสี่ ย งที่ จ ะถู ก จั บ มากเกิ น ไป มี ก ารเห็ น พ้ อ งกั น มากขึ้ น ว่ า การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะสมฟ้าอากาศรุนแรงสุดขั้วจะเพิ่มขึ้น
ความท้ า ทายเชิ ง นโยบายที่ จ าเป็ น อย่ า งยิ่ งในรายงานเล่ ม นี้ อ ยู่ ในด้ า นการส่ ง เสริ ม วิธี ป ฏิ บั ติ ท าง
เกษตรกรรมที่ดีขึ้น การสร้างการค้าที่ถูกต้อง สภาพแวดล้อมทางเทคนิคและกฏระเบียบ และการเสริมสร้าง
ระบบนวัตกรรมทางเกษตรกรรม (เช่น การวิจัย การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน) รวมทั้งมาตรการจัดการกับ
ความต้องการเฉพาะของผู้ถือครองรายย่อย มาตรการเพื่อลดการสูญเสียคุณค่าทางอาหารและลดขยะก็เป็น
ประเด็นสาคัญเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นและปรับปรุงผลิตภาพในห่วงโซ่อุปทาน
แนวโน้มที่สาคัญ:
- การขยายตัวของภาคเชื้อเพลิงชีวภาพกลืนส่วนแบ่งของการผลิตพืชที่มากกว่า
- กระแสการค้าเอทานอลระหว่างสหรัฐอเมริกาและบราซิลคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
- ภูมิภาคทะเลดา (Black Sea region) จะแสดงบทบาทที่มากกว่าในการค่าข้าวสาลีระหว่างประเทศ
- ราคาได้หลุดออกจากจุดสูงสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ ภาวะราคาอาหารเฟ้อ (food price inflation) ยังคงเป็น
ประเด็นในประเทศกาลังพัฒนา
- การปรับปรุงผลิตภาพอย่างยั่งยืนเป็นกุญแจสู่การเป็นไปตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น
- ราคาสินค้าเกษตรยังคงอยู่ที่ระดับสูง
- ระดับและความแปรปรวนของราคาพลังงานมีผลอย่างมากต่อการคาดการณ์
- ข้อจากัดด้านทรัพยากรและต้นทุนที่สูงจากัดการเติบโตของการผลิต โดยไม่คานึงถึงราคาที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
- การเติบโตของผลผลิตทางการเกษตรของโลกลดลงช้า ๆ แต่ยังคงเป็นบวกเมื่อคิดต่อหัว
- ประเทศกาลังพัฒนายังคงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาตลาด
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- ผู้เล่นที่เกิดขึ้นใหม่ในการส่งออกเมล็ดน้ามันโลก (global oilseeds export) คือ จีน มีอิทธิพลต่อการนาเข้า
- การผลิตเอทานอลของบราซิลส่งผลต่อตลาดน้าตาลโลก
- การบริโภคเนื้อขยายตัวในประเทศกาลังพัฒนา
- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจะข้ามผ่านการประมงจับสัตว์น้าในด้านการบริโภคอาหาร
- ประเทศกาลังพัฒนาจะกลายมาเป็นผู้ผลิตนมที่สาคัญที่สุด
- ราคาน้ามันดิบส่งผลต่อตลาดสินค้าเกษตรและเชื้อเพลิงชีวภาพ
- ต้องการการเพิ่มการผลิตทางการเกษตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการอาหารโลกในอนาคต
- การปรับปรุงผลิตภาพจะเป็นปัจจัยสาคัญในการลดความไม่มั่นคงทางอาหารของโลก
- ความยั่งยืนที่ได้รับการปรับปรงเป็นเรื่องสาคัญมาก
- รัฐบาลจาเป็นต้องรับประกันสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวย (enabling environment)
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ตัวอย่างกรอบวิจัย/แผนการวิจัยด้านการเกษตร
กรอบ EU สาหรับการวิจัยและนวัตกรรม
EU HORIZON 2020: การวิจัยการเกษตรเพื่อการเกษตรยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารของโลก
โครงร่างกว้าง ๆ ของกิจกรรม:
• การเกษตรและการทาป่าไม้ยั่งยืน
• ภาคเกษตร-อาหารยั่งยืนและแข็งขันได้เพื่ออาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ
• การไขศักยภาพของทรัพยากรที่อาศัยในน้า
• อุตสาหกรรมฐานชีวภาพที่ยั่งยืนและแข่งขันได้
การเกษตรและการทาป่าไม้ยั่งยืน:
วัตุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จั ด หาอาหาร อาหารสั ต ว์ ชี ว ะมวล และวัส ดุ ดิ บ อื่ น ๆ ที่ เพี ย งพอ ในขณะที่ ป กป้ อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงบริการของระบบนิเวศ รวมถึ งการจัดการกับและการลดผลกระทบของการ
เปลี่ยนภูมิอากาศ กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องมุ่งเน้นไปที่ระบบการเกษตรและป่าไม้ที่ยั่งยืนและให้ผลผลิตมากซึ่ง
ทั้งสองระบบใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (รวมทั้งคาร์บอนต่า) และยืดหยุ่น (พร้อมรับมือ) ในขณะเดียวกัน
พัฒนาบริการ แนวคิด และนโยบายเพื่อให้ได้มาซึ่งการดารงชีพในชนบทที่รุ่งเรือง
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในขณะที่รับประกันความยั่งยั่ง
และความพร้อมรับมือ
2. ให้บริการของระบบนิเวศและสินค้าสาธารณะ
3. ให้อานาจแก่พื้นที่ชนบท สนับสนุนนโยบายและนวัตกรรมของชนบท
หัวข้อแกนหลักที่เป็นไปได้ด้านความยั่งยืนและผลิตภาพการเกษตร
• ผลิตภาพ ผลผลิต และประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรด้านการเกษตร
• นวัตกรรมในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
• ความหลากหลายทางชีวภาพ บริการระบบนิเวศ และหน้าที่ของดิน (soil functionality)
• ผลผลิตภัณฑ์และบริการเชิงนวัตกรรมสาหรับห่วงโซ่อุปทานเบ็ดเสร็จ
• คุณภาพอาหาร ความปลอดภัยทางอาหาร และวิถีสุขภาพดี (healthy lifestyle)
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กลยุทธ์ด้านบริการวิจัยการเกษตรสหรัฐอเมริกา ปีงบประมาณ 2012-2017
สานักงานบริการวิจัยการเกษตร กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา (USDA)
ถ้อยแถลงภารกิจ
• รับประกันอาหารและผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ ที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย
• เข้าถึงความต้องการทางโภชนาการของชาวอเมริกา
• รักษาเศรษฐกิจการเกษตรที่แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
• ปรับปรุงฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ให้โอกาสทางธุรกิจสาหรับพลเมือง ชุมชน และสังคมในชนบทโดยรวม
• จัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการสร้างและรักษาสถานที่ทางานที่หลากหลาย
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 1: โภชนาการ ความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร
1.1 โภชนาการมนุษย์
1.2 ความปลอดภัยทางอาหาร
1.3 คุณภาพและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์การเกษตร
เป้าหมายที่ 1.1 – ทาให้ชาวอเมริกาสามารถเลือกอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพโดยยึดตามหลัก
วิทยาศาสตร์: (โภชนาการมนุษย์)
เป้าหมายที่ 1.2 – ปกป้องอาหารจากจุลชีพก่อโรค (เชื้อโรค) ชีวพิษ (Toxins) และการปนเปื้อน
สารเคมีระหว่างการผลิต การแปรรูป และการตระเตรียม: (ความปลอดภัยทางอาหาร)
เป้าหมายที่ 1.3 – ปรับความอยู่รอดทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันได้ของ
การเกษตรสหรัฐอเมิริ กาด้ วยการรั กษาคุณภาพของสินค้า เกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้วหรื อปรั บปรุ ง
ความสามารถในการทาตลาด เติมเต็มความต้องการของลูกค้า พัฒนาแนวคิดการแปรรูปที่เ ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิผล และขยายโอกาสทางการตลาดภายในและภายนอกประเทศ
ผ่านการพัฒนาอาหารมูลค่าเพิ่มและเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ยกเว้นพลังงานและ
เชื้อเพลิง: (คุณภาพและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์เกษตร)
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 2: ทรัพยากรธรรมชาติและระบบการเกษตรยั่งยืน
2.1 การมีน้าพร้อมใช้และการจัดการลุ่มน้า
2.2 การวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดิน และการปล่อยของเสีย
2.3 พลังงานชีวภาพ
2.4 วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม (Agricultural & Industrial Byproduct)
2.5 ทุ่งหญ้า ทุ่งหญ้เลี้ยงสัตว์และอาหารสัตว์
2.6 ความสามารถในการแข่งขั้นได้และความยั่งยืนทางการเกษตร
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เป้าหมายที่ 2.1 – การจัดการทรัพยากรน้าแบบเบ็ดเสร็จ มีประสิทภาพ และปลอดภัย (การมีน้า
พร้อมใช้และการจัดการลุ่มน้า - 211)
เป้าหมายที่ 2.2 – ปรับปรุงคุณภาพของบรรยากาศและทรั พยากรดิน เข้าใจผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (การวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอาการ ดิน และการปล่อยของเสีย – 212)
เป้าหมายที่ 2.3 – พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถผลิตเชื้อเพลงิชีวภาพเพื่อการค้าได้อย่างยั่งยืน
(พลังงานชีวภาพ - 213)
เป้าหมายที่ 2.4 – จัดการและใช้ปุ๋ยคอกและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและปลอดภั ย ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ เ พิ่ ม ประโยชน์ ที่ เ ป็ น ไปได้ สู ง สุ ด ในขณะที่ ป กป้ อ ง
สภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ (วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม - 214)
เป้าหมายที่ 2.5 – พัฒนาและถ่ายโอนการผลิตและแนวปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์ เทคโนโลยี พืช
และกลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การเบ็ ด เสร็ จ ที่ ส ามารถก้ า วหน้ า ได้ ใ นทางเศรษฐกิ จ และยั่ ง ยื น ในเชิ ง
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยยึ ด ตามความรู้ พื้ น ฐานด้ า นกระบวนการทางนิ เ วศวิ ท ยา ( Ecological
Processes) ซึ่งอนุรักษ์และปรับปรุงทรัพยาธรรมชาติที่ หลากหลายของชาติซึ่งพบได้ในทุ่งหญ้า
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ทุ่งหญ้าแห้ง และสนามหญ้า (ทุ่งหญ้า ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และอาหารสัตว์ –
215)
เป้าหมายที่ 2.6 – พัฒนาวิธีการเบ็ดเสร็จเพื่อแก้ไขความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภาพของระบบ
การเกษตรความสามารถในการท าก าไร ประสิ ทธิ พลั งงาน และผู้รั กษาทรั พ ยากรธรรมชาติ
(ความสามารถในการแข่งขันได้และความยั่งยืนทางการเกษตร – Np 216)
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 3: การผลิตและการปกป้องพืชผลCROP
3.1 ทรัพยากรพันธุกรรมพืช จีโนมิกส์ (Genomics) การปรับปรุงพันธุกรรม และการผลิตพืช
3.2 โรคพืช การปกป้ องและการรั บประกั นพื ช และการใช้เ มทิล โบรไมด์ (Methyl Bromide
Alternative)
เป้าหมายที่ 3.1 – ปกป้อง ขยาย และปรับปรุงฐานทรัพยากรพันธุกรรมพืชของสหรัฐอเมริกา
เพิ่มความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในด้านยีนของพืช จีโนมส์ กระบวนการและระบบทางชีวภาพ และให้
เทคโนโลยี ที่ ดี ใ นเชิ ง เศรษฐกิจ และสิ่ง แวดล้ อมที่ ป รั บปรุ ง ประสิ ท ธิ ผลของการผลิ ต คุ ณ ภาพ
สุขภาพและคุณค่าของพืชแห่งชาติ
(ทรัพยากรพันธุกรรมพืช จีโนมส์ และการปรับปรุ ง
พันธุกรรม – Np 301 & 305)
เป้าหมายที่ 3.2 – ปกป้องพืชของชาติ (โรคพืช การปกป้องรับประกันพืช และการเลือกใช้เมทิล
โบรไมด์ – Np 303, 304 & 308)

ผ-110

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 4: การผลิตและการปกป้องสัตว์
4.1 การผลิตสัตว์
4.2 การป้องกันและควบคุมสัตว์รบกวนและเชื้อโรคสัตว์ที่คุกคามการเกษตร
เป้าหมายที่ 4.1 – ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงหลักปฏิบัติในการ
จัดการที่จะรับประกันการจัดหาผลิตภัณฑ์สัตว์และสัตว์น้าที่เพียงพอและแข่งขันได้ด้านราคา:
(การผลิตสัตว์และสัตว์น้า - Np 101 & 106)
เป้าหมายที่ 4.2 – ป้องกันและควบคุมสัตว์รบกวนและเชื้อโรคสั ตว์ที่คุกคามการเกษตร
สาธารณสุข และความเป็นอยู่ที่ดีของพลเมืองชาวอเมริกา (สุขภาพสัตว์ สัตวแพทย์ กีฏวิทยา
ทางการแพทย์และเมือง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า Np – 103, 104 & 106)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. พัฒนาโครงการวิจัยสัตว์ สัตว์ขาปล้อง และจีโนมจุลินทรีย์ (microbial genomics)
2. เริ่มโครงการวิจัยเพื่อให้ทางเลือกในการใช้ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) ในการผลิตสัตว์เพื่อเป็น
อาหาร
3. สร้างโครงการวิจัยวัคซีนและการสารวจวินิจฉัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโยลี
4. พัฒนาสมรรถนะหลักในด้านระบาดวิทยาภาคสนาม (field epidemiology) และชีวพยากรณ์
(predictive biology)
5. พัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยแบบรวมผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจาก World Organization for
Animal Health (OIE) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
6. พัฒาโครงการถ่ายโอนเทคโนโลยีแม่แบบเพื่อให้ได้ผลที่สมบูรณ์ของการค้นพบจากการวิจัยของเรา
7. ดาเนินการวิจัยครบถ้วนเพื่อการปรับปรุงด้านสัตวแพทย์ กีฏวิทยาสาธารณะสุขและทางทหาร
8. พัฒนาวิธีการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลเพื่อการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ขาปล้อง ต่อ
บ้านและครัวเรือน
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 5: โอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน
5.1 พัฒนาโครงการโอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน (EEO)
เป้าหมายที่ 5.1 – พัฒนาโครงการโอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน (Eeo) ที่จะให้โครงสร้าง
พื้นฐานที่จาเป็นต่อการสร้างและรักษาสถานที่ทางานที่หลากหลายปราศจากการเลือกปฏิบัติ การ
คุกคาม หรือการแก้แค้น และแสดงคุณลักษระเด่นด้วยบรรยากาศของโอกาสในการเข้าร่วมและ
พัฒนาอาชีพ
สรุปกลยุทธ์
โภนาการ ความปลอดภัยทางอาหาร และคุณภาพ
• ความปลอดภัยทางอาหาร (ผลผลิตสัตว์และพืช)
• โภชนาการมนุษย์
• คุณภาพและการใช้ผลิตภัณฑ์เกษตร
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ทรัพยากรธรรมชาติและระบบเกษตรยั่งยืน
• การมีน้าพร้อมใช้และการจัดการลุ่มน้า
• การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดิน และการปล่อยของเสีย
• พลังงานชีวภาพ
• วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
• ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ อาหารสัตว์ และระบบทุ่งหญ้า
• ความสามารถในการแข่งขันได้และความยั่งยืนของระบบการเกษตร
การผลิตและปกป้องพืช
• ทรัพยากรพันธุกรรมพืช จีโนมส์ และการปรับปรุงพันธุกรรม
• กระบวนการทางชีวภาพและโมเลกุลของพืช
• โรคพืช
• การปกป้องและรับประกันพืช
• การผลิตพืช
• การเลือกใช้เมทิลโบรไมด์ (Methyl Bromide Alternatives)
การผลิตและการปกป้องสัตว์
• การผลิตสัตว์ทีเป็นอาหาร
• สุขภาพสัตว์
• กีฏวิทยาทางสัตวแพทย์ การแพทย์ และเมือง
• การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
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แผนการดาเนินงานของ FAO
1) ความมั่นคงดานอาหาร โภชนาการ และความปลอดภัยดานอาหาร
- การวิจัยด้านอาหารที่ได้คุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน
2) การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว และการจัดการดานปาไม
- การวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวางยุทธศาสตร์การลงทุน
- การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พิชและสัตว์
- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก้บเกี่ยว โดยเฉพาะด้านการแปรรูป
- การวิจัยด้านการเสริมสร้างสมรรถนะแก่เกษตรกรรายย่อยให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
พืชผล
3) การจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพืช ประมง และและปศุสัตวอยางยั่งยืน
4) การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร รวมถึงเรื่องของโรคพืชและโรคสัตวตาง ๆ
5) การปองกันและรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีตอภาคการเกษตร
- การวิจัยสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ FAO ปี 2010-2019
1. ความเข้มข้นของการผลิตพืชที่ยั่งยืน
ผลลัพธ์
- จะต้องมีนโยบายและกลยุทธ์เกี่ยวกับความเข้มข้นและความหลากหลายของการผลิตพืชอย่างยั่งยืน
- ความเสี่ยงจากการระบาดของแมลศัตรูและเชื้อโรคพืชข้ามพรมแดนลดลงอย่างยั่งยืน
- ความเสี่ยงจากยาฆ่าแมลงลดลงอย่างยั่งยืน
- นโยบายที่ มีป ระสิ ทธิผลและขีดความสามารถเพื่อการจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพืช เพื่ออาหารและ
การเกษตร (PGRFA) ที่ดีกว่า เช่น ระบบเมล็ดพันธุ์
2. การผลิตปศุสัตว์ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น
ผลลัพธ์
- ภาคปศุสัตว์น าไปสู่ความมั่น คงทางอาหาร การบรรเทาความอดยาก และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- โรคสัตว์และความเสี่ยงด้านสุขภาพของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องลดลง
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดีกว่า รวมถึงทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ ในการผลิตปศุสัตว์
- นโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อการนาทางภาคปศุสัตว์ยึดตามข้อมูลสารสนเทศที่ตรงเวลาและเชื่อถือได้
3. การจัดการและการใช้ทรัพยากรการประมงและทรัพยากรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอย่างยั่งยืน
ผลลัพธ์
- สมาชิกและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมอื่น ๆ ได้ปรับปรุงการออกนโยบายและมาตรฐานที่อานวยความสะดวกใน
การใช้ Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) และเครื่องมือระหว่างประเทศอื่น ๆ
รวมถึงรับผิดชอบต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
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- การกากับดูแลการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้รับการปรับปรุงผ่านการตั้งหรือการปรับปรุงสถาบัน
ระดับชาติหรือภูมิภาค
- การจัดการการประมงในทะเลและในพื้นดินใหญ่ที่มีประสิทธิภ าพยิ่งกว่าโดยประเทศสมาชิก FAO และผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมอื่น ๆ นาไปสู่สถานะของทรัพยากรประมง ระบบนิเวศ และการใช้อย่างยิ่งยืน
4. คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารได้รับการปรับปรุงที่ทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อาหาร
5. การจัดการป่าและต้นไม้อย่างยั่งยืน
6. การจัดการทรัพยากรที่ดิน น้า และพันธุกรรมอย่างยั่งยืน และปรับปรุงการตอบสนองต่อความท้าทายด้าน
สภาพแวดล้อมของโลกที่ส่งผลกระทบต่ออาหารและการเกษตร
7. เปิดทางสภาพแวดล้อมเพื่อการตลาดเพื่อปรับปรุงการดารงชีวิตและการพัฒนาชนบท
8. ความมั่นคงทางอาหารได้รับการปรับปรุงและโภชนาการที่ดีกว่า
9. การเตรียมพร้อม และการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพต่อ ภัยคุกคามและภาวะฉุกเฉินทางอาหารและ
การเกษตร
10. ความเท่าเทียมกันในทางเพศในการเข้าถึงทรัพยากร สินค้า บริการ และการทาการตัดสินใจในพื้นที่ชนบท
11. การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบทเพิ่มขึ้นและมีประสิทธิผลมากขึ้น
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ภาคผนวก ง.
ทิศทางงานวิจัยของประเทศสาคัญต่างๆ
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ทิศทางงานวิจัยของประเทศสาคัญต่างๆ
สหรัฐอเมริกา การวิจัยด้านการเกษตรของสหรัฐอเมริกา เน้นเรื่อง โภชนาการของมนุษย์และการลดโรคอ้วน
ความปลอดภัยทางอาหาร พลังงานชีวภาพ การเกษตรยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
 การวิจัยเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาด/พลังงานชีวภาพจากการเกษตร
 การวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การวิจัยเพื่อการปรับปรุงการพยากรณ์อากาศระยะยาว การพยากรณ์อากาศเชิงเวลา
และเชิงพื้นที่ที่ละเอียดและแม่นยา
- การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบตัวแบบที่สามารถพยากรณ์สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
ได้
- การวิจัยสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่ปรับตัวได้ไวและทนต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
- การวิจัยเพื่อปรับปรุงความเข้าใจในเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อ
รูปแบบทางการเกษตรและแนวปฏิบัติในการผลิตที่มีอยู่
- การวิจัยเพื่อปรับปรุงความเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในทางเศรษฐกิจและการกระจายผลกระทบ
- การวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวและการรับมือของระบบเกษตรกรรม
- การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อประเมินขีดความสามารถในการ
ปรับตัว
- การวิจัยเพื่อปรับปรุงความเข้าใจในเรื่องขีดจากัดของสังคมในการปรับตัว
สหภาพยุโรป เน้นการวิจัยการเกษตรเพื่อการเกษตรยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารของโลก
- การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภาพ ผลผลิ ต และประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ ท รั พ ยากรด้ า น
การเกษตร
- การวิจัยนวัตกรรมในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
- การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ บริการระบบนิเวศ และหน้าที่ของดิน (soil
functionality)
- การวิจัยผลิตผลและบริการเชิงนวัตกรรมสาหรับห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจร
- การวิจัย คุณภาพอาหาร ความปลอดภัยทางอาหาร และวิถีสุขภาพดี (Healthy
Lifestyle)
จีน

จี น เป็ น หนึ่ ง ในประเทศที่ ป ระสบความส าเร็ จอย่ า งมากในการใช้ การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ
ปรับปรุงและพัฒนาการเกษตร โดยมี Chinese Academy of Agricultural Sciences
(CAAS) เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตร
การวิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรและนโยบาย
การวิจัยด้านพืชศาสตร์
- การวิจัยด้านเชื้อพันธุกรรม (Germplasm) พืช
- การปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อเพิ่มผลผลิต รวมทั้งการปรับปรุงพันธุ์ในระดับโมเลกุล
(Molecular breeding) โดยเน้น
ผ-116

- ข้าวคุณภาพสูง
- ฝ้าย
- ข้าวโพด (เพิ่มผลผลิต/พื้นที่)
- ฝ้าย BT
- เมล็ดน้ามัน (Canola)
- กะหล่าปลี
การวิจัยด้านการจัดการพืชและระบบฟาร์ม
- การวิจัยด้านกลไกป้องกัน การตรวจติดตามและการพยากรณ์ โรคพืชและแมลงศัตรูพืช
- การวิจัยด้าน Genome Sequencing และ Gene Identification
การวิจัยทางสัตวศาสตร์
- พันธุกรรมและการผลิตสัตว์
- การปรับปรุงพันธุ์สุกร สัตว์ปีก สัตว์เคี้ยวเอื้อง และสัตว์เศรษฐกิจ
- วิทยาเอ็มบริโอและพันธุกรรม
- พันธุศาสตร์ปริมาณ (Quantitative Genetics) ของปศุสัตว์
- สายพันธุ์ปศุสัตว์พื้นเมืองและสัตว์เศรษฐกิจพิเศษ
การวิจัยด้านอาหาร
- ความปลอดภัยทางอาหาร
การวิจัยด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการเกษตรประหยัดน้า
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต เช่น การเลือกใช้พืช ที่ดิน อุตุนิยมวิทยา การใช้ปุ๋ยได้
อย่างแม่นยา การจัดการฟาร์ม เศรษฐกิจการเกษตร เทคโนโลยีวิศวกรรมการเกษตร การให้น้า
แบบหยด และเทคโนโลยีการให้น้าแบบใหม่
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตทาง
การเกษตรและปริมาณก๊าซเรือนกระจก เทคโนโลยีที่จะลดความรุนแรง และกลยุทธ์ในการ
ปรับตัว
การวิจัยด้านมาตรฐานคุณภาพ
ญี่ปุ่น

การวิจัยและพัฒนาเพื่อระบบอุปทานอาหารที่มั่นคง
1. สร้างระบบการหมุนเวียนพืชตามสภาพของท้องที่และทรัพยากรที่มีเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง
(1) พัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อให้ได้ระบบการหมุนเวียนการเพาะปลูกข้าวรุ่นใหม่ ที่มี
ต้นทุนต่า ให้ผลผลิตสูง
(2) การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพื้นฐาน
(3) การพัฒนาระบบหมุนเวียนผักและพืชบนที่สูงและสายพันธุ์ใหม่ ๆ สาหรับตลาด
อุตสาหกรรม
(4) การประเมินทางเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่
2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงการผลิตอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพและการใช้โดย
ยึดตามการเพิ่มปริมาณอาหารสัตว์ที่สามารถผลิตเองได้
3. นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ปสุสัตว์ การสืบพันธุ์ และการจัดการ
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4. การพัฒนาระบบการผลิตเชิงนวัตกรรมสาหรับพืชเขตร้อน
(1) การพัฒนาระบบการผลิตเชิงนวัตกรรมในด้านการปลูกพืชในเรือนกระจก
(2) การพัฒนาระบบการผลิตเชิงนวัตกรรมสาหรับไม้ผลและชา
5. การพัฒนาระบบการผลิตทางpการเกษตรยั่งยืนตามสภาพของท้องที่
(1) การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืชแบบผสมผสานเพื่อการผลิต
(2) การพัฒนาระบบการจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน
(3) การพัฒนาระบบการเกษตรยั่งยืนและการทาการเกษตรอินทรีย์
6. การทาการเกษตรและระบบการจัดการที่ทันสมัยโดยยึดตามเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีหุ่นยนต์
7. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคสัตว์เลี้ยงและโรคจากสัตว์สู่คน
8. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงความปลอดภัยทางอาหารเพื่อรับประกันความเชื่อถือ
ได้ทางอาหารสาหรับผู้บริโภค
การวิจัยและพัฒนาสาหรับประเด็นปัญหาระดับโลก
1. การปรับตัวและการลดความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสาหรับด้าน
การเกษตร
2. การสร้างระบบการใช้งานชีวมวลระดับภูมิภาคด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพและวัสดุชีวภาพในประเทศ
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาการสาหรับตลาดใหม่และอุตสาหกรรม
ในอนาคต
1. อธิบายหน้าที่ของสินค้าเกษตรและอาการและพัฒนาระบบเตรียมการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เชื่อถือได้
2. การพัฒนาสินค้าเกษตรที่เหนือกว่าโดยมีเป้าหมายที่ตลาดใหม่ ๆ
3. การพัฒนากระบวนการกระจายสินค้าและแปรรูปแบบผสมผสานเพื่อให้ได้สินค้าเกษตรและ
อาหารที่มีมูลค่าเพิ่ม
การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรของชนบท
1. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น
(1) การพัฒนาการบูรณะเชิงกลยุทธ์และวิศวกรรมการจัดการสาหรับการชลประทานและ
การระบายน้า
(2) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันและลดภัยพิบัติเพื่อการอนุรักษ์ที่ดินสาหรับพื้นที่
ชนบท
2. การพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรการเกษตรและชนบทเพื่อการผลิตทาง
การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
อินเดีย

อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากในการใช้การวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตทางการเกษตร เพิ่มผลผลิต และเพิ่มความ
เป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร ปัจจุบันรัฐบาลอินเดียจัดสรรงบประมาณเป็นจานวนมากเพื่อการวิจัย
และพัฒนาการเกษตร
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ประเด็นด้านการวิจัย
การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของการปรับปรุงทรัพยากรทางพันธุรกรรม
- คุณสมบัติทางพันธุกรรม
- การเพิ่มประสิทธิภาพทางพันธุกรรมและก่อนการปรับปรุงพันธุกรรม
- functional genomics, proteomics, phenomics
- การจัดทาเหมืองพันธุกรรม
- การปรับปรุงพันธุ์ในระดับโมเลกุล (Molecular breeding) ผ่านเครื่องมือ เช่น การ
คัดเลือกด้วยเครื่องหมายพันธุกรรม (Marker-aided Selection) และการรวมยีน
(gene stacking)
- พันธุวิศวกรรมตามความต้องการ (customized genetic engineering) (การ
พัฒนาการตัดต่อพันธุกรรมเแพาะสายพันธุ์)
การวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
- เร่งกระบวนการปรับปรุงพันธุกรรม
- ลดการลงทุนด้านการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดความเสียงของการผลิตเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
- เป็นไปตามรสนิยมและความชื่นชอบของลูกค้า
- การวิจัยด้านการดัดแปลงพันธุกรรม
- เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาการดัดแปลงพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่เป็นสินค้าสาคัญ
การวิจัยเพื่อผสานวิทยาศาสตร์ชายขอบ
- การวิจัยเพื่อผสานนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการ
สารวจระยะไกล และเทคนิคต่าง ๆ เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และระบบ
กาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก (GPS) เข้าด้วยกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการวิจัยด้าน
การเกษตร กาหนดเป้าหมายด้านเทคโนโลยีและบ่งชี้สภาพแวดล้อมของการผลิตและ
การทาตลาดได้ดียิ่งขึ้น
การวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การวิจัยเพื่อการจัดการดินและน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- การวิจั ย เกี่ย วกับ การเกษตรอนุรักษ์ การปลู กพืช โดยไม่ไถพรวน การเกษตรแบบ
แม่นย า (precision agriculture) และระบบชลประทานแบบจุลภาค (Micro
Irrigation)
- การวิจั ย ด้านระบบฟาร์มที่ มีประสิ ทธิภ าพ ไร่นาสวนผสม การจัด การพื ช ผลแบบ
ผสมผสาน การจัดการโภชนาการแบบผสมผสาน และการจัดการน้าแบบผสมผสาน
- การวิจัยด้านการจัดการเกษตรแบบองค์รวม
- การวิจัยด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ชอฟต์แวร์ และระบบเซนเซอร์ที่ก้าวหน้า
- การวิจัยเพื่อปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีการพยากรณ์อากาศที่แม่นยา
- การวิจัยเพื่อความเข้าใจในสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง
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การวิจัยด้านความหลากหลายทางการเกษตร
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและแข่งขันได้
- การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบพันธุกรรม (genotypes) (พันธุ์และพันธุ์ผสม) และวิธี
ปฏิบั ติใ นการจั ดการเพื่อ เพิ่ มผลิ ตภาพของสิ น ค้า เกษตรที่ส าคัญ ในเเขตพื้ นที่ ทาง
เศรษฐกิ จ การเกษตรที่ แ ตกต่ า งกั น โดยเน้ น คุ ณ สมบั ติ ที่ ลู ก ค้ า ชื่ น ชอบและความ
ปลอดภัยทางอาหาร
- การวิจัยและพัฒนาทั้งห่วงโซ่คุณค่าจากการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยว ไปจนถึงการ
เพิ่มมูลค่า การแปรรูป และการตลาด
- การวิจัยเพิ่มขยายอายุการเก็บรักษา (shelf - life)และการปรับปรุงคุณลักษณะของ
สินค้าตามความต้องการ (สี ขนาด และกลิ่น)
การวิจัยหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่า
- การวิจั ย เพื่อ ลดการสู ญเสี ย ในทั้ง ห่ ว งโซ่อุ ปทานอาหารจากการผลิ ต ไปจนถึง การ
บริโภค
- การวิจัยการตลาดสาหรับสินค้ามูลค่าเพิ่มและสินค้าแปรรูป
- การใช้เทคโนโลยีต้นทุนต่าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทาตลาดและเพื่อให้แข่งขัน
ได้
- การวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
- การวิจัยเพื่อลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
- ลดห่วงโซ่อุปทานด้วยการเชื่อมโยงผู้ผลิตและตลาด
- ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าอาหารในพื้นที่ผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าก่อนการทาตลาด
- พัฒนาห้องเย็นขนาดเล็กโดยใช้ทรัพยากรในแบบหรือนอกแบบ
- การวิจัยสหสาขาและการวิจัยแบบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลากหลายในด้านสินค้าเกษตร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว พืชสวน นม ปศุสัตว์ และปลา
การจัดการพลังงานและของเหลือทิ้งจากการเกษตร
- การวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากน้ามันและพลังงาน
สิ้นเปลืองทาให้การเกษตรมีความเสี่ยงมากขึ้นและทากาไรน้อยลง
- การวิจัยเพื่อหาแหล่งพลังงานทดแทน
- การวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมสาหรับเกษตรกร
อินเดียและปรับปรุงประสิทธิภาพของการทาการเกษตร
- การวิจัยเพื่อพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ (bio-fuel) โดยไม่ลดความมั่นคงทางอาหาร และ
การใช้ของเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีปริมาณมาก (มูลสัตว์และเศษเหลือจากพืช)
- การวิจัยเพื่อหาเอทานอลจากแหล่งชีวภาพใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไม่ใช่จากคลัง
อาหาร
- การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการในการเพิ่มการสกัดเอทานอล
- การวิจัยเพื่อหาวิธีปฏิบัติในการจัดการและโอกาสที่จะเพิ่ม
การวิจัยการจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพ
- การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาระบบการผลิ ต ที่ มี ก ารจั ด การความเสี่ ย งและภั ย พิ บั ติ ที่ มี
ประสิทธิภาพและผสมผสาน และกลไกเชิงสถาบัน
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- การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบอัจฉริยะในการจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพ เช่น ระบบ
เตือนภัย ระบบชี้บ่งความแห้งแล้ง การเคลื่อนย้ายสารที่มีความเสี่ยงทางชีวภาพ เป็น
ต้น ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ
การวิจัยด้านสถาบันและนโยบาย
- การวิจัยเพื่อการออกแบบนโยบาย การพัฒนากลไกเชิงสถาบัน พัฒนากระบวนการทา
การตัดสินใจ การระดมการสนับสนุนทางการเมือง และการปรับปรุงการควบคุมดูแล
ผู้ให้บริการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพัฒนาเชิงสถาบันเพื่อเร่งพัฒนานวัติกรรมและเชื่อมโยงเกาตรกรเข้ากับผู้มีส่วนได้
เสียอื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาส
- การวิจัยเพื่อสร้างตัวแบบเชิงสถาบันแบบมีนวัตกรรม นโยบายสนับสนุนการเกษตร
และกลไกการกากับดูแล
การวิจัยด้านการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
การวิจัยด้านระบบถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสร้างระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ผ่านระบบการพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ
การวิจัยเพื่อปรับปรุงความมั่นคงทางอาหาร
- ความเข้มข้นทางการเกษตรที่ยั่งยืนเพื่อผลิตภาพและคุณภาพที่สูงกว่าจากทรัพยากร
ที่ดินและน้าที่ลดลงโดยปราศจากการลดคุณภาพ
- เพิ่มการเข้าถึงอาหารผ่านการปรับปรุงในระบบจัดเก็บ ขนส่ง และกระจายอาหาร
- ปรับปรุงนโยบายผ่ านการประเมินความไม่มั่นคงทางอาหาร และการบ่งชี้ตัว
ขับเคลื่อนด้านอุปทานและอุปสงค์
การวิจัยขยายโอกาสเพื่อการเติบโตอย่างครอบคลุม
- เพิ่มประสิทธิผลและความสามารถในการทากาไรของระบบการผลิต
- ปรับปรุงประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร
- พัฒนาและแนะนาผลผลิตใหม่ ๆ ด้วยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร (พลังงาน
ชีวภาพ พอลิเมอร์ชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์)
- พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่ขับเคลื่อนอุปสงค์ (พืชสวน ผลิตภัณฑ์นม ปศุสัตว์และ
ปลา) ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่ประหยัดต้นทุน
สาหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้
- พัฒนากลไกเชิงสถาบันเพื่อการเชื่อมโยงตลาด การเข้าถึงตลาด และประเด็นด้าน
ห่วงโซ่อุปทาน
การวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรของอินเดีย
- พัฒนาระบบเพื่อติดตามประเด็นเรื่องสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
- ปรับปรุงข่าวกรองการตลาดสาหรับเรื่องราคา ตลาดเฉพาะกลุ่ม และผลิตภัณฑ์ใน
ตลาดภายในประเทศและตลาดโลก
- การพัฒนาที่ลดการปนเปื้อน เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ และ
ปรับปรุงความปลอดภัยทางอาหารของผลิตภัณฑ์
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การวิจัยเพื่อรักษาและปรับปรุงสถานะและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
- อนุรักษ์และส่งเสริมการเข้าถึงความหลากหลายทางพันธุกรรม
- ทางเลือกในการจัดการเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินและที่ดิน
- ทางเลือกทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้า คุณภาพน้า และเพิ่มการมี
น้าพร้อมใช้งาน
- วิธีการแก้ไขปัญหาเชิงเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศด้วยการลดการปล่อย
ของเสีย
- กลยุทธ์การจัดการเพื่ออนุรักษ์และใช้ที่ดินรกร้างและที่ดินเสื่อมโทรม
- ปรับปรุงนโยบายเพื่อการประเมินบริการของระบบนิเวศ เศรษฐกิจเชิงระบบนิเวศ
การค้าคาร์บอนเครดิต การค้าน้าเสมือนจริง
การวิจัยเพื่อปรับปรุงการผลิตที่ปลอดภัย การเพิ่มมูลค่า และการแปรรูปสินค้าอาหาร
- พัฒนาเทคโนโลยี สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์และมีมูลค่าเพิ่มเพื่อ
วัตถุป ระสงค์ ทางด้า นอาหาร พลั งงาน อุตสาหกรรมและวั ตถุประสงค์อื่ น ๆ ที่
ตอบสนองต่อความต้องการอินเดียและต่างประเทศ
- พัฒนาวิธีการและเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดเก็บและการ
กระจาย
- การวิจัยที่เชื่อมโยงการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดเข้าด้วยกัน
- การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการทาการค้าเทคโนโลยีและการแปรรูปอาหาร
- การวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
การวิจัยเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงวัสดุ ข้อมูล ความรู้ และทรัพยากรเฉพาะ
- ปรั บปรุงการเข้าถึงทรัพยากรเฉพาะผ่านคลังพันธุกรรม (repository of
germplasm) และเข้าถึงทรัพยากรและเครื่องมือทางจีโนม (genomic resources
& tools)
- ปรับปรุงการเข้าถึงเทคโนโลยีผ่านระบบถ่ายโอนเทคโนโลยี
- ปรับปรุงการเข้าถึงสารสนเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- การเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งทรัพยากรข้อมูลและความรู้เชิงพื้นที่
- ประเด็นด้านนโยบายในการอนุรักษ์และการใช้พันธุกรรม (germplasm)
การวิจัยเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่เพียงพอและมีคุณภาพเพื่อจัดการกับความท้าทายที่
เกิดขึ้น
- ปรับระบบการศึกษาให้ทันสมัย (โครงสร้าง ครูอาจารย์)
- ปรับวิธีการแก้ไขปัญหาให้เป็นภายในหลักสูตร (เพิ่มทักษะเชิงวิเคราะห์ เพิ่มการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ มุ่งเน้นอย่างมากไปที่วิทยาศาสตร์และกระบวนการ)
- การประสานการวิจัยสินค้า และระเบียบวิธีที่หลากหลายในด้านห่วงโซ่อุปทานของ
สินค้าเกษตรทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
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บราซิล

เป็นประเทศที่ประสบความสาเร็จอย่างมากในการใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร รวมทั้งลดความอดอยากและความยากจนของประชากร ปัจจุบันบราซิลเป็นหนึ่ง
ในประเทศที่มีระบบวิจัยการเกษตรที่ยอดเยี่ยม และรัฐบาลลงทุนและสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรอย่างเข้มข้น ประเด็นหลัก ๆ ในการวิจัยได้แก่
- การลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิต
- การวิจัยและพัฒนาเพื่อการใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีทางการเกษตร
- การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน
- การเกษตรยั่งยืน

มาเลเซีย

มาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ลงทุนด้านการวิจัยการเกษตรอย่างมาก โดยเน้นการวิจัยพืช
ส่งออกสาคัญ ให้ผลทางเศรษฐกิจ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ได้แก่ ปาล์มน้ามัน
ยางพารา โกโก้ รองลงไปจะเป็นการทาวิจัยด้านป่าไม้ ประมง ประเด็นในการวิจัยหลั ก ๆ
ได้แก่
- การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
- การตลาดสินค้าเกษตร
- การเกษตรยั่งยืน

เวียดนาม

เวียดนามมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรอย่าง
จริงจัง โดยมีเป้าหมายที่ความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร โดยมี Vietnam Academy of
Agriculture Sciences (VAAS) เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตร
 การวิจัยและการพัฒนาข้าว (ได้รับงบประมาณสนับสนุนปีละประมาณ $100,000,000)
- การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของน้าทะเล
และการแพร่เข้ามาของน้าเค็ม
- การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน
- การวิจัยและพัฒนาวิธีการทานาในรูปแบบใหม่ โดยนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
 การวิจัยพื้นฐาน เน้นในด้านการอนุรักษ์และการใช้พันธุกรรมพืชและทรัพยากร
การเกษตรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการศึกษาด้านเทคโนโลยีขีวภาพทาง
การเกษตร
 การวิจัยเพื่อการเลือกและการพัฒนาสายพันธุ์ที่มีผลิตภาพสูง คุณภาพดี ทนทาน/
ต้านทานสูงต่อสภาพทางชีวนะและปฏิชีวนะ
 การจัดการพืชพรรณแบบผสมผสาน (ICM) เพื่อให้ได้ผลิตภาพและประสิทธิผลทาง
เศรษฐกิจสูงสุดสาหรับพืชแต่ละชนิดหรือรูปแบบการเพาะปลูกเพื่อใช้ศักยภาพทาง
ธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละพื้นที่
 การวิจัยเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพื่อผลิตอาหารที่เป็นไปตามข้อกาหนด
ด้านความปลอดภัย
 การวิจัยเพื่อลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
 การวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการใช้น้าอย่างประหยัด
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 การศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร การพัฒนาชนบท
และการปกป้องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติด้วยวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม (การ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมปลอดภัย)
 การวิจัยเพื่อศึกษาระบบการเกษตรด้วยวิธีการผสมผสานเข้ากับสังคมและเศรษกิจ การ
จัดตั้งการผลิตทางการเกษตรในครัวเรือน สหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ชนบท
นโยบายการปฏิรูปการเกษตรและเศรษฐกิจของชนบท เป็นต้น
 การวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับพื้นที่ทางนิเวศน์ที่
หลากหลาย : การวิจัยเกี่ยวกับ การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์ ด้วยวิธีการเกษตรเชิงนิเวศน์

ผ-124

แนวโน้มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศสาคัญ
มาเลเซีย
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรของมาเลเซียมีแนวโน้มคงที่ แต่อัตราส่วนงบประมาณต่อ
เกษตรกรลดลงเนื่องจากจานวนเกษตรกรลดลง
- การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรของมาเลเซียยังคงสูงเมื่อเทียบกับประเทศกาลังพัฒนาอื่น
- นักวิจัยด้านการเกษตรแบบเต็มเวลาของภาครัฐมีจานวน 1,609 คนในปี 2553
- การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามากแต่มีแนวโน้มคงที่ (เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงเล็กน้อย)
มาเลเซียลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรของมาเลเซียในปี 2010 จานวนประมาณ 696 ล้านริง
กิตหรือประมาณ 401 ล้านเหรียญสหรัฐ (PPP dollars) ในปี 2010 การใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่านับตั้งแต่
ทศวรรษ 1980
สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตรแห่งมาเลเซีย (The Malaysian Agricultural Research and
Development Institute - MARDI) เป็นหน่วยงานหลักด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรของประเทศ โดยมี
การลงทุนด้านการวิจัยการเกษตรมากกว่า 1 ใน 4 ของการลงทุนด้านนี้ของประเทศ ในปี 2010 MARDI ลงทุน
รวม 183 ล้านริงกิต ในอดีตที่ผ่านมาระดับความสามารถด้านการวิจัยค่อนข้างคงที่ในช่วงทศวรรษที่ 1980 และ
ต้นทศวรรษ 1990 แต่ลดลงเล็กน้อยในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 ในปี 2004 ระดับความสามารถเริ่มเพิ่มขึ้น
และมีจานวนนักวิจัยเต็มเวลาถึง 578 คนในปี 2010 นอกจาก MARDI แล้วยังมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยการเกษตร ได้แก่ คณกรรมการน้ามันปาล์มแห่งมาเลเซีย (Malaysian Palm Oil Board - MPOB)
คณะกรรมการโกโก้แห่งมาเลเซีย (Malaysian Cocoa Board - MCB) และคณะกรรมการยางแห่งมาเลเซีย (
Malaysian Rubber Board - MRB) ทั้งสามารถหน่วยงานมีทุนดีกว่า MARDI เนื่องจากเป็นพืชผลที่มีมูลค่า
ส่งออกสูง แต่ทั้งสามหน่วยงานมีนักวิจัยน้อยกว่าในปี 2010 MPOB มีนักวิจัยเต็มเวลา 207 คน MCB มี 53 คน
ส่วน MRB มี 45 คน
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรของภาคเอกชนมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่มีข้อมูล
ครบถ้วนจากการสารวจที่ผ่านมา ตัวอย่างที่ชัดเจนคือบริษัทผู้ผลิตปาล์มน้ามันขนาดใหญ่ที่มีศูนย์วิจัยหลายแห่ง
และจ้างนักวิจัยจานวนมากในปี 2010
เมื่อเทียบการใช้จ่ายด้านการวิจัยการเกษตรรวมเป็นร้อยละของผลผลิตทางการเกษตร (AgGDP) ในปี
2010 ทุก ๆ ผลิตผลทางการเกษตร 100 เหรียญสหรัฐ มาเลเซียลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตร 1.01
เหรียญสหรัฐ
แนวโน้มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
การจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยซึ่งครอบคลุมเงินเดือน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และงบลงทุน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการวิจัยและพัฒนาการเกษตร ในปี 2010 นั้นในหน่วยงานของรัฐ เช่น MARDI จาก
งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งหมด เงินเดือนกินส่วนประมาณครึ่งหนึ่ง งบดาเนินการคิดเป็น 34% และ
งบลงทุนคิดเป็น 14% ต้นทุนด้านเงินเดือนมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นจากการจ้างนักวิจัยเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามใน
ส่วนของหน่วยงานคณะกรรมการสินค้าจะใช้จ่ายเป็นงบดาเนินการและงบลงทุนเป็นส่วนมาก
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สาหรับทุก 100 เหรียญสหรัฐของผลิตผลทางการเกษตร มาเลเซียใช้จ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรใกล้เคียง 1 เหรียญสหรัฐ ในปี 2008 เทียบกับค่าเฉลี่ยประมาณ 0.54 เหรียญสหรัฐในประเทศกาลัง
พัฒนาและ 3.07 เหรียญสหรัฐในประเทศรายได้สูง
การวิจัยและพัฒนาของมาเลเซียจะมุ่งเน้นการเกษตรที่ส่งออกเป็นสินค้าหลักและให้ผลตอบแทนสูง
สหรัฐอเมริกา
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศสหรัฐอเมริกา
ปีงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
2557 (2014) Total Agricultural R&D
(ตั้งงบประมาณ) National Nanotechnology Initiative (NNI)
U.S. Global Change Research Program (USGCRP)
การวิจัยเกษตรพื้นฐานและประยุกต์
โครงสร้างพื้นฐาน
- ก่อสร้าง
- อุปกรณ์
2556 (2013) Total Agricultural R&D
(ตั้งงบประมาณ) National Nanotechnology Initiative (NNI)
U.S. Global Change Research Program (USGCRP)
การวิจัยเกษตรพื้นฐานและประยุกต์
โครงสร้างพื้นฐาน
- ก่อสร้าง
- อุปกรณ์
2555 (2012) Total Agricultural R&D
(ได้รับจริง)
National Nanotechnology Initiative (NNI)
U.S. Global Change Research Program (USGCRP)
การวิจัยเกษตรพื้นฐานและประยุกต์
โครงสร้างพื้นฐาน
- ก่อสร้าง
- อุปกรณ์
2554 (2011) Total Agricultural R&D
(ได้รับจริง)
National Nanotechnology Initiative (NNI)
U.S. Global Change Research Program (USGCRP)
การวิจัยเกษตรพื้นฐานและประยุกต์
โครงสร้างพื้นฐาน
- ก่อสร้าง
- อุปกรณ์
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งบประมาณ ($US)
$2,523,000,000
$23,000,000
$126,000,000
$2,081,000,000
$254,000,000
$209,000,000
$45,000,000
$2,297,000,000
$17,000,000
$86,000,000
$2,031,000,000

$2,331,000,000
$25,000,000
$115,000,000
$2,051,000,000
$89,000,000
$53,000,000
$36,000,000
$2,135,000,000
$20,000,000
$75,000,000
$2,107,000,000
$34,000,000
$-7,000,000
$41,000,000

ปีงบประมาณ
2553 (2010)
(ได้รับจริง)

ประเภทงบประมาณ
Total Agricultural R&D
National Nanotechnology Initiative (NNI)
U.S. Global Change Research Program (USGCRP)
การวิจัยเกษตรพื้นฐานและประยุกต์
โครงสร้างพื้นฐาน
- ก่อสร้าง
- อุปกรณ์
2552 (2009) Total Agricultural R&D
(ได้รับจริง)
National Nanotechnology Initiative (NNI)
U.S. Global Change Research Program (USGCRP)
การวิจัยเกษตรพื้นฐานและประยุกต์
โครงสร้างพื้นฐาน
- ก่อสร้าง
- อุปกรณ์
ข้อมูล: Office of Science and Technology Policy (OSTP)
http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp/rdbudgets

งบประมาณ ($US)
$2,611,000,000
$20,000,000
$113,000,000
$2,235,000,000
$190,000,000
$150,000,000
$40,000,000
$2,437,000,000
$15,000,000
$47,000,000
$2,121,000,000
$327,000,000
$289,000,000
$38,000,000

งบประมาณภาครัฐด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรของภาครัฐของสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มไม่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงอย่างมากจนมีนัยสาคัญเช่นเดียวกับประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ การวิจัยส่วนมากจะมุงเน้นเทคโนโลยี
ชั้นสูงและการรับมือวิกฤติที่มีความรุนแรง เช่น การรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เป็นต้น เมื่อ
เทียบกับประเทศกาลังพัฒนาจะพบว่าสหรัฐอเมริกามีการลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรสูงมาก
นอกจากภาครัฐแล้วบริษัทเอกชนของสหรัฐอเมริกาที่ทาธุรกิจด้านการเกษตรก็ มีการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาของตัวเองอย่างมากเช่นกัน
จีน
- จีนเป็นประเทศที่มีระบบการวิจัยและพัฒนาการเกษตรของภาครัฐที่ใหญ่ที่สุดในโลกและกระจายศูนย์มากที่สุด
โดยมีนักวิจัยเต็มเวลามากกว่า 43,000 คนในหน่วยงานวิจัยมากกว่า 1,000 แห่งทั้งในระดับชาติ มณฑล แล
ระดับเมือง
- ในช่วงปี 2001 - 2008 การลงทุนของภาครัฐในด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า เมื่อ
เทียบกับช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 ยังคาดกันว่าภาครัฐจะลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพิ่ม ขึ้นใน
อนาคต
- ในปี 2008 การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรของจีนคิดเป็น 0.5% ของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
เกือบจะถึงค่าเฉลี่ยของประเทศกาลังพัฒนา
- ภาคเอกชนของจีนมีส่วนมากขึ้นในด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตร ในปี 2006 16% ของการใช้จ่ายด้าน
การวิจัยและพัฒนาการเกษตรของจีนมาจากภาคเอกชน เพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 3% ในปี 1995
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จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสาเร็จอย่างมากในการใช้การวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพื่อการ
ปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการเกษตร และปรับปรุงความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น จากการ
ลงทุนอย่างมากในด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรทาให้ผลิตผลทางการเกษตรของจีนสามารถแข่งขันได้ดีใน
ตลาดโลก
หลังเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ การใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรของจีนเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า จากปี
2001 - 2008 การลงทุนของภาครัฐทั้งหมดในด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพิ่มขึ้นไปถึง 14 พันล้านหยวน
(หรือประมาณ 4.0 พันล้าน PPP dollars)
หน่วยงานวิจัยภาครัฐใช้จ่าย 84% ของงบประมาณของรัฐด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรในปี 2008
อีก 16% เป็นงบประมาณที่จัดสรรให้กับสถาบันการศึกษาชั้นสูงโดยตรง
การใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรของภาครัฐและจานวนบุคลากรด้านการวิจัย ในปี 2008
หน่วยงาน
หน่วยงานของรัฐ
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาขั้นสูง

การใช้จ่ายรวม
หยวน
เหรียญสหรัฐ
(billion 2005 prices)
11.7
3.4
2.2
0.7

%

จานวนบุคลากร
จานวน
%

84
16

26,600
16,600

62
38

การใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรของภาครัฐจีนระหว่างปี 2001-2008 (ปรับค่าเงินเฟ้อตามฐานปี
2005)

ภาคการศึกษาขั้นสูง (higher education) ของจีนลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรค่อนข้าง
น้อยเพียงแค่ 16% แต่มีการเติบโตอย่างมากนับตั้งแต่ปี 2001 การเติบโตนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในสาขาที่ไม่ใช่พืช
ได้แก่ ปศุสัตว์ และป่าไม้ ในปี 2007 จีนมีมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลั ยด้านการเกษตรจานวน 54 แห่ง ปัจจุบัน
กระทรวงเกษตร (MOA) ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร
หลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการศึกษาและวิจัยการเกษตร
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ภาคเอกชนของจีนมีส่วนอย่างมาในด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตร โดยมีการใช้จ่ ายในปี 2006 ที่
ประมาณ 2 พันล้านหยวน จานวนนี้ไม่รวมการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านการแปรรูปอาหารซึ่งใช้จ่ายเป็น
จานวนประมาณ 1.4 พันล้านหยวนในปี 2006 ภาคเอกชนส่วนใหญ่จะลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นด้านพืชและประมง
จากปี 2001-2008 การลงทุนรวมด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรของภาครัฐและเอกชนเติบโตเป็น
อย่างมาก และข้อมูลในปีหลังจากนั้นบ่งชี้ว่ายังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จากเอกสารหมายเลข 1
ของรัฐบาลจีนที่ออกในปี 2012 บ่งชี้ว่าเทคโนโลยีการเกษตรยังมีความสาคัญในเชิงนโยบาย การปฏิรูปเชิง
นโยบายมีส่วนอย่างมากในการเพิ่มขึ้นของการลงทุนของภาครัฐและเอกชน
อินเดีย
ปีงบประมาณ
2556 (2013) (ตั้งงบประมาณ)
2555 (2012) (ได้รับจริง)
2554 (2011) (ได้รับจริง)
2553 (2010) (ได้รับจริง)
2552 (2009) (ได้รับจริง)

ประเภทงบประมาณ
การวิจัยและการศึกษาด้านการเกษตร
การวิจัยและการศึกษาด้านการเกษตร
การวิจัยและการศึกษาด้านการเกษตร
การวิจัยและการศึกษาด้านการเกษตร
การวิจัยและการศึกษาด้านการเกษตร

งบประมาณ (รูปี)
53,920,000,000
50,076,000,000
53,858,300,000
38,150,000,000
32,602,800,000

 อินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่มีระบบการวิจัยการเกษตรภาครัฐที่ใหญ่ที่สุดและประสานกันดีที่สุดในโลก
หน่วยงานหลักที่ดูแลจัดการด้านการวิจัยการเกษตร คือ สภาเพื่อการวิจัยการเกษตรแห่งอินเดีย (Indian
Council of Agricultural Research - ICAR) และกลุ่มมหาวิทยาลัยเกษตรของรัฐ (SAUs)
 ด้วยการส่งเสริมจากรัฐบาลอย่างเข้มแข็งส่งผลให้การลงทุนของภาครัฐในด้านการวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่านั้นนับตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1990 และคาดว่าเงินลงทุนจะเพิ่มขึ้นอีกในปีที่
จะมาถึง
 การวิจัยและพัฒนาการเกษตรของภาครัฐเกือบทั้งหมดได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ของรัฐต่าง ๆ
 การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 5 เท่านับตั้งแต่กลางทศวรรษที่
1990
อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากในการใช้การวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพื่ อ
พัฒนาภาคการเกษตรและความเป็น อยู่ที่ดีของเกษตรกร รัฐบาลอินเดียทุ่มงบประมาณในด้านการวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา ทาให้การเกษตรของอินเดียพัฒนาไปในทางที่ดีและสินค้าเกษตร
ของอินเดียสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกทั้งทางด้านราคาและคุณภาพ
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ภาคผนวก จ.
สรุปข้อมูลประเทศคู่แข่งตามประเภทสินค้าเกษตรสาคัญ
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สรุปข้อมูลประเทศคู่แข่งตามประเภทสินค้าเกษตรสาคัญ

ข้าว
ประเทศคู่แข่งที่สำคัญในตลำดโลกได้แก่ อินเดีย เวียดนำม กัมพูชำ และพม่ำ อินเดียมีพื้นที่ปลูกข้ำว
และผลผลิตข้ำวจำนวนมำก และต้นทุนในกำรผลิตไม่สูงมำก ข้ำวจำกอินเดียมีคุณภำพดีและเคยได้รับรำงวัล
ระดับโลก ภำครัฐมีกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยข้ำวแบบครบวงจร (USDA คำดกำรณ์ว่ำอินเดียจะกลำยเป็นผู้ส่งออก
ข้ำวรำยใหญ่ทสี่ ุดของโลกแทนที่ไทยในปี 2556) รวมทั้งมีกำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำว ส่วนเวียดนามมีพื้นที่ปลูกข้ำว
ที่อุดมสมบูรณ์มำกทั้งทำงด้ำนที่ดินและน้ำ เนื่องจำกพื้นที่เพำะปลูกส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณสำมเหลี่ยมปำกแม่น้ำ
โขงและที่รำบลุ่มแม่น้ำแดง และมีระบบชลทำนที่ครอบคลุม 90% ของพื้นที่ทำกำรเกษตร ทำให้ได้ผลผลิตต่อไร่
สูง ค่ำแรงไม่สูงมำก ต้นทุนกำรผลิตข้ำวจึงถูกกว่ำไทยค่อนข้ำงมำก รวมทั้งมีข้อได้เปรียบทำงด้ำนต้นทุนกำร
ขนส่งที่ใช้ทำงเรือเป็นหลัก นอกจำกนี้ยังอยู่ใกล้ตลำดนำเข้ำข้ำวที่สำคัญ ได้แก่ จีน ฟิลิปปินส์ ทำให้ข้ำวจำก
เวียดนำมมีข้อได้เปรียบด้ำนรำคำอย่ำงมำก อีกทั้งรัฐบำลเวียดนำมได้ทุ่มทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำข้ำวแบบครบ
วงจรจำนวนมำก (ปีละกว่ำ 3,000 ล้ำนบำท) รวมทั้งมีนโยบำยที่เข้มงวดในด้ำนกำรรักษำพื้นที่เพำะปลูก กำร
จัดกำรด้ำนชลประทำน กำรลดกำรใช้ปุ๋ยและสำรเคมี และส่งเสริมกำรนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ำ
มำใช้ในกำรทำนำ แต่มีข้อเสียในด้ำนสภำพภูมิอำกำศที่พื้นที่ปลูกข้ำวบำงส่วนประสบปัญหำเนื่องจำกน้ำท่วมและ
น้ำทะเลหนุน พม่า เป็น ผู้ผลิ ตข้ำวส ำคัญรำยใหม่ เนื่องจำกกำรเปิดประเทศใหม่ ทำให้ เป็นที่จับตำมองของ
ประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก พม่ำมีข้อได้เปรียบหลำย ๆ ด้ำน ทั้งแรงงำนที่มีค่ำจ้ำงถูก และพื้นที่เพำะปลูกข้ำวตำมที่
รำบลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์มำกทำให้มีกำรใช้ปุ๋ยและสำรเคมีน้อย รวมทั้งยังมีพื้นที่ว่ำงที่สำมำรถขยำยเพื่อปลูก
ข้ำวได้อีก (นอกจำกนี้ข้ำวจำกพม่ำยังเคยได้รับรำงวัลข้ำวที่อร่อยที่สุดในโลก) ปัจจุบันผลผลิตข้ำวต่อไร่ของพม่ำ
ยังต่ำกว่ำไทย แต่เนื่องจำกวิทยำกำรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่กำลังไหลเข้ำสู่พม่ำ จะทำให้กำรผลิตข้ำวของพม่ำ
พัฒนำก้ำวหน้ำไปอย่ำงมำกในอนำคตอันใกล้ กัมพูชา เป็นคู่แข่งที่สำคัญของไทยในอนำคต เนื่องจำกผลิตข้ำว
หอมมะลิที่มีคุณภำพทั้งกลิ่นและรสชำติที่ใกล้เคียงกับข้ำวหอมมะลิจำกไทยมำก พื้นที่เพำะปลูกมีควำมอุดม
สมบูรณ์มำก มีต้นทุนกำรผลิตต่ำเนื่องจำกค่ำจ้ำงแรงงำนต่ำ ทำให้ขำยข้ำวได้รำคำถูก อีกทั้งภำครัฐมีนโยบำยที่
ชัดเจนในกำรส่งออกข้ำวและกำรเป็นผู้ส่งออกข้ำวรำยใหญ่ของอำเซียน แต่กัมพูชำมีข้อจำกัดมำกด้ำนเทคโนโลยี
หลั ง กำรเก็ บ เกี่ ย วและเงิ น ลงทุ น แต่ ก ำรส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น จำกต่ ำ งชำติ ใ นด้ ำ นกำรผลิ ต ข้ ำ วจะช่ ว ยเพิ่ ม
ควำมสำมำรถในกำรผลิตข้ำวของกัมพูชำได้มำก

กุ้งขาวแวนนาไม
คู่แข่งที่สำคัญ ได้แก่ จีน เวียดนำม อินโดนีเชีย และอินเดีย โดยจีนมีพื้นที่เพำะเลี้ยงกุ้งจำนวนมำก มีข้อ ได้เปรียบ

ด้ำนค่ำจ้ำงแรงงำน มีกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อปรับปรุงกำรเพำะเลี้ยงกุ้งอย่ำงต่อเนื่อง แต่จีนมีปัญหำด้ำนควำม
แปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศที่ส่งผลต่อกำรเลี้ยงกุ้ง เวียดนามเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรำยใหญ่ของอำเซียน มีกำร
ขยำยพื้นที่เพื่อเลี้ยงกุ้งขำวแวนนำไมอย่ำงต่อเนื่ อง ผลผลิตที่ได้มีคุณภำพดี มีข้อได้เปรียบด้ำนค่ำจ้ำงแรงงำน มี
กำรลงทุนจำกนักลงทุนของประเทศผู้นำเข้ำกุ้งรำยใหญ่อย่ำงญี่ปุ่นโดยตรง ทำให้มีข้อได้เปรียบในกำรส่งออกกุ้ง
ไปยังตลำดญี่ปุ่น อินโดนีเชียเป็นผู้ผลิตรำยใหญ่ของอำเซียน สภำพพื้นที่เหมำะสมต่อกำรเลี้ยงกุ้งขำว มีต้นทุน
ด้ำนแรงงำนต่ำ ส่วนอินเดียเป็นประเทศที่น่ำจับตำมองในด้ำนกำรผลิตกุ้งขำวแวนนำไม เนื่องจำกมีกำรเพิ่มพื้นที่
ในกำรเพำะเลี้ยงกุ้งอย่ำงต่อเนื่อง มีต้นทุนในกำรผลิตและต้นทุนด้ำนแรงงำนต่ำ และได้รับกำรสนับสนุนจำก
รัฐบำลอย่ำงจริงจัง
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ไก่เนื้อ
ประเทศคู่แข่งที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ บรำซิล และจีน โดยสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตเนื้อไก่รำย
ใหญ่ที่สุดของโลก และยังเป็นผู้ วัตถุดิบอำหำรสัตว์รำยใหญ่ ทำให้ได้เปรียบด้ำนต้นทุน ด้ำนอำหำรสัตว์ที่มีรำคำ
ถูกกว่ำประเทศคู่แข่ง กำรผลิตเป็นแบบอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ที่มีกำรควบคุมคุณภำพและได้มำตรฐำน รวมทั้ง
ผู้ประกอบกำรนำเทคโนโลยีกำรผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพสูงเข้ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิต เพื่อลดกำรใช้
แรงงำน ส่งผลให้มีต้นทุนกำรผลิตที่ต่ำกว่ำคู่แข่ง ทั้งภำครัฐและเอกชนทำกำรวิจัยอย่ำงครบวงจรในด้ำนไก่ แต่ มี
ต้นทุนด้ำนแรงงำนสูงทำให้ผลผลิตบำงไก่เนื้อในประเภทที่ต้องใช้แรงงำนมนุษย์มีรำคำสูงตำมไปด้วย บราซิล
เป็นผู้ผลิตรำยใหญ่อีกรำยที่มีพื้นที่เพำะเลี้ยงไก่มำก ต้นทุนด้ำนแรงงำนไม่สูงมำก ทำให้รำคำจำหน่ำยไก่เพื่อกำร
ส่งออกต่ำด้วย แต่บรำซิลเริ่มมีปัญหำด้ำนตุ้นทุนอำหำรสัตว์ที่สูงขึ้น ส่วนจีนมีกำรเลี้ยงไก่เนื้อมำกที่สุดในโลก มี
ต้นทุนด้ำนแรงงำนต่ำมำก ทำให้รำคำจำหน่ำยไก่เนื้อเพื่อกำรส่งออกถูก แต่มักประสบปัญหำด้ำนโรคระบำด
เนื่องจำกระบบฟำร์มไก่ยังไม่มีมำตรฐำนที่ดีนัก อีกทั้งกำรบริโภคภำยในประเทศที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ส่งออกไก่
ไปยังตลำดต่ำงประเทศน้อยลง

อ้อย
อ้อยเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตน้ำตำล ไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำตำลรำยใหญ่ของโลก คู่แข่งที่สำคัญในตลำด
อ้อยและน้ำตำลได้แก่ บรำซิล และออสเตรเลีย โดยบราซิลมีพื้นที่เพำะปลูกอ้อยที่อุดมสมบูรณ์อย่ำงมำก ทำให้
ได้ผลผลิต/ไร่สูง และมีต้นทุนกำรผลิต (รวมทั้งต้นทุนด้ำนแรงงำน) ถูกกว่ำไทย ทำให้ผลิตผลจำกอ้อยมีรำคำถูก
กว่ำไทย นอกจำกนี้ยังมีข้อได้เปรียบที่เป็นกำรผลิตเพื่ออุตสำหกรรมขนำดใหญ่ครบวงจร ทั้งน้ำตำล เอทำนอล
และไฟฟ้ำ โรงงำนส่วนใหญ่มีกำรปลูกอ้อยและเก็บเกี่ยวเองโดยนำเครื่องจักรกลเข้ำมำใช้ในกำรปลูกและเก็บ
เกี่ยวอ้อย อีกทั้งภำครัฐและเอกชนมีกำรวิจัยด้ำนอ้อยอย่ำงครบวงจร แต่ปัจจุบันบรำซิลมุ่งเน้นกำรปลูกอ้อยเพื่อ
กำรผลิตพลังงำนทดแทน (เอทำนอล)เนื่องจำกให้ผลตอบแทนสูงกว่ำ โดยบรำซิลนำผลผลิตอ้อยมำกกว่ำ 60%
ไปใช้ใ นกำรผลิ ต เอทำนอล ทำให้ ก ำรส่ ง ออกน้ำตำลลดลง และผลผลิ ตอ้ อยของยรำซิ ล ยั งได้ รับ ผลกระทบ
ค่อนข้ำงมำกจำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ ออสเตรเลีย มีกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำอ้อยอย่ำงต่อเนื่อง
และครบวงจร นำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ำมำใช้ในกำรทำไร่อ้อย ผลผลิตอ้อย/ไร่สูงมำก และ
เนื่องจำกเป็นกำรผลิตเพื่ออุตสำหกรรมขนำดใหญ่ เป็นแปลงขนำดใหญ่ทำให้ต้นทุนกำรผลิตไม่สูงมำก จึงมีข้อ
ได้เปรียบในกำรส่งออก แต่ ปัจจุบันกำรปลูกอ้อยของออสเตรเลีย ได้รับผลกระทบจำกควำมแปรปรวนของสภำพ
ภูมิอำกำศสูง รวมทั้งมีค่ำจ้ำงแรงงำนสูง

ปลากระป๋อง (ทูน่า/ซาดีน)
ประเทศคู่แข่งที่สำคัญ ได้แก่ อินโดนนีเชีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนำม โดยอินโดยนีเชียมีข้อได้เปรียบใน
ด้ำนที่ใกล้แหล่งวัตถุดิบที่ยังมีควำมอุดมสมบูรณ์ มีกองเรือประมงจำนวนมำก โรงงำนแปรรู ปอำหำรจำนวนมำก
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกยุโรปและอเมริกำและเป็นไปตำมมำตรฐำน HACCP ฟิลิปปินส์ มีข้อได้เปรียบที่มี
แหล่งวัตถุดิบเป็นของตัวเอง มีกำรผลิตแบบครบวงจร ทำให้มีต้นทุนไม่สูงมำก และมีกำรควบคุมคุณภำพอย่ำงดี
ส่วนเวียดนามมีแหล่งวัตถุบำงส่วนเป็นของตนเอง และใกล้แหล่ งนำเข้ำวัตถุดิบหลัก ต้นทุนกำรผลิตต่ำกว่ำ
เนื่องจำกค่ำแรงไม่สูงมำก
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สับปะรด
ประเทศคู่แข่งที่สำคัญ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย และเวียดนำม โดยฟิลิปปินส์มีกำรปลูกสับปะรด
มำก พื้นที่มีควำมเหมำะสมกับกำรเพำะปลูกสับปะรดทำให้ได้ผลผลิตดี ใกล้ตลำดนำเข้ำหลักอย่ำงญี่ปุ่น ที่นิยม
รับประทำนสับปะรดฟิลิปปินส์ ทำให้ต้นทุนค่ำขนส่งและโลจิสติกส์ถูกกว่ำ มีผลิตแบบอุตสำหกรรมครบวงจร
ผลผลิตต่อไร่สูงกว่ำ และมีต้นทุนกำรผลิตโดยรวมต่ำกว่ำ อินโดนีเชีย มีกำรผลิตสับปะรดมำก มีกำรผลิตเพื่อ
อุตสำหกรรมโดยบริษัทเอกชนขนำดใหญ่ พื้นที่เพำะปลูกมีควำมอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตต่อไร่สูงกว่ำ ค่ำใช้จ่ำยด้ำน
แรงงำนต่ำกว่ำ ส่วนเวียดนามยังมีกำรปลูกสับปะรดไม่มำก แต่เป็นคู่แข่งที่สำคัญในอนำคต เนื่องจำกมีต้นทุน
กำรผลิตที่ต่ำกว่ำมำก พื้นที่เพำะปลูกมีควำมอุดมสมบูรณ์และมีระบบชลประทำนที่ดี รวมทั้งค่ำแรงที่ต่ำกว่ำ ทำ
ให้สำมำรถจำหน่ำยได้ในรำคำที่ถูกกว่ำ

มันสาปะหลัง
ประเทศคู่แข่งที่สำคัญ ได้แก่ เวียดนำม กัมพูชำ และลำว โดยเวียดนามมีข้อได้เปรียบในด้ำนแรงงำนที่
มีรำคำถูกกว่ำ อยู่ใกล้ตลำดสำคัญ คือ จีน ทำให้ต้นทุนด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ถูกกว่ำ ทำให้ตนทุนกำร
ส่งออกโดยรวมถูกกว่ำไทย คุณภำพผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังตรงตำมควำมต้องกำรของผู้นำเข้ำหลัก (จีน) และมี
กำรผลิตในเชิงอุตสำหกรรมแบบครบวงจร นอกจำกนี้ยังเป็นประเทศแรก ๆ ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดกำรปลูกมันด้วย
วิธีกำรใหม่ (Save and Grow) จำก FAO ซึ่งให้ผลผลิตสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับกำรส่งเสริมจำก
ภำครัฐเพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้กับมันสำปะลังจำกไทยโดยตรง กัมพูชามีข้อได้เปรียบที่พื้นที่เพำะปลูกมีควำม
อุดมสมบูรณ์มำก ยังมีพื้นที่สำหรับขยำยกำรเพำะปลูกได้อีก คุณภำพเชื้อแป้งมันดีกว่ำ มีต้นทุนค่ำจ้ำงแรงงำนถูก
กว่ำ แต่ยังไม่มีกำรผลิตในเชิงอุตสำหกรรมแบบครบวงจร ส่วนลาวมีข้อได้เปรียบในด้ำนพื้นที่เพำะปลูกมีควำม
อุดมสมบู รณ์และยั งมีพื้น ที่ว่ำงที่ยั งไม่เคยทำกำรเกษตรมำก่อนซึ่งสำมำรถขยำยเพำะปลูกได้อีก มำก ต้นทุน
แรงงำนมีรำคำถูก ได้รับกำรถ่ำยทอดวิทยำกำรด้ำนกำรปลูกและผลิตมันสำปะหลังจำกเอกชนที่เข้ำไปลงทุนทำ
สวนมันและโรงงำนแปรรูป

ปาล์มน้ามัน
ประเทศคู่แข่งที่สำคัญในตลำดโลก ได้แก่ มำเลเซีย และอินโดนีเชีย มาเลเซียมีข้อได้เปรียบในด้ำนสำย
พันธุ์ปำล์มมีคุณภำพสูง และปริมำณผลผลิตต่อไร่ที่สูงมำก รัฐบำลมำเลเซีย มีนโยบำยส่งเสริมที่ชัดเจน โดยบรรจุ
อุตสำหกรรมปำล์มน้ำมัน ให้ เป็ น 1 ใน 12 ภำคส่ วนที่เป็นตัวขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของประเทศ ในแผน The
National Key Economic Areas (NKEA) (ภำยใต้แผนพัฒนำมำเลเซีย ฉบับที่ 10) โดยมุ่งที่จะเป็น hub
ทำงด้ำนปำล์มน้ำมันของโลก รวมทั้งได้วำงแผนกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนปำล์มน้ำมันแบบครบวงจรระยะยำวเริ่ม
จำกต้นน้ำ ได้แก่ กำรเพิ่มผลผลิต กำรพัฒนำแรงงำน กำรปรับปรุงกระบวนกำรสกัดน้ำมัน กำรผลิตก๊ำซชีวภำพ
และปลำยน้ำ ได้แก่ กำรพัฒนำอนุพันธ์ที่ได้จำกปำล์มน้ำมัน กำรผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพเพื่อกำรค้ำ กำรผลิตยำและ
อำหำรพิเศษ ผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่และมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ระบบกำรขนส่งและโลจิสติกส์มี
คุณภำพ นอกจำกนี้ยังมีหน่วยงำนรับผิดชอบที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลำยน้ำ แต่มำเลเซียมีปัญหำเรื่องเรื่องงำน
และต้นทุนค่ำจ้ำงแรงงำน อินโดนีเชีย เป็นผู้ผลิตปำล์มน้ำมันรำยใหญ่สุดของโลก มีข้อได้เปรียบด้ำนค่ำจ้ำง
แรงงำน และมีพื้นที่เพำะปลูก จำนวนมำกและมีควำมอุดมสมบูรณ์สูง รัฐบำลส่งเสริม และลงทุน กำรวิจัยและ
พัฒนำด้ำนปำล์มน้ำมันอย่ำงต่อเนื่อง ผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ ทำกำรผลิตแบบครบวงจร และมีกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี รัฐบำลมีนโยบำยสนับสนุนที่ชัดเจน
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หมึก
ประเทศคู่แข่งที่สำคัญ ได้แก่ จีน อินเดีย โมร็อกโก และเวียดนำม โดยจีนเป็นผู้ผลิตหมึกรำยใหญ่ของ
โลก เนื่องจำกมีพื้นที่ทำงทะเลมำก ทำให้สำมำรถจับปลำหมึกได้มำก นอกจำกนี้ยังเป็นผู้นำเข้ำปลำหมึกจำก
ต่ำงประเทศเพื่อแปรรูปส่งออกด้วย อินเดียเป็นผู้จับปลำหมึกกล้วยรำยใหญ่ของโลก มีพื้นที่ทำกำรประมงกว้ำง
ใหญ่และอุดมสมบูรณ์ แต่ส่วนใหญ่อินเดียจะจำหน่ำยหมึกสดแช่เย็นแช่แข็งไปยังต่ำงประเทศ ไม่ได้แปรรูปเองใน
ประเทศ โมร็อกโกเป็นผู้ส่งออกปลำหมึกสดรำยใหญ่ของโลก จับปลำหมึกได้มำกเนื่องจำกทะเลแถบแอฟริกำยังมี
ควำมชุกของหมึกมำก ส่วนใหญ่ส่งออกเป็นปลำหมึกสดแช่เย็นแช่แข็งไม่ได้แปรรูป ส่วนเวียดนามสำมำรถจับ
ปลำหมึกได้เองบำงส่วน และมีกำรนำเข้ำปลำหมึกเพื่อแปรรูปและส่งออกเช่นเดียวกับไทยและจีน

ลาไย
ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกลำไยรำยใหญ่ โดยมีประเทศคู่แข่งที่สำคัญ ได้แก่ จีนและเวียดนำม โดยจีนเป็น
ผู้ผ ลิตลำไยรำยใหญ่ที่สุ ดของโลก มีพื้น ที่เพำะปลูก จำนวนมำก และสำมำรถขยำยพื้นที่เพำะปลู กได้อีก มำก
นอกจำกนี้ยังมีต้นทุนกำรผลิตและต้นทุนด้ำนแรงงำนต่ำ แต่สำยพันธุ์ลำไยที่ปลูกยังไม่ดี นัก และผลผลิตที่ได้ส่วน
ใหญ่ใช้บริโภคในประเทศ เวียดนาม โดยเวียดนำมมีข้อได้เปรียบที่ต้นทุนด้ำนแรงงำนต่ำกว่ำ พื้นที่เพำะปลูกมี
ควำมอุดมสมบูรณ์สูง ระบบชลประทำนมีประสิทธิภำพ ใกล้ตลำดผู้นำเข้ำหลักอย่ำงจีนและใต้หวัน ทำให้มีต้นทุน
ด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ที่ถูกกว่ำ รวมทั้งมีต้นทุนด้ำนค่ำแรงที่ถูกกว่ำ แต่เวียดนำมยังไม่มีกำรพัฒนำสำย
พันธุ์ที่ดีเท่ำที่ควร ได้มีกำรนำต้นพันธุ์ดีจำกไทยเข้ำไปปลูกและในอนำคตคำดว่ำจะสำมำรถพัฒนำกำรปลูกและ
สำยพันธุ์ได้ดียิ่งขึ้น

เมล็ดพันธุ์พืช
ประเทศคู่ แ ข่ ง ที่ ส ำคั ญ ได้ แ ก่ สหรั ฐ เนเธอร์ แ ลนด์ อิ น เดี ย จี น อิ น โดนี เ ซี ย และเวี ย ดนำม โดย
สหรัฐอเมริกาและเนเธอร์แลนด์มีข้อได้เปรียบอย่ำงมำกในด้ำนเทคโนโลยี วิทยำกำร และองค์ควำมรู้ที่ทันสมัย
รวมทั้งมีข้อได้เปรียบในเรื่องกำรทำตลำด ภำคเอกชนของสหรัฐ และเนเธอร์แลนด์ลงทุนอย่ำงมำกในด้ำนกำร
ปรับปรุงสำยพันธุ์และกำรจัดกำรต่ำง ๆ เพื่อกำรจัดจำหน่ำย ส่วนจีนได้มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์
ที่รุดหน้ำ และมีกำรนำเทคโนโลยีชีวภำพมำใช้อย่ำงแพร่หลำย เพื่อให้ได้สำยพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงและทนต่อ
ภำวะโลกร้อนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีกำรสร้ำงแบรนด์เป็นของตนเองมำกขึ้นเพื่อส่งออกในตลำดโลก ทำงด้ำนอินโดนี
เชียซึ่งเป็นผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์รำยใหญ่ที่สุดในอำเซียนปัจจุบัน ได้สนับสนุนและพร้อมใช้ประโยชน์เทคโนโลยีทำง
ชีวภำพ (พันธุวิศวกรรม) เพื่อกำรปรับปรุงพันธุ์ ต้นทุนด้ำนแรงงำนต่ำ มีควำมหลำกหลำยของสำยพันธุ์ และได้รับ
กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ เวียดนามพร้อมสำหรับกำรใช้งำนเทคโนโลยี ทำงชีวภำพ (พันธุวิศวกรรม) เพื่อกำร
ปรับปรุงพันธุ์พืช มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนแรงงำนรำคำไม่สูงมำก และมีภูมิอำกำศคล้ำยกับไทย รวมทั้งรัฐบำลส่งเสริมกำร
พัฒนำด้ำนกำรเกษตรอย่ำงจริงจัง และเปิดรับกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในด้ำนกำรเกษตร ทำให้เวียดนำมได้รับ
กำรถ่ำยทอดวิทยำกำรและเทคโนโลยีต่ำง ๆ จำกผู้ร่วมทุน

ปลาและผลิตภัณฑ์
ประเทศคู่แข่ง ได้แก่ อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย และเวียดนำม โดยอินโดนีเชียมีทรัพยำกรสัตว์น้ำ
อุดมสมบูรณ์เนื่องจำกเป็นหมู่เกำะ มีกองเรือเป็นของตนเอง มีกำรทำอุตสำหกรรมครบวงจร ค่ำจ้ำงแรงงำนถูก
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ฟิลิปปินส์มีทรัพยำกรณ์สัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ มีกองเรือเป็นของตนเอง มีกำรลงทุนจำกต่ ำงประเทศในด้ำนกำร
แปรรูปปลำเพื่อกำรส่งออกอย่ำงครบวงจร ค่ำจ้ำงแรงงำนไม่สูงมำก นอกจำกนี้ยังอยู่ใกล้ตลำดผู้นำเข้ำอำหำรรำย
ใหญ่ของโลกอย่ำงจีน และญี่ปุ่น ทำให้มีต้นทุนด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ที่ ถูกกว่ำ ส่วนเวียดนามมีทรัพยำกร
อุดมสมบูรณ์ทั้งปลำน้ำจืดและปลำทะเล โดยเฉพำะปลำสวำย (Pangasius) ที่เวียดนำมเป็นผู้เพำะเลี้ยงและ
ส่งออกรำยใหญ่ของโลก เวียดนำมมีกำรผลิตและแปรรูปปลำแบบครบวงจรเช่นเดียวกับไทย นอกจำกนี้เวียดนำม
ยังมีข้อได้เปรียบเรื่องค่ำจ้ำงแรงงำนถูก และอยู่ใกล้ตลำดผู้นำเข้ำอำหำรรำยใหญ่ของโลกอย่ำงจีน และญี่ปุ่น ทำ
ให้มีต้นทุนด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ที่ถูกกว่ำ ส่วน

ปลานิล
ประเทศคู่แข่งปลำนิล ที่สำคัญ ได้แก่ ไต้หวัน จีน อินโดนีเชีย และฟิลิปปินส์ ไต้หวันมีข้อได้เปรียบใน
แง่ที่มีสำยพันธุ์ปลำนิลที่ดี มีระบบกำรเพำะเลี้ยงที่มีกำรควบคุมคุณภำพทำให้สำมำรถผลิตปลำนิลที่ได้ขนำด มี
คุณภำพ และลั ก ษณะตรงตำมต้องกำรของตลำดต่ำ งประเทศ ฟำร์ม ปลำนิล ของไต้ห วั นจำนวนมำกได้รั บ
มำตรฐำน ASC (Aquaculture Stewardship Council) ซึ่งเป็นมำตรฐำนเพื่อให้กำรรับรองระบบบริหำร
คุณภำพสำหรับธุรกิจกำรผลิตและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำใหม่ล่ำสุด โดยฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ผ่ำนกำรรับรอง
ตำมมำตรฐำน ASC ต้องมีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีคุณภำพสูงและมีกำรจัดกำรภำยใต้กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย ทำให้ปลำนิลจำกไต้หวันเป็นที่ต้องกำรของตลำดโลก นอกจำกนี้ยังมีกำรวิจัยด้ำน
ปลำนิลอย่ำงสม่ำเสมอทั้งจำกกระทรวงเกษตรของไต้หวันและภำคเอกชน สำหรับ จีน ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตปลำนิล
รำยใหญ่ที่สุดของโลก มีข้อได้เปรียบด้ำนต้นทุนกำรผลิตต่ำและแรงงำนที่มีรำคำถูก พื้นที่เพำะเลี้ยงปลำจำนวน
มำก มีประสิทธิกำรผลิตสูงมำก แต่มีข้อด้อยในด้ำนควำมแปรปรวนอย่ำงรุนแรงของสภำพอำกำศและเกิดภัย
ธรรมชำติบ่อย และคุณภำพกำรเพำะเลี้ยงที่ยังไม่มีคุณภำพดีเท่ำไต้หวัน ที่ผ่ำนมำมีปัญหำกำรใช้ยำปฏิชีวนะมำก
อินโดนีเชีย ปัจจุบันเป็นผู้เลี้ยงปลำนิลรำยใหญ่อันดับที่สองของโลก มีข้อได้เปรียบในด้ำนแรงงำนที่มีรำคำไม่สูง
มำก สภำพพื้นที่อุดมสมบูรณ์และภูมิอำกำศเหมำะแก่กำรเพำะเลี้ยงปลำนิล นอกจำกนี้ยังได้รับกำรส่งเสริมกำร
เพำะเลี้ยงปลำนิลจำกภำครัฐ ส่วนฟิลิปปินส์ มีปริมำณผลผลิตปลำนิล รองจำกอินโดนีเชีย มีสำยพันธุ์ปลำนิลที่ดี
เหมำะแก่กำรเพำะเลี้ยงในภูมิภำคนี้ มีกำรพัฒนำสำยพันธุ์อยู่เสมอ

ทุเรียน
ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรำยหลักในตลำดโลก โดยมีตลำดส่งออกที่สำคัญได้แก่ จีน ประเทศ
คู่แข่งที่สำคัญได้แก่ เวียดนำม มำเลเซีย และกัมพูชำ โดยมาเลเซียมีกำรส่งออกทุเรียนไปหลำยประเทศ (ทุเรียน
พันธุ์ D24 และ XO สำมำรถแข่งขันกับทุเรียนหมอนทองและก้ำนยำวของไทยได้) มีข้อได้เปรียบอย่ำงมำกในด้ำน
ต้นทุนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ กำรควบคุมผลผลิตและคุณภำพหลังกำรเก็บเกี่ยวมีประสิทธิภำพ มีกำรส่งเสริม
กำรวิจัยและพัฒนำกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรแบบครบวงจร มีต้นทุนในกำรผลิตโดยรวมถูกกว่ำไทย แต่มำเลเซียมี
ปัญหำด้ำนกำรขำดแคลนแรงงำนและค่ำจ้ำงแรงงำนสูง เวียดนาม มีข้อได้เปรียบในด้ำนต้นทุนแรงงำนที่ถูกกว่ำ
พื้นที่กำรเกษตรส่วนใหญ่มีระบบชลประทำนเข้ำถึง มีควำมอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่มำก ภำครัฐส่งเสริมกำรพัฒนำ
และวิจัยด้ำนเกษตรอย่ำงจริงจัง ส่วนกัมพูชา มีแนวโน้มที่จะเป็นคู่แข่งที่สำคัญในอนำคต เนื่องจำกชำวกัมพูชำ
ส่วนหนึ่งมำทำงำนในสวนทุเรียนในไทย แล้วกลับไปทำสวนทุเรียนที่กัมพูชำ ทำให้ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้และ
เทคนิคในกำรเพำะปลูกทุเรียนพันธุ์ดี
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มังคุด
ประเทศคู่แข่งที่สำคัญได้แก่ อินโดนีเชีย มำเลเซีย และเวียดนำม โดย อินโดนีเชีย มีพื้นที่ปลูกมังคุด
มำก พื้นที่มีควำมอุดมสมบูรณ์แก่กำรเพำะปลูก แรงงำนมีรำคำถูก มาเลเซียมีภูมิอำกำศคล้ำยกับไทย พื้นที่
เพำะปลูกมีควำมอุดมสมบูรณ์ กำรเกษตรได้รับกำรส่งเสริมจำกภำครัฐอย่ำงจริงจัง แต่มีปัญหำด้ำนขำดแคลน
แรงงำนและค่ำจ้ำงแรงงำนสูง ส่วนเวียดนำมพื้นที่เพำะปลูกมีควำมอุดมสมบูรณ์ ระบบชลประทำนดี รัฐบำล
ส่งเสริมด้ำนกำรเกษตร ค่ำจ้ำงแรงงำนต่ำ

มะม่วง
ประเทศคู่แข่งที่สำคัญ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย อินเดีย โดยฟิลิปปินส์ มีข้อได้เปรียบในด้ำนสำย
พันธุ์ที่ดีเหมำะแก่กำรส่งออก มีกำรวิจัยและพัฒนำมะม่วงอย่ำงต่อเนื่องมำยำวนำน วิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวที่
ดีและสำมำรถใช้ในทำงปฏิบัติได้จริงโดยเฉพำะกับกำรส่งออกมะม่วงสุก ภำครัฐส่งเสริมกำรบริโภคและกำร
ส่งออกมะม่วงอย่ำงจริงจัง มีผลผลิตตลอดทั้งปี ออสเตรเลีย มีกำรปลูกเป็นสวนขนำดใหญ่เพื่อกำรส่งออก มีกำร
วิจัยและพัฒนำสำยพันธุ์ที่เหมำะสมอย่ำงสม่ำเสมอ ผลผลิตที่ได้มีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด กำร
ดูแลและจัดกำรมะม่วงหลังกำรเก็บเกี่ยวดี อินเดีย เป็นผู้ผลิตมะม่วงรำยใหญ่ที่สุดของโลก มีข้อได้เปรียบด้ำน
ต้นทุนกำรผลิตต่ำ มีพื้นที่เพำะปลูกมำก และขยำยพื้นที่เพำะปลูกได้อีก ต้นทุนด้ำนแรงงำนไม่สูงมำก

สุกร
ประเทศคู่แข่งที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ จีน เวียดนำมและฟิลิปปินส์ โดยสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ส่งออก
สุกรรำยใหญ่ กำรเพำะเลี้ยงเป็นแบบอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ที่มีคุณภำพสูงและได้มำตรฐำนสำกล มีกำรนำ
เทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในฟำร์มสุกร ภำครัฐและเอกชนมีกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนสุกรอย่ำงต่อเนื่อง ต้นทุนอำหำร
สัตว์มีรำคำถูกกว่ำเนื่องจำกเป็นผู้ผลิตอำหำรสัตว์รำยใหญ่ แต่มีปัญหำด้ำนแรงงำนและค่ำจ้ำงแรงงำนสูง จีนเป็น
ผู้เลี้ยงสุกรรำยใหญ่ที่สุดของโลก รัฐบำลสนับสนุนอุตสำหกรรมสุกรอย่ำงต่อเนื่องทั้งสนับสนุนกำรผลิตสุกรพันธุ์
ส่งเสริมกำรนำเข้ำสุกรสำยพันธุ์ดี และกำรปรับปรุงฟำร์มสุกรขนำดใหญ่ให้ ทันสมัยและได้คุณภำพ ต้นทุนด้ำน
แรงงำนต่ำ เวียดนามเป็นผู้ผลิตสุกรรำยใหญ่ที่สุ ดของอำเซียน มีข้อได้เปรียบในด้ำนต้นทุนค่ำแรงไม่สูงมำก
รัฐบำลมีนโยบำยสนับสนุนกำรนำเข้ำสำยพันธุ์สุกรชั้นดีจำกต่ำงประเทศและกำรปรับปรุงฟำร์มสุกรขนำดใหญ่ให้
เป็นระบบและมีมำตรฐำน แต่ยังมี ปัญหำเรื่องโรคระบำดและกำรใช้สำรเร่งกำรเจริญเติบโต ส่วนฟิลิปปินส์มีข้อ
ได้เปรียบจำกกำรเข้ำไปลงทุนทำฟำร์มสุกรขนำดใหญ่ของนักลงทุนจำกต่ำงประเทศจำกกำรให้สิทธิพิเศษทำง
กำรค้ำของรัฐบำล ทำให้ได้รับวิทยำกำรและเทคโนโลยีในกำรเลี้ยงสุกรจำกต่ำงประเทศ มีกำรเร่งพัฒนำกำร
เลี้ยงสุกรและควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของผู้ผลิตในประเทศ แต่มีจุดอ่อนในด้ำนพื้นที่ที่เป็นเกำะทำให้ประสบ
ปัญหำในกำรขนส่งสุกรและวัตถุดิบอำหำรและกำรขยำยพื้นที่เลี้ยงของฟำร์มขนำดใหญ่

โคเนื้อ
ประเทศคู่แข่งที่สำคัญได้แก่ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และอินเดีย โดยนิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย มี
ระบบกำรเลี้ยงโคเนื้อและกำรผลิตเนื้อวัวที่มีคุณภำพสูงและได้มำตรฐำน ภำครัฐและเอกชนมีกำรวิจัยและพัฒนำ
ในด้ำนกำรเลี้ยงและกำรพัฒนำสำยพันธุ์ ดคเนื้ออย่ำงต่อเนื่อง กำรเลี้ยงโคเนื้อในฟำร์มขนำดใหญ่ที่มี ระบบกำร
จัดกำรที่ดีทำให้ประหยัดต้นทุน แต่มีปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนและค่ำจ้ำงแรงงำนที่สูงกว่ำ อินเดียมีกำรเลี้ยง
โคนมจ ำนวนมำก มี ต้น ทุน ในกำรเลี้ ย งโคนมและกำรผลิ ต เนื้อ วัว เพื่ อกำรส่ งออกต่ำ ต้ นทุ นด้ำ นแรงงำนต่ ำ
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ภำคเอกชนมีกำรลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบกำรจัดกำรฟำร์มและกำรพัฒนำสำยพันธุ์อย่ำงต่อเนื่อง แต่อินเดียยังมี
ปัญหำด้ำนกำรควบคุมโรค

กุ้งก้ามกราม
ประเทศคู่แข่งที่สำคัญ ได้แก่ พม่ำ จีน และเวียดนำม โดยพม่ามีข้อได้เปรียบในด้ำนกุ้งก้ำมกรำมตำม
ธรรมชำติที่มีอยู่เยอะเนื่องจำกมีควำมอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำสูง และทรัพยำกรธรรมชำติสูง มีตุ้นทุนกำรผลิต
ต่ำ ต้นทุนด้ำนแรงงำนถูกกว่ำ แต่ปัจจุบันยังมีกำรเลี้ยงไม่มำก และยังไม่มีกำรวิจัยและพัฒนำที่ดีและเป็นระบบ
ในด้ำนกำรเพำะเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม เนื่องจำกมีสำยพันธุ์กุ้งตำมธรรมชำติที่ดี ในอนำคตหำกพม่ำจะส่งเสริมกำร
เลี้ยงกุ้งก้ำมกรำมอย่ำงจริงจังก็จะเป็นคู่แข่งที่น่ำกลัวของไทย จีน เป็นผู้ผลิตกุ้งก้ำมกรำมรำยใหญ่ที่สุดของโลก
ภำครัฐมีกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรเพำะเลี้ยง กำรขนส่ง และกำรวินิจฉัยโรคกุ้งก้ำมกรำมอย่ำงต่อเนื่อง มี
ผลผลิตมำก (แต่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรบริโภคภำยในประเทศ) มีเทคโนโลยีในกำรขนส่งกุ้งมี
ชีวิตที่ทันสมัย มีค่ำแรงถูก ส่วนเวียดนำมยังผลิตได้ไม่มำก และไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรในประเทศ แต่
เนื่องจำกภำครัฐมีกำรสนับสนุนด้ำนกำรเกษตรอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ

ไก่ไข่
ประเทศไทยมีกำรส่งออกไข่ไก่ปริ มำณเล็ กน้อย เนื่องจำกผลิ ตส่ วนใหญ่เพียงพอสำหรับกำรบริโ ภค
ภำยในประเทศ ประเทศคู่แข่งที่สำคัญในตลำด ไข่ไก่ ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ และจีน โดย สหรัฐอเมริกามีข้อ
ได้เปรียบในด้ำนต้นทุนกำรเลี้ยงไก่ไข่ ที่เลี้ยงเป็นอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในฟำร์ม
เลี้ยงไก่เพื่อทดแทนแรงงำนที่มีค่ำจ้ำงสูง รวมทั้งมีกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่องในด้ำนกำรเพำะเลี้ยงและกำรปรับปรุง
สำยพันธุ์ที่เหมำะสมและให้ผลผลิตสูง นอกจำกนี้ยังมีข้อได้เปรียบในแง่ที่เป็นผู้ผลิตอำหำรสัตว์รำยใหญ่ ทำให้
ต้นทุนในกำรผลิตไข่ของสหรัฐอเมริกำต่ำ รวมทั้งได้รับกำรสนับสนุนด้ำนกำรส่งออกจำกภำครัฐ ทำให้ไข่ไก่มีรำคำ
ถูกกว่ำ ส่วนจีน มีข้อได้เปรียบด้ำนค่ำจ้ำงแรงงำนและวัตถุดิบในกำรเพำะเลี้ยงไก่มีรำคำถูก ทำให้ต้นทุนกำรผลิต
ต่ำ รวมถึงมีพื้นที่ในกำรเพำะเลี้ยงมำก จึงจำหน่ำยไข่ได้ในรำคำถูก แต่จีนมีปัญหำด้ำนกำรจัดกำรฟำร์มที่ยังไม่ดี
พอ และมีควำมแปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศสูง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปัจจุบันไทยยังไม่ใช่สินค้ำส่งออกที่สำคัญของไทย เนื่องจำกปริมำณที่ผลิตได้ใกล้เคียงหรือน้อยกว่ำควำม
ต้องกำรใช้งำนภำยในประเทศ แต่ไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพดเลี้ ยงสัตว์ ประเทศคู่แข่งที่สำคัญ ได้แก่ ลำว
กัมพูชำ อินโดนีเชีย พม่ำ โดย ลาว มีข้อได้เปรียบที่ต้นทุนด้ำนแรงงำนต่ำ พื้นที่เพำะปลูกอุดมสมบูรณ์ ผลผลิต/
พื้นที่สูง ใกล้ตลำดผู้นำเข้ำรำยใหญ่อย่ำงจีนและเวียดนำม ทำให้มีต้นทุนด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ถูกกว่ำ
กัมพูชา เป็นสินค้ำส่งออกหลักของประเทศทำให้ได้รับกำรส่งเสริมมำกขึ้น เริ่มมีกำรใช้เทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตร
มำกขึ้นทำให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนกำรผลิต พื้นที่เพำะปลูกมีควำมอุดมสมบูรณ์สูง และมีพื้นที่สำหรับขยำยกำร
เพำะปลูกได้อีกมำ อินโดนีเชีย เป็นผู้ผลิตรำยใหญ่ที่สุดของอำเซียน พื้ นที่เพำะปลูกมีควำมอุดมสมบูรณ์ มีกำร
ส่ ง เสริ ม กำรปลู ก มำกขึ้น เพื่อ ส่ งออกต่ำ งประเทศมำกขึ้น เนื่อ งจำกให้ ผ ลตอบแทนสู ง มีพื้ น ที่เ พื่ อขยำยกำร
เพำะปลูกได้อีกมำก ส่วน พม่า มีพื้นที่ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์สูง และสำมำรถขยำยพื้นที่เพำะปลูกได้มำก มีแหล่ง
น้ำและสภำพภูมิอำกำศที่เหมำะสม ต้นทุนด้ำนแรงงำนต่ำ รัฐบำลให้กำรส่งเสริมกำรเพำะปลูก และมีแนวโน้มที่
จะมีผู้ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศไปลงทุนปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในพม่ำเพิ่มขึ้น
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โคนม
ประเทศคู่แข่งที่สำคัญ ได้แก่ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย จีนและเวียดนำม โดยนิวซีแลนด์มีระบบกำรเลี้ยง
โคนมและกำรผลิตนมและผลิตภัณฑ์จำกนมที่มีคุณภำพสูงและได้มำตรฐำน มีกำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
โดยภำครั ฐ และเอกชน เป็ น กำรเลี้ ย งในแบบฟำร์ มขนำดใหญ่ท ำให้ มีต้ นทุนถูก กว่ำและฟำร์ม เลี้ ยงโคนมได้
มำตรฐำน ผลผลิตจำกโคนมต่อตัว สูง แต่มีปัญหำด้ำนต้นทุนแรงงำนที่สูงกว่ำ และอยู่ไกลจำกประเทศผู้นำเข้ำ
หลัก ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกนมและผลิตภัณฑ์จำกนมรำยใหญ่ กำรเลี้ยงโคนมและกำรผลิตนมและ
ผลิตภัณฑ์จำกนมที่มีคุณภำพสูงและได้มำตรฐำน มีกำรวิจัย พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องโดยภำครัฐและเอกชน ผลผลิต
โคนมต่อตัวสูง แต่มีปัญหำด้ำนต้นทุนแรงงำนที่ สูงกว่ำ และอยู่ไกลจำกประเทศผู้นำเข้ำหลัก จีนเป็นคู่แข่งที่
สำคัญจำกกำรผลิตนมและผลิตภัณฑ์จำกนมได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำมำก เนื่องจำกมีต้นทุนด้ำนแรงงำนและวัตถุดิบที่
ถูกกว่ำ และมีกำรเลี้ ย งโคนมปริ มำณมำก รวมถึงกำรวิจัยและพัฒ นำของจีนที่ก้ำวหน้ำไปอย่ำงมำกในด้ำน
กำรเกษตร แต่จีนมีปัญหำด้ำนชื่อเสียงและคุณภำพในด้ำนนม ส่วนเวียดนามเป็นประเทศคู่แข่งหลักในอำเซียน
ภำครัฐกำหนดนโยบำยและมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรเลี้ยงโคนมอย่ำงจริงจัง นอกจำกนี้ได้รับ
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตนมจำกประเทศที่เชี่ยวชำญกำรเลี้ยงโคนมและผลิตนมผ่ำนกำรร่วมทุน และ
กำรนำเข้ำแม่โคที่มีประสิทธิภำพสูงจำนวนมำก ทำให้มีผลผลิตจำกโคนมต่อตัวสูงกว่ำไทยมำก และมีต้นทุนกำร
ผลิตที่ต่ำกว่ำ ต้นทุนด้ำนแรงงำนถูกกว่ำ

สมุนไพร
ประเทศคู่แข่งที่สำคัญได้แก่ จีน เวียดนำม มำเลเซีย สิงคโปร์ โดยจีนมีข้อได้เปรียบในเรื่องชื่อเสียงด้ำน
สมุนไพรที่สั่งสมมำยำวนำน และสมุนไพรจีนเป็นที่ยอมรับจำกหลำย ๆ ประเทศทั่วโลก ควำมหลำกหลำยของ
สมุนไพร มีต้นทุนกำรผลิตและต้นทุนด้ำนแรงงำนถูกกว่ำ ส่วนเวียดนาม มีสมุนไพรหลำกหลำย บำงส่วนได้รับ
วัฒนธรรมจำกจีน มีต้นทุนด้ำนแรงงำนถูกกว่ำ มาเลเซีย ในแผนพัฒนำมำเลเซียฉบับที่ 10 ได้กำหนดให้สมุนไพร
เป็ น หนึ่ ง ในผลิ ต ภั ณฑ์ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ที่ มี ศั กยภำพสู ง มี ส ำนั กงำนพั ฒ นำสมุ น ไพรที่ ดู แ ลด้ ำนสมุ น ไพร
โดยเฉพำะ โดยรัฐบำลส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำสมุนไพร (ได้รับงบประมำณตำมแผนพัฒนำฉบับที่ 10 จำนวน
2.1 พันล้ำนริงกิต) อย่ำงครบวงจร ผู้ประกอบกำรเป็นโรงงำนขนำดใหญ่ที่ได้มำตรฐำน มีควำมเชี่ยวชำญด้ำน
ตลำดสมุนไพร ระบบกำรขนส่งและโลจิสติกส์มีคุณภำพ แต่มำเลเซียมีปัญหำด้ำนต้นทุนแรงงำนที่มีรำคำสูงกว่ำ
ส่วนสิงคโปร์ มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรแปรรูปและกำรผลิตยำสมุนไพรที่มีคุณภำพและมำตรฐำนสูง รวมทั้งมี
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรทำตลำด และมีระบบโลจิสติกส์ที่ดีเยี่ยม แต่ต้องนำเข้ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ รวมทั้งมี
ต้นทุนด้ำนแรงงำนสูงกว่ำ

ยางพารา
ประเทศคู่แข่งที่สำคัญคือ อินโดนีเซีย มำเลเซีย และเวียดนำม โดยอินโดนีเซียมีพื้นที่ปลูกมำกกว่ำและมี
ควำมได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนแรงงำน แต่ผลผลิตต่อไร่ยังต่ำมำก และยังมีกำรจัดกำรที่ยังไม่ดี ส่วนมาเลเซีย
ได้เปรียบที่มีผลผลิตคุณภำพดี ต้นทุนต่ำ มีระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภำพ รวมทั้งรัฐบำลให้กำรสนับสนุนกำรวิจัยทั้ง
ต้นน้ำจนถึงปลำยน้ำ แต่ มีข้อจำกัดในด้ำนพื้นที่และประสบปัญหำเรื่องขำดแคลนแรงงำน และแรงงำนรำคำสูง
สำหรับเวียดนามเป็นคู่แข่งที่น่ำกลัวเนื่องจำกค่ำจ้ำงแรงงำนถูก ผลผลิตมีระดับใกล้เคียงกับไทย และทำเลที่ตั้ง
ใกล้กับตลำดส่งออกสำคัญ (จีน และญี่ปุ่น)
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ภาคผนวก ฉ.
การถ่ายทอดผลงานการวิจัยการเกษตร
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การถ่ายทอดผลงานการวิจัยของต่างประเทศ
ปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของต่างประเทศ
จากการศึกษาข้อมูลพบว่าในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและประเทศทีม่ ีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มัก
ไม่ค่อยมีปัญหาในการถ่ายทอดผลงานการวิจัยเนื่องจากมีช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน อีกทั้งประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ค่อนข้างมาก ตัวอย่างเช่น ใน
การวิจัยด้านการเกษตรของประเทศอิสราเอล นอกจากจะทาการวิจัยในศูนย์วิจัยแล้ว นักวิจัยยังไปทาการวิจัย
ในพื้ น ที่ ทาการเกษตรจริ ง ในนิ ค มการเกษตรต่ า ง ๆ ท าให้ นั ก วิ จั ยรั บ ทราบปั จ จั ยและหาแนวทางในการ
ดาเนินการต่อได้ทันที ส่วนประชาชนสามารถแจ้งปัญหาและได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับนักวิจัย หรือในกรณีของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีหอสมุดแห่งชาติด้านการเกษตร (National Agricultural Library) เป็นหน่วยงาน
กลางที่รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานการวิจัยด้านการเกษตรของทั้งประเทศ
ในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาส่วนใหญ่จะมีปัญหาคล้าย ๆ กัน เริ่มตั้งแต่ปัญหา
เชิงนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการวิจัย โดยรัฐบาลของประเทศกาลังพัฒนาส่วนใหญ่ (รวมทั้งประเทศ
ไทย) จัดสรรเงินงบประมาณในการสนับสนุนงานวิจัยน้อยเมื่อเทียบกับงบประมาณด้านอื่น ๆ และต่อ GDP
นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องระบบจัดการการวิจัย การมีโครงสร้างหน่วยงานวิจัยที่ซับซ้อน การขาดหน่วยงาน
กลางในการดูแลที่ชัดเจน การวิจัยที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์จริง การขาดการวิจัยต่อเนื่อง การ
ถ่ายทอดงานวิจัยในประเทศเหล่านี้มักจะมีปัญหาเนื่องจากการขาดหน่วยงานในการดูแล ขาดงบประมาณ และ
ทรัพยากร นอกจากนี้เกษตรกรของประเทศกาลังพัฒนาบางส่วนยังมีความรู้ความสามารถน้อย การถ่ายทอด
ผลงานการวิจัยจะต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และต้องใช้เวลาและ
งบประมาณในการดาเนินการ
วิธีการที่ประสบความสาเร็จในการถ่ายทอดผลงานวิจัยของต่างประเทศ
กรณีของประเทศอิสราเอล
ประเทศอิส ราเอลที่แห้ งแล้งและและมีพื้นที่จานวนมากเป็นทะเลทราย แต่เป็นประเทศที่ประสบ
ความสาเร็จอย่างมากในด้านการใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาด้านการเกษตร โดยผลิตพืชผลจานวนมากเพื่อการใช้
บริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออก นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้าสมัยเพื่อการจัดการน้า
การจัดการพื้นที่เพาะปลูก รัฐบาลของอิสราเอลมุ่งเน้นอย่างมากในด้านการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าและความ
เป็นอยู่ที่ดี โดยเริ่มตั้งแต่การวางนโยบายเพื่อการวิจัยและพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย
จานวนมาก (ปัจจุบันถือเป็นประเทศที่ มีสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ต่อ GDP สูงที่สุดใน
โลก) และสิ่งที่สาคัญที่ช่วยในการวิจัย ก็คือ การนาระบบนิเวศน์ของเทคโนโลยีและวิจัยออกจากห้องปฏิบัติการ
วิจัยไปสู่การดาเนินชีวิตประจาวันของประชากร
หน่วยงานรัฐบาลอิสราเอล ซึ่งมีองค์การวิจัยการเกษตร (Agricultural Research Organization ARO) เป็นหน่วยงานหลักด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตร (ได้รับงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร 75% ของงบประมาณวิจัยการเกษตรทั้งประเทศ) ทางานอย่างหนักเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการเกษตรในทุกขั้นตอนและทุกมิติ เริ่มตั้งแต่การวางแผนการผลิตก่อนปลูกพืช โดยจะมีฝ่ายการตลาด
วิเคราะห์ว่าพืช/สัตว์ชนิดใดที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง หลังจากนั้นจะส่งมาให้หน่วยงานวิจัยศึ กษาถึงความ
เป็นไปได้ และหาปัจจัยที่จะมีผลต่อการเติบโตและคุณภาพของพืช/สัตว์ชนิดนั้น ๆ เช่น การวิจัยเพื่อหาพันธุ์
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พิชที่เติบโตทนได้อย่างดีในสภาพแวดล้อมในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ และมีความแข็งและและความสดที่นาน
ขึ้น เพื่ อให้ ข นส่ ง ได้ ไกล (การวิ จั ย ด้ า นการเกษตรและวิ ศ วกรรมการเกษตร) เนื่ อ งจากมี แหล่ ง น้ าที่ จ ากั ด
อิสราเอลประสบความสาเร็จอย่างมากในการวิจัยด้านน้าและการจัดสรรน้า โดยเน้นที่การใช้น้าอย่างประหยัด
และเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อพืชผลทางการเกษตร เช่น การวิจัยและพัฒนาระบบชลประทานน้าหยด การ
รีไซเคิลน้าเพื่อการเกษตร
รัฐบาลอิสราเอลมีนโยบายที่เด่นชัดในการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตร โดยถือเป็น
ภารกิจที่มีลาดับความสาคัญสูง (high priority) นอกจากนี้แนวทางหลักของรัฐบาลอิสราเอลในการพัฒนาและ
วิ จั ย ด้ า นการเกษตร ก็ คื อ การเชื่ อ มโยงระหว่ า งภาคการวิ จั ย และภาคอุ ต สาหกรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถในด้า นการวิ จั ย ที่ จ ะช่ ว ยพั ฒ นาเทคโนโลยีแ ละองค์ ความรู้ ด้ านการเกษตรโดยมุ่ง เน้น ไปที่
การเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมและการส่งออก
การถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรไปสู่การนาไปใช้ประโยชน์จริงของอิสราเอลประสบ
ความสาเร็จเป็นอย่างมากเนื่องจากอิสราเอลเน้นการวิจัยและพัฒนาพืช (สัตว์) ที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง มี
การร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่ว ยงานวิจัย (นักวิจัย) ของรัฐบาล หน่วยงานด้านการส่งเสริมการเกษตร
ภาคเอกชน และเกษตรกร โดยมี ห น่ ว ยงานกลางที่ ก ากั บ ดูแ ลด้า นการวิ จัย การเกษตร คื อ องค์ ก ารวิ จั ย
การเกษตร (Agricultural Research Organization - ARO) โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีบทบาท
เป็นอย่างมากมากในการให้ความช่วยเหลือด้านการให้ความรู้และวิทยาการต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา
การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร สารกาจัดศัตรูพืช ปุ๋ย ผ่านกลไกต่าง ๆ ได้แก่ การรวมกลุ่มเกษตรกร หรือนิคม
การเกษตร ซึ่งมีทั้งกลุ่มเกษตรกรที่มีที่ดินทากินของตัวเอง (Moshav) และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทากินแต่
ได้รับการจัดสรรที่ดินทากินจากภาครัฐ (Kibbutz) โดยกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้จะรับการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยี ต่าง ๆ ที่ไ ด้จ ากการวิจั ย และมี ส่ ว นร่ว มในการทาการวิจั ย รวมถึงให้ เ งินทุ น บางส่ ว นเพื่อ การ
สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ด้ า นการเกษตรในท้ อ งที่ ข องกลุ่ ม เกษตรกรนั้ น ๆ การน าความรู้ แ ละผลงานวิ จั ย ด้ า น
การเกษตรไปประยุกต์ใช้จริงในกลุ่มเกษตรทั้ง 2 กลุ่ม ทาให้ผู้ทาการวิจัย หรือหน่วยงานวิจัยได้รับผลสะท้อน
กลั บ ถึงข้อดีข้อเสี ย ของผลงานวิจั ย และสามารถศึกษาวิจัย เพิ่ มเติมเพื่อปรับปรุงแก้ไขได้ (มีการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง)
ปัจจุบันผลงานจากการวิจัยและเทคโนโลยีด้านการเกษตรของอิสราเอล นอกจากจะใช้ภายในประเทศ
แล้ว ยังมีการเผยแพร่ไปยังต่างประเทศด้วย เช่น ระบบน้าหยด การเลี้ยงโคนม (ที่ให้ผลผลิตนม/ตัว/ปีมากที่สุด
ในโลก) การเพาะปลูกพืชแบบไฮโดร
การเผยแพร่งานวิจัยของอิสราเอลประสบความสาเร็จอย่างยอดเยี่ยมเนื่องจาก
"ใช้การตลาดนาการวิจัย (พืชผลทางการเกษตรที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง)
เน้นการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริง โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมจริงในกระบวนการวิจัย
และนาผลงานการวิจัยที่ดาเนินการสาเร็จไปประยุกต์ใช้จริง พร้อมทั้งทาการวิจัยอย่างต่อเนื่อง"
กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) มีหน่วยงานที่ชื่อ Agricultural Research Service (ARS)
เป็นหน่วยงานหลักด้านวิจัยการเกษตรของประเทศ โดยมีหน้าที่หลักในการวางแผน ประสานงาน ส่งเสริม การ
ใช้งานวิจัย และการบริการข้อมูลงานวิจัย โดยมีหอสมุดแห่งชาติด้านการเกษตร (National Agriculture
Library) ซึง่ เป็น 1 ใน 4 หอสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา เป็นหน่วยงานหลักในการเก็บรวบรวม ดูแลจัดการ
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และเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตรทั้งหมด ARS ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
วิจัยจานวนมาก (1,080 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2014) ARS มีสถานีวิจัยและห้องปฏิบัติการตั้งอยู่ทั่วประเทศ
เพื่อทาการวิจัยและทดสอบด้านการเกษตรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง หอสมุดแห่งชาติด้านการเกษตร (NAL) ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 26 ล้านเหรียญสหรัฐ (ปี 2014) สาหรับการดาเนินงานเผยแพร่ผลงานวิจัย และ
ให้บริการข้อมูลเพื่อสนับสนุนนักวิจัยและนักวิชาการด้านการเกษตรทั่วประเทศ โดย NAL เน้นการให้บริการ
เอกสารดิจิตอล
นอกจากนี้ ARS ยังร่วมมือกับภาคเอกชน หน่วยงานรัฐบาลกลาง หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น และ
หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ในด้านการวิจัย การเกษตร โดยมี Office of Technology Transfer (OTT) เป็น
หน่วยงานหลักในด้านการทาการตลาดผลงานวิจัย โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการนาผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ
ไปขยายผลเพื่อการใช้งานหรือจัดจาหน่ายในเชิงธุรกิจต่อไป
การวิจัยทางการเกษตรของสหรัฐอเมริกา ส่วนหนึ่งดาเนินการโดยภาคเอกชนซึ่ง ไม่ได้มีการถ่ายทอด
ไปสู่เกษตรกรโดยตรง แต่เป็นทางอ้อม ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ /พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์คุณภาพสูง ที่ผ่านการวิจัยและ
ทดสอบแล้ว เครื่องจักรทางการเกษตรที่ทันสมัย ระบบบริหารจัดการฟาร์ม ฯลฯ
กรณีของประเทศมาเลเซีย
มาเลเซียเป็นประเทศผู้นาด้านการวิจัย และเทคโนโลยีของกลุ่มประเทศอาเซี ยน โดยเป็นประเทศที่
จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยเป็น อันดับต้น ๆ ของอาเซี ยน และมีทิศทางด้านการวิจัยที่ชัดเจน ในด้าน
การเกษตรนั้น มาเลเซียจะทุ่มงบประมาณด้านวิจัยส่วนใหญ่ไปที่สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดโลก โดยสินค้าหลัก ๆ ได้แก่ ปาล์มน้ามัน และยางพารา ซึ่งในแผน National Key Economic
Areas (NKEA) จะแยกต่างหากจากพื ชผลทางการเกษตรอื่น ๆ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวง
อุตสาหกรรมเพาะปลูกและโภคภัณฑ์ (Ministry of Plantation Industries and Commodities - MPIC)
ปาล์มน้ามัน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสินค้าหลักและมาเลเซียเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่และเป็นผู้ที่มีบทบาท
สาคัญในการกาหนดทิศทางตลาดน้ามันปาล์มโลก ปาล์มน้ามันเป็น 1 ใน 12 ภาคส่วนที่เป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ อยู่ในแผน National Key Economic Areas (NKEA) เนื่องจากมาเลเซียมีพื้นที่
เพาะปลูกปาล์มที่จากัด จึงเน้นอย่างมากในการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การใช้เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยว
เพื่อลดการใช้แรงงาน และการวิจัยด้านผลผลิตข้างเคียงจากการผลิตปาล์มน้ามัน เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ โอลีโอ
เคมีคัล และสารอาหาร โดย Malaysian Palm Oil Board (MPOB) เป็นหน่วยงานหลักในการกากับ ดูแล
และกาหนดกฎระเบียบต่าง ๆ ด้านอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันตั้งแต่ต้น น้าจนถึงปลายน้า และยังรับผิดชอบใน
ด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
ของมาเลเซีย และเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเวลา สาหรับผู้สนใจใช้อ้างอิง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
ยางพารา แม้มาเลเซียจะไม่ใช่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลก และมีข้อจากัดด้านแรงงาน
และพื้นที่เพาะปลูก แต่มาเลเซียประสบความสาเร็จอย่างมากในการใช้งานวิจัย ร่วมกับพันธุวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อปรับปรุงพันธุ์ และกระบวนการผลิต โดยมาเลเซียมีนโยบายในการพัฒนาที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นน้าไปจนถึง
ปลายน้า รวมถึงเป้าหมายในการทาการตลาดที่ชัดเจน
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กรณีของประเทศเวียดนาม
ในอาเซียน เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเกษตรและ
ประสบความสาเร็จอย่างมากในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ
ในด้านงบประมาณการวิจัย เช่น การทุ่มงบประมาณจานวนมากในการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้า ว
นอกจากนี้เวียดนามยังรับผลงานการวิจัยจากต่างประเทศเข้ามาใช้งานผ่านการลงทุนของบริษัทเกษตรต่างชาติ
กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (MARD) ของเวียดนาม มีสถาบันวิจัย 11 แห่งที่ดูแลด้านการ
วิจัยการเกษตร โดยมีสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งเวียดนาม (Vietnam Academy of Agricultural
Sciences - VAAS) เป็นสถาบันด้านการวิจัยการเกษตรหลักของประเทศมี หน่วยงานวิจัยในสังกัด 18 หน่วย
และมีบุคลากรกว่า 2,674 คน เป็น Professor และ Associate Professor 32 คน ปริญญาเอก 210 คน
ปริญญาโท 531 คน ระดับปริญญาตรี 1,463 คน และต่ากว่าปริญญาตรี 470 คน มีหน้าที่หลักในการกาหนด
ทิศทางการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเกษตร การทาการวิจัยเบื้องต้นและวิจัยประยุกต์ และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงการให้การศึกษาฝึกอบรมและพัฒนาให้แก่บุคลากรของหน่วยงานราชการ เอกชน
และเกษตรกร สถาบันแห่งนี้มีส่วนอย่างมากในการพัฒนาการเกษตรของเวียดนามอย่างก้าวกระโดด ด้วยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สู่เกษตรกรอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Extension Center - NAEC)
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร แนะนา และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร และ
สนับสนุนเกษตรกรในการพัฒนาการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งอุตสาหกรรมขนาดย่อยใน
ชนบท โดยมีหน่วยงานย่อยในทุกระดับตั้งแต่ส่วนกลาง ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ระดับตาบล และระดับ
หมู่บ้าน โดยในระดับหมู่บ้านจะเป็นอาสาสมัครด้านการเกษตรที่ได้รับค่าตอบแทนจากรัฐบาลแต่ไม่มีเงินเดือน
ประจา นอกจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการในการทาการเกษตร และเทคโนโลยีจากภาครัฐแล้ว ยังมีการ
ถ่ายทอดจากภาคเอกชนที่เข้าไปประกอบธุรกิจในเวียดนามด้วย เช่น การเลี้ยงโคนม โดยภาคเอกชนนาเข้า
เทคโนโลยี ด้านการผลิตและการจัดการฟาร์ม จากอิสราเอลด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลอิสราเอล และการ
ลงทุนซื้อบริษัทฟาร์มโคนมในนิวซีแลนด์เพื่อให้ได้องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตโคนม
ในการถ่ายทอดผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตรนั้นเวียดนามมีการดาเนินการที่ชัดเจน (จาก
นโยบายด้านการพัฒนาการเกษตรของประเทศที่ชัดเจน) และแสดงให้เกษตรกรเห็นถึงข้อดีข้อเสี ยของการ
ดาเนิ น งานตามแนวทางของรั ฐทาให้ เกษตรกรปฏิบัติตามอย่างมีนัยส าคัญ เช่น มีส่ งเสริมให้ เกษตรกรใช้
นโยบาย 3 ลด 3 เพิ่ม ได้แก่ ลดปริมาณเมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมต่อพื้นที่ปลูก ลดการใช้ปุ๋ย เคมี ลดการใช้ยา
กาจัดศัตรูพืช เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ และเพิ่มกาไร โดยภาครัฐมีการจัดการอบรมให้แก่กลุ่มเกษตรกร ผู้นา
ชุมชน และผู้ค้าปุ๋ยเคมีและสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเพื่อให้ทราบถึงข้อดี -ข้อเสีย และวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เพาะปลูก
เวียดนามประสบความสาเร็จในด้านการวิจัยการเกษตรและการถ่ายทอดผลงานวิจัยเนื่องจาก
“รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาด้านการเกษตรอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเกษตร
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยสินค้าสาคัญ (เช่น ข้าว) จานวนมาก
มีการสาธิตและชี้ให้เกษตรกรเห็นถึงข้อดีของการทาการเกษตรตามนโยบายของรัฐและผลงานวิจัยที่ศึกษามา”
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การถ่ายทอดผลงานการวิจัยของไทย
ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการถ่ายทอดผลงานการวิจัยและเทคโนโลยีของไทย
1) ระดับความรู้ความสามารถและการเข้าถึงผลงานวิจัย ประชาชนไทยมีความสามารถในการเรียนรู้และ
การประยุกต์ใช้งานผลการวิจัยและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะประชาชนทั่ว ๆ ไป เช่น
เกษตรกรรายย่อย ที่ส่วนใหญ่มีโอกาสน้อยในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากผลงานการวิจัย
2) ผลการวิจัยไม่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน งานวิจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้าน
เกษตรกรรม ไม่ได้เอื้อต่อการนาไปใช้ประโยชน์จริงของเกษตรกร
3) ระยะทาง การวิจัยของไทยส่วนใหญ่ดาเนินการในมหาวิทยาลัยหรือศูนย์วิจัยหลักที่ตั้งอยู่ในบางจังหวัด
เท่านั้น ผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วก็มักจะถูกจัดเก็บไว้ในห้องสมุดของหน่วยงานที่ทาการวิจัย
4) การสื่อสาร หน่วยงานวิจัยของไทยส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มักจะมีปัญหาในการสื่อสารกับ
ประชาชนหรือองค์กรธุรกิจภายนอก การทางานที่มีลาดับขั้นตอนที่ซับซ้อนทาให้การติดต่อประสานงาน
และการสื่อสารเป็นไปด้วยความลาบาก
5) ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย ปัจจุบันหลาย ๆ หน่วยงานด้านการวิจัยทาการวิจัยโดยไม่ได้
คานึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานจริง ทาให้ผลงานวิจัย ที่ได้มาไม่สามารถนาไปต่อยอดใช้งานจริงของ
ภาคประชาชนหรือภาคอุตสาหกรรมได้
6) ขาดความต่อเนื่อง โครงการวิจัยหลาย ๆ โครงการ เมื่อหมดงบประมาณในการวิจัยแล้ว ก็หยุดโครงการ
ไปเลยไม่ว่าผลการวิจัยจะออกมาแบบไหน ไม่ได้มีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทาให้ไม่สามารถบอกได้ถึง
ผลกระทบในทางบวกหรือลบในระยะยาว
7) ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและชุมชน หน่วยงานวิจัยส่วนใหญ่ไม่ได้ทางานอย่างใกล้ชิดกับชุมชน
หลายหน่วยงานจะเข้าหาชุมชนเมื่อต้องการเข้าไปทางานวิจัยและเมื่อดาเนินการวิจัยเสร็จสิ้นก็ ย้าย
ตัวเองออกจากชุมชนกลับไปยังหน่วยงานต้นสังกัดหรือ ไปทาการวิจัยในพื้นที่อื่น ไม่ได้มีการเก็บข้อมูล
จากชุมชนหรือให้ความช่วยชุมชนในระยะยาว
8) งบประมาณ ในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายนั้นต้องใช้งบประมาณจานวนมากทั้งในด้านการ
สร้ างสื่ อ ประชาสั มพัน ธ์ ค่าบริการสื่ อในการถ่ายทอดความรู้ ผ่ านช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์
วารสาร หนังสือ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะพบว่าโครงการวิจัยจานวนมาก
ไม่ได้รวมงบประมาณด้านการถ่ายทอดผลงานหรือเผยแพร่ผลงาน บางครั้งแม้จะรวมแต่ก็ มักจะโดนตัด
งบประมาณในส่วนนี้ออกเนื่องจากคิดว่าเป็นส่วนที่ไม่ได้มีความสาคัญมากนัก
9) กฎระเบียบ/นโยบายสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากภาครัฐ หน่วยงานที่ทางาน
วิจั ย ส่ ว นใหญ่เน้ น การทาการวิจั ย แต่ไม่ได้เน้นในการถ่ายทอดผลงานวิจั ยไปสู่ การปฏิบัติจริง เช่ น
หน่วยงานการศึกษาหลายแห่งทาการวิจัยเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
เพื่อให้ได้รับทุน แต่ไม่ได้เน้นเรื่องการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง
10) ความพร้อมในการถ่ายทอดผลงานวิจัยของนักวิจัย ในประเทศไทยนักวิจัยของโครงการสาคัญส่วน
ใหญ่คืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่มีภารกิจด้านการเรียนการสอนเป็นหลัก หน่วยงานเหล่านี้มีความ
พร้ อมด้านเครื่ องไม้เครื่ องมือและทรัพยากรในการวิจัย แต่ไม่ได้มีความพร้อมในการถ่ายทอดหรือ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวงกว้าง
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ปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการเกษตรของไทย
1. ขาดหน่วยหลักในการกากับดูแลด้านการวิจัยการเกษตร ปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานหลากหลาย
ที่ทาการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร ได้แก่ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยการเกษตร หน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ รวมถึงภาคเอกชน ซึ่งหน่วยงาน
ต่างๆ เหล่านี้ทาการวิจัยอย่างอิสระแบบต่างคนต่างทาหรือภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานผู้ให้ทุน
ไม่ได้มีหน่วยงานหลักในการกากับดูแลและกาหนดทิศทางด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่แน่ชัด
(แม้ปัจจุบันทางสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะกาหนดหน่วยงานหลักในการกากับดูแล
ด้านการวิจัยการเกษตรสาหรับ พืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศ แต่อาจต้องใช้เวลาเพื่อให้การ
ประสานระหว่างหน่ วยงานต่าง ๆ เป็นไปในแนวเดียวกัน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แม้จะเป็น
หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่กากับดูแลด้านการเกษตรของประเทศโดยตรง แต่ด้านการวิจัยในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เองก็ไม่ได้รวมศูนย์กลาง แต่เป็นการดาเนินการแบบกระจายไปตามหน่วยงานย่อย
ต่าง ๆ การทาการวิจัยข้ามหน่วยงาน การใช้ทรัพยากรเพื่อการวิจัยข้ามหน่วยงาน และรวมถึงการเข้าถึง
ข้อมูลการวิจัยข้ามหน่วยงานยังเป็นเรื่องยากเนื่องจากติดขัดในเรื่องกฏระเบียบและความพร้อมในการ
ให้บริการของบุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ได้มีการประงานด้านการวิจัยมากนัก
2. ไม่มกี ารบูรณาการด้านการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลและถ่ายทอดผลงานการวิจัย ปัจจุบันประเทศ
ไทยยังไม่มีห น่ ว ยงานหลั กการในการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และผลงานวิจัย
การเกษตร หน่วยงานที่มีผลงานหรือองค์ความรู้เผยแพร่กันเองตามศักยภาพที่มีทาให้บางครั้งไม่ได้ไปถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง หน่วยงานหลักที่ทาการวิจัยอย่างมหาวิทยาลัย มีงบประมาณและทรัพยากร
ที่จากัด และมีปัญหาในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ส่วนหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและถ่ายทอด
องค์ความรู้ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีโดยตรงซึ่งมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรต่าง ๆ
กลับขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในชุมชน เนื่องจากปัญหาการ
ไม่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างกัน (นอกจากนี้หลาย ๆ หน่วยงานยังมีปัญหาในการเผยแพร่ผลงาน
ฉบั บเต็มที่จ ะน าไปใช้ป ระโยชน์ได้จริง บางครั้งผู้ ที่จะใช้หรือสืบค้นองค์ความรู้ห รือผลงานวิจัย จาก
หลากหลายสาขาต้องเดินทางไปหลายหน่วยงานเพื่อให้ได้รายงานการวิจัยฉบับเต็มครบตามที่ต้องการ
แม้ปัจจุบันจะอยู่ในยุคดิจิตอลแต่หลายหน่วยงานยังไม่มีการเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับเต็มผ่านระบบ
ออนไลน์ หรื อเผยแพร่ เฉพาะบทคัดย่อซึ่งนาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ ) ความร่ว มมือด้านการวิจัย
ระหว่างหน่วยงานน้อย ---> ความร่วมมือในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้
จากการวิจัยน้อยยิ่งกว่า
3. เกษตรกร ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรกรรายย่อยของไทยบางส่วนยังมีความรู้น้อยและไม่สามารถเข้าถึงและใช้
งานเทคโนโลยี ใหม่ ๆ เช่น อิ น เตอร์ เน็ต เพื่อเข้าถึงแหล่ งความรู้ ด้ านการเกษตรได้ ปัจจุบั น หลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมีการเผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย แต่บางส่วนก็ไม่ได้คานึงความรู้ความสามารถของเกษตรกรหรือผู้ใช้ประโยชน์จริง ที่จะเข้าถึง
หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น เกษตรกรรายย่อยของไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถนาองค์ความรู้หรือ
ผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ได้เองต้องมีพี่เลี้ยงหรือมีที่ปรึกษาในการดาเนินการ ในโครงการที่ประสบ
ความสาเร็จ เช่น การดาเนินงานของโครงการหลวง จะพบว่าทางโครงการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด
กับการดาเนินงานของเกษตรกรในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ปัญหาหลักอีกอย่างก็คือการนาผลงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้จริงต้องใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นไปได้ยากที่เกษตรกรรายย่อยจะลงทุนได้ หรือแม้แต่
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เกษตรกรที่มีทุนก็ยากที่จะตัดสินใจลงทุนเนื่องจากไม่มีความมั่นใจว่าจะคืนทุน ได้หรือไม่และต้องใช้
เวลานานแค่ไหน นอกจากนี้การสนับสนุนแบบให้เปล่าจากภาครัฐได้สร้างค่านิยมในกลุ่มเกษตรบางส่วน
ว่าควรจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยไม่ต้องลงทุนตลอด นอกจากนี้องค์ความรู้และเทคโนโลยี
บางอย่างที่ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรเป็นองค์ความรู้และเทคโนโลยีชั้นสูงที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และ
ฝึกฝนนานเกินความรู้ความสามารถของเกษตรกรทั่วไปที่จะนาไปใช้งานเองได้
4. ภาษาที่ใช้ในงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือการนาเสนอในการอบรม/ประชุม/สัมมนาทางการเกษตร งานวิจัย
ส่วนใหญ่ใช้ภาษาทางวิชาการมากเกินไป ทาให้ผู้อ่านทั่วไปโดยเฉพาะเกษตรกรเข้าใจได้ยาก หรือไม่
สามารถเข้าใจได้เลย งานวิจัยบางส่วนเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในวารสารระดับนานาชาติ หรือมุ่งเน้น
เผยแพร่และตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อให้ได้คะแนนจากการประเมินมาก ได้รับ
รางวัลตอบแทนที่สูงกว่า หรือมีการอ้างอิงถึง (citation) มากๆ โดยไม่ได้คานึงถึงการนาไปใช้ประโยชน์
จริงภายในประเทศ หรือความเหมาะสมต่อการนาไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
5. งานวิจั ยส่วนใหญ่ด าเนิน การในศูน ย์วิจัย มหาวิทยาลัย หรื อภายในที่ตั้งของหน่วยงานด้า น
การเกษตร ไม่ได้ดาเนินการในพื้นที่ทาการเกษตรจริง และยังขาดการมีส่วนร่วมของเกษตรกร หรือมี
การร่วมมืออย่างผิวเผินเฉพาะในระยะที่ทางานวิจัย ซึ่งอาจจะไม่สามารถรับประกันได้อย่างจริงจังว่า
งานวิจัยที่ดาเนินการไปนั้นจะประสบความสาเร็จหรือไม่ในระยะยาว
6. นโยบายหลักของภาครัฐด้านการเกษตร จะพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายที่เน้นด้านการส่งเสริม
การเพาะปลูกเป็นหลัก มากกว่าการใช้งานวิจัยเพื่อปรับปรุง กระบวนการผลิตแบบองค์รวม ตัวอย่างที่
เห็ น ได้ชัด เช่น ประเทศไทยประสบความส าเร็จอย่างมากในการส่ งเสริมการขยายพื้นที่เพาะปลู ก
ยางพารา แต่ไม่ประสบความสาเร็จในการเพิ่มผลผลิต น้ายางต่อไร่ นอกจากนี้จะพบว่างบประมาณด้าน
การวิจัยการเกษตรได้รับการจัดสรรจากภาครัฐค่อนข้างน้อย
7. ทักษะในการเรียนรู้และการปรับตัว ของเกษตรกรไทย ปัจจุบันจะพบว่าเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็น
เกษตรกรกลุ่มใหญ่ของประเทศ มักจะทาการเกษตรตามวิถีเดิมที่เป็นมา โดยไม่ได้มีการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมเพื่อปรั บปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต (อาจจะด้วยข้อจากัดทางการเงินและการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลความรู้ต่าง) และเป็นเรื่องยากที่จะปรับเปลี่ยนวิถีดังกล่าว
8. เวลา งานวิจัยหลาย ๆ เรื่องมีข้อจากัดด้านเวลา หลายหน่วยงานเข้าไปทางานวิจั ยในพื้นที่จริงของ
เกษตรกรด้วยเวลาที่มีจากัด ทาให้ผลลัพธ์ที่ได้ใช้ได้เฉพาะในพื้นที่ย่อย ๆ นั้น และอาจจะไม่ได้ส่งผลใน
ระยะยาว เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยก็ออกจากพื้นที่วิจัยและไม่ได้มีการติดตามหรือขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ
9. การนาไปใช้งานเชิงพาณิชย์ ผู้ประกอบการผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีเพื่อขยายผลไป
ใช้ผลิตเพื่อจาหน่ายทางการค้าไม่มีมั่นใจต่อการนาผลการวิจัยไปผลิตเป็นสินค้าจาหน่าย เนื่องจากต้องมี
ต้นทุนในการผลิต และความไม่ชัดเจนทางการตลาด โดยเฉพาะการยอมรับของเกษตรกรที่คุ้นเคยกับ
การได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากภาครัฐ
ปัญหาหลัก ๆ ที่ผลงานวิจัยด้านการเกษตรของไทยไม่ประสบความสาเร็จในการนาไปใช้จริง
“งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานผู้ให้ทุนหรือนักวิจัย เพื่อสร้างผลงาน
ไม่ได้เน้นการแก้ปัญหาของเกษตรกรอย่างแท้จริง ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างจริงจัง
เป็นโครงการวิจัยขนาดเล็ก (งบน้อย แยกย่อย) ไม่ได้ส่งผลต่อการพัฒนาศาสตร์นั้น ๆ แบบก้าวกระโดด
ไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์จริง และขาดการวิจัยอย่างต่อเนื่อง”
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ปัญหาหลัก ๆ ในการเผยแพร่ผลงานการวิจัยของไทย
“ไม่มีหน่วยงานกลางในการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ในรูปแบบที่เอื้อต่อผู้ใช้งาน
หน่วยงานวิจัยไม่ได้มีบทบาทในการถ่ายทอดและเผยแพร่
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ถ่ายทอดและเผยแพร่ไม่ได้ทาวิจัย
หลายหน่วยงานหวงข้อมูลของตัวเอง เผยแพร่ข้อมูลเพียงบางส่วน
ผลงานวิจัยที่สาเร็จสมบูรณ์ส่วนใหญ่อยู่บนชั้นในห้องสมุดของหน่วยงาน
การขอข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีระเบียบขั้นตอนยุ่งยากวุ่นวาย
(จึงเป็นไปได้ยากมากสาหรับเกษตรกรทั่วไปที่จะเข้าถึงข้อมูล)”
ตัวอย่างวิธีการที่ประสบความสาเร็จในการถ่ายทอดผลงานวิจัยของไทย
โครงการหลวง
โครงการหลวงเป็น ตัวอย่างของหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จอย่างมากในการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีที่ใช้จากการวิจัยไปสู่เกษตรกรผู้ปฏิบัติงานจริง โดยมีการทางานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรและชุมชน
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน งานการวิจัยของโครงการหลวงจะเน้นประเด็นที่ส ามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ของระบบการผลิตการเกษตร โดยอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมกับพื้นที่ทาการเกษตร และความต้องการ
ของตลาด ผลจากการวิจัยจะได้องค์ความรู้และเทคโนโลยีในระดับที่เกษตรกรยอมรับ ได้ (ไม่ใช่องค์ความรู้และ
เทคโนโลยี ที่สู งเกิน กว่าความสามารถในการเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่ ) และสามารถนาไปประยุกต์ ใช้
ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่ และสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นได้
ความสาเร็จในการถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของโครงการหลวงเกิดจากการทางาน
อย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์ที่แท้จริง (เป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาในการทาการเกษตรของเกษตรกร) และ
การเน้นวิจัยพันธุ์พืชและสัตว์ใหม่ ๆ ที่สามารถปลูก/เลี้ยงได้ในพื้นที่พัฒนาและมีศักยภาพในการทาตลาดสูง ได้
ราคาดี สามารถตอบโจทย์ของเกษตรกรได้ว่าเมื่อทาการเกษตรแล้วความเป็นอยู่ของพวกเขาจะดีขึ้นได้อย่างไร
โดยเริ่มตั้งแต่การจัดหาสายพันธุ์พืช/สัตว์ใหม่ ๆ มาทาการวิจัยถึงความเหมาะสมในการเพาะปลูก/เลี้ยงในพื้นที่
เมื่อได้ผลนาไปให้เกษตรกรปลูก/เลี้ยงโดยอยู่ภายใต้การดูแลและให้คาแนะนาของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่กระบวนการ
เพาะปลูก/เลี้ ยงไปจนถึงกระบวนการน าออกสู่ ตลาด โดยโครงการหลวงจะเป็นผู้ทาตลาดให้แก่เกษตรกร
นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถนาผลผลิตที่ได้ออกจาหน่ายเองในพื้นที่
โครงการหลวงมีการดาเนินการและพัฒนาที่เด่ นชัดตั้งแต่การคัดเลือดสายพันธุ์เพื่อเพาะปลูก/เลี้ยง)
ไปจนถึง การจั ดการหลั งการเก็บเกี่ยวและการทาตลาด และเป็นต้นแบบให้ห น่ว ยงานต่าง ๆ นาไปปฏิบัติ
มากมาย รวมทั้งเป็นแม่แบบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. นาไปใช้ขยายผล
ใช้ในพื้นทีส่ ูงอื่น ๆ อีกมากมาย
ความสาเร็จของโครงการหลวงในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรจากการวิจัยเกิดจาก
“เน้นการวิจัยและพัฒนาพืช/สัตว์ที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง
เพื่อให้ได้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความรู้และทักษะของเกษตรกรในพื้นที่
เป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาในการทาการเกษตรของเกษตรกรตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเก็บเกี่ยวและทาตลาด
ตอบโจทย์ได้ว่าเมื่อเกษตรกรดาเนินการเกษตรตามรูปแบบที่แนะนาแล้ว
จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างไร”
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สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จอย่างมากในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่ประชาชนทั่วไป แม้ผลงานวิจัยของ TDRI ส่วนใหญ่จะไม่ใช่งานวิจัยที่ประชาชนทั่วไป
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง แต่เป็นงานวิจัยที่สะท้อนถึงนโยบายหรือการดาเนินที่จะส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินชีวิตของประชาชนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง งานวิจัยส่วนใหญ่ของ TDRI เป็นงานวิจัยที่ตอบคาถามที่ยัง
เป็น ประเด็นที่ได้รั บความสนใจในสั งคม เช่น เรื่องผลกระทบจากการจานาข้าว ค่าแรง 300 บาท จาก
การศึกษาข้อมูลพบว่า วงการสื่อสารมวลชนให้ความสนใจงานวิจัยของ TDRI และนาไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ
จานวนมาก และมีส่วนได้เสียกับประเด็นที่ทาการวิจัยสามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ความสาเร็จในการนาเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยเกิดจาก
“การเน้นการศึกษาวิจัยในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
หรือสะท้อนการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ”
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