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ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนข้ำว 

 
 

ยุทธศาสตร์การวิจยัรายประเด็นด้านข้าว เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นที่ใช้งบประมาณ
การวิจัยแบบมุ่งเป้าเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการวิจัย ด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน มีเป้าหมายเพื่อใช้
งานวิจัยพัฒนาประเทศ ภายใต้ผลงานวิจัยมุ่งเป้า ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส าคัญในระบบวิจัยที่เช่ือมโยงเครือข่าย
ร่วมกันวางพื้นฐานแห่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแบบ Growth 
City และมีเครอืข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแหง่ชาติ (คอบช.) เป็นเครือข่ายหลกัในการบริหารจัดการการวิจัย ซึ่ง
ปัจจุบันหน่วยงานเครือข่ายที่ส าคัญนี้มี ๗ หน่วยงานด้วยกัน  ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าว ก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า “การวิจัยและพัฒนา
ช่วยส่งเสริมข้าวไทยเป็นหนึ่งในตลาดโลก” มีพันธกิจการวิจัย ประกอบด้วย ๑) วิจัยและพัฒนาข้าวให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของประเทศและความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ๒) ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและการบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี
ยุทธศาสตร์การวิจัย ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์ด้านพันธ์ุข้าว มีเป้าประสงค์ คือ วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีผลิตสายพันธ์ุข้าวให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้สูง และสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนไป ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต มีเป้าประสงค์ คือ องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านข้าวที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม สามารถผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวได้เพิ่มข้ึนทั้งปริมาณคุณภาพและมูลค่า ๓) ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดการหลังเก็บเกี่ยว มีเป้าประสงค์ คือ เพิ่มประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีในการจัดการหลังเก็บเกี่ยว
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการแปรรูป มีเป้าประสงค์คือ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากข้าว ๕) 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว มีเป้าประสงค์ คือ สนับสนุนให้เกิดการตลาดเชิงรุก มีสินค้าบริโภค
และส่งออกได้ตรงตามความต้องการ 

ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานของยุทธศาสตร์การวิจัยสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ ที่ก าหนดไว้จึงก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จไว้ ๓ ประการด้วยกัน ดังนี้ ๑) ความชัดเจนของ
นโยบายการบริหารจัดการข้าวและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณค่าของข้าว ๒) ความ
ตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของประเทศและของโลก และ ๓) ความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนข้ำว 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

๑.๑  ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนข้ำว 
 กำรผลิตข้ำวของไทย  
 การเพาะปลูกข้าวของประเทศไทยในปีหนึ่งๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ฤดูด้วยกัน คือ ฤดู

นาปี และฤดูนาปรัง ซึ่งสามารถสรุปสถานการณ์พื้นที่ปลูก ผลผลิต ผลผลิตต่อพื้นที่ปลูก ต้นทุนการผลิต และ
ราคาข้าวเปลือกที่ชาวนาขายได้ ในปีเพาะปลูก ๒๕๕๓/๕๔ และครัวเรือนชาวนา วิธีการท านา และพันธ์ุข้าว 
ในปีเพาะปลูก ๒๕๕๒/๕๓ ของประเทศไทย (ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) ได้ดังนี้ 

 ๑) พ้ืนท่ีปลูก ชาวนามีการปลูกข้าวทั้งหมด ๘๐.๖๗ ล้านไร่ แยกเป็นการปลูกข้าวฤดูนาปี ปี 
๒๕๕๓/๕๔ มีพื้นที่เพาะปลูก ๖๔.๕๗ ล้านไร่ และฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๔ มีพื้นที่เพาะปลูก ๑๖.๑๐ ล้านไร่ (พื้นที่
ปลูกซ้ าในพื้นที่ปลูกข้าวฤดูนาปี) โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่มีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด รองลงมา
คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีพื้นที่ปลูกเท่ากับ ๔๒.๘๗, ๒๐.๕๒, ๑๕.๗๒ และ ๑.๕๖ ล้านไร่ 
ตามล าดับ ในฤดูนาปี ปี ๒๕๕๓/๕๔ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด ๔.๒๐ ล้านไร่ 
ส่วนจังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ปลูกข้าวน้อยที่สุด ๑๒๘ ไร่ โดยการปลูกข้าวในฤดูนาปีนี้  เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขต
ชลประทาน ๑๓.๖๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๙ ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปีทั้งหมด และเป็นพื้นที่ที่
อยู่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ หรือน้ าฝน ๕๐.๙๕ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๑ 
ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปีทั้งหมด ส่วนในฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่
ปลูกข้าวมากที่สุด ๑.๑๖ ล้านไร่ ในขณะที่จังหวัดตราดมีพื้นที่ปลูกข้าวน้อยที่สุด ๒๓๓ ไร่ 

 ๒) ผลผลิต ประเทศไทยผลิตข้าวเปลือกได้ทั้งหมด ๓๕.๕๘ ล้านตัน แยกเป็นผลผลิตข้าวฤดู
นาปี ปี ๒๕๕๓/๕๔ ปริมาณ ๒๕.๔๕ ล้านตัน และฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๔ ปริมาณ ๑๐.๑๔ ล้านตัน โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่มีผลผลิตข้าวมากที่สุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมี
ผลผลิตเท่ากับ ๑๔.๔๗, ๑๑.๐๖, ๙.๔๔ และ ๐.๖๑ ล้านตัน ตามล าดับ ในฤดูนาปี ปี ๒๕๕๓/๕๔ จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีผลผลิตข้าวมากที่สุด ๑.๒๒ ล้านตัน ส่วนจังหวัดภูเก็ตมีผลผลิตข้าวน้อยที่สุด ๖๐ ตัน 
ในฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีผลผลติข้าวมากที่สุด ๐.๘๑ ล้านตัน ส่วนจังหวัดตราด
มีผลผลิตข้าวน้อยที่สุด ๙๖ ตัน 

 ๓) ผลผลิตต่อพ้ืนท่ีปลูก ชาวนาสามารถผลิตข้าวเปลือกได้เฉลี่ยไร่ละ ๔๔๑ กิโลกรัม โดยการ
ปลูกข้าวในฤดูนาปี ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ ๓๙๔ กิโลกรัม ส่วนการปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 
๖๓๐ กิโลกรัม ภาคกลางเป็นภาคที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ ๖๐๑, ๕๓๙, ๓๘๙ และ ๓๓๘ กิโลกรัม ตามล าดับ ในฤดู
นาปี ปี ๒๕๕๓/๕๔ จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด ๗๔๗ กิโลกรัม ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มี
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ าสุด ๒๖๑ กิโลกรัม ในฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่มีผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่สูงสุด ๘๑๐ กิโลกรัม ส่วนจังหวัดยะลามีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ าสุด ๓๙๒ กิโลกรัม 

 ๔) พันธุ์ข้ำว ในฤดูนาปี ปี ๒๕๕๒/๕๓ ชาวนาปลูกข้าวพันธ์ุขาวดอกมะลิ ๑๐๕ มากที่สุดให้
ผลผลิตไร่ละ ๓๓๘ กิโลกรัม รองลงมาคือ พันธ์ุ กข๖ ให้ผลผลิตไร่ละ ๓๔๒ กิโลกรัม พันธ์ุราชการไม่ไวต่อช่วงแสง 
ให้ผลผลิตไร่ละ ๕๔๕ กิโลกรัม พันธ์ุชัยนาท ๑ ให้ผลผลิตไร่ละ ๕๒๕ กิโลกรัม และพันธ์ุสุพรรณบุรี ๑ ให้
ผลผลิตไร่ละ ๗๒๙ กิโลกรัม ส่วนฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๔ พันธ์ุชัยนาท ๑ และพันธ์ุชัยนาท ๒ ชาวนาปลูกมากที่สุด



๓ 

ให้ผลผลิตไร่ละ ๕๕๐ กิโลกรัม รองลงมาคือพันธ์ุสุพรรณบุรี ๑ ให้ผลผลิตไร่ละ ๖๑๑ กิโลกรัม และพันธ์ุ
ราชการไม่ไวแสง ให้ผลผลิตไร่ละ ๕๙๘ กิโลกรัม 

๑.๒ วิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องข้ำว 
 สถำนกำรณ์กำรผลิตข้ำวของโลก  
 กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา ได้สรุปสถานการณ์การผลิตข้าวของโลก ปีการผลิต ๒๕๕๓/

๕๔ (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕) ดังนี ้
 ๑) พ้ืนท่ีเก็บเกี่ยวข้ำว การผลิตข้าวทั่วโลกมีพื้นที่เกบ็เกี่ยวรวม ๙๘๕.๖๓ ล้านไร่ โดยประเทศ

อินเดียเป็นประเทศที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวมากที่สุด ๒๖๗.๘๘ ล้านไร่ ส่วนประเทศอื่นที่มีการปลูกข้าวมากของ
โลก ได้แก่ จีน ๑๘๖.๖๙ ล้านไร่ อินโดนีเซีย ๗๕.๕๐ ล้านไร่ บังคลาเทศ ๗๓.๑๓ ล้านไร่ เวียดนาม ๔๗.๕๖ 
ล้านไร่ พม่า ๔๓.๗๕ ล้านไร่ และฟิลิปปินส์ ๒๗.๑๙ ล้านไร่ 

 ๒) ผลผลิตข้ำวสำร ทั่วโลกสามารถผลิตข้าวได้รวมทั้งสิ้น ๔๔๙.๓๐ ล้านตัน ข้าวสาร 
(๖๘๐.๗๖ ล้านตันข้าวเปลือก คิดจากข้าวสาร ๖๖๐ กิโลกรัม ได้มาจากการสีข้าวเปลือก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม) โดย
ประเทศจีนเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้มากที่สุด ๑๓๗.๐๐ ล้านตันข้าวสาร (๒๐๗.๕๘ ล้านตันข้าวเปลือก) ส่วน
ประเทศอื่นที่มีผลผลิตข้าวมากของโลก ได้แก่ อินเดีย ๙๕.๙๘ ล้านตันข้าวสาร (๑๔๕.๔๒ ล้านตันข้าวเปลือก) 
อินโดนีเซีย ๓๕.๕๐ ล้านตันข้าวสาร (๕๓.๗๙ ล้านตันข้าวเปลือก) บังคลาเทศ ๓๑.๗๐ ล้านตันข้าวสาร 
(๔๘.๐๓ ล้านตันข้าวเปลือก) เวียดนาม ๒๖.๓๗ ล้านตันข้าวสาร (๓๙.๙๕ ล้านตันข้าวเปลือก) พม่า ๑๐.๕๓ 
ล้านตันข้าวสาร (๑๕.๙๕ ล้านตันข้าวเปลือก) และฟิลิปปินส์ ๑๐.๕๔ ล้านตันข้าวสาร (๑๕.๙๗ ล้านตัน
ข้าวเปลือก) 

๑.๓  ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัยและประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับด้ำนข้ำวท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับข้าวในประเทศไทยมีมากมายและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้ึนอยู่กับ
การให้ความสนใจในประเด็นใด หรือประเด็นใดที่เกี่ยวข้อง ท าให้ปัญหาหลายๆ ปัญหาไม่ได้รับการดูแล
เท่าที่ควร หรือบางประเด็นไม่อยู่ในความสนใจ แต่โดยปัญหาหลักๆ ประกอบด้วย  

 ๑) พ้ืนท่ีปลูกข้ำวส่วนใหญ่อยู่ในเขตน้ ำฝน โดยพื้นที่กว่าร้อยละ ๗๐ อยู่ในเขตน้ าฝน ไม่มี
ระบบน้ าชลประทาน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนแหล่งน้ า สภาพดิน
ส่วนใหญ่มีปัญหาเสื่อมโทรม ขาดแคลนอินทรียวัตถุ ดินมีสภาพแข็งเนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยเคมีสะสมมาเป็นเวลานาน 
ประกอบกับสภาพดินในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่างซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าว ดินมีสภาพความ
เปรี้ยวจัด ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินมีสภาพเป็นดินเค็ม ซึ่งต้องมีการจัดการทรัพยากรดินอย่าง
เหมาะสมจึงจะเพิ่มผลผลิตได้   

 ๒) กำรปลูกข้ำวอย่ำงต่อเน่ืองตลอดปี โดยชาวนาภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ในเขต
ชลประทานมีการท านาปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องตลอดปี ท าให้ชาวนาต้องเร่งการผลิต หรือผลิตที่ไม่ค านึงคุณภาพ
ข้าวที่จะได้ ส่งผลให้ระบบนิเวศขาดความสมดุล ดินเสื่อมเกิดการระบาดของโรคแมลงศัตรูข้าว ท าให้ข้าวที่ได้มี
คุณภาพต่ า อีกทั้งชาวนายังขาดการจัดการขณะเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผลผลิตเกิดการสูญเสีย ในขณะเก็บเกี่ยวสูงประมาณร้อยละ ๕-๑๐ ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด ผลผลิตที่ได้
บางส่วนมีคุณภาพต่ า นอกจากนี้ชาวนามีการเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวดขณะที่ข้าวยังมีความช้ืนสูง 
และจ าหน่วยข้าวในทันที หากจัดการไม่ดีจะท าให้ข้าวมีคุณภาพต่ า  

 ๓) ประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวต่ ำ กล่าวคือ จากข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ของไทย ปีเพาะปลูก ๒๕๕๓/๕๔ ได้เพียงไร่ละ ๔๔๑ กิโลกรัม (นาปี ปี ๒๕๕๓/๕๔ ได้ไร่
ละ ๓๙๔ กิโลกรัม ส่วนนาปรัง ปี ๒๕๕๔ ได้ไร่ละ ๖๓๓ กิโลกรัม) จัดว่ายังต่ ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูล



๔ 

จากกระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕) โดยผลผลิตเฉลี่ยข้าวของโลกปี ๒๕๕๓/
๕๔ ไร่ละ ๖๘๘ กิโลกรัม สหรัฐอเมริกา ๑,๒๐๖ กิโลกรัม จีน ๑,๐๔๘ กิโลกรัม และเวียดนาม ๘๘๕ กิโลกรัม 
โดยสาเหตุส าคัญที่ประสิทธิภาพการผลิตข้าวของประเทศไทยยังต่ าอยู่ คือ พื้นที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่อยู่นอกเขต
ชลประทาน อาศัยน้ าฝนในการเพาะปลูก และสภาพดินส่วนใหญ่มีปัญหาเสื่อมโทรม รวมทั้งขาดแคลนเมล็ด
พันธ์ุด ี  

 ๔) ต้นทุนกำรผลิตสูง ชาวนามีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงข้ึนทุกปีทั้งค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยเคมี ค่า
สารเคมี และค่าเมล็ดพันธ์ุ ทั้งนี้ เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่สูงมากเกินกว่าค าแนะน า 
และใช้กรรมวิธีการผลิตที่ยังไม่ ถูกต้องเหมาะสม ขาดการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการให้มี
ประสิทธิภาพและสอดรับกันทั้งระบบ ตั้งแต่การขนส่งและจัดเก็บปัจจัยการผลิต การเก็บรักษาผลผลิต จนถึง
การขนส่งผลผลิตไปจ าหน่ายให้ผู้รับซื้อข้าว  

 ๕) ชำวนำขำดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี การผลิตและการกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ของชาวนาอย่างเพียงพอและทั่วถึง   

 ๖) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำวเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมยังมีน้อย  และยังไม่สามารถแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ข้ันสูง รวมทั้งขาดระบบการเช่ือมโยงวัตถุดิบข้าวที่มีคุณภาพ เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์  

 ๗) องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับชำวนำยังขำดเอกภำพ องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตข้าวและชาวนา มีจ านวนมากซึ่งถูกจัดตั้งข้ึนมาตามวัตถุประสงค์ตามที่กลุ่มบุคคลทั่วไปประกอบอาชีพ
เหมือนกันต้องการแก้ปัญหาของตนเป็นหลัก สมาคมต่างๆ ยังขาดความเป็นเอกภาพในการร่วมกันแก้ไขปัญหา
การผลิตข้าวของชาวนา  

 ๘) หน่วยงำนวิจัยด้ำนข้ำวขำดแคลนนักวิจัยและงบประมำณ  งานวิจัยด้านข้าวยังขาด
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของประเทศ หน่วยงานวิจัยยังขาดแคลนนักวิจัยข้า ว 
โดยเฉพาะนักปรับปรุงพันธ์ุข้าว รวมทั้งขาดการสนับสนุนงบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการวิจัยที่
ทันสมัย 

๑.๔  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนข้ำวท่ีเป็นท่ี
ต้องกำรของประเทศ 

๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

๒) จุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรวิจัยข้ำว 
จุดแข็ง (Strengths) 
(๑) ประเทศไทยมีเสถียรภำพในกำรผลิตข้ำวสูง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและสภาพ

ภูมิอากาศ เอื้อต่อการปลูกข้าว และมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติน้อย 
(๒) ประเทศไทยสำมำรถผลิตข้ำวได้หลำกหลำยชนิดทุกชั้นคุณภำพ เช่น ข้าวหอมมะลิ 

ข้าวหอมปทุม ข้าวขาว ๑๐๐%-๒๕% ปลายข้าว ข้าวนึ่ง และข้าวเหนียว สามารถตอบสนองกับความต้องการ
ของตลาดได้ทุกตลาด ที่ส าคัญประเทศไทยสามารถปลูกข้าวพันธ์ุขาวดอกมะลิ ๑๐๕ และพันธ์ุ กข๑๕ ซึ่ง
จัดเป็นข้าวหอมที่มีคุณสมบัติโดดเด่น ในด้านกลิ่นหอม เมล็ดข้าวสารใส เรียวยาว นุ่ม และทานอร่อย เป็นที่
ยอมรับของตลาดโลก นอกจากนี้ ยังมีข้าวพันธ์ุปทุมธานี ๑ และพันธ์ุ กข๓๓ (หอมอุบล ๘๐) ก็จัดเป็นข้าวหอม
ที่มีคุณสมบัติดีเช่นกัน 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.arda.or.th%2F&ei=6RhWUq-TLcrlrAezvYCQDg&usg=AFQjCNH8oeCdEhY1IdFRQ2RPq4gVnaU37g&bvm=bv.53899372,d.bmk


๕ 

(๓) ประเทศไทยมีควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมข้ำว สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน
การวิจัยพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดยมีเช้ือพันธ์ุข้าวที่เก็บรวบรวมไว้ในธนาคารเช้ือพันธ์ุข้าวมากกว่า 
๒๐,๐๐๐ ตัวอย่างเช้ือพันธ์ุ ซึ่งในจ านวนน้ีเป็นข้าวพื้นเมืองของไทย ๑๗,๐๐๐ ตัวอย่างเช้ือพันธ์ุ 

(๔) ข้ำวไทยเป็นข้ำวท่ีประจักษ์ว่ำเป็นข้ำวคุณภำพดีมาเป็นเวลายาวนานอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การส่งออกข้าวไทย เป็นที่ยอมรับในความน่าเช่ือถือในด้านคุณภาพแก่ประเทศผู้ซื้อ 

(๕) ข้ำวมีควำมผูกพันกับชีวิตคนไทยมำแต่โบรำณกำลนับพันปี การปลูกข้าวก่อให้เกิด
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามคู่กับชาติไทย สืบสานต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอาชีพท านาเป็นอาชีพที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณในการเพาะปลูกข้าว ซึ่งถูกถ่ายทอดมาจากบรรพ
บุรุษสู่ลูกหลานชาวนาในปัจจุบัน ถือได้ว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ สามารถใช้ทักษะและ
ประสบการณ์ที่สร้างสมมายืนหยัดต่อสู้กับความยากล าบากนานัปการ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารเพื่อเลี้ยงคนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่ส าคัญชาวนาถือได้ว่าเป็นชนกลุ่มใหญ่ มีจ านวนมากถึง ๓.๗ ล้านครัวเรือน 
เป็นกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในบรรดาเกษตรกรทั้งหลาย อยู่กระจายกันทั่วประเทศ แต่มีบทบาทต่อภาวะทาง
การเมือง การปกครองและความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลทุกรัฐบาลจะให้ความสนใจในปัญหาเรื่องข้าวของ
ชาวนามากที่สุด เพราะถือว่าเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ของประเทศ 

(๖) มีองค์กรและคณะกรรมกำรก ำกับดูแลท่ีให้ควำมส ำคัญของข้ำวในฐำนะเป็นพืช
เศรษฐกิจหลักหลำยองค์กร เช่น คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสรมิการ
ส่งออก และกระทรวงพาณิชย์ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
(๑) พ้ืนท่ีปลูกข้ำวส่วนใหญ่อยู่ในเขตน้ ำฝน โดยพื้นที่กว่าร้อยละ ๗๐ อยูใ่นเขตน้ าฝน ไม่

มีระบบน้ าชลประทาน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนแหล่งน้ า สภาพ
ดินส่วนใหญ่มีปัญหาเสื่อมโทรม ขาดแคลนอินทรียวัตถุ ดินมีสภาพแข็งเนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยเคมีสะสมมาเป็น
เวลานาน ประกอบกับสภาพดินในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าว ดิน
มีสภาพความเปรี้ยวจัด ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินมีสภาพเป็นดินเค็ม ซึ่งต้องมีการจัดการทรัพยากร
ดินอย่างเหมาะสมจึงจะเพิ่มผลผลิตได้ 

(๒) ปลูกข้ำวอย่ำงต่อเน่ืองตลอดปี โดยชาวนาภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ในเขต
ชลประทานมีการท านาปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องตลอดปี ท าให้ชาวนาต้องเร่งการผลิตหรือผลิตที่ไม่ค านึงคุณภาพ
ข้าวที่จะได้ ส่งผลให้ระบบนิเวศขาดความสมดุล ดินเสื่อมเกิดการระบาดของโรคแมลงศัตรูข้าว ท าให้ข้าวที่ได้มี
คุณภาพต่ า อีกทั้งชาวนายังขาดการจัดการขณะเก็บเกี่ยว และหลังการเก็ บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผลผลิตเกิดการสูญเสีย ในขณะเก็บเกี่ยวสูงประมาณร้อยละ ๕-๑๐ ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด ผลผลิตที่ได้
บางส่วนมีคุณภาพต่ า นอกจากนี้ชาวนามีการเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวดขณะที่ข้าวยังมีความช้ืนสูง 
และจ าหน่วยข้าวในทันที หากจัดการไม่ดีจะท าให้ข้าวมีคุณภาพต่ า 

(๓) ประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวต่ ำ กล่าวคือ จากข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ของไทย ปีเพาะปลูก ๒๕๕๓/๕๔ ได้เพียงไร่ละ ๔๔๑ กิโลกรัม (นาปี ปี ๒๕๕๓/๕๔ ได้ไร่ละ 
๓๙๔ กิโลกรัม ส่วนนาปรัง ปี ๒๕๕๔ ได้ไร่ละ ๖๓๓ กิโลกรัม) จัดว่ายังต่ ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจาก
กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕) โดยผลผลิตเฉลี่ยข้าวของโลกปี ๒๕๕๓/๕๔ ไร่
ละ ๖๘๘ กิโลกรัม สหรัฐอเมริกา ๑,๒๐๖ กิโลกรัม จีน ๑,๐๔๘ กิโลกรัม และเวียดนาม ๘๘๕ กิโลกรัม โดย
สาเหตุส าคัญที่ประสิทธิภาพการผลิตข้าวของประเทศไทยยังต่ าอยู่คือ พื้นที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่อยู่นอกเขต
ชลประทาน อาศัยน้ าฝนในการเพาะปลูก และสภาพดินส่วนใหญ่มีปัญหาเสื่อมโทรม รวมทั้งขาดแคลนเมล็ดพันธ์ุดี 



๖ 

(๔) ต้นทุนกำรผลิตสูง ชาวนามีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงข้ึนทุกปีทั้งค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยเคมี 
ค่าสารเคมี และค่าเมล็ดพันธ์ุ ทั้งนี้ เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่สูงมากเกินกว่าค าแนะน า 
และใช้กรรมวิธีการผลิตที่ยังไม่ ถูกต้องเหมาะสม ขาดการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการให้มี
ประสิทธิภาพและสอดรับกันทั้งระบบ ตั้งแต่การขนส่งและจัดเก็บปัจจัยการผลิต การเก็บรักษาผลผลิต จนถึง
การขนส่งผลผลิตไปจ าหน่ายให้ผู้รับซื้อข้าว 

(๕) ชำวนำขำดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี การผลิตและการกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ของชาวนาอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

(๖) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำวเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมยังมีน้อย และยังไม่สามารถแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ข้ันสูง รวมทั้งขาดระบบการเช่ือมโยงวัตถุดิบข้าวที่มีคุณภาพ เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

(๗) ชำวนำรำยย่อย ยังขำดควำมรู้ ชาวนาอีกเป็นจ านวนมากยังขาดการพัฒนาให้มี
ความรู้และความสามารถในการผลิตข้าว และการบริหารจัดการอย่างจริงจัง และส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรราย
ย่อยยังไม่ให้ความส าคัญเพียงพอในการสร้างความเข้มแข็งในรูปสถาบันเกษตรกร 

(๗) ชำวนำมีอำยุมำก รำยได้ต่ ำ ชาวนาซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของเกษตรกรทั้ง
ประเทศมีสัดส่วนรายได้จากการท านาต่ ากว่าอาชีพการเกษตรอื่นๆ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ มีฐานะด้อยกว่า
เกษตรกรอื่นทั้งในด้านระบบการศึกษา โอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ อาชีพท านา
ไม่สามารถท ารายได้แก่ชาวนาอย่างเพียงพอ จึงเกิดการละทิ้งนาเพื่อแสวงหาแหล่งรายได้อื่นที่ให้ผลตอบแทน
สูงกว่า รวมทั้งลูกหลานชาวนาปฏิเสธที่จะสืบทอดอาชีพการท านา เนื่องจากยากล าบาก รายได้น้อย ขาด
สวัสดิการหรือระบบการประกันรายได้ที่เหมาะสม ประกอบกับชาวนา ปัจจุบันมีอายุระหว่าง ๔๐-๕๗ ปี คิด
เป็นร้อยละ ๖๗.๙ อายุมากกว่า ๖๐ ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖ อายุเฉลี่ยประมาณ ๕๗ ปี และแนวโน้มใน
อีก ๑๐ ปีข้างหน้า ชาวนาจะมีอายุเฉลี่ยเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ปัจจุบันชาวนาเป็นจ านวนมากหลุดจากฐานชุมชนที่
เคยเป็นเจ้าของและต้องเช่าที่นาท ามาหากิน ส่งผลให้ชาวนาไม่มีแรงจูงใจในการที่จะปรับปรุงพื้นที่นาให้มี
สภาพอุดมสมบูรณ์ ท าให้การท างานกับชาวนามีความยาก 

(๘) องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับชำวนำยังขำดเอกภำพ องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตข้าวและชาวนามีจ านวนมาก ซึ่งถูกจัดตั้งข้ึนมาตามวัตถุประสงค์ตามที่กลุ่มบุคคลทั่วไปประกอบอาชีพ
เหมือนกันต้องการแก้ปัญหาของตนเป็นหลัก สมาคมต่างๆ ยังขาดความเป็นเอกภาพในการร่วมกันแก้ไขปัญหา
การผลิตข้าวของชาวนา 

(๙) หน่วยงำนวิจัยด้ำนข้ำวขำดแคลนนักวิจัยและงบประมำณ งานวิจัยด้านข้าวยังขาด
การบูรณาการรว่มกันระหว่างหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของประเทศ หน่วยงานวิจัยยังขาดแคลนนักวิจัยข้าว โดยเฉพาะ
นักปรับปรุงพันธ์ุข้าว รวมทั้งขาดการสนับสนุนงบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการวิจัยที่ทันสมัย 

๑.๕  นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนข้ำวท่ีเป็นท่ี
ต้องกำรของประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการให้ทุนวิจัยด้านข้าว 
จากกรมการข้าว และหน่วยให้ทุนต่างๆ ได้แก่ วช. สกว. สวทช. สวก. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดท าระบบฐานข้อมูลระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๓ โดยได้ข้อมูลมาระดับหนึ่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์โครงการวิจัยและงบประมาณงานวิจัยข้าว ๕ ด้านหลัก ประกอบด้วย ๑) พันธ์ุ ๒) การ
ผลิต ๓) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ๔) การแปรรูป และ ๕) เศรษฐกิจและการตลาดข้าว ประกอบกับ
ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมระดมสมองก าหนดทิศทางงานวิจัยข้าว ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม 
๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นมาด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 



๗ 

ประชุมระดมสมอง ประชุมกลุ่มย่อยผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์งานวิจัยข้าว ปี 
๒๕๕๕-๒๕๕๙ สามารถจัดท าร่างยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าวได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) ประเทศต่ำงๆ ต่ืนตัวในกำรวิจัยพันธุ์ข้ำวท่ีให้ผลผลิตสูง โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา
พันธ์ุข้าวหอม ที่มีลักษณะคล้ายกับข้าวพันธ์ุขาวดอกมะลิ ๑๐๕ 

๒) สภำพภูมิอำกำศของโลกมีกำรเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกมี
แนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมา เช่น การสูญพันธ์ุของพืชและสัตว์ต่างๆ ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด 

๓) ประเทศคู่แข่งในกำรผลิตและกำรค้ำมีมำกขึ้น และแข็งแกร่งขึ้น ได้แก่ ประเทศ
เวียดนาม ปากีสถาน สหรัฐอเมริกา อินเดีย จีน และกัมพูชา 

๔) ประเทศผู้น ำเข้ำมีมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำเพ่ิมขึ้น เช่น ด้านสุขอนามัย และด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๕) ปัจจัยกำรผลิตท่ีน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศมีรำคำสูง ปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ เช่น 
ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช ศัตรูพืช ที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูง และมีแนวโน้มสูงข้ึน ส่งผลให้
ต้องซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่สูงข้ึน 

๖) กลุ่มทุนต่ำงชำติสนใจเข้ำมำประกอบธุรกิจทำงกำรเกษตรในไทย โดยมีกระแสข่าว
ชาวต่างชาติร่วมมือกับคนไทยท าการกว้านซื้อหรือเช่าที่นาหลายรูปแบบให้ราคาสูง ในหลายจังหวัด โดยเฉพาะ
พื้นที่แหล่งปลูกข้าวใหญ่ในภาคกลาง ส่งผลกระทบให้ชาวนาไม่มีที่ดินท ากิน เสียค่าเช่า และพื้น ที่นาถูก
ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน 

๗) สถำนกำรณ์น้ ำมันโลกมีรำคำแพงและมีแนวโน้มสูงขึ้น ท าให้ชาวนาหันไปปลูกพืช
พลังงานในนาข้าวที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการปลูกข้าว 

๘) งำนวิจัยและงำนส่งเสริมข้ำวในต่ำงประเทศมีกำรสนับสนุนงบประมำณมำกกว่ำ
ประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศที่ผลิตและส่งออกข้าวหลัก เช่น เวียดนาม สหรัฐอเมริกา มีการลงทุนในการ
พัฒนาข้าว และชาวนามากกว่าไทย สหรัฐอเมริกาเร่งวิจัยข้าวหอมเพื่อทดแทนการน าเข้าข้าวหอมมะลิจากไทย 
เวียดนามเร่งพัฒนาข้าวหอมเพื่อแข่งขันกับข้าวหอมของไทย 

 วช. ตระหนักถึงความส าคัญของการบูรณาการด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหลัก เพื่อการน าไปใช้ให้
เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวิจัยและพัฒนาอย่างรอบด้าน จึงมีการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าวข้ึน เพื่อใช้สนับสนุน
และแก้ปัญหาเรื่องข้าวประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และเพื่อให้ยุทธศาสตร์ฯ มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่ เป็นปัจจุบัน  จึงได้ก าหนด
รายละเอียดของยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยยึดเนื้อหาของแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญ 
คือ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๙) นโยบายรัฐบาลปัจจบุัน (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยที่ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าวจะสอดคล้องและเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ จะเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อ
หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ในประเด็นหลักด้านเกษตร มีแนวทางการด า เนินการด้านแผนการ
ก าหนดพื้นที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินค้าเกษตร  

ความเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ ๑๑ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความ
เข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  ในแนวทางการพัฒนา ๕ .๑ การพัฒนา



๘ 

ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ส าหรับความเช่ือมโยงกับนโยบาย
รัฐบาลปัจจุบัน คือ นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายเฉพาะด้าน นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ในหัวข้อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธ์ุฯ  และหัวข้อการเร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต  ลด
การใช้ทรัพยากร และลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก ด้วยหลักการ การลด การใช้ การใช้ซ้ า และการน า
กลับมาใช้ใหม่ เพิ่มปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น 

ส าหรับความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณปี ๒๕๕๕ กล่าวคือ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเสรมิสรา้งโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และส าหรับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๖ 
พบว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
โดยเฉพาะแผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ตามแผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และแผนงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และสุดท้าย คือ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ โดยสอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน การส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร แผนงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  
 
๒. วิสัยทัศน์กำรวิจัย 

การวิจัยและพัฒนาช่วยส่งเสริมข้าวไทยเป็นหนึ่งในตลาดโลก 
 
๓. พันธกิจกำรวิจัย 

๓.๑ วิจัยและพัฒนาข้าวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของประเทศและความต้องการของตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศ 

๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและการบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ ยุทธศำสตร์ด้ำนพันธุ์ข้ำว 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๑.๑ ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุข้าวลูกผสม (๑๕%) 
แผนงานวิจัยที่ ๑  เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสู่อุตสาหกรรม 
แผนงานวิจัยที่ ๒ เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุเพื่อเพิ่มคุณภาพ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๑.๒  การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุเพื่อความมั่นคงทางอาหาร (ข้าวไร่ ข้าวที่สูง)  
แผนงานวิจัยที่ ๑  การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุที่มีความหลากหลายของพันธ์ุพื้นเมือง 
แผนงานวิจัยที่ ๒  การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุเพื่อการพัฒนาชุมชนและความมั่นคงทางอาหาร

ของชุมชน 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๑.๓ การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  



๙ 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๑.๔ การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุโดยใช้เทคโนโลยีด้านสรีรวิทยาให้ได้พันธ์ุใหม่เพิ่ม
ผลผลิต  
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๑.๕ การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตในนาน้ าฝน  
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๑.๖ การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตข้าวนาชลประทาน  

แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยพันธ์ุเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม เช่น การพัฒนาพันธ์ุข้าวยืดตัว 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๑.๗ การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุเพื่อเพิ่มคุณภาพทางโภชนาการ หรือข้าว

ลักษณะเฉพาะ  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรผลิต  
ยุทธศำสตร์ท่ี ๒.๑ ยุทธศาสตร์วิจัยการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว  
แผนงานวิจัยที่ ๑ วิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธ์ิภาพการผลิตเมล็ดพันธ์ุ คัดเมล็ดพันธ์ุหลัก 

และเมล็ดพันธ์ุจ าหน่ายของภาครัฐ 
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวลูกผสม 
แผนงานวิจัยที่ ๓ วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน 
แผนงานวิจัยที่ ๔ วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธ์ุจ าหน่ายโดยภาคเอกชนภายใต้

การแนะน าและก ากับมาตรฐานโดยภาครัฐ 
แผนงานวิจัยที่ ๕ วิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับเกษตรกร ในพื้นที่นาน้ าฝนผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวใช้เอง 

                 ยุทธศำสตรท่ี์ ๒.๒ ยุทธศาสตร์วิจัยการเพิ่มศักยภาพผลผลิตข้าวนาชลประทาน  
แผนงานวิจัยที่ ๑ วิจัยเชิงลึกทางสรีร วิทยาการผลิตเพื่ อเพิ่ มศักยภาพผลผลิตข้าวนา

ชลประทาน 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๒.๓ วิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวในนิเวศนา

ชลประทาน  
แผนงานวิจัยที่ ๑  วิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการระบบการผลิตข้าวในพื้นที่นาชลประทาน 

(ทุกข้ันตอนการผลิต) 
แผนงานวิจัยที่ ๒  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดต้นทุนในพื้นที่นาชลประทาน 

(ปัจจัยการผลิต และทรัพยากร) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนงานวิจัยที่ ๓  ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้การเพิ่มผลิตภาพข้าวในพื้นที่ผลิตข้าวของ

นาชลประทาน 
แผนงานวิจัยที่ ๔  วิจัยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตข้าวนาชลประทาน 
แผนงานวิจัยที่ ๕  วิจัยและพัฒนาการอารักขาข้าวนาชลประทานแบบบูรณาการ (โรค แมลง 

สัตว์ศัตรูพืช และวัชพืช) 
แผนงานวิจัยที่ ๖  วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตข้าวลูกผสมแบบบูรณาการ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๒.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในนิเวศนาน้ าฝน  
แผนงานวิจัยที่ ๑  วิจัยเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการผลติและคุณภาพของข้าวหอมมะลแิละ กข๖  
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับเกษตรกรเพื่อพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ข้าวนาน้ าฝนในพื้นที่เฉพาะ 
แผนงานวิจัยที่ ๓  วิจัยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตข้าวนาน้ าฝน 
แผนงานวิจัยที่ ๔  วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชโดยมีข้าวเป็นพืชหลักในพื้นที่นาน้ าฝน 



๑๐ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๒.๕ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าว  
แผนงานวิจัยที่ ๑ วิจัยเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรส าหรับ

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

ร่วมกัน 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๒.๖ พัฒนาสถาบันชาวนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกร  
แผนงานวิจัยที่ ๑ วิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการสืบทอดอาชีพการท านา และ

เสริมสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพท านา 
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิตข้าว 
แผนงานวิจัยที่ ๓ วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาสื่อที่เหมาะสมต่อ

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และกติกาการค้าสินค้าเกษตร   
แผนงานวิจัยที่ ๔ ศึกษากระบวนการบริหารจัดการของเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างเกษตรกร

รุ่นใหม่ ที่น าไปสู่การพัฒนาสถาบันเกษตรกร 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรหลังเก็บเกี่ยว 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๓.๑ ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพข้าว  
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์สมบัติของเมล็ดข้าวที่สามารถใช้ในการคาดคะเน

คุณภาพเมล็ดและคุณภาพการสี รวมทั้งความช้ืนอย่างรวดเร็วส าหรับใช้ในการซื้อขายข้าวเปลือกความช้ืนสูง
เกินที่จะใช้วิธีการตรวจแบบปกติ รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพด้านอื่นๆ ของเมล็ดและการพัฒนาอุปกรณ์
ส าหรับประเมินคุณภาพเมล็ด  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๓.๒ ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมใน
เขตผลิตข้าวนาปรังและข้าวหอมมะลิ  

เป็นการวิจัยและพัฒนาหาระบบการจัดการข้าวเปลือกนาปรังที่เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูฝน และ
การจัดการข้าวเปลือกพันธ์ุขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ให้คงคุณภาพด้านการบริโภคและการสีดี โดยร่วมมือกันระหว่าง
นักวิจัยกับสถาบันชาวนา รวมทั้งการวิจัยให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว 

แผนงานวิจัยที่ ๑ วิจัยและพัฒนาการจัดการข้าวเปลือกความช้ืนสูงที่ปลูกในฤดูนาปรัง 
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิจัยและพัฒนาการจัดการข้าวเปลือกหอมมะลิ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๓.๓ ยุทธศาสตร์การวิจัยประเภทข้าวที่ผู้บริโภคนิยมในแต่ละภูมิภาคของ

ประเทศและต่างประเทศ   
เป็นการส ารวจและวิเคราะห์คุณภาพข้าวสารที่ผู้บริโภคนิยมในภาคต่างๆ ของประเทศ และ

ตลาดต่างประเทศ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการสินค้าข้าวให้เหมาะสม 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๓.๔ ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาข้าวเปลือกและ

ข้าวขาวเพื่อชะลอความเสื่อมคุณภาพ  
เป็นการวิจัยหาสาเหตุการสูญเสียเมล็ดข้าวทั้งทางคุณภาพและปริมาณในโรงเก็บรักษา

ข้าวเปลือกและข้าวขาว และพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดการเสียหายและชะลอการเสื่อมคุณภาพเมล็ดข้าว เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างสุขลักษณะของโรงเก็บรักษา 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแปรรูป 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๔.๑ ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ตลอดจน

การควบคุมคุณภาพ  



๑๑ 

เป็นการวิจัยและพัฒนากระบวนการพื้นฐานระดับห้องปฏิบัติการส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์
ข้าวที่เป็นอาหารและมิใช่อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าของเมล็ดข้าวและผลพลอยได้จากการแปรสภาพ รวมทั้งส่วน
อื่นๆ ของต้นข้าว การวิจัยน้ีครอบคลุมถึงประเภทข้าวและชนิดบรรจภัุณฑ์ที่เหมาะสม รวมทั้งอายุการเก็บรักษา 
แนวทางในการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวสู่อุตสาหกรรม  
เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับหรอืขยายกระบวนการพื้นฐานในการผลิตผลติภัณฑ์ข้าวสู่

อุตสาหกรรมทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องจักรส าหรับการผลิต  
แผนงานวิจัยที่ ๑ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสู่นวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมทุกระดับ 
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวระดับครัวเรือนสู่

ระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง 
ยุทธศำสตรท่ี์ ๔.๓ ยุทธศาสตร์การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อการโภชนาการและ

เภสัชกรรม  
เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าโภชนาการของเมล็ดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว รวมถึงสาร

ต่างๆ จากเมล็ดและผลพลอยได้จากข้าวที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๔.๔ การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวคุณภาพต่ าและข้าวนึ่ง (Parboiled 

Rice)  
เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวที่มีคุณภาพต่ าและข้าวนึ่งโดยใช้เทคโนโลยีที่

ประหยัดพลังงานและลดต้นทุน รวมทั้งการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจและกำรตลำดข้ำว 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๕.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการผลิตข้าว (๒๐%) 
แผนงานวิจัยที่ ๑  วิจัยความต้องการของตลาดต่อพันธ์ุข้าว  
แผนงานวิจัยที่ ๒  วิจัยผลกระทบของพันธ์ุข้าวปทุมธานี ๑ (ข้าวหอมปทุม) ที่มีต่อตลาดการค้า

ข้าว  
ยุทธศำสตร์ท่ี ๕.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการด าเนิน

ธุรกิจของภาคเกษตรกร  
แผนงานวิจัยที่ ๑  วิจัยระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อยกระดับจากภาคครัวเรือน

สู่ผู้ประกอบการขนาดย่อม  
แผนงานวิจัยที่ ๒  วิจัยการรวมกลุ่ม เกษตรกรผู้ปลูก ข้าวเพื่ อการลดต้นทุ นการ ผลิต 

(Economy of Scale) 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๕.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ  
แผนงานวิจัยที่ ๑ วิจัยการสร้างความสมดุลอุปสงค์และอุปทานของข้าวไทยแต่ละชนิด เพื่อ

เป็นแนวทางการสร้างตลาดใหม่   
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิจัยแนวโน้มความต้องการของตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ  
แผนงานวิจัยที่ ๓ วิจัยรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเพื่อการส่งออก  
แผนงานวิจัยที่ ๔ วิจัยแนวโน้มความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อการบริโภค

ภายในประเทศ และการส่งออกต่างประเทศ 
แผนงานวิจัยที่ ๕ วิจัยศักยภาพทางการตลาดในตลาดต่างประเทศ 
แผนงานวิจัยที่ ๖  วิจัยเชิงส ารวจโรงสีข้าวนึ่งในประเทศไทยเพื่อการขยายตลาดข้าวนึ่งใน

ตลาดต่างประเทศ 



๑๒ 

แผนงานวิจัยที่ ๗  การพัฒนาการตรวจสอบมาตรฐานข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเพื่อ
การบริโภคภายในประเทศ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๕.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจการค้าข้าวของรัฐบาล  
แผนงานวิจัยที่ ๑  การบริหารจัดการปริมาณและความต้องการข้าวไทยทั้งระบบ 
แผนงานวิจัยที่ ๒  การศึกษาและปรับปรุงเรื่องกฎระเบียบการค้าภายในประเทศให้เอื้อต่อผู้

ส่งออก 
แผนงานวิจัยที่ ๓  การศึกษาและพัฒนาระบบ Logistics เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งข้าว และ

ผลิตภัณฑ์ข้าว 
แผนงานวิจัยที่ ๔  การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างตลาดลักษณะเฉพาะเพื่อการส่งออก 

(เช่น ข้าวสุขภาพ) 
แผนงานวิจัยที่ ๕  การศึกษาความต้องการประเภทข้าวในตลาดเฉพาะ (niche market)  
แผนงานวิจัยที่ ๖  วิจัยเชิงนโยบายการก าหนดกฎระเบียบส าหรับฉลาก หรือบรรจุภัณฑ์ 
แผนงานวิจัยที่ ๗  วิจัยเปรียบเทียบเชิงนโยบายการปลูกข้าวและการส่งเสริมธุรกิจการค้าของ

ไทยกับประเทศผู้ส่งออกข้าวส าคัญ 
แผนงานวิจัยที่ ๘  วิจัยศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของประเทศไทย 
แผนงานวิจัยที่ ๙  การพัฒนานักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวในทุกขั้นตอน 
 

๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าว มีเป้าประสงค์ คือ 
๕.๑ ยุทธศาสตร์ด้านพันธ์ุข้าว มีเป้าประสงค์ คือ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตสายพันธ์ุข้าวให้

สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้สูง และสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนไป 
๕.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต มีเป้าประสงค์ คือ องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านข้าวที่สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อม สามารถผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวได้เพิ่มข้ึนทั้งปริมาณคุณภาพและมูลค่า 
๕.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการหลังเก็บเกี่ยว มีเป้าประสงค์  คือ เพิ่มประสิทธิภาพและการใช้

เทคโนโลยีในการจัดการหลังเก็บเกี่ยวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
๕.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการแปรรูป มีเป้าประสงค์ คือ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากข้าว 
๕.๕ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว มีเป้าประสงค์ คือ สนับสนุนให้เกิดการตลาดเชิงรุก 

มีสินค้าบริโภคและส่งออกได้ตรงตามความต้องการ 
 
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 

๖.๑ ผลผลิต 
 ๑) เชิงปริมาณ คือ ผลการวิจัยด้านข้าวในภาครัฐ ภาคเอกชน 
 ๒) เชิงคุณภาพ คือ สามารถน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับความต้องการ

ของประชาชน 
๖.๒ ผลลัพธ์ 
 ทุกภาคส่วนได้สามารถน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้ แก้ปัญหาได้ทุกภาคส่วน 
๖.๓ ตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านข้าวทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ ถูกบรรจุอยู่ในแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และน าไปใช้ได้จริง 



๑๓ 

๖.๔ เป้ำหมำย 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านข้าวสามารถขับเคลื่อนโดยมีงบประมาณผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม

มากยิ่งข้ึน 
 

๗. หน่วยงำนหลักและเครือข่ำยที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 
๗.๑ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
๗.๒ กรมการข้าว 
๗.๓ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
๗.๔ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
๘. กลยุทธ์แผนงำนวิจัยหลักและกรอบเวลำ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านข้าวทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ ด าเนินการภายใน ๔ ป ี
 

๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
เพื่อให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ จึงก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จ ดังนี้ 
๙.๑. ความชัดเจนของนโยบายการบริหารจัดการข้าวและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาคุณค่าของข้าว 
๙.๒. ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของประเทศและของโลก 
๙.๓. ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง 

 
๑๐. แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

เพื่อให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าวที่ก าหนด ข้ึนมีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จึงมีแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑๐.๑ การจัดท าแผนปฏิบัติการ  
  ต้องมีการก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อก าหนดแนวทาง ข้ันตอน 

วิธีการ/กิจกรรม และเจ้าภาพผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการแปลงกลยุทธ์และแผนงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
น าส่งผลผลิตและผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการ
ก าหนดกลไกของการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์การ
วิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม รวมทั้งสามารถปฏิบัติและน าส่งผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าวต้องเกี่ยวข้องกับภาคส่วน องค์กรและ

บุคคลจ านวนมากและต่อเนื่องตามกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญและจัดให้มีกลไกการสื่อสารและการ
ประสานงานอย่างเปน็ระบบ ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยจัดต้ังศูนย์ประสานงาน (Focal Point) ในแต่ละภาคส่วนที่
ชัดเจน และสนับสนุนให้มีการสื่อสารและประสานงานเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) 
และข้ามภาคส่วน (Inter-Sector Networking) ซึ่งอาจใช้ประโยชน์จากเครือข่ายออนไลน์ที่พัฒนาเป็นระบบ



๑๔ 

สังคมออนไลน์ (Social Networking) ส าหรับการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ รวมถึงการติดต่อขอ
ข้อมูลการวิจัยระหว่างภาคส่วนได้ 

 
๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
  ความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และความพร้อม

ด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้และมีจ านวน
เพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลกัษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่าง
มากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการวิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มี
การเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการประมวลผล
ปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะน าไปพัฒนาต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
  สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องข้าว ตั้งแต่ข้ันตอนการเริ่มต้นการท าวิจัย 
โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะผล การวิจัย 
นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  

 
๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าว บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
อย่างมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้การบริหารจัดการระบบ
วิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ การประเมินก่อนด าเนินการวิจัย (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอ
การวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด าเนินการวิจัย (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่ 
   ๑๑.๓ การประเมินผลหลังด าเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงาน
ด าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย 


