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	 สาระในหนังสือเล่มน้ีบอกผมว่า	 ความรู้ด้านการจัดการงานวิจัยของไทยได้ก้าวหน้าไปมาก 

หลงัการตพีมิพ์หนงัสอืการบรหิารงานวจัิย แนวคดิจากประสบการณ์ ฉบับพมิพ์ครัง้ที	่4	ในปี	พ.ศ.	2546 

ผมยิ่งมีความสุขที่ได้เห็นว่า	 ทีมงานของ	 สกว.	 ได้น�าประสบการณ์ที่ส่ังสม	 เขียนเป็นหนังสือออก 

เผยแพร่ก่อคุณูปการแก่สังคมไทยอย่างกว้างขวางต่อเน่ือง	 และบุคคลส�าคัญท่านหนึ่งในทีมงานคือ	 

รศ.ดร.จันทร์จรัส	เรี่ยวเดชะ	บรรณาธิการหนังสือเล่มนี้	

	 ตอนที่ผมเริ่มท�างานท่ี	 สกว.	 เม่ือเกือบสามสิบปีมาแล้ว	 ผมตั้งข้อสงสัยว่า	 ท�าไมไม่มีคนเขียน

หนังสือเล่าประสบการณ์การจัดการงานวิจัยในบริบทไทยเราเอง	 เพ่ือช่วยให้คนรุ่นหลังไม่ต้องลองผิด

ลองถูกเองมากเกินไป	และได้ตั้งปณิธานว่า	งานส�าคัญของ	สกว.	นอกจากให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแล้ว	

ยังมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบวิจัยของประเทศในหลายๆ	ด้าน	ด้านหนึ่งคือ	การจัดการงานวิจัย	

ซึง่ในสมยัทีผ่มท�างานอยูย่งัไม่แขง็แรงนัก	แต่ต่อมา	สกว.	ก็ได้ชือ่ว่าเป็นหน่วยงานสนบัสนนุการวจิยัทีม่ี

ระบบการจัดการเข้มแข็ง	และได้ตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการจัดการงานวิจัยออกเผยแพร่ในจ�านวนมาก

อย่างน่าชื่นชม	

	 หนังสือเล่มนี้มีพลังมาก	 เพราะเขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรง	 และน�าเอาทฤษฎีการจัดการ	

หรือกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม	 จากหนังสือในโลกตะวันตก	 มาตีความท�าความเข้าใจ	 เช่นเรื่อง	

Design	Thinking,	Log	Frame,	OKR,	Supply	Chain	Analysis,	Business	Model	Canvas,	Impact	

Pathway,	Outcome	Mapping	เป็นต้น	ท่านผู้อ่านจะได้ความรู้ทั้งเชิงสาระของงานวิจัย	 เชิงคุณค่า

ของผลงานวิจัย	และเชิงการจัดการโปรแกรมงานวิจัยขนาดใหญ่	ที่มีความซับซ้อน	และมีหลายขั้นตอน	

มีผู้เกี่ยวข้องหลากหลายกลุ่ม	หลากหลายผลประโยชน์	

ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
อดีตผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

กรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ

ค�ำนิยม

ผมอ่านต้นฉบับหนังสือเล่มนี้ด้วยความสดชื่นในอารมณ์
และใช้โหมดการอ่านแบบ reflective reading
คืออ่านไปทบทวนประสบการณ์ชีวิตของตนไป

ทั้งชีวิตตอนเป็นเด็กบ้านนอกลูกเกษตรกร
และชีวิตการท�างานที่ สกว. 8 ปี ระหว่างปี 2536 ถึง 2544



	 เร่ือง	งานวิจัยไก่พืน้เมอืง จากการอนรุกัษ์พนัธกุรรม สูก่ารสร้างอาชพีชมุชน และอาหารสขุภาพ 

เขียนโดย	ศ.ดร.มนต์ชัย	ดวงจินดาและ	รศ.ดร.จันทร์จรัส	 เรี่ยวเดชะ	อ่านแล้วผมบอกตัวเองว่า	นี่คือ 

ผลงานนวัตกรรมการเกษตรของไทยท่ีน่าภาคภูมิใจยิ่ง	 เรื่องนี้จะเป็นต�านานเล่าขานไปอีกนาน	 และ 

เป็นข้อเรียนรู้เรื่องการจัดการนวัตกรรมในหลากหลายบริบท	

	 อ่านเรือ่ง	PGS Rice Seed : แนวทางปฏบิตัสิูก่ารยกระดบัรายได้แกษตรกรผลติเมลด็พนัธุข้์าว 

เขียนโดย	 รศ.สมพร	 อิศวิลานนท์แล้ว	 ผมจินตนาการเห็นเหตุการณ์ระทึกใจ	 ในเชิงขัดแย้ง	 ที่เป็น 

ความท้าทายต่อความส�าเรจ็ของโครงการ	และวเิคราะห์โครงการต้องหาทางแก้ไขมากมาย	และเหน็ชดัว่า 

โครงการนีย้งัไม่บรรลผุลส�าเรจ็ตามความมุง่หมาย	แต่เม่ือดทูีต่ารางที	่1	(หน้า	27)	กลบัพบว่าโครงการนี ้

ให้ผลประโยชน์สงูสดุใน	10	โครงการ	แสดงว่า	เม่ือจบัเร่ืองส�าคัญจรงิๆ	ผลกระทบทางเศรษฐกจิเกิดข้ึนได้ 

แม้โครงการวิจัยจะยังไม่บรรลุผลตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้	 เป็นตัวอย่างความซับซ้อนของการจัดการ 

งานวิจัยได้เป็นอย่างด	ี

	 เนื่องจากกรณีศึกษาที่น�าเสนอเลือกมาจาก	 โครงการวิจัยชุด การยกระดับห่วงโซ่อุปทาน 

สินค้าเกษตร (SMAE)	การจัดการจงึเน้นการกระจายผลประโยชน์ไปยังผู้ประกอบการต้นน�้า	กลางน�า้	

และปลายน�้า	ให้เป็นธรรมยิ่งขึ้น	ซึ่งเป็นเป้าหมายที่น่าชื่นชม	

	 ท่านผู้อ่านจะสามารถตีความจากแต่ละกรณีศึกษา	 รวมทั้งจากตอนที่	 3	 เสียงสะท้อนจาก 

นักวิจัย	 เพ่ือท�าความเข้าใจหลักการและวิธีการ	 การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์	 และเพ่ือ 

น�าไปประยุกต์ใช้ในต่างบริบท	 ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น	 ทั้งในระดับการจัดการการให้ทุนวิจัย	 การจัดการ 

ชุดโครงการวิจัย	(โปรแกรม)	และการจัดการโครงการวิจัยที่ตนรับผิดชอบ	

	 ผมขอแสดงความยินดีทั้งต่อนักวิจัยของแต่ละโครงการของกรณีศึกษา	 ต่อท่านผู้สังเคราะห ์

กรณศีกึษาแต่ละตอน	ต่อบรรณาธิการ	คอื	รศ.	ดร.จันทร์จรสั	เรีย่วเดชะ	รวมท้ังต่อหน่วยงานทีส่นบัสนนุ

การจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือเล่มนี้ทั้ง	5	หน่วยงานคือ	สกสว.,	วช.,	บพท.,	แผนงานพัฒนาภูมิภาคและ

จังหวัด	4.0,	และสถาบันคลังสมองของชาติ	ในการร่วมกันต่อยอดทางปัญญาด้านการจัดการงานวิจัย

ให้แก่สังคมไทย

วิจารณ์	พานิช



	 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตรในประเทศไทยได้ด�าเนินการมาแล้วเกือบหนึ่งร้อยป	ี โดย

เริม่ต้นจากการวจิยัทีจ่ดุต้นน�า้เช่นการพฒันาพนัธุใ์หม่	ทัง้พนัธุพื์ชและพนัธุส์ตัว์	ซ่ึงกป็ระสบความ

ส�าเรจ็สงู	ได้พันธุใ์หม่ๆ	ทีก่ลายเป็นชือ่เสยีงของประเทศไทยในเวลาต่อมา	นักวจิยัจ�านวนมากก็ได้

ด�าเนินตามรอยนี้	 คือเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตรเป็นจุดๆ	ตามหัวข้อท่ีตนเองเชี่ยวชาญ	

โดยเชื่อว่าเมื่อมีจุดครบแล้วก็จะมีผู้มาประกอบจุดต่างๆ	 เหล่านั้นเข้าด้วยกันให้กลายเป็นระบบ

การผลิตที่ดี	 และเมื่อสามารถผลิตของดีๆ	 ได้แล้วก็จะขายได้เอง	 เพิ่งมาในระยะหลังๆ	 น้ีเอง 

ทีห่ลายฝ่ายตระหนกัว่าสมมตฐิานนีไ้ม่เป็นจรงิ	ในบางเรือ่งอาจไม่มผู้ีใดรบัหน้าทีป่ระกอบผลงาน

วิจัยเป็นจุดๆ	เหล่านั้นให้เป็นระบบ	และถึงแม้จะมีผู้พยายามท�าก็จะไม่สามารถท�าได้	เนื่องจาก

ผลงานวิจัยเหล่านั้นต่อกันไม่ได	้ขาดหายไปบ้าง	ไม่ครบที่จะเป็นระบบได้

	 นอกจากนี้	ในโลกธุรกิจสินค้าเกษตรมีเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ผลิต	มีการกีดกัน	มีการ

ครอบง�าตลาดจนถงึจดุขายปลายทาง	ซ่ึงทัง้หมดนีมี้ผลต่อความส�าเรจ็ของงานวจิยัทีจ่ะเข้าสู่ตลาด

การใช้งานจริงทั้งสิ้น	นักวิจัยจึงควรเข้าใจเส้นทางระหว่างผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคสุดท้าย	ที่เรียกว่า

ห่วงโซ่อุปทาน	 (supply	 chain)	 ให้ถ่องแท้ก่อน	 แล้วจึงก�าหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและ

ด�าเนนิการวจิยั	ผลงานวิจยัจงึจะประสบความส�าเรจ็และเกดิประโยชน์ในการใช้งานอย่างแท้จรงิ

ผู้เขียนได้ตั้งชื่อการวิจัยแบบนี้ว่า
เป็นการสร้าง “แพลตฟอร์ม” หรือชานชาลา

เช่นเดียวกับการขึ้นรถไฟที่จะต้องไปขึ้นที่ชานชาลา
เพื่อเห็นเป้าหมายและเห็นสถานีต่างๆ ที่จะต้องผ่าน

จะได้เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนออกเดินทาง

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
อดีตผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ประธานกรรมการคณะกรรมการอ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ค�ำนิยม



	 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้หยิบยกเร่ืองของห่วงโซ่อุปทานขึ้นมาเป็น 

ฐานเริ่มต้นในการวิจัยการเกษตร	โดยได้ทดลองท�าจริงกับสินค้าต่างๆ	กัน	ตั้งแต่ไก่พื้นเมือง 

ไปจนถึงเมล็ดพันธุ์ข้าว	 มีนักวิจัยจากหลายมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการหลายสิบคน	 

ท�างานร่วมกันบนพื้นฐานความเข้าใจระบบเดียวกัน	เพื่อจะได้เห็นว่างานวิจัยที่ตนเองท�านั้น

อยู่ตรงไหน	 เม่ือท�าส�าเร็จแล้วจะน�าส่งอย่างไร	 จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทาน

อย่างไร	เกิดผลต่อประโยชน์สุดท้ายคือเศรษฐกิจในพื้นที่เป้าหมายอย่างไร	จุดอื่นๆ	ที่จะต้อง 

ผ่านก่อนจะไปถึงจุดหมายปลายทางมีอะไรบ้าง	 และที่ส�าคัญอย่างหนึ่งก็คือจุดใดที่ไม่ควร 

ไปท�าเพราะอยู่นอกเส้นทาง	ท�าไปก็เสียเวลาเปล่า	เป็นต้น	ผู้เขียนได้ตั้งชื่อการวิจัยแบบนี้ว่า 

เป็นการสร้าง	 “แพลตฟอร์ม”	 หรือชานชาลา	 เช่นเดียวกับการขึ้นรถไฟที่จะต้องไปขึ้นที่ 

ชานชาลาเพื่อเห็นเป้าหมายและเห็นสถานีต่างๆ	 ที่จะต้องผ่าน	 จะได้เตรียมตัวให้พร้อม 

ก่อนออกเดินทาง	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.จนัทร์จรัส	เรีย่วเดชะ	บรรณาธิการหนงัสือเล่มนีเ้ป็นผู้ทีม่คีวามรู้

และประสบการณ์อย่างสงูมากในด้านการวางแผนการวจิยัเกษตร	เป็นนักวิจยัและเป็นผูบ้รหิาร 

ฝ่ายวจิยัเกษตรของส�านักงานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	(สกว.)	มาหลายสบิปี	ได้วางแนวทาง 

การวิจัยสินค้าเกษตรหลายเร่ือง	 ได้ติดตามดูแลโครงการวิจัยเกษตรหลายร้อยโครงการ	 

ตลอดจนได้เป็นทีป่รกึษานโยบายเกษตรทัง้ในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ	จงึมองเหน็ 

ภาพใหญ่ภาพกว้าง	 ในขณะเดียวกันก็มีประสบการณ์ที่ติดดิน	 ท�างานกับชุมชน	 เกษตรกร 

รายย่อย	และนักวิจัยในกรมกองและสถาบันการศึกษามาโดยตลอด	 เนื้อหาสาระในหนังสือ

เล่มนีจึ้งถกูประกอบมาอย่างด	ีให้ความรูแ้ก่ผู้อ่านอย่างเป็นขัน้เป็นตอน	และมหีลักฐานอ้างองิ	

ทีส่ามารถตดิตามหาความรูเ้พิม่เตมิได้	จงึเหมาะอย่างยิง่ส�าหรบัผูบ้รหิารนโยบายทีจ่ะใช้เป็น

ตวัอย่างในการสนบัสนนุการวจิยัเกษตรแนวใหม่	บนฐานของ	“แพลตฟอร์ม”	ต่างๆ	เพือ่จะได้

ปฏรูิปวงการวจิยัเกษตรให้ไปสูย่คุใหม่	ทีส่ามารถตอบสนองเกษตรกรและสร้างความก้าวหน้า

ให้กับวงการเกษตรของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

ปิยะวัติ	บุญ-หลง



	 ในช่วง	3-4	ปีมานี	้เริม่มกีารพดูถึงค�าใหม่ทีเ่ก๋ไก๋ในวงการวจิยั	คือค�าว่า	Platform	ดฉินัเป็นหนึง่ใน 

กลุม่คนแรกๆ	ทีน่�าค�านีม้าใช้เพราะเหน็ว่าการสร้างการเรยีนรูข้องนกัวจิยัจ�าเป็นต้องมีพืน้ทีแ่ละโอกาส

ให้นักวิจัยที่มาจากหลากหลายฐานประสบการณ์และความเชี่ยวชาญได้มาแลกเปลี่ยนกัน	 อันเป็น

เครื่องมือส�าคัญที่จะท�าให้ความรู้ของทุกคนงอกงามขึ้น	 ยิ่งสถานการณ์จริงในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป 

เร็วเท่าไร	นักวิจัยยิ่งต้องตามให้ทันสถานการณ์นั้นเพื่อที่จะยังคงสถานะในการใช้ปัญญาชี้น�าสังคมได้	 

มิฉะนั้นเราจะมีแต่งานถอดบทเรียนตามหลังกันเต็มไปหมด	 แพลตฟอร์มการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ

ส�าคญัทีจ่ะช่วยทัง้ในการรับรู้สถานการณ์	เรยีนรูแ้นวคิด	วธิกีารและเครือ่งมอืใหม่ๆ	เพ่ือน�าไปทดลองใช้ 

ในการท�างานวิจัย	และน�ากลับมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อยกระดับทั้งผลการท�างานของนักวิจัยและพัฒนา

แนวคิดเครื่องมือใหม่ๆ

	 แพลตฟอร์มการวิจัยเพื่อสร้างการเรียนรู้เช่นน้ีเป็นของใหม่และยังไม่มีรูปธรรมให้คนเข้าใจได้ว่า 

มันคืออะไร	 มีประโยชน์อย่างไร	 เมื่อดิฉันได้มีโอกาสได้มาดูแลแผนงานการพัฒนาภูมิภาคและ 

จังหวัด	 4.0	 ซึ่งมีกรอบงานด้านหนึ่งที่ส�าคัญคือการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากในภาคการเกษตร

โดยมีเป้าหมายท่ีจะยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้ได้ไม่น้อยกว่า	 30%	 ซ่ึงเป็นเป้าที่ท้าทายมาก	 

จึงได้ไปขอร้อง	รศ.ดร.จันทร์จรัส	เรี่ยวเดชะ	อดีตรองผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 

และผู้อ�านวยการฝ่ายเกษตรของ	 สกว.	 ปัจจุบันรองผู้อ�านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ	 ให้เอา 

เครอืข่ายงานด้านเกษตรทีอ่าจารย์เป็นผูส้ร้างไว้มารบัความท้าทายนี	้แถมด้วยโจทย์ทีท้่าทายอกีอนัหนึง่

ซ้อนลงไปคอืการสร้างแพลตฟอร์มการวจิยัด้านการเกษตร	ให้เป็นเครือ่งมอืส�าหรบัการพฒันางานวจิยั

และนักวิจัยให้สามารถเดินไปสู่เป้า	30%	นั้นได้

แพลตฟอร์มการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส�าคัญ
ที่จะช่วยทั้งในการรับรู้สถานการณ์ เรียนรู้แนวคิด

วิธีการและเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อน�าไปทดลองใช ้
ในการท�างานวิจัย และน�ากลับมาแลกเปลี่ยนกัน
เพื่อยกระดับทั้งผลการท�างานของนักวิจัยและ

พัฒนาแนวคิดเครื่องมือใหม่ๆ

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
ประธานแผนงานการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0

ค�ำนิยม



 แม้โจทย์จะยาก	แถมยงัมโีจทย์ซ้อนโจทย์	แต่อาจารย์จนัทร์จรสักไ็ม่เคยท�าให้ผดิหวัง	เพราะท่าน

เป็นคนชอบความท้าทาย	(โจทย์ง่ายๆ	ไม่ชอบ)	แพลตฟอร์มการวจิยัด้านการเกษตรทีอ่าจารย์พฒันาขึน้ 

มีการออกแบบให้เป็นพื้นท่ีสร้างการเรียนรู้	 แนวคิด	 และเครื่องมือใหม่ๆ	 เพื่อยกระดับนักวิจัยให ้

มองภาพของงานเกษตรให้เห็นตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 มีวิธีการวิเคราะห์เพื่อตั้งเป้าหมายและออกแบบ

งานวิจัยให้ตอบเป้าหมาย	 มีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ที่ท�าให้นักวิจัยเริ่มก้าวข้ามศาสตร ์

จากความช�านาญเฉพาะด้านการเกษตร	 มาสู่ด้านการจัดการและเศรษฐศาสตร์	 ที่น่าชื่นชมมาก 

อีกส่วนหนึ่งคือ	 นักวิจัยท่ีสู้ไม่ถอย	 แม้จะมาจากความช�านาญในสาขาวิชาและฐานประสบการณ์ที่ 

แตกต่างกนัมาก	แต่ทกุคนกพ็ยายามเรียนรู	้แถมยงัได้น�าเครือ่งมอืทีไ่ด้เรยีนรูแ้ละเหน็ว่าเป็นประโยชน์นี้ 

ออกไปบอกต่อกันอีกไม่น้อย

	 เมื่อเห็นผลงานออกมาเป็นเล่มที่ท่านอ่านอยู่นี	้ดิฉันจึงเพิ่งตระหนักได้ว่า	นอกจากคุณค่าในการ 

สร้างความชัดเจนให้กับแนวคิดของ	“แพลตฟอร์มการวิจัย”	แล้ว	สิ่งที่อาจารย์จันทร์จรัสได้สร้างขึ้นนี ้

จะมีคุณูปการอีกมหาศาลกับวงการวิจัยด้านการเกษตรของประเทศ	 เพราะเป็นการท�าให้เห็นอย่าง 

เป็นรูปธรรมว่าหากนักวิจัยด้านการเกษตรต้องการสร้างการเปล่ียนแปลงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 

จริงๆ	แล้ว	เขาจะต้องก้าวข้ามรัว้หรอืกบัดกัความคดิเดิมและเปิดใจออกมาเรยีนรูแ้นวคิดใหม่ๆ	อะไรบ้าง	

เช่น	ต้องมกีารวเิคราะห์โซ่อปุทานของสนิค้าเกษตรนัน้ๆ	ก่อนทีจ่ะก�าหนดโจทย์การท�างาน	ต้องออกแบบ

การท�างานวิจัยโดยค�านึงถึงผลลพัธ์ปลายทางไวต้ั้งแตต่้น	ต้องวางแผนการเกบ็ข้อมลูทางเศรษฐศาสตร์

เพื่อวัดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม	เป็นต้น	จึงจะสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าและ

ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างแท้จริง

	 ในโลกที่หมุนเร็วจนศาสตร์ทุกศาสตร์อยู่ในสภาพตามไม่ทันการเปล่ียนแปลงนี้	 การเรียนรู้ 

ข้ามศาสตร์เป็นเครื่องมือส�าคัญท่ีจะช่วยให้นักวิจัยสามารถมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้จากมุมมอง 

ที่หลากหลายมากข้ึน	 และสามารถยกระดับการวิเคราะห์ให้คมชัดเพื่อชี้น�าทิศทางการพัฒนาได้อย่าง

ถูกต้อง	 แพลตฟอร์มการวิจัย	 คือเครื่องมือหน่ึงที่จะพานักวิชาการให้กระโดดข้ามรั้วนี้ไปได้	 กรณี

ตัวอย่างจากโครงการวิจัยที่ท�าบนสินค้าเกษตรหลายประเภทดังที่ปรากฏในหนังสือเล่มน้ี	 คือผลงาน

ของนักวิจัยที่กระโดดข้ามรั้วไปได้อย่างสวยงาม	 ผลที่เกิดกับเกษตรกรท�าให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็น 

รูปธรรม	แต่ที่มีคุณค่ายิ่งกว่านั้น	คือมุมมองใหม่ๆ	ที่จะติดตัวนักวิจัยเหล่านี้ตลอดไป

สีลาภรณ	์บัวสาย



	 หากกล่าวถึงงานวิจัยด้านเกษตรของประเทศไทย	 นักวิจัยด้านนี้ก็จะคุ้นชินกับการโฟกัสที่โจทย์ต้นน�้า	 

อาท	ิการจดัการดนิ	การปรบัปรงุพนัธุ	์การวจิยัเมลด็พนัธุ	์การวจิยับรหิารจดัการน�า้ด้านการเกษตร	การจดัการ 

ศัตรูพืช	 เป็นต้น	 อาจจะไปถึงการจัดการหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูปขั้นต้น	 ต่อจากนั้นเป็นหน้าที่ของ 

งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร	 (Food	 Science)	 ที่ส่วนใหญ่เป็นโจทย์วิจัยด้านการหาสภาวะ	 

(conditions)	ที่เหมาะสมกับการแปรรูปอาหารให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของบริษัท	โรงงาน	ท�าให้

งานวิจัยด้านเกษตรของประเทศไทยยังขาดความเชื่อมโยงจนไปถึงตลาดและผู้บริโภค	 จึงมีค�าถามสองค�าถาม

ที่ส�าคัญที่นักวิจัยด้านเกษตรควรขบคิดและหาค�าตอบเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม	คือ

	 1.	 งานวิจัยด้านเกษตรที่ผ่านมา	ได้ไปถึงมือเกษตรกรและได้รับการน�าไปใช้จริงมากแค่ไหน

	 2.	 งานวิจัยด้านเกษตรที่ผ่านมา	ใช้ได้จริงในกลไกตลาดที่แท้จริงมากน้อยเพียงใด	และหากไปถึงตลาด 

	 	 ได้จริง	ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์สงูสดุต่อสินค้านัน้	เกษตรกร	ผูป้ระกอบการแปรรูปหรอืคนขาย

	 ค�าถามแรก	เป็นเรือ่งของ	Technology/Innovation	adoption	ซึง่เป็นเรือ่งทีน่่าสงัเกตมากว่า	งานวจิยั 

ด้านเกษตรให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ของเกษตรกรน้อยมาก	ทั้งที่งานด้านเกษตรจะมีส่วนงาน/วิชาส่งเสริม 

การเกษตร	 จนไปถึงข้ันตั้งกรมส่งเสริมการเกษตรขึ้นมา	 หากแต่ก็ยังไม่มีการตีความ	 สังเคราะห์ให้เห็น 

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ของเกษตรกร	 อันจะเป็นค�าตอบว่าท�าไมเรื่องนี้เกษตรกรบางกลุ่มท�า	 บางกลุ่มไม่รับ

หรอืไม่ท�า	การจัดการเรยีนรูผ่้านกระบวนการเรยีนรูโ้ดยตวัเกษตรกรเองจงึเป็นสิง่หนึง่ทีน่กัวชิาการด้านเกษตร

ต้องขบคิดอย่างจริงจังมากขึ้น	มิเช่นนั้นการติดตั้ง	(install)	ความรู้และนวัตกรรมจะเป็นไปในรูปแบบเดียวคือ	 

การอบรมเกษตรกรจากการเลือกเกษตรกรแกนน�าหัวก้าวหน้า	 ความเข้าใจและการขบคิดถึงความแตกต่าง 

หลากหลายของคนและบริบท	 ทั้งภูมิศาสตร์การเมือง	 ภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิสังคมก็จะไม่มี	 จนเป็น 

ค�าบ่นทัว่ไปของนักวิจัยด้านเกษตรหลายต่อหลายครั้งว่า	 ชาวบ้านไม่เข้าใจ	 ไม่ยอมรับ	 หรือกล่าวอ้างเหตุผล 

ร้อยแปดที่ท�าให้งานวิจัยไปไม่ถึงเกษตรกรหรือเกษตรกรไม่ยอมรับและไม่ยอมใช้

หนังสือเล่มนี้เป็นการสังเคราะห์แพลตฟอร์มวิจัย
ด้านเกษตรที่ชี้ให้เห็นถึง รูปแบบ กลไก กระบวนการและ

เครื่องมือที่ใช้ เพื่อน�าพาผลงานวิจัยไปสู่ผลกระทบ
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยปลายทาง 

(destination user) คือเกษตรกรเอง และผู้ใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยกลางทาง (intermediate user)

ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
ผู้อ�านวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ค�ำนิยม



		 ค�าถามที่สอง	 เป็นค�าถามคลาสสิกที่นักวิจัยด้านเกษตรมองเห็นแต่ไม่ใช่งานที่ถนัดจึงแอบมองข้ามไป 

อย่างจงใจ	 ท�าให้งานวิจัยด้านเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศติดกับดักความคิดงานต้นน�้า	 แล้วก็วนเวียน 

หาทางออกไม่เจอ	เช่น	ท�าอย่างไรให้เกษตรกรได้มาตรฐานการผลิตแล้วก็ลงทุนสร้างคู่มือ	หลักสูตร	เวทีอบรม 

ที่น่าจะใช้งบประมาณหลักพันล้านต่อปีทั่วประเทศ	 จนถึงยุคหนึ่งก็มีเสียงเรียกร้องจากสังคมว่า	 งานวิชาการ 

ด้านเกษตรต้องท�าจนถึงตลาดจึงจะมีผลกระทบอย่างแท้จริง	 แล้วก็มีการพัฒนารูปแบบงานวิจัยด้านเกษตร

ขึ้นโดยใช้ห่วงโซ่คุณค่า	 (value	 chain)	 เป็นเครื่องมือ	 หากแต่ยังไม่เห็นรูปแบบที่ชัดเจนนัก	 เพราะการท�าให้ 

นักวิจัยด้านเกษตรยอมรับรูปแบบใหม่ของการท�างานที่ต้องบูรณาการกับศาสตร์อื่นไม่ใช่เรื่องง่าย	

	 อาจารย์จนัทร์จรสั	เรีย่วเดชะ	เป็นอาจารย์คนส�าคญัท่านหนึง่ของผม	ท่านได้พฒันาแพลตฟอร์มงานวจิยั

ด้านเกษตรขึ้นตอนเป็นผู้อ�านวยการฝ่ายเกษตร	 สกว.	 จนเกิดรูปธรรมความส�าเร็จมากมาย	 ทั้ง	 แพลตฟอร์ม 

งานวิจัยที่น�าผลิตผลการเกษตรที่ไปสู่ตลาดได้แท้จริงท้ังห่วงโซ่คุณค่า	 (โคเนื้อ	 ไก่พื้นเมือง	 พริก	 และฯลฯ)	 

เป็นรากเหง้าความคดิทีผ่มน�ามาต่อยอด	และสอบถามไปทีอ่าจารย์สธุรีะ	ประเสรฐิสรรพ์	อดีตรองผูอ้�านวยการ

และผู้บริหาร	สกว.	ฝ่ายอุตสาหกรรม	ซึ่งท่านชี้ให้เห็นว่า	งานด้านเกษตรขาดการวางระบบคิดให้เห็นทั้งห่วงโซ่	

(chain)	และท่านได้ให้หลักคดิว่าควรท�าวจิยัด้านเกษตรทีท่�าทัง้	network	value	chain	ท่ีสนิค้าใดมห่ีวงโซ่ทีย่าว 

ย่อมท�าให้ชาวบ้าน	 เกษตรกรที่เกี่ยวข้อง	 ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ประโยชน์มากไปด้วย	ตรงกันข้ามสินค้าใด 

ห่วงโซ่สั้นมาก	คนที่มีสัดส่วนรายได้สูงสุดก็จะเป็นรายใหญ	่ เช่น	 ข้าว	ปลูกแล้วส่งข้าวเปลือกเข้าโรงสีโดยตรง	

อ้อย	มนัส�าปะหลงั	เป็นต้น	ซึง่ต่อมาเมือ่ผมมโีอกาสสนบัสนนุทุนวจิยั	ได้ท�างานร่วมกบัอาจารย์บณัฑติ	อนิณวงศ์ 

เราจงึตคีวามและออกแบบแพลตฟอร์มการท�างานด้านการพฒันาผลติภัณฑ์อตัลกัษณ์พืน้ถิน่และผูป้ระกอบการ 

ในพื้นที่	 โดยมีการวางแผนให้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปสงค์อุปทานตั้งแต่แรกเพื่อหาช่องว่างยกไป 

เป็นห่วงโซ่คุณค่า	 โดยตั้งเงื่อนไขความส�าเร็จว่า	 เมื่องานวิจัยส�าเร็จ	 สัดส่วนรายได้ของเกษตรกร/ผู้ผลิตต้นน�้า

ต้องเพิ่มมากขึ้นด้วย	

	 เป็นที่น่าดีใจที่อาจารย์จันทร์จรัสได้ต่อยอดการให้ทุนวิจัยจากแผนงาน	 SIP	 วิจัยด้านเกษตรออกมา 

เป็นแพลตฟอร์มด้านเกษตร	 หนังสือเล่มน้ีจึงเป็นการสังเคราะห์แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตรท่ีชี้ให้เห็นถึง 

รูปแบบ	 กลไก	 กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้	 เพื่อน�าพาผลงานวิจัยไปสู่ผลกระทบอย่างแท้จริง	 โดยเฉพาะ 

ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยปลายทาง	 (destination	 user)	 คือเกษตรกรเอง	 และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย	

กลางทาง	 (intermediate	 user)	 ได้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่	 อีกทั้งยังมีอาจารย์สมพร	 อิศวิลานนท	์

มาช่วยสังเคราะห์ให้เห็นความเชื่อมโยงของการวิจัยจากต้นจนไปถึงปลายทาง	 หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือ 

ทีน่่าอ่านอย่างยิง่ส�าหรบันักจดัการงานวจิยั	นกัวจัิย	นกัวชิาการด้านเกษตร	หากอ่านแล้วน�าชุดประสบการณ์ของ

ตัวเองมาทาบและขบคิดให้เห็นเป็นตัวแบบของการขับเคลื่อนตามบริบทของตัวเองได้จะยิ่งด	ีแอบคิดดังๆ	ว่า 

เสียดายที่หนังสือเล่มนี้ขาดการขบคิดสองส่วนที่ว่าทั้งเรื่องการเรียนรู้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการ	รวมทั้ง

กระบวนการและเคร่ืองมอืท�างานทัง้ห่วงโซ่คณุค่าทีท่�าให้สดัส่วนรายได้ไปสูเ่กษตรกรต้นน�า้อย่างจรงิจงั	ทัง้ทีอ่ยู่

ในกระบวนการจัดการและด�าเนินงานวิจัยอยู่แล้ว	 จึงฝากไว้กับค�านิยมว่า	 จะรอผลงานเล่มต่อไปของอาจารย์

จันทร์จรัสที่ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

กิตต	ิสัจจาวัฒนา



รศ.ดร.พีรเดช ทองอ�าไพ
ผู้อ�านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

ค�ำน�ำ

	 การวิจัยเป็นเรื่องของการลงทุนเพ่ือสร้างความรู้	 ส่วนการน�าความรู้เหล่านั้นมาใช้	 เป็นการก่อให้เกิด

นวัตกรรม	 ทั้งสองส่วนนี้เป็นหัวใจส�าคัญในการพัฒนาประเทศ	 องค์ประกอบส�าคัญในการสร้างงานวิจัย 

และนวัตกรรมนั้น	 นอกเหนือจากเงินงบประมาณ	 อุปกรณ์การวิจัย	 และนักวิจัยแล้ว	 ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่มี 

ความส�าคัญมากและหลายคนมักจะมองข้าม	 น่ันคือ	“นักบริหารงานวิจัย”	 ซ่ึงต้องมีความรู้เรื่องการบริหาร 

งานวิจัยเป็นอย่างดี	เพื่อท�าหน้าที่บริหารจัดการให้เกิดผลงานที่ด	ีมีคุณภาพ	รวมไปถึงการขับเคลื่อนให้ผลงาน

เหล่านั้นถูกน�าไปใช้ประโยชน์ได้	

	 การบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพน้ัน	 ต้องอาศัยเคร่ืองมือหลายอย่าง	 ตั้งแต่เริ่มคิดท�าโครงการ	 

การวางเป้าหมาย	 การก�าหนดวิธีการวิจัย	 การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	 ส่ิงเหล่านี้เป็นทั้งศาสตร์

และศิลป์	 ซึ่งนักบริหารงานวิจัยที่ดีควรต้องมีทั้งทักษะและประสบการณ	์ รวมทั้งการคิดค้น	 แสวงหา	 และน�า

เครื่องมือต่างๆ	เข้ามาใช้เพื่อช่วยบริหารจัดการ

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.จันทร์จรัส	 เรี่ยวเดชะ	 ได้สั่งสมประสบการณ์การบริหารงานวิจัยด้านการเกษตร 

มาอย่างต่อเนือ่งยาวนาน	ได้แสวงหาเคร่ืองมอืต่างๆ	เพือ่ช่วยในการบรหิารงานวจิยั	และได้ประยกุต์ใช้เครือ่งมอื 

เหล่านั้นอย่างได้ผล	 จนเกิดเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบ	 ซึ่งได้น�ามาใช้เป็นกรณีศึกษาในหลายๆ	 รูปแบบด้วยกัน	

องค์ความรู้ต่างๆ	 เหล่านี้ถือได้ว่ามีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง	ซึ่งนักบริหารงานวิจัยรุ่นใหม่	หรือผู้ที่คิดว่าอยากเข้ามา

มีบทบาทในการเป็นนักบริหารงานวิจัยควรจะต้องรู้	 และใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารงานวิจัยให้

มีความก้าวหน้าต่อไป	

	 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประสบการณ์จริงจากการบริหารงานวิจัยของนักบริหารงานวิจัยที่ประสบ 

ความส�าเร็จ	 เกิดเป็นกรณีศึกษาหลายรูปแบบ	มีการน�าเสนอเคร่ืองมือต่างๆ	 ที่ใช้เป็นตัวช่วยในการบริหาร 

งานวิจัยอย่างได้ผล	 เพื่อให้นักบริหารงานวิจัยได้หยิบมาใช้	 รวมทั้งใช้กรณีศึกษาเหล่านี้เป็นต้นแบบ 

ในการวางระบบบริหารงานวิจัยของตนเองต่อไป	 โดย	 รศ.ดร.จันทร์จรัส	 เร่ียวเดชะ	 และ	 รศ.มยุรี	 จัยวัฒน์	 

ได้ทุม่เทพละก�าลงัในการเรยีบเรยีง	รวบรวมผลงานเหล่าน้ีออกมาเป็นหนงัสอื	“แพลตฟอร์มวจิยัด้านเกษตร” 

ฉบับนี้ขึ้นมา	โดยเน้นเรื่องของ “การออกแบบและบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์”	เป็นหลัก	จึงหวัง 

เป็นอย่างยิ่งว่า	 องค์ความรู้ดังกล่าว	 จะเป็นเครื่องมือส�าคัญในการยกระดับการวิจัยของประเทศได้ส่วนหนึ่ง	 

และจะท�าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยสามารถส่งมอบผลลัพธ์ได้ตามความคาดหวังของสังคม	 และช่วยกัน 

ขับเคลื่อนระบบวิจัยให้มีพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
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   ป�ยะทัศน� พาฬอนุรักษ�
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   นักว�จัยชุดโครงการ SMAE
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แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร14
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   สมพร อิศว�ลานนท�

  • โอกาสโคเนื้อไทย หร�อ เพ�ยงปกป�องอ�ตสาหกรรมเนื้อโคของประเทศ
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   มยุร� จัยวัฒน�

  • ดิจ�ตัลแพลตฟอร�ม: เพ��มช�องทางการตลาด
   ของธุรกิจเกษตรอินทร�ย�ไทย
   ป�ยะทัศน� พาฬอนุรักษ�

ตอนที่ 3 เสียงสะท�อนจากนักว�จัย
   นักว�จัยชุดโครงการ SMAE

ตอนที่ 1 แพลตฟอร�มว�จัยด�านเกษตร
  จันทร�จรัส เร�่ยวเดชะ

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



1	 จันทร์จรัส	เรี่ยวเดชะ,	2561.	การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ.

	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.	480	หน้า

บทบรรณาธิการ

	 ด้านเครื่องมือการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยส่วนหนึ่งอ้างอิงจากหนังสือ	การบริหารจัดการ 

งานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ	 บรรณาธิการโดย	 จันทร์จรัส	 เรี่ยวเดชะ1	 ผู้สนใจกรณีศึกษา 

เรือ่งใหญ่ทีเ่ป็นพืน้ฐานของการจดัการท�าข้อเสนอเชงินโยบาย	และการสร้างทางเลือกและโอกาสใหม่ๆ	

แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ	อาจหาอ่านได้ในหนังสือดังกล่าว	หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์	สกสว.	

(เดิมคือ	สกว.)

	 เครื่องมือใหม่ที่ยกมากล่าวในฉบับนี	้ ประกอบด้วย	 Design	 Thinking	 (DT),	Objective	 Key	

Result	(OKR),	Supply	Chain	Analysis	(SCA)	และ	Impact	Pathway	(IP)	Supply	Chain	Analysis 

ช่วยให้ทราบว่าใครเป็นใครและได้ผลตอบแทนเท่าใดในโซ่อปุทาน	ในขณะที	่Impact	Pathway	ช่วยให้ 

นักวิจัย	ผู้บริหารโครงการวิจัยมอง	“ทะลุ”	ถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการลงทุนวิจัยนั้นๆ	ส่วน	OKR	ก�าหนด

เป้าหมายที่ต้องการบรรลุผล

	 กรณศีกึษาทีห่ยบิยกมาวเิคราะห์	เป็นตัวแทนของตวัสนิค้าเกษตร	ท่ีมคีวามจ�าเพาะทางใดทางหนึง่ 

ดังนี้

 งานไก่พ้ืนเมือง	เป็นการบรรจบกันของ	1)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยด้ีานพนัธกุรรม	(Genetic 

Resources	 and	 Selection)	 และการอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์	 (Animal	 Genetic	 Resources	 

Conservation)	 กับ	 2)	 ระบบส่งเสริมใหม่ที่เน้นการบริหารโซ่อุปทานเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่แก่

เกษตรกร	โดยม	ี3)	เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเป็น	key	actor	ของการพัฒนาอาชีพ	ผลกระทบคือ	

ไก่ประดู่หางด�าที่เป็นไก่พื้นเมืองไทยที่ผ่านการรวบรวม	 คัดเลือกและปรับปรุงได้ด�ารงพันธุ์อยู่ในมือ

เกษตรกรที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง	เป็น in situ conservation	ที่ยั่งยืน	และมีประสิทธิภาพ

สูงสุด

หนังสือ แพลตฟอร์มวิจยัด้านเกษตร: การออกแบบและการบริหารจดัการงานวิจยัเพื่อมุง่ผลลพัธ์ 
จัดท�าขึ้นเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และเครื่องมือด้านการออกแบบและการจัดการงานวิจัย 
เป็นหลัก โดยเน้น 1) องค์ประกอบส�าคัญของการขับเคลื่อนระบบวิจัย 2) เครื่องมือและชุดความรู้
ด้านกระบวนทัศน์และกระบวนการ และ 3) กรณีศึกษา

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร16
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 งานเมล็ดพันธุ์ข้าว	เป็นการตั้งเป้าหมายสร้างโอกาสรายได้เพิ่มของชาวนาโดยการปรับเปลี่ยน 

การผลิต	 “ข้าวเปลือก”	 เป็น	 “เมล็ดพันธุ์”	 ซ่ึงมีมูลค่าสูงกว่า	 และสามารถตอบสนองความต้องการ

ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีทั้งคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน	 อย่างไรก็ตาม	 คอขวดส�าคัญของการน�า 

ผลงานวิจัยไปปรับใช้	 คือ	 หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับรองมาตรฐานแปลงและมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว	 

ข้อวิเคราะห์มีความชัดเจนว่า	จ�าเป็นต้องมีกระบวนการน�าส่งผลงานวิจัยอย่างเหมาะสม

 งานโคเน้ือ	 โคเนื้อเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรในอดีต	 และเป็นโอกาสเชิงเศรษฐกิจของเกษตรกร

ผู้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในปัจจุบัน	 ผลการวิเคราะห์โซ่อุปทานในหลายพื้นที่	 มีข้อค้นพบว่า	

เกษตรกรต้นน�้าได้รับผลตอบแทนการลงทุนน้อยที่สุด	 โดยที่เทคโนโลยีต้นน�้าอาจมีความสัมพันธ์บ้าง	

แต่ไม่มากนักกับรายได้เพิ่มของเกษตรกร	 แนวทางการสร้าง	 value	 chain	 ใหม่ให้สะท้อนไปสู่ต้นน�า้

จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง

 งานชุดอาหารทะเล	 ประกอบด้วยสัตว์น�้าเศรษฐกิจหลายตัว	 เป็นการสร้างรายได้	 อาชีพ	

เศรษฐกิจจากฐานทรพัยากรธรรมชาต	ิการลงทนุมคีวามแตกต่างจากการท�าเกษตร	หรอืการท�าประมง 

แนวเพาะเลี้ยง	 และการประมงทะเล	 ผู้เก่ียวข้องต้นน�้าเป็นประมงชายฝั่ง	 ซึ่งได้รับผลตอบแทน 

ต�่ากว่าปลายน�้าตามธรรมชาติ	 แต่การน�าความรู้และเทคโนโลยีไปปรับใช้	 การวิเคราะห์ท้ังโซ่อุปทาน	

รวมทัง้การใช้เครือ่งมอืใหม่ในการหาค�าตอบโจทย์วจิยัช่วยฉายภาพผู้เกีย่วข้องเหน็ชดัเจนขึน้	ว่าสามารถ 

เพิ่มโอกาสสร้าง/ปรับห่วงโซ่คุณค่าใหม	่(new	value	chain)	ให้สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี

 งานดิจิดัลแพลตฟอร์มสินค้าเกษตรอินทรีย์	 เป็นการพัฒนา	 open	 platform	 เชิง	 digital	

เพ่ือปรับใช้ต่อยอด	 และขยายฐานการผลิตและธุรกิจเกษตรอินทรีย์ผ่านระบบความเชื่อมั่นแบบ	 

Participatory	Guarantee	System

	 จากผลการสังเคราะห	์ผู้อ่านจะได้ท�าความเข้าใจถึง “โจทย์วิจัยที่ใช่”	นักวิจัยที่ถูกเรื่อง	เครื่อง

มือทีถ่กูหยบิยกมาใช้	ความเข้าใจร่วมกนัของ	Stakeholders	การส่งมอบและการขบัเคล่ือนผลงานวจิยั	

รวมถึง “ข้อจ�ำกัด”	และข้อเสนอแนะเพื่อสร้างสรรค์	realized	outcomes	ในอนาคต

	 นอกเหนือจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีหยิบยกมาวิเคราะห์แล้ว	 หนังสือยังได้สรุปข้อคิดเห็นของ 

นักวิจัยที่สะท้อนการด�าเนินงานท้ังหมด	 โดยเฉพาะการบริหารจัดการและการสร้าง	 Knowledge	

Platform	ด้านการบริหารจัดการโครงการในชุด	“การยกระดับห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร”	(SMAE)

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



	 เครื่องมือที่ยกมาท้ังหมด	 สามารถน�ามาปรับใช้ได้ทุกระดับตั้งแต่การพัฒนากระบวนคิด	 

การออกแบบให้สะท้อน	key	results	ไปจนถงึการเชือ่มร้อยผลงานสู	่stakeholders/users	เพ่ือให้ระบบ

วิจัยขับเคลื่อนไปไม่มีที่สิ้นสุด	 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล …โลกเปลี่ยนไป เกษตรกรไทย 
ต้องเปลี่ยนแปลง

	 ประเด็นส�าคัญประการหนึ่งที่มิใช่เครื่องมือการจัดการ	 แต่เป็น	mindset	 และพฤติกรรม	 คือ 

ธรรมาภบิาลในระบบวจิยัทุกระดบั	บรรณาธิการเชือ่มัน่ว่าถกูฝังตรงึ	(embeded)	ในบคุลากรผูเ้กีย่วข้อง

กับระบบวิจัยของประเทศไทย	จึงมิได้น�ามากล่าวถึงในที่นี	้

	 บรรณาธิการขอขอบพระคุณ	ศาสตราจารย์	นพ.วิจารณ์	พานิช	และ	ศาสตราจารย	์ดร.ปิยะวัติ	 

บุญ-หลง	 อดีตผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 ผู้ริเริ่มแนวคิด	 สร้างระบบ	 

น�ามาซึ่งเครื่องมือการจัดการและการปรับใช้	คุณูปการที่ส�าคัญยิ่งคือสร้างผู้บริหารจัดการงานวิจัย

	 ขอขอบคุณผู้นิพนธ์บทสังเคราะห์ทุกท่านที่กรุณาศึกษากรณีศึกษารายโครงการ	 วิเคราะห์และ 

สงัเคราะห์ร่วมไปกบัทนุความรูเ้ดมิและประสบการณ์ทีเ่ข้มข้น	กลัน่ออกมาเป็นบทสงัเคราะห์ดงัปรากฏ

	 ขอขอบคุณทีมวิจัยในชุดโครงการ	SMAE	ที่ช่วยให้ได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงการจัดการ

เพิ่มเติม	และช่วยสนับสนุนข้อมูลที่จ�าเป็น

	 ขอขอบคุณ	 ดร.สีลาภรณ์	 บัวสาย	 ประธานแผนงานภูมิภาคและจังหวัด	 4.0	 และ	 ดร.กิตต	ิ 

สจัจาวฒันา	ผูอ้�านวยการหน่วยบรหิารและจดัการทนุด้านการพัฒนาระดบัพืน้ที	่(บพท.)	ทีไ่ด้ให้โอกาส

เรียนรู้งานวิจัยในมิติใหม่	และขอขอบคุณ	อาจารย์สุปราณี	จงดีไพศาล	ผู้อ�านวยการแผนงานฯ	ที่แสดง

ตัวอย่างการบริหารจัดการที่มีระบบ	โปร่งใส	เข้มข้น	และถึงพร้อมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

	 ขอขอบคณุ	รศ.มยุรี	จัยวฒัน์	ทีก่รณุาให้แนวคดิในการท�าหนงัสอืสวย	ช่วยประสานงานทกุขัน้ตอน 

	ตั้งแต่ต้นธารจนส�าเร็จดังปรากฏ

จันทร์จรัส	เรี่ยวเดชะ

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร18



บทน�า
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ



บทน�า

	 การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรเป็นรากฐานส�าคัญของ 

การพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย	 

การศึกษาวิจัยก่อให้เกิดความรู	้ การสะสมความรู้	 การตรวจสอบและ 

ปรับใช้ความรู้	 ต่อยอดเป็นความรู้ใหม่	 การขยายผล	 การเรียนรู้ 

อย่างต่อเน่ือง	 เมื่อความต้องการของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไปตาม 

สภาวะเศรษฐกิจ-สังคม	 และความสัมพันธ์กับสังคมโลก	 เกษตรกร 

และผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้รู ้เท่าทัน	 สามารถตอบสนองต่อ 

ความต้องการใหม่	เรยีนรูเ้งือ่นไขการผลิตใหม่	และรบัมือความเส่ียงใหม่ 

ก่อก�าเนิดเป็น	R&D	รูปแบบใหม่ๆ	ที่มีวิจัย-พัฒนา-บูรณาการศาสตร์

ต่างสาขา	ต้ังแต่	ต้นน�า้	ของการวจิยั	คอื	การวเิคราะห์ปัญหาและพฒันา

โจทย์วิจัย	 ถึง	 ปลายน�้า	 คือการส่งมอบผลงานวิจัยและการรับไปใช้ 

ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวถึงในบทนี้
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การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร

	 	 การเกษตรเป็นจดุเน้นส�าคญัของประเทศไทย	เป็นอาชพีทีส่ร้างรายได้และเงนิตราต่างประเทศ

ในภาวะปกติและเป็นความคาดหวังในภาวะวิกฤต	 การวิจัยและพัฒนาด้านเกษตร	 (Research	 and	

Development	in	Agriculture)	มีรูปแบบหลากหลายตามเป้าหมายและจุดเน้นแต่ละช่วงเวลา

	 	 การวิจัยท่ีเน้นวิชาการเฉพาะสาขา	 (Discipline-based	 Research)	 เป็นการสร้างความรู	้ 

ชุดความรู้ใหม่ในศาสตร์จ�าเพาะท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไป	 เช่น	 สรีรวิทยา	 พันธุศาสตร์	 ปฐพีวิทยา	 โรคพืช	

กีฏวิทยา	วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว	 เป็นต้น	ผลผลิต	คือ	ความรู้ลึก	 รู้จริง	 ในสาขาวิชาและน�าไปสู่

การปรับใช้ในพืชและสัตว์ต่อไป

	 	 การวิจัยเชิงตัวสินค้า	 (Commodity-based	 Research)	 ให้ความส�าคัญที่คุณภาพ	ปริมาณ	

การลดต้นทุนการผลิต	 การมีพืชหรือสัตว์ตัวเลือกใหม่ๆ	 เป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างสาขามาเป็น	

Production	Technology	รวมไปถึงการวิจัยที่เน้นตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของผู้บริโภค 

(Health	Related	Research)	รูปแบบการวิจัยดังกล่าวเป็น	Science	and	Technology	ที่บางครั้ง 

ก่อเกิดนวัตกรรมน�าไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจ	 ซ่ึงมีผลปรากฏเป็นรูปธรรมทั้งการ

เปลี่ยนแปลงพันธุ์	ระบบผลิต	การบริหารจัดการผลผลิต	การต่อยอดเชิงอุตสาหกรรม

	 	 ค�าถามส�าคัญ	 คือ	 การวิจัย	 การลงทุนวิจัยและผลผลิตของการวิจัย	 ได้ส่งผลกระทบอย่างมี 

นัยส�าคัญต่อเกษตรกร	และผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน	ในพื้นที่บ้างหรือไม่	อย่างไร	หรือผลลัพธ ์

สดุท้ายล้วนตกอยูกั่บกลุ่มผูป้ระกอบการรายใหญ่	หรอืผูท้ีม่โีอกาสเข้าถงึผลผลติและความรูจ้ากการวจิยั 

มากกว่า	ในขณะที่ผู้ผลิตต้นน�า้ยังคงติดกับดักความยากจน	และความเหลื่อมล�า้ทางเศรษฐกิจ	แม้จะมี

ผลงานวิจัยดีๆ	ที่ผลิตออกมามากมาย	(availability)	กลายเป็นปัญหาการเข้าถึง	(accessibility)	และ

การประยุกต์ใช้ความรู้	(technology	adoption)

	 	 สาเหตุท่ีผลงานวิจัยด้านเกษตรไม่ส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจของเกษตรกรหรือมีผลน้อย	

เนื่องจากเหตุปัจจัยหลายประการ	เช่น	ไม่มีความรู	้ไม่มั่นใจ	ขาดเพื่อน	ขาดผู้น�า	ลงทุนสูง	มีความเสี่ยง

ที่ไม่สามารถรับได้	ต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีมากเกินไป	ต้องแสวงหาทรัพยากรที่ไม่คุ้นชิน	ไม่รู้จะขายใคร

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



	 ปัญหาการไม่มกีารยอมรบัและน�าไปใช้	(adoption)	ทีส่�าคัญ	คือ	ผลงานวจิยัเน้นวชิาการ	หรือใช้ 

เทคโนโลยีขั้นสูง	(high	technology)	และขาดผู้มีส่วนร่วม	(user	engagement)

	 การออกแบบงานวิจัยใหม่จึงต้องเน้นเทคโนโลยีเหมาะสม	 (appropriate	 technology)	 

เป็น	Human	Centered	Design	Research	คือ	เข้าใจความต้องการ	ความจ�าเป็น	และข้อจ�ากัดของ

เกษตรกรเป้าหมาย	และผู้ประกอบการต้นน�า้

	 แผนงานการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด	 4.0	 ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของการสนับสนุนการวิจัย 

เชิงยุทธศาสตร	์ (Spearhead	 Innovative	 Program;	 SIP)	 ถูกออกแบบมุ่งสนับสนุนการวิจัยเพื่อให ้

เกิดรูปแบบใหม่ในการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค	และการลดความเหลื่อมล�า้

	 แผนงานดังกล่าวได้ให้ความส�าคัญกับชุดโครงการ	 “การยกระดับห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร	

(Small	and	Medium	Agricultural	Enterprise;	SMAE)”	ซึ่งได้ผสานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ	

	 1.	 ความเหลื่อมล�้าด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการต้นน�้า	 

	 	 กับผู้เกี่ยวข้องช่วงปลายของโซ่อุปทาน	

	 2.	 ความเหลื่อมล�้าเชิงภูมิศาสตร์และระดับจังหวัดท่ีมี	 Gross	 Provincial	 Product	 (GPP)	 

	 	 ต่างกัน	

	 3.	 ชุดความรู ้ด้านเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีอยู ่อย่างเพียงพอในภาคส่วนต่างๆ	 โดยเฉพาะ 

	 	 ภาควิชาการ	แต่ขาดการบูรณาการชุดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับสังคมศาสตร	์ 

	 	 และระบบน�าส่งชุดความรู้ครบถ้วนที่ผู้รับสามารถน�าไปปฏิบัติได้	(high	on	technology,	 

	 	 low	 on	 engagement)	 หรือมีความรู้ความเข้าใจพื้นที่และชุมชนอย่างลึกซ้ึง	 แต่ขาด 

	 	 ความรู้ที่ถูกต้องแม่นย�าเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(high	on	engagement,	low	on	 

	 	 technology)	

	 4.	 ขาดการวิเคราะห์	 “บริบท”	 ของตัวสินค้า	 จึงไม่สามารถจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็น	 

	 	 “ธรรมดา”	(New	Normal)	ได้
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	 ชุดโครงการ	“การยกระดบัห่วงโซ่อปุทานสนิค้าเกษตร”	จงึมเีป้าหมายเพือ่ยกระดบัผลตอบแทน

และสร้าง	New	Value	Chain	แก่เกษตรกร	ซึ่งเป็นฐานรากของการผลิตให้ได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม	

และสมเหตุสมผล	การสนับสนุนการวิจัยภายใต้ชุดโครงการนี้จึงเป็น

	 1.	 การทดสอบระบบการบริหารจัดการงานวิจัยในระดับชุดโครงการ

	 2.	 การพัฒนา	 Knowledge	 Platform	 ผ่านการฝึกอบรม-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ 

	 	 คณะวจิยัเรยีนรูเ้ครือ่งมอืใหม่	ลงมือปฏบิตัด้ิวยตนเอง	(hands	on)	และมีโอกาสร่วมรบัฟัง 

	 	 รายงานโครงการรวมถึงข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา	 

	 	 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการก�าหนดเป้าหมายโครงการ	 (goal	 setting)	 การวางแผน 

	 	 การบริหารโครงการและก�าหนดจุดเสี่ยง	 (LogFrame)	 การวิเคราะห์โซ่อุปทานและ 

	 	 การปรบัใช้	การจดัท�า	Business	Model	Canvas	เพือ่น�าไปสนบัสนนุให้เกษตรกรสามารถ 

	 	 วิเคราะห์ตัวสินค้าเชิงธุรกิจ	 การปฏิบัติการ	 Impact	 Pathway	 Analysis	 และวิเคราะห ์

	 	 ผลตอบแทนการลงทุนโครงการวิจัยได้อย่างมีหลักการ	 ก่อให้เกิดความตระหนักถึง 

	 	 ความคุ้มค่าของงานวิจัย

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



ก่อนจะเป็นโครงการวิจัย

	 ชุดโครงการฯ	 ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองเป้าหมายการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ได ้

ไม่น้อยกว่า	30%	

	 ค�าส�าคัญในทีน่ี	้คอื	“พืน้ทีเ่ป้าหมาย”	และการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิทีจ่ะเกดิขึน้	(economic	

change)	เมื่อมีงานวิจัย

	 เงื่อนไขส�าคัญอีกประการหน่ึง	 คือ	 การสร้างความย่ังยืนเชิงวิชาการ	 สถาบันวิชาการที่เป็นที่พึ่ง 

ของคนในชุมชน-ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา	 น�ามาซ่ึงการให้โอกาสแก่นักวิจัยในพื้นที่เป็น

ล�าดับต้น	

 การออกแบบชุดโครงการจึงมีความจ�าเพาะหลายประการ อาทิ

	 1.	 การมีตัวสินค้าส�าคัญที่เป็นตัวแทนภูมิภาค	เช่น	พื้นที่ภาคใต	้อาหารทะเลมีน�า้หนักมากกว่า 

	 	 ปศุสัตว์	 จึงต้องเลือกอาหารทะเลเป็นตัวแบบ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ปศุสัตว์มีน�้าหนัก 

	 	 มากกว่า	ย่อมต้องเลือกโคเป็นตัวแบบ

	 2.	 มชีดุความรูด้้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยทีีเ่พยีงพอและเหมาะสม	(Appropriate	Technology) 

		 	 ที่เกษตรกรและผู้ประกอบการรับไปใช้ได	้

	 3.	 มีนักวิชาการ	นักวิจัยที่คุ้นชินพื้นที	่และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง

	 4.		 มข้ีอเสนอรปูแบบ-กจิกรรมทางเศรษฐกจิใหม่ๆ	ทีส่นบัสนนุการยกระดับ	Value	Chain	ของ 

	 	 เกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจในโซ่อุปทาน	(Supply	Chain;	SC)

	 5.	 มกีารบริหารจดัการความเสีย่งของทัง้ระดบัเกษตรกรและตวัสนิค้า	คือ	ต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจ 

	 	 กระบวนการผลติและการบรหิารจดัการสนิค้าและการมส่ีวนร่วมของ	key	actor	ทัง้หมดใน	SC 

	 6.	 ความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงเกษตรกร	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

ว�จัยCommodity Community
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ภาพที่ 1 สินค้าเกษตรที่ใช้เป็นตัวแทนในแต่ละภูมิภาค

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคใต�

โคเนื้อ 1 โครงการ
ไก�พ�้นเมือง 1 โครงการ
ไม�สัก 1 โครงการ

โคเนื้อ 1 โครงการ
ไก�พ�้นเมือง 1 โครงการ

ข�าว 1 โครงการ
ผัก 1 โครงการ

เงาะ 1 โครงการ

ทุเร�ยน 1 โครงการ

อาหารทะเล 1 โครงการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการวิจัยที่เป็นตัวแทนภูมิภาค

	 คณะกรรมการได้ท�าการคดักรองและคดัสรรโครงการวจิยัทีก่ระจายอยูท่กุภมิูภาคของประเทศ	

และมีศักยภาพที่จะยกระดับ	VC	ของเศรษฐกิจฐานรากได้	10	โครงการ	ดังแสดงในภาพที่	1

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



โอกาสแห่งการเรียนรู้

	 ทมีวจิยัทัง้	10	โครงการ	รวม	55	คน	มาจากพืน้ฐานชดุความรูท้ีแ่ตกต่างกนั	เพ่ือสนบัสนนุให้นกัวจิยั 

ได้ท�างานอย่างมีแผน	มุ่งเป้าหมาย	ราบรื่น	และสามารถส่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้	สถาบันคลังสมอง

ของชาต	ิผู้รับผิดชอบบริหารจัดการชุดโครงการ	จึงได้จัดกระบวนการหนุนเสริม	ดังนี้

 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง

 2. การติดตามสนับสนุนการด�าเนินงานวิจัยในพื้นที่และการรายงาน
  ความก้าวหน้าแบบ open/oral presentation และ open discussion

	 ช่วยให้ทมีวจิยัได้เรยีนรูร่้วมกนั	โดยการท�าวจิยั	1	โครงการ	แต่ได้เรยีนรูง้านวจิยัอกี	9	โครงการ 

พร้อมมุมมอง	ข้อคิด	และค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิ

	 การติดตามสนบัสนนุการด�าเนนิงานวจิยัในพืน้ทีร่าย	3	เดอืน	ท�าให้นักวจัิยมัน่ใจในทศิทางและ

ได้รับค�าแนะน�าอย่างทนัการณ์	สามารถเตมิเตม็ผลงานได้ดกีว่า	การเสนอรายงานเป็นรปูเล่มและรบัฟัง

ความเห็นเป็น	hard	copy	เพียงอย่างเดียว

ก�อนเร��มโครงการ : 
Log Frame

• เพ�่อให�ทีมว�จัยสามารถ
 จัดทำแผนงานโครงการ
 อย�างเป�นเหตุเป�นผล

• มีตัวชี้วัด output 
 แต�ละกิจกรรม
 และผู�รับผิดชอบ

• รู�เง�่อนไขความสำเร็จ
 ของโครงการ

• เพ�่อให�สามารถแยกแยะ
 ผู�เกี่ยวข�องแต�ละข�อโซ�

• กำหนด key actor
 เพ�่อจัดเก็บข�อมูลว�เคราะห�
 ผลตอบแทน

• ฝ�กทำ Business Model 
 Canvas

• สามารถว�เคราะห�ผลตอบแทน
 การลงทุน (Return on
 Investment; ROI)
 ของแต�ละข�อโซ�

• เร�ยนรู�เส�นทางสู�ผลกระทบ
 และการว�เคราะห�ผลตอบแทน
 การลงทุนว�จัยในรูป NPV,
 B/C Ratio และ IRR

1 Supply Chain Analysis
และ Business Model
Canvas

Impact Pathway2 3
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ผลการด�าเนินการ

	 โครงการวิจัยสามารถสรุปผลได้ตามระยะเวลาโครงการ	 (1	 ปี)	 แม้จะมีอุปสรรคด้านการเก็บ

ข้อมูลบ้างจากผลกระทบของ	Covid-19	

	 ทุกโครงการสามารถวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทนุของเกษตรกรและผูป้ระกอบการในแต่ละ

ห่วงโซ่อุปทาน	บางโครงการสามารถเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนถึงห่วงโซ่คุณค่า	(Value	Chain;	VC)	

เดิม	และ	VC	ใหม	่ของการวิจัย	ตัวอย่างเช่น	ก่อนมีโครงการ	เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่จากการเลี้ยง

ไก่พืน้เมอืง	4	จงัหวดั	มมีลูค่ารวม	30.57	ล้านบาทต่อปี	หลังมโีครงการ	เกดิการบริหารจดัการโซ่อปุทาน

ให้เกดิประสทิธภิาพ/ลดต้นทนุการผลติ	ซึง่จากการประเมนิมลูค่าเศรษฐกจิหมนุเวยีนจากการเพิม่มลูค่า

ในโซ่อุปทาน	จากต้นน�า้สู่ปลายน�า้	เกิดมูลค่าเศรษฐกิจ	41.19	ล้านบาทต่อป	ีหรือเกิดมูลค่าเศรษฐกิจ

หมุนเวียนเพิ่มใน	4	จังหวัด	10.62	ล้านบาทต่อปี	(เพิ่มขึ้น	34.74%)	

ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทนุในการวจัิยรายโครงการ	และค่าเฉลีย่	เสนอในตารางที	่1

ตาราง 1 รายชื่อโครงการและสรุปผลการประเมินผลกระทบด้วยวิธี ex-ante assessment 
  ของโครงการวิจัย SMAE จ�านวน 10 โครงการ (อ้างอิงช่วง พ.ศ. 2562-2567)

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ 
(NPV) : บาท

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 
(BCR)

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) : 
ร้อยละ (%)

1. โครงการยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในโซ่อุปทานโคเน้ือตามภูมินิเวศภาคเหนือ

1,293,587 1.08 12.87

2. โครงการแนวทางใหม่ในการพัฒนาระบบส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์เพื่อสร้าง value chain
 ของเกษตรรายย่อย

1,528,844 1.39 17.00

3. โครงการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ ไม้สักในจังหวัดแพร่/1

-2,729,366 0.12 -42.00

4. โครงการการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตเนื้อไก่สุขภาพ (ไก่ 3 โลว์) จาก Farm-to-Fork
 ในจังหวัดขอนแก่น/2

5,512,219 1.79 41.14

5. โครงการแนวทางการยกระดับรายได้ของเกษตรกรที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว/3

2,305,226 2.51 51.54

6. โครงการการพัฒนาโมเดลใหม่ทางธุรกิจผ่านดิจิตัลแพลตฟอร์มเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
 และเพิ่มช่องทางการตลาดของเกษตรอินทรีย์

3,352,455 1.52 17.31

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



หมายเหตุ 1 :	 อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ	5.00
	 	 	 /1	 จะเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน	 แต่ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่า	 5	 ปี	 ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะม ี
	 	 	 	 องค์ความรู้เทคโนโลยี	 หรือนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์ความรู้จากโครงการวิจัยน้ี	 
	 	 	 	 Dis-adoption	 หรืออาจกล่าวได้ว่า	 หากต้องการให้โครงการวิจัยเกิดความคุ้มค่าในช่วงเวลาที่สั้น	 
	 	 	 	 ก็ควรต้องผลักดันให้ผลประโยชน์ต่อปีมีมูลค่าที่สูงขึ้น
	 	 	 /2	 ค�านวณผลประโยชน์จากก�าไรของกลุม่เป้าหมายของโครงการ	ไม่มกีารเปรียบเทียบก�าไรท่ีแตกต่าง 
	 	 	 	 จากการมี	 หรือไม่มีของโครงการวิจัย	 ดังนั้น	 การค�านวณผลประโยชน์อาจไม่สะท้อนผลกระทบที ่
	 	 	 	 แท้จริงจากการมีโครงการวิจัย
	 	 	 /3	 ภายใต้สมมติฐานว่ามีหากมีการยอมรับผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงนโยบาย

หมายเหตุ 2 :	 ทีมวิจัยได้รับการฝึกอบรมและท�าการวิเคราะห์ข้อมูลจริงจากผลงานวิจัยด้วยความช่วยเหลือจาก 
	 	 	 ทมีวทิยากร	(รศ.ดร.สุวรรณา	ประณตีวตกลุ	ผศ.ดร.กัมปนาท	วจิิตรศรกีมล	และ	ดร.ปิยะทศัน์	พาฬอนุรกัษ์) 

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ 
(NPV) : บาท

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 
(BCR)

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) : 
ร้อยละ (%)

7. โครงการการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของธุรกิจอาหารทะเลในจังหวัดตรัง
 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนประมงชายฝั่ง

4,139,219 2.06 36.29

8. โครงการการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเงาะผ่านระบบสหกรณ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของเงาะ
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี/1

-1,045,146 0.17 -32.33

9. การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจด้วยระบบการบริหารจัดการผลิตโคเนื้อภาคอีสานตอนบน
 เพื่อขยายโอกาสตลาดโคเนื้อ/1

-1,195,912 0.69 -2.38

10. โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ ห่วงโซ่มูลค่าของเกษตรกรไม้ผลจังหวัดยะลา

1,929,636 1.58 21.68

ผลรวม
และค่าเฉลี่ย

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลประโยชน์สุทธิ (NPV)

15,090,762 บาท

อัตราส่วนผลประโยชน์
ต่อต้นทุน (BCR)

เฉลี่ย 1.29

อัตราผลตอบแทนภายใน
(IRR) : ร้อยละ (%)

เฉลี่ย 12.11

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร28



ตอนที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ

แพลตฟอร์มวิจัย
ด้านเกษตร



 อดีต • อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   • ผู้อ�านวยการฝ่ายเกษตร ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

   • รองผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 ความเชีี่ยวชาญ

   • การใช้พื้นฐานปฐพีวิทยา: ศาสตร์แห่งดิน ฐานแห่งการผลิตกับพันธุศาสตร์ 

    และการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์: พันธุกรรมและมหัศจรรย์แห่ง recombination  

    ผสานกับทฤษฎีและเครื่องมือการจัดการพัฒนาเป็นศาสตร์และศิลป์ของ 

    การบริหารจัดการงานวิจัย

   • การออกแบบงานวิจัยเกษตรเชิงกลยุทธ์

   • พัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยแนว “Solution by Design”

แพลตฟอร์มวิจัย
ด้านเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
รองผู้อ�ำนวยกำรสถำบันคลังสมองของชำติ
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1	 Jim	Collins.	2019.	Turning	the	Flywheel:	A	Monograph	to	Accompany	Good	to	Great.	Random	House.

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร

 แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร เป็นพื้นท่ีการเรียนรู ้ของผู้สนใจพัฒนาโจทย์และการ 
ออกแบบวิจัยเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการขับเคลื่อนงานวิจัยให้บรรลุเป้าหมาย มีการเชื่อมและผูกโยง 
องค์ประกอบส�าคัญ 6 ประการเข้าด้วยกัน เพ่ือให้วงล้อวิจัยเคลื่อนไป ได้ ไม่สิ้นสุด ชุดความรู้
และเครื่องมือทุกชนิดสามารถถูกหยิบยกไปใช้ ได้ตามบริบทท่ีเหมาะสม หรือบูรณาการร่วมกัน  
น�าส่งเป็นผลลัพธ์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ

	 หากมองแพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตรเป็นฐานรองรับระบบปฏิบัติการวิจัยและองค์ประกอบ

ทั้งหมด	 เพื่อให้กิจกรรมวิจัยเป็นไปได	้ และเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหรือสิ้นสุด	 เอกสารฉบับนี้ 

จะขอก�าหนดแพลตฟอร์มวิจัยเกษตรว่าประกอบด้วย	2	 ส่วน	 คือ	 ส่วนแรก	 เป็นองค์ประกอบส�าคัญ 

ที่ต้องมีในระบบวิจัย	 หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง	 จะท�าให้การวิจัยชะงักหรือสะดุด 

ในส่วนขององค์ประกอบได้ปรบัใช้แนวคดิเชงิวเิคราะห์องค์กรธรุกจิของ	Jim	Collins1	ว่าธรุกจิใหญ่น้อย 

ในโลกที่ล้มละลายและอยู่รอด	 ต้องมีองค์ประกอบส�าคัญอย่างน้อย	 5-6	 ประการที่ขับเคล่ือนให ้

องค์กรอยู่รอด	 ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้	 บางบริษัทใช้เวลานับร้อยปี	 อีกส่วนคือ	 เครื่องมือและชุดความรู ้

ที่ต้องมีและต้องใช้ในแต่ละองค์ประกอบ	หรือ	1	เครื่องมืออาจใช้ได้กับหลายองค์ประกอบ

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์
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องค�ประกอบสำคัญ เคร�่องมือการจัดการ

แพลตฟอร�ม
ว�จัยเกษตร

องค์ประกอบส�าคัญของระบบวิจัยด้านเกษตร

	 องค์ประกอบส�าคญัทีข่บัเคลือ่นการวจิยัด้านเกษตรประกอบด้วย	ทนุวจิยั	เป้าหมาย	คนในระบบวจิยั 

	ความรู้และเครื่องมือการจัดการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และผลสัมฤทธิ์จากการวิจัย

	 องค์ประกอบทัง้	6	ประการน้ี	เป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะขาดมไิด้	หากประสงค์จะให้ระบบวจิยัขบัเคล่ือน

ไปได้อย่างต่อเนื่อง	 องค์ประกอบหน่ึงใดท่ีขาดหายไปย่อมท�าให้	 “วงล้อวิจัย”	 สะดุด	 หรือ	 disrupt	 

ทุนวิจัยจึงต้องมีเป้าหมาย	เป้าหมายน�าไปสู่การคัดสรรโครงการวิจัย	หรืออีกนัยหนึ่ง	คือก�ากับนักวิจัย	

และสะท้อนไปสู่ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามาร่วมให้ข้อคิดเห็นหรือชี้แนะ	 เป้าหมายของการวิจัยยังน�าไปสู่ 

การเลอืกใช้ศาสตร์และชดุความรูท้ีจ่�าเป็น	เพือ่ให้สามารถสร้างผลผลิตได้บรรลวัุตถุประสงค์	ผู้มส่ีวนได้

ส่วนเสยีในงานวจิยัมบีทบาทในการเป็นหลกัประกนั	การทีผ่ลงานวจิยัได้น�าไปสูก่ารใช้ประโยชน์ให้เกดิ

ผลลัพธ์	ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย	หรือนโยบาย	ผลลัพธ์

ที่เป็นรูปธรรมน�าไปสู่การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรให้ระบบขับเคลื่อนต่อไปได้

	 การขยายความแพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร	 จะขอกล่าวถึงองค์ประกอบทั้ง	 6	 ประการและ 

เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการให้บรรลุผลไปพร้อมกัน

	 ดังนั้น	จะขอน�าเสนอและอธิบายแพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตรดังภาพ

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร32
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ทุนวิจัย

	 ทุนวิจัยเป็น	 input	 ส�าคัญในการสนับสนุนโครงการวิจัย	 (project)	 หรือชุดโครงการวิจัย 

(program)	 เป็นต้นทางของทรัพยากรที่ใช้ในการขับเคลื่อน	 Research	 Flywheel	 ทุนวิจัยมักมี 

เป้าหมายของทุนก�ากับว่าประสงค์จะให้โครงการวิจัยส่งมอบผลผลิต	 (output)	 และ/หรือผลลัพธ์	

(outcome)	เช่นไร	ภายใต้เงื่อนไขงบประมาณและเวลา	ดังนั้น	“โครงการ”	จึงมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด	

มิใช่	day	to	day	operation2

	 เนื่องจากงานในกลุ่ม	 SMAE	 มีความเจาะจงด้านเวลาและผลลัพธ์ที่จะต้องส่งมอบ	 โครงการ 

ที่น�าเสนอจะต้องมีทุนเดิมทั้งด้านความรู้	 ความเข้าใจตัวสินค้า	 รู ้จักความต้องการของเกษตรกร	 

อยู่มากพอสมควร

	 ในกรณทุีนวจิยัทีไ่ม่ได้ถกูจ�ากดัด้วยเงือ่นเวลา	การสนับสนนุให้นกัวจิยัได้สร้างการเปลีย่นแปลง	

(change)	ขนาดใหญ	่มีผลกระทบสูง	และยั่งยืน	มีความจ�าเป็นที่จะต้องสนับสนุนการวิจัยต้นน�า้	เพื่อ 

สร้างโอกาสให้นักวิจัยได้สะสมพลัง	สร้างแก่นและรากแก้วแห่งการวิจัย	เช่น	การลงทุนด้านการพัฒนา

พันธุ์ไก่พื้นเมืองไทย	 ตั้งแต่ปี	 2545	 ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 ส่งผลให้เกิด 

พันธุไ์ก่	synthetic	breeds	และ	hybrid	ทีท่ดแทน	broiler	ได้	ด�ารงพนัธุไ์ก่พืน้เมอืงทีค่ดัเลือกปรบัปรุง

พันธุ์แล้ว	สร้างระบบขยายพันธุ	์สร้างอาชีพ	สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้	และมีศักยภาพต่อยอดทาง

วิชาการ	และสร้างนวัตกรรมตัวใหม่ได้ไม่รู้จบ	(ดูรายละเอียด3)

โครงการที่กล่าวถึงข้างต้น มีการลงทุนสูง
ใช้ระยะเวลายาวนานแต่เป็นสิ่งที่ประเทศต้องมี

เป็นทุนวิจัยลักษณะที่เน้น stretch and
ambitious goal  ไม่ใช่ incremental goal
จึงต้องมีการพัฒนาเป้าหมาย กรอบงาน 

และระบบติดตามอย่างเข้มข้น

2	 Antonio	Nieto-Rodriguez.	2019.	Lead	Successful	Projects.	Penguin	Random	House.164	pp.
3	 จันทร์จรัส	เรี่ยวเดชะ	มนต์ชัย	ดวงจินดา	อมรรัตน	์โมฬี	และ	ศิริพร	กิรติการกุล.	2561.	ไก่พื้นเมืองไทย:	จากอนุรักษ์สู่การสร้าง 

	 อาชีพและโอกาสใหม่	ใน	การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ	บรรณาธิการโดย	จันทร์จรัส	เรี่ยวเดชะ. 

		 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.	480	หน้า

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



ส�าคัญที่เป้าหมาย

	 เป้าหมายการวจิยัด้านเกษตรในอดตี	มุง่พฒันาตวัสนิค้า	หรอื	commodity	ทัง้ปรมิาณ	คณุภาพ	

ความปลอดภัย	 การยืดอายุจัดเก็บระหว่างขนส่ง	 น�าไปสู่การพัฒนาวิชาการและสะสมองค์ความรู้ 

ด้านพนัธกุรรม	ปัจจยัการผลติ	พชื	ปศสุตัว์	และสตัว์น�า้	ระบบจดัการ	โรงเรอืนและเทคโนโลยเีกีย่วข้อง	 

ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารระดับต้นของโลก

	 เป้าหมายชุดโครงการ	 SMAE	 สะท้อนข้อเท็จจริงว่าการพัฒนาตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว	 

ไม่เพียงพอที่จะสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการต้นน�้า	 และไม่เพียงพอ 

ทีจ่ะลดความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิระหว่างผลตอบแทนของผูผ้ลติและผู้ประกอบการต้นน�า้-ปลายน�า้	 

ยังผลให้เกษตรกรต้นน�้าติดกับดัก	ต้องรอรับการสนับสนุนจากภาครัฐตลอดมา

	 เป้าหมายที่ต้องการยกระดับเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่เพิ่มขึ้น	 30%	 จากการวิจัย	 จึงเป็น 

เป้าหมายที่ชัด	 ก�าหนดตัวชี้วัด	 และระยะเวลาด�าเนินการ	 น�าไปสู่การก�าหนดพ้ืนที่	 ทีมวิจัย	 และ 

กระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถหนุนเสริมและยกระดับห่วงโซ่คุณค่าใหม่ 

ให้สะท้อนเป็นผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจในพื้นที่เป้าหมาย

เป�าหมาย
ชุดโครงการ
ผลตอบแทนเพ��ม

พ�้นที่
เป�าหมาย

การออกแบบและ
ดำเนินการว�จัย

ผลลัพธ�

มูลค�าเศรษฐกิจ
กลุ�มเป�าหมาย
เพ��ม 34%

มูลค�าเศรษฐกิจ
กลุ�มเป�าหมาย
เพ��ม 17%

ภาคใต�
(อาหารทะเล)

ภาคเหนือ
(ไก�พ�้นเมือง)

การยกระดับห�วงโซ�อ�ปทานสินค�าเกษตรในพ�้นที่เป�าหมาย

30%

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร34
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4	 Tim	Brown.	2013.	Change	by	Design	:How	Design	Thinking	Transforms	Organizations	and	Inspires	Innovation.	 

	 Harper-Collins	Book.	264	pp.
5	 John	Doerr.	2018.	Measure	What	Matters.	Penguin	Random	House.	206	pp.

เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและก�ากับเป้าหมายการวิจัย

	 เครื่องมือหรือหลักการส�าคัญ	 2	 ประการ	 ที่จะช่วยในการออกแบบงานวิจัยและก�ากับ 

เป้าหมาย	คือ	Design	Thinking	(DT)	และ	Objective	Key	Results	(OKR)	

	 Design	 Thinking	 เป็น	 Human	 Centered	 Design	 (HCD)	 ที่สามารถปรับใช้กับ 

ระบบการออกแบบงานวิจัยท้ังขนาดใหญ่และเล็กได้เป็นอย่างดี	 ช่วยให้สามารถแยกแยะ	 

pain	point	หรอื	pleased	point	และถอดความไปเป็นโจทย์วจิยัได้	ดงักรณตีวัอย่างชดุโครงการ 

ไก่พื้นเมืองไทย	ณ	ขณะที่เริ่มโครงการ	pain	point	คือ	1)	คนเลี้ยงไก่ไม่ทราบว่ามีไก่พื้นเมืองไทย 

พันธุ์แท้อยู่ที่ไหนบ้าง	 2)	 ไม่ทราบปริมาณพ่อแม่พันธุ์แท้	 3)	 ไม่ทราบว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร

ในสถานการณ์ท่ีไก่เนื้อและไก่ไข่ในประเทศไทย	 ล้วนเป็นผลผลิตจากสายพันธุ์ที่น�าเข้าจาก 

ต่างประเทศ

	 กระบวนการออกแบบเริม่ต้นจงึต้องสร้าง	ความรูส้กึร่วม	empathy	โดยการประชมุหารอื 

กับ	stakeholders	ภาควิชาการ	ภาครัฐ	ภาคเอกชนทั้งรายกลางและรายใหญ่	แล้วจึง define  

กรอบและเป้าหมายการวิจัยเป็นระยะ	 ประชุมระดมความคิดเพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีการ 

ที่เป็นไปได้	 ประหยัด	 และใช้เวลาน้อยท่ีสุด	 (ideation)	 แล้วจึงสนับสนุนโครงการวิจัยที่เป็น 

prototype	จนกระทัง่ได้ผลผลติเป็นไก่พืน้เมอืงพนัธ์ุแท้ทัง้	4	พนัธุ	์มาทดสอบ (test)	การยอมรบั 

ของเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้บริโภค	 ทั้งน้ีเมื่อมองย้อนกลับไปเป็นการด�าเนินการตามแนวทาง 

การออกแบบเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงโดย	Tim	Brown4	แม้จะยังไม่มีเอกสารฉบับนี้ในขณะนั้น

	 OKR	 เป็นหลักการก�าหนดวัตถุประสงค์และ	 Key	 Results	 ที่	 focus	 และเช่ือมโยง 

ทุกกิจกรรมในอนาคต	(หรือในโครงการในพื้นที่ภายใต้เงื่อนไขชุด	SMAE	นี้)	OKR	เน้น	stretch	

goal	และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน	ดูรายละเอียดได้ใน	John	Doerr5

Box 1

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



คนในระบบวิจัย

	 ในทีน่ีจ้ะขอกล่าวถงึบคุคลในระบบวจิยัเพยีง	2	กลุม่	ท่ีมผีลอย่างมนียัส�าคญั	ต่อทศิทางโครงการ

และผลงานวิจัย

	 กลุ่มแรก	 คือ	 หัวหน้าโครงการวิจัย	 และทีมวิจัย	 เป้าหมายของชุดโครงการ	 SMAE	 และ 

ข้อก�าหนดด้านเวลาปฏิบัติการวิจัยท�าให้การคัดสรรทีมวิจัยให้น�้าหนักกับหัวหน้าโครงการที่มี	 track	

record	ว่าท�างานส�าเร็จ	มีความรับผิดชอบสูง	มี	leadership	สร้างทีมเป็น	แบ่งความรับผิดชอบเป็น 

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายท้ังเกษตรกร	 และผู้ประกอบการ	 เปิดรับความรู้ใหม่-ข้อมูลใหม	่

บรหิารงบประมาณอย่างโปร่งใส	ตระหนักถงึเป้าหมายทีจ่ะต้องส่งมอบผลงานและเสาะหา	“ตวัช่วย”	เป็น 

มีทุนความรู้และความสัมพันธ์กับภาคีในพื้นที่	 เปิดเผยข้อมูล	 เปิดรับค�าวิจารณ์และข้อเสนอแนะ	 

ปรับตัวได้ดีและเร็วแต่ไม่ทิ้งหลักการ	 สามารถบูรณาการศาสตร์และประสานจัดการทีมวิจัยได	้ 

ซึ่งเป็นคุณสมบัติส�าคัญของหัวหน้าโครงการกลุ่มน้ีโดยเฉพาะหัวหน้าโครงการสายวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	แต่ต้องส่งมอบผลลัพธ์เป็นมูลค่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	

	 กลุ ่มผู ้ทรงคุณวุฒิ/ผู ้ประเมินโครงการ	 งาน	 SMAE	 มีลักษณะพิเศษที่ผูกโยงองค์ความรู ้ 

และศาสตร์จ�าเพาะกับตัวสินค้าที่เป็นตัวเดินงานให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจร่วมกับบริบท	 

(context)	พืน้ทีจ่ากฝ่ังผูผ้ลติ	(เกษตรกร	กลุ่มเกษตรกร	ชาวประมง	กลุม่ประมงชายฝ่ัง)	ผู้ประกอบการ	 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (stakeholders)	 โดยมีผู้บริโภคอยู่ปลายสุดของโซ่อุปทาน	 จึงเป็นการยาก 

ที่จะสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิท่ีประเมินศาสตร์ได้ครบทุกมิติ	 ฝ่ายบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยจึงได้เชิญ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ประเมิน	 2	 ด้าน	 คือ	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาวิชาการ	 และผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ 

ด้านบริบท	ตัวสินค้า	และโซ่อุปทาน

	 ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นต่างกัน	 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในพื้นที่และผู้เชี่ยวชาญเชิงบริบทตัวสินค้า	 และ/หรือผู้บริโภคสามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน ์

เพิ่มเติม	 ข้อคิดเห็นของผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย	 (user)	 โดยตรง	 เช่น	 เกษตรกร	 หรือผู้ประกอบการ	 

มปีระโยชน์มากเมือ่เร่ิมต้นโครงการ	สร้างความมัน่ใจว่าผลงานมโีอกาสถกูน�าไปปรบัใช้ได้สูง	อย่างไรกต็าม	 

บางกรณี	ข้อคิดเห็นของ	user	อาจมีข้อจ�ากัด	และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนจึงเป็นข้อพึงระวัง

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร36
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ความรู้

	 องค์ประกอบ	“ความรู้”	จะขอแยกเป็น	2	ส่วน	คือ	1)	ความรู้ทั้งหมดที่ต้องใช้เพื่อให้โครงการ

วิจัยท�างานบนหลักการ	ทฤษฎี	ข้อเท็จจริง	และมีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องตรงตามศาสตร	์โดยเฉพาะ

ความรูท้ี่เป็นข้อค้นพบว่ามคีวามส�าคัญในการวจิยัเพือ่ยกระดบัผลตอบแทนของเกษตรกร	คอื	Supply	

Chain	Analysis	(SCA)	และ	2)	องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการ

	 ความรู้ด้านการวิเคราะห์โซ่อุปทาน	หรือ	Supply	Chain	Analysis	(SCA)	มีความส�าคัญมาก	 

การรู้ว่าสนิค้าของเกษตรกรมเีส้นทางเดนิอย่างไร	ก่อนจะถงึผูบ้รโิภค	SCA	ช่วยให้นกัวจิยัได้รูจ้กั-เข้าใจ	 

key	actor	ในแต่ละข้อโซ	่เข้าใจเงื่อนไขข้อจ�ากัดบริบท	จุดเน้น	การใช้ความรู้ที่ได้จาก	SCA	สามารถ 

จัดการปรับ	 Value	 Chain	 และเติมเต็มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระบวนการทางธุรกิจ 

ที่จ�าเป็นได้รวมถึงพัฒนา	 Business	Model	 ใหม่ซึ่งสามารถติดตามได้จากการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

ในตอนที่	3

เครื่องมือบริหารจัดการโครงการ
ชุดความรู้และเคร่ืองมอืด้านการบริหารจดัการโครงการวจิยัให้เป็นเหตเุป็นผลต้ังแต่การวเิคราะห์

ปัญหา (Problem Analysis) การจัดท�า Objective Tree แล้วจึงจัดระเบียบความคิดและข้อมูล

ให้เชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลกันตั้งแต่เป้าหมายถึงกิจกรรมวิจัย

6	 ปิยะวตั	ิบญุหลง.	2561.	การวางแผนโครงการด้วยล็อคเฟรม.	ใน	จนัทร์จรสั	เรีย่วเดชะ.	บรรณาธกิาร	การบรหิารจดัการงานวจัิย 

	 เพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ

Box 2

กิจกรรมว�จัยวัตถุประสงค� ผลผลิตจาก
โครงการว�จัย

ผลลัพธ� เป�าหมาย

โดยมีตารางบรรยายองค์ประกอบแต่ละช่วง

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบและเงื่อนไขความส�าเร็จ

(ดูรายละเอียดในปิยะวัติ6)

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 คือ	 ผู้ท่ีจะได้รับผลจากโครงการ	 หรือถูกผลกระทบจากการด�าเนินการของ

โครงการ	 เป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญต่อความส�าเร็จของโครงการ	 ความส�าเร็จของโครงการ	 คือ	 การที่

โครงการวจิยัด�าเนนิไปได้อย่างราบรืน่ตามแผนงาน	ได้ผลผลิตตามคาดหมาย	และมีผู้รบัผลไปใช้ให้เกดิ

เป็นผลลัพธ	์(outcome)

	 ความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแรงจูงใจมีนัยส�าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	 จึงจ�าเป็นต้อง 

มกีารวเิคราะห์แยกแยะ	(stakeholder	analysis)	เพือ่การ	“เข้าถงึ”	หรอื	“รกัษาระยะห่าง”	ทีเ่หมาะสม 

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการด�าเนินการโครงการ	ดูรายละเอียดใน	ปิยะวัติ	(2561)7

	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจจ�าแนกออกได้เป็น	7	กลุ่ม	ดังนี้คือ

7	 ปิยะวตั	ิบุญหลง.	2561.	การวางแผนโครงการด้วยล็อคเฟรม.	ใน	จนัทร์จรัส	เรีย่วเดชะ.	บรรณาธกิาร	การบรหิารจดัการงานวจัิย 

	 เพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Stakeholders

ผู� ได�รับประโยชน� หร�อ user
เกษตรกร ผู�ประกอบการ

ผู�ที่อยากให�โครงการสำเร็จ
หน�วยงานภาครัฐในพ�้นที่

ผู�ที่อาจจะขัดขวางโครงการ
ผู�ประกอบการหร�อธุรกิจ
ที่อาจเสียผลประโยชน�

ผู�ที่อาจถูกผลกระทบทั้งบวกและลบ
ผู�ประกอบการเดิม/ผู�ทำธุรกิจทางเดียว

ผู�ที่ช�วยสนับสนุนการดำเนินการของโครงการ
ผู�บร�โภค/ผู�ประกอบการเพ�่อสิ�งแวดล�อม

องค�กรเอกชนในพ�้นที่

ผู�ควบคุมทรัพยากร
ที่โครงการจำเป�นต�องใช�

สถาบันต�นสังกัด/
ห�องปฏิบัติการ/

แปลงทดสอบ/โรงเร�อน

ผู�จ�ายเง�นสนับสนุนโครงการ
แหล�งทุนว�จัย

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร38
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ผลสัมฤทธิ ์(Outcome)

	 ผลสมัฤทธิเ์ป็นเป้าหมายส�าคญัของโครงการวจิยั	พสิจูน์ว่าทรพัยากรทีจ่ดัสรรในการท�าโครงการ	

ได้รบัผลตอบรบัเป็นประโยชน์ต่อ	user	และมีการรบัไปใช้เพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงทัง้ทางเศรษฐกจิ	

และ/หรือสังคม

	 เครื่องมือด้านการจัดการที่ส�าคัญ	คือ	การวิเคราะห์เส้นทางสู่ผลกระทบ	(impact	pathway)	

ซึ่งเป็นการเชื่อมแผนผังลูกโซ่เชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจากโครงการ	 ตั้งแต่เร่ิมต้นจนถึง 

จุดมุ่งหมายหลักของโครงการ	 รายละเอียดของเครื่องมือ	 ข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์	 อยู่ในสุวรรณา	

ประณีตวตกุล8

	 นอกเหนือจากการบรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิของโครงการแล้ว	 การส่ือสารผลงานวิจัย	 

(research	 communications)	 ก็เป็นเครื่องมือส�าคัญในการส่ง	 “สาร”	 สู่กลุ่มเป้าหมาย	 เพื่อสร้าง 

คุณค่าของผลงานวิจัยออกไปในแนวกว้างไกลกว่าการจ�ากัดที่นักวิจัย	 แหล่งทุน	 ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย	 เป็นการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะ	 และปูพื้นไปสู่การเห็นคุณค่า	 

ยอมรับ-ปรับใช้ผล-สนับสนุนในโอกาสต่อไป	

8,	9	สวุรรณา	ประณตีวตกลุ.	หลกัการประเมนิผลกระทบของงานวจิยัและเส้นทางสูผ่ลกระทบ.	การประเมนิเชงิปฏบิตักิาร	outcome	 

	 mapping	and	impact	pathway.	30	มิถุนายน	2563	ณ	โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส	กรุงเทพฯ.

Next users:
Research and Extension Effort

Final users:
Adoption and Practice change

Change in SEEC:
Community-level Impact

Outputs

Outcomes

Impact

Reduced Control

Research project:
Inputs, Activities and Outputs

Pathway to Change

input :
research investment

andresearch activities

output :
ผลผลิตที่โครงการ

สัญญาว่าจะส่งมอบ

outcome :
เกิดขึ้นเมื่อมีผู้น�า

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

เกิดการเปลี่ยนแปลง

ที่กลุ่มเป้าหมาย

impact :
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เมื่อมีงานวิจัยนอกเหนือ

กลุ่มเป้าหมายเดิม หรือ

เกิดการขยายผลในพื้นที่อื่นๆ

เส้นทางสู่ผลกระทบ
อ้างอิงและเพื่มเติมจากสุวรรณา9 

Box 3

Templeton, 2006

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



แม�ฮ�องสอน

พ�ษณุโลก

ตรัง

นครปฐม

โครงการแนวทางการ

ยกระดับรายได�ของเกษตรกร

ที่ปลูกเมล็ดพันธุ�ข�าว

โครงการพัฒนาโมเดลใหม�ทางธุรกิจ

ผ�านดิจ�ตัลแพลตฟอร�มเพ�่อสร�าง

ความเชื่อมั่นและเพ��มช�องทาง

การตลาดของเกษตรอินทร�ย�

โครงการการขับเคลื่อนห�วงโซ�คุณค�าใหม�ของ

ธุรกิจอาหารทะเลในจังหวัดตรังเพ�่อยกระดับ

เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนประมงชายฝ��ง

• โครงการเพ�่อเพ��มมูลค�าเศรษฐกิจ

 ด�วยระบบการบร�หารจัดการผลิต

 โคเนื้อภาคอีสานตอนบน

 เพ�่อขยายโอกาสตลาดโคเนื้อ

• โครงการบร�หารจัดการห�วงโซ�อุปทาน

 การผลิตเนื้อไก�สุขภาพ (ไก� 3 โลว�) 

 จาก Farm-to-Fork ในจังหวัดขอนแก�น

เชียงราย

ขอนแก�น

 โครงการแนวทางใหม�ในการพัฒนาระบบส�งเสร�มอาชีพปศุสัตว�

 เพ�่อสร�าง Value Chainของเกษตรรายย�อย

 โครงการยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

 ของเกษตรกรในโซ�อุปทานโคเนื้อตามภูมินิเวศภาคเหนือ

เชียงใหม�

  สรุป จากแพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร คาดว่าจะเห็นอะไร?

ประการที่
• เป�าหมายการว�จัยที่ท�าทาย ทันสมัย dynamic
 สอดคล�อง/ทันต�อการเปลี่ยนแปลง 
 stretch goal (and achievable)
• กำกับด�วย key results ทุกระดับของโครงการ
 หร�อชุดโครงการ หร�อแผนงาน

1

ประการที่
• โครงการว�จัยมีความเป�นเหตุเป�นผลครบถ�วนทุกขั้นตอน
 ตามระเบียบว�ธีว�จัย ส�งมอบผลงานได�ทั้ง efficiency
 และ effectiveness และใช�เคร�่องมือเหมาะสม
• มีการกำกับติดตามภายใน
• มีธรรมาภิบาลงานทุกระดับ

2

ประการที่ • สร�างการเปลี่ยนแปลงใน users/stakeholders
• มีความคุ�มค�าด�านการลงทุนว�จัย
• สังคมรับรู�ผลสัมฤทธิ์3

เป�าหมาย

ผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย

ผลลัพธ�

Stakeholder
Analysis

Outcome
Mapping

Impact
Pathway

Outcome
Delivery

ความรู�และ
เคร�่องมือ
การจัดการ

ทุนว�จัย

Design
Thinkng

Communication

Objective
Key Results

คนใน
ระบบ
ว�จัย

Research
Team

Logic
Model

Supply Chain
Analysis

Business
Model

Empathize

Expert

แพลตฟอร�ม
ว�จัยเกษตร

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร40



แม�ฮ�องสอน

พ�ษณุโลก

ตรัง

นครปฐม

โครงการแนวทางการ

ยกระดับรายได�ของเกษตรกร

ที่ปลูกเมล็ดพันธุ�ข�าว

โครงการพัฒนาโมเดลใหม�ทางธุรกิจ

ผ�านดิจ�ตัลแพลตฟอร�มเพ�่อสร�าง

ความเชื่อมั่นและเพ��มช�องทาง

การตลาดของเกษตรอินทร�ย�

โครงการการขับเคลื่อนห�วงโซ�คุณค�าใหม�ของ

ธุรกิจอาหารทะเลในจังหวัดตรังเพ�่อยกระดับ

เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนประมงชายฝ��ง

• โครงการเพ�่อเพ��มมูลค�าเศรษฐกิจ

 ด�วยระบบการบร�หารจัดการผลิต

 โคเนื้อภาคอีสานตอนบน

 เพ�่อขยายโอกาสตลาดโคเนื้อ

• โครงการบร�หารจัดการห�วงโซ�อุปทาน

 การผลิตเนื้อไก�สุขภาพ (ไก� 3 โลว�) 

 จาก Farm-to-Fork ในจังหวัดขอนแก�น

เชียงราย

ขอนแก�น

 โครงการแนวทางใหม�ในการพัฒนาระบบส�งเสร�มอาชีพปศุสัตว�

 เพ�่อสร�าง Value Chainของเกษตรรายย�อย

 โครงการยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

 ของเกษตรกรในโซ�อุปทานโคเนื้อตามภูมินิเวศภาคเหนือ

เชียงใหม�

ตอนที่ 2

กรณีศึกษา





งานวิจัยไก่พื้นเมือง:
จากการอนุรักษ์พันธุกรรมสู่การ
สร้างอาชีพชุมชน และอาหารสุขภาพ

ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อดีต

• คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ

• ด้านพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

• ด้านการใช้เครื่องมือในการประเมินพันธุ์สัตว์

 และพัฒนาสายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ

• บริหารงานโครงการวิจัยขนาดใหญ่และท้าทาย 

 ประเด็นส�าคัญเพื่อแก้ปัญหาประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
รองผู้อ�านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

อดีต

• ผู้อ�านวยการฝ่ายเกษตร ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

• รองผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ความเชี่ยวชาญ

• ใช้พื้นฐานปฐพีวิทยา: ศาสตร์แห่งดิน ฐานแห่งการผลิต กับ

 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์: พันธุกรรมและมหัศจรรย ์

 แห่ง recombination ผสานกับทฤษฎีและเครื่องมือการจัดการ 

 พัฒนาเป็นศาสตร์และศิลป์ของการบริหารจัดการงานวิจัย

• การออกแบบงานวิจัยเกษตรเชิงกลยุทธ์

• พัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยแนว

 “Solution by Design”



งานวิจัยไก่พื้นเมือง:
จากการอนุรักษ์พันธุกรรมสู่การสร้างอาชีพชุมชน
และอาหารสุขภาพ

	 กว่าสองทศวรรษทีช่ดุโครงการ	“งานวจิยัไก่พืน้เมอืง”	ได้ถกูเลือกเป็นหนึง่ในผลงานวจิยั	“เรอืธง 

	(flagship)”	เพื่อน�าทางสู่การพัฒนางานวิจัยทางปศุสัตว์อย่างมีวิสัยทัศน	์ภายใต	้“ฝ่ายเกษตร”	ของ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 ภายหลังสถานการณ์	 “ไข้หวัดนก”	 ที่ส่งผลกระทบต่อ 

การสูญเสียชนิดและจ�านวนสัตว์ปีกไปท่ัวประเทศ	 ด้วยการระดมสมองของนักวิชาการทางด้าน 

สตัว์ปีกของประเทศ	จงึท�าให้เกดิจดุเริม่ต้นของยุทธศาสตร์ด้าน	“การอนรุกัษ์และการใข้ประโยชน์จาก 

ไก่พืน้เมอืงไทย”	ซึง่เป็นทรพัยากรทางชวีภาพทีม่คีวามหลากหลายทางพนัธกุรรม	(genetic	diversity)	

ค่อนข้างสูงเป็นทุนเดิม	

	 สกว.	 และกรมปศุสัตว์ได้จับมือกันรวบรวมฝูงไก่พื้นเมืองต้นน�้า	 (breeding	 stock)	 ภายหลัง

วกิฤตการณ์ไข้หวดันกให้กลบัมาอกีคร้ัง	โดยใช้กลยทุธ์ด้านการวจิยัและพฒันา	(R&D)	เป็นตัวขบัเคล่ือน	

และเลือกไก่พื้นเมืองไทย	 4	 ฝูงหลัก	 ได้แก่	 ประดู่หางด�า	 เหลืองหางขาว	 แดง	 และ	 ชี	 เป็นพ้ืนฐาน 

ทางพันธุกรรมส�าหรับการวิจัยด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์	 แนวทางวิจัยในระยะแรกเน้น 

การรวบรวมพันธุ์ที่มาจากหลากหลายท้องถิ่นเพื่อให้ได้ฝูงต้นน�้าที่มีความหลากหลายของพันธุกรรมสูง

เป็น	 “gene	 pool”	 ให้กับประเทศ	พร้อมกับการคัดเลือกอย่างง่ายให้สอดคล้องตามอุดมทัศนีย์เพื่อ

ความสม�่าเสมอของรูปร่างและลักษณะภายนอกเพื่อให้การพัฒนาต่อยอดท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร44
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พัฒนาการงานวิจัยไก่พื้นเมืองของไทย

 ระยะที่ 1 Existing Genetic Diversity	เริ่มต้นจากการเห็นความส�าคัญของไก่พื้นเมืองไทย 

ที่เป็นแหล่งทรัพยากรชีวภาพท่ีมีความหลากหลายทางพันธุกรรมและมีศักยภาพในการส่งเสริม 

ด้านการผลิตปศุสัตว์	 การอนุรักษ์และรวบรวมพันธุกรรมไก่พื้นเมืองไทยจากพื้นที่ต่างๆ	 เพื่อสร้าง 

ฝงูพันธกุรรม	(breeding	stock	collection)	และคดัลักษณะภายนอกให้มลัีกษณะตรงตามอดุมทศันย์ี	

(standard	 of	 perfection)	 ของพันธุ์ตามภูมิปัญญา	 (local	wisdom)	 เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ 

อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต	

 ระยะท่ี 2 Structural Transformation ส่งเสริมงานวิจัยที่เน้นการพัฒนาสายพันธุ	์ 

(genetic	 lines	 development)	 เพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์จากไก่พื้นเมืองไทยโดยอาศัยเครื่องมือ 

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่มีประสิทธิภาพ	 ได้แก่	 การประเมินค่าพันธุกรรม	 (breeding	 value)	 การใช ้

ดัชนีการคัดเลือกไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางด�าและพันธุ์ชีให้มีลักษณะทางเศรษฐกิจดีขึ้น	 (โตดี-ไข่ดก- 

อกกว้าง)	 รวมท้ังการพัฒนา	 facilities	 ด้านต่างๆ	 เพื่อส่งเสริมการผลิตและขยายพันธุกรรม	 อาทิ	 

การจัดการโรงฟัก	การสร้างฟาร์มปู่ย่าพันธุ์	ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



 ระยะที่ 3 Stakeholder Engagement  
Involvement	ภาคเอกชน	ภาครัฐ	ภาคท้องถิ่น	และ

มหาวิทยาลัย	 ได้เล็งเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ 

ในการน�าผลวจิยัไปใช้ประโยชน์	การร่วมมือทางวชิาการ

ในรูปแบบ	multi-partnership	 เกิดขึ้นในรูปแบบ

ต่างๆ	เช่น	ร่วมลงทนุพฒันาสายพนัธุล์กูผสมไก่พืน้เมอืง	

(crossbred	native	chicken)	การสร้างพนัธุส์งัเคราะห์	

(synthetic	breed)	การส่งเสริมการสร้างอาชีพชุมชน	

การพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกและการสร้างนักวิจัยจาก

การวิจัยด้านไก่พื้นเมือง	เป็นต้น

	 สายพันธุ ์ ท่ีพัฒนาขึ้นพร้อมที่จะถูกน�าไปใช้

ประโยชน์ทั้งกับภาคเอกชนและในชุมชนเมื่อความ

ต้องการไก่พื้นเมืองในตลาดท้องถิ่นมีสูงขึ้นมากเม่ือ

เทยีบกบัไก่เนือ้ทางการค้า	ประกอบกบัภาคีความร่วมมอื 

มีความพร้อมด้านการขยายพ่อแม่พันธุ์เพื่อรองรับ 

การผลิตลูกไก่อาย	ุ1	วันจ�านวนมาก	

 ระยะที ่4 Community Engagement เน้นการสร้างอาชพีชมุชนโดยการใช้ไก่พืน้เมืองเป็นฐาน 

	โดยความร่วมมือของทั้งภาครัฐภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยส�าคัญ	

	 การส่งเสริมการสร้างฟาร์มพ่อแม่พันธุ์	 (multiplier	 farm)	 ในชุมชนเพื่อผลิตลูกไก่อาย	ุ1	วัน 

ให้กับเกษตรกรในชุมชน	 การที่ชุมชนได้รับพ่อแม่พันธุ์ประดู ่หางด�าพันธุ ์ดีจากกรมปศุสัตว์และ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือใช้ในการผลิตลูกไก่ขุน	 ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของอาชีพการเล้ียงไก ่

พื้นเมืองประดู่หางด�า	 และถือว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมากในการสร้างอาชีพในเขตจังหวัด 

ทางภาคเหนอื	เกดิมลูค่าทางเศรษฐกจิหมนุเวียนในชุมชนและขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานราก	(grassroot	

economy)	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 การสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางด�า	 มีการขยายผลมายังเขตจังหวัดในภาคตะวัน

ออกเฉยีงเหนอืโดยเฉพาะจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัใกล้เคยีง	ควบคู่กบัการพฒันาลูกผสมไก่พืน้เมอืง	 

ด้วยศักยภาพของไก่เคเคยูวัน	 ซ่ึงเกิดจากแม่พันธุ์สังเคราะห์ท่ีมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว	 มีคุณสมบัต ิ

ด้านการเป็นอาหารสุขภาพ	 และคงรสชาติท่ีดี	 จากความร่วมมือของภาคเอกชนที่ช่วยดูแลด้าน 

การส่งเสริมและการตลาดท�าให้อาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมืองประดู่หางด�าขยายควบคู่ไปกับลูกผสม 

ไก่พื้นเมืองเคเคยูวันในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร46
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ภาพที่ 1 พัฒนาการงานวิจัยเพื่อการผลิตไก่พื้นเมืองของประเทศไทย

 ระยะที่ 5 Deep Science Platform เป็นระยะที่เทคโนโลยีด้านโอมิกส์รวมถึงการวิจัยขั้นสูง 

และการสร้างองค์ความรู้เชิงลึกเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาด้านการเกษตรและอาหารมากขึ้น 

ข้อค้นพบเชิงลึกหลายประการ	 เช่น	 คุณสมบัติด้านเส้นใยกล้ามเน้ือ	 (ด้วย	 synchrotron)	 พบว่า 

เน้ือไก่พื้นเมืองมีโปรตีนในรูปแบบ	 alpha-helix	 สูงช่วยให้ร่างกายย่อยได้ง่าย	 มีปริมาณไขมันและ 

คลอเลสเตอรอลต�่ากว่าไก่เน้ือทางการค้า	 เหมาะกับการเป็นอาหารผู้สูงวัย	 ไก่ลูกผสมเคเคยูวัน 

มีสารประกอบพิวรีน	 (สารท่ีสามารถเปลี่ยนเป็นกรดยูริกในร่างกาย)	 ต�่ากว่าไก่เนื้อทั่วไป	 และมี 

การเจริญเติบโตดี	 ท�าให้ภาคเอกชนสนใจผลิตเป็นอาหารสุขภาพเพื่อผู้บริโภคทั่วไป	 ผู้บริโภคใน 

กลุ่มนักออกก�าลังกาย	 และรวมถึงกลุ่มผู้ผลิตอาหารฮาลาล	 เพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับ 

ภาคเอกชน	ภาคการส่งออก	และแนวทางการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น	(ภาพที	่1)

    •  Breeding stock collection
•  Strategic breeding management

        •  Gentic lines development
    •  Breeding Tools (BLUP)
•  Facilities

          •  Community multiplier
       •  Community production for new career
   •  Supply chain management
•  Enhancing grassroot economy

• Innovative products
• Future food,
• Functional food
• Industrial and global demand

STAKEHOLDER
INVOLVING

ENGAGING
COMMUNITY

DEEP SCIENCE
INVOLVING

DIVERSITY
EXISTENCE 1

2

3

4

5

STRUCTURAL
TRANSFORMATION

        •  SME, Public Private Partnership
    •  (KKU-Industry-Community-TRF model)
•  Small holder production for food security (chicken bank)

พัฒนาการงานว�จัย

ไก�พ�้นเมือง
ของไทย

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



ภาพที่ 2 องค์ประกอบส�าคัญในการท�างานวิจัยและพัฒนาให้ประสบความส�าเร็จ

 1. การก�าหนดเป้าหมาย (Goal) เครื่องมือที่ช่วยวางเป้าหมาย	เช่น	design	thinking	มุ่งเน้น 

การใช้ประโยชน์หรือนวัตกรรม	OKR	 มุ่งเน้นผลลัพธ์ส�าคัญแทนการวัดด้วย	 KPI	 แบบเดิม	 logical	

framework	เน้นการก�ากับการด�าเนนิงานและผลลพัธ์ทกุระดบัตัง้แต่เป้าหมาย	วตัถปุระสงค์	แผนงาน

กิจกรรม	ปัจจัยน�าเข้า	และข้อจ�ากัด	เป็นต้น	

 2. บุคคล (Human)	 ที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัย	 ได้แก่	 นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

โครงการนักวิจัยต้องเป็นผู้ท่ีมีสมรรถนะ	 (competency)	 มีความสามารถในการส่งมอบ	 (deliver)	

ผลผลิต/ผลลัพธ์และมีความรับผิดชอบต่อความส�าเร็จโครงการในขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ 

ที่เหมาะสม	(character)	มีทัศนคติ	(attitude)	ที่ดีในการเป็นผู้ประเมินติดตามให้ค�าชี้แนะให้โครงการ

ถึงเป้าหมายที่วางไว้

องค์ประกอบส�าคัญในการท�างานวิจัย
และพัฒนาให้ประสบความส�าเร็จ
 
	 จากการวิเคราะห์และถอดบทเรียนพัฒนาการงานวิจัยด้านไก่พื้นเมืองแต่ละช่วงเวลาจะเห็นว่า 

ความส�าเร็จของการท�างานวิจัยและพัฒนาขึ้นกับองค์ประกอบ	 6	 ประการ	 การท�าความเข้าใจและ 

การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน/องค์ประกอบเป็นไปตามภาพที่	2

• Design Thinking
• OKR
• Log Frame

• Basic Science/Deep Science

• Technology
 Outcome mapping  •

Innovation  •
KR  •

• Stakeholder Analysis

Goal

R&D
Fund

Outcome

Stakeholder

Knowledge

Human
นักว�จัย • Competency
ผู�ทรงคุณวุฒิ • Character
 • Attitude 

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร48
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 3. องค์ความรู้ (knowledge)	 ทั้งท่ีเป็นความรู้มีอยู่แล้ว	 (existing)	 และที่ต้องพัฒนาขึ้น	 

(developing)	 ท้ังที่เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐาน/เชิงลึก/เทคโนโลยี	 และความรู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 เพื่อใช ้

ในการด�าเนินการวิจัย

 4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder)	 ภาคีความร่วมมือจนถึงผู้ใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ	 

ภาคเอกชน	มหาวิทยาลัย	เกษตรกร	ผู้น�าชุมชน	

 5. การก�าหนดผลลัพธ์ (outcome)	 ที่ต้องส่งมอบ	 ปัจจุบันการก�าหนดผลลัพธ์ส�าคัญที่ตอบ

สนองวัตถุประสงค์ของโครงการ	(OKR)	เป็นเครื่องมือที่นิยม	การท�า	outcome	mapping	ที่ก�าหนด

ผลลัพธ	์(outcome)	จากผลผลิต	(output)	ที่เกิดขึ้นจากโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้น	ระยะ

กลาง	และระยะยาว	โดยค�านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างมีเส้นทาง	(impact	pathway)	

 6. งบประมาณ (budget)	 ก�าหนดตามผลลัพธ์ที่ส่งมอบในแต่ละแผนงานของโครงการ	 

การสนับสนุนของแหล่งทุนปัจจุบันจะคาดหวังผลลัพธ์ที่ส ่งมอบและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

แตกต่างกันไป	 จึงต้องท�าความเข้าใจแหล่งทุนและวางแผนด้านงบประมาณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่จะ 

ส่งมอบหรือส่งผลกระทบอย่างเหมาะสมกับงบประมาณที่ลงไป	 รวมทั้งโครงการสามารถด�าเนินงาน 

ให้ส�าเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ความสัมพนัธ์ของการท�าวิจยัที่ใช้ความรูว้ิทยาศาสตร์
เชิงลึกต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต่างกัน

	 ภาพที่	3	ก�าหนดให้แกน	X	เป็นขนาดของชุมชน	จากระดับชุมชน	อ�าเภอ	จังหวัด	เขตภาค	จนถึง

ระดับประเทศ	ก�าหนดให้แกน	Z	เป็นระดับการใช้องค์ความรู้จากการวิจัยชั้นสูงหรือทางวิทยาศาสตร์

เชงิลกึ	จากระดับต�า่จนถงึสงู	และก�าหนดแกน	Y	เป็นระดบัของผลลพัธ์ผลกระทบ	(outcome/impact)	

ที่จะเกิดขึ้น	

	 เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้งสาม	 จะเห็นว่าความส�าเร็จของการเกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบจะมาก 

หรือน้อย	 ขึ้นอยู่การลงทุนด้านการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงกับการน�าไปใช้อย่างเหมาะสม 

ในพื้นที่ที่มีขนาดต่างกัน	 เม่ือพิจารณาลูกศรแถวหน้า	 (การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขั้นต�่า)	จะเห็นว่าไม่ว่าจะลงในพื้นที่ระดับใด	การเกิดผลกระทบในภาพรวมจะเกิดขึ้น	“ค่อนข้างน้อย” 

เนื่องจากเป็นการผลิตในรูปแบบดั้งเดิม	 ท�าตามในอดีต	 หรือคัดลอกเทคโนโลยีที่ไม่มีการปรับเปลี่ยน

ไปตามยุคสมัย

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



ภาพที่ 3 แผนภาพสามมิติแสดงความสัมพันธ์ของ science level, community scale

และการเกิด outcome/impact กับสังคม

	 เมือ่พจิารณาโซน	➊	ซ่ึงหมายถงึพืน้ทีร่ะดบัชมุชนท้องถิน่ภายในจงัหวดั	จะเหน็ว่าการใช้ความรู้ 

ทางวิทยาศาสตร์ที่มีระดับกลางหรือระดับสูงขึ้นการเกิดผลกระทบจะถูก “ยกระดับขึ้นเพียง 

เล็กน้อย” เมื่อพิจารณาโซน	➋	 ซ่ึงหมายถึงพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัดหรือระดับภาค	 จะเห็นว่าการใช้ 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ในระดับที่สูงขึ้น	 จะส่งผลต่อการเกิดผลกระทบในภาพรวม “ยกระดับขึ้น 

ตามล�าดบั”	เนือ่งจากการใช้เทคโนโลย	ีการบรหิารจดัการ	การใช้นวัตกรรม	จะช่วยผลกัดนัให้ผลกระทบ 

ถูกยกระดับขึ้น	 ดังน้ันหากต้องการขยายผลการด�าเนินงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากระดับชุมชนสู ่

กลุ่มจังหวัดหรือระดับภาค	 จึงควรตระหนักถึงการความพร้อมด้าน	 deep	 science	 และนวัตกรรม 

ตามไปด้วยเสมอ	 เมื่อพิจารณาโซน	➌ ซ่ึงหมายถึงพื้นท่ีระดับประเทศ	 จะเห็นว่าการใช้ความรู ้

ทางวทิยาศาสตร์ทีใ่นระดบัทีส่งูขึน้	จะส่งผลต่อการเกิดผลกระทบในภาพรวม	“ยกระดบัขึน้ตามล�าดับ

อย่างก้าวกระโดด”	 เนื่องจากการใช้ความรู้เชิงลึกข้ันสูง	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่รองรับการผลิต 

เพื่ออนาคต	 จะช่วยผลักดันให้ผลกระทบถูกยกระดับข้ึนอย่างรวดเร็วในลักษณะ	 exponential	 

อย่างไรก็ตาม	 การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เชิงลึกท่ีถึงระดับเหมาะสมแล้ว	 การเพิ่มการวิจัยขั้นสูง 

ที่ลงทุนมาก	อาจไม่ได้ช่วยให้เกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบเพิ่มขึ้นที่สัมพันธ์กับการลงทุน
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งานวิจัยและพัฒนาไก่พื้นเมืองไทยสู่อาชีพชุมชน
และอาหารสุขภาพ 

	 การพัฒนาไก่พ้ืนเมืองไทยให้มีลักษณะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วยดัชนีการคัดเลือก	 ควบคู่กับ 

การคัดลักษณะภายนอกอย่างเข้มข้นให้กับไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางด�าและชี	 เพื่อรองรับการใช้

ประโยชน์ทั้งกับภาคชุมชนและภาคเอกชน	 เกิดข้ึนภายใต้ความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายวิจัย

ด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์	(ไก่พื้นเมือง)	ไก่จ�านวนหนึ่งจากฝูงต้นน�า้พันธุ์ประดู่หางด�าและพันธุ์ชีถูกน�า

มาพัฒนาด้วยแผนการปรบัปรงุพนัธ์ุและเครือ่งมอืในการประเมนิค่าทางพนัธกุรรม	(breeding	value)	

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดเลือกพันธุ์	

	 การก�าหนดวตัถุประสงค์การปรบัปรงุพนัธุ	์(breeding	objectives)	ทีช่ดัเจน	ฝูงปูย่่าพนัธุม์กีาร 

ด�าเนินการที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ท�าการผสมพันธุ์และคัดเลือกมากกว่า	 7	 ชั่วรุ่น	 จนได้ 

ไก่พ้ืนเมอืงประดูห่างด�าและชสีายพนัธุ	์มข	ทีม่ลีกัษณะส�าคญั	“โตด-ีไข่ดก-อกกว้าง”ท่ีมคีวามสม�า่เสมอ

ทั้งลักษณะภายนอก	ลักษณะทางเศรษฐกิจ	และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

	 การส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางด�าเป็นอาชีพส�าหรับชุมชนมีความเด่นชัดเม่ือ	 สกว.	

เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพประดู่หางด�าในเขตพื้นที่ภาคเหนือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้	 ในระยะแรกใช้	 

“ไก่ประดู่หางด�าเชียงใหม่	 1”	 ท่ีพัฒนาโดยกรมปศุสัตว์เป็นตัวขับเคลื่อน	 ความส�าเร็จของโครงการ 

ท�าให้มีการขยายผลการใช้มาถึง	 “ไก่ประดู่หางด�า	 มข	 55”	 ซึ่งประกาศและรับรองแหล่งที่มาของ 

สายพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อป	ีพ.ศ.	2555	ปัจจุบันนิยมเรียกสั้นๆ	ว่า	“ไก่ประดู่หางด�า	มข” 

และด้วยพันธุกรรมที่ถูกคัดเลือกและปรับปรุงด้านการเจริญเติบโตที่รวดเร็วขึ้นและมีเน้ืออกที่สูง	 

ช่วยลดต้นทนุการผลติ	และเป็นทีต้่องการของตลาด	ท�าให้เกดิการขยายอาชพีการเลีย้งไก่ประดูห่างด�า

มากขึน้	เกดิกลุม่วสิาหกจิ	และฟาร์มพ่อแม่พนัธุท์ีผ่ลติลูกไก่อาย	ุ1	วนัให้กบักลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงแบบขนุ	

	 การขยายตัวของตลาดไก่พื้นเมืองประดู่หางด�า	ช่วยผลักดันให้การส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ในเขตภาคเหนือเติบโตอย่างรวดเร็วในรอบ	 5	 ปีท่ีผ่านมา	 ในขณะที่การส่งเสริมการเล้ียงไก่พ้ืนเมือง 

ในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เริม่ด้วยการจัดตัง้	“ธนาคารไก่พ้ืนเมอืง”	เพือ่การอนรุกัษ์สายพนัธุแ์ละ

เพือ่ความมัน่คงทางอาหารให้กบัชมุชน	แต่ด้วยสมรรถนะของไก่พืน้เมอืงสายพนัธุพ์ฒันามคีวามแตกต่าง 

จากที่พบในท้องถิ่น	 จึงเริ่มขยายสู่การเป็นอาชีพชุมชน	 โดยได้ต้นแบบจากความส�าเร็จในเขตจังหวัด 

ภาคเหนือ	และแผ่ขยายไปในหลายจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนบน

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



	 ปัจจุบันการผลิตไก่พื้นเมืองประดู่หางด�าเพื่อเป็นอาชีพในชุมชน	 (ทั้งท่ีพัฒนาจากปู่ย่าพันธุ ์

โดยกรมปศุสัตว์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น)	 ในแต่ละปีมีส่วนแบ่งตลาดไก่พื้นเมืองในเขตภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ต�่ากว่า	 1	 ล้านตัว	 เกิดการส่งเสริมให้เกิดอาชีพหลายระดับตลอด 

ห่วงโซ่อปุทานการสร้างการรับรู	้และคณุภาพของเนือ้ไก่พืน้เมอืงทีเ่ล้ียงเพยีง	65-70	วัน	มคีวามนุม่กว่า 

ไก่พื้นเมืองทั่วไป	 เมื่อเส้นใยกล้ามเนื้อที่แน่นโดยไม่เหนียว	 และมีกล่ินและรสชาติของไก่พื้นเมืองที่ด ี

ท�าให้เกิดการขยายตัวของตลาดไก่พื้นเมืองและการน�าไปเป็นเมนูอาหารในร้านอาหารและตลาด 

ทุกระดับอย่างดี
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	 ไก่ลูกผสมพื้นเมือง	 มีความส�าคัญในตลาดท้องถิ่นและตลาดระดับห้างสรรพสินค้าหรือ 

โมเดิร์นเทรด	 (modern	 trade)	 มีการส่งเสริมการเล้ียงและการผลิตในชุมชนโดยกรมปศุสัตว์	 และ 

โดยภาคเอกชนตลาดมีการขยายตัวรองรับดีในระดับหนึ่ง

	 ช่วงที่ผ่านมาไก่ลูกผสมพื้นเมืองเกิดจากการผสมพันธุ์ที่หลากหลาย	 เช่น	 ลูกผสมที่เกิดจาก 

ไก่พื้นเมืองกับไก่ไข่	ไก่พื้นเมืองกับไก่ท้องถิ่นทั่วไป	ไก่พื้นเมืองกับลูกผสมจากไก่เนื้อหรือไก่ไข่สายพันธุ์

อืน่ๆ	บางครัง้เรยีก	“ไก่ลกูผสมสามสายพนัธุ”์นอกจากภารกจิการอนรุกัษ์พนัธ์ุไก่พืน้เมอืงประดูห่างด�า

และชีแล้ว	ศูนย์เครือข่ายวิจัย	(ไก่พื้นเมือง)	ยังมีภารกิจด้านการพัฒนาลูกผสมเพื่อให้มีการเจริญเติบโต

ที่เร็วขึ้นหรือมีต้นทุนการผลิตที่ต�่าลงเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ	 

จึงได้เกิดความร่วมมือกับภาคเอกชน	และเกิดความร่วมมือระหว่าง	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	สกว.	และ 

บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย	 มีการลงทุนร่วมกันในการทดสอบลูกผสมที่เกิดจากพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองและ

แม่พันธุ์ทางการค้าของทางบริษัท	 ด้วยวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาไก่ลูกผสมพื้นเมืองให้มีคุณสมบัติ 

เป็นสายพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์	 รวมถึงการพัฒนาไก่เนื้อไทยในอนาคตท�าให้เกิดการร่วมลงทุนสามฝ่าย

อย่างต่อเนื่อง	มีการสร้างฝูงและคัดเลือกมากกว่า	5	ชั่วรุ่น	ได้ไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ที่มีความแตกต่าง 

ด้านลักษณะภายนอกและคุณสมบัติทางด้านเศรษฐกิจอีก	 4	 สายพันธุ์	 ได้แก่	 สายพันธุ์ไข่มุกอีสาน	 

สร้อยเพชร	สร้อยนิล	และแก่นทอง	

	 ไก่ลูกผสมพื้นเมือง	 “เคเคยูวัน”	 เปิดตัวด้วย 

คุณสมบัติดี	 3	 โลว์	 (3-Low)	 ได้แก่	 เพียวรีนต�่า	 

ไขมันต�่า	 และคลอเลสเตอรอลต�่า	 และคุณสมบัติที ่

โดดเด่นด้านรสชาติและเนื้อที่นุ่มแน่นเหมือนไก่บ้าน 

มีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าไก่พื้นเมืองลูกผสมท่ัวไป	 

ใช้รอบการเลีย้งสัน้	(รอบการเลีย้ง	35	วนัจะได้น�า้หนกั 

1.0-1.4	 กิโลกรัม)	 ด้วยต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงมาก

ท�าให้ง่ายต่อการส่งเสริมเป็นอาชีพชุมชนเช่นเดียว

กับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ประดู่หางด�า	อย่างไร

ก็ตามไก่ลูกผสมเคเคยูวันให้ผลผลิตท่ีตอบโจทย ์

ตลาดได้กว้างข้ึน	 ทั้งตลาดไก่ย่าง	 (ทดแทนไก่ซีหรือ

ไก่ไข่ตัวผู ้)	 ไก่สุขภาพ	 (ยูริกต�่ากว่าไก่เนื้อทั่วไป)	 

และตลาดชั้นสูง	 เช่น	 ร้านอาหาร	 โรงแรม	 และ 

ร้านค้าออนไลน	์เป็นต้น

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (value chain)
การผลิตไก่พื้นเมืองและลูกผสมไก่พื้นเมือง

	 ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของพันธุ์ไก่พื้นเมืองประดู่หางด�าสายพันธุ์ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ ์

และคัดเลือก	 ทั้งด้านคุณภาพเน้ือ	 รสชาติ	 เป็นที่ต้องการของตลาดทุกระดับ	 รวมถึงสมรรถนะการ 

เจริญเติบโตที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับไก่พื้นเมืองทั่วไปในอดีต	จึงเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร

ในการเลีย้งเพือ่เป็นอาชพี	ในขณะท่ีการเลีย้งไก่ลูกผสมพืน้เมอืงเคเคยวูนัเพ่ือเป็นอาชพีกมี็การขยายตวั 

ตามไปด้วย	เนือ่งจากมศัีกยภาพในการผลกัดนัเป็นสนิค้าสขุภาพทีก่�าลงัขยายตัวทัว่โลก	ด้วยคณุสมบตัิ

การเจริญเติบโตที่เร็วกว่าไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้และไก่ลูกผสมพื้นเมืองที่มีจ�าหน่ายในท้องถิ่นหรือ 

ภาคเอกชนทั่วไปท�าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงได้รายได้ต่อรอบการเลี้ยงเร็วขึ้น	มีเปอร์เซ็นต์ซากสูง	ในขณะที่ 

ยังคงมีรสชาติความเป็นไก่บ้าน	 โดยมีคุณภาพเนื้อไม่เหนียวเหมือนไก่พื้นเมืองและไม่ยุ่ยจนเกินไป

เหมอืนไก่เนือ้ทางการค้า	ท�าให้เป็นทีส่นใจของตลาดจากภาคอุตสาหกรรมและร้านอาหารชัน้สงู	รวมทัง้ 

เริ่มมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานจากเกษตรกรผู้ผลิตต้นน�้าจนถึงตลาดปลายน�า้	ภายใต้ชุดโครงการ

การยกระดับห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร	(Small-Medium	Agriculture	Enterprises;	SMAE)

	 ไก่พื้นเมืองประดู่หางด�าและไก่ลูกผสมพื้นเมืองเคเคยู	 ถูกเลือกเป็นสินค้าเกษตรชนิดหนึ่งใน 

การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากโดยมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 ภายใต้โครงการ	 

“แนวทางใหม่ในการพฒันาระบบส่งเสรมิอาชพีปศสุตัว์เพือ่สร้าง	value	chain	ของเกษตรกรรายย่อย”1  

โดยใช้ไก่พื้นเมืองประดู่หางด�าสายพันธุ์แท้และโครงการ	 “การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิต

เนื้อไก่สุขภาพ	 (ไก่	 3	 โลว์)	 จาก	 Farm-to-Fork	 ในจังหวัดขอนแก่น”2	 โดยใช้ไก่ลูกผสมพื้นเมือง 

เคเคยูวัน	ซึ่งสรุปเป็นโมเดลสังเขปดังนี้

1
	 ศิริพร	กิรติการกุล,	ณรงค์	วิรารักษ์,	สุพล	ปานพาน,	ชัยณรงค์	วงค์สรรศรี,	วิทยา	ปัญญาโกษา,	สุขสถิตพ์	พิสิทฐ์สัชญา.	2563.	 

	 แนวทางใหม่ในการพัฒนาระบบส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์เพื่อสร้าง	 value	 chain	 ของเกษตรกรรายย่อย.	 ชุดโครงการพัฒนา 

	 ผู้ประกอบการเกษตรเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่.	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร	์วิจัย	และนวัตกรรม	 

	 (สกสว.)/คลังสมอง.	กรุงเทพฯ

2	
วฒุไิกร	บญุคุม้,	วบิณัฑติา	จันทร์กติสิกลุ,	ธญัมชัฌ	สรุงบญุม,ี	ศภุวตัร	มพีร้อม.	2563.	การบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทานการผลิต 

	 เนือ้ไก่สุขภาพ	(ไก่	3	โลว์)	จาก	Farm-to-Fork	ในจงัหวัดขอนแก่น.	ชดุโครงการพฒันาผู้ประกอบการเกษตรเพือ่สร้างเศรษฐกจิ 

	 หมุนเวียนในพื้นที่.	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร	์วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)/คลังสมอง.	กรุงเทพฯ

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร54
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	 โครงการ	 “แนวทางใหม่ในการพัฒนาระบบส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์เพื่อสร้าง	 value	 chain	 

ของเกษตรกรรายย่อย”	 เลือกใช้ไก่พ้ืนเมืองประดู่หางด�าเป็นตัวขับเคลื่อนการสร้างอาชีพเพ่ือเกิด 

รายได้หมุนเวียนในชุมชน	 ใช้การพัฒนาระบบส่งเสริมการปศุสัตว์โดยดึงศักยภาพจากสินค้าเกษตร 

ที่เป็นทรัพยากรท้องถ่ิน	 (local	 breed)	 ผนวกกับบริหารจัดการและวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มตลอด 

ห่วงโซ่อุปทาน	 ไก่พื้นเมืองเป็นสินค้าเกษตรที่มีการยอมรับในชุมชนสังคมและมีการสร้างการรับรู้ใน 

วงกว้างเป็นต้นทุนเดิม	ท�าให้การส่งเสริมอาชีพและการขยายตลาดท�าได้ต่อเนื่อง	ในขณะที่การจัดการ 

ห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพช่วยสร้างผู้ประกอบการท้องถิ่นในพื้นที	่4	จังหวัดภาคเหนือได้อย่างดี

	 แนวทางการส่งเสรมิอาชพีปศสุตัว์ของส่วนราชการรปูแบบเดมิจะเริม่ด้วยการรวมกลุ่มเกษตรกร

เพื่อแจกพันธุ์ลูกไก่และอาหาร	ตามด้วยให้การอบรมความรู้ด้านการเล้ียงและการป้องกันโรคเบื้องต้น 

ในขณะที่การด�าเนนิการ	“แนวทางใหม”่	จะล�าดบัเป็น	6	ขั้นตอน	โดยขัน้ตอนที ่1	เริม่ด้วยการประชุม 

ร่วม	 4	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 1)	 กลุ่มเกษตรกร	 2)	 หน่วยงานท้องถ่ิน/หน่วยงานส่งเสริมภาครัฐ	 

3)	 ผู้ประกอบการตลาด	 และ	 4)	 หน่วยงานผู้ดูแลด้านวิชาการ	 เพื่อท�าความเข้าใจและวางเป้าหมาย 

ร่วมกัน	ขั้นตอนที่ 2	วิเคราะห์ความต้องการของตลาดเนื้อไก่ทุกชนิด	(ไก่เนื้อการค้า	ไก่ลูกผสม	3	สาย	

ไก่ไข่ปลด	ไก่ในท้องถิน่	ไก่ไข่ตวัผู	้ไก่พืน้เมอืง)	และส�ารวจถึงความต้องการเฉพาะของไก่พนัธุป์ระดู่หางด�า 

ซึ่งใช้เป็นสินค้าในการขับเคลื่อน	ขั้นตอนท่ี 3	 วิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของเกษตรกร	 

ด้านการลงทุน	 ประสบการณ์การเล้ียง	 และ	 ฯลฯ	ขั้นตอนที่ 4	 ร่วมวางแผนการผลิตกับเกษตรกร

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	ขั้นตอนที่ 5	 ก�าหนดกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานขั้นกลางน�้า

และปลายน�้าให้ชัดเจน	เช่น	การเพิ่มประสิทธิภาพการขุน	การรวบรวม	การพัฒนามาตรฐานโรงเชือด	 

การแปรรูป	ขั้นตอนที่ 6	 การติดตามประเมินผล	 ทบทวน	 ถอดบทเรียน	 การแก้ไขปัญหาที่ทันต่อ

เหตุการณ	์เป็นต้น	(ภาพที่	4)

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



ภาพที่ 4 แนวทางการพัฒนาระบบปศุสัตว์เพื่อสร้าง value chain ไก่พื้นเมืองประดู่หางด�า 6 ขั้นตอน 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ศิริพร และคณะ (2563)1

1
	 ศิริพร	กิรติการกุล,	ณรงค์	วิรารักษ์,	สุพล	ปานพาน,	ชัยณรงค์	วงค์สรรศรี,	วิทยา	ปัญญาโกษา,	สุขสถิตพ์	พิสิทฐ์สัชญา.	2563.	 

	 แนวทางใหม่ในการพัฒนาระบบส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์เพื่อสร้าง	 value	 chain	 ของเกษตรกรรายย่อย.	 ชุดโครงการพัฒนา 

	 ผู้ประกอบการเกษตรเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่.	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร	์วิจัยและนวัตกรรม	 

	 (สกสว.)/คลังสมอง.	กรุงเทพฯ

 จากการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจที่หมุนเวยีนในชุมชนของไก่พื้นเมืองประดู่หางด�าที่ 
ส่งเสริมด้วยแนวทางใหม่ เมื่อแบ่งการจัดการออกเป็น 4 ห่วงโซ่พบว่าเกิดมูลค่าดังนี้ ห่วงโซ่ที่ 1 
โซ่การผลิต ห่วงโซ่ที่ 2 โซ่รวบรวม ห่วงโซ่ที่ 3 โซ่การฆ่าช�าแหละ ห่วงโซ่ที่ 4 โซ่แปรรูปผลิตภัณฑ์ 
พบว่าแนวทางการพัฒนา 6 ขั้นตอนเมื่อเทียบกับการจัดการแบบเดิมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ได้ทุกห่วงโซ่โดยมูลค่าในแต่ละห่วงโซ่มีค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.13, 4.85, 12.77, 8.75 ตามล�าดับ

การประชุมทำความเข�าใจ
เป�าหมายร�วม

การว�เคราะห�
ความต�องการ

ไก�พ�้นเมือง
ในตลาดท�องถิ�น

การว�เคราะห�
ศักยภาพและ
ความพร�อม

ของเกษตรกร

การกำหนดกิจกรรมใน
ห�วงโซ�อุปทานขั้นกลางน้ำ

และปลายน้ำเพ�่อเชื่อม
ต�นน้ำและตลาด

การติดตาม ประเมินผล
หาแนวทางแก� ไขป�ญหา

ที่ทันต�อเหตุการณ�

1

2

3

4

5

6

การวางแผนการผลิต
ที่สอดคล�องกับ

ความต�องการของตลาด

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร56
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	 โครงการ	“การบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทานการผลติเนือ้ไก่สขุภาพ	(ไก่	3	โลว์)	จาก	Farm-to-Fork	 

ในจังหวัดขอนแก่น”2	 เลือกใช้ไก่ลูกผสมพื้นเมืองเคเคยูวัน	 ซ่ึงมีระดับสายเลือดพื้นเมือง	 25%	 และ 

เนื้อมีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพส�าคัญคือ	 มีสารพิวรีน	 คลอเลสเตอรอล	 และไขมันที่ต�่ากว่าไก่เนื้อ 

ทางการค้าจึงเรียกเป็น	 ไก	่ 3	 โลว์	 เป็นตัวขับเคลื่อนการสร้างอาชีพเพื่อเกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน	 

ดังนั้นการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อส่งเสริมอาหารสุขภาพให้ถึงผู้บริโภคจึงเป็นเรื่องท้าทาย	 

(challenge)	 เนื่องจากเป็นโมเดลธุรกิจที่ต้องมีการสร้างการรับรู ้และเป็นการสร้างตลาดใหม่ที่ 

ไม่มีแพร่หลายมาก่อน	 จึงจ�าเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่มีการลงกิจกรรม	 (intervention)	 ส�าคัญ 

เพื่อส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแต่ละห่วงโซ่ตลอดห่วงโซ่อุปทานจากต้นน�้าจนถึงผู้บริโภค

2	
วฒุไิกร	บญุคุม้,	วบิณัฑติา	จนัทร์กติสิกลุ,	ธญัมชัฌ	สรุงบญุม,ี	ศภุวตัร	มพีร้อม.	2563.	การบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทานการผลิต 

	 เน้ือไก่สุขภาพ	(ไก่	3	โลว์)	จาก	Farm-to-Fork	ในจงัหวัดขอนแก่น.	ชดุโครงการพฒันาผู้ประกอบการเกษตรเพือ่สร้างเศรษฐกจิ 

	 หมุนเวียนในพื้นที่.	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)/คลังสมอง.	กรุงเทพฯ

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



2
	 วุฒิไกร	 บุญคุ้ม,	 วิบัณฑิตา	 จันทร์กิติสกุล,	 ธัญมัชฌ	 สรุงบุญมี,	 ศุภวัตร	 มีพร้อม.	 2563.	 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

	 การผลิตเนื้อไก่สุขภาพ	(ไก่	3	โลว์)	จาก	Farm-to-Fork	ในจังหวัดขอนแก่น.	ชุดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรเพื่อสร้าง 

	 เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่.	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)/คลังสมอง.	กรุงเทพฯ

ภาพที่ 5 แนวทางการพัฒนาระบบปศุสัตว์เพื่อสร้าง value chain ไก่ลูกผสมพื้นเมืองเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ

แบบ farm-to-fork ที่มา: ดัดแปลงจาก วุฒิไกร และคณะ (2563)2

	 ภาพท่ี	 5	 แสดงองค์ประกอบของห่วงโซ่	 ผู้รับผิดชอบ	 และการจัดกระบวนการหรือปัจจัย	 

intervention	 ที่ลงในแต่ละห่วงโซ่ตลอดสายการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ	 

เริ่มต้นจากต้นน�้าหรือการผลิตลูกไก่ลูกผสมอาย	ุ1	วัน	(day	old	chick;	DOC)	การเลือกใช้สายพันธุ์

ลูกผสมพื้นเมืองเคเคยูวัน	 (KKU1)	 ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาจนได้สายพันธุ์ลูกผสมที่มีระดับเลือด 

พื้นเมือง	25%	มีการเจริญเติบโตดี	(สามารถท�าน�้าหนักตลาดที่	1.2-1.5	กก.	โดยใช้เวลาเลี้ยง	35	วัน)	

เมื่อเทียบกับลูกผสมไก่พื้นเมืองทั่วไปซึ่งใช้เวลาเลี้ยงนานถึง	70-80	วัน	ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มาก	 

ในขณะที่ยังคงรสชาติและความนุ่มแน่นซึ่งเป็นคุณสมบัติส�าคัญของตลาดไก่บ้านไว้ได้	

เคเคยูวัน

การผลิตลูกไก�

ลูกผสมพ�้นเมือง

อายุ 1 วัน

ม.ขอนแก�น

บ.ประชารัฐ / ม.ขอนแก�น

บ.ประชารัฐ-Zen / ม.ขอนแก�น / ห�างสรรพสินค�า ม.ขอนแก�น

โรงเชือดชุมชุน

กลุ�มเกษตรกร บ. ประชารัฐ

การเลี้ยงไก�ข�น การรวบรวมไก�ที่น้ำหนักตลาด

เพ�่อส�งโรงฆ�า

โรงฆ�าและการแปรรูปพัฒนาโรงเชือด
มาตรฐาน (GMP)

ร�านอาหารและห�างสรรพสินค�า ผู�บร�โภค

MOU ด�านเครดิต
และการรับซื้อ

พัฒนาฟาร�ม
มาตรฐาน (GFM)

พัฒนาโรงเชือด
มาตรฐาน (GMP)

ข�อตกลงร�วม
CSR

การสร�างการรับรู�

เพ��มช�องทาง
การตลาด
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	 การพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่ขุนโดยผลักดันให้ฟาร์มของเกษตรกรได้มาตรฐาน	GFM	 (Good	 

Farming	 Management)	 ของกรมปศุสัตว์	 เป็นกิจกรรมที่ท�าเพิ่มขึ้นท�าให้เกิดความปลอดภัย 

ด้านชีวภาพระดับฟาร์ม	 (farm	 biosecurity)	 เป็นส่ิงท่ีเกษตรกรสามารถท�าได้	 และเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต	 (ลดอัตราการตาย)	 โดยอ้อมได้ด้วย	 ด้านการดูแลการขุนและรวบรวมไก่ 

ที่ถึงน�้าหนักตลาดเพื่อส่งโรงเชือด	 เป็นห่วงโซ่ที่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเพื่อช่วยสนับสนุน

ด้านการให้เครดิตเบ้ืองต้นรวมท้ังทุกการผลิตจะมีการประกันการรับซื้อและเป็นผู้ดูแลด้านการตลาด

ให้กับเกษตรกรด้วย

	 ห่วงโซ่ในส่วนโรงฆ่าและการแปรรปูได้รบัการสนบัสนนุเพิม่เตมิด้านการพฒันาสูม่าตรฐาน	GMP	

(Good	Manufacturing	Practice)	การท�าความเข้าใจและจงูใจให้ทางโรงฆ่าชมุชนยอมลงทนุปรบัปรงุ

โรงเชือดเพ่ือให้ผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์	 สร้างผลลัพธ์ด้านความเช่ือม่ันด้านผลิตอาหารที่มี 

ความปลอดภัยและส่งเสริมให้ช่องทางการตลาดของไก่ช�าแหละและแปรรูปอย่างง่ายให้กับตลาดอื่นๆ 

นอกเหนือจากตลาดท้องถิ่น	 (local	 market)	 โดยเฉพาะตลาดระดับกลาง	 (modern	 trade)	 

Supermarket	ตลาดในห้างสรรพสนิค้า	และร้านอาหารชัน้สูง	ได้แก่	ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า	เช่น	

ร้านอาหารต�ามัว่ในเครอื	Zen	Corporation	ภตัตาคารในโรงแรมต่างๆ	เช่น	โรงแรมโฆษะ	(จ.	ขอนแก่น)

KKU1
25% /crossbred
native chicken

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



	 นอกจากมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากอาหารสุขภาพแล้วยังได้มูลค่าด้านความรับผิดชอบต่อ 

สังคม	(Corporate	Social	Response;	CSR)	ให้กับภาคเอกชนที่มีต่อภาคชุมชน	การ	intervention	

ที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองซ่ึงจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่แพร่หลาย	 คือ	

การสร้างการรับรู้และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความต้องการ	 (demand)	

จากผู้บริโภคและส่งผลต่อความต้องการตลาดและย้อนสู่การวางแผนการผลิตให้กับผู้ผลิตลูกไก่และ

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ต่อไป

	 จากการวจิยัพบว่าแนวทางการพฒันาระบบการเลีย้งไก่ลกูผสมพืน้เมอืงเพือ่เป็นอาหารสขุภาพ

ตามแนวทางจาก	 Farm-to-Fork	 เม่ือเทียบกับการจัดการแบบเดิมสามารถสร้างมูลค่าตลอดห่วงโซ่ 

ในภาพรวมเพิ่มขึ้น	 18-20%	 โดยมูลค่าภายหลังการใส่กลไกใหม่ช่วยเพิ่มในส่วนก�าไรให้กับเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงจากเดิมได้	 5-20%	 และมูลค่าเพิ่มในส่วนของการขายไก่สดแปรรูปและที่เป็นตลาด	modern	 

trade	จะท�าก�าไรได้	25-60%	ในขณะทีม่ลูค่าเพิม่สงูสดุจะอยูใ่นส่วนของห่วงโซ่สดุท้ายทีเ่ป็น	high	end	

restaurant	สามารถท�าก�าไรได้ถึง	100-200%	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับเมนูที่ประกอบอาหารด้วย

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร60
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ภาพที่ 6 แนวทางทั่วไปในการพัฒนาโมเดลการผลิตไก่พื้นเมืองและลูกผสมพื้นเมืองเพื่อสร้าง value chain 

  โดยอาศัยแนวทางการขับเคลื่อน 6 ขั้นตอนผสมผสานกับการจัด intervention ที่เหมาะสมในแต่ละ 

  ห่วงโซ่การผลิต

	 จากผลงานการวิจัยและพัฒนาของท้ังสองโครงการ	ท�าให้เห็นแนวทางการยกระดับเศรษฐกิจ 

ในชุมชนได้อย่างชัดเจนจากการขับเคลื่อนอาชีพท้ัง	 2	 โมเดล	 (ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้	 และ	 ไก่ลูกผสม 

พื้นเมือง)	ซึ่งอาศัยแนวทางการขับเคลื่อน	6	ขั้นตอนผสมผสานกับการจัด	intervention	ที่เหมาะสม 

ในแต่ละห่วงโซ่การผลิต	 สามารถผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในแบบ	 inclusive	 growth	 

และการขยายผลให้เกิดการเติบโตในแบบ	 exclusive	 growth	 โดยอาศัยแนวทางการพัฒนาใน 

รูปแบบทั่วไป	ได้ดังภาพที่	6

Inclusive & Exclusive
Growth

เศรษฐกิจฐานราก
Grass-root economy

ประด�ูหางดำ
(ไก�พ�้นเมืองพันธุ�แท�)

Appropriate
Genetics

การสร�าง
ข�อตกลงร�วม

CSR, Market
Contract

GFM/GAP
Farm

GMP
Slaughtering

KKU1
(ไก�ลูกผสมพ�้นเมือง)

Market Channel
การสร�างการรัับรู�

Setting
shared

value goal

I

Setting
activities

along supply
chain

vIII

Analysis
of farmer

potential and
readiness

IV

Production
planning

VI

Monitoring
and

evaluating

II

Analysis
of market
demand

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



	 จากผลการด�าเนินงานของท้ังสองโครงการ	

ภายใต้ชุดโครงการ	 “การยกระดับห่วงโซ่อุปทาน

สินค้าเกษตร”	 กล่าวได้ว่า	 ภาพรวมของด�าเนินงาน

ส่งผลกระทบใน	5	มิติส�าคัญ	ได้แก่	มิติทางเศรษฐกิจ	

(economy)	 มิติทางสังคม	 (การรวมกลุ่มเกษตรกร	

กลุม่วสิาหกจิ	การเกดิ	public-private-partnership)	

มิติการศึกษา	(การส่งเสริมบัณฑิต	นักวิจัย	ให้ท�างาน

ลงพืน้ทีก่บัชมุชน)	มติด้ิานสขุภาพ	(การพฒันาอาหาร

สุขภาพ)	และมิติสิ่งแวดล้อม	 (การอนุรักษ์พันธุกรรม	

การเลี้ยงแบบวิถีชุมชน	 การเลี้ยงแบบปล่อยแปลง)	 

ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	อย่างชัดเจน

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร62
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3	 จนัทร์จรสั	เรีย่วเดชะ	มนต์ชยั	ดวงจนิดา	อมรรตัน์	โมฬี	และ	ศริพิร	กริติการกลุ.	2561.	ไก่พ้ืนเมอืงไทย	:	จากอนรัุกษ์ 

	 สู่การสร้างอาชีพและโอกาสใหม่	 ในการบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ	 บรรณาธิการโดย	 

	 จันทร์จรัส	เรี่ยวเดชะ.	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.	480	หน้า

	 ผลงานวิจัยทั้ง	2	โครงการ	บ่งชี้ชัดเจนว่า	พันธุกรรมไก่พื้นเมืองไทย	เมื่อได้รับการพัฒนาอย่าง 

ต่อเนือ่ง	จะยงัประโยชน์ส�าคญัอย่างน้อย	2	ประการ	ประการแรก	เป็นการเปิดโอกาสใหม่ให้กบัเกษตรกร

ผู้คุ้นชินกับการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองแบบหลังบ้านแต่เดิม	 และประเมินว่า	 การเลี้ยงเป็นอาชีพไม่คุ้มค่า 

การลงทุน	แต่ผลของ	genetic	 selection	น�าส่งพันธุกรรมไก่ประดู่หางด�าพันธุ์แท้ที่น�้าหนักส่งตลาด	 

1.5	 กิโลกรัมในเวลาเพียง	 3	 เดือน	 หรือใช้เวลาเพียงครึ่งหนึ่งของพันธุกรรมเดิม	 cost	 structure	 

จึงเปลี่ยนไปอย่างมีนัยส�าคัญยิ่ง	 ในส่วนของไก	่ KKU1	 เป็นผลผลิตที่ตอบสนองการบริโภคของผู้สนใจ 

ด้านสขุภาพ	จงึเป็นโอกาสของทัง้เกษตรกรและผูบ้รโิภคไปพร้อมกัน	ประการทีส่อง	คอื	การสร้างอาชพี 

ให้กบัเกษตรกรโดยใช้พนัธุไ์ก่พืน้เมือง	(ประดู่หางด�า	และอาจมพีนัธุแ์ท้อืน่ๆ	ในอนาคต)	เป็นการเกบ็รกัษา 

พันธุกรรมสัตว์โดยหน่วยงานรัฐไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมและได้ผลดีที่สุด	 เพราะเป็นความต้องการและ

ประโยชน์ของเกษตรกรโดยตรง	เป็น	in	situ	conservation	ที่หาได้ยากยิ่ง	และเป็น	impact	ส�าคัญ 

ของการวิจัย3

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



 ผลงานเชิงประจักษ์ที่ปรากฏจากทั้ง 2 โครงการสะท้อนไปสู่ต้นธารของการสนับสนุน 

การวิจัย ในองค์ประกอบส�าคัญทั้ง 6 ประการ คือ

1. ทนุวจิัย ตอ้งมีต่อเนื่องเพยีงพอ	และใช้เวลาที่เหมาะสม	มิใชป่ระสงค	์quick	win	เพยีงอยา่งเดยีว 

	 จนละเลยการสร้างฐานและรากแก้ว	(ในที่นี	้คือ	พันธุ์สัตว์)

2. เป้ำหมำย	 ต้องชัดเจนและปรับได้เป็นระยะตามบริบทและเงื่อนไขที่เปล่ียนไปตามกาลเวลา	 

	 ผู้ก�าหนดเป้าหมายและผู้วิจัยจึงต้องท�าความเข้าใจร่วมกัน

3. ทมีวจิยั	การท�างานวิจยัให้ได้ผลสมัฤทธิ	์ดงัรปูธรรมจากท้ัง	2	โครงการทีน่�ามาสงัเคราะห์	จะเหน็ว่า 

	 มีองค์ประกอบของทีมวิจัยที่หลากหลาย	ตั้งแต่นักส่งเสริมในพื้นที่	นักวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว	์ 

	 นักเศรษฐศาสตร	์นักการตลาด	เป็นต้น

4. ควำมรู ้ ในศาสตร์และการบริหารจัดการให้สามารถบูรณาการคนและความรู ้ไปพร้อมกับ	 

	 community	and	customer	engagement

5. ผู้ใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัย และผู้สนับสนุนดังปรากฏในรายงานการวิจัย	

6. ผลลพัธ์ส�ำคญั และกำรส่งมอบผลลพัธ์ ซึง่ต้องอนโุลมตามเป้าหมายแต่ละช่วงเวลา	เป้าหมายของ 

	 โครงการวิจัยทั้ง	2	นี้	คือ	สร้าง	value	chain	ให้ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากต้นน�า้มากที่สุด	 

	 ซึง่ปรากฏว่า	การเลีย้งไก่ประดูห่างด�าพนัธุแ์ท้ในตลาดชมุชนจะให้ผลตอบแทนต้นน�า้มากกว่า	30%	 

	 อย่างไรก็ตาม	หากตลาดเปลี่ยนไปเป็นนอกชุมชน	cost	structure	ย่อมผันแปรจากนี	้ในขณะที่ 

	 ไก	่KKU1	สามารถสร้างอาชีพให้เกษตรกรและสร้างคุณค่าใหม่เรื่องสุขภาพแก่ผู้บริโภค

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร64



อดีต • อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

  • ด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตร

  • บริหารงานวิจัยเชิงนโยบาย “ชุดโครงการเศรษฐศาสตร์ด้านข้าวและการเกษตร”

  • การสื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิเคราะห์จาก

   หน่วยงานรัฐและสาธารณชนในภาวะวิกฤตของสินค้าเกษตร

  • การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย เพื่อสะท้อนคุณค่าและมูลค่า

   ผลประโยชน์จากงานวิจัยที่ได้เอื้อให้กับชุมชนและสังคม

PGS Rice Seed:
แนวทางปฏิบัติสู่การยกระดับรายได ้
เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

รองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์
นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ



1
	 	มาฆะสิร	ิเชาวกุล	สิทธิชัย	ม่วงงาม	และกฤษฎา	วัฒนเสาวลักษณ์.	2563.	โครงการแนวทางการยกระดับรายได้ของเกษตรกร 

	 ที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว	รายงานเสนอต่อ	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)

PGS Rice Seed:
แนวทางปฏิบัติสู่การยกระดับ
รายได้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

	 การท�างานวิจัยเชิงพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนา

ปรบัปรงุหรือเปลีย่นแปลงให้เศรษฐกจิ	สงัคม	สิง่แวดล้อมทีด่	ีเพือ่ส่งผลให้ผูค้นในพืน้ทีห่รือชมุชนมชีวีติ

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 โดยอาศัยกระบวนการวิจัยและพัฒนาไปพร้อมกัน	 ดังนั้นการด�าเนินงานวิจัยของ

โครงการจงึไม่ใช่เพียงแต่การค้นหาค�าตอบหรอืการพิสจูน์หาข้อเทจ็จรงิ	รวมถึงการให้ได้มาซ่ึงเทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหม่หรือการประยุกต์ดัดแปลงแก้ไข	 แต่ยังจะต้องน�าเอาข้อความรู้และเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมใหม่หรือที่ได้ดัดแปลงขึ้น	 ไปขับเคลื่อนขยายผลกับภาคีหุ้นส่วนในชุมชนหรือในพื้นที่	 เพื่อ

สร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่สถานภาพใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม	

	 บทความนี้เป็นการน�ารายงานวิจัยโครงการ	“แนวทางการยกระดับรายได้ของเกษตรกรที่ปลูก

เมล็ดพันธุ์ข้าว”	 โดยรองศาสตราจารย์	 ดร.มาฆะสิริ	 เชาวกุล	 เป็นหัวหน้าโครงการ1	 เป็นกรณีศึกษา

เพื่อสังเคราะห์และถอดบทเรียนสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการด�าเนินงานของโครงการว่าได้ท�าให้เกิด 

ผลส�าเร็จในลักษณะใดและผลส�าเร็จนั้นได้น�าไปสู่การสร้างผลลัพธ์และผลสัมฤทธ์ิกับภาคีหุ้นส่วนบน 

โซ่อุปทานการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างไร
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คุณภาพและมาตรฐานพันธุ์ข้าว
บนโซ่อุปทานการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์…
ความส�าคัญของข้อปัญหาจากพื้นที่สู่โจทย์วิจัย 

	 ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส�าคัญของประเทศเพราะนอกจากจะเป็นพืชอาหารแล้วยังเป็น 

สินค้าเกษตรส่งออกที่ส�าคัญชนิดหนึ่ง	 อีกทั้งมีเกษตรกรจ�านวนมากใช้เป็นแหล่งในการประกอบอาชีพ	

การผลิตข้าวของเกษตรกรชาวนาในปัจจุบัน	ทั้งในกระบวนการเพาะปลูกและเขตกรรม	การเก็บเกี่ยว	

และการขายผลผลติ	ได้เปลีย่นแปลงสถานภาพไปจากอดตีอย่างมาก	เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ปรบัเปลีย่น

การเพาะปลูกข้าวจากเพื่อความม่ันคงด้านอาหารของครัวเรือนและเป็นวิถีชีวิต	 โดยใช้แรงงานของ 

ครัวเรือนเป็นหลัก	 ไปสู่การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างแพร่หลาย	 

เป็นการเพาะปลูกเพื่อการค้าและการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว	 ท�าให้พฤติกรรมของเกษตรกร 

เปลี่ยนจากการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองไปสู่การจัดหาเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆ	 จากตลาดการค้าเมล็ดพันธุ์กัน 

เป็นส่วนใหญ่	 โดยได้มีประมาณการถึงปริมาณความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ในการเพาะปลูก 

โดยรวมในแต่ละปีมีไม่น้อยกว่า	 1.4	 ล้านตัน	 จากพื้นที่เพาะปลูกโดยรวมประมาณ	 70.42	 ล้านไร่	 

ปริมาณความต้องการดังกล่าวประกอบด้วยความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูนาปีมีมากถึง	 80%	

ของความต้องการทั้งหมด	 ส่วนอีก	 20%	 เป็นความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูนาปรังซึ่งจะ 

ท�าการเพาะปลูกได้ในเฉพาะพื้นที่ที่มีการชลประทาน	

	 ปัจจุบันปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการค้าจากแหล่งผลิตต่างๆ	 มีปริมาณอุปทาน 

การผลิตอยู่ประมาณ	 51%	 ของความต้องการทั้งหมด	 ส่วนอีก	 49%	 นั้นยังเป็นการเก็บเมล็ดพันธุ์

ข้าวของเกษตรกรจากปีการผลิตก่อนหน้านั้นไว้ใช้เอง	 ส�าหรับแหล่งการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้าที่

เป็นของราชการได้แก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าว	 สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวออกจ�าหน่ายได้ 

ในแต่ละปีประมาณ	84,000	ตนัหรอืร้อยละ	11.8	ของปรมิาณเมล็ดพนัธุข้์าวทีม่กีารซือ้ขายกนัในตลาด	

นอกจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วยังมีแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีได้รับการสนับสนุนจากทางราชการ	

ได้แก่	แหล่งผลิตจากศูนย์ข้าวชุมชนซึ่งมีกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตรให้การสนับสนุน	และ 

แหล่งผลิตจากสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การสนับสนุน	แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่

ได้รบัการสนบัสนนุจากทางราชการในกลุม่นีม้กี�าลงัการผลติรวมกนัประมาณ	87,000	ตนั	หรือ	12.2%	

ของปริมาณผลผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีจ�าหน่ายในตลาด

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



	 อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคือแหล่งผลิตเอกชนอื่นๆ	ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน 

จากราชการ	 ได้แก่	 ผู้ประกอบการร้านค้าที่รวบรวมจากเกษตรกรในเครือข่าย	 รวมถึงเกษตรกรที ่

ผันตัวเองจากผู้ผลิตข้าวมาเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการจัดจ�าหน่าย	 โดยผู้ประกอบการดังกล่าว 

ได้รวมตวักนัข้ึนเป็นชมรมเรยีกว่า	“ชมรมผูผ้ลติเมลด็พนัธุข้์าว”	กระจายตวัอยูใ่นพืน้ท่ีต่างๆ	ไม่น้อยกว่า	

50	ชมรม	ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มใหญ่	มีปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในกลุ่มนี้รวมกัน

ประมาณ	76%	ของปริมาณผลผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการจ�าหน่ายโดยรวม	(มาฆะสิร	ิ เชาวกุล	และคณะ	

2563)	 อย่างไรก็ตาม	 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแหล่งผลิตทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากราชการและ

แหล่งผลติเอกชนทีไ่มไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากทางราชการส่วนใหญ่แล้วกระบวนการผลติไม่ได้ผ่านการ

รบัรองตามมาตรฐานแปลง	ซึง่เป็นข้อปัญหาท�าให้เมลด็พนัธุข้์าวทีม่จี�าหน่ายในท้องตลาดไม่ได้มาตรฐาน

เมล็ดพันธุ์	สร้างผลกระทบต่อเกษตรกรที่ต้องหาซื้อเมล็ดพันธุ์จากตลาดตามมา
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2	
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช	 พ.ศ.2518	 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 92	 ตอนท่ี	 40	 วันท่ี	 19	 กุมภาพันธ์	 2518	 ส่วน 

	 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2535	ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม	109	ตอนที่	40	วันที่	7	เมษายน	2535	และ 

	 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2550	ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม	124	ตอนที่	52	วันที	่7	กันยายน	2550;	 

	 http://www.doa.go.th/ard/?page_id=163	

3	
ส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	การปฏบัิตกิารเกษตรทีด่สี�าหรบัเมล็ดพนัธ์ุข้าว	มาตรฐานเลขท่ี	 

	 มกษ	4406-2560	เล่ม	134	ตอนพเิศษ	221	ว	วนัที	่9	กนัยายน	พ.ศ.	2560;	https://www.acfs.go.th/standard/download/ 

	 GAP_RICE-SEED_60.pdf

4	
ในการควบคมุคณุภาพให้เป็นไปตาม	พ.ร.บ.	พนัธ์ุพชื	พ.ศ.	2518	และท่ีได้ปรบัปรงุครัง้ที	่2	พ.ศ.	2535	และครัง้ที	่3	พ.ศ.	2550	 

	 กรมการข้าวได้มีประกาศมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว	 2552	 และมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว	 2557	 ซึ่งปรับปรุงจากมาตรฐาน 

	 เมล็ดพันธุ์ข้าวปี	2552

	 โดยหลักการ	 เมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีจะน�ามาจ�าหน่ายในท้องตลาดจ�าเป็นต้องผ่านการรับรองทั้งใน 

ส่วนของมาตรฐานเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 พันธุ์พืช	 25182	 (และที่แก้ไข

ปรับปรุง)	ของกรมวิชาการเกษตร	หรือกล่าวอย่างสั้นๆ	ว่าจะต้องผ่านมาตรฐานการรับรองเมล็ดพันธุ	์

(product	certification)	ในขณะเดยีวกนักย็งัจะต้องได้รบัการรบัรองเกีย่วกบัการปฏิบตัทิางการเกษตร

ที่ดีส�าหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว	(มกษ	4406-2560)	หรือกล่าวอย่างย่อๆ	ว่าจะต้องผ่านมาตรฐานแปลงหรือ

การท�าเกษตรที่ดี	(process	certification	หรือ	GAP	seed)	ของส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหารแห่งชาติ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์3	ซ่ึงมาตรฐานทัง้	2	จะอยูภ่ายใต้การตรวจรบัรองคณุภาพ

โดยกรมการข้าว4	เมลด็พนัธุข้์าวจากแหล่งผลติทีผ่่านการตรวจมาตรฐานแปลงจะได้รบัตราสญัญลกัษณ์	

Q	ให้ติดบนถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์นั้นๆ	

	 ในสภาพความเป็นจริง	 การให้บริการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานแปลงและ

มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าวพบว่า	 มีข้อจ�ากัดท้ังในด้านก�าลังคนและงบประมาณ	 จนท�าให ้

ไม่สามารถก�ากับและให้การรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์คุณภาพได	้ 

ข้อจ�ากัดที่กล่าวถึง	 ท�าให้การรับรองมาตรฐานแปลงตามโครงการตรวจรับรองแปลงปลูกเมล็ด

พันธุ์ข้าวให้กับผู้ประกอบการร้านค้าท�าได้เพียง	 4%	 ของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตเพื่อการจ�าหน่ายใน 

ตลาดการค้าเมลด็พนัธุท์ัง้หมด	และแม้ว่ากรมการข้าวจะมกีารจดัตัง้บคุคลภายนอกให้เข้ามามบีทบาท

ในการให้บรกิารตรวจแปลงของเอกชน	แต่ก็ไม่สามารถด�าเนนิการให้เกิดผลสัมฤทธิไ์ด้	นบัเป็นอปุสรรค

ที่ส�าคัญต่อการยกระดับคุณภาพของสินค้าบนโซ่อุปทานเมล็ดพันธุ์ในตลาดการค้าให้เกิดผลดีได้

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



	 นอกจากนี้	 ยังเกิดข้อปัญหาเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องกันของมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวกับ

มาตรฐานแปลงทีก่รมการข้าวก�ากบัและให้การรบัรอง	โดยเฉพาะในประเดน็จ�านวนเมลด็ข้าวพนัธุอ์ืน่ปน 

และข้าวเมล็ดแดง	 ทั้งนี้ในมาตรฐานแปลงได้ก�าหนดเกณฑ์ข้ึนจากจ�านวนต้นข้าวอื่นปนหรือจ�านวน 

ต้นข้าวแดงที่มีได้ต่อจ�านวนต้นข้าวในแปลง	กล่าวคือ	มีจ�านวนต้นของพันธุ์อื่นๆ	ได้ในอัตรา	1	ต้นต่อ

จ�านวนต้นข้าว	10,000	ต้นในแปลงหรือในสัดส่วน	1	ต่อ	10,000	แต่ในกรณีของมาตรฐานเมล็ดพันธุ ์

ได้ก�าหนดให้จ�านวนเมล็ดข้าวอื่นปนได้ไม่เกิน	15	เมล็ดในปริมาณเมล็ดข้าวทั้งหมด	500	กรัม	ส�าหรับ

อตัราส่วนของต้นข้าวแดงในมาตรฐานแปลงได้ก�าหนดให้มไีด้ในอตัรา	1	ต้น	ต่อจ�านวนต้นข้าว	100,000	

ต้นในแปลงหรอืในสดัส่วน	1	ต่อ	100,000	แต่ในกรณขีองมาตรฐานเมลด็พนัธุไ์ด้ก�าหนดให้จ�านวนเมลด็

ข้าวแดงต้องไม่เกิน	5	เมล็ด	ใน	500	กรัม	ท�าให้เกิดเป็นข้อโต้แย้งถึงความไม่สัมพันธ์กันของหน่วยที่ใช้

ในมาตรฐานทั้งสองในกลุ่มภาคีหุ้นส่วนต่างๆ	ที่จะต้องน�าไปปฏิบัติ
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	 ข้อปัญหาทีเ่กดิขึน้กบักระบวนการผลติเมลด็พนัธุข้์าวในห่วงโซ่อปุทานต้นน�า้	ตลอดจนความไม่ม ี

ประสทิธภิาพและความไม่ชดัเจนในการก�ากบัควบคมุคุณภาพและมาตรฐาน	ได้เกดิเป็นอปุสรรคส�าคัญ 

ทีส่่งผลกระทบต่อภาคหุ้ีนส่วนในโซ่อปุทานการผลิตและการค้าเมล็ดพนัธุข้์าว	กล่าวคือ	เกษตรกรผูผ้ลติ

เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ถือปฏิบัติและท�าให้ระบบการผลิตขาดคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน	 เกษตรกรผู้ผลิต 

เมลด็พันธุข้์าวได้รบัรายได้ทีล่ดลง	ไม่จงูใจให้เกิดการพฒันาประสิทธภิาพในระบบการผลิต	ผู้ประกอบการค้า 

มีระดับต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนเพื่อการจัดการในสินค้าให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ	 ประสิทธิภาพของตลาด 

การค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ได้รับการพัฒนาและมีต้นทุนทางการตลาดเพิ่มขึ้น	คุณภาพและมาตรฐานของ

สินค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวในตลาดถดถอยและตกต�่าลง	นอกจากนี้ตลาดเมล็ดพันธุ์ที่ขาดการพัฒนายังส่งผล 

กระทบต่อผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ละเลยและไม่ตระหนักถึงความจ�าเป็น	 

รวมถึงไม่ยอมรับกระบวนการตรวจประเมินเพ่ือให้ระบบการผลิตสินค้าเมล็ดพันธุ์ได้คุณภาพและ 

เป็นไปตามมาตรฐาน	 เม่ือเกษตรกรและผู้ประกอบการในกระบวนการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว 

ไม่ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐาน	 ย่อมท�าให้คุณค่าสินค้าเมล็ดพันธุ์บนโซ่อุปทาน 

ลดทอนลงตามไปด้วย

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



จากโจทย์วิจัย…สู่เป้าประสงค์ที่อยากจะเห็น
และวัตถุประสงค์ที่เป็นภารกิจของโครงการ

	 จากประเด็นข้อปัญหาท่ีได้กล่าวถึงท�าให้เห็นว่า	 ท้ังในภาคการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว 

ที่เกิดขึ้นบนฐานของโซ่อุปทานเดิมท่ีเป็นอยู่	 ได้สร้างผลกระทบกับโซ่อุปทานเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งใน 

ระดับพื้นที่และระดับอุตสาหกรรม	 ในระดับพื้นที่	 เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้รับราคาท่ีไม่จูงใจ

เพราะสินค้าไม่ได้คุณภาพ	 และมีผลต่อระดับรายได้ท่ีได้รับ	 อีกทั้งยังไม่จูงใจให้เกิดการขยายตัวของ

การประกอบอาชีพการผลิตเมล็ดพันธุ์	 ในขณะท่ีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับผลกระทบจากผลิตภาพที่ 

ลดลงเพราะเมลด็พันธ์ุไม่ได้มาตรฐาน	นอกจากนีต้ลาดการค้าเมล็ดพนัธุใ์นระดับพืน้ทีข่าดการแข่งขนักนั 

ทางด้านราคาและคุณภาพของสินค้า	 ส่งผลกระทบต่อตลาดการค้าในระดับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ ์

ในภาพรวม

	 จากข้อปัญหาที่ได้กล่าวถึง	 หากได้มีการลดทอนข้อปัญหาได้มากเท่าไรก็จะปรับเปลี่ยน 

ความสูญเสียที่เคยเกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์กลับคืนสู ่ภาคีหุ ้นส่วนบนโซ่อุปทานการผลิตและ 

การค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวของไทยได้มากขึ้นเท่านั้น	 จากรายงานวิจัยแม้นักวิจัยจะไม่ได้น�าเสนอข้อบ่งช้ี

ให้เห็นถึงเป้าประสงค์ท่ีโครงการวิจัยอยากจะให้เกิดข้ึน	 แต่ก็พอจะอนุมานได้ว่านักวิจัยมีเป้าประสงค์

ที่จะพัฒนาให้เกิด	 “ฐานใหม่ของโซ่อุปทานเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีองค์ประกอบของคุณค่าและมูลค่า”	 

ซึ่งหากท�าได้ส�าเร็จจะส่งผลต่อการแข่งขันของตลาดการค้า	ในขณะเดียวกัน	เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

ก็จะมีระดับรายได้ที่ดีขึ้น	

	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากเส้นทางท่ีจะไปให้ถึงเป้าประสงค์ที่วางไว้นั้นอาจมีได้หลายเส้นทาง 

และมคีวามหลากหลายของกจิกรรมทีเ่ป็นกลไกในการขบัเคลือ่น	ส�าหรบัในโครงการนี	้นักวจิยัได้เลอืก 

เสนอรปูแบบของกจิกรรมทีจ่ะจดัท�าและด�าเนนิการ	โดยได้ก�าหนดขึน้เป็นวตัถปุระสงค์ของการศึกษาไว้ 

3	 กิจกรรมด้วยกัน	 กล่าวคือ	 ศึกษาถึงโครงสร้างและพฤติกรรมทางการตลาดเมล็ดพันธุ ์ข ้าว	 

จดัท�าตารางมาตรฐานแปลงปลกูเมลด็พนัธุใ์ห้สอดคล้องกบัมาตรฐานเมลด็พนัธุข้์าว	และการน�าตาราง

มาตรฐานแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและเกษตรกรลูกแปลง	 

(มาฆะสิริ	เชาวกุล	และคณะ	2563)	วัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวถึงจึงเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงขอบเขตของภารกิจ 

และเนื้อหาของงานที่นักวิจัยต้องการขับเคลื่อนและน�าเสนอผลให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ 

โครงการวิจัยชิ้นนี้
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บนเส้นทางสู่การแสวงหาค�าตอบ…
กรอบแนวคิด เครื่องมือที่ใช้ และวิธีการศึกษา

	 บนเส้นทางการด�าเนนิงานวจิยัสู่การแสวงหาค�าตอบตามวตัถปุระสงค์ทีร่ะบไุว้นัน้	การประมวล

ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องนับว่าเป็นทั้งเครื่องมือและกิจกรรมที่ส�าคัญ	 เพื่อน�ามาปรับใช้ให้เข้ากับ

บริบทของวัตถุประสงค์รวมถึงการใช้เป็นแนวทางวิเคราะห์	 ซึ่งในรายงานวิจัยนี้นักวิจัยได้ประมวล

และน�าเสนอให้เหน็กรอบแนวคดิด้วยหลกัการตลาดสนิค้าเกษตร	โดยเฉพาะการวเิคราะห์	“โครงสร้าง

และพฤติกรรมของตลาด”	 ทั้งนี้เพราะหากตลาดมีลักษณะโครงสร้างของการแข่งขันสูงย่อมจะเอื้อให้

เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้รับราคาที่ยุติธรรม	 ขณะเดียวกัน	 เกษตรกรผู้ต้องซ้ือเมล็ดพันธุ์จาก

ร้านค้าไปใช้ในการเพาะปลูกสามารถซ้ือหาสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้ในระดับราคาที่ถูกลง	 

อีกทั้งยังจะเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้ามาประกอบกิจกรรมทางการตลาดเพิ่มขึ้น	

เป็นการสร้างพลังของการแข่งขันให้เกิดขึ้นกับตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว	ขณะที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีระบบ

การก�ากับและการให้การรับรองมาตรฐานหากเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่อมจะจูงใจให้เกษตรกร

ให้การยอมรับการตรวจประเมนิแปลงอนัเป็นกระบวนการทีใ่ช้ในการผลิตเมล็ดพนัธุ	์เมือ่การผลติสินค้า

เมลด็พนัธุจ์ากแหล่งผลติต้นน�า้ได้มาตรฐานและมคีณุภาพ	ตลาดการค้าเมล็ดพนัธุใ์นโซ่อปุทานกลางน�า้

จะแข่งขันกันในด้านคุณภาพมากกว่าราคา	ตลาดที่มีประสิทธิภาพจะเอื้อให้ต้นทุนทางการตลาดลดลง

และจะเอื้อต่อระบบการแข่งขัน	 เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จะได้รับราคาท่ีสูงขึ้น	 ในขณะที่เกษตรกร

ผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวไปใช้ในการเพาะปลูกหาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ในระดับราคาที่ถูกลง	 การแข่งขันทาง

ด้านคุณภาพจะส่งผลต่อเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ทั้งการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มระดับรายได้ตามมา

	 นอกจากนี้	 นักวิจัยยังได้อาศัยกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ	 “การจัดการสินค้าในโซ่อุปทานสินค้า”	 

ซึ่งในที่นี้เป็นการจัดการสินค้าให้ได้คุณภาพและมาตรฐานจากแหล่งผลิตเพราะการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

หากเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้มาตรฐานแปลงปลูกและมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ที่จ�าหน่ายใน 

ร้านค้า	 ย่อมจะท�าให้เกิดการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของสินค้าบนโซ่อุปทานการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว	 

อีกทั้งยังจะช่วยยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และรวมถึงประสิทธิภาพของ 

ตลาดการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว	ตามมาอีกด้วย

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



	 การมีกรอบคิดทั้งในเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์จะเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญที่ช่วยสนับสนุน 

การออกแบบแผนงานและกิจกรรมที่จะด�าเนินการ	 รวมถึงการให้ได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่างและข้อมูล 

ที่จะใช้ในกระบวนการวิเคราะห์หาค�าตอบ	 ส�าหรับการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้างและ 

พฤติกรรมการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว	 นักวิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงส�ารวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่าง	 โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูลประกอบด้วย	 ผู้บริหารของ 

ศูนย์ข้าวชุมชนที่ด�าเนินการในรูปวิสาหกิจชุมชน	 ผู้บริหารและสมาชิกของชมรมผู้ผลิตและจ�าหน่าย 

เมล็ดพันธุ ์ข้าว	 ผู ้บริหารของสหกรณ์การเกษตรท่ีเข้าร่วมกับโครงการเกษตรแปลงใหญ่	 (เมล็ด 

พันธุ์ข้าว)	 ผู้บริหารและสมาชิกของสมาคมผู้รวบรวมและจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว	 รวมถึงเจ้าหน้าที่ 

ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	เจ้าหน้าทีข่องศนูย์เมลด็พนัธุข้์าว	เจ้าหน้าทีร่ะดบัจงัหวดัของส�านกังาน

ส่งเสริมการเกษตร	 ที่เป็นพี่เลี้ยงในโครงการเกษตรแปลงใหญ่	 (เมล็ดพันธุ์ข้าว)	 และเจ้าหน้าที่ของ	 

ส�านักมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์	 กรมการข้าว	 ซึ่งเป็นหน่วยงานก�ากับนโยบายเกี่ยวกับมาตรฐาน

เมล็ดพันธุ ์ข้าว	 ในส่วนของเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์นักวิจัยได้ใช้แบบจ�าลองที่เรียกว่า	 Market	 

Structure-Conduct-Performance	 Model	 หรือ	 SCP	 Model	 วิเคราะห์หาลักษณะและ 

พฤติกรรมการแข่งขันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ข้าว	ทั้งพฤติกรรมด้านราคา

และไม่ใช่ราคา	เพื่อสร้างกลไกด้านนโยบายให้เกิดการปรับตัวและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคี

หุ้นส่วนต่างๆ	ในโซ่อุปทานสินค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว
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	 ในส่วนการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือปรับมาตรฐานแปลงใน	 มกษ.	 4406-2560	 ให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว	 เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการที่อิงอยู่กับการสุ่มเลือกแปลงตัวอย่าง	กระบวน

และหลักเกณฑ์ท่ีน�ามาใช้ในการตรวจนับและการจดบันทึก	ทั้งนี้	 นักวิจัยได้จัดเก็บข้อมูลเมล็ดพันธุ ์

จากแปลงตัวอย่างของศูนย์ข้าวชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์จ�าหน่ายจ�านวน	 6	 แห่ง	

ประกอบด้วยแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ที่จะต้องจัดเก็บจ�านวน	 18	 แปลงตัวอย่าง5	 จากข้อมูลที่จัดเก็บ 

จะถูกน�ามาแปลงหน่วยปรับเกณฑ์มาตรฐานทั้ง	2	ให้เท่าเทียมและสอดคล้องกัน6	โดยมีเจ้าหน้าที่และ

ผู้บริหารศูนย์ข้าวชุมชนทั้ง	6	แห่งเข้าร่วมเป็นภาคีให้การสนับสนุนการปฏิบัติการ

	 อย่างไรก็ตาม	 ภายใต้งบประมาณที่จ�ากัด	 โครงการนี้ได้ก�าหนดขอบเขตกลุ่มตัวอย่างส�าหรับ 

การศกึษาประเดน็ด้านการตลาดจากกลุม่ตวัอย่างทีค่รอบคลมุพืน้ทีจ่งัหวดัได้แก่	จงัหวดัแพร่	อตุรดติถ์	

ในภาคเหนือ	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 ชัยนาท	 ราชบุรี	 ในภาคกลาง	 เป็นส�าคัญ	 ส่วนการศึกษาการพัฒนา 

เครื่องมือตารางมาตรฐานแปลงปลูกท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว	 มีขอบเขตของโครงการ 

ผกูโยงเฉพาะกบัศนูย์ข้าวชมุชนบางศูนย์ในพืน้ทีจ่งัหวัดแพร่และอตุรดติถ์ในภาคเหนอื	และจงัหวดัราชบรุ ี

และชัยนาทในภาคกลาง	 ที่เป็นภาคีหุ ้นส่วนให้ความร่วมมือสนับสนุนในการด�าเนินงานเกี่ยวกับ 

พื้นที่แปลงเพื่อการทดลองจัดเก็บข้อมูล	โดยมีพันธุ์ข้าวเกี่ยวข้องจ�านวน	6	พันธุ์	ได้แก่	กข	57	กข	31	

ปทุมธานี	1	สุพรรณบุร	ี1	สันป่าตอง	1	และขาวดอกมะลิ	105

5	 โดยคัดเลือก	1	ศูนย์ข้าวชุมชนต่อ	1	พันธุ์ข้าว	และ	เก็บข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	3	แปลงต่อ	1	พันธุ์ข้าว	จ�านวนพันธุ์ข้าว 

	 และแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูลการผลิตเท่ากับ	6	ศูนย์ข้าวชุมชน	6	พันธุ์	และ	18	แปลงตัวอย่าง	ส�าหรับ 

	 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นตัวแทน	ได้แก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท	ราชบุรี	นครสวรรค์	และแพร	่จ�านวน	18	แปลง	พันธุ์ข้าว 

	 ที่เก็บ	7	พันธุ์	(ประกอบด้วย	กข	7	ปทุมธานี	1	สุพรรณบุร	ี1	ขาวดอกมะลิ	105	สันป่าตอง	1	และ	กข	31)

6	 กล่าวคือ	หน่วยของมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกี่ยวข้องกับแปลงปลูก	คือ	จ�านวนเมล็ดต่อน�้าหนัก	ได้แก่	จ�านวนข้าวเมล็ดแดง	 

	 5	 เมล็ดใน	 500	 กรัมของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สุ่มมา	 และจ�านวนข้าวพันธุ์อื่น	 15	 เมล็ดใน	 500	 กรัมของเมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีสุ่มมา	 

	 ในขณะทีห่น่วยของมาตรฐานแปลงตาม	มกษ	4406-2557	คอื	จ�านวนต้น	ได้แก่	จ�านวนต้นข้าวพนัธุอ์ืน่เท่ากับ	1	ต้นต่อ	10,000	ต้นข้าว 

	 ในแปลง	(1	:	10,000)	และจ�านวนต้นข้าววัชพืช	(ข้าวแดง)	เท่ากับ	1	ต้นต่อ	100,000	ต้นข้าวในแปลง	(1	:	100,000)	ซึ่งเป็น 

	 คนละสัดส่วนกับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว	พ.ศ.	2557

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



ข้อค้นพบของโครงการ

	 โดยลักษณะการออกแบบการด�าเนินงานของโครงการวิจัยน้ีได้ให้ความส�าคัญกับการค้นหา 

หลักฐานเชิงประจักษ์	 โดยเฉพาะการศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้อปัญหา 

บนโซ่อปุทานการผลิตและการค้าเมลด็พนัธุ	์รวมถงึการออกแบบวจิยักึง่ปฏบิติัการ	ด�าเนนิงานโดยบนัทกึ

และจดัเกบ็ข้อมลูการผลติเมลด็พนัธุใ์นแปลงนาของเกษตรกรร่วมกบัเจ้าหน้าทีข่องศนูย์เมลด็พนัธุข้์าว 

ของกรมการข้าวเพื่อน�ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานแปลงปลูกตาม	 มกษ	 4406-2560	 

ซึ่งผลการศึกษานักวิจัยได้รายงานข้อค้นพบไว้ดังนี้

	 1.	 ตลาดการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวมีโครงสร้างในลักษณะของตลาดแข่งขัน	 โดยมีองค์ประกอบ 

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นผู้ประกอบการผลิตและจัดขายเอง	 และกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจร้านค้า 

เมล็ดพันธุ์ที่มีเครือข่ายของเกษตรกรรายย่อยเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับร้านค้าเพื่อการจ�าหน่าย	 

ซึง่ทัง้สองกลุม่นีม้สีดัส่วนรวมกนัประมาณกว่าสามในสีส่่วนของเมลด็พนัธุข้์าวทีจ่�าหน่ายในตลาดการค้า 

กลุ่มผู้ผลิตและจ�าหน่ายดังกล่าวมีการกระจายตัวไปตามภูมิภาคต่างๆ	 ในสัดส่วนแตกต่างกันไป	 

โดยส่วนมากได้รวมตัวกันเป็นชมรมต่างๆ	 ได้แก่ภาคเหนือประมาณ	 32%	 จากจ�านวนชมรม

ประมาณ	 50	 ชมรม	 ภาคกลาง	 34%	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 32%	 และภาคใต้	 2% 

ซึ่งในแต่ละชมรมจะมีส่วนประกอบของสมาชิกท่ีเป็นผู ้ประกอบการธุรกิจการผลิตและการค้า 

เมล็ดพันธุ์ข้าวจ�านวนมากน้อยไม่เท่ากัน	 อีกท้ังยังมีเกษตรกรที่เป็นเครือข่ายลูกแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 

ส่งให้ในจ�านวนที่แตกต่างกันไปในแต่ละผู้ประกอบการ	 การรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวของร้านค้าจาก 

เกษตรกรลกูแปลงจะให้ความส�าคญักับคณุภาพของเมลด็พันธุโ์ดยเฉพาะเกณฑ์จ�านวนข้าวเมลด็แดงปน 

และความชื้น	เป็นปัจจัยส�าคัญ

	 2.	 สินค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีมีจ�าหน่ายในตลาดการค้าเมล็ดพันธุ ์โดยหลักเกณฑ์แล้วจะต้อง 

ได้มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นเงื่อนไขหลักที่ใช้เมื่อร้านค้ารับซื้อเมล็ดพันธุ์จากลูกแปลง	 และระหว่าง	 

ร้านค้ากบัเกษตรกรทีต้่องการใช้เมลด็พนัธุ	์ส่วนมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่	ีหรอื	GAP	seed	 

ซึง่พฒันาขึน้ภายหลงัมาตรฐานเมลด็พนัธุข้์าวเป็นมาตรฐานรองและใช้กับเกษตรกรผูผ้ลติเมลด็พันธุข้์าว 

เพื่อให้ได้สัญญลักษณ์	 GAP	 seed	 หรือสัญญลักษณ์	 Q	 ซึ่งมีข้อค้นพบว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตโดย 

ศูนย์ข้าวชุมชน	 ที่ผู ้ประกอบการร้านค้าจ้างเกษตรกรผลิต	 และที่เกษตรกรผลิตและจ�าหน่ายเอง 

ส่วนมากแล้วไม่ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวและไม่ได้รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองแปลง	 ส�าหรับ

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตได้มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวและที่มีจ�าหน่ายในตลาดมีค่อนข้างจ�ากัด	
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	 3.	 คุณภาพและมาตรฐานเมลด็พนัธุข้์าวเป็นปัจจยัส�าคญัในการก�าหนดราคาเมลด็พนัธุใ์นตลาด 

การค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว	 ผู้ประกอบการร้านค้าเมล็ดพันธุ์จะให้ราคารับซื้อกับลูกแปลงเท่าไรขึ้นอยู่กับ	

จ�านวนครั้งของการสุ่มตรวจเมล็ดข้าวแดงและเกณฑ์เมล็ดข้าวแดงที่พบในการสุ่มตรวจแต่ละครั้ง 

ก่อนการรับซื้อ	อีกปัจจัยหนึ่งได้แก่ค่าเปอร์เซนต์ของความชื้น	ส่วนการตรวจพันธุ์ปนนั้นไม่มีการตรวจ 

จากร้านค้ารับซื้อเมล็ดพันธุ์	 แต่จะอาศัยความใกล้ชิดกับเกษตรกรลูกแปลงในการไปตรวจเยี่ยม	 

ส�าหรับการตั้งราคาขายจะอิงจากระดับราคาขายของศูนย์เมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าว	

	 4.	 ระบบการตรวจประเมินรับรองคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแหล่งผลิตสู่ตลาดการค้าเป็น 

ปัญหาคอขวดส�าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ที่จ�าหน่ายในตลาดการค้าเมล็ดพันธุ์ 

ปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของปัญหามาจากผู้ท�าหน้าที่ตรวจแปลงซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวมีจ�ากัด 

และไม่สามารถรองรบัความต้องการของเกษตรกรทีผ่ลติเมลด็พนัธุไ์ด้	ท�าให้มากกว่า	90%	ของเมลด็พนัธุ ์

ทีก่ระจายสูต่ลาดการค้าไม่ผ่านกระบวนการรบัรอง	(product	certification)	อย่างเป็นทางการ	รวมถงึ 

ไม่ผ่านการรบัรองมาตรฐานแปลงปลกู	(process	certification	หรือ	GAP	seed)	ด้านหนึง่ส่งผลกระทบ 

ต่อความเชื่อมั่นด้านคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีเกษตรกรผลิตได้และมีผลต่อการเลือกรับซ้ือเมล็ดพันธุ์ 

จากเกษตรกรผู้ผลิตและราคาที่เกษตรกรผู้ผลิตเมลด็พนัธุ์ได้รบั	ซึ่งสง่ผลตอ่คณุภาพและมาตรฐานของ

สินค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จ�าหน่ายในตลาดการค้าเมล็ดพันธุ์ด้วย	

	 5.	ความไม่สอดคล้องกันระหว่างการก�าหนดมาตรฐานแปลงใน	มกษ.	4406-2560	กบัมาตรฐาน

เมล็ดพนัธุข้์าว	โดยเฉพาะตวัแปรทีใ่ช้ในทัง้	2	มาตรฐาน	คอื	ข้าวพนัธุอ์ืน่ปน	และข้าวเมลด็แดง	การพัฒนา 

ปรบัหน่วยมาตรฐานแปลงให้สอดคล้องกบัมาตรฐานเมลด็พนัธุข้์าวจะเพิม่ความจงูใจให้เกษตรกรเข้าสู่

การยอมรับการผลิตตามมาตรฐานแปลงปลูกมากยิ่งขึ้น	

	 6.	การก�ากบัควบคมุคณุภาพการผลติเมลด็พนัธุข้์าวทัง้ในระดบัแปลงและมาตรฐานคุณภาพเมล็ด

พันธุ์ระดับร้านค้ามีความเกี่ยวเนื่องกัน	เพราะถ้าเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ผ่านมาตรฐานระดับแปลงปลูก	ก็จะ

ไม่ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ระดับร้านค้า	 งานวิจัยชิ้นนี้ได้พบว่า	 สัดส่วนสูงสุดที่ควรจะเป็นของ 

ต้นข้าวพนัธุอ์ืน่ปนต่อต้นข้าวในแปลงพบว่ามสีดัส่วนเท่ากบั	5	:	10,000	(แทนทีจ่ะเป็น	1:10,000)	และ

สดัส่วนสงูสดุทีค่วรจะเป็นของต้นข้าวเมลด็แดงต่อต้นข้าวในแปลงทีเ่ท่ากบั	17	:	100,000	(แทนทีจ่ะเป็น 

1:100,000)	 ก็จะยังคงรักษาเมล็ดพันธุ์คุณภาพท่ีระดับร้านค้าตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ได้	ท�าให้เป็น 

เครือ่งบ่งชีว่้ามาตรฐานแปลงทีใ่ช้อยูโ่ดยเฉพาะในประเดน็ของพนัธุอ์ืน่ปนและข้าวเมลด็แดงตามเกณฑ์

ของ	มกษ.	4406-2557	มีเกณฑ์ที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น	ซึ่งควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



7
 ได้มกีารระบไุว้ในวตัถปุระสงค์ข้อที	่3	ของรายงานว่า	“เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูก้ารใช้ตารางมาตรฐานแปลงปลูกเมล็ดพนัธุข้์าว 

	 และมาตรฐาน	มกษ.	4406-2560	ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและเกษตรกรลูกแปลง	แต่ไม่ปรากฏการออกแบบกิจกรรมและ 

	 เครื่องมือที่จะใช้

จุดเปราะบางของโครงการ

	 แม้ว่าการวิจัยในเรื่องน้ีนักวิจัยได้น�าเสนอข้อมูลรายละเอียดของกระบวนการศึกษาวิจัย 

ซ่ึงมีองค์ประกอบของกิจกรรมต่างๆ	ที่โครงการได้จัดท�าและด�าเนินการ	 ตั้งแต่การวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหาสู่โจทย์วิจัยของโครงการ	วัตถุประสงค์ของการวิจัย	กรอบแนวคิดการจัดเก็บและได้มาซึ่งข้อมูล	

รวมถึงการวิเคราะห์ผล	 ตลอดจนข้อค้นพบหรือผลผลิตที่ได้รับจากงานวิจัย	 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ

วิธีการวิจัย	 ดังปรากฏเนื้อหาในรายงานฉบับสมบูรณ์	 แต่ดูเหมือนว่ารายงานวิจัยชิ้นนี้มีช่องว่างของ 

เนื้องาน	 ที่มิได้ด�าเนินกิจกรรมท่ีจะขับเคลื่อนต่อยอดขยายผลงานวิจัยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็น

ผลลัพธ์และผลกระทบข้ึนกับภาคีหุ้นส่วนต่างๆ	 บนโซ่อุปทานการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์อย่างเป็น 

รปูธรรม	(แม้ว่านักวจิยัจะได้ก�าหนดการถ่ายทอดข้อความรูไ้ว้ในวตัถุประสงค์ข้อที	่3	ของโครงการก็ตาม)7 

โดยเฉพาะการลดข้อปัญหาคอขวดของการตรวจประเมินแปลงนาบนโซ่อุปทานการผลิตเมล็ดพันธุ์	 

ซึ่งในประเด็นนี้หากนักวิจัยได้น�าผลการศึกษามาออกแบบให้เกิดเป็นระบบที่ชุมชนให้การรับรอง 

การผลิตกันเอง	ที่เรียกว่าระบบ	PGS	หรือ	participatory	guarantee	system	เข้ามาเป็นทางเลือก 

แทนระบบมาตรฐาน	GAP	seed	ไปพร้อมกบัการน�าภาคเีป้าหมายเข้ามาร่วมขบัเคลือ่นกจิกรรมด้วยแล้ว 

กน่็าจะต่อยอดผลงานวจัิยสูก่ารพฒันาแพลตฟอร์มใหม่บนโซ่อุปทานการผลติและการค้าเมล็ดพันธ์ุข้าว 

ที่มีองค์ประกอบของคุณค่าและมูลค่าเกิดขึ้นได้	 ขณะเดียวกันก็จะช่วยยกระดับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์

ในตลาดการค้าให้ดีขึ้นกว่าเดิม	 ซึ่งเอื้อต่อการยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ผลิตและเศรษฐกิจของ

ชุมชนตามมา	

ช่องว่างที่เป็นข้อเรียนรู้จากโครงการวิจัยนี้

	 โครงการวิจัย	 “แนวทางการยกระดับรายได้ของเกษตรกรที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว”	 ซึ่งในท่ีนี ้

เรยีกสัน้ๆ	ว่าโครงการ	“Rice	Seed”	จดัเป็นหนึง่ในชดุโครงการ	“การยกระดบัห่วงโซ่อปุทานสนิค้าเกษตร 

(SMAE)”	 โดยชุดโครงการดังกล่าวได้มีเป้าหมายให้เกิดการเปล่ียนแปลงยกระดับเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในพื้นที่ให้มีมูลค่าเพิ่มจากฐานเศรษฐกิจเดิมท่ีเป็นอยู่	 ท้ังนี้	 ได้มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนากิจกรรม 

และกลไกส�าหรับการขบัเคลือ่นและสร้างการเปลีย่นแปลงกบักลุ่มผู้ประกอบการและวสิาหกจิในชมุชน

ที่มีฐานการผลิตยึดโยงกับโซ่อุปทานสินค้าเกษตรของชุมชนไปพร้อมๆ	 กับการยกระดับรายได้และ

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น	

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร78
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	 โจทย์วิจัยของโครงการ	Rice	Seed	นับว่าเป็นโจทย์วิจัยที่มีความเด่นชัดเพราะได้น�าข้อประเด็น

ปัญหาเกี่ยวกับ	 “คุณภาพและมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว”	 บนโซ่อุปทานการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ 

มาเป็นโจทย์วิจัย	 ซ่ึงหากกระท�าการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ย่อมจะส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรที่ผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าวรวมถึงเศรษฐกิจของชุมชน	 ขณะเดียวกันก็มีความสอดคล้องและเข้าได้กับเป้าหมาย

ของชุดโครงการ	 SMAE	 โครงการฯ	 นี้จึงเป็นหน่ึงในโครงการต้นแบบของชุดโครงการ	 SMAE	 เพื่อ

น�าเสนอกระบวนการขับเคลื่อนขยายผลบนเส้นทางของงานวิจัยและพัฒนาสู่ชุมชนเกษตรกรที่ผลิต 

เมล็ดพันธุ์ข้าวและตลาดการค้าเมล็ดพันธุ์	 เพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับรายได้ให้กับ

เกษตรกร	

	 ด้วยสถานการณ์ของข้อปัญหาที่เกิดขึ้นบนโซ่อุปทานการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวของ

ชมุชนมคีวามหลากหลายในประเด็น	การคดัเลอืกกจิกรรมทีจ่ะด�าเนนิการวิจยัเพือ่ให้เกดิผลเป็นไปตาม

เป้าหมายของโครงการ	 ด้านหนึ่งอาจอิงอยู่กับประสบการณ์และข้อความรู้เดิมในเรื่องน้ันๆ	 ที่นักวิจัย 

มีอยู่ก่อนแล้ว	 ในอีกด้านหน่ึงอาจจะอาศัยการระดมความคิดร่วมกับภาคีหุ้นส่วนเป้าหมายในพื้นที่ 

เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการท่ีแท้จริงของผู้คนที่เกี่ยวข้องในชุมชนและเป็นการแสวงหาแนวร่วม 

ในการด�าเนินงานตามกิจกรรมที่ระบุขึ้นไว้	 ซึ่งหากได้มีการผนวกปัจจัยทั้งสองด้านนี้เข้าด้วยกันแล้ว 

ย่อมจะท�าให้การก�าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการได้ตรงเป้าและยึดโยงกับความต้องการของ 

ภาคีหุ้นส่วนในชุมชน	

	 สิ่งที่เป็นช่องว่างของโครงการ	Rice	Seed	ประกอบด้วยสามประเด็นส�าคัญกล่าวคือ	

 ประเดน็ทีห่นึง่	กระบวนการคดัเลอืกกจิกรรมทีจ่ะด�าเนนิการภายใต้โครงการ	โดยเฉพาะการน�า 

ข้อปัญหาขึ้นมาเป็นวัตถุประสงค์นั้นนักวิจัยยึดโยงอยู่กับประสบการณ์และข้อความรู้เดิมที่มีอยู ่ 

ท�าให้การออกแบบกิจกรรมและวัตถุประสงค์ที่จะด�าเนินการเกิดจากความต้องการของผู้ท�าวิจัย

มากกว่าการแสวงหาแนวร่วมโดยรบัฟังถงึความต้องการจากภาคีชุมชนเป้าหมาย	ซ่ึงท�าให้มข้ีอจ�ากดัว่า 

ค�าตอบหรือผลผลิตจากการวิจัยเมื่อเกิดขึ้นแล้ว	 ใครจะเข้ามาเป็นแนวร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อให้ 

เกิดเป็นผลลัพธ์และผลกระทบ

 ประเด็นท่ีสอง	 การออกแบบวัตถุประสงค์ของโครงการที่ยึดโยงและผูกติดอยู่กับการสืบค้น 

ข้อเท็จจรงิเพือ่ตอบค�าถามทีเ่ป็นข้อสงสยั	(ของนกัวจิยั)	ในสถานการณ์ทีเ่ป็นอยูม่ากกว่าการให้น�า้หนกั

กับการแสวงหากลไกหรือเครื่องมืออันน�าไปสู่การแก้ปัญหาซึ่งเป็นความเดือดร้อนและความต้องการ

จากชุมชนเป้าหมาย	โดยจะเห็นว่าสิ่งที่ได้ระบุขึ้นเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่	1	ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



“โครงสร้างและพฤตกิรรมทางการตลาดเมลด็พนัธุข้์าว”	วตัถุประสงค์ในข้อนีจ้งึเป็นกิจกรรมทีเ่กีย่วข้อง	

กบัการค้นหาข้อเท็จจรงิ	ส่วนผลการศกึษาทีไ่ด้รบักเ็ป็นเพยีงข้อมลูทีว่่ามีใครบ้างทีม่คีวามเกีย่วข้องกบั

กจิกรรมในทางการตลาดและบทบาทหน้าทีท่ีผู่ค้นเหล่านีไ้ด้กระท�า	รวมถงึพฤตกิรรมทางการตลาดของ

ผู้เกี่ยวข้อง	 เพ่ือชี้ว่ารูปแบบของโครงสร้างการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นอยู่มีลักษณะโครงสร้างของ 

ธรุกจิการแข่งขัน	แต่ไม่ได้บ่งชีถึ้งความมีประสทิธิภาพของตลาด	อกีทัง้ไม่มคี�าตอบของข้อมลูทีจ่ะน�ามา 

สนับสนุนให้ชัดเจนว่าบทบาททางการตลาดหรือผู้ท�าหน้าท่ีทางการตลาดตรงไหนที่ไม่มีประสิทธิภาพ	

นอกจากนี้เมื่อนักวิจัยได้ข้อเท็จจริงจากการค้นพบแล้ว	 ไม่พบว่านักวิจัยได้น�าข้อค้นพบน้ัน	 ไปพัฒนา 

จัดท�าเป็นกิจกรรมหรือเครื่องมือเพ่ือปรับเปลี่ยนการด�าเนินงานของผู้ท�าหน้าที่ทางการตลาดบน 

โซ่อุปทานการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ไปสู่สถานการณ์ใหม่	 เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ

หมุนเวียนของชุมชนให้ดีขึ้น	 อีกท้ังไม่ชัดเจนในกิจกรรมท่ีจะจัดให้เกิดขึ้นในกลุ่มภาคีเป้าหมายที่เป็น	 

target	 group	 โดยเฉพาะ	 กลุ่มผู้ประกอบการค้าเมล็ดพันธุ์ที่จะเข้ามาร่วมกัน	 เพื่อยกระดับคุณค่า 

บนโซ่อุปทาน	

 ประเด็นท่ีสาม	 ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาเครื่องมือ	 “ตารางมาตรฐานแปลงปลูกเมล็ดพันธุ ์

ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานเมล็ดพนัธ์ุข้าว”	กิจกรรมดังกล่าวได้ถกูออกแบบให้เป็นข้อหน่ึงในวตัถปุระสงค์

ของโครงการ	 ซึ่งกิจกรรมวิจัยในส่วนนี้นักวิจัยได้ด�าเนินการวิจัยในเชิงกึ่งปฏิบัติการ	 เพื่อให้ได้ข้อมูล 

การตรวจวัดและแจงนับพันธุ์ข้าวอื่นปนและข้าวเมล็ดแดงจากแปลงเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ	์ 

พร้อมกับได้น�าเสนอข้อสรุปว่ามาตรฐานแปลงปลูกท่ีก�าหนดไว้ภายใต้เกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตร 

ที่ดีส�าหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว	 (มกษ.	 4406-2560)	 โดยเฉพาะในประเด็นของเกณฑ์พันธุ์อื่นปนและ 

ข้าวเมล็ดแดง	 พร้อมกับข้อเสนอแนะว่าควรปรับอัตราส่วนจ�านวนต้นข้าวพันธุ์ปนและอัตราส่วน 

จ�านวนต้นข้าวแดงในมาตรฐานแปลงปลูกข้ึนใหม่	 ซ่ึงข้อค้นพบดังกล่าวในรายงานผลการวิจัยมีคุณค่า

ต่อเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และต่อผู้ประกอบการร้านค้า	 เพราะจะท�าให้เกิดการยอมรับต่อการ 

ตรวจแปลงส�าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกันกว้างขวางขึ้น	 อีกทั้งหากได้น�าไปขยายผลกับหน่วยงาน 

ที่มีภาระกิจในการก�าหนดมาตรฐานและการก�ากับให้เป็นไปตามมาตรการเกี่ยวกับ	GAP	seed	ให้เกิด

การยอมรับย่อมจะสร้างคุณค่าใหม่บนโซ่อุปทานการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์	 ทั้งน้ี	 โดยหลักปฏิบัติ

แล้วการก�าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ท่ีให้ถือปฏิบัติเป็นกระบวนการเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและ 

เป็นกระบวนการเชิงนโยบายที่ระบุภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไว้	ท�าให้ผลการศึกษายังไม่สามารถเชื่อมต่อไป 

ให้ถงึว่าจะมกีระบวนการด�าเนนิการขบัเคลือ่นประเดน็นีอ้ย่างไรหากต้องการจะให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ในเกณฑ์ข้อก�าหนดดังกล่าวข้ึนใหม่ตามผลการศึกษา	 อีกท้ังเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาหากต้องการจะให ้

เกิดการปรับเปลี่ยนเกณฑ์หรือระเบียบดังกล่าว
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	 งานวิจัยในประเด็นนี้หากได้มีการต่อยอดผลการศึกษาไปสู่การออกแบบระบบการตรวจแปลง

ขึ้นใหม่โดยอาศัยหลักการของการตรวจรับรองการผลิตกันเองภายใต้ระบบ	PGS	หรือ	participatory	 

guarantee	system	มาใช้ในการตรวจรับรองแปลง	 โดยน�าเอาข้อมูลจากตารางมาตรฐานแปลงปลูก

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ยึดโยงและสอดคล้องกับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ที่นักวิจัยได้พัฒนาขึ้นมาเป็นแนวทาง	

และเรียกกระบวนการตรวจแปลงน้ีว่า	 PGS	 rice	 seed	 น่าจะเป็นค�าตอบเชิงนวัตกรรมใหม่และเป็น 

ทางเลอืกทีจ่ะน�ามาใช้สร้างคณุค่าบนโซ่อปุทานการผลิตและการค้าเมล็ดพนัธุข้์าวให้เป็นฐานโซ่อุปทานฯ

ใหม่ได้	และเป็นสิ่งที่นักวิจัยสามารถด�าเนินการได้โดยตรงในขอบเขตของโครงการวิจัย

	 การต่อยอดขยายผลโดยใช้ตารางข้อมูลเกณฑ์การตรวจแปลงท่ีได้พัฒนาข้ึนใหม่ดังกล่าว	 
ด้วยการน�ามาจดัท�าเป็นคูม่อืปฏบิติัการ	PGS	rice	seed	พร้อมกบัการจดัท�าเป็นหลักสูตรฝึกอบรม 
ให้กับภาคเีป้าหมาย	เช่น	เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพนัธุข้์าวของศนูย์ข้าวชมุชน	เกษตรกรท่ีเป็นลูกแปลง 
ของร้านค้า	 เกษตรกรท่ีปลูกเมล็ดพันธุ์ขายเอง	ผู้ประกอบการร้านค้า	 รวมถึงเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งนักวิจัยจ�าต้องสร้างพันธกิจร่วมกับภาคีเป้าหมายให้ชัดเจน	หากมีกิจกรรมดังกล่าว
และสร้างกลไกการขบัเคล่ือนให้เกิดขึน้	โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปรบัปรงุมาตรฐานแปลง	มกษ.	4406-
2560	ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานเมล็ดพนัธุ	์ย่อมเห็นโอกาสและความเป็นไปได้สูงในการสร้างผลลัพธ์
และผลสัมฤทธ์ิให้กับชุมชนเกษตร	 ซ่ึงนอกจากจะช่วยยกระดับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ในโซ่การผลิต 
และการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้ว	ยังเอื้อต่อการยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ผลิต 
เมล็ดพันธุ์ข้าวและเศรษฐกิจของชุมชนเกษตรตามมา	

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



บทสรุป

	 การสร้างการเปล่ียนแปลงเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นเกษตรให้มีระดับมูลค่า 

เศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นจากฐานการเกษตรเดิมท่ีเป็นอยู่น้ัน	 มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องอาศัยข้อความรู ้

และนวตักรรมเพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการพฒันารปูแบบของกิจกรรมและกลไกขบัเคลือ่นฐานการผลิต

และการค้าสินค้าเกษตรของชุมชน	ซึ่งจะเอื้อต่อการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

ตลอดจนเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้นตามมา	 โดยโครงการ	Rice	Seed	 ได้น�าเอาข้อประเด็นปัญหา 

ของพื้นที่อันเกี่ยวข้องกับ	“คุณภาพและมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวบนโซ่อุปทานเมล็ดพันธุ์”		ขึ้นมา 

เป็นโจทย์วิจัย	 เพื่อพัฒนาเครื่องมือและกลไกอันน�าไปสู่การยกระดับโซ่อุปทานการผลิตและ 

การค้าเมล็ดพันธุ์บนฐานเดิมไปสู่โซ่อุปทานใหม่ท่ีมีฐานองค์ประกอบของคุณค่าและมูลค่ารวมเข้าไว้

ด้วยกระบวนการศึกษาของนักวิจัยมีความชัดเจนในกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาเพื่อการค้นหา 

ข้อเท็จจริง	และการน�ามาซึ่งค�าตอบและข้อค้นพบในลักษณะเป็น	fact	finding	ส่วนข้อค้นพบตาราง 

มาตรฐานแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ท่ีสอดคล้องกับกับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวยังถูกจ�ากัดอยู่เพียง 

การเป็นข้อความรู	้และยังไม่ได้ถกูน�าไปต่อยอดขึน้เป็นเครือ่งมือส�าหรบัการจดัท�ากจิกรรมขบัเคลือ่น

ให้เกิดการปรับเปล่ียนโซ่อุปทานการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ให้เกิดเป็นโซ่อุปทานใหม่ท่ีเอ้ือให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการวิจัยในเรื่องนี้
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อดีต • รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร

 • ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ชี้น�าสัตว์เศรษฐกิจ อาทิ ไก่พื้นเมือง โคเนื้อ เพื่อเป็น

  ทางเลือกในการสร้างอาชีพของเกษตรกรบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น

  สภาพพื้นที่และภูมิอากาศ ความคุ้นชิน และโอกาสของชุมชนในพื้นที่

 • ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยด้านเกษตร 

  ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในการสังเคราะห์ข้อมูลระดับนโยบายเพ่ือส่งเสริม 

  ธุรกิจการเกษตรอย่างยั่งยืน และถูกทิศทาง

 • ผู้พัฒนานวัตกรรมการจัดการให้เกิดความรู้ “ฝังลึก” ในผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  ทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยกระบวนการ co-creation เพื่อความยั่งยืน

  โดยการพัฒนา “คน” และ “ของ” ตามภูมิวัฒนธรรม และ ภูมินิเวศน์

โอกาสโคเนื้อไทย
หรือเพียงปกป้อง
อุตสาหกรรมเนื้อโคของประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล
ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์นานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้



1
 ส�านกักรรมาธกิาร	1.	2560.	ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมโคเนือ้ไทยท้ังระบบ.	ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 

	 ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

โอกาสโคเนื้อไทย หรือเพียงปกป้อง
อุตสาหกรรมเนื้อโคของประเทศ

 สถานการณ์โคเนื้อและยุทธศาสตร์โคเนื้อไทย

	 ประเทศไทยมเีป้าหมาย	“เป็นผูน้�าการผลติโคเนือ้ให้เพยีงพอต่อการบรโิภค	และส่งออกในภมิูภาค” 

ด้วยศกัยภาพและการพัฒนาอตุสาหกรรมโคเนือ้ไทยทีม่คีวามเข้มแขง็จากปัจจยัหลายด้าน	ทัง้การมฐีาน

ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกว่า	8	แสนครัวเรือน	เกษตรกรมีทักษะ	ความรู้ในการผลิต	อุตสาหกรรมโคเนื้อ 

ของประเทศมีความพร้อมด้านโครงสร้างเชิงระบบ	 การจัดการโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน�้า	 ไปสู่ปลายน�้า

เกิดธุรกิจโคเนื้อที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ไปจนถึงบริการอาหาร	ทั้งในรูปสหกรณ์	และ

วิสาหกิจชุมชน	 อุตสาหกรรมเน้ือโคไทยจึงมีความรุดหน้ากว่าหลายประเทศในภูมิภาค	 นอกจากนี้ 

กระแสการบริโภคในยุคปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเนื้อโค	 ท�าให้หลายธุรกิจ 

มีการปรับตัว	 เกิดธุรกิจใหม่ๆ	 เกิดการเปลี่ยนผ่าน	 (transformation)	 อุตสาหกรรมโคเนื้อของ

ประเทศไทยให้ก้าวทันสถานการณ์	สร้างโอกาสทางการตลาด	จึงอาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมเนื้อโค

ของประเทศมีเสถียรภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 

	 จากเป้าหมายยุทธศาสตร์โคเนื้อของประเทศไทย	การผลิตโคเนื้อประเทศมีเป้าประสงค์ส�าคัญ	 

3	ประการ	คอื	1)	เพือ่รกัษาความต้องการบรโิภคภายในประเทศ	ปีละ	1.2	ล้านตวั	2)	ลดการน�าเข้า	และ 

3)	ส่งออกเพิ่ม	(ส่วนใหญ่อยู่ในรูปโคเนื้อมีชีวิต)	0.4	ล้านตัวต่อปี	แต่ปัจจุบันศักยภาพการผลิตโคเนื้อ

ของประเทศยังอยู่ในสถานการณ์ขาดดุล	 กล่าวคือ	 มีปริมาณการผลิตที่ต�่ากว่าความต้องการตลาด	

ประมาณ	 0.5	 ล้านตัวต่อปี	 (กรมปศุสัตว์,	 2561)	 การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมโคเน้ือไทยในปัจจุบัน

ได้ก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาทั้งระบบ	 โดยกรอบยุทธศาสตร์ให้ความส�าคัญในการพัฒนา 

โซ่อุปทาน	และห่วงโซ่คุณค่า	(value	chain)	แก้ปัญหาคอขวด	ห่วงโซ่อุปทานกลางน�า้:	โรงฆ่าสัตว์และ 

มาตรฐาน	ตลอดจนปัญหาเนือ้โคลกัลอบน�าเข้า	เพือ่ยกระดับให้อุตสาหกรรมโคเนือ้มศัีกยภาพการแข่งขนั 

เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก	ให้เกิดความมั่งคั่งและมั่นคงแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทุกภูมิภาค1 

	 การยกระดบัอตุสาหกรรมเนือ้โคใช้โอกาสทางการตลาดเป็นเป้าหมาย	 จากมลูค่าของตลาดเนือ้โคไทย	 

ทีม่สีงูถงึ	41,810	ล้านบาทต่อปี	ตลาดเน้ือโคจ�าแนกออกได้เป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	1)	ตลาดระดบัล่าง	(เนือ้ทัว่ไป 

ลูกชิ้นจากการผลิตโคเนื้อสายพันธุ์พ้ืนเมือง	 โคเลี้ยงปล่อยหากินตามธรรมชาติ	 โคแก่)	 59%	 ของ 

ปริมาณการบริโภคทั้งประเทศ	หรือจ�านวน	740,000	ตัวต่อปี	แต่มีอัตราการเติบโตของตลาดต�า่มาก 

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร84



85

ลักษณะเนื้อ แหล�งจำหน�าย กลุ�มผู�บร�โภค อัตราการเติบโต
(ร�อยละ)*

โคข�นคุณภาพ
เกรดไขมันแทรก

(ลูกผสมแองกัส วากิว)
ซิมเมนทอล ชาร�โรเลส�

ตลาดระดับบน

(~12,000 ตัว)

ห�างสรรพสินค�า
Premium, Hi-end/

โรงแรม
(สเต็ก ชาบู)

รายได�
ระดับสูง 10-15

โคข�นคุณภาพเนื้อนุ�ม
ไม�เน�นไขมันแทรก
(ลูกผสมบราห�มัน)
ชาร�โรเลส� / โคมัน

ห�างสรรพสินค�าทั่วไป
Modern Trade

รายได�
ระดับปานกลาง 1.0-2.5

โคข�นคุณภาพ
เกรดไขมันแทรก

(ลูกผสมแองกัส วากิว)
ซิมเมนทอล ชาร�โรเลส�

เข�ยงเนื้อในตลาด
ทั่วไป/

โรงงานลูกชิ�น 0.1

1%

ตลาดระดับกลาง

(~500,000 ตัว)
40%

ตลาดระดับล�าง

(~740,000 ตัว)
59%

2
 	จิรวฒัน์	ปานแดง.	2562.	ทศันคตต่ิอส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารฟาสต์ฟูด้เมนไูก่ทอด 

	 ตราสินค้าแมคโดนัลของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร	Attitude	to	Service	Marketing	Mix	Affecting	Consumer	Buying	 

	 Decision	toward	Mcdonalds’Fried	Chicken	Menu	in	Bangkok.	การประชมุน�าเสนอผลงานวจิยับณัฑิตศึกษาระดบัชาต ิ

	 ครั้งที่	14	ปีการศึกษา	2562.	กรุงเทพฯ	

3	
ศริพิร	กิรติการกุล,	สทิธิพร	บรุณนฏั	และ	ฑฆีา	โยธาภกัด.ี	2559.	การเปลีย่นผ่านจากเกษตรสู่อตุสาหกรรมบรกิารของประเทศไทย: 

	 นวัตกรรมการสร้างมูลค่าและการสร้างงานด้วยรูปแบบธุรกิจใหม่ในโซ่อุปทานเนื้อโค.	 รายงานการวิจัย	 ส�านักงานสนับสนุน 

	 การวิจัย	(สกว.)	กรุงเทพมหานคร.

ภาพที่ 1 การจ�าแนกตลาดเนื้อโคของประเทศไทย3

เพียง	 0.1%	 ต่อปี	 2)	 ตลาดระดับกลาง	 (เนื้อแดง	 หรือเนื้อนุ่ม	 ไม่เน้นไขมันแทรกจากการผลิต 

โคเนื้อสายพันธุ์ลูกผสมบราห์มัน	ชาร์โลเลส์และโคมัน)	40%	หรือจ�านวน	500,000	ตัวต่อปี	ตลาดมี

อัตราการเติบโตต�่ามากเพียง	1.0-2.5%	ต่อปี	และ	3)	ตลาดระดับบน	 (เน้นเนื้อโคขุนที่มีไขมันแทรก	 

จากการผลติโคเนือ้สายพนัธุล์กูผสมเลอืดยโุรป	และวากิว)	1%	หรอืจ�านวน	12,000	ตวัต่อปี	ตลาดระดบับน 

แม้จะจ�านวนน้อยแต่มีอัตราการเติบโตสูงถึง	 10-15%	 ต่อปี	 (ภาพที่1)	 โดยแนวโน้มความต้องการ 

บริโภคเนื้อโคของประเทศ	 ช่วงปี	 2556-2560	 มีอัตราการขยายตัว	 แต่อย่างไรก็ดีการบริโภคเนื้อโค 

ยังอยู่ในอัตราต�า่	ซึ่งในป	ี2559	การบริโภคเฉลี่ยเพียง	2.85	กิโลกรัมต่อคนต่อปี	ในขณะที่การบริโภค

เนื้อไก่สูงสุดถึง	19.7	กิโลกรัมต่อคนต่อปี2

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



รูปแบบการเลี้ยงโคพื้นเมือง โคธรรมชาติในภาคอีสานและภาคเหนือเพื่อการตลาดในระดับชุมชน

ทิศทางโคเนื้อไทย

	 ในปี	2555-2559	ขนาดอุตสาหกรรมโคเนื้อของประเทศไทยหดตัวลง	ทั้งจ�านวนเกษตรกรผู้เลี้ยง	

และจ�านวนโค	กล่าวคือ	ในปี	2555	ประเทศไทยมีจ�านวนโคเนื้อประมาณ	6.33	ล้านตัว	ลดลงเหลือ

เพียง	4.87	ล้านตัว	ในปี	2559	ส�าหรับจ�านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อลดลงเหลือ	0.79	ล้านครัวเรือน	

(หรือลดลง	23.67%	และ	23.06%	ตามล�าดับ)	ส่งผลให้สัดส่วนจ�านวนโคเนื้อต่อครัวเรือนเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงเฉลี่ยเพียง	6	ตัว	โดยภูมิภาคที่มีการเลี้ยงโคเนื้อสูงสุด	คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(46.85%)	 

รองลงมาคือภาคกลาง	 (20.32%)	 ภาคเหนือ	 (17.67%)	 และภาคใต้	 (15.16%)	 ตามล�าดับ4

ซึ่งศักยภาพโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง	 โคธรรมชาติ	 และลูกผสมบารห์มันส์	 ของประเทศไทยมีจุดแข็งจาก 

วถีิชวีติของเกษตรกรไทย	(กว่า	0.8	ล้านครวัเรอืน)	ส่วนใหญ่เลีย้งแบบปล่อยทุง่	หรอืปล่อยป่าให้หากนิเอง 

จากแหล่งอาหารธรรมชาต	ิเลี้ยงเสริมจากเศษเหลือของผลผลิตทางการเกษตร	เช่น	ฟางข้าว	ต้นและ

ซังข้าวโพด	 เป็นต้น	 ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นตัวเงินจึงต�่า	 ผลผลิตโคพื้นเมืองมีความต้องการบริโภคด้วย

วฒันธรรมการบรโิภคท้องถิน่ของชมุชนในตลาดระดบัล่างรองรบั	ซึง่โคพืน้เมอืงมคีณุค่า	สร้างจดุขายที่

แตกต่างด้วยรสชาต	ิสี	กลิ่น	ความนุ่ม	ลักษณะเนื้อสัมผัส	ทั้งนี้ความนุ่มของเนื้อโคพื้นเมืองจะน้อยกว่า

เนื้อโคขุน	จึงไม่เหมาะที่จะน�าไปประกอบอาหารประเภทสเต็ก	 เนื้ออบ	 เนื้อย่าง	แต่มีความเหมาะสม 

ในการประกอบอาหารไทย	โปรตนีในเนือ้มคีวามสามารถในการอุม้น�า้สงูและถกูย่อยสลายโดยเอน็ไซม์

ในเนื้อช้า5 

4
 กรมปศุสัตว์.	 2561.	 ยุทธศาสตร์โคเนื้อ	 พ.ศ.2561-2565.	 แหล่งที่มา:	 http://planning.dld.go.th/th/index.php/th/ 

	 policy-menu/193-2016-08-05-07-15-01

5
	 จุฑารัตน์	เศรษฐกุล.2551.	คุณค่าของเนื้อโคพื้นเมือง.บทความปศุสัตว์เกษตรศาสตร์.	แหล่งที่มา:	[ระบบออนไลน์].

	 https://www.lib.ku.ac.th/KU/2556/TAB000125521981c.pdf
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การเลี้ยงโคขุนคุณภาพลูกผสมเลือดยุโรป และลูกผสมบราห์มัน เพื่อการตลาดระดับกลางและระดับบน

6
	 จุฑารัตน์	เศรษฐกุล.	2553.	โอกาสและทางเลือกของเกษตรกร	บนเส้นทางสายโซ่อุปทาน.

	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.	กรุงเทพฯ

	 ในขณะเดยีวกนัการเตบิโตของตลาดระดบักลางและระดบับน	เป็นแรงผลกัดนัส�าคญัประการหนึง่ 

ที่ท�าให้เกษตรกรในหลายพ้ืนท่ีปรับตัวเปลี่ยนมาเล้ียงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป	 วากิว	 แองกัส	 

นอกเหนอืจากพนัธุช์าโลเล่ส์ทีย่อมรบักนัมานาน	เพือ่การผลิตเนือ้โคคุณภาพเน้นไขมนัแทรกทีใ่ห้เนือ้นุม่ 

โดยใช้แม่พันธุ์ลูกผสมบราห์มันและพื้นเมืองเป็นหลัก	 เกษตรกรจึงได้รับองค์ความรู้	 เทคโนโลยี	 และ

เพ่ิมพูนทักษะ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท้ังด้านการจัดการพันธุ์	 และอาหารสัตว์	 การจัดการฟาร์มที่ได้

มาตรฐาน	ระบบการผลติโคเนือ้คณุภาพจงึมลีกัษณะการบรหิารด้วยโซ่อุปทานการผลติ	(supply	chain)6

ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายย่อย	 การปรับใช้เทคโนโลยีแก่เกษตรกรอาจมีต้นทุน 

ต่อหน่วยสูง	โดยนโยบายของภาครัฐให้การสนับสนุนเกษตรกรรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายเป็นธุรกิจชุมชน

ในรูปแบบที่เหมาะสม	 เพื่อการพัฒนาเชิงระบบ	 การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน	 และระบบสารสนเทศ 

เพือ่การจดัการ	และแก้ไขปัญหาคอขวดเร่ืองโรงฆ่าสตัว์เพือ่ให้ได้มาตรฐาน	เพือ่การเพิม่มลูค่าโซ่อปุทาน

โคเนื้อรองรับความต้องการบริโภคในตลาดระดับกลางและตลาดระดับบน	

	 ทิศทางการก�าหนดยุทธศาสตร์โคเนื้อประเทศไทยด้วย	value	chain	 เพื่อความมั่นคงและมั่งคั่ง

ของเกษตรกรภายใต้เงื่อนไขโอกาสทางการตลาด	 จึงควรทบทวนแนวทางการเพิ่มปริมาณการผลิต

โคเนื้อด้วยปัจจัยการผลิตท่ีมีอยู่จ�ากัด	 รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่ม	 และผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ 

ทุกผู้ลงทุนในกิจกรรมแต่ละห่วงโซ่	 ท่ีภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนับสนุนการส่งเสริม 

องค์ความรู้	เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริการ	ซึ่งนอกจากจะเป็นกลไกการบริหารจัดการโซ่อุปทาน 

ขัน้กลางน�า้และปลายน�า้	สร้างมูลค่าเพิม่เศรษฐกจิหมนุเวยีนในชมุชน	ช่วยปกป้องอตุสาหกรรมเนือ้โคแล้ว 

การขยายโอกาสทางการตลาดยังช่วยให้เกิดการสร้างงาน	 สร้างผู้ประกอบการใหม่	 ซึ่งในสถานการณ์

เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันมีผู้ว่างงานจ�านวนมากที่ให้ความสนใจก้าวสู่ในอุตสาหกรรมเนื้อโคไทย	

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



7
	 กรมปศุสัตว์.	 2561.	 ยุทธศาสตร์โคเนื้อ	 พ.ศ.2561-2565.	 แหล่งที่มา:	 http://planning.dld.go.th/th/index.php/ 

	 th/policy-menu/193-2016-08-05-07-15-01

8
	 กรมปศุสัตว์.	 2559.	 ยุทธศาสตร์โคเนื้อ	 พ.ศ.2561-2565.	 แหล่งที่มา:	 http://planning.dld.go.th/th/index.php/ 
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โจทย์วิจัย

	 การขาดสมดลุของอตุสาหกรรมจากการผลติทีต่�า่กว่าความต้องการตลาด	เป็นจ�านวน	0.5	ล้านตัว 

ต่อปี	 และปัญหาดังกล่าวยังมีแนวโน้มท่ีจะทวีความรุนแรงต่อเนื่อง	 ส่วนหน่ึงเกิดจากการลดลงของ

ปรมิาณการผลติโคเนือ้ของเกษตรกรซ่ึงเกดิจากปัจจัยหลายประการ	เช่น	การปรบัเปลีย่นจากการเลีย้งโค 

ไปผลิตพืชเศรษฐกิจอื่นที่รัฐให้การสนับสนุนซึ่งใช้พื้นท่ีน้อยและให้ผลตอบแทนเร็วกว่า	 เกษตรกรขาด 

ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการพชือาหารส�าหรบัเลีย้งโค	การขาดแคลนแรงงาน	เป็นต้น	สถานการณ์

การเลี้ยงที่ลดลง	สวนทางกับความต้องการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น	อีกทั้งมีแรงหนุนเสริมของ

ความต้องการโคเนื้อมีชีวิตของประเทศจีน	โจทย์วิจัยโคเนื้อไทยจึงเผชิญกับ	2	ค�าถาม	คือ	ค�าถามแรก 

การปกป้องอุตสาหกรรมเน้ือโคไทย	 (เป้าหมายคือตลาดระดับกลางและระดับบน)	 ซึ่งการแข่งขันของ

ตลาดเกิดจาก	2	ปัจจัย	ได้แก่	ปัจจัยแรก	กระแสการบริโภคเนื้อน�าเข้าจากต่างประเทศ	อาทิ	ประเทศ

ออสเตรเลีย	 สหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น	 ซ่ึงสิ้นปี	 2563	 มาตรการปกป้องพิเศษ	 (SSG)	 ภายใต้

ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียจะสิ้นสุดลง	 ส่งผลให้การน�าเข้าสินค้าเนื้อโคจากออสเตรเลีย 

ไม่ต้องเสยีภาษีน�าเข้า	และไม่จ�ากดัปรมิาณการน�าเข้า	จะส่งผลให้ราคาเนือ้น�าเข้ามรีาคาถกูลงอย่างมาก 

และอาจถูกกว่าราคาต้นทุนการผลิตเนื้อโคขุนไทย	 ซึ่งจะเกิดผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนของ

ประเทศไทยอย่างรุนแรง	 โดยเฉพาะการน�าเข้าจากประเทศออสเตรเลีย	 ดังจะเห็นได้จากมูลค่าน�าเข้า 

เนื้อโคในปี	 2559	 มีปริมาณสูงถึง	 3,903	 ตัน	 หรือคิดเป็น	 41.55%	 ของการน�าเข้าเนื้อโคทั้งหมด	

(ปริมาณ	9,392	ตัน)	

	 เนื่องจากเนื้อโคเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออกของประเทศออสเตรเลีย7

ปัจจัยที	่2	ความต้องการบริโภคเนื้อโคของประเทศเทศเพื่อนบ้าน	(เช่น	จีน	เวียดนาม	เป็นต้น)	พบว่า	 

มีการส่งออกโคเนื้อมีชีวิตจากประเทศไทยประมาณ	0.4	ล้านตัวต่อป	ี(ส่งออกปกติ	0.154	ล้านตัว	และ 

ส่งออกเพิ่ม	 0.25	 ล้านตัวต่อปี)	 มูลค่าการส่งออกโคเน้ือมีชีวิต	 ประมาณ	 15,978	 ล้านบาทต่อปี8  

ทัง้น้ีจนีเป็นประเทศทีไ่ทยส่งออกโคเนือ้ไปจ�าหน่ายสงูสดุโดยส่งผ่านไปยงัประเทศสาธารณประชาธปิไตย

ประชาชนลาว	 และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองอันเป็นผลกระทบจากอัตราการขยายตัวของ

เศรษฐกิจจีน	

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร88
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	 ส่วนค�าถามท่ีสอง	 คือ	 หากประเทศไทยจะเป็นผู้ส่งออกโคเนื้อในภูมิภาค	 ศักยภาพของ

อุตสาหกรรมโคเนื้อไทยมีความได้เปรียบคู่แข่งตรงไหน	 ต้นทุนต�่ากว่าหรือคุณภาพดีกว่า?	 ค�าถามนี้ 

ต้องพึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการวิจัยช่วยชี้เป้าในการสร้างความได้เปรียบ	 โดยเปรียบเทียบ	

(comparative	advantages)	กับประเทศคู่แข่ง	เช่น	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด	์ซึ่งนอกจากจะมีต้นทุน

ต�่ากว่า	 15-20%	 แล้ว	 ประเทศเหล่าน้ียังส่งออกชิ้นส่วนที่ตลาดระดับกลางต้องการสูง	 ซึ่งช่วยให้ 

ผู้ประกอบการลดต้นทุนการจัดการสต๊อกสินค้าและลดปัญหาการเก็บรักษา/การเสื่อมสภาพของ 

ชิ้นส่วนเนื้อที่ค้างสต๊อกเป็นเวลานาน	

	 จากโจทย์วิจัยอุตสาหกรรมโคเน้ือประเทศ	 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จึงต้องอาศัยข้อมูล 

การวิเคราะห์จุดอ่อน	จุดแข็ง	โอกาส	และอุปสรรค	ออกแบบการวิจัยจากห่วงโซ่คุณค่า	(value	chain)	

เพ่ือหาช่องทางการเพิ่มมูลค่า	 การสร้างธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ๆ	 ในโซ่อุปทานขั้นกลางน�้าและ

ปลายน�้า	จากโอกาสทางการตลาด

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



เครื่องมือการบริหารจัดการเชิงระบบ
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม 

	 เพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกับการยกระดับอุตสาหกรรม	 แนวทาง 

การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย	บนฐานการผลิตของเกษตรกรรายย่อย	การผลิต 

ขนาดเล็ก	 ย่อมมีต้นทุนโดยเปรียบเทียบสูงกว่าการผลิตขนาดใหญ่	 แนวทางหน่ึงในการลดต้นทุน 

ต่อหน่วยและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคือการรวมกลุ่มเกษตรกรให้เกิดการจัดการเชิงระบบร่วมกัน 

หรอืทีเ่รยีกว่า	การจดัการโซ่อปุทานการผลติร่วมกนั	เพือ่ให้เกดิการสร้างเครอืข่ายการเชือ่มโยงใน	2	มิติ 

คือ	 1)	 โซ่อุปทานแนวตั้ง	 (vertical	 supply	 chain	management)	 เกิดกลุ่มการผลิตโคต้นน�้า	 

(จากการเลี้ยงแม่โคเพื่อผลิตลูกโค)	กลางน�้า	(การผลิตโครุ่น)	และปลายน�า้	(การผลิตโคขุน	จากโครุ่น 

300-350	กก.	ไปถงึน�า้หนกั	500-600	กก.)	และ	2)	โซ่อปุทานแนวระนาบ	(horizontal	supply	chain 

management)	 ซึ่งในปัจจุบันเกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรพัฒนาธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์และวิสาหกิจ

ชุมชนโคเนื้อจ�านวนมากทั้งในภาคเหนือและอีสาน	โดยเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันน�าหลักการบริหาร

จัดการโซ่อุปทานเพื่อการจัดการในโซ่ขั้นกลางน�้า	(โรงเชือด	การน�าซากมาท�าการตัดแต่งชิ้นส่วน)	และ

ปลายน�า้	ได้แก่การเปิดบริการร้านขายเนือ้	(butcher	shop)	การให้บรกิารร้านอาหาร	(food	service)	

จากเนื้อโค	

	 การบรหิารจดัการโซ่อปุทานใน	2	มิตดิงักล่าว	ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการผลติโคเนือ้ด้วยเทคโนโลย	ี

เพือ่แก้ไขปัญหาทัง้ด้านการผลติ	และด้านการตลาดทีส่�าคญัๆ	ให้แก่เกษตรกร	เช่น	ปัญหาต้นทนุการผลิต	

ปริมาณโคขุนออกสู่ตลาดไม่สม�่าเสมอ	 การย่นระยะเวลาการเลี้ยงโคขุนโดยการแบ่งกลุ่มเพ่ือกระจาย

กิจกรรมการเลี้ยงโคเนื้อในระยะการเจริญเติบโต	ตลอดจนต้นทุนการขนส่งสูงอันเป็นผลจากระยะทาง 

จ�านวนโคในการขนส่งแต่ละเที่ยวไม่มากพอ	 ขาดอ�านาจต่อรอง	 เป็นต้น	 ซึ่งการรวมกลุ่มเกษตรกร 

เพือ่บรหิารจดัการโซ่การผลติร่วมกันนอกจากช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ/ลดต้นทนุแล้ว	จากการสังเคราะห์

ภาพรวมการบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อของสหกรณ์ต้นแบบที่ประสบผลส�าเร็จ	พบว่า	การเติบโต

ของอุตสาหกรรมเนื้อโค	(โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดระดับสูงที่เน้นเนื้อไขมันแทรก)	มีการบริหารจัดการ 

เชิงระบบที่มีประสิทธิภาพ	 มีกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากการเล้ียงสู่อุตสาหกรรมบริการด้วยต้นแบบ

ธุรกิจเนื้อโคไทย	ได้สร้างโอกาสเชิงเศรษฐกิจ	ทั้งการสร้างมูลค่าและการสร้างงาน	มีการบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ	 สร้างความเป็นธรรม	 ด้วยการบริหารจัดการที่แตกต่าง	 โดยปัจจัยความส�าเร็จที่น�า

มาสู่ต้นแบบการบริหารจัดการ	2	รูปแบบส�าคัญประกอบด้วย	supply	push	business	model	และ	

demand	driven	business	model	(ภาพที่	2)	สหกรณ์ที่ประสบผลส�าเร็จ	ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับและ

เป็นต้นแบบในการพัฒนาธุรกิจโคเนื้อแก่สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อทั่วประเทศ
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ภาพที่ 2 รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจโคเนื้อ แบบ Supply push 
และ Demand driven business model9

	 จากการศึกษาต้นแบบธรุกิจโคเนือ้ของสหกรณ์การเลีย้งปศสุตัว์	กรป.	กลาง	โพนยางค�าจ�ากดั	และ

สหกรณ์เครอืข่ายโคเน้ือ	จ�ากดั	ซ่ึงมคีวามเข้มแข็งในการบรหิารจดัการโซ่อปุทาน	การรวมกลุ่มเกษตรกร

เพื่อปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตอย่างเหมาะสม	 และการเชื่อมโยงโซ่อุปทานให้เกิดโมเดลธุรกิจใหม ่

สร้างผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชน-สหกรณ์	การเปลีย่นแปลงห่วงโซ่อปุทานการผลิตโคเนือ้ในภาคอสีาน 

และภาคเหนอื	สะท้อนวิธกีารลดต้นทนุ	และการเพิม่มลูค่าโคเนือ้คณุภาพซึง่ท�าการตลาดในตลาดเฉพาะ 

(niche	market)	ด้วยการใช้โคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป	2	พันธุ์	ประกอบด้วย	ลูกผสมชาโลเล่ส์โคนมขุน 

และลกูผสมวากวิ	เพิม่มลูค่าด้วยบริการอาหารทีต่อบโจทย์ความต้องการผู้บรโิภค	(ภาพที	่3)	การประยกุต์ 

ใช้การบริหารจัดการโซ่อุปทาน	 ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับศักยภาพการบริหารจัดการโซ่อุปทานของ 

กลุ่มเกษตรกรเกษตรกรในภาคเหนือ	4	จังหวัด	ประกอบด้วย	จังหวัดเชียงราย	ล�าปาง	แพร่	และน่าน	

ปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตอย่างเหมาะสม	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกโค	 และลดต้นทุนอาหาร	 

ซ่ึงส่งผลให้อตัราการแลกเนือ้ลดลง	อตัราการเจรญิเตบิโตเฉลีย่ต่อวนัสงูขึน้	อตัราผลตอบแทนการลงทนุ 

กระจุกตัวที่โซ่การผลิต	 แม้การเชื่อมโยงโซ่อุปทาน	 ท�าให้มูลค่าของเศรษฐกิจหมุนเวียนสูงถึง	 37% 

แต่การบริหารจัดการโซ่ข้ันกลางน�้าและขั้นปลายน�้ายังไม่สร้างอัตราผลตอบแทนที่สูงพอเมื่อเทียบกับ 

สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์	กรป.	กลาง	โพนยางค�าจ�ากัด	และสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ	จ�ากัด10

9
	 ศิริพร	 กิรติการกุล,	 สิทธิพร	 บุรณนัฏ	 และฑีฆา	 โยธาภักดี.	 2559.	 การเปล่ียนผ่านจากเกษตรสู่อุตสาหกรรมบริการ 

	 ของประเทศไทย:	นวัตกรรมการสร้างมูลค่าและการสร้างงานด้วยรูปแบบธุรกิจใหม่ในโซ่อุปทานเนื้อโค.	รายงานการวิจัย	 

	 ส�านักงานสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	กรุงเทพมหานคร.

10
	 ววิฒัน์	พัฒนาวงศ์,	จฬุากร	ปานะถกึ,	สุบรรณ	ฝอยทอง,	อานนท์	ปะเสระกงั,	นลิน	ีคงสบุรรณ์	และวนัวสา	วิโรจนารมย์.	2563. 

		 การยกระดบัผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของเกษตรกรในโซ่อปุทานโคเนือ้ตามภมูนิเิวศภาคเหนอื.	ร่างรายงานฉบับสมบรูณ์. 

	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร	์วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)	กรุงเทพมหานคร.

Supply push business model

โคมีชีว�ต

โคมีชีว�ต ซาก
ซากอุ�น / ซากเย็น

whole sale
โรงงานตัดแต�ง 

retail
ตลาด / ห�างสรรพสินค�า

food service
ภัตตาคาร /ร�านอาหาร

retail
ตลาด / ห�างสรรพสินค�า

ซาก
ซากอุ�น / ซากเย็น

whole sale
โรงงานตัดแต�ง 

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



ภาพที่ 3 มูลค่าเศรษฐกิจ และผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ในการจัดการโซ่การผลิต (Supply chain)

โคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรปและวากิว11

11
	 ศิริพร	 กิรติการกุล,	 สิทธิพร	 บุรณนัฏ	 และฑีฆา	 โยธาภักดี.	 2559.	 การเปล่ียนผ่านจากเกษตรสู่อุตสาหกรรมบริการ 

	 ของประเทศไทย:	นวัตกรรมการสร้างมูลค่าและการสร้างงานด้วยรูปแบบธุรกิจใหม่ในโซ่อุปทานเนื้อโค.	รายงานการวิจัย	 

	 ส�านักงานสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	กรุงเทพมหานคร.

พันธุ�

68,948.07

7,545.82

มูลค�า

มูลค�าเพ��ม มูลค�าเพ��ม มูลค�าเพ��ม มูลค�าเพ��ม

มูลค�าเพ��ม มูลค�าเพ��ม มูลค�าเพ��ม มูลค�าเพ��ม

มูลค�าเพ��ม มูลค�าเพ��ม มูลค�าเพ��ม มูลค�าเพ��ม

มูลค�าเพ��ม มูลค�าเพ��ม มูลค�าเพ��ม มูลค�าเพ��ม

หน�วย: บาท

มูลค�า มูลค�า มูลค�า

75,876.40 55,317.38 66,713.95

(10.94%)

23,081.15
(33.48%)

37,528.37
(54.43%)

42,387.52
(61.48%)

7,684.56
(10.13%)

132,760.80
(174.97%)

52,483.62
(69.71%)

85,001.35
(112.03%)

6,646.147
(12.02%)

26,351.69
(47.64%)

21,657.16
(39.15%)

3,606.73
(6.52%)

7,292.28
(10.93%)

60,731.21
(91.03%)

37,223.05
(6.52%)

43,665.20
(65.45%)

วากิวชาร�โรเลห� โคนมข�น ธุรกิจเฉลี่ย 

โซ�ที่ 1

โซ�ที่ 2

โซ�ที่ 3

โซ�ที่ 4

โซ�ที่ 5

(ต�อตัว)
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ศักยภาพในการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรมโคเนื้อ
ของภาคอีสานและภาคเหนือ 

	 กรณีศกึษาโคเนือ้ภาคอสีานจากโครงการการเพิม่มลูค่าเศรษฐกจิด้วยระบบการบรหิารจดัการผลิต 

โคเนื้อภาคอีสานตอนบนเพื่อขยายโอกาสตลาดโคเนื้อ12	 และโคเนื้อภาคเหนือ	 โครงการการยกระดับ

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในโซ่อุปทานโคเน้ือตามภูมินิเวศภาคเหนือ13	 พบว่า	 การรวม

กลุ่มเกษตรกรเพื่อการจัดการโซ่อุปทานมีความคล้ายคลึงกัน	กล่าวคือ	

 1. การจดัการโซ่อปุทานมุง่เน้นด้านการผลติ	มลัีกษณะโซ่อปุทานแนวตัง้	(vertical	supply	chain	

management)	เกิดกลุ่มการผลิตโคเนื้อ	4	รูปแบบการเลี้ยง	ประกอบด้วย	1)	การผลิตโคต้นน�า้	(จาก

การเล้ียงแม่โคเพือ่ผลติลกูโค)	2)	การผลิตโคกลางน�า้	(การผลิตโครุน่)	3)	การผลิตโคปลายน�า้	(การผลิต

โคขนุ	จากโครุน่	300-350	กก.	ไปถงึน�า้หนกั	500-600	กก.)	และ	4)	การเลีย้งแม่โคให้ผลติลกูโคไปจนถงึ

โคขุน	(ใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ	2.5	ปี	)	ซึ่งจะเป็นการจัดกลุ่มเกษตรกรตามรูปแบบการผลิตอย่าง

เป็นระบบ	 เพื่อการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยเทคโนโลยีที่เกษตรกรมีการปรับใช้และสามารถ 

เพิ่มประสิทธิภาพการเล้ียง	 ได้แก่	 การเหนี่ยวน�าการเป็นสัดของแม่โค	 การผสมเทียม	 การจัดการ

ทรัพยากรอาหารสัตว์ในพื้นที	่เป็นต้น	

	 จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุนการผลิตทั้ง	4	รูปแบบ	พบว่า	เทคโนโลยีเหล่านี ้

เพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนแก่เกษตรกรในอัตราที่ไม่สูงนัก	 (หากคิดต้นทุนที่แท้จริงซึ่งรวมค่าแรง

เกษตรกรเข้าไปในโครงสร้างต้นทนุการผลิต	เกษตรกรทีซ่ือ้ลูกโคหย่านมมาผลิตโครุน่	และเกษตรกรทีซ่ือ้ 

โครุ่นมาผลิตโคขุนยังขาดทุนการผลิต	หรืออาจกล่าวได้ว่า	ก�าไรเหนือต้นทุนเงินแท้จริงคือ	ค่าแรงงาน 

ของเกษตรกร)	 ยกเว้นรูปแบบการเลี้ยงแม่โคไปจนถึงโคขุน	 ที่อัตราผลตอบแทนการลงทุนสะท้อนให้

เห็นว่ามีก�าไร	(เนื่องจากผลิตลูกโคเอง)	

12 กฤตพล	 สมมาตย์,	 สุขสถิตพ์	 พิสิษฐ์สัชญา,	 ธ�ารงศักดิ์	 พลบ�ารุง,	 อิทธิพล	 เผ่าไพศาล,	 ชัยวัฒน์	 จรัสแสง,	 อดิศักดิ์	 

	 สังข์แก้ว,	 ไพบูลย์	 ใจเด็ด,	 ธงชัย	 ปอศิริ,	 บุญชู	 ชมภูสอ,	 สุภาภรณ์	 พวงชมภู.	 2563.	 การเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจ 

	 ด้วยระบบการบริหารจัดการผลิตโคเน้ือภาคอีสานตอนบนเพื่อขยายโอกาสตลาดโคเนื้อ. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์. 

	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร	์วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)	กรุงเทพมหานคร.	

13
	 ววิฒัน์	พัฒนาวงศ์,	จฬุากร	ปานะถกึ,	สุบรรณ	ฝอยทอง,	อานนท์	ปะเสระกงั,	นลิน	ีคงสบุรรณ์	และวนัวสา	วิโรจนารมย์.	2563. 

		 การยกระดบัผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของเกษตรกรในโซ่อปุทานโคเนือ้ตามภมูนิเิวศภาคเหนอื.	ร่างรายงานฉบับสมบรูณ์.	 

	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร	์วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)	กรุงเทพมหานคร.

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



14
	 วิวัฒน์	พัฒนาวงศ์,	จุฬากร	ปานะถึก,	สุบรรณ	ฝอยทอง,	อานนท	์ปะเสระกัง,	นลินี	คงสุบรรณ์	และวันวสา	วิโรจนารมย์.	 

	 2563.	 การยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในโซ่อุปทานโคเนื้อตามภูมินิเวศภาคเหนือ.	 ร่างรายงาน 

	 ฉบับสมบูรณ์.ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร	์วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)	กรุงเทพมหานคร.

  2. การจัดการโซ่อุปทานแนวระนาบ	 (horizontal	 supply	chain	management)	มีจ�านวน	 

4-5	 ห่วงโซ่	 (ภาพท่ี	 4)	 โดยพบว่า	 โซ่การผลิต	 การใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพที่ส�าคัญ	 ได้แก	่ 

การเหนีย่วน�า	การผสมเทยีม	การจดัการฝงูแม่โคต้นน�า้	สามารถเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตลูกโค	(อตัรา 

การผสมติดเพิ่มจาก	 39%	 เป็น	 59%	 )	 และเม่ือเชื่อมโยง	 กลุ่มการเลี้ยงโครุ่น	 /การเล้ียงโคขุน 

ที่มีเทคโนโลยีการจัดการพืชอาหารท่ีเหมาะสม	 อัตราผลตอบแทนการลงทุน	 (ROI)	 เพิ่มจาก	 5.21%	

เป็น	24.10%	(4	เท่า)	

 3. การเลี้ยงโคนมเพศผู้ขุน	 และการขุนแม่โคนมคัดทิ้ง	 ในภาคอีสาน	 มีศักยภาพในการผลิต 

และมีอัตราผลตอบแทนที่คุ ้มค่าจากการใช้เทคโนโลยีอาหารสัตว์	 FTMR	 (Fermented	 Total	 

Mixed	Ration)

 4. การเชื่อมโยงโซ่การผลิตไปสู่โซ่ขั้นกลางน�้าและปลายน�้า	 เพื่อเพิ่มมูลค่า	 (value	 added)	 

ด้วยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์	 การตัดแต่งชิ้นส่วน	 ยังมีปริมาณและมูลค่าที่ไม่เพียงพอในการสร้างแรงจูงใจ

ให้เกษตรกร/ผู้ประกอบการมีการลงทุนเพิ่ม	 แม้มีบางสหกรณ์เพิ่มห่วงโซ่ไปสู่ห่วงโซ่บริการร้านอาหาร	

(food	service)	การสร้างโซ่คุณค่า	(value	chain)	แต่ยังต้องการองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ	์

(ด้วยเทคโนโลยเีนือ้สตัว์ทีเ่หมาะสม	ตอบสนองความต้องการผู้บรโิภค	และแข่งขนัได้ในตลาด	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งตลาดระดับกลางที่มีเนื้อน�าเข้าเป็นคู่แข่งที่ส�าคัญ)	

  5. ส�าหรับโอกาสตลาดส่งออกไปประเทศจีน	 พบว่า	 ความต้องการของประเทศน�าเข้าเน้น	 

โคขนุลกูผสมเลอืดยโุรป	(ราคารบัซือ้	90-95	บาทต่อกิโลกรมั)	ซึง่ปริมาณการผลติของประเทศยงัจ�ากดั	

และราคาไม่สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรยกระดับการผลติ	ในขณะทีโ่คเนือ้ลกูผสมบราห์มนัมรีาคารบัซือ้

เพียง	80-85	บาทต่อกิโลกรัม	ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรขาดทุนการผลิต	สถานการณ์ด้านราคาดังกล่าว

หากประเทศไทยจะเป็นผูส่้งออก	จงึต้องมกีารจดัการโซ่การผลติต้นน�า้หรอืโซ่อปุทานแนวตัง้	(vertical	

supply	chain	management)	ที่สามารถสร้างความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง	เช่น	

ออสเตรเลีย

  6. การตอบโจทย์อุตสาหกรรมโคเนื้อประเทศไทย	จึงควรมุ่งเน้นการจัดการโซ่ขั้นกลางน�้าและ 

ปลายน�้า	 โดยน�าต้นแบบธุรกิจท่ีเป็นรูปธรรมขยายโอกาสจากการจ�าหน่ายโคมีชีวิต	 ไปสู่ห่วงโซ่คุณค่า	 

เพิม่มลูค่า	และการจ้างงานทีม่คีวามคุม้ค่าในการลงทนุ	(ROI)	ซ่ึงในโซ่ขัน้กลางและปลายน�า้	นอกจากจะม ี

ความคุ้มค่าในการลงทุน	 (มากกว่า	15.85%)	แล้ว	ยังช่วยเพิ่มการสร้างงาน	สร้างผู้ประกอบการใหม ่

ธุรกิจบริการอาหารที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคด้วยกระแสการบริโภค	 ช่วยปกป้องตลาดระดับกลางและ 

ระดับบน	 รวมทั้งน�าช้ินส่วนเนื้อ	 (โคพ้ืนเมือง	 โคธรรมชาติ)	 มารังสรรค์ด้วยวัฒนธรรมการบริโภค	 

ศักยภาพอุตสาหกรรมเนื้อโคไทยจึงมีความสามารถในการแข่งขัน	 และปกป้องอุตสาหกรรม	 โดยมี 

ค่า	 ROI	 ไม่น้อยกว่า	 12.15%14	 แต่หากเปรียบเทียบศักยภาพการบริหารจัดการโซ่กลางน�้าและ 

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร94
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ภาพที่ 4 โซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อ 4 จังหวัดภาคเหนือ15, 16

15
	 ศิริพร	 กิรติการกุล,	 สิทธิพร	 บุรณนัฏ	 และฑีฆา	 โยธาภักดี.	 2559.	 การเปล่ียนผ่านจากเกษตรสู่อุตสาหกรรมบริการ 

	 ของประเทศไทย:	นวัตกรรมการสร้างมูลค่าและการสร้างงานด้วยรูปแบบธุรกิจใหม่ในโซ่อุปทานเนื้อโค.	รายงานการวิจัย	 

	 ส�านักงานสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	กรุงเทพมหานคร.

16
	 ววิฒัน์	พัฒนาวงศ์,	จฬุากร	ปานะถกึ,	สุบรรณ	ฝอยทอง,	อานนท์	ปะเสระกงั,	นลิน	ีคงสบุรรณ์	และวนัวสา	วิโรจนารมย์.	2563. 

		 การยกระดบัผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของเกษตรกรในโซ่อปุทานโคเนือ้ตามภมูนิเิวศภาคเหนอื.	ร่างรายงานฉบับสมบรูณ์. 

	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร	์วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)	กรุงเทพมหานคร.

ปลายน�า้ของกลุม่ภาคเหนอืด้วยประสทิธภิาพการบรหิารจดัการโซ่อปุทาน	โดยพจิาณาจาก	ค่า	ROI	กบั 

สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์	 กรป.	 กลาง	 โพนยางค�า	 จ�ากัด	 และสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ	 จ�ากัด	 พบว่า	

กลุ่มเกษตรกรภาคเหนือจึงยังมีศักยภาพในระดับต�่า	 ต้องการองค์ความรู้เพื่อเติมเต็มกลไกการบริหาร

จัดการขั้นกลางน�า้และปลายน�า้	

โคข�นไม�เน�น
ไขมันแทรก

โครุ�น

ลูกโค

ลูกโค

โครุ�น

เกษตรกร
เคร�อข�าย

เกษตรกรเคร�อข�าย /
คอกกลาง

(100 ตัว / เดือน)

ว�สาหกิจ

สหกรณ�ฯ

ผู�รวบรวม

โคข�น
คุณภาพ

Max
Beef

ซาก

ซาก

ซาก

ผู�รวบรวม
โคมีชีว�ต

โคชายแดนพม�า

ผู�ส�งออก

โรงฆ�า
ท�องถิ�น

ตลาดท�องถิ�น
(เขลางค�บีฟ จ.ลำปาง)

ตลาดชุมชน (จ.น�าน)

ตลาดนัดโค-กระบือนอกท�องถิ�น

ตลาดนัดโค-กระบือในท�องถิ�น

โรงฆ�า
สัตวศาสตร�ฯ

ม.แม�โจ�

โรงฆ�า
ดอกคำใต�

โรงฆ�า
พร�เมี่ยมบีฟ
(5 ตัว/เดือน)

โคเนื้อ
ลูกผสม
บราห�มัน

63%

เกษตรกรผู�เลี้ยงโคต�นน้ำ

(การเลี้ยงโคแม�พันธ�)

เกษตรกร 4 กลุ�ม

(112 ราย ฝูงโค 679 แม�)

Retail
Cut

Butcher
shop

ผู�บร�โภค
ในท�องถิ�น

โคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป,
บีฟมาสเตอร� 37%

Retail
Cut

Butcher
shop

ผู�บร�โภค
ใน กทม.

Retail
Cut

Butcher
shop

ผู�บร�โภคใน
ภาคเหนือ/

กทม.
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17 กฤตพล	สมมาตย์,	 สุขสถิตพ์	พิสิษฐ์สัชญา,	 ธ�ารงศักดิ์	 พลบ�ารุง,	 อิทธิพล	 เผ่าไพศาล,	ชัยวัฒน์	 จรัสแสง,	อดิศักดิ์	 สังข์แก้ว,	 
	 ไพบูลย์	ใจเด็ด,	ธงชัย	ปอศิริ,	บุญชู	ชมภูสอ,	สุภาภรณ์	พวงชมภู.	2563.	การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจด้วยระบบการบริหารจัดการ 
	 ผลิตโคเน้ือภาคอีสานตอนบนเพื่อขยายโอกาสตลาดโคเนื้อ.	 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์.	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
	 วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)	กรุงเทพมหานคร.
18 วิวัฒน์	พัฒนาวงศ์,	จุฬากร	ปานะถึก,	สุบรรณ	ฝอยทอง,	อานนท์	ปะเสระกัง,	นลินี	คงสุบรรณ์	และวันวิสา	วิโรจนารมย์.	2563.	 
	 การยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในโซ่อุปทานโคเนื้อตามภูมินิเวศภาคเหนือ.	 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์. 
	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)	กรุงเทพมหานคร.

บทเรียนจากการศึกษาโคเนื้ออีสาน
และภาคเหนือตอนบน
	 	 จากกรณีศึกษาโคเน้ืออีสาน	 โครงการการเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจด้วยระบบการบริหารจัดการ 

ผลิตโคเนื้อภาคอีสานตอนบนเพื่อขยายโอกาสตลาดโคเน้ือ17	 และโคเนื้อภาคเหนือในโครงการ	 

การยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในโซ่อุปทานโคเนื้อตามภูมินิเวศภาคเหนือ18 

ศักยภาพของโซ่อุปทานโคเน้ือ	 การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานโคเนื้ออย่างต่อเนื่อง	 เกิดผลลัพธ์สู ่

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาระบบการผลิตแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อกลุ่มใหม่ๆ	 ในพื้นที่	 

ซึง่กรมปศสุตัว์ได้ให้การส่งเสรมิอาชพี	มีการจดักลุม่กจิกรรมการผลิตเป็น	3	กลุ่ม	ต้นน�า้เลีย้งแม่โค/โครุน่/

โคขนุ	น�าไปสูก่ารสร้างการเชือ่มโยงทีม่	ีeconomies	ทีจ่ะส่งผลต่อปรมิาณการผลติทีม่ากพอ	คณุภาพ/ 

สายพันธุ์ตรงกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย	(โคขุนเน้นเนื้อนุ่ม/ไขมันแทรก)	และมีความคุ้มค่า

	 สรุปแนวทางการยกระดับศักยภาพการผลิตจากทั้ง	2	โครงการ	

 1. โซ่การผลิตมีการก�าหนดเป้าหมายอยากชัดเจนใน 4 ด้าน 

  1.1 ด้านคนเลี้ยง

	 	 	 กลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง	 เกิดจากการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์หรือวิสาหกิจที่มีระบบ 

	 	 	 การจัดการที่แข่งขันได	้

  1.2 ด้านสายพันธุ์

	 	 	 จ�านวนการเลีย้งทีเ่ป็นระบบ	เพือ่ปรบัโครงสร้างต้นทนุการผลติทีส่ามารถแข่งขนัได้ทัง้ใน 

	 	 	 ระดบัประเทศ	และขยายโอกาสไปสู่การแข่งขนัเพือ่การส่งออก	ปัจจบุนัยงัไม่ตอบโจทย์ 

	 	 	 ความต้องการของตลาด	ควรมีการจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคต้นน�า้ให้มีการใช้พันธุ์ 

	 	 	 ที่เหมาะสมกับรูปแบบการเลี้ยง	 และวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการทรัพยากรอาหาร 

	 	 	 ในพื้นที่	ที่สอดคล้องกับความต้องการตลาด	เช่น	กลุ่มเกษตรกรจังหวัดล�าปางและน่าน	 

	 	 	 ซึง่มีศกัยภาพและประสทิธภิาพในการเลีย้งโคแม่พนัธุเ์พ่ือผลติลกูโค	(ลกูผสมเลอืดยโุรป)	 

	 	 	 มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนผลิตลูกโคสูงสุด	 ท�าหน้าที่ผลิตลูกโคเพื่อจ�าหน่ายแก ่

	 	 	 กลุม่เกษตรกรจงัหวดัเชยีงรายและแพร่	ซึง่มอีตัราผลตอบแทนการลงทนุผลติโครุน่และ 

	 	 	 โคขุนสูงสุด	 ผลผลิตโคขุนลูกผสมเลือดยุโรปสอดคล้องกับความต้องการตลาดใน 

	 	 	 ภาคเหนือตอนบนและส่งออกไปยังประเทศจีน
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  1.3 ด้านทรัพยากรอาหารสัตว์

	 	 	 ต้นทุนค่าอาหารมีสัดส่วนในโครงสร้างต้นทุนการผลิตสูงกว่า	 50%	 ของต้นทุนรวม 

		 	 	 การเลี้ยงโคขุนคุณภาพ	 (เพื่อตลาดระดับกลางและระดับบน)	 ส่วนใหญ่ใช้อาหารข้น 

	 	 	 จากโรงงานอาหารสัตว์จากจังหวัดสระบุรี	 และลพบุรี	 แม้ภาคอีสาน	 และภาคเหนือ 

	 	 	 ตอนบนจะเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรอาหารสัตว์ที่ส�าคัญของประเทศ	 เช่น	 ข้าวโพด	 

	 	 	 มันส�าปะหลัง	 ฟางข้าว	 ตลอดจนเศษวัสดุเกษตรอื่นๆ	 ปริมาณและปฏิทินทรัพยากร 

	 	 	 อาหารสัตว์จากข้อมูลทุติยภูม	ิพบว่ามีปริมาณมาก	และเพียงพอต่อการผลิตโคเนื้อ	แต่ 

	 	 	 ในทางปฏบิติัยงัขาดความชดัเจนในการใช้ประโยชน์อย่างแท้จรงิแก่อตุสาหกรรมโคเนือ้	 

	 	 	 เพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่กลุ่มเกษตรกร	 เพื่อการพัฒนาการใช้ทรัพยากรอาหารสัตว ์

	 	 	 ในพื้นที่ต่างๆ	เป็นศูนย์อาหารสัตว์ชุมชน	แม้จะมีการให้ความรู้เพื่อการผลิตอาหารสัตว	์ 

	 	 	 ด้วยสูตรอาหารที่เหมาะสม	ลดการน�าเข้าปัจจัยจากภายนอก	ซึ่งจากผลการศึกษาของ 

	 	 	 ท้ัง	 2	 โครงการ	 พบว่า	 เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพืช 

	 	 	 อาหารส�าหรับเลี้ยงโคที่เป็นรูปธรรม	

  1.4 ด้านเงินทุน

	 	 	 การเลี้ยงโคเน้ือ	 ใช้ระยะเวลา	 และเงินทุนหมุนเวียนสูงเมื่อเทียบกับปศุสัตว์อื่นๆ 

		 	 	 การออกแบบระบบการผลิตท่ีเกิด	 comparative	 advantages	 กลุ่มต้องสร้าง 

	 	 	 ความชัดเจนให้เกษตรกรในการก�าหนด	line	การผลิตโคเนื้อ	การเข้าถึงแหล่งทุน	โดย 

	 	 	 การสนับสนุนหน่วยงานพี่เลี้ยงที่ผลักดันกลุ ่มยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด	 จัดท�า 

	 	 	 แผนการผลิต	แผนธุรกิจที่สะท้อนให้เห็นโซ่อุปทานการผลิตทั้งแนวตั้ง	และแนวระนาบ 

	 	 	 ประมาณการเงินทุนหมุนเวียนขั้นต�า่	100	ล้านบาทต่อกลุ่ม	ความสามารถในการเข้าถึง 

	 	 	 แหล่งทุนเพื่อการขอสินเชื่อจึงต้องมีการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์	 หรือวิสาหกิจ	 (ระบบ 

	 	 	 สหกรณ์	 สมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจโครงสร้างระบบการจัดการ	 ยังขาดแผนธุรกิจ 

	 	 	 ที่เป็นระบบที่จะสร้างความมั่นใจด้านการตลาด	การเพ่ิมมูลค่าในโซ่อุปทาน	ที่น�าไปสู ่

	 	 	 ความสามารถในการคืนทุนในระยะยาว)	

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



 2. การบริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรให้เกดิกลุม่ผูเ้ลีย้งในระดบัจงัหวดั	และระดบัภาคทีส่อดคล้อง 

	 	 กับภูมินิเวศ	และโอกาสทางการตลาด	(ตลาดในพื้นที่	และตลาดส่งออก)

  2.1 การจัดการโซ่อุปทาน ในโซ่ต้นน�้า	 กลางน�้า	 และปลายน�้าในพื้นที่	 ปัจจุบันมีความ 

	 	 	 หลากหลายของสายพันธุ์ท่ีตอบสนองความต้องการตลาดในแต่ละระดับไม่ชัดเจน	 

	 	 	 ต้องการการออกแบบรูปแบบการเลี้ยงท่ีสอดคล้องกับทรัพยากรอาหารสัตว์ของพื้นที	่ 

	 	 	 ทัง้นีค้วรมกีารจดัการด้านพืน้ให้เกดิพืน้ทีก่ารเลีย้งขนาดใหญ่	(การเล้ียงโคเนือ้ต้องอาศยั 

	 	 	 พื้นท่ีขนาดใหญ่	 ปัจจุบันท่ีเป็นข้อจ�ากัด	 และอุปสรรคต่อการเล้ียงโคเนื้อท่ัวประเทศ	 

	 	 	 ซึ่งการผลิตโคเนื้อต้องมีการจัดสรรพื้นที่การท�าแปลงหญ้า)	

  2.2 การจัดท�าฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการผลิต	 ทั้ง	 โคต้นน�้า	 ทรัพยากรพืชอาหาร	 

	 	 	 (feed	mapping)	 เครือข่ายการผลิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งพึ่งพาทั้งการใช้ประโยชน์ 

	 	 	 ทรพัยากรอาหารโดยเฉพาะทีเ่ป็นผลพลอยได้ทางการเกษตร	เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ	 

	 	 	 เชื่อมโยงระบบ	ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนต่อหน่วย

  2.3 การเชื่อมต่อโอกาสทางการตลาดในพ้ืนท่ี	 ด้วย	 facilities	 ในพื้นที่	 เช่น	 การพัฒนา 

	 	 	 ตลาดกลางปศสุตัว์	โรงฆ่ามาตรฐานเพือ่การท�าตลาดซาก	ผลติภณัฑ์เนือ้โค/การตดัแต่ง 

	 	 	 ชิ้นส่วน	 เพื่อขยายโอกาสไปสู่ตลาด	modern	 trade	 และตลาดเฉพาะ	 ที่มีอัตรา 

	 	 	 การขยายตัวของตลาดสูง	 ส่วนตลาดส่งออก	 (ด้วย	 facilities	 ในพื้นที่	 และมาตรการ	 

	 	 	 กฎระเบียบ	 ที่เหมาะสม	 เช่น	 คอกพักกักกันสัตว์	 ตลาดกลางในจังหวัดท่ีมีเขตติดต่อ/ 

	 	 	 ด่านการค้าชายแดน	เป็นต้น
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บทส่งท้าย: โอกาสโคเนื้อไทย หรือเพียงปกป้อง
อุตสาหกรรมเนื้อโคของประเทศ

		 แนวทางการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัให้กบัอตุสาหกรรมเนือ้โคไทย	ภายใต้สถานการณ์

ที่ส�าคัญ	3	สถานการณ์	คือ	การผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ	การลดการน�าเข้า	และ

เพิ่มการส่งออกโคมีชีวิต	โอกาสของอุตสาหกรรมแยกตามสถานการณ์	ได้ดังนี้

 1. สถานการณ์การปกป้องอุตสาหกรรมเนื้อโคในประเทศ และลดการน�าเข้า	 เพื่อการบริโภค

ในตลาด	 3	 ระดับ	 ปริมาณการบริโภครวมประมาณ	 1.2	 ล้านตัวต่อปี	 การจัดการเชิงระบบต้องการ 

การออกแบบระบบบริหารจัดการโซ่อุปทานในแนวระนาบ	โดย

	 	 1.1	 ปัจจุบันมีฐานการผลิตที่ยังมีอุปทานส่วนขาดประมาณ	2-3	แสนตัวต่อป	ีประเทศไทย 

	 	 	 ยังมีอุตสาหกรรมโคนมที่มีฝูงแม่โคนมประมาณ	5	แสนตัว	ซึ่งจะมีลูกโคเพศผู	้ประมาณ	 

	 	 	 2	 แสนตัวต่อปี	 เกษตรกรส่วนใหญ่ขายทิ้งในราคาต�่า	 ไม่นิยมน�ามาเลี้ยงขุน	 ซึ่งหากมี 

	 	 	 การจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสม	เช่น	การใช้อาหารข้นหมัก	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ	 

	 	 	 สร้างอัตราผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าในการลงทุน	 โดยคุณภาพเนื้อโคนมมีคุณลักษณะนุ่ม	 

	 	 	 แต่ไม่มีไขมันแทรก	สามารถท�าการตลาดในตลาดระดับกลาง	และระดับบน

	 	 1.2	 เพื่อลดการน�าเข้าชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์เนื้อโค	 คอขวดส�าคัญคือการจัดการโรงฆ่า 

	 	 	 ที่ปัจจุบันยังเป็นโรงฆ่า	 ฆจส.	 2	 ที่ไม่ได้มาตรฐาน	 GMP	 (Good	Manufacturing	 

	 	 	 Practice)	 ความรู้และทักษะของผู้ท�างานในโรงฆ่ายังต้องการการพัฒนาให้ได้เน้ือที่มี 

	 	 	 คณุภาพท�าให้ผูบ้รโิภคขาดความมัน่ใจในด้านอาหารปลอดภยั	นอกจากนีผู้ป้ระกอบการ 

	 	 	 ท่ีใช้บริการโรงฆ่าได้ซากและเน้ือท่ีมีการสูญเสียสูง	 ในขณะที่ปัญหาดังกล่าวมีโอกาส 

	 	 	 เกิดขึ้นได้น้อยมากจากโรงฆ่าที่ได้มาตรฐาน	GMP

	 		 1.3	 การสนับสนุนให้เกิดการกระจายผลิตภัณฑ์จากการลดต้นทุนการขนส่ง	 ที่เคยส่งไปยัง 

	 	 	 ศูนย์กระจายสินค้าของกลุ่มห้าง	modern	 trade	มาสู่การสร้างจุดกระจายผลิตภัณฑ ์

	 	 	 ในพื้นที่การตลาดในระดับภูมิภาค	 ซึ่งมีโรงฆ่าและศูนย์ตัดแต่งในระดับจังหวัดที่ม ี

	 	 	 การเลี้ยงโคขุนแล้ว

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



	 		 1.4	 ตลาดภายในประเทศต้องได้รับการปกป้องจากการรุกของตลาดต่างประเทศจาก 

	 	 	 ผลกระทบ	FTA	 (Free	Trade	Area)	ที่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เนื้อโคน�าเข้า	 (ออสเตรเลีย	 

	 	 	 นิวซีแลนด์	 รัสเซีย)	 การมีมาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาดกรณีการลักลอบน�าเข้าช้ินส่วน 

	 	 	 เนื้อโค	

	 		 1.5	 กลุ่มเกษตรกรที่เป็นวิสาหกิจ/สหกรณ์โคเนื้อ	 โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความคล่องตัว	 มี 

	 	 	 ประสิทธิภาพในการท�า	 line	 การผลิต	 จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่ต้องแข่งขันที่ภาครัฐควรให ้

	 	 	 การหนุนเสริมให้เกิดการจัดการในโซ่อุปทานในแนวตั้ง	 รวมทั้งการเติมเต็มองค์ความรู้ 

	 	 	 และนวัตกรรมการจัดการโซ่อุปทานกลางน�้าและปลายน�้า	 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนใน 

	 	 	 การลงทุนสูง	 อีกท้ังการขยายโอกาสทางการตลาดของโซ่ขั้นกลางน�้าและปลายน�้า 

	 	 	 สามารถสร้างงาน	 สร้างผู้ประกอบการใหม่	 สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน	 และยกระดับ 

	 	 	 ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเนื้อโคไทย

	 		 1.6	 ส�าหรบักลุม่เกษตรกร	(สหกรณ์/วสิาหกจิ)	ทีย่งัขาดประสทิธภิาพ	ควรได้รบัการเชือ่มโยง 

	 	 	 เป็นเครือข่ายเชิงระบบกับกลุ่มที่เข้มแข็ง	สร้างแรงจูงในด้านการตลาด
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 2. สถานการณ์การส่งออกโคมีชีวิตเพิ่ม	 เพื่อรองรับโอกาสทางการตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน	 

ประมาณ	4	แสนตัวต่อป	ีประเทศไทยยังมีต้นทุนการผลิตโคขุนสูง	 เมื่อเทียบกับต้นทุนประเทศคู่แข่ง	

และยังมีส่วนเหล่ือมการตลาดต�่า	 (ส่วนต่างระหว่างราคารับซ้ือและต้นทุนการผลิตของเกษตรกร)	

แนวทางการเพ่ิมปริมาณการผลิต	 และประสิทธิภาพแก่กลุ่มเกษตรกรควรร่วมกับหน่วยงานพี่เล้ียงใน

ระดับจังหวัด	

	 	 2.1	 การจดัท�ายุทธศาสตร์โคเนือ้ของจังหวดั	โดยมุง่เน้นการจดัการโซ่อปุทานแนวตัง้	จดักลุม่ 

	 	 	 ผูเ้ลีย้งทีส่อดคล้องกบัยทุธศาสตร์โคเนือ้ของประเทศ	โดยมุง่เน้นการยอมรบั	และปรบัใช้ 

	 	 	 เทคโนโลย	ีในการลดต้นทนุการผลติ	(การผลติลกูโคของไทยมต้ีนทนุเฉลีย่สงูเมือ่เทยีบกบั 

	 	 	 ประเทศคู่แข่ง	 ต้นทุนอาหารสัตว์	 ท่ีประเทศไทยมีความได้เปรียบจากความพร้อมและ 

	 	 	 ความหลากหลายของทรัพยากรอาหารสัตว์ที่เพียงพอสามารถใช้หมุนเวียนตลอดป	ี 

	 	 	 มีเทคโนโลยีในการพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมกับโคเนื้อในระยะต่างๆ)	

	 		 2.2	 การจัดท�าฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการผลิต	ทั้งจ�านวนแม่โคต้นน�า้	(แยกตามสายพันธุ์)	 

	 	 	 ทรัพยากรพืชอาหาร	 เพื่อการใช้ประโยชน์	 แนวทางการบริหารจัดการเชิงระบบเพื่อ 

	 	 	 การเชื่อมโยงเชิงระบบ	ลดต้นทุนต่อหน่วยของการขนส่งและลดการพึ่งพาภายนอก

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



	 		 2.3	 ควรส่งเสริมการบริหารจัดการผลพลอยได้ทางการเกษตรในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม	 

	 	 	 (หน่วยงานรัฐสนับสนุนและผลักดัน)	 เพื่อใช้เป็นอาหารหยาบ	 หรืออาหารผสมเสร็จ	 

	 	 	 ซึ่งนอกจากจะตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	 ด้วย	 BCG	 model 

	 	 	 (Bio-Circular-Green	 Economy	 Model)	 ในมิติของเศรษฐกิจหมุนเวียนจาก 

	 	 	 การน�าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ ้มค่าที่สุด	 ที่ส�าคัญคือมุ ่งไปที ่

	 	 	 การลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์	(zero	waste)	แล้ว	การใช้ประโยชน์ 

	 	 	 ผลพลอยได้ทางการเกษตรยังสามารถทดแทนการปลูกหญ้าเพื่อการเล้ียงโค	 เนื่องจาก 

	 	 	 การท�าแปลงหญ้านอกจากจะใช้พื้นที่กว้างแล้วยังใช้น�้าในปริมาณมาก	 ผลพลอยได ้

	 	 	 ทางการเกษตรมากซึ่งเป็นข้อจ�ากัดและมีต้นทุนการผลิตสูง

	 		 2.4	 การเพิม่คุณค่าเนือ้โคคณุภาพจากเนือ้โค	ด้วยโซ่ขัน้กลางน�า้และขัน้ปลายน�า้	โดยเฉพาะ 

	 	 	 นวัตกรรมบริการร้านอาหารของประเทศไทย	 มีศักยภาพในการสร้างแฟรนไซส	์ 

	 	 	 ในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม	CLMV	(Cambodia-Laos-Myanma-Vietnam)	ซึ่งภาครัฐ 

	 	 	 ควรให้การสนับสนุน	 ท้ังมาตรการการค้า	 การลงทุนแก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 

	 	 	 ในการแข่งขัน	ซึ่งจะมีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจที่สูงกว่าการส่งออกโคมีชีวิต	

	 		 2.5	 ตลาดส่งออก	 (ประเทศผู้น�าเข้าโคเน้ือประเทศไทย	 ได้แก่	 จีน	 ประมาณ	 500,000- 

	 	 	 800,000	ตัวต่อปี	และเวียดนาม	ประมาณ	50,000-	100,000	ตัว/ปี	สะท้อนให้เห็น 

	 	 	 โอกาสตลาดส่งออกยังมีความต้องการจ�านวนมาก	 กลุ่มเกษตรกรควรมีการจัดการ 

	 	 	 พันธุ์ที่สอดคล้อง	เช่น	โคขุนลูกผสมที่โตเร็ว	เลี้ยงด้วยอาหารข้นที่มีประสิทธิภาพ	อัตรา 

	 	 	 การเตบิโตต่อวนัสูง	เช่น	อาหารผสมส�าเรจ็รปู	TMR	(Total	Mixed	Ration)	อาหารผสม 

	 	 	 ครบส่วนหมัก	 FTMR	 (Fermented	 Total	Mixed	 Ration)	 แต่ปัจจุบันการปรับใช ้

	 	 	 เทคโนโลยีอาหารโภชนาการสูงยังอยู่ในระดับต�า่	
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อดีต • อาจารย์คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

   ด้านสื่อสารสังคม

  • นักเขียน (ผลงานคอลัมน์ ป.ปลา นิตยสารพลอยแกมเพชร)

ความเชี่ยวชาญ

  • ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น�้า การแช่แข็งสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์

  • การผลิตปูม้านิ่มเชิงพาณิชย์

ตรังโมเดล
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ของคนชายฝั่ง

รองศาสตราจารย์มยุรี จัยวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผลิตภัณฑ์ประมง
อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองมาตรฐานสัตว์น�า้
และผลิตภัณฑ์สัตว์น�า้
ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ตรังโมเดล:
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของคนชายฝั่ง 

	 เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิด	 “โควิด-19	 ระบาดทั่วโลก”	 ตั้งแต่ปลายปี	 2562	 จนถึงวันที ่

เขียนบทความนี	้ (กรกฎาคม	2563)	เราทุกคนต่างได้รับผลกระทบ	วิถีชีวิตเปลี่ยนไป	ทั้งความเป็นอยู่

และการประกอบอาชีพ	 ผลกระทบด้านดีที่ยังมีเหลืออยู่หนึ่งในหลายอย่างคือเรื่องราวของท้องทะเล 

ที่กลับมาใสสะอาดอย่างไม่เคยเป็นมานานมากแล้ว	 สัตว์น�้าหลากชนิดกลับมาเริงร่า	 บางชนิดที่ปกต ิ

ฝังตวัในพืน้ทราย	ออกมาให้จบัอย่างง่ายดายในปรมิาณทีเ่หลอืเชือ่	อาท	ิหอยลายทีช่ายฝ่ังเพชรบรุแีละ

อีกหลายจังหวัด	มีมากจน	“ล้น”	แทบทุกตลาด	ซื้อ-ขาย	ในราคาถูกแสนถูก

	 เมือ่นกัท่องเทีย่วไม่ม	ีการขนส่งหยุดชะงกั	ราคาสัตว์น�า้ทกุชนดิถกูลงแบบไม่น่าเชือ่	สตัว์น�า้แช่แขง็ 

หลายรูปแบบและหลากชนิดถูกน�ามาเลหลัง	ทั้งลดทั้งแถมในตลาดสดทุกแห่งที่ยังมีการซื้อ-ขาย	ปูม้า	

“สตัว์น�า้ชายฝ่ังยอดนยิม”	ก่อนหน้าน้ีต้องซือ้ปมู้าสดนึง่ขนาด	4-5	ตวัต่อกก.	ในราคา	750-1,000	บาท 

ต่อ	กก.	หลงัเกิดโควดิ-19	ได้ไม่นาน	ราคาปมู้าสดนึง่	แช่เยอืกแขง็	ส่งถงึมอืลูกค้าทีก่รงุเทพฯ	โดยรถขนส่ง

ห้องเยน็	ในสภาพด	ีคณุภาพถกูปาก	แต่จ่ายเพยีง	380-450	บาท	สวรรค์เป็นของนกักนิ	แต่คนทีน่่าสงสาร 

คือชาวประมงชายฝั่ง	 จากท่ีมีรายได้ต�า่อยู่แล้ว	 ยิ่งต�่าลงไปอีก	 บางวันขาดรายได	้ บางวันรายได้ลดลง	

จากที่ต้องงดออกนอกฝั่งเฉพาะบางช่วงในฤดูมรสุม	 กลับเป็นงดออกนอกฝั่งแบบไม่มีก�าหนดเพราะ

คนกินต้องหยุดอยู่กับบ้าน	

	 งานวิจัยโครงการ	 “การขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของธุรกิจอาหารทะเลในจังหวัดตรัง	 เพื่อ 

ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนประมงชายฝั่ง”1	 ขับเคล่ือนกลไกจากผลวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า	 

เสริมด้วยความรู้ด้านวิชาการและการตลาด	 ส�ารวจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 เสร็จทันก่อนวิกฤต 

ลุกลาม	 ผลวิจัยนอกจากตอบโจทย์ตามเป้าหมาย	 สามารถยกระดับเศรษฐกิจหมุนเวียนรวมในห่วงโซ ่

อุปทานสัตว์น�้าจากการประมงชายฝั่งได	้โดยผู้ประกอบการ	(ห่วงโซ่ปลายน�า้)	สามารถเพิ่มรายได้จาก 

การประกอบการหลังปรับเปลี่ยนและเสริมกลไกเพิ่มคุณค่าได้สูงสุด	 40.88%	 สูงกว่าผู้รวบรวม 

(กลางน�้า)	 และ	 ชาวประมง	 (ต้นน�้า)	 รวมท้ังได้ต้นแบบฐานความร่วมมือระหว่างชุมชนกับนักวิจัย	 

สร้างการเรียนรู้ใหม่ร่วมกันของทีมนักวิจัยจากหลากหลายศาสตร์	 ที่ส�าคัญ	 ได้ร่วมกับนักธุรกิจ 

ก่อตั้ง	 “บริษัทตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม”	 วิสาหกิจชุมชนของคนตรังซึ่งจะเป็น	 “ผู้รับไม้”	 ขยายผล 

การขบัเคลือ่นห่วงโซ่คณุค่าใหม่ของธรุกจิอาหารทะเล	สร้างผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสู่คนชายฝ่ัง

อย่างยุติธรรมและยั่งยืน	โดยใช้	“ตรังโมเดล”	เป็นต้นแบบต่อไป......

1
	 อภิรักษ์	สงรักษ์	และคณะ,	2563.	รายงานวิจัยโครงการ	“การขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของธุรกิจอาหารทะเลในจังหวัดตรัง	 

	 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนประมงชายฝั่ง”	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยละนวัตกรรม	 
	 (สกสว.)	ภายใต้กรอบการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่
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การประมงชายฝั่ง

	 การประมงไทยมีหลายประเภท	 หลายระดับ	 แบ่งตามกลุ่มกิจกรรมหลักได้	 3	 กลุ่ม	 ได้แก่	 

การประมงชายฝั่ง	การประมงทะเล	และการเพาะเลี้ยงประมง	

 การประมงชายฝั่ง	(Inshore	Fisheries)	หรือ	การประมงพื้นบ้าน	(Artisanal	Fisheries)	เป็น 

การท�าประมงทะเลขนาดเล็กในเขตทะเลชายฝั่ง	 ไม่ว่าจะใช้เรือประมง	 หรือใช้เครื่องมือประมง

โดยไม่ใช้เรือประมง	 หากใช้เรือประมงต้องไม่ใช่เรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่เกินสิบตันกรอส 

ปัจจุบันชาวประมงพื้นบ้านบางรายท่ีใช้เรือประมงใหญ่ที่มีขนาดมากกว่าสิบตันกรอสแต่ไม่ถึง 

สิบห้าตันกรอสยังมีอยู่	 เพราะได้จดทะเบียนเป็นเรือส�าหรับท�าการประมงไว้	 และได้รับอาชญาบัตร 

ก่อนวันท่ีพระราชก�าหนดใช้บังคับ	 จึงสามารถท�าการประมงพื้นบ้านต่อไปได้จนกว่าจะเลิกท�า2

ท�าให้ชาวประมงชายฝั่งกลุ่มนี้ได้รับการยกเว้น	สามารถจับสัตว์น�า้ได้มากขึ้นทั้งชนิดและปริมาณ	

	 โดยทัว่ไปชาวประมงชายฝ่ังใช้เรอืพืน้บ้านขนาดเลก็ซ่ึงปัจจบุนัส่วนใหญ่ตดิเครือ่งยนต์	ใช้เครือ่งมอื 

ประมงพื้นบ้าน	 เช่น	 แห	 เบ็ด	 อวนลอยชายฝั่ง	 อวนด�าคืนเดียว	 เป็นการท�าประมงในช่วงเวลาสั้น	 

ระยะเวลาจับภายในวัน	หรือเฉพาะช่วงเวลา	ส่วนใหญ่ออกเรือก่อนฟ้าสว่างไม่กี่ชั่วโมง	เป็นการท�าเพื่อ 

การยังชีพ	 สัตว์น�้าที่จับได้	 น�ามาเป็นอาหาร	 ที่เหลือจึงขาย	 สร้างรายได้และก่อให้เกิดการสร้างงาน 

ขนาดเล็กในชุมชน	 อย่างไรก็ตาม	 แม้จะมีการท�าประมงกันแทบทุกครัวเรือนในแต่ละชุมชนที่อยู่ใกล้

ชายฝั่ง	 แต่ปริมาณการจับสัตว์น�า้มีเพียง	10%	ของปริมาณสัตว์น�า้จากการประมงทะเลของประเทศ3 

ชาวประมงกลุ่มน้ีถูกปลูกฝังให้มีจิตส�านึกการอนุรักษ์มาแต่ดึกด�าบรรพ์จนถึงปัจจุบัน	 มีแรงงานที่อยู่ 

ในกจิกรรมน้อยทีส่ดุ	น้อยกว่าการประมงเพาะเลีย้ง	และโดยประมาณเพยีง	1	ใน	3	ของการประมงทะเล 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็นคนในพื้นถิ่น	 ต่างกับการประมงทะเลซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว	 ออกไปกับ 

เรือประมงพานิชย์คร้ังละนานๆ	 อาจนานเป็นเดือนหรือหลายเดือน	 ใช้เครื่องมือประมงที่พัฒนาแล้ว	

สามารถจับสัตว์น�า้ได้ครั้งละมากๆ	เพื่อส่งเข้าโรงงานแปรรูปในภาคอุตสาหกรรม	

	 ผลผลิตที่ท�าให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตสินค้าประมงที่ส�าคัญของโลกจึงไม่ได ้

มาจากการประมงชายฝ่ัง	แต่มาจากการประมงทะเลและการเพาะเล้ียงประมงเป็นหลัก	ความส�าคัญของ 

ชาวประมงชายฝั่งจึงอยู่ที่ความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ

2
	 มาตรา	174	แห่งพระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	2558

3
	 เผดิมศักดิ	์จารยะพันธุ์และคณะ.	ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล	(Marine	Knowledge	Hub).	http://www.mkh.in.th/.

	 (เข้าถึงได้	1	ก.ค.	2563)
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	 สตัว์น�า้ทีจ่บัได้จากการประมงชายฝ่ังมคีวามหลากหลายตามความสมัพนัธ์ของช่วงการเจรญิเตบิโต 

ของชนิดสัตว์น�้าและการหากินของสัตว์น�้ากับความเค็มของน�้า	 หลายชนิดเป็นที่นิยมของผู้บริโภค	 

และมีราคาสูงได้แก่	ปูม้า	ปูด�า	กุ้งแชบ๊วย	ซึ่งมีช่วงการเจริญของวัยอ่อนในน�้าที่มีความเค็มค่อนข้างต�า่ 

เม่ือโตข้ึนจึงออกหากินและเติบโตนอกฝั ่งท่ีมีความเค็มสูงขึ้น	 แต่ละครัวเรือนเลือกจับสัตว์น�้า 

ตามเคร่ืองมือที่มี	 และที่ตนถนัด	 บางครัวเรือนก็จับไม่เลือกชนิดสุดแล้วแต่พื้นที่	 ความชุกชุม	 หรือ 

ความสามารถของชาวประมง	สตัว์น�า้ทีไ่ด้จากการประมงชายฝ่ังมคีวามหลากหลาย	ทัง้ชนดิและปรมิาณ	

มทีัง้พวกทีอ่าศยัอยูใ่นน�า้	ตามพืน้ผวิดนิใต้น�า้	หรอืเกาะตามโขดหิน	เสาไม้/เสาปนู	อาท	ิปมู้า	กุง้แชบ๊วย	

กุ้งกุลาด�า	ปลากะพงขาว	ปลาเก๋า	ปลานวลจันทร์ทะเล	ปลาทราย	หอยทะเล	แมงกระพรุน

	 สัตว์น�้ายอดฮิตติดอันดับจากการประมงชายฝั่งคือ	 “ปูม้า”4	 สามารถพบได้ทุกจังหวัดที่อยู่ติด

ชายทะเล	 ทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย	เป็นสัตว์กินเน้ือ	 หากินในเวลากลางคืน	 โดยฝังตัวอยู่ใต้

พื้นทราย	 โผล่มาแต่ลูกตา	 จนกว่าจะมีอาหารจึงออกมาจับกิน	 สามวันก่อนลอกคราบจะไม่กินอาหาร	

เคลื่อนไหวน้อยมาก	ฝังตัวนิ่งใต้พื้นทราย	ชาวประมงปูม้าจึงออกเรือในช่วงกลางคืนซึ่งเป็นเวลาที่ปูม้า

ออกหากิน	ปูม้าพบได้ในระดับน�้าลึกไม่เกิน	40	เมตร	พบได้ชุกชุมที่ระยะห่างจากฝั่ง	7–30	เมตร

4
	 ปูม้า.	วิกิพีเดีย.	https://th.wikipedia.org/wiki/ปูม้า	(เข้าถึงได้	1	ก.ค.	2563)

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร106
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	 คณุภาพสตัว์น�า้จากการประมงชายฝ่ัง	ส่วนใหญ่ยงัมชีวีติเมือ่ขึน้ฝ่ัง	ส่วนท่ีตายก็อยูใ่นสภาพสดมาก	

สัตว์น�้ากลุ่มนี้จึงมีคุณภาพดีที่สุด	เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวและนักบริโภค	ให้อยากเข้ามาสัมผัส

และอยากมาเที่ยวซ�า้	ราคาผลผลิตสัตว์น�้าที่จับได	้ชาวประมงขายในราคาถูก	โดยเฉลี่ยเพียงประมาณ	 

1	ใน	3	ของราคาในตลาดทีผู่บ้ริโภคต้องจ่าย	ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น�า้หลักทีอ่ยูใ่นความต้องการของผูบ้รโิภค	

และหอยบางชนิดท่ีมีแหล่งก�าเนิดและเจริญได้ดีในท้องทะเลเฉพาะที่	 นักบริโภคสัตว์น�้าสดจึงต้อง 

ดัน้ด้นไปเสาะหากนิถึงถ่ิน	สรรหาของกนิทีอ่ร่อยและถูกปากในราคาถกูทีจุ่ดต้นน�า้	กลายเป็นสิง่ดงึดดูใจ 

นักท่องเที่ยวไปในตัว	

	 ชาวประมงชายฝั่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของมรสุมที่อยู่เหนือการควบคุมทุกปี	 พวกเขา 

ไม่สามารถสร้างรายได้จากท้องทะเลได้อย่างต่อเน่ืองตลอดฤดูมรสุม	นอกจากนี้	 ปัญหาความผันผวน

ของสภาพอากาศ	 ทั้งอากาศท่ีร้อนขึ้น	 และฝนที่ตกมากขึ้น	 ยังส่งผลให้ปริมาณสัตว์น�้าทะเลลดลง 

อย่างเห็นได้ชัด	 ชาวประมงจึงต้องเผชิญปัญหาท่ีซ้อนปัญหาตลอดเวลา	ปัญหาที่ส�าคัญคือ	การขาด 

ความรูท้างวชิาการท่ีจะใช้ในการบรหิารจัดการทรพัยากร และปัญหาด้านการตลาด แม้จะมหีน่วยงาน 

ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามาให้การสนับสนุน	 ชาวประมงชายฝั่งส่วนใหญ่ยังมีฐานะ 

ความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ด้อยกว่าชาวประมงกลุ่มอื่นๆ	แม้รัฐบาลจะมีนโยบายช่วยเหลือ

และพัฒนาตลอดมา	ปัจจุบัน	การประมงชายฝั่งก็ยังคงเหมือนเดิม	ความเจริญก้าวหน้าไม่แตกต่างจาก

หกสบิปีทีผ่่านมาอย่างมนียัส�าคญั	เม่ือมโีครงการวจิยัทีม่เีป้าหมายยกระดบัเศรษฐกจิให้กบัประมงชายฝ่ัง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่มีการเน้นเพิ่มปริมาณการจับจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดี	

 ปัญหาด้านการตลาด	เป็นปัญหาหลกัของชาวประมงชายฝ่ัง	ในขณะทีร่าคาสัตว์น�า้มคีวามผันผวน	

ราคาสัตว์น�า้ไม่จูงใจผู้ผลิต	(ผู้จับ)	เกษตรกรขาดอ�านาจต่อรองทางการตลาด	ผู้รวบรวม	แพปลา	หรือ

พ่อค้าคนกลางเป็นผูก้�าหนดราคาและไม่มกีารประกันราคา	ขาดข้อมลูเศรษฐกจิและการตลาดทีท่นัสมยั 

รวดเร็ว	 รวมถึงไม่มีองค์กรเชื่อมโยงข้อมูลและสร้างระบบ	 เพื่ออ�านวยการต่อรองราคาและควบคุม

คุณภาพตามมาตรฐานของตลาดเหมือนสินค้าเกษตรบางชนิด	 เช่น	 ปาล์ม	 ยาง	 ทั้งหมดน้ีเป็นที่มา 

ของโจทย์วิจัยที่ท้าทาย	 ท�าอย่างไรจึงจะสามารถยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชาวประมงให้สูงขึ้น 

ทั้งระบบ	ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน	และพัฒนาการจัดการสู่เป้าหมายด้านการตลาดได้

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



เศรษฐกิจของชุมชนประมงชายฝั่ง

	 ในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตอาหารทะเลของชุมชนชายฝั่ง	 กรณีศึกษาของโครงการวิจัยฯ5  

ในพื้นที่อ�าเภอหาดส�าราญและต�าบลเกาะสุกร	 อ�าเภอปะเหลียน	 ผลการส�ารวจในช่วงเริ่มต้นด�าเนิน

การพบว่า	

 	 การผลิตอาหารทะเลของชุมชนประมงชายฝั่ง	 (ต้นน�้า)	 มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน	 

	 	 15,275	 บาท	 เป็นรายได้ที่เป็นตัวเงิน	 11,596	 บาทต่อเดือน	 รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	 3,679	 

	 	 บาทต่อเดือน	 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย	 9,285	 บาทต่อเดือน	 ชุมชนประมงชายฝั่งมีสัดส่วนในการ 

	 	 สร้างรายได้ในห่วงโซ่อุปทานโดยประมาณเพียง	 19%	 ซ่ึงต�่าท่ีสุด	 ในขณะที่ผู ้รวบรวม/ 

	 	 แพรับซื้อและผู้กระจายสินค้า	(กลางน�้า)	มีสัดส่วนรายได้ประมาณ	23%	(สูงขึ้น	1.23	เท่า)	 

	 	 รายได้ส่วนใหญ่	 ประมาณ	 58%	 (สูงกว่าของผู้ผลิตต้นน�้า	 3.22	 เท่า)	 จึงตกเป็นของ 

	 	 กระบวนการจัดการปลายน�้า	หรือการตลาดสู่ผู้บริโภค	

 	 สตัว์น�า้ทีมี่คณุภาพดเีมือ่ถึงมอืผูบ้รโิภคจะมรีาคาสงูข้ึนโดยประมาณสามถงึสีเ่ท่าตวั	เช่น	ปมู้า 

	 	 มชีวีติ	1	กก.	ชาวประมงขายได้ราคา	160	บาท	ผูร้วบรวมจะขายได้	200	บาท	พอถงึร้านอาหาร 

	 	 ผูบ้ริโภคอาจต้องซ้ือในราคาสงูถึง	650	บาท	กุ้งแชบ๊วย	1	กก.	ชาวประมงขายในราคา	220	บาท 

	 	 ผู้รวบรวมขาย	250	บาท	ถึงร้านอาหารผู้บริโภคอาจต้องจ่าย	800	บาท	เป็นต้น

	 ผลการส�ารวจฐานเดิมของชาวประมงชายฝั่ง	 5	 กลุ่ม	 

	 ทีมผู ้วิจัยพบว่ารายได้ครัวเรือนขึ้นอยู ่กับชนิดสัตว์น�้า	 

	 ความนิยมของผู้บริโภคและราคา	ปริมาณสัตว์น�้าที่จับได้ 

	 และช่วงเวลาที่สามารถจับสัตว์น�า้ได้ต่อปี	โดยชาวประมง 

	 ทีท่�าปมู้ามรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนสงูสดุคอื	21,654.65	บาท 

	 (120	 ครัวเรือน)	 รองลงมาคือชาวประมงกุ้งแชบ๊วย	 มี 

	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 19,524.48	 บาท	 (112	 ครัวเรือน) 

		 ชาวประมงหมึกหอมมรีายได้เฉล่ียต่อเดอืน	9,232.44	บาท 

	 (26	 ครัวเรือน)	 ชาวประมงปลาทรายมีรายได้ต่อเดือน	 

	 9,893.33	 บาท	 (10	 ครัวเรือน)	 ชาวประมงหอยตะเภา	 

	 มีรายได้ต่อเดือน	ต�่าสุดคือ	2,912.50	บาท	(4	ครัวเรือน)	 

	 เพราะท�าได้เฉพาะบางช่วงเวลาและสามารถจับหอยได ้

	 เพียง	2-3	เดือนต่อป	ี

5
	 อภิรักษ์	สงรักษ์	และคณะ,	2563.	รายงานวิจัยโครงการ	“การขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของธุรกิจอาหารทะเลในจังหวัดตรัง	 

	 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนประมงชายฝั่ง”	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยละนวัตกรรม	 
	 (สกสว.)	ภายใต้กรอบการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่
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ภาพที่	1	ผลตอบแทนต่อต้นทุน	(Return	on	Investment;	ROI)	แยกตามชนิดสินค้า

	 เมื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อต้นทุน	(Return	on	Investment;	ROI)	ค่า	ROI	ไม่ได้เป็นไปตาม 

รายได้เสมอไป	 แต่ข้ึนอยู่กับจ�านวนเงินลงทุน	 ปริมาณและราคาสัตว์น�้าที่ขายได้	 ครัวเรือนของชาว

ประมงกุ้งแชบ๊วยแม้จะมีรายได้เฉลี่ยต�่ากว่าชาวประมงปูม้า	 แต่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดคือ	 25.27% 

รองลงมาคือชาวประมงปูม้า	 ชาวประมงหมึกหอม	 ชาวประมงปลาทราย	 ส่วนชาวประมงหอยตะเภา 

มีรายได้เฉลี่ยต�่าสุด	และได้รับผลตอบแทนต�า่สุดด้วย	(ภาพที่	1)

ชาวประมงกุ�งแชบ�วย

ROI = 12.84%ROI = 10.78%
ชาวประมงปลาทราย ชาวประมงหอยตะเภา

ชาวประมงปูม�า

ROI = 21.27%ROI = 25.27%

ชาวประมงหมึกหอม

ROI = 13.81%

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



ท�าไมเลือกจังหวัดตรังเป็นต้นแบบ
การพัฒนาธุรกิจอาหารทะเลชายฝั่ง

 ความเหมาะสมของพื้นที่

	 ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาว	 1,874.80	 กม.	 มีพื้นท่ีชายฝั่งทะเล	 456,280	 ตร.กม.	 มีความ 

อุดมสมบูรณ์สูง	แบ่งออกเป็น	2	ฝั่ง	คือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน	อ่าวไทยมีสภาพเป็นชายฝั่งน�า้ตื้น 

ทีม่คีวามลกึสงูสดุเพียง	85	เมตร	ได้รบัอทิธพิลจากน�า้จดืท�าให้น�า้ทะเลในอ่าวไทยมคีวามเค็มค่อนข้างต�า่ 

มีความโปร่งแสงต�่า	 เนื่องจากมีตะกอนถูกพัดพาลงสู่อ่าวไทยในปริมาณมาก	 ส่วนฝั่งอันดามัน	 น�้ามี 

ความโปร่งแสงสูงและมีความเค็มค่อนข้างคงที่	 แสงสามารถส่องลงไปได้ลึกจึงมีชนิดของสัตว์ทะเล 

ที่มีความหลากหลายสูงกว่าทางฝั่งอ่าวไทย

 ตรัง เป็นจงัหวดัหนึง่ในภาคใต้ของประเทศไทย	เป็นจงัหวดัท่องเทีย่ว	1	ใน	13	จงัหวดัทางภาคใต้ 

ที่มีพื้นที่ติดชายทะเลฝั่งทะเลอันดามันตลอดแนวยาวของจังหวัด	 135	 กม.	 ประกอบด้วยเกาะเล็ก 

เกาะใหญ่มากถึง	 46	 เกาะ	เป็นผู้ผลิตอาหารทะเลที่ส�าคัญทั้งจากการประมงชายฝั่ง	 เพื่อการบริโภค

ภายในจังหวัดและภายในประเทศ	 และจากการเพาะเล้ียงชายฝั่งเพื่อภาคอุตสาหกรรม	 มีชุมชน 

ท�าการประมงชายฝั่งทั้งจากแผ่นดินที่ติดชายทะเล	และบนเกาะ	มากกว่า	4,000	ครัวเรือน	มีผลผลิต

สัตว์น�้าชายฝั่งต่อปี	6,835	ตัน	มูลค่า	522.24	ล้านบาท

	 อาหารทะเลที่เป็นทรัพยากรทางประมงที่มีคุณภาพดีเยี่ยมของจังหวัดตรัง	ได้แก่	ปูม้า	กุ้งแชบ๊วย 

หมึกหอม	 ปลากระพง	 ปลากุเลา	 ปลาทราย	 ปลาจาระเม็ด	 หอยชักตีนและหอยตะเภา	 ส�าหรับ 

หอยชักตีนและหอยตะเภา	 เป็นสัตว์น�้าท่ีหาไม่ได้ในจังหวัดชายทะเลอื่นๆ	 จึงเพิ่มความน่าสนใจให้กับ

แหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว	แม้จะมีปริมาณไม่มากแต่ได้เพิ่มเสน่ห์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

จังหวัดได้อย่างดี
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 ความพร้อมของนักวิจัย

	 นอกจากจงัหวดัตรงัมพีืน้ทีต่ดิชายฝ่ัง	มชีมุชนประมงชายฝ่ังมากพอทีจ่ะน�าร่องต้นแบบของธรุกจิ

อาหารทะเลชายฝั่ง	 และเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับการวิจัยเชิงพื้นที่แล้ว	 จังหวัดตรังยังเป็นที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	(มทร.ศรีวิชัย)	วิทยาเขตตรัง	ท�างานวิจัยเชิงพื้นที่ต่อเนื่องมา

ประมาณ	20	ปี	มีความพยายามในการดูแลลุ่มน�า้จนถึงเกาะลิบง	พื้นที่ที่ศึกษาครั้งนี้เป็นพื้นที่ตอนล่าง

ตดิกบัจงัหวดัสตลู	ซ่ึงพืน้ทีดั่งกล่าวมคีวามน่าสนใจ	เนือ่งจากมคีวามอดุมสมบรูณ์ของทรพัยากรสัตว์น�า้	

และเป็นแหล่งวางไข่ของสัตว์น�้าที่ดี	มทร.ศรีวิชัย	มีหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่	มีนักวิจัย 

ทีม่ปีระสบการณ์ด้านประมงเป็นทุนเดมิ	จากการมีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมงเป็นแหล่ง 

ให้ความรู้ด้านประมงหลายสาขา	อาทิ	การเพาะเลีย้งสตัว์น�า้	เทคโนโลยปีระมง	เศรษฐศาสตร์การประมง	 

จึงมีผลงานวิจัยด้านประมงเชิงอนุรักษ์มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน	 การด�าเนินการวิจัยโครงการ	 

“การขับเคล่ือนห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของธุรกิจอาหารทะเลในจังหวัดตรัง	 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ของชุมชนประมงชายฝั่ง”	ภายใต้ความรับผิดชอบของ	มทร.ศรีวิชัย	จึงมีความเหมาะสมในระดับสูง	

	 นอกจากน้ัน	 การรวมสรรพก�าลังนักวิจัยต่างสาขา	 ต่างประสบการณ์จากทั้ง	 3	 วิทยาเขตของ	

มทร.ศรีวิชัย	(สงขลา	ตรัง	และนครศรีธรรมราช)	มาร่วมกันด�าเนินงาน	โดยมี	ผศ.ดร.อภิรักษ	์สงรักษ์	 

ผู ้คร�่าหวอดกับงานวิจัยด้านประมงมาโดยตลอดเป็นหัวหน้าโครงการ	 ผศ.ดร.อภิรักษ์	 สงรักษ์ 

มีประสบการณ์จัดท�าโครงการธนาคารปูม้าที่ตรัง	และขยายผลไปอีกหลายแห่ง	มีเครือข่ายชาวประมง 

ในพื้นที่มากมาย	 ที่ส�าคัญมีความตั้งใจช่วยเหลือชาวประมง	 มุ่งม่ันพัฒนาศักยภาพชาวประมงด้วย 

วิชาการ	มีสัมพันธภาพที่ดีงามกับชุมชน	สามารถ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”	การรวมตัวของนักวิจัย

ของ	มทร.ศรีวิชัย	ด้วยวิชาการจากฐานความรู้เดิมซึ่งมีอยู่	และประสบการณ์ต่างสาขา	(อุตสาหกรรม

เกษตร	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยผีลติภณัฑ์ประมง	เศรษฐศาสตร์	เทคโนโลยกีารจดัการ	และวทิยาการ

คอมพิวเตอร์)	ในครั้งนี	้ท�าให้เกิดความลงตัวส�าหรับโครงการนี้อย่างยิ่ง

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



 ความสนใจร่วมใช้ผลงานวิจัยของชุมชนและเครือข่ายเอกชน

	 พืน้ทีท่ีศ่กึษาของโครงการ	เป็นชมุชนชายฝ่ังในอ�าเภอหาดส�าราญและอ�าเภอปะเหลียน	จงัหวดัตรงั 

ครอบคลมุพ้ืนที	่3	ต�าบล	10	หมูบ้่าน	ประกอบด้วยกลุ่มตวัอย่างผู้มส่ีวนร่วมและจะใช้ผลงานวจิยัโดยตรง

รวม	365	ครวัเรอืน	ผูร้วบรวมผลผลติสตัว์น�้าในชมุชน	23	ราย	ผูป้ระกอบการร้านอาหารในจงัหวดัตรงั 

10	 ราย	 มีภาคีที่เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนอีก	 14	 ราย	 (เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทตรังวิสาหกิจเพื่อ 

สงัคมจ�ากดั	4	ราย)	โครงการวจิยัด�าเนนิการเตม็ตามแผนกจิกรรมแม้จะมอีปุสรรคจากวกิฤตโรคระบาด

จากโควดิ-19	ท�าให้ทัง้นกัวจิยัและชมุชนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต้องหยดุวจิยัแบบปกตไิปประมาณ	3	เดอืน

ช่วงก่อนปิดโครงการ	เกดิบทเรยีนใหม่ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม	ทีส่�าคัญเกดิการสะสมฐานความรู	้ข้อมลู	

เครื่องมือวิจัยใหม่ๆ	ซึ่งล้วนมีค่าทั้งต่อนักวิจัย	ชุมชนประมง	ภาคีเครือข่าย	และผู้เกี่ยวข้อง	สร้างความ

กระตือรือร้น	ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง	

กลไกการจัดการงานวิจัย เครื่องมือ และผลงานวิจัย

 1. เป้าหมายวิจัย ตัวชี้วัด และวัตถุประสงค์ต้องชัดเจน

 เป้าหมายวิจัย	 โครงการวิจัยฯ	 มีเป้าหมายในการยกระดับห่วงโซ่คุณค่า	 (value	 chain)	 ของ 

การท�าประมงชายฝั่งให้เป็นธุรกิจอาหารทะเล	 เพื่อเป็นส่วนส�าคัญในการยังประโยชน์ให้ผู้เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่ระดับต้นน�้าของห่วงโซ่	 เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	 30%	 

ทีมวิจัยมีจุดมุ่งหมายวิจัยและพัฒนาผลผลิตอาหารทะเล	 เพื่อพัฒนาศักยภาพชาวประมงชายฝั่ง	 โดย	

1)	 สนับสนุนให้กลุ่มชาวประมงสามารถเก็บรักษาผลผลิตอาหารทะเลได้อย่างมีคุณภาพด้วยความรู้	 

2)	พัฒนาการแปรรูปขั้นต้นให้แก่กลุ่มชาวประมง	3)	พัฒนานวัตกรรม	บรรจุภัณฑ์ผลผลิตอาหารทะเล	

เพื่อการจ�าหน่าย	4)	พัฒนากรรมวิธีการแปรรูปอาหารทะเลเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน

 ตัวชีว้ดั	รปูธรรมความส�าเรจ็ของโครงการตามเป้าหมาย	คอื	1)	เกดิกลุ่มผู้ประกอบการแปรรปูขัน้

ต้นไม่น้อยกว่า	5	กลุม่	2)	เกดิกลุม่ผูป้ระกอบการรวบรวมอาหารทะเลทีม่คีณุภาพไม่น้อยกว่า	1	กลุม่	3)	

มีวิธีการการยืดอายุการเก็บรักษาความสดของสัตว์น�า้ไม่ต�่ากว่า	5	วิธีการใหม่	4)	ได้ผู้ประกอบการร้าน

อาหารภายในจังหวัดไม่น้อยกว่า	10	ราย	นอกจังหวัดไม่น้อยกว่า	2	ราย	5)	เกิดนวัตกรรมการพัฒนา

โปรแกรม	DSEA	ให้เป็นต้นแบบระบบฐานข้อมลูผลผลิตสตัว์น�า้ของประมงชายฝ่ัง	เพือ่ประโยชน์ในการ

เก็บข้อมูลวิจัย	วิเคราะห์สถานการณ	์และจะขยายผลให้ใช้ประโยชน์ได้จริงต่อไป	เพื่อให้เกิดการเข้าถึง

ปริมาณผลผลิตในแต่ละวันของผู้เกี่ยวข้อง	ตลอดห่วงโซ่อุปทาน	(supply	chain)	
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 วัตถุประสงค์	 การจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายประกอบด้วยวัตถุประสงค์	 4	 ประการ	 ได้แก	่ 

1)	 เพ่ือจัดการห่วงโซ่คุณค่าของระบบอาหารทะเลในจังหวัดตรัง	 2)	 เพื่อการจัดการด้านการตลาด 

ภายในจังหวัดตรัง	3)	เพื่อจัดการการตลาดอาหารทะเลภายนอกจังหวัดตรัง	4)	เพื่อพัฒนาการบริหาร

จัดการงานวิจัยกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	

	 แนวทางการจัดการวัตถุดิบอาหารทะเลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 5	 ประการ	 ประกอบด้วย	

1)	การสื่อสารท�าความเข้าใจสร้างความตระหนัก	เพื่อให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

2)	 การให้ความรู้พื้นฐานด้านการจับ	 การดูแลคุณภาพสัตว์น�้าภายหลังการจับให้แก่ชาวประมง	 

3)	 การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด	 เพื่อน�ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรง 

กับความต้องการของตลาด	 4)	 การฝึกทักษะการปฏิบัติที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ 

กลุ่มแปรรูปเบื้องต้น	 และ	 5)	 การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้มีความสม�่าเสมอ	 

และเพียงพอต่อความต้องการของตลาด	 แนวทางดังกล่าวนับเป็นเรื่องท้าทายและยากยิ่งโดยเฉพาะ

กับชาวประมงผู้ที่มั่นคงกับกรอบคิดเดิมและความมั่นใจในตนเอง	 แนวทางท่ีต้องท�าให้ส�าเร็จจึงต้อง

อาศัยความศรัทธา	ความจริงใจและได้ใจ	สัมพันธภาพที่ดีงาม	และผลงานที่เคยประจักษ์มาก่อนหน้านี้

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



	 โครงการนี้มีการจัดท�า	กรอบวิจัยเหตุผลสัมพันธ ์(Log	Frame)	เป็นการใช้หลักการแสดงความ

สัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล	 แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ	

ได้แก่	 เป้าประสงค์	 (goal)	 วัตถุประสงค์ของการด�าเนินโครงการ	 (objective)	 ปัจจัยน�าเข้า	 (input)	

กิจกรรม	(activity)	ผลผลิต	(output)	ไว้อย่างละเอียด	ก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จเป็นรูปธรรม	และ

ครอบคลุมภาพรวมของการด�าเนิน	 ท�าให้ทีมงานวิจัยสามารถท�าความเข้าใจโครงการและด�าเนินงาน

ตามได้ง่าย	เมื่อน�ามาใช้ในการตรวจเช็คผลการด�าเนินงาน	จะสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ตลอดทาง	

ที่ส�าคัญเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	 ทีมวิจัยสามารถตรวจเช็คได้ว่า	 ในภาพรวมการด�าเนินวิจัยครอบคลุม

ผลผลิตที่ต้องการทุกข้อหรือยัง	 สามารถแสดงตัวชี้วัด	 และหลักฐานสนับสนุนได	้ มีการเรียนรู้เพิ่มเติม	

มีวิธีที่จะขยายผลต่อได้	 หรือได้ยุติบางกิจกรรมที่อาจไม่เกิดผลสนับสนุนเป้าหมาย	 หรือมีอุปสรรคจน

ไม่สามารถด�าเนินการต่อได	้

 2. กลไกการขับเคลื่อน เครื่องมือวิจัย และผลวิจัย

  1. ห่วงโซ่คณุค่า (value chain)	เป็นเครือ่งมอืวจิยัทีช่่วยให้สามารถอธิบายกจิกรรมภายใน 

ห่วงโซ่อปุทาน	ซึง่ประกอบไปด้วยกลุม่กจิกรรมการมคีวามสมัพันธ์ซึง่กนัและกนั	และมคีวามเกีย่วเนือ่ง 

กบัการสร้างคณุค่าเพิม่ให้กบัวตัถุดบิ	ใช้แนวคิดเรือ่งห่วงโซ่คณุค่าในการจดัการกจิกรรม	การเปลีย่นแปลง 

ที่เกิดขึ้นกับปัจจัยน�าเข้า	 (input)	 ในโครงการนี้คือวัตถุดิบสัตว์น�้าชายฝั่งที่คณะผู้วิจัยเลือกไว	้ 5	 ชนิด	

ตามคุณลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่าง	 เช่น	 ปริมาณผลผลิตมาก	 มีความต้องการสูงและราคาสูง	 

มีความพิเศษเฉพาะตัว	ให้เป็นผลิตผล	(output)	ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า	

	 ในกรณีศึกษานี้	 ห่วงโซ่อุปทานของสัตว์น�้าท้ัง	 5	 ชนิดท่ีศึกษามีความคล้ายคลึงกัน	 มีผู้เกี่ยวข้อง 

ในการผลิต	 3	 ระดับเหมือนกัน	 ประกอบด้วยชาวประมงชายฝั่ง	 ซึ่งเป็นผู้จับสัตว์น�้าจากธรรมชาติ 

เป็นห่วงโซ่แรก	(ต้นน�า้)	ผูร้บัซือ้/แพรบัซือ้	ผูท้�าหน้าทีร่วบรวมสตัว์น�า้และแปรรปูเบือ้งต้น	(ปนูึง่แกะเนือ้)	

ซึง่อาจเป็นคนเดยีวกนั	หรอืมากกว่า	มีผูร้วบรวมและกระจายสนิค้าทีอ่าจมมีากกว่า	1	ระดบั	(หลายคน/ 

กลุ่มคน)	 เป็นห่วงโซ่ล�าดับถัดมา	 (กลางน�้า)	 และ	 ร้านอาหาร	 โรงงานแปรรูป	 ท�าหน้าที่แปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์อย่างง่ายที่สามารถเก็บรักษาคุณภาพด้วยการแช่แข็ง	(อาทิ	สัตว์น�า้สดพร้อมปรุง	ผลิตภัณฑ์

พร้อมรับประทานบางชนิด)	 เป็นห่วงโซ่ล�าดับท่ีสาม	 (ปลายน�้า)	 ความสัมพันธ์ของ	 2	 ห่วงโซ่ที่ติดกัน 

มีความใกล้ชิดกันมากกว่าและเป็นไปในรูปแบบคู่ค้าที่พึ่งพากัน	 ท�าให้ชาวประมงมีสัมพันธภาพที่ด ี

กับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อ	 ส่วนผู้รวบรวมและผู้รับซื้อมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ประกอบการ	แต่เนื่องจาก

สายห่วงโซ่อุปทานสั้น	 ท�าให้ผลตอบแทนส่วนใหญ่อยู่ปลายสายโซ่	 ห่วงโซ่ที่อยู่ใกล้ผู้บริโภคมากที่สุด	

คือ	ผู้ประกอบการ	จะได้รับผลตอบแทนสูงสุดโดยธรรมชาติ
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 1.1 กิจกรรมต้นน�้า	 ผลวิเคราะห์พบปัญหาการจัดการวัตถุดิบสัตว์น�้าที่ยังไม่ดีพอ	 ชาวประมง 

	 	 ขาดความตระหนักด้านการจัดการดูแลรักษาสัตว์น�้าหลังจับ	 (handling)	 และด้าน 

	 	 สุขลักษณะของสถานที่จัดวางผลผลิตที่จับได้ระหว่างรอผู้รับซ้ือ	 หากสามารถปรับเปล่ียน 

	 	 วิธีการจัดการได้จะก่อให้เกิดมูลค่าที่ดีขึ้นและสูงขึ้นกว่าเดิม	 ทีมวิจัยได้ใช้เทคโนโลย ี

	 	 ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ากับการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าอาหารทะเลต้นน�้าโดย	 1)	 ด้านสุขลักษณะ	 

	 	 มีการท�าความสะอาดพื้นท่ีและอุปกรณ์ท่ีใช้	 ทั้งก่อนและหลังการด�าเนินการ	 เพื่อป้องกัน 

	 	 การปนเปื้อนและการสะสมของจุลชีพ	2)	การควบคุมความเย็นสัตว์น�า้สด	(กุ้ง	ปลา	และ 

	 	 ปตูายหรอืใกล้ตาย)	ด้วยน�า้แขง็	3)	การให้ออกซิเจนแก่สัตว์น�า้ทีม่มีลูค่าสูงขณะมชีีวติ	หลังจบั 

		 	 บนเรือ	จนถึงมือผู้รวบรวม	(ปูม้า)	

ปลายน้ำต�นน้ำ กลางน้ำ ผู�บร�โภค

(ผู�รับซื้อ/ผู�รวบรวม/แพ/
ผู�แปรรูปสัตว�น้ำเบื้องต�น)

(ชาวประมง) (ร�านอาหาร/
โรงงานแปรรูป) 

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



ภาพที่ 2 ผลก�าไรสุทธิต่อปีของชาวประมงที่เพิ่มขึ้นหลังการปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลรักษาสัตว์น�้าหลังจับ

  1.2 กจิกรรมกลางน�า้ ผลวเิคราะห์จากงานวจิยัพบว่า	การจัดการวัตถดุบิสัตว์น�า้ของผูร้วบรวม

ยังไม่ดีพอ	ผู้รวบรวมขาดความตระหนักด้านสุขลักษณะของสถานที	่และการจัดการดูแลรักษาสัตว์น�้า 

หลังการรวบรวม	 โดยบริเวณรวบรวมสัตว์น�้าไม่มีการดูแลรักษาความสะอาด	 อุปกรณ์ที่ใช้	 เช่น	 

ถังบรรจุสัตว์น�้าไม่สะอาด	 ตาชั่งมีความหลากหลายแบบ	 ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่พร้อมใช้งาน	 ไม่ได้ใช ้

น�้าแข็งลดอุณหภูมิของสัตว์น�้าที่ตายแล้วทันที	 โดยเฉพาะการรับซื้อปูมีชีวิตแต่ตายเมื่อถึงแพรับซื้อ	 

รวมทั้งไม่ได้สนใจสร้างความหลากหลายของผลผลิตก่อนจ�าหน่ายให้ผู้ประกอบการ

 กระบวนการจัดการ	 เป็นการจัดการดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น�้าหลังจับให้สอดคล้องกับความ 

ต้องการของตลาดผ่านผู้รวบรวม	ชาวประมงต้นน�า้เป็นห่วงโซ่ข้อแรกที่สามารถเพิ่มคุณค่า	สนองความ 

ต้องการของห่วงโซ่ถัดข้ึนไป	 มีการจัดการดูแลหลังจับตั้งแต่อยู่บนเรือ	 การปรับเปล่ียนอุปกรณ์และ

ภาชนะบรรจุที่ใช	้การรักษาความสะอาดของสถานที่	

	 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนอกจากจะช่วยพัฒนาความสามารถของชุมชนแล้ว	 ชาวประมงยังได้รับผลด ี

มีรายรับสูงขึ้นอีกด้วย	 โดยชาวประมงกุ้งแชบ๊วยและชาวประมงปลาทรายหลังเพ่ิมการดูแลรักษาให้มี 

ความสดนานขึ้นโดยการรักษาด้วยความเย็นจากการใช้น�้าแข็ง	 เกิดผลก�าไรสุทธิต่อปีเพิ่มข้ึนสูงสุด	 

19.8%	 และ	 19.32%	 รองลงมาคือชาวประมงหมึกหอมมีผลก�าไรสุทธิต่อปีเพิ่มขึ้น	 16.47% 

ชาวประมงปูม้าต้องลงทุนเครื่องมือให้อากาศด้วย	 ผลก�าไรสุทธิต่อปีที่สูงขึ้น	 เฉลี่ยจากชาวประมง	 

120	คนได้ต�่าสุดคือ	12.68%	(ภาพที่	2)

sanitation
handling

ชาวประมงกุ�งแชบ�วย
ผลกำไรสุทธิต�อป�เพ��มข�้น

ชาวประมงหมึกหอม
ผลกำไรสุทธิต�อป�เพ��มข�้น

ชาวประมงปูม�า
ผลกำไรสุทธิต�อป�เพ��มข�้น

ค�าเฉลี่ย
ผลกำไรสุทธิต�อป�เพ��มข�้น

17.07%

ชาวประมงปลาทราย
ผลกำไรสุทธิต�อป�เพ��มข�้น

19.8%

19.32%

16.47%

12.68%

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร116



117

 กระบวนการจัดการ	 ปรับเปลี่ยนวิธีการด้านสุขลักษณะและการจัดการตามชนิดของสัตว์น�้า 

ด�าเนินการโดย	 1)	 รักษาความสะอาดของสถานท่ีรวบรวมสัตว์น�้า	 มีโต๊ะคัดขนาดที่ยกสูงจากพื้น	 

มีการล้างก่อนและหลังการใช้งาน	 2)	 ปูมีชีวิต	 มีการคัดขนาด	 และให้ออกซิเจนต่อเนื่องในถังหรือ 

ภาชนะสะอาดบรรจุน�้าทะเล	 3)	 ปูเพลียหรือเพิ่งตาย	 เมื่อต้มไม่ได้ทันทีต้องท�าให้เย็นโดยใช้น�้าแข็ง	 

4)	 ปูต้มแล้วรอแกะเนื้อ	 ใช้น�้าแข็งในการเก็บรักษาคุณภาพตลอดเวลา	 5)	 สถานที่แกะเน้ือปูสะอาด 

และเย็น	 6)	 การปฏิบัติงานของคนงานแกะปูและบริเวณแกะปูท�าให้ได้เทียบเท่ามาตรฐานสุขอนามัย

ของสถานแปรรูปสัตว์น�้าเบื้องต้น	7)	เนื้อปูแกะแล้ว	มีการแยกชนิด	(เนื้อกรรเชียง	เนื้อก้อน	เนื้อก้าม	

เนื้อก้ามเล็ก	 เศษเนื้อ)	 เก็บในภาชนะบรรจุที่สะอาดในปริมาณที่เหมาะสม	 ไม่มากจนท�าให้ความเย็น 

ไม่ทั่วถึง	8)	เก็บรักษาด้วยความเย็นทันทีในน�า้แข็งที่สะอาด	

	 กุ้งแชบ๊วย	 ปลาทราย	 และหมึกหอม	 ใช้น�้าแข็งบดหรือน�้าแข็งเกร็ดที่สะอาดและเพียงพอ	 ไม่แช่ 

สัตว์น�้าสดในน�้าเย็นจากการละลายของน�้าแข็งนานเกินไป	 บรรจุในภาชนะ	 (หลัวพลาสติก)	 ที่สะอาด	 

มกีารแยกชนดิสตัว์น�า้	ส่วนหอยตะเภา	มีการก�าจัดเศษหนิทรายทีป่ะปนมา	และรกัษาให้มชีีวติในทีโ่ล่ง

และชื้น	หรือตามความต้องการของผู้ประกอบการปลายน�า้	

	 ในกระบวนการกลางน�า้อาจมผีูร้วบรวมมากกว่า	1	ล�าดบั	โดยผูร้วบรวมล�าดบัที	่1	จ�าหน่ายสตัว์น�า้ 

ให้กับผู้รวบรวมที่	 2	 มีการจ�าหน่ายไปยังตลาดในจังหวัด	 60%	 ส่งไปยังตลาดนอกจังหวัด	 30%	 อีก	

10%	 ส่งให้กับผู้ประกอบการ	 หรือโรงงานแปรรูปสัตว์น�้า	 กระบวนการจัดการในข้ันตอนกลางน�้า 

จงึมคีวามซบัซ้อนขึน้	ต้องใช้วชิาการเข้าไปช่วยจดัการ	แต่เนือ่งจากการพฒันาคุณภาพสัตว์น�า้ให้เป็นไป 

ตามความต้องการของผูซ้ือ้	หรอืผูป้ระกอบการ	หรอืโรงงานแปรรปู	มีความแตกต่างกนั	ซ่ึงเป็นการเพิม่ 

คณุค่าให้แก่ผูร้วบรวม	ท�าให้ผูร้วบรวมยอมรบัการปรบัปรงุแก้ไขได้ดกีว่าและมากกว่าชาวประมงทัว่ไป	

ซึ่งท�าให้ได้รับผลดี	มีรายรับสูงขึ้นมากกว่าด้วย

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



	 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนก่อนการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ	 จากจ�านวนผู้รวบรวม 

รวมในพื้นท่ีจ�านวน	 23	 ราย	 มีต้นทุนรวมเฉลี่ย	 720,463.00	 บาท/ปี/ราย	 มีก�าไรสุทธิรวมเฉลี่ย	 

156,754.53	 บาท/ปี/ราย	 หลังการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ	 แยกตามชนิดสัตว์น�้าพบว่า	 ผู้รวบรวม 

กุง้แชบ๊วยหลงัเพิม่การดแูลรกัษาให้มคีวามสดนานขึน้โดยการใช้น�า้แขง็มผีลก�าไรสุทธต่ิอปีเพิม่ขึน้สงูสุด	

คิดเป็น	 24.21%	ผู้รวบรวมหมึกหอมและปลาทราย	หลังเพิ่มการใช้น�า้แข็งรักษาความสด	 และรักษา

สุขลักษณะของสถานที่รวบรวมผลผลิต	 มีผลก�าไรสุทธิต่อปีเพ่ิมขึ้น	 คิดเป็น	 23.96%	 ส่วนผู้รวบรวม

ปูม้าหลังการเพิ่มการให้อากาศแก่ปูเป็น	 ใช้น�้าแข็งเก็บรักษาปูตายและเนื้อปูแกะ	 มีผลก�าไรสุทธิต่อปี

เพิ่มขึ้น	คิดเป็น	14.59%	(ภาพที่	3)

 1.3 กิจกรรมปลายน�า้	ผลวิเคราะห์พบว่า	ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหาร 

มีผู้รวบรวมบางรายท�าหน้าท่ีเป็นผู้ประกอบการเอง	 สถานท่ีประกอบการในขั้นตอนนี้เน้นโครงสร้าง

โรงเรือน/ห้อง/อุปกรณ์ที่สัมผัสอาหารต้องสะอาดตลอดเวลา	 โดยผู้ประกอบการและผู้สัมผัสสัตว์น�้า 

ต้องมีสุขอนามัยดี	 คุณภาพผลิตภัณฑ์ข้ึนอยู ่กับคุณภาพวัตถุดิบ	 และผู้จัดเตรียมสินค้า	 รวมทั้ง 

ชนิดผลิตภัณฑ์	 เมื่อคุณภาพวัตถุดิบดี	 คุณภาพผลิตภัณฑ์ก็จะดีด้วยเป็นเบื้องต้น	 การเพิ่มคุณค่าของ

สัตว์น�้าในล�าดับสุดท้ายของห่วงโซ่อุปทานขึ้นอยู่กับรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นหลัก	ทีมผู้วิจัยได้

ใช้ความรูแ้ละประสบการณ์แสดงผลวจิยัให้เหน็ว่าผูป้ระกอบการสามารถปรบัเปลีย่นการจดัการโดยวธิี

ใดได้บ้าง	เช่น	การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ	์ภาชนะบรรจุ	การจัดช่องทางการจ�าหน่าย	รูปแบบการน�า

เสนอ	การส่งเสริมการขาย	ซึ่งพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่/แม่บ้านรุ่นใหม่	มีการซื้อบริโภค	

สัปดาห์ละ	 2	 ครั้ง	 มีความต้องการบริโภคอาหารที่มาจากแหล่งที่มาเฉพาะ	 ดังนั้น	 คุณค่าของอาหาร	

คือ	ความสด	 ใหม่	สะอาด	การขนส่งมีคุณภาพดี	 เกิดช่องทางการตลาดในการขายสินค้า	 เช่น	ตลาด

ออนไลน์	การโฆษณาขายผ่าน	Facebook	หรือขายตรงกลุ่มเป้าหมาย	
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ค�าเฉลี่ยผลกำไรสุทธิต�อป�เพ��มข�้น

ผู�รวบรวม

กำไรสุทธิรวมเฉลี่ย
156,754.53 บาท/ป�/ราย 

ต�นทุนรวมเฉลี่ย
720,463.00 บาท/ป�/ราย

ผู�รวบรวมปูม�า 14.59%ผลกำไรสุทธิต�อป�เพ��มข�้น

ผู�รวบรวมกุ�งแชบ�วย 24.21%

23.96%

ผลกำไรสุทธิต�อป�เพ��มข�้น

ผู�รวบรวมหมึกหอม
และปลาทราย

ผลกำไรสุทธิต�อป�เพ��มข�้น

ราย

20.92%

ภาพที่ 3 ก�าไรสุทธิต่อปีของผู้รวบรวมแยกตามชนิดสัตว์น�้า

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร118
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 2. ระบบฐานข้อมูล

	 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลผลิตจากชุมชนประมงชายฝั่งเป็นวัตถุประสงค์ของทีมวิจัยที่จะท�า	

DSEA	ให้เป็นระบบท่ีพฒันาข้ึนเพือ่เป็นฐานของการพฒันาโมเดลธรุกจิ	ใช้ข้อมลูจาก	DSEA	บรหิารจดัการ 

วัตถุดิบสัตว์น�้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 ให้เกิดช่องทางการตลาดออนไลน	์ที่สามารถบริหารจัดการสินค้า 

ถึงมือผู้บริโภค	 (ผู้ซื้อ)	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งต้องอาศัยฐานข้อมูลปริมาณสัตว์น�้า	 การจัดการ 

ด้านการดแูลรักษา	และการจดัการด้านการแปรรปู	ฐานข้อมลูทีพ่ฒันาขึน้จงึจะมผีูใ้ช้ประโยชน์ทีส่ามารถ

เข้าถึงข้อมูลจากโปรแกรมดังกล่าวทุกห่วงโซ่	เพื่อประกอบกิจกรรมล�าดับถัดไป	

	 แม้จะมองเห็นช่องทางการพัฒนาการกระจายสินค้าอาหารทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพจาก 

การใช้โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลให้เกิดประโยชน์จริง	 แต่เมื่อมีอุปสรรคในการเข้าถึงภาคีในห่วงโซ ่

ช่วงการระบาดของโควิด-19	 โปรแกรมนี้จึงส�าเร็จเพียงบางส่วน	 ใช้ได้เฉพาะงานเก็บข้อมูลในช่วงท�า 

การวิจัย	 จึงเกิดความท้าทายให้มีการพัฒนาต่อไปจนเป็นแอพพลิเคชั่น	 ให้สามารถใช้ประโยชน์ใน 

การเข้าถึงของผู้เกี่ยวข้องทุกห่วงโซ่อุปทาน

 กระบวนการจัดการ	การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ	์ขั้นต้น

อาจท�าได้โดยวธีิการใดวธิกีารหนึง่	อาท	ิเพิม่การแปรรปูเบือ้งต้น 

การพฒันาปมู้านึง่	(ต้มในน�า้ปรมิาณน้อย)	แช่แขง็โดย	1)	แยกตาม 

ขนาดปูเพื่อควบคุมเวลาการท�าให้สุก	 ล้างน�้าสะอาดก่อนต้ม	 

2)	ท�าให้สุกประมาณร้อยละ	80	เพื่อรักษาน�้าหนัก	3)	บรรจุใน 

ถุงพลาสติกที่ทนต่อการฉีกขาดโดยเล็บปู	 3)	 ปิดผนึกแบบ

สุญญากาศ	 4)	 แช่แข็งแบบรวดเร็ว	 5)	 เก็บรักษาที่อุณหภมิ 

ไม่สูงกว่า	 -18๐C	 การพัฒนาเน้ือปูม้าแช่แข็งโดย	 1)	 แยกชนิด 

เนือ้ปทูีแ่กะแล้ว	2)	แบ่งบรรจใุนถุงพลาสติกในขนาดทีเ่หมาะสม 

ต่อการท�าให้เย็นได้ทั่วถึงในเวลารวดเร็ว	 เช่น	 ถุงละ	 100	 กรัม	 

หรือ	 200	 กรัม	 ไม่ควรเกิน	 500	 กรัม	 3)	 แช่แข็งแบบรวดเร็ว	 

4)	เก็บรักษาที่ไม่สูงเก็บรักษาที่อุณหภูมิไม่สูงกว่า	-18๐C

	 การพัฒนาสตัว์น�า้สดแช่แข็ง	เช่น	กุ้ง	หมึก	ปลา	มกีารจดัการดงันี	้1)	แยกขนาดใส่ในตะกร้าพลาสตคิ 

2)	 ล้างให้สะอาด	 ปล่อยให้สะเด็ดน�้า	 โดยควบคุมความเย็น	 3)	 แยกบรรจุในถุงพลาสติกในปริมาณ 

ที่เหมาะสม	เช่น	250	กรัม	500	กรัม	4)	แช่แข็งแบบรวดเร็ว	5)	เก็บรักษาที่อุณหภูมิไม่สูงกว่า	-18๐C

 การพฒันาสตัว์น�า้สดแช่แขง็ร่วมกบัการเพิม่ช่องทางการจดัจ�าหน่ายและการตลาด ได้ส่งผลให้ 

ผู้ประกอบการใหม่ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการมีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นต่อปีสูงถึง 40.88%

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



 3. โมเดลธุรกิจชุมชน 
 

 กระบวนการจดัการพฒันาด้านการตลาด	นอกจากการปรบัเปลีย่นวธิกีารจดัการโดยการพฒันา

ผลติภณัฑ์ตามความต้องการของตลาดและผูบ้รโิภคแล้ว	เพือ่สร้างรปูแบบการส่งเสรมิการขายครบวงจร	

สร้างการเปลีย่นแปลงทางด้านรายได้	โครงการฯ	ยงัได้ใช้โมเดลธรุกจิ	เป็นเคร่ืองมือทีช่่วยในการวางแผน

ธุรกิจ	การก�าหนดกลยุทธ์	ประเมินความส�าเร็จของแผนงาน	และเลือกรูปแบบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับธุรกิจใหม	่ที่อาจมีนวัตกรรมสินค้าคือแบบจ�าลองธุรกิจว่า	ธุรกิจของเราจะให้บริการ

หรือขายอะไร?	ขายให้ใคร?	ขายอย่างไร?	ขายที่ไหน?	ผลิตด้วยอะไร?	ใครมาช่วยผลิต?	มีรายได้และ

ค่าใช้จ่ายอย่างไร?	รวมถึงมีก�าไรจากการให้บริการและสินค้าตัวไหนบ้าง?	ดังนั้นโมเดลธุรกิจจึงควรคิด

ก่อนการเริม่ธรุกิจ	ผูท้ีไ่ด้ท�าธรุกจิไปแล้วกย็งัสามารถน�าโมเดลธรุกจิมาปรบัปรงุโดยปรบัเปลีย่นให้ดขีึน้	

คิดให้เป็นภาพรวมมากขึ้น	

	 โครงการวิจัยนี้ได้ใช้	BMC	(Business	Model	Canvas)	เป็นแม่แบบช่วยในการออกแบบโมเดล

ธุรกิจ	ซึง่มีประโยชน์ในสองเรือ่งคอื	ช่วยแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ	9	ส่วน	เพือ่ให้ง่ายต่อการวเิคราะห์	

ได้แก่	1)	กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	2)	คุณค่าที่มอบให้แก่ลูกค้า	3)	ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า	4)	การสร้าง 

ความสัมพันธ์กับลูกค้า	 5)	 รูปแบบการหารายได้	 6)	 การจัดสรรทรัพยากรหลัก	 7)	 กิจกรรมหลัก 

ที่จ�าเป็นต้องท�า	 8)	 การสร้างเครือข่ายสนับสนุน	 และ	 9)	 โครงสร้างต้นทุน	 การที่ทราบถึงกิจกรรม

ทั้งหมดท่ีต้องท�า	 ท�าให้ได้คิดเรื่องต้นทุนและค่าใช้จ่าย	 เม่ือจะขายก็สามารถต้ังราคาที่มีก�าไรได	้ 

และยังสามารถขายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในช่องทางท่ีถูกต้องได้	 รวมทั้งการขยายตลาดไปยัง 

กลุ่มเป้าหมายก็ประชาสัมพันธ์ได้ตรงกลุ่ม	ในต้นทุนที่ต�า่อีกด้วย	

	 คณะผูว้จิยัได้เลอืกพฒันาช่องทางการจดัจ�าหน่ายร่วมกับผูป้ระกอบการ	โดยรวบรวมและวเิคราะห์

ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคในจังหวัด	(แบบสุ่ม)	จ�านวน	400	คน	ก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค	ทัง้ชนดิ/ประเภท/รปูแบบ/ราคาของสนิค้าและชนดิผลติภณัฑ์	

ประจวบกับช่วงด�าเนินการวิจัยเป็นช่วงวิกฤตจากไวรัสโคโรน่า	 ช่องทางกระจายสินค้าด้วยการซ้ือ

ขายผ่านระบบออนไลน์	 การขนส่งผ่านรถห้องเย็นจึงสามารถตอบโจทย์ได้ดี	 ทั้งชนิดสินค้า	 (ส่วนใหญ่

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงของสดพร้อมปรุง	 ผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน	 อายุการเก็บนาน	 คุณภาพ

เปลี่ยนแปลงน้อย)	ขนาดบรรจุ	และบรรจุภัณฑ์	ตราสัญญลักษณ์สินค้า “กลางเล” สามารถสื่อความ

หมายให้ผู้พบเห็นเข้าใจง่าย	กลยุทธ์การตลาด	การส่งเสริมการขาย	และราคา	จึงสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ

หมุนเวียนได้สูงกว่าเป้าหมาย	
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 การพัฒนาผู้ประกอบการภายใต้แบรนด์ “กลางเล”  
ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับการขนส่ง ตลอดจนการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ เป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย ท�าให้
สามารถสร้างผลก�าไรให้ผู้ประกอบการ 1 รายซึ่งน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์สินค้าจากสัตว์น�้าท่ีใช้เป็นตัวอย่าง 4 ชนิดใน
แผนการวิจยั (อีก 1 ชนิดคอื หอยตะเภาไม่มีการท�า เน่ืองจาก
ไม่ใช่ฤดูกาล) เพิ่มขึ้นถึง 40.88% สูงกว่าชาวประมงต้นน�้า 
และผู้รวบรวม โดยประมาณ 1 เท่าตัว 

 “กลางเลโมเดล”	ถอืเป็นโมเดลธรุกิจใหม่ทีเ่พิม่ช่องทางการตลาด	เป็นผลงานวจิยัของโครงการฯ	

เป็นความส�าเร็จท่ีประจักษ์	 เกิดขึ้นโดยร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทะเล 

ในชุมชนซึ่งได้ปรับเปลี่ยนจากการเป็นผู้รวบรวมสัตว์น�้าในพื้นที่	 เป็นผู้จัดจ�าหน่ายอาหารทะเลที่ 

ตอบโจทย์ตลาดในยุคปัจจุบัน	 ก�านันต�าบลตะเสะ	 อ�าเภอหาดส�าราญ	 จังหวัดตรัง	 นายศักดา	 ทุ่ยอ้น	 

หรือ	 “ก�านันจันทร์”	 เป็นผู้น�ายุคใหม่ท่ีมีความคิดก้าวหน้า	 เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในการสนับสนุน 

ให้ชาวประมงในพื้นท่ี	 มีรายได้เพิ่มขึ้น	 โดยการน�าผลงานวิจัยของโครงการมาพัฒนาเป็นโมเดลธุรกิจ

ใหม่ของอาหารทะเลแบบสด	มีคุณภาพ	ผ่านการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี	ด้วยการแช่แข็ง	พร้อมส่งต่อถึง	

ผู้บริโภค	ได้อย่างรวดเร็ว	ในราคาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค	และยังคงความสดของอาหารทะเล	

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



 4. ตลาดออนไลน์

	 	 การสร้างตลาดออนไลน์ตามกระแสนิยมเป็นทางเลือกหนึ่งที่โครงการได้ร ่วมมือกับ 

ผู้ประกอบการใช้เป็นช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 รวมทั้งความจ�าเป็นภาคบังคับที่ต้องกระจายสินค้า 

แข่งกับการเสื่อมคุณภาพของสัตว์น�้าสดซึ่งเสื่อมเสียเร็วกว่าอาหารทั่วไป	 ในช่วงเกิดโรคระบาด	 ได้เกิด

ผลกระทบรุนแรงต่อการท่องเท่ียวและการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ	ท�าให้เกิดการระบายสินค้า

ในราคาต�่ากว่าทุนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง	 การลดกระหน�่าด้านราคามีให้เห็นในทุกแหล่งที่ยังสามารถ 

เปิดด�าเนินการซื้อ-ขาย	 ได้	 ตลาดออนไลน์ท่ีดูเหมือนว่าจะประสบความส�าเร็จ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในช่วงเริ่มต้น	 แต่ในระยะต่อมา	 ยังมีปัจจัยท่ีท�าให้ความส�าเร็จลดลงหลายปัจจัย	 หากผู้ประกอบการ 

ไม่สามารถพัฒนากลไกทางการตลาดออนไลน์ได้	 เช่น	 มีการสร้างความหลากหลายของชนิดสินค้า	 

การสร้างโปรโมชัน่ด้านราคาเพือ่จงูใจ	และเนือ่งจากม	ี“ผูจ้ะขาย”	มุง่หน้าเข้าสูต่ลาดออนไลน์จ�านวนมาก 

และมากขึ้นเรื่อยๆ	ผู้ค้าจึงต้องเข้าใจและต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา	ที่ส�าคัญต้องมีวิธีการดูแลรักษา	

อาหารทะเลสดตลอดเส้นทางโลจิสติกส์	 เนื่องจากอาหารทะเลสดเป็นกลุ่มอาหารที่เส่ือมเสียง่าย	 

มีความเฉพาะตัวสูง	 การสร้างความหลากหลายทั้งเรื่องตัวสินค้าและราคาอยู่ในระดับยากขึ้น	 รวมทั้ง 

ผู้ประกอบการต้องมีพ้ืนที่เพียงพอที่สามารถรักษาคุณภาพไว้ได้ในระยะหนึ่ง	 ก่อนจัดการกระจาย 

ให้ออกจากคลังสินค้าต่อไป	

	 จากกรณีศึกษา	 ผลรวมเศรษฐกิจหมุนเวียนหลังพัฒนาตามกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพิ่มขึ้น

มากกว่าเป้าหมาย	 (30%)	 เมื่อพิจารณาจากล�าดับในห่วงโซ่อุปทาน	 ผู้ประกอบการซ่ึงอยู่ในล�าดับ

ห่วงโซ่ที่ใกล้ผู้บริโภคที่สุด	 ลงทุนมากท่ีสุด	 สามารถท�ารายได้เพิ่มขึ้นต่อปีสูงสุด	 และลดหล่ันลงมายัง 

ผู้รวบรวม	 และชาวประมง	 ซ่ึงลงทุนต�่ากว่า	 อยู่ห่างจากผู้บริโภคมากกว่า	 รายได้ท่ีเพิ่มขึ้นเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกับล�าดับในห่วงโซ่
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การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม
(Social Enterprise)

	 การจัดการงานวิจัยชิ้นนี้เป็นเพียงโครงการน�าร่อง	เกิด	“ตรังโมเดล”	เป็นต้นแบบการขับเคลื่อน

กลไกการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากชาวประมงชายฝั่งในระยะเวลาสั้นและจ�ากัด	 การขยายผล

และการติดตามผลกระทบ	 (impact)	 อาจมีข้อจ�ากัดหากนักวิจัยจะท�าเอง	 โครงการจึงได้ร่วมกับ 

นกัธรุกจิหลายรายซึง่มปีระสบการณ์ในการจดัการธรุกิจอาหารแปรรปู	การจดัการวตัถดิุบอาหารทะเล	

การจดัการธรุกจิร้านอาหารทะเล	การตลาด	การบ่มเพาะผู้ประกอบการ	การพฒันาเมอืง	Smart	City	และ 

การจดัการธรุกิจเพ่ือสงัคม	อาท	ิคณุสักขฉฐั	เชีย่วภู	่ผูจ้ดัการโรงกาแฟมาเจอนี	่คุณชณมนตั	ทองสถานุสถ์ 

กรรมการผู ้จัดการบริษัท	 บลิสต์ฟูดส์มาร์เก็ต	 จ�ากัด	 คุณไพฑูรย์	 นงค์นวล	 ประธานกรรมการ 

บริษัท	 บ้านยายศล	 จ�ากัด	 คุณธีรภัทร์	 วุฒศักดิ์	 กรรมการผู้จัดการบริษัทกลางอากาศเอ็กซ์	 จ�ากัด	 

คุณพงศกร	 พรหมรัตน์	 นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ	 ก่อตั้ง	“บริษัท ตรังวิสาหกิจเพื่อ 

สังคม” ได้ส�าเร็จเป็นโมเดลธุรกิจจากกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการและ 

นักวิจัยโดยใช้แบบจ�าลองธุรกิจต้นแบบท�าหน้าที่ขับเคล่ือนธุรกิจอาหารทะเลด้วยการพัฒนา 

แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์	 “Coast to Table”	 สร้างคุณค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้าสด 

ตรงจากประมงชายฝั่ง	 เกิดเครือข่ายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	 การสั่งซ้ือและช�าระเงินผ่านระบบออนไลน	์

มีกลุ่มผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เป็นพันธมิตร	 ท่ีสามารถรับประกันคุณภาพสินค้าจากต้นทางถึง 

ปลายทาง	 มีการแชร์ทรัพยากรอุปกรณ์และเครื่องมือ	 ที่ส�าคัญมีการจัดสรรก�าไรเป็นเงินปันผลกับ 

ผู้ถือหุ้นอย่างยุติธรรม	

 นับเป็นเรื่องท้าทายท่ีบริษัทตรังวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะต้องสานงานต่อ สวมบทบาทเป็นคู่คิด
พัฒนาการท�าธุรกิจอาหารทะเล เปิดโอกาสให้ชาวประมงเข้ามาเป็นพันธมิตรร่วมทุนกับบริษัท ช่วย
ชาวประมงสร้างความหลากหลายของผลิตภณัฑ์จากการแปรรปูทัง้ท่ีต้องเกบ็ด้วยความเย็น ท�าแห้ง 
ท�าเคม็ และผลิตภณัฑ์พร้อมรบัประทานในต�าหรบัพื้นบ้านแต่ถกูปากคนเมือง ใช้ช่องทางการตลาดท่ี
โครงการวิจัยท�าฐานไว้แล้ว จะช่วยให้ชาวประมงซึมซับวิธีการท�าธุรกิจได้มากขึ้น เป็นพันธมิตรคู่ค้า
กับผู้ประกอบการมากขึ้น รวมท้ังเป็นผู้ประกอบการเองในรูปแบบใหม่ๆ แม้การเปลี่ยนแปลงจะท�าได้
ช้าและยากอยู่บ้าง แต่เป็นเรื่องดีและเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นจริงได้

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



ภาพที่ 4 ตรังโมเดลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของคนชายฝั่ง

ข้อค้นพบจากโครงการวิจัย

 “ตรังโมเดล” ทีโ่ครงการฯ	ใช้แก้ปัญหาโจทย์	2	ประการ	ได้แก่	การขาดความรู้ทางวชิาการทีจ่ะใช้ 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�้าให้คงคุณภาพสดนาน	ด้วยวิธีพัฒนาสุขลักษณะของสถานที่และ 

ใช้ความเย็นในการเก็บรักษา	 รวมทั้งการให้อากาศแก่สัตว์น�้าที่มีชีวิต	 ผู้ที่ยอมรับการใช้วิชาการใน 

การจดัการทรพัยากรตัง้แต่หลังการจับคอืชาวประมง	และผูร้วบรวม	ซึง่ต่างกไ็ด้รบัผลตอบแทนทีส่งูขึน้	

วัตถุดิบสัตว์น�้าเมื่อถึงมือผู้ประกอบการมีคุณภาพดีขึ้น	ส่วนปัญหาด้านการตลาด	มีการใช้วิถีการตลาด

แบบใหม่ทั้งการพัฒนารูปแบบสินค้า	การตลาดออนไลน	์ตลอดจนการส่งเสริมการขายที่มีทีมวิจัยเป็น

ผู้น�าด้านความคิดและช่วยออกแบบ	 ผู้ท่ีให้การยอมรับ	 คือผู้ประกอบการ	 (เป็นหลัก)	 ในกรณีศึกษา	 

ผูป้ระกอบการท่านนีเ้ดมิเป็นผูร้วบรวมทีไ่ด้ผนัตวัเองตามเหตผุลและแรงจงูใจจากโครงการฯ	ซ่ึงจดัเป็น

ผลจากการสร้างผูป้ระกอบการใหม่เพยีง	1	รายในช่วงเวลาทีจ่�ากัดและเกิดวกิฤต	สามารถแสดงให้เหน็ว่า 

กลไกทางการตลาดที่ใช้ชักน�าการสร้างผลก�าไรสุทธิต่อปีต่อรายสูงขึ้นถึง	40.88%	(ภาพที่	4)

	 การขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจฐานรากจะเกิดขึ้นได้ยากหากข้อค้นพบจากงานวิจัย 

หยดุอยูเ่พยีงเท่านี	้และยงัไม่ถูกน�าไปใช้เตม็ตามศกัยภาพ	โอกาสการขยายผลทีเ่ป็นไปได้คือ	การขยายผล 

ด้วย	“ตรังโมเดล”	ในแนวราบสู่ชุมชนชายฝั่งที่ทีมนักวิจัยใกล้ชิดกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา	และ

จังหวัดนครศรีธรรมราช	ซึ่งมีวิทยาเขตของ	มทร.ศรีวิชัย	ตั้งอยู่	ส่วนการขยายผลในแนวดิ่งยังท้าทาย

ความสามารถของ	 “ตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม”	 ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง	 ยกระดับความเป็นอยู่และ

เศรษฐกิจฐานรากของชาวประมงชายฝั่งตามพันธกิจจากโมเดลการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการ

ตลาด	รวมทั้งการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเชื่อมโยงข้อมูลสัตว์น�า้จาก	DSEA	ที่ทีมวิจัยได้เริ่มต้นไว้	สู่การใช้

ประโยชน์เต็มรูปแบบในกลุ่มผู้ผลิตต่อไป

พัฒนากระบวนการจัดการ
ดูแลรักษาสัตว�น้ำหลังการจับ

• sanitation

• handling

• aeration

• icing

• DSEA
• product
 development

• quick freezing

• logistic

• marketing

• branding

New value chain

พัฒนาช�องทางการตลาด
และส�งเสร�มการขาย

ชาวประมง

ผู�รวบรวม

ผู�รวบรวม

ผู�ประกอบการ

ตรังว�สาหกิจ
เพ�่อสังคม
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บทส่งท้าย

	 ผลงานชิ้นนี้	 ผู้ที่ควรได้รับค�านิยมและกล่าวถึงคือ “ทีมวิจัย” ที่มี	ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์  

เป็นหวัหน้าทมี	ด้วยประสบการณ์และสัมพนัธภาพดเียีย่มกบัผูร่้วมงานทกุระดบั	เข้าถงึพืน้ที	่เข้าถงึจติใจ

ชุมชนในพื้นที่	 เป็นนักบริหารที่มีฉันทะ	มุ่งมั่นท�าวิจัยด้านประมง	สร้างการเจริญเติบโตให้ชุมชน	และ 

ผูป้ระกอบการท�าประมงชายฝ่ังอย่างครบวงจรและต่อเนือ่ง	แม้ยามวกิฤตก็พยายามฟันฝ่า	ปรบัเปลีย่น

วิธีการด�าเนินการโดย	เปลี่ยนรูปแบบการท�างานเป็น	Work	from	Home	ใช้การประชุมออนไลน์กับ

ทีมวิจัย	ประสานงานกับผู้ช่วยวิจัยในพื้นที่และชุมชนบ่อยขึ้น	ปรับรูปแบบการช่วยเหลือชุมชนชายฝั่ง

และบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการช่วยเหลือออนไลน์	 ที่ออกแบบโดยทีมวิจัย	 จัดอาสาสมัคร	 แบบ	

RUTS	Volunteer	โดยมอบหมายให้	อาจารย์เจษฎา	ร่มเย็น	ผู้ร่วมวิจัย	เป็นผู้จัดการ	ท�าให้การด�าเนิน

การสามารถท�าได้อย่างต่อเนือ่ง	และสามารถให้การช่วยเหลอืกับชมุชนได้ทนัการณ์	ทีส่�าคญั	ได้กระตุน้

ให้ชาวประมงใช้ความรูท้ีไ่ด้รบัจากการร่วมท�าวจิยัมาใช้ประโยชน์	พฒันาคุณภาพการดแูลและเกบ็รกัษา

ผลผลิตสัตว์น�า้	พร้อมๆ	กับการส่งเสริมให้ชาวประมงจ�าหน่ายผลผลิตสัตว์น�้าโดยตรง ผ่านช่องทาง

ตลาดออนไลน์ ในพื้นที่หรือไปจ�าหน่ายในตลาดชุมชน ท�าให้ชาวประมงก้าวสู่ล�าดับห่วงโซ่อุปทาน

ที่ใกล้ชิดผู้บริโภคมากขึ้น	 เกิดความคาดหวังเพิ่มพูนเศรษฐกิจที่ดี	 โดยให้ความส�าคัญกับชนิดสัตว์น�้า 

ท่ีสามารถน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น	 สามารถเก็บรักษาในรูปแบบผลิตภัณฑ์ได้นาน	 

เป็นตัวเลือกที่มีความหลากหลายส�าหรับลูกค้าในตลาดออนไลน์	

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



	 อย่างไรก็ตาม	 หลังสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังผ่อนคลายวิกฤต	 คณะผู้วิจัยสามารถเดินทาง 

ภายในจังหวัดได้	 มีการติดตามเพื่อพบปะชาวประมง	 ท�าให้พบว่าชาวประมงยังพอมีรายได้เลี้ยง 

ครอบครัวแต่ลดลง	ไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายได้เป็นปกติ	รวมทั้งไม่มีเงินออมด้วย	

	 ส�าหรับผู้รวบรวมผลผลิตอาหารทะเล	/แพรับซื้อสัตว์น�า้	การพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ

ท�าให้เกิดช่องทางจ�าหน่ายผลผลิตสัตว์น�้าผ่านระบบกลไกตลาดสมัยใหม่	 สร้างโอกาสในการจ�าหน่าย

ผลผลิตสัตว์น�้าในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ในระดับหน่ึง	 มีการจ�าหน่ายผลผลิตสัตว์น�้าให้กับ 

ผู้บริโภคโดยตรง	 โดยเพิ่มบริการจัดส่งอาหารในเขตอ�าเภอเมือง	 วันละ	 1	 รอบ	 มีการพัฒนาช่องทาง 

การจ�าหน่ายสินค้าอาหารทะเล	โดยใช้โมเดลธุรกิจ	ภายใต้ชื่อแบรนด์	“กลางเล” 

	 ส�าหรับผูป้ระกอบการธรุกจิอาหารทะเล	เน่ืองจากไม่สามารถด�าเนนิการได้ตามปกต	ิผูป้ระกอบการ 

ร้านอาหารในเครือข่ายวิจัย	 “ปูม้าปาร์ตี้”	 ต้องปิดตัวลงเช่นเดียวกับร้านอาหารอื่นๆ	 จึงมีการปรับตัว 

โดยการท�างานร่วมกับคู่ธุรกิจที่ร่วมวิจัย	 โดย	 ปรับรูปแบบการจ�าหน่ายสินค้าแบบบริการส่งถึงบ้าน	 

โดยให้พนักงานในร้าน	ท�าหน้าที่ให้บริการ	ปรับเปลี่ยนการให้บริการเป็นจ�าหน่ายผลผลิตอาหารทะเล

แปรรูปพร้อมปรุง	 ส่งให้กับลูกค้าถึงบ้าน	 ในพื้นท่ีจังหวัดตรัง	 โดยให้พนักงานในร้านเป็นผู้ท�าหน้าที่ 

ให้บรกิาร	เพ่ือให้เกดิการจ้างงานพนกังานในช่วงวกิฤตต่อไปได้ด้วย	รวมทัง้ได้ปรบัเปลีย่นหน้าร้านเป็น 

ธุรกิจส่งอาหารทะเลให้กับลูกค้านอกพื้นที่จังหวัดตรัง	 โดยใช้ระบบขนส่งของเอกชน	 ได้แก่	 Inter	 

Express	 และ	 SCG	 Logistic	 เป็นผู้จัดส่งสินค้า	 ในระบบรถห้องเย็น	 สามารถเก็บรักษาความเย็น 

ตลอดการขนส่ง	และสามารถขนส่งสินค้าได้ภายใน	24-48	ชั่วโมง

 กลไกการจัดการของทีมวิจัยนอกเหนือจากการขับเคล่ือนห่วงโซ่คุณค่าด้วยหลักวิชาการ 
ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว การตลาด และพื้นฐานด้านโลจิสติกส์แล้ว ทีมวิจัยได้เลือกใช ้
เครื่องมือวิจัยใหม่ที่ ได้รับในช่วงการด�าเนินงานเกือบครบทุกชนิด ในจังหวะท่ีเหมาะสมตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีมุ่งตรงสู่เป้าหมาย ท่ีส�าคญัได้สร้างฐานความใกล้ชดิระหว่างทีมวิจยักับภาคเีครือข่าย 
ในโซ่อุปทาน สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างห่วงโซ่คุณค่าท้ังสามระดับ มากกว่าการเป็น
พันธะของคู่ซื้อ-ขายท่ีมีมาแต่เดิม เม่ือส่งต่อผลงานให้กับบริษัทตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจน้ี 
ก็สามารถสานต่อความสัมพันธ์น้ี ได้ทันที การปรับวัฒนธรรมจากผู้ผลิตต้นน�้าเข้าสู่การเป็น 
ผู้ประกอบการ ด้วยจุดเด่นของผลิตภณัฑ์พร้อมเสริฟจากสัตว์น�า้สดสู่เมนูพื้นบ้านแต่ถกูปากนกักิน 
สิ่งที่ไม่ลืมคือ เพิ่มเติมกลุ่มพันธมิตรเป้าหมาย ตัวแทนนักกินที่จะเป็นผู้ทดสอบเมนูก่อนเข้าสู่ตลาด 
ที่ออกแบบไว้ พร้อมนักวิชาการผู้ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานด้วยหลักวิชาการให้ด้วย
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• ผู้จัดการโครงการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ

• ผู้ช่วยผู้ประสานงาน ส�านักประสานงาน

 “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”  

  ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ

ความเชี่ยวชาญ
• นักเศรษฐศาสตร์การเกษตรและทรัพยากรรุ่นใหม่ 

• การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์จากการลงทุนงานวิจัย

ดิจิตัล
แพลตฟอร์ม
เพิ่มช่องทางการตลาดของ
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ไทย
สู่สังคมเกื้อกูล

ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์



1 
มูลนิธิสังคมสุขใจ.	 2563.	 การพัฒนาโมเดลใหม่ทางธุรกิจผ่านดิจิตัลแพลตฟอร์ม	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มช่องทาง 

	 การตลาดของเกษตรอนิทรย์ี.	รายงานฉบบัสมบรูณ์.	ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวัตกรรม	(สกสว.)

ดิจิตัลแพลตฟอร์ม: เพิ่มช่องทางการตลาด
ของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ไทยสู่สังคมเกื้อกูล1

	 ในช่วง	2	ทศวรรษทีผ่่านมา	การท�าการเกษตรและอาหารปลอดภยัเป็นเรือ่งทีผู่ค้นเริม่ให้ความส�าคัญ 

โดยเฉพาะประเทศทีพ่ฒันาแล้ว	ตลาดสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี	รวมถงึสนิค้าเกษตรปลอดภยัมกีารขยายตวั 

มากขึ้นในแต่ละปี	 สอดคล้องกับเป้าหมายที่สองของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ	 กล่าวคือ	 

การมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน	 ด�าเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกันในการเพิ่ม

ความสามารถในการผลิตและช่วยรักษาระบบนิเวศ	 ในส่วนของประเทศก�าลังพัฒนา	 การมีอาหารที่

เพยีงพออิม่ท้องนัน้อาจจะเป็นประเดน็ความส�าคญัในระดับต้นๆ	แต่อย่างไรก็ดีผูค้นทีม่รีายได้ปานกลาง 

และสงูมแีนวโน้มทีจ่ะบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภยัหรอืเกษตรอนิทรีย์เพิม่มากข้ึน	ตลาดสินค้าดงักล่าว

จึงขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

	 ส�าหรับประเทศไทย	 ความท้าทายของการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์มีอยู่หลายด้าน

ด้วยกัน	อาทิ	การขาดข้อมูลความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานและประเภทของการผลิตเกษตรอินทรีย์

และเกษตรปลอดภัย	ทั้งความหลากหลายของมาตรฐานในประเทศไทยเองและมาตรฐานสากล	อีกทั้ง

ในตลาดยังขาดความหลากหลายของสินค้า	 เนื่องจากไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้น	 สินค้าเกษตรอินทรีย์ 

มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป	ผู้บริโภคยังขาดความเชื่อมั่น	ขาดความไว้วางใจในคุณภาพ

และมาตรฐานของสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี	เมือ่พจิารณาห่วงโซ่อปุทานต้นน�า้	เกษตรกรยงัให้ความเช่ือมัน่ว่า

สารเคมีก�าจัดศัตรพูืชมปีระสิทธภิาพในการควบคุมความเสียหายในผลิตผลเกษตร	ส่วนดา้นผูจ้�าหนา่ย

ปัจจยัการผลติยงัคงสร้างแรงจงูใจกระตุ้นการใช้สารเคมขีองเกษตรกรเพือ่เพิม่ยอดจดัจ�าหน่าย	สารก�าจดั

ศตัรพูชืชวีภาพยงัมข้ีอจ�ากัดด้านความรู้	ความเข้าใจในการใช้	ด้านการตลาด	เกษตรกรยังไม่สามารถเป็น 

ผูก้�าหนดราคาสนิค้าได้	สดัส่วนก�าไรส่วนใหญ่จงึอยูก่บัพ่อค้าคนกลาง	ประกอบกบัพืน้ที	่“ตลาดสีเขยีว” 

ที่ช่วยให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้โดยตรงยังมีอยู่จ�ากัด	 อย่างไรก็ดี	 การซื้อขายออนไลน	์ ผ่านโซเชียลมีเดีย 

และสื่อต่างๆ	 ได้รับความนิยมมากขึ้น	 โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรค	 Covid-19	 พร้อมกับ 

เกิดการขยายตัวของช่องทางการขนส่ง	 ซ่ึงเป็นกลไกสนับสนุนส�าคัญที่ช่วยให้เกษตรกรมีช่องทาง 

การจัดจ�าหน่ายสินค้าได้มากขึ้น
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	 จากประเด็นปัญหาข้างต้น	“มูลนิธิสังคมสุขใจ”	 จึงได้ริเริ่ม	“สามพรานโมเดล: โมเดลเกื้อกูล

สังคม”	ในปี	พ.ศ.	2553	มุ่งประสงค์ที่จะด�าเนินการขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วม

บนฐานการค้าที่เป็นธรรม	 โดยมีเป้าหมาย	“ชีวิตท่ีสมดุล	 อันประกอบด้วยการมีสุขภาพ	 สิ่งแวดล้อม	

สงัคมและเศรษฐกจิทีด่”ี	สามพรานโมเดล	จงึเป็นโมเดลทางธรุกจิทีเ่ชือ่มต่อห่วงโซ่จากเกษตรกรต้นน�า้	

สูผู่ป้ระกอบการกลางน�า้	และผูบ้รโิภคทีป่ลายน�า้	มกีารศกึษาถอดบทเรยีนและพฒันามาอย่างต่อเนือ่ง	

จนเมื่อปี	พ.ศ.	2556	 ได้น�า PGS (Participatory Guarantee System) หรือ	ระบบการรับรอง 

แบบมส่ีวนร่วมทีไ่ด้รบัการยอมรับในระดบัสากลมาเป็นเครือ่งมอืสร้างความโปร่งใสในกระบวนการผลติ

สินค้าเกษตรอินทรีย์	 ผ่านการตรวจสอบรับรองของกลุ่มซึ่งเหมาะสมกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

ของชุมชน	พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค	อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรจ�านวนหนึ่ง

ทีไ่ม่สามารถเข้าถงึวธีิการรบัรองสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีจากหน่วยงานภายนอกทีม่ค่ีาใช้จ่ายค่อนข้างสูงได้ 

มลูนธิิฯ	มกีารท�างานร่วมกับเกษตรกรอนิทรย์ีอย่างใกล้ชดิตลอดกระบวนการผลติ	ต้ังแต่ระยะปรบัเปล่ียน 

จากการผลิตทั่วไปมาเป็นเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน	พร้อมกับส่งเสริมด้านการตลาด	 การสร้าง 

แบรด์สินค้าอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร	 ประกอบกับหนุนเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ	 

ผู้บริโภคและภาคส่วนต่างๆ	ตลอดห่วงโซ่คุณค่าจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการค้าที่เป็นธรรม

	 นอกเหนือจากการน�า	 PGS	มาเป็นเครื่องมือสร้างมาตรฐานสินค้าอินทรีย์และสร้างความเชื่อมั่น 

ให้กบัผูบ้รโิภคแล้ว	สามพรานโมเดล	ยงัน�าเครือ่งมอื	Social Movement Marketing หรอื การตลาด 

แบบสงัคมขบัเคลือ่น	โดยมเีป้าหมายให้ผูท้ีมี่ส่วนเกีย่วข้อง	ได้แก่	เกษตรกรผูผ้ลติสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี	

ผู้ประกอบการ	 และผู้บริโภค	 ได้ร่วมเป็นแรงขับเคล่ือนสังคมเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน	 โดยการสร้าง 

แรงบันดาลใจผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมที่มูลนิธิฯ	 เป็นผู้สนับสนุน	 แล้วผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ลงมือ

ปฏิบัติจริงตามบทบาทและความสนใจของตน	 เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ 

ซึ่งกันและกัน	(Inspire	>	Learn	>	Act	>	Share)

Inspire Learn Act Share

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



	 จากการพัฒนาโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมอย่างต่อเนื่อง	 ขยายผลการพัฒนาโมเดลใหม่เพื่อให้เกิด 

การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่คุณค่า	 เป็นการด�าเนินธุรกิจผ่านดิจิตัลแพลตฟอร์ม	 

(Digital	 platform)	 จนเกิดเป็น	Thai Organic Platform	 โดยในช่วงแรกได้รับการสนับสนุน 

การพัฒนาซอฟต์แวร์จากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 (NIA)	 ซึ่งช่วยให้เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์	 

ผู้ประกอบการธุรกิจกลางน�้า	 และผู้บริโภค	 สามารถขยายเครือข่ายความร่วมมือของพันธมิตรใน 

วงกว้างขึ้น	 ลดทอนข้อจ�ากัดเชิงกายภาพในการเชื่อมโยงช่องทางการค้า	 และมีการรวบรวมสร้าง 

ฐานข้อมูลเพื่อน�าไปสู่การวิเคราะห์	วางแผนด้านการตลาดต่อไป

	 เพือ่การขยายผล	สามพรานโมเดลยงัสนบัสนนุกลุม่เกษตรกรอนิทรย์ีให้เป็นผู้ประกอบการ	SMAE	

(Small	Medium	Agriculture	Enterprises)	สามารถด�าเนนิการค้าทัง้กับองค์กรธรุกจิแบบ	Business 

to	 Business	 (B2B)	 หรือ	 Business	 to	 Consumer	 (B2C)	 ซ่ึงเป็นการยกระดับเกษตรกรให้เกิด 

ความเข้มแข็ง	 พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น	 สามารถขยายช่องทางการตลาดและเป็นผู้ประกอบการสินค้า

เกษตรอินทรีย์เอง	 พร้อมกับเชิญชวนผู้ประกอบการ	 อาทิ	 โรงแรม	 ร้านอาหาร	 ผู้แปรรูป	 เกิดเป็น 

ธุรกิจเกื้อกูลสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และรวมถึงกระตุ้นผู้บริโภคที่ตื่นตัว	 มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อม	 ที่ไม่เพียงซื้อหรือบริโภคสินค้า	 แต่เป็นผู้บริโภคที่สนใจเรียนรู้	 ติดตามข้อมูลข่าวสาร	 

เข้าร่วมกจิกรรมของสามพรานโมเดล	แล้วน�าไปทดลองปฏิบตั	ิสะท้อนความคิดเหน็เพือ่ให้เกิดการพัฒนา

ปรบัปรงุ	แล้วแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองให้กับผูบ้รโิภคอืน่ๆ	เกดิผูน้�าการเปลีย่นแปลง	ไปสู่สงัคม

แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม

THAI ORGANIC PLATFORM

สามพรานโมเดล
โมเดลธุรกิจเกื้ อกูลสังคม
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	 Thai	Organic	Platform	ประกอบด้วยงาน	3	ส่วนระหว่างกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ที่ม ี

ส่วนเกี่ยวข้องหลัก	ได้แก่	ส่วนแรก	คือ	งานต้นน�้าหรือระบบจัดการเพาะปลูกและการสร้างมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์	 เพื่อช่วยให้เกษตรกรอินทรีย์สามารถวางแผนการผลิต	 ผ่านการบันทึกข้อมูลกิจกรรม

และปัจจัยการผลิตผ่าน	 Application	 ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้	 3	 ประการ	 คือ	 1)	 ช่วยค�านวณ

ต้นทุน	 ประเมินปริมาณผลผลิต	 และการจัดจ�าหน่ายสินค้า	 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ประกอบการ

ขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย	์แล้วยังช่วยสนับสนุนระบบการตรวจสอบย้อนกลับ	(traceability)	 

2)	งานส่วนที่สอง	คือการจัดการค้าแบบ	e-commerce	ให้กับกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ที่ได้บันทึกข้อมูล

การผลิตข้างต้นได้เสนอขายผลผลิตสินค้าในราคาที่เกษตรกรเป็นผู้ก�าหนด	พร้อมกับถ่ายทอดเรื่องราว 

ในกระบวนการผลิต	 ทั้งการจัดจ�าหน่ายแบบ	 B2B	 หรือ	 B2C	 ผ่านตลาดออนไลน์	 (marketplace)	 

โดยลูกค้าที่เป็นท้ังผู้ประกอบการกลางน�้าและผู้บริโภคสามารถให้ข้อเสนอแนะย้อนกลับมาเป็น 

ข้อมูลที่ช่วยพัฒนาด้านการผลิตและการบริการ	 รวมถึงการรีวิวให้คะแนนความพึงพอใจ	 3)	 ในงาน 

ส่วนสดุท้ายนัน้	เป็นส่วนงานปลายน�า้	คอื	การสร้างการมส่ีวนร่วมของลูกค้า	(customer	engagement)	

ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงลูกค้าผ่านกิจกรรมและการสื่อสารที่คาดว่าลูกค้าให้ความสนใจ	 อาทิ	 ช้อป	 กิน	 

เที่ยว	 เรียนรู้	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกลุ่มเกษตรกร	 ผู้ประกอบการกลางน�้า	 และภาคีพันธมิตร 

ในเครือข่าย	

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



	 จากแนวคิดการการด�าเนินงาน	Thai	Organic	Platform	ข้างต้น	และการสนับสนุนนวัตกรรม

ซอฟต์แวร์	 โดย	 ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 ได้พัฒนามาสู่การต่อยอดใน	 โครงการ	 “การพัฒนา

โมเดลใหม่ทางธุรกิจผ่านดิจิตัลแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มช่องทางการตลาดของ

เกษตรอนิทรย์ี”	โดยการสนับสนนุการวจิยัจากส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์	วจิยัและ

นวัตกรรม	 (สกสว.)	 เพ่ือน�า	 Thai	 Organic	 Platform	 (TOP)	 ไปเผยแพร่ในกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 

การพัฒนาระบบ	 verification	 เพิ่มเติม	 กล่าวคือ	 การตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ	 ด้วยเทคโนโลยี	 

Blockchain	 ที่จะช่วยสร้างความเช่ือม่ันให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า	 พร้อมกับ 

พัฒนาโมเดลใหม่ทางธุรกิจสินค้าเกษตรอินทรีย์	 โดยโมเดลใหม่ทางธุรกิจผ่านดิจิตัลแพลตฟอร์มน้ี 

เป็นงานวจิยัเชงิปฏบิตักิาร	โดยม	ี“มูลนธิสิงัคมสุขใจ” เป็นผูขั้บเคลือ่นหลกั	ทางโครงการฯ	ได้วิเคราะห์ 

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	 หรือ	 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 (stakeholders)	 ที่จะมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของ

โครงการ	มีแนวโน้มจะเข้ามาเป็นภาคีหุ้นส่วน	(boundary	partners)	ได้แก่	กลุ่มเกษตรกรทั้งในและ

นอกเครือข่ายสามพรานโมเดลมากกว่า	500	รายในพื้นที่	10	จังหวัด	กลุ่มผู้ประกอบการกลางน�า้	เช่น	

ร้านอาหาร	โรงแรม	ผู้ผลิตสินค้าแปรรูป	ประมาณ	60	ราย	และผู้บริโภคเกือบ	3,000	รายที่มีแนวโน้ม

ท่ีจะยอมรับและใช้	 TOP	 ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ	 ท่ีสามารถช่วยสนับสนุน	 อาทิ	 สถาบันการศึกษา	

ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	เป็นต้น	

	 จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ท�าให้โครงการฯ	 สามารถระบุภาคีหุ้นส่วนที่ทางโครงการฯ	 

จะด�าเนินการด้วย	 โดยจัดกลุ่มของเกษตรกรตามลักษณะ	ความพร้อม	 เงื่อนไขและข้อจ�ากัด	 ที่จะน�า 

ไปสู่การสร้างความร่วมมือที่แตกต่างกันออกเป็น	 3	กลุ่ม	 ได้แก่ “กลุ่มชวนท�า”	 กล่าวคือ	 เกษตรกร 

ทีม่คีวามพร้อม	มทีกัษะ	มกัเป็นเกษตรกรรุน่ใหม่หรอืผูท้ีเ่ปิดรบัการเรยีนรู	้ซึง่ทางโครงการฯ	จะเริม่ต้น 

ให้เกษตรกรกลุ่มนี้เป็นต้นแบบในการใช้	 TOP	 แล้วเชิญชวนกลุ่มเกษตรกรที่เหลือให้เริ่มทดลอง	 

“กลุม่พาท�า” คอื	เกษตรกรท่ีมคีวามสนใจและทกัษะเบือ้งต้น	แต่ต้องอาศัยการน�าพาให้เกดิการเรยีนรู้ 

เครื่องมืออย่างเป็นระบบ	 โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ	 ช่วยสนับสนุนให้ทดลองใช้	 TOP	 จนเกิด 

ความมั่นใจ	ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดใน	3	กลุ่ม	“กลุ่มช่วยท�า”	คือ	เกษตรกรที่มีข้อจ�ากัด

ในการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยี	เช่น	กลุ่มผู้สูงวัย	ซึ่งทางโครงการฯ	ต้องช่วยสนับสนุนอย่างใกล้ชิด 

และต่อเนื่อง	เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีโอกาสเรียนรู้	ทดลองใช้	จนกระทั่งคุ้นเคยและเกิดความมั่นใจ

ที่จะใช้งาน	 TOP	 ด้วยตนเอง	 หรือในบางกรณีต้องหาแรงหนุนเสริม	 เช่น	 ลูกหลานที่มีความคุ้นเคย 

กบัเทคโนโลย	ีหรอืกลุม่เกษตรกรทีม่ทีกัษะมาช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	ทัง้นี	้กระบวนการด�าเนนิงานของ 

โครงการฯ	 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ให้กับกลุ่มเกษตรกร	 เริ่มแรกจะต้องส่ือสารสร้างความเข้าใจ

กับเกษตรกร	 เพ่ือให้เกิดการเปิดใจเรียนรู้	 โดยให้เห็นถึงกระบวนการท�างานในภาพรวมทั้งหมด 

จากแผนภาพ	พร้อมล�าดับขั้นตอนการด�าเนินงานของ	TOP	ระหว่างการเรียนรู้ทดลองใช้นั้น	เกษตรกร

จะเห็นการเคลื่อนผ่านจากล�าดับหน่ึงไปสู่อีกล�าดับหน่ึงท�าให้ทราบถึงเส้นทางการท�างานของทั้งระบบ	

แล้วให้เกษตรกรลงมือปฏิบัติเองและมีการท�าซ�้าจนเชี่ยวชาญ	พร้อมกับเปิดรับฟังเสียงสะท้อน	เพื่อน�า

ข้อมูลไปปรับปรุงระบบ	TOP	ให้สมบูรณ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
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	 ในส่วนของผูป้ระกอบการกลางน�า้ทีส่นใจเข้าร่วมโครงการฯ	ส่วนใหญ่มักมคีวามสนใจเกษตรอนิทรย์ี 

และวิถีอินทรีย์เป็นทุนเดิม	 ดังนั้น	 การแนะน�า	 TOP	 จึงเน้นเพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสัมพันธ ์

ทีม่ากกว่าการซือ้ขายวตัถดุบิทางการเกษตรแบบทัว่ไป	แต่รวมไปถงึสร้างความเข้าใจถงึข้อจ�ากดัในแต่ละ 

ฤดกูาลผลติของเกษตรกร	ความแปรปรวนจากสภาพดนิฟ้าอากาศ	เพ่ือให้ผูป้ระกอบการสามารถปรบัตวั 

มีแผนส�ารองมารองรับ	 ตลอดจนส่ือสารสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภค	 ซึ่งหัวใจส�าคัญที่ผู้ประกอบการ

ต้องการ	คือ	คุณภาพของสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เชื่อมั่นได้	 ภายใต้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ	และ

ความต่อเนื่องในปริมาณเพื่อน�าไปวางแผนธุรกิจ	รวมถึงราคาที่เป็นธรรม	ซึ่งในกรณีที่ใช้	TOP	จะเป็น 

การเชื่อมตรงร่วมวางแผนการเพาะปลูกกับกลุ่มเกษตรกร	 เป็นการสร้างความมั่นใจและเป็นโอกาส

ทางการตลาดในการร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ที่เป็นจุดขายใหม่	 และสร้างความแตกต่างจาก

ผู้ประกอบการรายอ่ืน	 กล่าวได้ว่า	 ผู้ประกอบการกลางน�้ามีบทบาทส�าคัญในการเป็นผู้สนับสนุน 

ให้เกิดการขยายตัวของกลุ่มเกษตรกรและเพิ่มก�าลังการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	 และรวมถึงเป็น 

ผู้สื่อสารเชื่อมโยงผู้บริโภคท่ีเป็นลูกค้าของผู้ประกอบการให้เข้ามาเรียนรู้ท�าความรู้จักแหล่งที่มา 

ของวตัถดุบิ	นบัเป็นการสร้างฐานตลาดท่ีกว้างขวางขึน้	นอกจากนี	้ผูป้ระกอบการบางรายสามารถจัดท�า

โปรโมชัน่ร่วม	(co-promotion)	ให้เกษตรกรและผูบ้รโิภคได้มาร่วมกจิกรรมส่งเสรมิเรยีนรูด้้านเกษตร

อินทรีย์ซึ่งถือได้ว่าเป็นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยเช่นกัน

	 ด้านความต้องการของผู้บริโภคผู้สนใจเป็นสมาชิก	 TOP	 ถือได้ว่าเป็นภาคส่วนส�าคัญในการ 

ขบัเคลือ่นสงัคมเกษตรอนิทรย์ีไทย	ผู้บรโิภคส่วนใหญ่เป็นกลุม่ทีส่นใจซือ้หาสนิค้าอนิทรย์ีอย่างต่อเนือ่ง

ผ่านช่องทางของร้านค้าหรือตลาดเป็นหลัก	 TOP	 จึงเป็นช่องทางการซื้อสินค้าอินทรีย์ทางออนไลน ์

ที่อ�านวยความสะดวกพร้อมกับสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภคได้	 พร้อมกันนี้	 ความสนใจของ 

ผู้บริโภคไม่เพียงจ�ากัดแต่สินค้าคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดี	แต่ยังรวมถึงต้องการสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิต 

สินค้าอินทรีย์	 จึงเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมเกษตรอิทรีย์ 

ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้	ท่องเที่ยว	การฝึกอบรมต่างๆ

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



	 ในขอบเขตของโครงการฯ	 ที่สามารถบริหารจัดการ	 หรือควบคุมได้	 (sphere	 of	 control)	 คือ	 

การพัฒนาโมเดลธุรกิจดิจิตัลแพลตฟอร์มส�าหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์	 หรือเรียกได้ว่าเป็นผลผลิต	

(output)	 ของโครงการวิจัย	 ซ่ึงการผลักดันให้ถูกน�าไปใช้จนเกิดเป็นผลลัพธ์	 (outcome)	 ได้นั้น	 

เม่ือจัดท�าแผนที่ผลลัพธ์	 (outcome	mapping)2	 ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่แสดงความเชื่อมโยงกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากการน�าผลผลิตของโครงการไปขยายผลกับภาคีหุ้นส่วนต่างๆ	 เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งในในด้านพฤติกรรม	ทัศนคติ	ความสัมพันธ	์หรือการยอมรับ	ทางโครงการฯ	จะต้องให้ความส�าคัญ 

กบัขอบเขตทีอ่ยูน่อกบริบทของโครงการวจิยัแต่โครงการสามารถมอีทิธพิลถงึได้	(sphere	of	influence)	

โดยเน้นการท�างานร่วมกับภาคีหุ้นส่วนที่คาดว่าจะมีปฏิสัมพันธ์	 หรือมีโอกาสที่จะมีอิทธิพลให้เกิด 

การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์	ซึง่เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงในวงกว้าง	(sphere	of	concern)	

ก็จะเกิดผลกระทบต่อสังคมตามมา

2 แผนที่ผลลัพธ์	 ถูกพัฒนาโดย	 International	 Development	 Research	 Centre	 (IDRC)	 และองค์กรพันธมิตร	 
	 สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่	 Earl,	 Sarah.	 F.	 Carden.	 T.	 Smutylo.	 (1971-).	 “Outcome	mapping:	 building	 
	 learning	 and	 reflection	 into	 development	 program”.	 International	 Development	 Research	 Centre	 

	 (IDRC).	Canada.	ISBN	0-88936-959-3

Thai Organic Platform (TOP)
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มูลนิธิสังคมสุขใจ

เกษตรกรสามพรานโมเดล

เกษตรการเคร�อข�ายอื่น

ผู�ประกอบการกลางน้ำ

ผู�บร�โภค

หน�วยงานสนับสนุนอื่นๆ
เช�น สถาบันการศึกษา ธ.ก.ส.
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Love to see

Like to see

Expect to see

•	 เกษตรกรในโครงการฯ	ที่ผ่าน
	 การอบรม	ใช้	TOP	ในระบบการ 
	 ผลิตและขาย	B2B	และ	B2C

•	 เกษตรกรที่มีทักษะช่วยแนะน�า
	 การใช้	TOP	ให้กับเกษตรกร
	 ที่มีข้อจ�ากัดในการเรียนรู้
•	 เกษตรกรในโครงการฯ	สามารถ 
	 เผยแพร่	TOP	ส่งผลให้เกษตรกร 
	 อื่นๆ	สนใจใช้

•	 เกษตรกรในโครงการฯ		 	
	 สามารถน�าเสนอแนวคิดจาก 
	 ประสบการณ์การใช้	TOP	 
	 เพื่อพัฒนารูปแบบการตลาด 
	 สินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยให้ 
	 สอดคล้องกับพลวัตของ 
	 การตลาด

•	 ผู้ประกอบการที่ทางโครงการฯ	 
	 ได้ไปแนะน�า	มีการยอมรับและ 
	 ใช้	TOP	ในการวางแผนธุรกิจ

•	 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
	 โครงการฯ	สามารถส่งเสริม	 
	 และแลกเปลี่ยนแนวคิด
	 การใช้	TOP	ให้กับผู้บริโภค
	 และผู้ประกอบการอื่น	

•	 ผู้ประกอบการมีบทบาทส�าคัญ 
	 ในการพัฒนารูปแบบธุรกิจ 
	 เกื้อกูลสังคม

•	 ผู้บริโภคที่ได้รับข้อมูล 
	 ประชาสัมพันธ์จากโครงการฯ	 
	 ใช้	TOP	ในการสั่งซื้อสินค้า

•	 ผู้บริโภคอื่นๆ	สนใจเป็นสมาชิก 
	 และใช้	TOP	ในการสั่งซื้อสินค้า

•	 ผู้บริโภคสนับสนุนให้ข้อเสนอแนะ	 
	 เพื่อก�าหนดทิศทางของระบบ 
	 สินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยให้เกิด 
	 ความยั่งยืน

	 ทางโครงการฯ	 จะต้องวาดภาพ	 ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์	 (outcome	 challenges)	 ของแต่ละ 

ภาคีหุ้นส่วน	ซึ่งเมื่อน�ามาจัดเรียงตามเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า	 (progress	markers)	ของโครงการฯ	

จะสามารถพิจารณาได้เป็น	3	ระดับ	คือ	ระดับที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หรือ “Expect to see”	ซึ่งเป็น

สิ่งที่เกิดขึ้นง่ายที่สุด	หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นเกณฑ์ที่บ่งบอกถึงความส�าเร็จของโครงการฯ	 ในเบื้องต้น	 

ระดับที่อยากจะให้เกิดขึ้น หรือ “Like to see”	 เป็นเกณฑ์ที่ยากขึ้นมา	ซึ่งบ่งชี้ถึงความส�าเร็จของ 

โครงการฯ	ในขอบเขตทีก่ว้างขึน้	และในส่วนสดุท้าย	คือ	ระดบัทีถ้่าเกดิขึน้ได้จะดีมาก หรอื “Love to 

see”	ซึ่งเป็นสิ่งที่โครงการฯ	ไม่ได้คาดหวังแต่หากเกิดขึ้นก็สามารถบ่งชี้ได้ถึงความส�าเร็จของโครงการ

อย่างยั่งยืน	

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



	 โดยสรุป	การพัฒนาโมเดลใหม่ทางธุรกิจผ่านดิจิตัลแพลตฟอร์ม	เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ไทยจัดได้ว่าเป็น	เส้นทาง	(pathway)	หนึ่งที่ช่วยยกระดับภาคการเกษตรอินทรีย์

ของไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน	 เสริมสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ประกอบการกลางน�้าและผู้บริโภค	

สนับสนุนการค้าที่เป็นธรรม	 เชื่อมโยงแต่ละภาคส่วนให้ร่วมกันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเก้ือกูล 

ซึ่งกันและกัน	 อย่างไรก็ตาม	 ยังคงมีความท้าทายอีกหลายประเด็นที่ต้องทุกภาคส่วนจะต้องเรียนรู ้

และก้าวต่อไป	อาทิ	การยกระดับปัจจัยการผลิตที่ทดแทนสารเคมีให้มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถ

หาซือ้ได้ง่าย	การสร้างความรูค้วามเข้าใจในตรารบัรองมาตรฐานสนิค้าในแต่ละประเภท	เช่น	ผักอนิทรย์ี	

ผักปลอดภัย	 การพัฒนารูปแบบระบบการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์	 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

และการจัดท�าระบบควบคุมภายในท่ีมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติกับกลุ่มเกษตรกรแต่ละขนาด	 

การเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์รูปแบบอื่นๆ	 เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้น	 เป็นต้น	

เพื่อให้เกษตรอินทรีย์ไทยมีความเข้มแข็งและยั่งยืนยิ่งขึ้น	

“การท�างานร่วมกับภาคีหุ้นส่วนพร้อมกับระบุแผนที่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์.. 

จะช่วยให้โครงการวิจัยเดินตามเส้นทางสู่ผลกระทบที่คาดหวังได้…”
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ตอนที่ 3

เสียงสะท้อน
จากนักวิจัย



เสียงสะท้อนจากนักวิจัย

	 โครงการวิจัยชุด	“การจัดการการยกระดับห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร”	ในแผนงานการพัฒนา 

ภมูภิาคและจงัหวดั	4.0	(SIP4)	ได้ให้การสนบัสนนุโครงการย่อยรวม	10	โครงการ	ระยะเวลาด�าเนนิการ 

1	 ปี	 มีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เอื้อต่อเกษตรกรต้นน�้า	 มีรูปแบบ/กลไก/ระบบขับเคล่ือน

เศรษฐกิจหมนุเวยีนในพืน้ทีผ่่านห่วงโซ่คณุค่า	(value	chain)	ทีส่ะท้อนสูเ่กษตรกร	มีพืน้ทีด่�าเนนิงานที ่

ค�านึงถึงภูมิประเทศที่มีสินค้าเกษตรที่ส�าคัญและมีโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรต้นน�้าสูง 

มีโอกาสพัฒนาศักยภาพท่ีจะเป็นตัวแทนในการสนับสนุนการศึกษา	 ที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของ

ประเทศไทย	ได้แก่	ภาคเหนอื:	โคเนือ้	ไก่	และไม้สกั	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื:	โคเนือ้	และไก่	ภาคกลาง:	 

เมล็ดพันธุ์ข้าว	และผักอินทรีย์	ภาคใต้:	อาหารทะเล	เงาะ	และทุเรียน	

	 ชุดโครงการฯ	 มีความคาดหวังให้งานวิจัยภายใต้กรอบงานน้ี	 สามารถสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ในพื้นที่	 และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนให้ได้อย่างน้อย	 30%	 ดังนั้นการพิจารณาโครงการ

ย่อยของชุดโครงการจึงต้องมีความเข้มข้นในทุกขั้นตอน	 ตั้งแต่การคัดกรองข้อเสนอโครงการ	 

การติดตามประเมินและชี้แนะการด�าเนินกิจกรรม	 การรับฟังรายงานผลการด�าเนินงาน	 2	 ครั้งจาก 

ผู้ทรงวุฒิที่เกี่ยวข้องด้านเนื้อหา	ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร	ด้านก�าหนดนโยบาย	และด้านสื่อสารสังคม	

จนได้ผลงานภายในก�าหนดเวลา

	 หัวใจส�าคัญของชุดโครงการฯ	 นี้คือ	 กลไกวิธีการจัดการวิจัยให้ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่มีรายได้ดีขึ้น	 

มีวิธีการท่ีสามารถเปลี่ยนเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ	 หรือหาทางเชื่อมเกษตรกรกับผู้ประกอบการ 

เพื่อดึงรายได้ของภาคการเกษตรให้เพิ่มขึ้นด้วยความรู้ในการใช้งาน	 ให้ความรู้เข้าไปช่วยยกระดับ

เศรษฐกิจฐานราก	นักวิจัยจึงต้องเข้าใจห่วงโซ่อุปทาน	(supply	chain)	ต้องท�าความเข้าใจผู้เกี่ยวข้อง

ในห่วงโซ่อุปทาน	เพื่อที่จะได้วางแผนวิจัยให้เกิดผลกระทบกับคนหรือชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ชุดโครงการฯ	 ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพิเศษ	 เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารและท�าวิจัยรวม	 4	 ครั้ง	 

ครัง้ที	่1:	Log	Frame	เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเขยีนแผนงานโครงการ	ครัง้ที	่2:	การจดัการ	Supply	Chain	

และโมเดลธุรกิจ	 BMC	 (Business	Model	 Canvas)	 ครั้งท่ี	 3:	 Objective	 Key	 Result	 เพื่อผลที่ 

ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นรูปธรรม	 ครั้งท่ี	 4:	 การประเมินผลกระทบจากการวิจัย	 SMAE	 สู่การ

ใช้ประโยชน์ที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม	 ทั้งนี้เพื่อให้นักวิจัยเข้าใจงานวิจัยที่ก�าลัง

ด�าเนินการ	มีวิธีวิจัยที่เหมาะสม	เข้าใจเป้าประสงค์ของหน่วยจัดสรรทุน	สามารถสร้างผลลัพธ์งานวิจัย	

มีผู้น�าผลวิจัยไปใช้งาน	เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง	สร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในพื้นที่

เป้าหมาย	รวมทั้งสามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วประเทศ
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	 เมื่อสิ้นสุดการด�าเนินงานของโครงการวิจัย	 ชุดโครงการฯ	 จึงประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นจาก 

นกัวจิยัทีเ่ป็นฝ่ายรบัทนุสะท้อนการด�าเนนิงาน	สะท้อนประโยชน์จากการสนบัสนนุและระบบการจดัการ

ของชุดโครงการฯ	สะท้อนอุปสรรคระหว่างการด�าเนินงานว่ามีมากน้อยเพียงใด?	และไดแ้ก้ไขอยา่งไร?	

มีความอึดอัดคับข้องใจที่อยากเสนอให้มีการปรับปรุงหรือไม่?

	 ต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นจากนักวิจัย	ทั้ง	10	โครงการในด้านต่างๆ	ที่ได้รวบรวมและสรุปไว้

 1. ประเด็นทุนวิจัย เป้าหมาย วิธีการ งบวิจัย

  	 เป็นทุนวิจัยที่ดีมาก	 เน้นกลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่นชัดเจน	วัตถุประสงค์มีความชัดเจนและ 

	 	 	 เป็นประโยชน์ทีจ่บัต้องได้	งบวิจยัเหมาะสมและครอบคลมุเนือ้หาการท�างานได้ด	ีแต่งบวจัิย 

	 	 	 ทีจ่่ายมายงันกัวิจยัค่อนข้างล่าช้า	โดยเฉพาะกบัโครงการท่ีวจิยัสนิค้ามฤีดกูาล	จ�าเป็นต้อง 

	 	 	 เร่งรัดงานให้ทันตามแผนที่ก�าหนด	ท�าให้มีผลกระทบต่อการท�างานทั้งกระบวนการ

  	 มีการก�าหนดเป้าหมายของการรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ชัดเจน	 ท�าให้นักวิจัยได้มุ่งเน้น 

	 	 	 เป้าหมายในการด�าเนินการวิจัยได้ตรงเป้าหมายชุดโครงการฯ	 เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ 

	 	 	 แหล่งทุนได้ก�าหนด	 นอกจากน้ัน	 ในขั้นตอนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยได้มีการ 

	 	 	 จัดอบรมในหัวข้อท่ีมีความเก่ียวข้อง	 ซ่ึงท�าให้การจัดท�าข้อเสนอโครงการมีความสมบูรณ์ 

	 	 	 เพ่ิมมากข้ึน	และน�าไปสูก่ารด�าเนนิงานวิจยัได้ตามแผนและมตีวัช้ีวดัในการประเมนิผลลพัธ์ 

	 	 	 ทีเ่กดิขึน้ได้อย่างชดัเจน	การพิจารณางบประมาณสอดคล้องกบักจิกรรมการด�าเนนิโครงการ

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



 	 มีการก�าหนดประเด็นการวิจัยในการให้ทุน	เป้าหมาย	และแนวทางชัดเจน	ให้โจทย์การวิจัย 

	 	 ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์และความต้องการท่ีเกิดขึ้นจริงในพ้ืนท่ี	 ท�าให้การออกแบบวิจัย	 

	 	 ตลอดจนการขบัเคลือ่นงานวจิยัทีม่ผีูม้ส่ีวนเกีย่วข้องได้	มกีารท�างานร่วมกบัชุมชนอย่างแท้จรงิ	 

	 	 การให้ค�าแนะน�าของที่ปรึกษาโครงการช่วยให้การก�าหนดวิธีการวิจัยมีความชัดเจนขึ้น	 และ 

	 	 ท�าให้มองเห็นผลของการวิจัยที่จะได้รับชัดเจนด้วย

 	 เป้าหมายของชุดโครงการฯ	มีความชัดเจน	แต่การถ่ายทอดให้กับนักวิจัยก่อนเริ่มการพัฒนา 

	 	 ข้อเสนอโครงการ	 (proposal)	 ไม่ได้เน้นย�้า	 ท�าให้หลังพัฒนาโครงการวิจัยแล้ว	 นักวิจัย 

	 	 ต้องยึดที่ข้อเสนอโครงการเป็นหลัก	 งบวิจัยเหมาะสมและเพียงพอต่อกิจกรรมที่เสนอ	ท�าให้ 

	 	 สามารถท�าได้ทุกกิจกรรมที่ก�าหนดในข้อเสนอโครงการ

 	 เป้าหมายชุดโครงการฯ	ชัดเจน	ท�าให้การวางเป้าหมายโครงการมีความชัดเจนด้วย	อยากให้ 

	 	 เน้นเกษตรกรฐานรากแบบนี	้งบประมาณอาจต้องกระเบยีดกระเสียนบ้าง	วงเงนิควรอยูใ่นช่วง 

	 	 5-10	ล้าน/ปี	แต่ก็นับว่าเหมาะสมกับเป้าหมายและระยะในการท�างานครั้งนี้

 	 เห็นด้วยกับการระบุเป้าหมายที่ชัดเจนของผู้ให้ทุน	 เพื่อให้นักวิจัยท�างานได้ตรงเป้า	 โดยใช้ 

	 	 องค์ความรู้เดิมที่มีอยู่	 วิธีการวิจัยท่ีมี	 และองค์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ	 เข้ามาประกอบกัน 

	 	 เพื่อให้งานตอบโจทย์ได้ชัดเจน	 ด้วยงบประมาณที่ได้รับซึ่งเหมาะสมกับกรอบงาน	 ส�าหรับ 

	 	 บางโครงการทีส่ามารถต่อยอดต่อไปได้	เพือ่ให้เนือ้งานมคีวามสมบรูณ์	น�าไปสูก่ารใช้ประโยชน์ 

	 	 กับชุมชนหรือผู้ประกอบการได้อย่างชัดเจนควรได้รับการสนับสนุน	อยากให้ยังคงมีทุนวิจัย 

	 	 ในลักษณะนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
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  	 งบสนบัสนนุเหมาะสมกบัเป้าหมายโครงการทีเ่น้นการสร้างอาชีพเกษตรกร	ให้มีเศรษฐกจิ 

	 	 	 หมุนเวียนเพิ่มขึ้นไม่ต�่ากว่า	30%	รวมตลอดโซ่อุปทาน	โดยใช้ทุนความรู้จากงานวิจัยเดิม 

	 	 	 รวมท้ังพันธุส์ตัว์	ซ่ึงจ�ากดัใช้ได้เฉพาะพนัธุสั์ตว์ปีกทีผ่่านการปรบัปรงุพนัธุเ์ป็นพนัธุแ์ท้เท่านัน้ 

		 	 	 แต่โครงการก็เปิดกว้างให้ใช้ไก่พันธุ์อื่นได้

  	 งบสนับสนุนมีความเหมาะสม	 เป้าหมาย	 KR	 ที่แนะน�าให้ใช้เป็นสิ่งใหม่ส�าหรับทีมวิจัย	 

	 	 	 ช่วงแรกต้องปรับตัวและทัศนคติเกี่ยวกับการท�างานวิจัย	 เพื่อเปลี่ยนจากการท�าวิจัย 

	 	 	 รูปแบบเดิม	

  	 เปิดกว้างในการเสนอโครงการโดยมุง่เป้าชดัเจนในการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก	ท�าให้เกดิ 

	 	 	 ความหลากหลายและครอบคลุมในลักษณะงาน	 วิธีการวิจัยเอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ 

	 	 	 ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

สรุป: การที่ผู้ให้ทุนให้รายละเอียดและมีเป้าหมายชัดเจน ท�าให้นักวิจัยเข้าใจ จัดท�าโครงการ 
ให้มีเป้าหมายชัดเจนด้วย การสนับสนุนด้วยการอบรม ฝึกฝนและทดลองปฏิบัติอย่าง 
ต่อเนื่อง ท�าให้นักวิจัยได้รับการพัฒนา สามารถด�าเนินการงานวิจัยในรูปแบบใหม่ ทุนวิจัย 
มีความเหมาะสมครอบคลุมกรอบงานและแผนกิจกรรม กรอบวิจัยเอ้ือต่อการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนและการสร้างภาคีที่เกี่ยวข้อง

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์



 2. ประเด็นระบบสนับสนุน และติดตามหนุนเสริมโครงการ
 

  	 ดีเยี่ยม

  	 ดีมาก	มีระบบติดตามที่ดี	และเป็นการพัฒนานักวิจัยไปในตัว

  	 ดีมาก	 ชอบกิจกรรมสนับสนุนท่ีฝ่ายประสานงาน	 (สถาบันคลังสมองของชาติ)	 จัดให ้

	 	 	 เรียนรู้และได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบงานวิจัย	 ชอบการก�ากับงานของฝ่ายประสานงาน	 และ 

	 	 	 การติดตามผลอย่างสม�่าเสมอ

  	 มีการติดตามอย่างเป็นระบบ	ท�าให้การส่งงานตรงตามเวลา	และมีการพัฒนาเครื่องมือใน 

	 	 	 การท�างานให้กับนักวิจัยด้วยการอบรม	 เช่น	 การท�า	 Log	 Frame,	 Business	Model	 

	 	 	 Canvas	เป็นต้น	ท�าให้เห็นภาพการท�างานได้ชัดขึ้น

  	 มีการติดตาม	 ลงพื้นท่ีเพื่อท�าความเข้าใจบริบทการท�างาน	 ทีมบริหารชุดโครงการฯ	 

	 	 	 เปิดช่องทาง	พร้อมให้ข้อคดิเหน็และค�าปรกึษาเพือ่การพฒันาทัง้กบัโครงการทีด่�าเนนิการอยู่ 

	 	 	 และโอกาสงานในอนาคต

  	 เห็นด้วยกับระบบสนับสนุนที่ทางชุดโครงการฯ	 ด�าเนินการเป็นขั้นตอน	 (steps)	 เช่น	 

	 	 	 การจัด	 workshop	 ต่างๆ	 เป็นการสร้างแนวคิดและการท�างานให้แก่นักวิจัยได้เข้าใจ 

	 	 	 อย่างกระจ่าง	 ส่วนการติดตามจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 ทั้งการลงพื้นที่และการรับฟังรายงาน 

	 	 	 ความก้าวหน้า	ท�าให้สามารถปรับการท�างานให้อยู่ในทิศทางที่มุ่งสู่เป้าได้ตรงมากขึ้น

  	 มีระบบการติดตามที่ดี	 ในระหว่างการด�าเนินงานมีผู้ทรงคุณวุฒิลงพื้นที่ให้ข้อเสนอแนะ 

	 	 	 มาเยี่ยมให้ก�าลังใจนักวิจัย	พร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักวิจัย 

	 	 	 ก่อเกิดประโยชน์ต่อการท�างาน	

  	 ระหว่างการด�าเนินการวิจัย	 มีการลงพื้นที่วิจัยในชุมชน	 มีการจัดประชุมรายงาน 

	 	 	 ความก้าวหน้าของโครงการ	 และมีการอบรมการประเมินโครงการในเชิงเศรษฐศาสตร์	 

	 	 	 ด้านธุรกิจ	 ทั้งหมดนี้เป็นการเติมเต็มให้งานวิจัยด�าเนินการไปสู่เป้าหมายได้อย่างมี 

	 	 	 ประสิทธิภาพ	

  	 มีการติดตามโครงการ	 และมีการเยี่ยมชมโครงการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา	 

	 	 	 ผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย	 เพื่อให้เห็นวิธีด�าเนินการวิจัย	 เป็นโอกาสให้ได้ร่วมพูดคุยกับ 

	 	 	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (stakeholder)	 ซ่ึงในบางประเด็นอาจมีการปรับเปล่ียนตามสภาพ 

	 	 	 การด�าเนินงานของพื้นที่	ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
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สรปุ: ในภาพรวมจดัว่าดถีงึดมีาก ผู้วิจยัทกุโครงการชอบระบบตดิตาม ชอบการจดัฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนานักวิจัย ได้อาวุธใหม่ๆ ในการพัฒนาและปรับตัวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยแบบใหม่ 
ชอบการเยี่ยมชมการด�าเนินงานวิจัยในพื้นท่ีของทีมผู้ ให้ทุนและผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดโอกาส 
ให้ผู้ร่วมโครงการในพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และชอบค�าชี้แนะ การประเมินผล ท้ังจากการ 
เยี่ยมชมโครงการ และการรายงานผลการด�าเนินงานของนักวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

  	 เนื่องจากการพัฒนาโจทย์มุ่งเป้าให้เกิดผลจริงในพ้ืนที่	 ชุมชนรับรู้ได้ถึงผลที่จะเกิดขึ้น 

	 	 	 เมื่อเข้าร่วมการวิจัย	 ท�าให้การด�าเนินงานได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากชุมชน	 

	 	 	 มีการสื่อสารที่ใกล้ชิดกับนักวิจัย	การหนุนเสริมของชุมชนและการให้ความร่วมมืออย่างด ี

	 	 	 สร้างพลังในการท�างานวิจัยอย่างชัดเจน	

  	 ทีมวิจัยได้รับการสนับสนุนและการติดตามอย่างต่อเนื่อง	 ผ่านหลายช่องทางทั้งการคุย 

	 	 	 ผ่านไลน์กลุ่ม	 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 และโทรศัพท์	 ท�าให้ทีมวิจัยต่ืนตัวตลอดเวลา	 

	 	 	 ทีมวิจัยได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาการใช้เครื่องมือวิจัยที่ทันสมัย	 สอดคล้องกับเป้าหมาย 

	 	 	 ทีก่�าหนดไว้	นอกจากนัน้	ทีป่รกึษายงัให้เวลา	ให้ค�าแนะน�ากบัทมีวจิยัอย่างใกล้ชดิ	ตอบสนอง 

	 	 	 ความต้องการของทีมวิจัย	 และให้เวลาในการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเพียงพอ	 

	 	 	 มีการติดตามให้การสนับสนุนการด�าเนินงานวิจัยที่ดี	 ตามระยะเวลาที่เหมาะสม	 รวมทั้ง 

	 	 	 เพิ่มเติมการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อหนุนเสริมการด�าเนินงานผ่านการจัดอบรม	 

	 	 	 ระหว่างการด�าเนินการวิจัย	 มีการลงพื้นที่วิจัยในชุมชน	 มีการจัดประชุมรายงานความ 

	 	 	 ก้าวหน้าของโครงการ	 มีการอบรมในเร่ืองของการประเมินโครงการในเชิงเศรษฐศาสตร	์ 

	 	 	 ด้านธุรกิจ	ซึ่งเป็นการเติมเต็มให้งานวิจัยด�าเนินการไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

  	 การติดตามเพื่อเยี่ยมชมโครงการจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาและผู้ใช้ประโยชน์ 

	 	 	 งานวจิยั	เพือ่ให้เห็นรปูแบบของการด�าเนนิการวจิยั	มกีารร่วมพดูคุยกบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย	 

	 	 	 (stakeholder)	ซ่ึงในบางประเดน็อาจมกีารปรบัเปลีย่นตามสภาพการด�าเนนิงานของพืน้ที ่

	 	 	 ที่เกิดขึ้นจริงด้วย

  	 นักวิจัยได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ระหว่างท�างานอย่างดียิ่ง	 สามารถน�าไปใช้ในการ 

	 	 	 ปฏิบัติงานวิจัยและเขียนงานวิจัยได้ชัดเจนขึ้น	 มีการติดตามและช่วยแก้ปัญหาให้นักวิจัย 

	 	 	 ตลอดเวลา
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 3. ประเดน็นิเวศวิจัยและบริบทของพื้นท่ีท�าการเกือ้หนุน/ข้อจ�ากัดเปล่ียนแปลง 
  ผลวิจัยหรือไม่? อย่างไร?

  	 นิเวศวิจัยและบริบทของพื้นท่ีมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการด�าเนินการวิจัย	 เนื่องจากโจทย ์

	 	 	 มาจากปัญหาจริง	 ส่วนกระบวนการพัฒนาและติดตามของผู้ให้ทุนช่วยให้นักวิจัยเดินบน 

	 	 	 เส้นทางที่ถูกต้อง

  	 นเิวศและพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนั	ส่งผลอย่างมากต่อความแตกต่างในการด�าเนนิงานวจิยัตัง้แต่ 

	 	 	 คุณภาพวัตถุดิบ	พฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่	และการจัดการ	ส่วนการลงท�างาน 

	 	 	 ในพืน้ที	่เนือ่งจากมหาวทิยาลยัมปีฏสิมัพนัธ์ทีด่กีบัชมุชนมาเป็นเวลานาน	ท�าให้การท�างาน 

	 	 	 สะดวกและง่ายขึน้	เกดิการยอมรบัในชุมชนได้อย่างด	ีโดยเฉพาะการท�างานอย่างต่อเนือ่ง	 

	 	 	 งานวิจัยนี้จึงเหมาะกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่

  	 เนือ่งจากนกัวจิยัอยู่ในพืน้ท่ีศึกษา	ท�าให้เข้าใจบรบิทของผูท้ีเ่กีย่วข้องและนเิวศวจิยัในพืน้ที่ 

	 	 	 เป็นอย่างดี	ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคต่อการด�าเนินงานวิจัย

  	 บรบิทของพืน้ทีไ่ม่ได้ท�าให้ผลวจิยัเปลีย่นแปลง	เพราะนกัวจิยัมคีวามสมัพันธ์กบัเกษตรกร 

	 	 	 และพื้นที่มาก่อนเป็นอย่างดี	 กิจกรรมท่ีท�าเป็นที่สนใจของคนในพื้นท่ีด้วย	 จึงได้รับ 

	 	 	 ความร่วมมือดีมาก
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  	 บริบทพื้นท่ีและเครือข่ายสามพรานโมเดลสนับสนุนให้เกิดการส่ือสารได้อย่างต่อเน่ือง	 

	 	 	 แม้ในสถานการณ์โควิด-19	 ยิ่งเพิ่มโอกาสการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อหาทางแก้ปัญหา	 

	 	 	 ขณะที่เครือข่ายในพื้นที่อื่นพบข้อจ�ากัดการเดินทางในช่วงโควิด-19

  	 การท�างานวจิยัในพืน้ทีข่องนกัวจิยั	หรอืนกัวจิยัท้องถิน่	ท�าให้เกดิการตดิตามงานได้ใกล้ชดิ	 

	 	 	 ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน	 ส่งผลต่อคุณภาพของงานวิจัย	 และการพัฒนางานต่อเนื่อง	 

	 	 	 รวมทั้งต่อยอด

  	 ลกัษณะของพืน้ทีเ่ป้าหมายในการด�าเนนิการวจิยัไม่ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงผลการวจัิย	 

	 	 	 เนื่องจากได้มีการศึกษาถึงสภาพพื้นท่ีก่อนเริ่มด�าเนินการวิจัยแล้ว	 อย่างไรก็ตามยังมี 

	 	 	 พื้นที่ใกล้เคียงกลุ ่มเป้าหมายที่ศึกษาต้องการให้โครงการขยายผลไปถึงกลุ่มต่างๆ	 

	 	 	 ให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

  	 จากสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่ท�าให้การด�าเนนิวจิยั	และผลวจัิยเปลีย่นแปลง	เนือ่งจาก 

	 	 	 โครงการได้พัฒนาต้นแบบในพื้นที่และสร้างความสัมพันธ์กับผู ้มีส่วนได้เสียไว้แล้ว	 

	 	 	 ท�าให้การติดตามผลและการด�าเนินการช่วยทีมงานในช่วงที่ผ่านมาไม่สะดุด

  	 พื้นท่ี	 4	 จังหวัดท่ีศึกษามีระยะทางที่ห่างไกลกัน	 นับว่าเป็นปัญหาในระยะแรกของ 

	 	 	 การเริ่มต้นโครงการ	 แต่ต่อมาโครงการได้อาศัยนักวิจัยและเครือข่ายในพื้นที่ช่วยติดตาม 

	 	 	 และรายงานผลผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 แอพพลิเคชั่นไลน์	 เดิมการสร้างอาชีพจะใช ้

	 	 	 ไก่ประดู่หางด�าเพียงชนิดเดียว	แต่บริบทของพื้นที่และตลาดมีความหลากหลาย	โครงการ 

	 	 	 จงึขอปรบัเปลีย่นแผนงาน	โดยเพิม่สายพนัธุไ์ก่ทีใ่ช้สร้างอาชีพทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีแ่ละตลาด 

		 	 	 ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้ด�าเนินการได้	

สรุป: มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีมีบทบาทส�าคัญต่อการเก้ือหนุนงานวิจัยในพื้นที่ การท่ีนิเวศ
และบริบทพ้ืนท่ีแตกต่างกันหรือเปล่ียนแปลง ย่อมมีผลต่อการด�าเนินงาน แต่ความคุ้นเคย
กับชุมชนในพื้นท่ีศึกษา และสัมพันธภาพท่ีมีอยู่เดิมท�าให้อุปสรรคและผลกระทบน้อยลง  
มี 1 โครงการท่ีขอปรับแผนด�าเนินการให้เหมาะสมตามบรบิทและตลาดของพื้นท่ีท่ีศึกษา 
ซึ่งมีหลายแห่ง และได้รับความเห็นชอบ จึงสามารถด�าเนินงานวิจัยต่อและได้ผลวิจัยระดับดี
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 4. ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อความส�าเร็จของโครงการ 

  	 ความร่วมมอืของคนในพืน้ทีแ่ละผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	ให้ข้อมูลทีถ่กูต้องและเป็นจรงิ	สามารถ 

	 	 	 บอกปัญหาที่เกิดขึ้นจริง	(ไม่ใช่ปัญหาที่อยากบอก)	

  	 การมภีาคเีครอืข่ายภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่ข้าใจ	เข้าร่วมด�าเนนิงาน	และให้การสนบัสนนุ	 

	 	 	 รวมทัง้ขยายผล	พร้อมขับเคลือ่นไปสูแ่ผนยทุธศาสตร์จงัหวดั	ท�าให้งานวจิยัตอบโจทย์ของ 

	 	 	 พื้นที่	 รายได้ของเกษตรกรสูงขึ้น	 (มีก�าไรมากขึ้น)	 สามารถยกระดับคุณภาพและรายได้ 

	 	 	 ของธุรกิจเกษตรได้จริงและได้ทั้งระบบ	

  	 การให้ก�าหนดเป้าหมายชัดเจน	 มีโจทย์ชัดเจน	 การส่งมอบผลงานและวิธีการส่งมอบ 

	 	 	 ผลงานชัดเจน

  	 ความชัดเจนของการเข้ามาร่วมด�าเนินโครงการ	 (ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างกลุ่ม 

	 	 	 ร่วมด�าเนินการกับวัตถุประสงค์ของโครงการ)

  	 เกษตรกรในพื้นที่มีความเข้มแข็ง	 พร้อมที่จะรับและเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ	 เพื่อเพิ่ม 

	 	 	 ประสิทธิภาพการผลิต

  	 หวัหน้าโครงการ	มีวสิยัทศัน์	มคีวามเป็นผู้น�า	มคีวามมุง่ม่ัน	มสีมัพนัธภาพดีกบัคนทกุระดบั	 

	 	 	 มีศักยภาพและความสามารถในการสร้างการยอมรับของชุมชน

  	 มหาวิทยาลัยในพื้นที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน	 สร้างผลงานท่ีเป็นประโยชน์เป็นที ่

	 	 	 ประจักษ์มานาน

  	 นักวิจัยมีความรู้/ความเชี่ยวชาญ	มีความเข้มแข็ง	เกาะติดพื้นที่	มีความตั้งใจพัฒนาตนเอง	 

	 	 	 เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	ร่วมกัน	ท�างานเป็นทีมแบบบูรณาการทุกศาสตร์

  	 ทีมวิจัยควรมีเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าที่เลือกท�าวิจัย

  	 ผู้ทรงคุณวุฒิควรมีบทบาทตั้งแต่เริ่มต้น	ระหว่างจัดท�าข้อเสนอโครงการ	การให้ความเห็น 

	 	 	 ภายหลังที่โครงการท�าไปแล้ว	จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขยาก

  	 ที่ปรึกษาโครงการคอยติดตามและให้ค�าปรึกษา

  	 ระบบสนับสนุนติดตามและหนุนเสริมโครงการ	ท�าให้นักวิจัยเรียนรู้และเกิดการพัฒนา

  	 ระยะเวลาในการด�าเนินการวิจัยควรเหมาะสม

  	 ความยดืหยุน่ในการให้โอกาสแก่นกัวจิยัปรบัแผนระหว่างทาง	หรอืขยายเวลาเพือ่ให้บรรลุ 

	 	 	 วตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้	โดยเฉพาะอย่างย่ิงสนิค้าเกษตรทีม่ฤีดกูาลเฉพาะ	สายพนัธุส์ตัว์ทีเ่ป็น 

	 	 	 ความต้องการของตลาดชุมชน
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สรุป: ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดของความส�าเร็จที่ทุกโครงการเห็นตรงกัน ได้แก่ 1) ความร่วมมือ 
ของคนในพ้ืนท่ีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นจริง สามารถวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 2) การมีภาคีเครือข่ายจากภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเข้าใจ เข้าร่วม 
ด�าเนินงาน และให้การสนับสนุน รวมท้ังขยายผลเกิดผลลัพธ์และผลกระทบในวงกว้าง  
3) การก�าหนดเป้าหมายชัดเจน มีโจทย์ชัดเจน สามารถสร้างความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่าง
กลุ่มร่วมด�าเนินการได้

 ปัจจยัความส�าเรจ็ท่ีส�าคญัในอันดบัรอง ได้แก่ 1) ความเป็นผู้น�าและความสามารถพิเศษ
ของหัวหน้าโครงการ 2) ความสามารถของผูร่้วมวิจยัและการท�างานอย่างเป็นทีมแบบเกาะติด 
3) ประวัติผลงานระดับพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 3) ความพร้อมของชุมชน

 ปัจจัยเกื้อหนุนความส�าเร็จ ได้แก่ 1) การจัดอบรมของผู้ให้ทุน หนุนเสริมอาวุธ ทักษะ
ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนานักวิจัย 2) การมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา ผู้ก�ากับและติดตาม 
ให้ค�าชี้แนะ

 ปัจจัยความส�าเร็จอื่นๆ คือ เงินทุนสนับสนุนที่เหมาะสม ระยะเวลาการด�าเนิน และความ
ยืดหยุ่นในการปรับแผนงานที่เหมาะสมกับสินค้าเกษตรบางประเภทที่มีความเฉพาะ 
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 5. ประเด็นสิ่งที่อยากเห็น/ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายให้ทุนในประเด็นอื่นๆ

  	 เป้าหมาย	 การก�าหนดเป้าหมายที่กว้างขึ้นจะท�าให้ได้พื้นที่และการจัดท�าโจทย์วิจัย 

	 	 	 สอดคล้องกับพื้นที่ได้มากขึ้น

  	 การให้ทุนวิจัยด้านเกษตร	 ควรมีความยืดหยุ่นด้านเวลาและกิจกรรม	 เนื่องจากงานวิจัย 

	 	 	 ด้านเกษตรมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หลายปัจจัย	 ความมีฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวอาจจะมี 

	 	 	 ผลต่อการด�าเนินงานของโครงการที่อาจไม่ครอบคลุม	 ส่งผลให้ผลการวิจัยคลาดเคล่ือน	 

	 	 	 หรือได้ผลไม่ครบถ้วนตามแผน

  	 การสนับสนุนโครงการ	 ควรเป็นระยะยาวเพื่อสร้างความต่อเนื่อง	 พร้อมการเชื่อมโยงกับ 

	 	 	 พันธมิตรเพื่อสร้างการขยายผลการด�าเนินงาน	 และการติดตามการเชื่อมต่องานระหว่าง 

	 	 	 โครงการต่างๆ	ใน	SIP

  	 ระยะเวลาในการด�าเนินการ	 การด�าเนินการในด้านการเกษตรอาจจะต้องใช้ระยะเวลา 

	 	 	 ในการด�าเนินการท่ีมากกว่า	 1	 ปี	 จึงจะเห็นผลจากการด�าเนินการวิจัยได้ชัดเจน	 ระบบ 

	 	 	 การให้ทุนแบบงบประมาณวงเงินรวม	 (block	 grant)	 จะมีความเหมาะสมในการวิจัย 

	 	 	 ทางด้านการวิจัยประยุกต์ทางการเกษตรมากกว่า

  	 ระยะเวลาท�างานวจัิยเพือ่สร้างอาชพีเพือ่ให้เกิดเศรษฐกจิหมนุเวยีนจะใช้เวลาค่อนข้างนาน	 

	 	 	 ควรให้เวลาเพิ่มขึ้นตามความจ�าเป็น

  	 ควรสนับสนุนการด�าเนินงานต่อเนื่องระยะ	3-5	ปี	เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

  	 อยากท�าวิจัยต่อเน่ืองอีก	 3	 ปี	 เพื่อท่ีจะได้ข้อมูลครบทั้ง	 SC	 ของการผลิตโคเน้ือในพื้นที่ 

	 	 	 ภาคเหนือ

  	 การคัดเลือกโครงการ	 อยากให้ผู้ให้ทุนมองโครงการที่มีศักยภาพด้านวิจัย	 และทาบทาม 

	 	 	 ทีมวิจัยที่เหมาะสมโดยตรงเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ	 อย่างน้อยนักวิจัยจะเห็นโอกาส 

	 	 	 ในการรับทุน

  	 ศักยภาพของนักวิจัย	 นักวิจัยท่ีมีประสบการณ์เฉพาะทาง	 ไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด	 

	 	 	 ส่วนใหญ่จะมีความสามารถที่จะน�าพาโครงการให้สู่เป้าหมายได้แน่นอน	 การมอบโอกาส 

	 	 	 แก่นักวิจัยในมหาวิทยาลัยน้องใหม่จึงเป็นโอกาสดีในการกระจายองค์ความรู้ไปสู่พื้นที ่

	 	 	 และชุมชนได้อย่างครอบคลุม	และตรงประเด็น

  	 การเปลี่ยนหน่วยงานให้ทุน	 เมื่อมีการโอนงานสนับสนุนการวิจัยทั้งในด้านงบประมาณ 

	 	 	 และกิจกรรมสนับสนุนไปให้กับ	 วช.	 อยากให้	 วช.	 มีวิธีคิดและกระบวนการสนับสนุน 

	 	 	 เช่นเดียวกับ	สกว.	ไม่ใช่ตอบสนองต่อเป้าหมายของรัฐบาลอย่างเดียว
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  	 การสนับสนุนอื่นๆ	 อยากให้ผู้ให้ทุนจัดส่ง	 information	 ที่เป็นประโยชน์และเป็นคู่มือ 

	 	 	 การท�างานที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินโครงการ	 ให้แก่นักวิจัย	 จะช่วยพัฒนานักวิจัยได ้

	 	 	 ทั้งประเทศ	เช่น	การจัดคอร์สหัวข้อที่ส�าคัญทางออนไลน์ฟรี	เป็นต้น

  	 การขยายผลโครงการไปยังพื้นท่ีต่างๆ	 ควรท�าเพิ่มข้ึน	 เพราะปัจจุบันการส่งเสริม 

	 	 	 การเลี้ยงโคเน้ือก�าลังได้รับความสนใจจากเกษตรกร	 แต่ยังขาดความรู้และการวิเคราะห์ 

	 	 	 ทางเศรษฐศาสตร์อย่างแท้จริง	 องค์ความรู้จากการวิจัยจะชี้แนวแนวทางการลงทุน 

	 	 	 ท�าธุรกิจให้แก่เกษตรกรได้มาก

  	 การขยายผลท่ีได้รับจากการวิจัย	 และการท�าวิจัยสังเคราะห์ในพื้นที่ใหม่	 จะสร้างข้อมูล 

	 	 	 สนับสนุนการจัดท�านโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อที่เหมาะสมแก่ผู้ก�าหนดนโยบาย 

	 	 	 ได้อย่างถูกต้อง

  	 ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ	 ควรเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	 นักวิจัยสามารถน�าไปใช้ใน 

	 	 	 การท�างานต่อได้	 กรณีมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน	 ควรให้มีการน่ังประชุมคุยกันก่อนว่า 

	 	 	 จะมีข้อเสนอแนะให้กับนักวิจัยอย่างไร	 เพราะบางครั้งข้อเสนอแนะแต่ละท่านจะเป็น 

	 	 	 คนละทิศทางกัน	 ท�าให้นักวิจัยเกิดความสับสนในการด�าเนินงานต่อไป	 การก�าหนด 

	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ	 จะท�าให้เกิดความต่อเน่ืองและเข้าใจเน้ืองาน 

	 	 	 ของโครงการดีกว่า

สรุป: จากความคิดเห็นของผู้วิจัย มีประเด็นที่ผู้วิจัยกล่าวถึงหลายประเด็น 1) ระยะเวลา 
ด�าเนินการนักวิจัยส่วนใหญ่เห็นว่า สินค้าเกษตรมีปัจจัยเส่ียง และปัจจัยท่ีอยู่เหนือการ
ควบคุมได้ จึงต้องการระยะเวลาด�าเนินงานนานขึ้น และมากกว่า 1 ปี โดยเฉพาะเพื่อให้ 
เกิดความต่อเน่ือง เห็นผลด้านการสร้างธุรกิจ 2) การก�าหนดเป้าหมายของชุดโครงการฯ  
ชัดเจนแต่อาจไม่ตรงเป้าหมายของเกษตรกร จึงอยากให้เปิดกว้างกว่าน้ี 3) การคัดเลือก
โครงการ ควรให้โอกาสมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่มีศักยภาพก่อน และทาบทามทีมวิจัยโดยตรง  
(แทนการเปิดรับท่ัวไป) 4) หน่วยให้ทุน ไม่ควรตอบสนองเป้าประสงค์ของรัฐบาลเพียง 
อย่างเดียว 5) การสนับสนุนโดยให้วิธีการ และวิธีวิจัยใหม่ๆ จะช่วยพัฒนานักวิจัยได้ดี  
6) สนับสนุนการขยายผลในพ้ืนท่ีใหม่ 7) อยากให้ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นชุดท่ีก�ากับและติดตาม
ตั้งแต่ต้น และเป็นความเห็นที่ไม่ขัดแย้งกัน
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1. แนวทางใหม่ในการพัฒนาระบบส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์
 เพื่อสร้าง value chain ของเกษตรรายย่อย

 •	 รศ.ดร.ศิริพร	กิรติการกุล	 •	 นายณรงค์	วีรารักษ์
 •	 นายวิทยา	ปัญญาโกษา	 •	 นายสุพล	ปานพาน
 •	 นายชัยณรงค์	วงค์สรรศรี	 •	 ดร.สุขสถิตย์	พิสิษฐ์สัชญา

2. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตเนื้อไก่สุขภาพ (ไก่ 3 โลว์)
 จาก Farm-to-Fork ในจังหวัดขอนแก่น

 •	 รศ.ดร.วุฒิไกร	บุญคุ้ม	 •	 ผศ.สพ.ญ.ดร.วิบัญฑิตา	จันทร์กิติสกุล
 •	 ดร.ธัญมัชฌ	สรุงบุญมี	 •	 ดร.ศุภวัตร	มีพร้อม

3. การยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในโซ่อุปทานโคเนื้อ
 ตามภูมินิเวศภาคเหนือ

 •	 ผศ.ดร.วิวัฒน์	พัฒนาวงศ์	 •	 ดร.จุฬากร	ปานะถึก
 •	 ดร.สุบรรณ	ฝอยกลาง	 •	 ดร.อานนท์	ปะเสระกัง
 •	 อ.นลินี	คงสุบรรณ์

4. การยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในจังหวัดแพร่

 •	 ผศ.ดร.แหลมไทย	อาษานอก	 •	 ดร.อิสรีย์	ฮาวปินใจ
 •	 อ.ศิริลักษณ์	สุขเจริญ	 •	 อ.ธิติ	วานิชดิลกรัตน์
	 •	 ผศ.ดร.ฑีฆา	โยธาภักดี

5. การขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของธุรกิจอาหารทะเลในจังหวัดตรัง
 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนประมงชายฝั่ง

 •	 ผศ.ดร.อภิรักษ์	สงรักษ์	 •	 ดร.วิชชุลฎา	ถาวโรจน์
 •	 ผศ.ดร.เสาวณีย์	ชัยเพชร	 •	 คุณบุญรัตน์	บุญรัศมี
 •	 นายศุภวัฒน์	อิทร์เกิด	 •	 นายเจษฎา	ร่มเย็น
 •	 นางสาวจรีวรรณ	จันทร์คง	 •	 นายชฌมนัต	ทองสถานุสถ์
 •	 นายธีรภัทร์	วุฒิศักดิ์	 •	 นายพงศกร	พรหมรัตน์

รายนามนักวิจัยภายใต้การประสานงานโครงการ
การพัฒนาแพลตฟอร์มวิจัยการจัดการสินค้าการเกษตร

ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
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6. การพัฒนาโมเดลใหม่ทางธุรกิจผ่านดิจิตัลแพลตฟอร์มเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
 และเพิ่มช่องทางการตลาดของเกษตรอินทรีย์

 •	 นายอรุษ	นวราช	 •	 รศ.ดร.กฤตินี	ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
 •	 นายชฤทธิพร	เม้งเกร็ด	 •	 นางสาวศศิธร	กิจกอบชัย

7. การพัฒนาศักยภาพและยกระดับ ห่วงโซ่มูลค่าของเกษตรไม้ผลจังหวัดยะลา

 •	 นายมะเสาวดี	ไสสากา	 •	 ผศ.ดร.จรุวัจน์	สองเมือง
 •	 ผศ.จิราพร	เปี้ยสินธุ	 •	 อ.สุมาลี	กรดกางกั้น
 •	 ดร.อรรพล	อดุลยศาสน์

8. การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจด้วยระบบการบริหารจัดการผลิตโคเนื้อ
 ภาคอีสานตอนบนเพื่อขยายโอกาสตลาดโคเนื้อ

 •	 รศ.ดร.กฤตพล	สมมาตย์	 •	 ดร.สุขสถิตย์	พิสิษฐ์สัชญา
 •	 ดร.ธ�ารงศักดิ์	พลบ�ารุง •	 นายอิทธิพล	เผ่าไพศาล
 •	 ผศ.ศ.ชัยวัฒน์	จรัสแสง	 •	 นายอดิศักดิ์	สังข์แก้ว
 •	 นายไพบูลย์	ใจเด็ด	 •	 นายธงชัย	ปอศิริ
 •	 นายบุญชู	ชมภูสอ	 •	 นางสาวสุภาภรณ์	พวงชมภู

9. การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเงาะผ่านระบบสหกรณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม
 ของเงาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 •	 ผศ.ดร.สุทธิจิตต์	เชิงทอง	 •	 ดร.สิริภัทร	โชติช่วง
 •	 ดร.ชมพูนุท	ด้วงจันทร์	 •	 ดร.สุชาติ	เชิงทอง

10. แนวทางการยกระดับรายได้ของเกษตรกรที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว

 •	 รศ.ดร.มาฆะสิริ	เชาวกุล	 •	 นายกฤษฎา	วัฒนเสาวลักษณ์
 •	 นายสิทธิชัย	ม่วงงาม

การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์








