การดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ป 2560 ณ สิ้นไตรมาส 4
ตามนโยบายสําคัญของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กํา หนดใหป 2560 เปนปแหงการยกระดับสินคาเกษตรสูความมั่นคง
ดวยแนวคิด “การยกกระดาษ A4” ที่ไดกําหนดเปาหมาย คือ ตองการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรใหดีขึ้น และ
มีรายไดเพิ่ มขึ้น โดยจะทําใหสินคาเกษตรมีคุณภาพ ลดตนทุนใหได 20% และเพิ่มผลผลิต 20% ซึ่งหมายถึ ง
การดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่เริ่มดําเนินการตั้งแตป 2559 และตอเนื่อง
ป 2560 ประกอบดวย 13 แผนงาน/โครงการ ไดแก
1) ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
2) ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
3) Zoning by Agri-Map (การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม)
4) เกษตรอินทรีย
5) ธนาคารสินคาเกษตร
6) เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน
7) การยกระดับสหกรณใหเขมแข็ง
8) แผนการผลิตขาวครบวงจร
9) การจัดที่ดินทํากินของ ส.ป.ก.
10) ระบบสงน้ํา/กระจายน้ํา
11) Smart Farmer
12) Smart Officer
13) การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนงานตามนโยบาย จะเนนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาชวยในการดําเนินการ
โดยเกษตรกรยุคใหมตองปรับกระบวนการทําการเกษตรตั้งแตการผลิต การแปรรูป และการตลาด ดวยสินคาที่มี
คุณภาพและความปลอดภัย ในขณะเดียวกันตองใชทรัพยากรอยางคุมคา นําไปสูการพัฒนาใหเกษตรกรมีความ
เปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สํ า นั ก งานพั ฒ นาการวิ จั ย การเกษตร หรื อ สวก. ในฐานะหน ว ยงานภายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดําเนินงานดานการวิจัยที่สนองตอนโยบายสําคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ซึ่งผลงานวิจัยสามารถนําไปปรับใชเพื่อแกไขปญหาดานการเกษตรในระยะยาว ชวยเสริมสราง
ฐานการผลิตใหยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการเกษตร สงเสริมการทําเกษตรแบบยั่งยืนที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม สรางความมั่นคงทางดานอาหาร และเพิ่มมูลคาใหกับสินคาเกษตรได รวมทั้ง ความรวมมือ
ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม โดยในปงบประมาณ 2560 สวก. มีการดําเนินงานตาม
นโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณในสวนของการสงเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย และการบริหารจัดการ
ทุนวิจัยผานกลไกประชารัฐ พรอมทั้งผลักดันผลงานวิจัยไปใชประโยชน ผานกิจกรรมตางๆ ดังนี้

1

1. การดํ า เนิ นงานตามนโยบายสํ า คั ญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอมู ล ณ สิ้น ไตรมาส 4
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความคืบหนาการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2560
นโยบาย
รมว.กษ.

การดําเนินงาน
ของ สวก.

เปาหมาย
ป 2560

1. ศพก.
(882 ศูนย)

การผลักดัน
ผลงานวิจัยสู
การใช
ประโยชน
ผาน ศพก.

11
โครงการ

2. แปลงใหญ

การสนับสนุน
ทุนวิจัยโครงการ
“บริหารจัดการ
นาแปลงใหญ
เพื่อลดตนทุน
การผลิตขาว”

3
โครงการ

ความคืบหนาการดําเนินงาน
ผลงานวิ จัยผาน ศพก. จํานวน 11 โครงการ ในรู ปแบบของการฝ ก
อบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดทําวีดิทัศนเผยแพรองคความรู ดังนี้
1. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศพก. อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 2 โครงการ ไดแก
1.1) ติดตามผลการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลดตนทุน
การผลิตขาวดวยการใชเทคโนโลยีปุยชีวภาพพีจพี ีอาร”
1.2) ติดตามผลการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปลูกขาวแบบ
เปยกสลับแหง”
2. จัดทําวีดิทัศน/Info-graphic แพรองคความรู ใหแกเกษตรกร
สมาชิกใน ศพก. จํานวน 9 โครงการ ไดแก
2.1) ตนแบบการผลิตขาวคุณภาพดีในพืน้ ที่นอกเขต
ชลประทาน จังหวัดสุพรรณบุรี
2.2) ตนแบบการปลูกขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหเปนสินคา
ที่เพิ่มมูลคาดวยสิง่ บงชี้ทางภูมิศาสตร (GI)
2.3) เครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาวที่สามารถลดตนทุนและ
เพิ่มผลผลิตได
2.4) การผลิตและการประยุกตใชขาวเมาเพื่อประโยชน
เชิงสุขภาพ
2.5) การผลิตขาวเกรียบปลาเสริมเสนใยอาหาร และสารตาน
อนุมูลอิสระจากกากรําขาว
2.6) การจัดการเพื่อลดการหลุดลวงของลองกองหลังการเก็บเกี่ยว
2.7) การเพาะเลี้ยงปลาชอนเปนอาชีพทางเลือกใหม และ
การเพาะพันธุป ลาชอนโดยใชฮอรโมนสังเคราะห
2.8) การจัดการอาหารแพะนมเพื่อเพิ่มผลผลิตน้าํ นม
2.9) การจัดการทรัพยากรและของเสียจากปาลมน้ํามันและ
น้ํามันปาลมอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนทุนวิจัยโครงการบริหารจัดการนาแปลงใหญ เพื่อลดตนทุน
การผลิตขาว จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 15.90 ลานบาท
ดําเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก
1. จังหวัดสุรินทร โครงการวิจัยเรื่องเทคโนโลยีการผลิตขาว
หอมมะลิ 105 ในพื้นทีน่ าน้ําฝน
2. จังหวัดชัยนาท โครงการวิจัยเรื่องการผลิตขาวปทุมธานี 1
ในพื้นที่เขตประทาน
3. จังหวัดมหาสารคาม โครงการวิจัยเรื่องขาวพันธุ กข.6 และ
พันธุขาวดอกมะลิ 105
ปจจุบันโครงการวิจัยทั้ง 3 โครงการ อยูระหวางการดําเนินงาน
2

นโยบาย
รมว.กษ.

การดําเนินงาน
ของ สวก.

เปาหมาย
ป 2560

3. เกษตรอินทรีย

การสนับสนุน
ทุนวิจัยเพื่อ
พัฒนาระบบ
เกษตรอินทรีย
ใหเกษตรกร
ทั่วไปสามารถ
ทําไดจริง

10
ลานบาท

4. เกษตรทฤษฎี
ใหม / เกษตร
ผสมผสาน

การขยายผล
การผลักดัน
ผลงานวิจัยสู
การใชประโยชน
: ผลงานวิจัย
การเพาะเลี้ยง
ปลาชอน
(รวมกับกรม
ประมง)
1) การ
สนับสนุน
ทุนวิจัยตาม
แนวทางการ
แกปญหาขาว
ครบวงจรของ
รัฐบาล

200
ราย

5. แผนผลิตขาว
ครบวงจร

80
ลานบาท

ความคืบหนาการดําเนินงาน
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเกษตรอินทรียใหเกษตรกรทั่วไป
สามารถทําไดจริง จํานวน 6 โครงการ งบประมาณรวม 12.228
ลานบาท ไดแก
1. การพัฒนาสังคมสีเขียว : กรณีศึกษาการพัฒนาเกษตรกรและ
เยาวชนคนรุนใหม ผานนวัตกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
2. การผลิตปุยอินทรียอัดเม็ดจากทะลายเปลาปาลมน้าํ มันผสม
ขนไก : กรณีศึกษา ชุมชนบานกูเล็ง หมู 2 ตําบลยี่งอ
อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
3. การพัฒนาขยายผลระบบการผลิตพืชผักอินทรียในเขตปฏิรูปที่ดิน
4. การขับเคลื่อนการผลิตสินคาเกษตรอินทรียอยางสมดุล
ในหวงโซอุปทาน
5. การคัดเลือกพันธุแตงกวาและฟกทองสําหรับระบบอินทรีย
6. การขยายผลการพัฒนาชุมชน ตนแบบการจัดการการผลิต
พริกปลอดภัยในเขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ
สวก. ผลักดันผลงานวิจัย รวมกับกรมประมง และบริษัท เบทาโกร
จํากัด (มหาชน) ในลักษณะประชารัฐ โดยการสงเสริมการเพาะเลี้ยง
ปลาชอนในพื้นที่ปลูกขาว” ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม/เกษตร
ผสมผสาน พรอมสนับสนุนปจจัยแกเกษตรกรเปาหมาย จํานวน
200 ราย ใน 5 จังหวัด ไดแก กําแพงเพชร อางทอง หนองคาย
ขอนแกน และนครราชสีมา

สนั บ สนุ นทุ น วิ จั ยตามแนวทางการแก ปญ หาสิ นค า สิ น คา ข า วทั้ ง
ระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของชุมชนใหมีความ
เข ม แข็ง ตามแนวทางการผลิ ต และการตลาดข า วครบวงจรของ
รัฐบาล (นายกรัฐมนตรีสั่งการใหดําเนินการในป 2560) จํานวน 30
โครงการ งบประมาณรวม 92.99 ลานบาท ดังนี้
1. การรวบรวมขอมูลขาวขาวดอกมะลิ 105 พันธุกลายเพื่อ
การขอรับรองพันธุ
2. การผลิตและแปรรูปขาวระยะเมา พันธุขาวดอกมะลิ 105 และ
ทับทิมชุมแพ (กข. 69) สูอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
3. การจัดการเพื่อรักษาคุณภาพและความหอมของขาวหอมมะลิ
ในหวงโซการผลิต
4. การจัดการเพื่อลดความปนเปอนสารหนูในการผลิตขาว
ที่ผลิตจากพื้นที่เสี่ยง
5. การจัดการเชิงบูรณาการระบบการผลิตขาวนาน้ําฝน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
3

นโยบาย
รมว.กษ.

การดําเนินงาน
ของ สวก.

เปาหมาย
ป 2560

ความคืบหนาการดําเนินงาน
6. การปรับปรุงพันธุกรรมพันธุขาวพิษณุโลก 2 และปทุมธานี 1
ใหทนทานตออุณหภูมิสูงในระยะเจริญพันธุโดยวิธีการแสมกลับ
รวมกับการใชโมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือก
(โครงการตอเนื่องปที่ 2)
7. การปรับปรุงพันธุขาวลูกผสมเพือ่ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
สําหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
8. การศึกษาความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยว
ขาว : กรณีศึกษากระบวนการเก็บเกี่ยวขาวในพื้นทีส่ งเสริม
การผลิตในรูปแบบแปลงใหญ
9. การวิจัยและพัฒนาหุนยนตอัตโนมัติกําจัดวัชพืชในนาขาว
(การทดสอบในแปลงนา)
10. การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิคการเพาะปลูกขาวนาป :
กรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือของไทย
11. การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบปลากากรําขาวเพื่อเพิ่มคุณคา
ทางโภชนาการและสารตานอนุมูลอิสระ (ปที่ 2)
12. การพัฒนาผลิตภัณฑอาชูรอพรอมปรุงสุกจากขาวสังขหยด และ
ขาวไรซเบอรรี่
13. อิทธิพลของปจจัยทางกายภาพและชีวภาพตอพลวัตรประชากร
แมลงหลาในนาขาวเพื่อคาดการณการแพรระบาด
14. การประเมิ นความสู ญเสี ยจากเครื่ องเกี่ ยวนวดข าว เพื่ อจั ดทํ า
ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในการบริ ห ารจั ด การและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต
15. การศึกษาการอพยพของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลดวยเทคนิคการ
ผารังไขเพื่อสนับสนุนระบบพยากรณการระบาด
16. การประเมินศักยภาพการใหผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ ดพั นธุ และการเพาะปลู กข าวลู กผสมระบบ 2 สายพั นธุ
(ตอเนื่องป 3)
17. การพั ฒนารู ปแบบการผลิ ตข าวแบบครบวงจรโดยเกษตรกรมี
สวนรวมในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร (ปที่ 3)
18. การพัฒนาพันธุขาวหอมมะลิ 105 ตานทานโรคไหมดวยยีน
ตานทานจากแหลงใหม เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรเชื้อในประเทศไทย
19. บทบาทของสารสกัดจากขาวกลองงอกตอโรคหัวใจและหลอด
เลือด” (ปที่3)
20. การสืบหาเชื้อพันธุกรรมขาวทนหนาวและการพัฒนาเครื่องหมาย
โมเลกุลเพื่อใชในการคัดเลือกสายพันธุขาวทนหนาวในระยะกลา
และระยะออกดอก
21. การพัฒนาวัสดุปดแผลสองชั้นจากแบคทีเรียเซลลูโลสและแผน
เสนใยนาโนจากโพลิเมอรธรรมชาติผสมสารสกัดจากขาวและ
น้ํามันหอมระเหยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสมานแผลและ
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มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
22. การพัฒนาคัดเลือกพันธุขาวโพดไรลูกผสมและเทคโนโลยีการปลูก
ขาวโพดเปน พืชหมุนเวียนในนาขาวของ อ.หนองหญาไทร
จ.สุพรรณบุรี
23. สารอาลีโลพาธิกจากเปลือกสมเหลือใชในอุตสาหกรรมเพื่อควบคุม
วัชพืชในนาขาว (ป 2)
24. การคัดเลือกพืชที่มีศักยภาพสําหรับการเพาะปลูกในการทดแทน
การทํานาปรังในจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย
25. การเพิ่มผลผลิตและกําหนดคุณภาพพิเศษในเมล็ดขาวคัดเลือก
คุณภาพสูงโดยวิธีการปรับปรุงพันธุและการจัดการ
26. การสรางฐานขอมูลในการกําหนดอัตลักษณของแปงขาวไทย
เพื่อการแปรรูปเปนผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มในเชิงการคา
27. การเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนพื้นที่นา โดยการปลูก
ถั่วเหลืองแบบเกษตรสมัยใหม กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดขอนแกน
28. การพัฒนาระบบพยากรณผลผลิตขาวรายกลุมพันธุลวงหนาและ
จัดทําแผนที่เชื่อมโยง Agri-Map ของประเทศไทย
29. การผลิตน้ําสลัดผลปราศจากคอเลสเตอรอลจากน้ํามันรําขาวดวย
เครื่องอบแหงแบบพนฝอย
30. ระบบฐานขอมูลขาวพื้นเมืองภาคใต
สวก. ผลักดันผลงานวิจัยสูการใชประโยชน จํานวน 6 โครงการ
ตามเปาหมาย ผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้
1. อนุญาตใหใชสิทธิผลงานวิจัย จํานวน 4 โครงการ ไดแก
1.1) การทดสอบฤทธิต์ านอนุมลู อิสระของสารสกัดจากการ
เพาะเลี้ยงจมูกขาว จํานวน 1 สัญญา
1.2) การศึกษาฤทธิ์กระตุนการเจริญของเสนผมในสารสกัดขาว
มีสี และการพัฒนาผลิตภัณฑปอ งกันผมรวงจากสารสกัด
จากขาวมีสี จํานวน 6 สัญญา
1.3) รวงขาวเพื่อใชประโยชนทางเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ
เสริมสุขภาพ จํานวน 1 สัญญา
1.4) การศึกษาเปปไทดตา นอนุมูลอิสระและ non starch
polysaccharide ที่กระตุนภูมคิ ุมกันในชวงการพัฒนา
ของน้ํานมขาวเพื่อเอนแคปซูเลตเปนผลิตภัณฑนา้ํ นม
ขาวผง และโครงการขยายผลการศึกษาเปปไทด
ตานอนุมลู อิสระและ non starch polysaccharide
ที่กระตุนภูมิคุมกันในชวงการพัฒนาของน้ํานมขาว
เพื่อเอนแคปซูเลตเปนผลิตภัณฑน้ํานมขาวผง
จํานวน 1 สัญญา
2. นําเสนอผลงานวิจัยผลิตภัณฑแปรรูปจากวัตถุดิบขาว จํานวน 13
ผลิตภัณฑ ใหแกผูประกอบการ 16 ราย
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3. จัดฝกอบรม/ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 3 โครงการ ไดแก
3.1) ฝกอบรม “การผลิตขาวเกรียบปลาเสริมเสนใยอาหาร”
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชน 6 กลุม ในพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก
สมุทรสาคร ราชบุรี สุพรรณบุรี และสงขลา
3.2) ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรูการสรางเครื่องหยอด
เมล็ดพันธุขาว รุน ALRO 1” ใหแกเกษตรกร จํานวน 40
ราย ณ ศูนยเครื่องจักรกล ส.ป.ก. ตําบลบานกลาง อําเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี
3.3) ฝกอบรมการผลิตและการประยุกตใชขาวเมาเพื่อ
ประโยชนเชิงสุขภาพ ใหแกกลุมแมบานวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 57 ราย ณ คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวก.เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธในงานสัมมนาตางๆ ดังนี้
4.1) จัดแสดงนิทรรศการและผลงานที่ไดรับรางวัลตางๆ ในงาน
“การขับเคลื่อนงานวิจยั การเกษตรสูไทยแลนด 4.0”
4.2) เตรียมการประชุมวิชาการน้ํามันรําขาวนานาชาติ ป 2560
โดย สวก. เปนเจาภาพจัดงานรวมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
และสมาคมน้ํามันรําขาวนานาชาติ
4.3) เปดตัวเทคโนโลยี “การผลิตสารสกัดจากเมล็ดขาวสีแดง
และสารสกัดจากรวงขาวหอมมะลิ เพื่อใชในการผลิต
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพฯ
4.4) จัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑจากขาวในงาน
“การสัมมนานําเสนอผลงานวิจยั ภายใตแผนงานวิจัยที่
มุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ
กลุมเรื่องขาว” และจัดทําเอกสารสังเคราะหขอเสนอ
เชิงนโยบาย (Policy Brief) เรื่อง “การผลิตขาวครบวงจร
โดยเกษตรกรมีสวนรวม”เผยแพรในงาน เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด
4.5) จัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑในงานสัมมนาการจับคู
ธุรกิจ “การสงเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตรดวยการ
ลงทุน” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม
สยามแอ็ทสยาม
4.6) จัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑนวัตกรรมขาวในงาน
“Thailand Rice Convention 2017” เมื่อวันที่ 28-30
พฤษภาคม 2560 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด
4.7) จัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑอาหารในงาน “Thaifex
2017-World of food ASIA 2017” เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนยการแสดงสินคาและ
6

นโยบาย
รมว.กษ.

6. ระบบสงน้ํา /
กระจายน้ํา

การดําเนินงาน
ของ สวก.

การสนับสนุน
ทุนวิจัยเพื่อการ
บริหารจัดการ
น้ําอยาง
เหมาะสม

เปาหมาย
ป 2560

75.5
ลานบาท

ความคืบหนาการดําเนินงาน
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
4.8) เผยแพรเอกสารสังเคราะหผลงานวิจัยดานตลาดขาว เรื่อง
“สงออกขาวไทยไป Niche Market” ในงานสัมมนา
“ยุทธศาสตรการพัฒนานวัตกรรมเกษตรครบวงจรยกระดับ
ขาวหอมมะลิสูตลาดพรีเมี่ยม” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม
2560 ณ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
4.9) จัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑโภชนเภสัชจากน้ํามัน
รําขาว ในงาน “วิสาหกิจชุมชนขาวไทย กาวไกลดวย
นวัตกรรม” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม2560 ณ ทําเนียบรัฐบาล
4.10) จัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑโภชนเภสัชจากน้ํามัน
รําขาว ในงาน “The 4th International Conference on
Rice Bran Oil 2017” เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
4.11) จัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑจากขาว ในงาน
“ตลาดนัดเปดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่2”
ภายใตแนวคิด วิจัยขายได เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2560
ณ อาคารไปรษณียกลางบางรักและศูนยสรางสรรคงาน
ออกแบบ
4.12) จัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑจากขาว ในงาน
“Thailand Tech Show 2017” ภายใตแนวคิด InnoFusion: Power up business with STI เมื่อวันที่ 20-24
กันยายน 2560 ณ ศูนยประชุมไบเทค
5. เปดตัวเทคโนโลยี “การผลิตสารสกัดจากเมล็ดขาวสีแดง และ
สารสกัดจากรวงขาวหอมมะลิ เพื่อใชในการผลิตผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง”
สนับสนุนทุนวิจัย 16 โครงการ งบประมาณรวม 73.06 ลานบาท
ดังนี้
1. ฐานขอมูลฟุตพริ้นทนา้ํ ของการปลูกขาวเพื่อการบริหารจัดการ
น้ําเชิงพืน้ ที่ และการแสดงขอมูลฉลากฟุตพริ้นทนา้ํ ของ
ผลิตภัณฑขาว
2. การพัฒนาระบบการทํานายและวิเคราะหขอมูลการใชน้ํา
และคุณภาพน้ําที่มีฐานขอมูลขนาดใหญโดยเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ทในทุกสรรพสิ่ง
3. การศึกษาภัยแลงและบทบาทของปฏิสัมพันธระหวางพืน้ ดิน
กับบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสิง่ ปกคลุมดินตอวัฏจักรน้ํา
: กรณีศึกษาประเทศไทยตอนบน
4. การศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถลมเพื่อการปองกันและ
สรางระบบเตือนภัยดินถลมในพืน้ ที่ภาคเหนือ : พื้นที่ตน แบบ
บานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
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(ระยะที่ ๒)
5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการลดปริมาณสารหนูทปี่ นเปอนในน้ํา
โดยใชพืชรวมกับเชื้อ Bacillus subtilis หรือ Arthrobacter
creatinolyticus
6. การบริหารจัดการน้ําแบบยืดหยุน โดยปรับปฏิทนิ การปลูกพืชใน
พื้นที่นอกเขตชลประทาน
7. การวิจัยเชิงปฏิบัติการชลประทานน้าํ หยดแบบมีสวนรวมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชนา้ํ : กรณีศึกษาพื้นที่ภัยแลงเทศบาล
ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
8. การพัฒนาตนแบบระบบบรรเทาอุทกภัยโดยใชขอมูลสํารวจ
ระยะไกลแบบกึ่งเรียลไทมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ผานอินเตอรเน็ตแบบเคลื่อนที่
9. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนความชวยเหลือเกษตรกร
จากภัยพิบัติดวยหลักการการประเมินความเสียหายของพืชผล
10. การจัดการอางเก็บน้ํารวมกับน้าํ บาดาลในเขตโครงการ
ชลประทานแมกลองใหญ
11. การทําแผนที่สามมิติสาํ หรับการเตรียมความพรอมรับมือดิน
ถลมในชวงหนาน้าํ หลาก
12. การพัฒนาการบริหารจัดการน้ําอยางเหมาะสมเพื่อปฏิรูป
ภาคการใชน้ําเกษตรกรรมของประเทศไทย
13. ตนแบบการพัฒนาสารฝนหลวงทางเลือกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง
14. การสํารวจแหลงกําเนิดสารปนเปอนและประเมินศักยภาพ
ดานคุณภาพน้าํ แมน้ําเจาพระยาในหนาแลง
15. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในบริเวณแหลงทองเที่ยว:
กรณีศึกษาเกาะพีพี
16. การพัฒนาระบบการรายงานและจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรแหลงน้าํ ตนทุนระดับหมูบา นเพื่อการบริหารจัดการ
ภัยแลง ผานโปรแกรมบนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
1) เตรียมการยื่น สวก. ไดยื่นขอรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
ขอรับการ
จํานวน 3 ระบบ ไดแก การสนับสนุนทุนวิจัยดานการเกษตร
รับรองระบบ การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย และการสงเสริมการใชประโยชน
คุณภาพ ISO และการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
1 ระบบ
2560 อยูระหวางการตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
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นโยบาย
รมว.กษ.

8. มาตรฐาน
สินคาเกษตร

การดําเนินงาน
ของ สวก.

เปาหมาย
ป 2560

2) มีระบบ
ติดตาม
และแจง
เตือนสถานะ
งานวิจัยของ
สวก.
3) การอบรม
บุคลากร
สวก.
1) การสนับสนุน
40
ทุนวิจยั เพื่อ
ลานบาท
การพัฒนา
อาหารที่
ปลอดภัย
(Safe Food
for all)

2) การสนับสนุน
ทุนวิจยั เพื่อ
การพัฒนา
การผลิตพอ
แม พันธุ
กุงขาว
ปลอดโรค

7
ลานบาท

ความคืบหนาการดําเนินงาน
สวก. ประกาศใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย เมือ่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เพื่อใหผูบริหาร เจาหนาที่ และผูรบั ทุนวิจัย ได
ทราบสถานะและความคืบหนาของโครงการวิจัย โดยจําแนกสถานะ
เปน 5 สถานะ ไดแก การยื่นขอเสนอ การอนุมัติ การทําสัญญา การ
ดําเนินโครงการ และการปดโครงการ

อบรมความรูใหแกบุคลากร มุงสูการเปน Smart Officer จํานวน
116 ราย จากเปาหมาย 107 ราย คิดเปนรอยละ 108.411
สนับสนุนทุนวิจัย 8 โครงการ งบประมาณรวม 42.66 ลานบาท ดังนี้
1. การประเมินและการลดความเสี่ยงการตกคางของสารเคมี และ
การปนเปอนจุลินทรียกอโรคในหวงโซอุปทานสินคาสัตวน้ํา
เศรษฐกิจ
2. การพัฒนาชุดตรวจดวยดีเอ็นเอเซ็นเซอรสําหรับโรคพีอารอารเอส
และโรคเซอรโคไวรัสในสุกร
3. การวิจัยตอยอดดานความปลอดภัยของอาหารจากเชื้อแบคทีเรีย
กอโรค : จากตลาดสูโตะอาหาร
4. การลดใชสารเคมีในการปลูกกะหล่ําปลีในพื้นที่สูงจังหวัดตาก
โดยการปลูกพืชแบบผสมผสานและการใชไสเดือนฝอยกําจัด
แมลงศัตรูพืช
5. การสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการใชสารเคมีของ
เกษตรกรโดยกระบวนการมีสวนรวม
6. การพัฒนาวิธีการสําหรับตรวจจําแนกสปชีสของเชื้อลิสเทอเรียใน
เนื้อไกดวยเทคนิคบีทอะเรย
7. การปนเปอนเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะและการตกคางของยาปฏิชีวนะใน
อาหารสําหรับบริโภคในประเทศ และปจจัยที่เกี่ยวของ
8. การพัฒนาแนวทางการลดปริมาณอะฟลาทอกซินในหวงโซ
การผลิตเมล็ดถั่วลิสงแบบครบวงจร: ลําปางโมเดลคุณภาพน้ํานม
1. เห็นชอบในหลักการโครงการระยะเวลา 5 ป งบประมาณ
32.71 ลานบาท
2. อนุมัติการดําเนินงานและงบประมาณสําหรับในปที่ 1 จํานวน
8.386 ลานบาท และจะอนุมัติการดําเนินงานและงบประมาณ
ปตอไปโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
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2. การบริหารจัดการทุนวิจัยผานกลไกประชารัฐ และการผลักดันใหนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ป งบประมาณ 2560 สวก. กํ าหนดแผนงานการบริ หารจั ดการทุ นวิ จั ยผ านกลไกประชารั ฐ และ
การผลักดันผลงานวิจัยสูการใชประโยชน มุงเนนการบริหารจัดการแผนงานวิจัยที่สําคัญ รวม 10 กลุมเรื่อง แบงเปน
แผนงานวิจัยมุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ จํานวน 7 กลุมเรื่อง ไดแก 1) ขาว 2) ปาลมน้ํามัน
3) สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 4) อาหารเพื่ อเพิ่มคุณคาและความปลอดภัยสําหรับผูบริโภคและการค า
5) พืชสวน/พืชไร 6) สัตวเศรษฐกิจ และ 7) การบริหารทรัพยากรน้ํา และแผนงานวิจัยโครงการทาทายไทยและการ
วิจัยตอบสนองนโยบาย เปาหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแหงชาติ จํานวน 3 กลุมเรื่อง ไดแก 1) Food Valley
2) Safe Food for All และ 3) การพัฒนาการบริหารจัดการน้ําอยางเหมาะสมเพื่อปฏิรูปภาคการใชน้ําเกษตรกรรม
ของประเทศ โดยผลงานเดนในป 2560 อาทิ การสรางเครือขายตนแบบ Food Valley ใน 4 ภูมิภาค เพื่อการพัฒนา
ระบบการผลิตอาหารเชิงอุตสาหกรรมจากผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและยั่งยืน สามารถเชื่องโยงผูประกอบการไมต่ํา
กวา 120 บริษัท และการพัฒนางานวิจัยและตอยอดเทคโนโลยีการเกษตรเชิงพาณิชย โดย สวก. รวมกับกลุมมิตรผล
นํารองโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนพื้นที่นาโดยการปลูกถั่วเหลืองแบบใชเทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม กรณีศึกษา อําเภอชุมแพ และอําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน
นอกจากนี้ สวก. สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ทั้งในเชิงนโยบาย สาธารณะ และพาณิชย
ผานกิจกรรมตางๆ อาทิ การฝกอบรมความรู การใหคําปรึกษาใหกับกลุมเปาหมายที่เปนผูใชประโยชนจากงานวิจัย
การอนุ ญาตให สิ ทธิ ในผลงานวิ จั ย จํ า นวน 44 โครงการ ผลการดํ าเนิน งานป 2560 (1 ตุ ล าคม 2559 – 30
กันยายน 2560) สวก. ผลักดันผลงานวิจัยสูการใชประโยชนไดสูงกวาเปาหมาย โดยมีผลการดําเนินงานสูงถึง 71
โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ 161.36 ของแผนงานการผลั ก ดั น ผลงานวิ จั ย สู ก ารใช ป ระโยชน (44 โครงการ)
รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปผลการผลักดันผลงานวิจัยสูการใชประโยชน จําแนกตามประเภทการนําไปใชประโยชน
ปงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
ประเภท
การนําไปใชประโยชน
1. เชิงนโยบาย

แผนงานป 2560 (โครงการ)

ผลงานป 2560 (โครงการ)

รอยละผลเทียบแผน

11

16

145.45

2. เชิงสาธารณะ

11

20

181.82

3. เชิงพาณิชย

22

35

159.09

44

71

161.36

รวม

สรุปภาพรวม ปงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) สวก. ไดมีการผลักดัน
ผลงานวิจัยสูการใชประโยชนแลว รวมทั้งสิ้น 71 โครงการ จําแนกเปน การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิง
นโยบาย จํานวน 16 โครงการ เชิงสาธารณะ จํานวน 20 โครงการ และเชิงพาณิชย จํานวน 35 โครงการ
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