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การด าเนินงานของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปี 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 
ตามนโยบายส าคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก ำหนดให้ปีงบประมำณ 2561 เป็นปีแห่งกำรยกระดับคน กำรบริหำร
จัดกำร มำตรฐำนสินค้ำเกษตร สู่เกษตร 4.0  (Enhancing Man, Management  and Standard toward 
Agriculture 4.0) ซึ่งกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 
2559 และต่อเนื่องถึงปี 2561 เน้นกำรบริหำรจัดกำรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำช่วยในกำรด ำเนินงำน โดย
เกษตรกรยุคใหม่ต้องปรับกระบวนกำรท ำกำรเกษตรให้กำรตลำดน ำกำรผลิต และกำรแปรรูปสร้ำงมูลค่ำสินค้ำ
เกษตรและจ ำนวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพ่ิมขึ้น ด้วยสินค้ำที่มคีุณภำพและควำมปลอดภัย ในขณะเดียวกันต้องใช้
ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ น ำไปสู่กำรพัฒนำเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตให้เกษตรกรมีควำมเป็นอยู่ที่ดีและมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 
จำกนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำนวน 15 นโยบำย ได้แก ่ 

1)  ระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
2)  ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
3)  พัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer  
4)    บริหำรจัดกำรพ้ืนที่เกษตรตำมแผนที่กำรเกษตรเชิงรุก   (Zoning by Agri-map)  
5)  พัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน  
6)  เกษตรอินทรีย์ 
7)  ตลำดสินค้ำเกษตร 
8)  กำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
9)   แผนกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวครบวงจร 
10) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 
11) กำรส่งเสริมกำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำและกำรใช้เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรทดแทนแรงงำน 
12) ธนำคำรสินค้ำเกษตร 
13) กำรพัฒนำสถำบันเกษตรรูปแบบประชำรัฐ 
14) กำรช่วยเหลือด้ำนหนี้สินสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตร 
15) กำรจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 

ทั้งนี้  กำรขับเคลื่อนงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2561 มีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที ่
เรียกว่ำ “นโยบำย 3 ต.” ได้แก่ ต่อ - เติม - แต่ง โดย “ต่อ” คือ กำรสำนต่อนโยบำยเดิมของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่ดีอยู่แล้ว ให้มีกำรขยำยผลต่อเนื่อง “เติม” คือ กำรเพ่ิมรำยละเอียดให้โครงกำรเดิมที่ยังไม่สมบูรณ์ให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น กำรเพิ่มจ ำนวนคน และเพ่ิมงบประมำณ เป็นต้น และ “แต่ง” คือ กำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใน
โครงกำรเดิมที่ไปต่อไม่ได้ หรือควรจะปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสมมำกขึ้น ร่วมผนึกก ำลังในท ำงำนให้
สำมำรถบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงแท้จริง เน้นเรื่องผลประโยชน์ของประชำชนเป็นที่ตั้ง ท ำงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 
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ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร หรือ สวก. ในฐำนะหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยที่สนองต่อนโยบำยส ำคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งผลงำนวิจัยสำมำรถน ำไปปรับใช้เพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรในระยะยำว เสริมสร้ำงฐำน
กำรผลิต เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรเกษตร ส่งเสริมกำรท ำเกษตรแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สร้ำงควำมม่ันคงทำงด้ำนอำหำร เพ่ิมมูลค่ำและสร้ำงคุณค่ำให้กับสินค้ำเกษตรได้ รวมทั้ง ควำมร่วมมือตำมแนวทำง 
“ประชำรัฐ” ให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยในปีงบประมำณ 2561 สวก. มีกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ในส่วนของกำรส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย และกำรบริหำรจัดกำรทุนวิจัยผ่ำนกลไก
ประชำรัฐ พร้อมทั้งผลักดันผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ รวมทั้งสิ้น 7 นโยบำย ภำยใต้ 8 แผนงำน/
โครงกำร สรุปผลกำรด ำเนินงำน ณ สิ้นไตรมำส 2 (1 ตุลำคม 2560 – 31 มีนำคม 2561) ดังนี้  

1. การด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ สิ้นไตรมำส 2 (1 ตุลำคม 2560 – 
31 มีนำคม 2561) รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1  

ตารางที่ 1  ผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  

ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ 
ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

1 ระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบ 
แปลงใหญ่ 

1) กำรสนับสนุนทุนวิจัย
เพื่อบริหำรจัดกำร   
นำแปลงใหญ่และลด
ต้นทุนกำรผลิตสินค้ำ
ข้ำว 

สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อบริหำรจัดกำรนำแปลงใหญ่ และลดต้นทุนกำร
ผลิตสินค้ำข้ำว จ ำนวน 4 โครงกำร งบประมำณรวม 22.72 ล้ำนบำท 
ได้แก ่
1. กำรวิจัยเรื่องเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวหอมมะลิ 105 ในพื้นที่  

นำน้ ำฝน จังหวัดสุรินทร์ 
2. กำรวิจัยเรื่องกำรผลิตข้ำวปทุมธำนี 1 ในพื้นที่เขตชลประทำน 

จังหวัดชัยนำท 
3. กำรวิจัยเรื่องข้ำวพันธุ์ กข.6 และพันธุ์ขำวดอกมะลิ 105 จังหวัด

มหำสำรคำม 
4. กำรลดควำมสูญเสียในกระบวนกำรเก็บเกี่ยวข้ำวเปลือก 

กรณีศึกษำ : กำรเก็บเกี่ยวข้ำวในพื้นที่ส่งเสริมกำรเกษตร  
แบบแปลงใหญ่ 
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำนโครงกำรวจิัย  

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. เทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวหอมมะลิแปลงใหญ่เชิงอุตสำหกรรม  

โดยเผยแพร่ผลกำรวิจัยสู่เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 
2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวและยกระดับคุณภำพผลผลิตข้ำว 
3. พัฒนำกระบวนกำรผลิตเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรผลิต 
4. ลดควำมสูญเสียในกระบวนกำรเก็บเกี่ยวข้ำวของเกษตรกร     

ในพื้นที่ และขยำยผลสู่พื้นที่ปลูกข้ำวอื่นของประเทศ 
2 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
2) กำรผลักดันผลงำน 

วิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์
เชิงสำธำรณะ       
ผ่ำน ศพก.  

ส่งมอบรำยงำนผลงำนวิจัยเชิงสำธำรณะให้แก่ กรมส่งเสริม
กำรเกษตร (กสก.) จ ำนวน 19 โครงกำร เพื่อหำแนวทำงขยำยผล
ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ผ่ำน ศพก. ในแต่ละพื้นท่ี โดยกำรผลักดัน
ผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์ ผ่ำนกิจกรรมรูปแบบต่ำงๆ แล้ว  
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ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ 
ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

จ ำนวน 3 โครงกำร มีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
1. น ำเสนอผลงำนวิจัยกำรผลิตและกำรแปรรูปล ำไยคณุภำพด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ตลำดโลก ให้แก่ผู้ประกอบกำรและ
เกษตรกร จ ำนวน 174 รำย ผลงำนวิจัย 3 เรื่อง ได้แก ่

1) กำรบริหำรจัดกำร เทคโนโลยเีพื่อผลิตล ำไยนอกฤดูใน
พื้นที่ภำคเหนือของประเทศไทย 

2) กำรบริหำรจัดกำรตลำดล ำไย 
3) กำรพัฒนำระบบกำรจ ำแนกและประมำณกำรพื้นท่ี

เกษตรกรรมด้วยเทคนิคกำรส ำรวจระยะไกล กรณศีึกษำ
สวนล ำไยในประเทศไทย จีน เวียดนำม กัมพูชำ และ
อินโดนีเซีย 

2. จัดฝึกอบรมถ่ำยทอดควำมรู/้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน 
3 โครงกำร ได้แก ่
2.1) กำรใช้รถช่วยตัดและเก็บทะลำยปำล์มน้ ำมันแบบ

เอนกประสงค์และแบบไมม่ีผลร่วงสู่พื้นดิน โดยจัด
ฝึกอบรม จ ำนวน 1 ครั้ง ให้กลุ่มสหกรณ์นิคมปะทิว 
จังหวัดชุมพร มีเกษตรกรเข้ำรับกำรอบรม 63 รำย 

2.2) มะม่วงน้ ำดอกไมส้ีทอง : จัดกำรอย่ำงไร ให้ปลอดโรค 
โดยจดัอบรมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 ครั้ง ใหก้ลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วง อ ำเภอพร้ำว จังหวัด
เชียงใหม ่เกษตรกรเข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 46 รำย 

2.3) กำรเพิ่มมูลค่ำล ำไยนอกฤดูดว้ยเทคโนโลย ีโดยจัดอบรม
เชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 ครั้ง ใหก้ลุ่มเกษตรกรแปลง
ใหญ่ล ำไย อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน เกษตรกร
เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 62 รำย 

3 พัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตร 
สู่มำตรฐำน (GAP) 

3) กำรสนับสนุนทุนวิจัย
เพื่อพัฒนำคุณภำพ
สินค้ำเกษตรสู่
มำตรฐำน 

 

สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำคณุภำพสินค้ำเกษตรสูม่ำตรฐำน 
จ ำนวน 2 โครงกำร งบประมำณรวม 11.37 ล้ำนบำท ได้แก่ 
1.   กำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรส่งเสริมและถ่ำยทอด

เทคโนโลยีเพื่อลดกำรใช้สำรเคมีของเกษตรกรโดย
กระบวนกำรมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทำน 

2.   กำรพัฒนำแนวทำงกำรลดปรมิำณอะฟลำทอกซินในห่วงโซ่
กำรผลิตเมลด็ถั่วลิสง 
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำนโครงกำรวิจัย 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 
(1) เทคโนโลยีกำรลดปริมำณกำรใช้สำรเคมีในกำรปลูกพืชให้

เกษตรกรน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรส่งเสริมขยำยผลในพื้นที่อ่ืนๆ 
(2) พัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรให้ไดม้ำตรฐำนด้ำนควำม

ปลอดภัยใหม้ีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำใน
ตลำดโลก  

(3) สร้ำงควำมมั่นใจในกำรบรโิภค ด้วยควำมปลอดภัยของสินคำ้
เกษตร 

  4) กำรผลักดันผลงำนวิจัย
สู่กำรใช้ประโยชน์ใน

สวก. ร่วมกับ กสก. จดัอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ เรื่อง “กำรจัดกำร
สวนปำลม์น้ ำมันและกำรรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปำลม์น้ ำมันรำย
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ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ 
ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

กำรผลิตปำล์มน้ ำมัน
อย่ำงยั่งยืนตำม
มำตรฐำน GAP และ 
RSPO 

ย่อยเพื่อกำรรับรองตำมมำตรฐำน RSPO” โดยถ่ำยทอดควำมรู้
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในพ้ืนท่ี 14 จังหวัดภำคใต้ จ ำนวน 40 รำย เพื่อน ำ
องค์ควำมรู้ไปส่งเสริมและขยำยผลสู่เกษตรกรในพ้ืนท่ีภำคใต้ 
ต่อไป 

4 เกษตรอินทรีย ์ 5) กำรสนับสนุนทุนวิจัย
เพื่อพัฒนำระบบ
เกษตรอินทรีย์ให้
เกษตรกรทั่วไป
สำมำรถปฏิบัติได้จริง 

สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนำระบบเกษตรอินทรีย์ใหเ้กษตรกรทั่วไป
สำมำรถปฏิบัตไิด้จริง จ ำนวน 3 โครงกำร งบประมำณรวม 5.58 
ล้ำนบำท  
1.   กำรวิจัยกำรขับเคลื่อนกำรผลติสินค้ำเกษตรอินทรยี์อย่ำง

สมดลุในโซ่อุปทำน 
2.   กำรพัฒนำขยำยผลระบบกำรผลิตพืชผักอินทรีย์ในเขตปฏิรูป

ที่ดิน 
3.   กำรปรับปรุงพันธุ์แตงกวำและฟักทองส ำหรับระบบอินทรีย ์

ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำนโครงกำรวิจัย  
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 
(1) เทคโนโลยีกำรผลติและกำรจดักำรผลผลิตสินค้ำเกษตร

อินทรีย์ เพื่อพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรผลิตและกำรจัดกำร
ปัจจัยกำรผลติ และกำรจัดกำรผลผลิตที่ครบวงจร 

(2) ร้อยละ 50 ของกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำร จ ำนวน 50 รำย ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิต
เกษตรอินทรียผ์ลผลิต พริก ตะไคร้ และโหระพำอินทรีย ์

5 กำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 6) กำรสนับสนุนทุนวิจัย
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎี
ใหม่และเกษตร
ผสมผสำน 

สนับสนุนทุนวิจัยส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสำน 
จ ำนวน 2 โครงกำร งบประมำณรวม 2.64 ล้ำนบำท 
1. กำรจัดกำรแมลงศัตรูปำล์มน้ ำมันในพื้นที่ภำคตะวันออกโดย

วิธีกำรควบคุมแบบผสมผสำน  
2. กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรปลูกกะหล่ ำปลีในพื้นที่สูงจังหวัด

ตำก โดยกำรใช้ไสเ้ดือนฝอยก ำจัดแมลงศัตรูพืชและกำรปลูก
พืชแบบผสมผสำน 
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำนโครงกำรวิจัย คำดว่ำจะแล้วเสร็จ

ในไตรมำส 4/2561 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 
(1) กำรจัดกำรแมลงศัตรูพืชโดยวิธีกำรควบคุมแบบผสมผสำน 
(2) ลดกำรใช้สำรเคมีก ำจัดแมลงศตัรพูืช โดยกำรใช้ไสเ้ดือนฝอย 

และน ำไปขยำยผลสู่เกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ได้ 
(3) เตรียมควำมพร้อมสู่กำรผลิตแบบปลอดสำรพิษ และพืช

อินทรีย์ 
6 แผนกำรผลิตและกำรตลำดข้ำว 

ครบวงจร 
7) กำรสนับสนุนทุนวิจัย

ตำมแนวทำงกำร
แก้ปัญหำสินค้ำข้ำวทั้ง
ระบบ 

สนับสนุนทุนวิจัยตำมแนวทำงกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวครบวงจร
ของรัฐบำล จ ำนวน 30 โครงกำร งบประมำณรวม 92.99 ล้ำนบำท  
1. กำรรวบรวมข้อมูลข้ำวขำวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลำย เพื่อกำร

ขอรับรองพันธุ ์
2. กำรผลิตและแปรรูปข้ำวระยะเม่ำ พันธุ์ขำวดอกมะลิ 105 

และทับทิมชุมแพ (กข. 69) สู่อุตสำหกรรมเชิงพำณิชย ์
3. กำรจัดกำรเพื่อรักษำคณุภำพและควำมหอมของข้ำวหอมมะลิ

ในห่วงโซ่กำรผลิต 
4. กำรจัดกำรเพื่อลดควำมปนเปื้อนสำรหนูในกำรผลติข้ำวที่ผลติ
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ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ 
ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

จำกพ้ืนท่ีเสี่ยง 
5. กำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรระบบกำรผลิตข้ำวนำน้ ำฝนภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 
6. กำรปรับปรุงพันธุกรรมพันธ์ุข้ำวพษิณุโลก 2 และปทุมธำนี 1 

ให้ทนทำนต่ออุณหภูมสิูงในระยะเจริญพันธ์ุโดยวิธีกำรแสม
กลับร่วมกับกำรใช้โมเลกุลเครื่องหมำยคัดเลือก  

7. กำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลติและคุณภำพ
ส ำหรับกำรแปรรูปเชิงอุตสำหกรรม  

8. กำรศึกษำควำมสูญเสียอันเนื่องมำจำกกระบวนกำรเก็บเกี่ยว
ข้ำว:กรณีศึกษำกระบวนกำรเก็บเกี่ยวข้ำวในพ้ืนท่ีส่งเสริมกำร
ผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่             

9. กำรวิจัยและพัฒนำหุ่นยนต์อตัโนมัติก ำจัดวัชพืชในนำข้ำว 
(กำรทดสอบในแปลงนำ)  

10. กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพทำงเทคนิคกำรเพำะปลูกข้ำวนำปี 
: กรณีศึกษำพื้นที่ภำคเหนือของไทย 

11. กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์ข้ำวเกรียบปลำกำกร ำข้ำวเพื่อเพ่ิมคณุค่ำ
ทำงโภชนำกำรและสำรต้ำนอนุมลูอิสระ  

12. กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์อำชูรอพร้อมปรุงสุกจำกข้ำวสังข์หยด 
และข้ำวไรซ์เบอรรี ่

13. อิทธิพลของปัจจัยทำงกำยภำพและชีวภำพต่อพลวัตร
ประชำกรแมลงหล่ำในนำข้ำวเพื่อคำดกำรณ์กำรแพร่ระบำด 

14. กำรประเมินควำมสญูเสยีจำกเครือ่งเกี่ยวนวดข้ำวเพื่อจัดท ำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรบริหำรจดักำรและเพิม่
ประสิทธิภำพกำรผลติ 

15. กำรศึกษำกำรอพยพของเพลี้ยกระโดดสีน้ ำตำลด้วยเทคนิค
กำรผ่ำรังไข่เพื่อสนับสนุนระบบพยำกรณ์กำรระบำด  

16. กำรประเมินศักยภำพกำรใหผ้ลติ กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำร
ผลิตเมล็ดพันธุ ์และกำรเพำะปลูกข้ำวลูกผสมระบบ 2 สำยพันธุ ์  

17. กำรพัฒนำรูปแบบกำรผลิตข้ำวแบบครบวงจรโดยเกษตรกรมี
ส่วนร่วมในพื้นที่เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร  

18. กำรพัฒนำพันธุ์ข้ำวหอมมะลิ 105 ต้ำนทำนโรคไหมด้้วยยีน
ต้ำนทำนจำกแหล่งใหม่ เพื่อเตรยีมควำมพร้อมส ำหรับกำร
เปลี่ยนแปลงของประชำกรเช้ือในประเทศไทย  

19. บทบำทของสำรสกดัจำกข้ำวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและ 
หลอดเลือด   

20. กำรสืบหำเชื้อพันธุกรรมข้ำวทนหนำวและกำรพัฒนำ
เครื่องหมำยโมเลกุลเพื่อใช้ในกำรคัดเลือกสำยพันธ์ุข้ำวทน
หนำวในระยะกล้ำและระยะออกดอก   

21. กำรพัฒนำวัสดุปดิแผลสองช้ันจำกแบคทีเรียเซลลูโลสและ
แผ่นเส้นใยนำโนจำกโพลิเมอร์ธรรมชำติผสมสำรสกัดจำกข้ำว
และน้ ำมันหอมระเหยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรสมำนแผล
และมีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย  

22. กำรพัฒนำคัดเลือกพันธุ์ข้ำวโพดไรลู่กผสมและเทคโนโลยีกำร
ปลูกข้ำวโพดเป็นพชืหมุนเวียนในนำข้ำวของ อ.หนองหญ้ำไทร 
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ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ 
ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

จ.สุพรรณบรุี  
23. สำรอำลีโลพำธิกจำกเปลือกส้มเหลือใช้ในอุตสำหกรรมเพื่อ

ควบคุมวัชพืชในนำข้ำว  
24. กำรคัดเลือกพืชทีม่ีศักยภำพส ำหรบักำรเพำะปลูกในกำร

ทดแทนกำรท ำนำปรังในจังหวัดเชยีงใหม่และเชียงรำย  
25. กำรเพิ่มผลผลติและก ำหนดคณุภำพพิเศษในเมล็ดข้ำว

คัดเลือกคณุภำพสูงโดยวิธีกำรปรบัปรุงพันธุ์และกำรจัดกำร  
26. กำรสร้ำงฐำนข้อมูลในกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของแป้งข้ำวไทย 

เพื่อกำรแปรรปูเป็นผลิตภัณฑ์มลูคำ่เพิ่มในเชิงกำรค้ำ  
27. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์พื้นที่นำ โดยกำรปลูก

ถั่วเหลืองแบบเกษตรสมยัใหม่ กรณีศึกษำพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น 

28. กำรพัฒนำระบบพยำกรณ์ผลผลิตข้ำวรำยกลุม่พันธ์ุล่วงหน้ำ
และจัดท ำแผนท่ีเชื่อมโยง Agri-Map ของประเทศไทย 

29. กำรผลิตน้ ำสลดัผงปรำศจำกคอเลสเตอรอลจำกน้ ำมันร ำข้ำว
ด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย 

30. ระบบฐำนข้อมลูข้ำวพื้นเมืองภำคใต้ 
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำนโครงกำรวิจัย  

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 
(1) เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำข้ำว 
(2) กำรใช้ประโยชน์เชิงนโยบำย 
(3) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้ภำคประชำชน ชุมชน หรือท้องถิ่น 
(4) ภำคเอกชนน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย ์

7 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 8) กำรสนับสนุนทุนวิจัย
เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
น้ ำอย่ำงเหมำะสม 

สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อกำรบรหิำรจดักำรน้ ำอย่ำงเหมำะสม จ ำนวน 
16 โครงกำร งบประมำณรวม 69.24 ล้ำนบำท  
1. ฐำนข้อมูลฟุตพริ้นท์น้ ำของกำรปลกูข้ำวเพื่อกำรบริหำรจัดกำร

น้ ำเชิงพื้นที่ และกำรแสดงข้อมูลฉลำกฟุตปริ้นท์น้ ำของ
ผลิตภณัฑ์ข้ำว 

2. กำรพัฒนำระบบกำรท ำนำยและวเิครำะห์ข้อมูลกำรใช้น้ ำและ
คุณภำพน้ ำท่ีมีฐำนข้อมูลขนำดใหญ่โดยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 

3. กำรศึกษำภัยแล้งและบทบำทของปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงพื้นดิน
กับบรรยำกำศและกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลมุดินต่อวัฏจักร
น้ ำ : กรณีศึกษำประเทศไทยตอนบน 

4. กำรศึกษำพฤติกรรมกำรเกิดดินถล่มเพื่อกำรป้องกันและสร้ำง
ระบบเตือนภัยดินถล่มในพ้ืนท่ีภำคเหนือ : พ้ืนท่ีต้นแบบบ้ำน
ดอยช้ำง ต ำบลวำวี อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย  

5. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรลดปรมิำณสำรหนูท่ีปนเปื้อนใน
น้ ำโดยใช้พืชร่วมกับเชื้อ Bacillus subtilis หรือ 
Arthrobacter creatinolyticus 

6. กำรบริหำรจัดกำรน้ ำแบบยดืหยุ่นโดยปรบัปฏิทินกำรปลูกพืช
ในพื้นที่นอกเขตชลประทำน 

7. กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรชลประทำนน้ ำหยดแบบมสี่วนร่วมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำ: กรณศีึกษำพื้นที่ภัยแล้งเทศบำล
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ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ 
ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

ต ำบลออนใต้ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
8. กำรพัฒนำต้นแบบระบบบรรเทำอุทกภัยโดยใช้ข้อมูลส ำรวจ

ระยะไกลแบบกึ่งเรียลไทม์และระบบสำรสนเทศภมูิศำสตร์
ผ่ำนอินเตอรเ์น็ตแบบเคลื่อนที ่

9. กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดตั้งกองทุนควำมช่วยเหลือเกษตรกร
จำกภัยพิบัตดิ้วยหลักกำรกำรประเมินควำมเสียหำยของพืชผล 

10. กำรจัดกำรอ่ำงเก็บน้ ำร่วมกับน้ ำบำดำลในเขตโครงกำร
ชลประทำนแม่กลองใหญ ่

11. กำรท ำแผนที่สำมมติิส ำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือดิน
ถล่มในช่วงหน้ำน้ ำหลำก 

12. กำรพัฒนำกำรบรหิำรจดักำรน้ ำอย่ำงเหมำะสมเพื่อปฏิรูปภำค
กำรใช้น้ ำเกษตรกรรมของประเทศไทย 

13. ต้นแบบกำรพัฒนำสำรฝนหลวงทำงเลือกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง 

14. กำรส ำรวจแหล่งก ำเนิดสำรปนเปือ้นและประเมินศักยภำพ
ด้ำนคุณภำพน้ ำ แม่น้ ำเจ้ำพระยำในหน้ำแล้ง 

15. กำรพัฒนำระบบกำรรำยงำนและจัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์แหล่งน้ ำต้นทุนระดับหมู่บ้ำน เพื่อกำรบรหิำร
จัดกำรภัยแล้ง ผ่ำนโปรแกรมบนเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที ่
ขณะนีอ้ยู่ระหว่ำงด ำเนินงำนโครงกำรวิจัย  

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 
(1) ได้องค์ควำมรู้ และเทคโนโลยสี ำหรับใช้เป็นข้อมูลในกำรวำง

แผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำต่อไป 
(2) แนวทำงกำรบริหำรและจดักำรน้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ลด

ควำมเสีย่งต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น และเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
ด้ำนน้ ำ 

(3) แนวทำงกำรพัฒนำและเสรมิสร้ำงควำมร่วมมือ ควำมเข้ำใจ
ร่วมกันในกำรแก้ไขปญัหำกำรบรหิำรจัดกำรน้ ำเชิงพื้นที่โดย
บูรณำกำรองค์ควำมรูร้่วมกันระหว่ำงภำครัฐ 
สถำบันกำรศึกษำ ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำ
กระบวนกำรหรือแนวทำงขององค์ควำมรู้ไปสู่กำรใช้ประโยชน์
อย่ำงชัดเจนระบบสำรสนเทศข้อมลู และเทคโนโลยีในกำร
บริหำรจดักำรทรัพยำกรน้ ำอยำ่งเหมำะสม เพื่อป้องกัน 
สำธำรณภัย 

 
2. การบริหารจัดการทุนวิจัยผ่านกลไกประชารัฐ และการผลักดันให้น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ในปีงบประมำณ 2561 สวก. ก ำหนดแผนงำนกำรบริหำรจัดกำรทุนวิจัยผ่ำนกลไกประชำรัฐ และกำร
ผลักดันผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์ มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรแผนงำนวิจัยที่ส ำคัญ รวม 11 กลุ่มเรื่อง แบ่งเป็น 
แผนงำนวิจัยมุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำเร่งด่วน จ ำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1) ข้ ำว 2) ปำล์ม
น้ ำมัน 3) สมุนไพร 4) อำหำรเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและควำมปลอดภัยส ำหรับผู้บริโภคและกำรค้ำ 5) พืชสวน/พืชไร่  
6) สัตว์เศรษฐกิจ และ 7) กำรบริหำรทรัพยำกรน้ ำ แผนงำนท้ำทำยไทย จ ำนวน 4 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1) Food Valley  
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2) Safe Food for All 3) กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเหมำะสมเพ่ือปฏิรูปภำคกำรใช้น้ ำเกษตรกรรม
ของประเทศ และ 4) FMD  

ผลงำนเด่นในปี 2561 อำทิ กำรประชุมวิชำกำรข้ำวแห่งชำติ ครั้งที่ 5 ประจ ำปี 2561 ภำยใต้แนวคิด 
"งำนวิจัยข้ำวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0" เพ่ือน ำเสนอผลงำนกำรพัฒนำข้ำวไทยด้วยงำนวิจัย นวัตกรรมที่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรแปรรูปข้ำวแบบครบวงจรตั้งแต่ ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ ซึ่งจะสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ให้แก่ข้ำวของไทยเพ่ือรักษำควำมเป็นผู้น ำกำรค้ำข้ำวในตลำดโลก และกำรพัฒนำงำนวิจัยเชิงพำณิชย์ โดย สวก. 
ร่วมกับกลุ่มมิตรผล น ำร่องโครงกำรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์พ้ืนที่นำโดยกำรปลูกถั่วเหลืองแบบใช้
เทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ กรณีศึกษำ อ ำเภอชุมแพ และอ ำเภอภูผำม่ำน จังหวัดขอนแก่น 
 นอกจำกนี้ สวก. ส่งเสริมกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงนโยบำย สำธำรณะ และพำณิชย์ 
ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ กำรฝึกอบรมควำมรู้ กำรให้ค ำปรึกษำให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัย 
กำรอนุญำตให้สิทธิในผลงำนวิจัย จ ำนวน 8 โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2560 –  
31 มีนำคม 2561) สวก. ได้ผลักดันผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์แล้ว จ ำนวน 67 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 134.64  
ของแผนงำนกำรผลักดนัผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์ (50 โครงกำร) รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 2 

ตารางที่ 2 สรุปผลการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ จ าแนกตามประเภทการน าไปใช้ประโยชน์  
 ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

ประเภท 
การน าไปใช้ประโยชน ์

แผนงานปี 2561 (โครงการ) ผล ณ สิ้นไตรมาส 2 (โครงการ) ร้อยละผลเทียบแผน 

1. เชิงนโยบำย 
25 36 144.00 

2. เชิงสำธำรณะ 
3. เชิงพำณิชย ์ 25 31 124.36 

รวม 50 67 134.64 

 
สรุปภำพรวม ปีงบประมำณ 2561 จนถึงวันที่ 31 มีนำคม 2561 สวก. ได้มีกำรผลักดันผลงำนวิจัยสู่

กำรใช้ประโยชน์แล้ว รวมทั้งสิ้น 67 โครงกำร แบ่งเป็น กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบำย จ ำนวน 47 
โครงกำร เชิงสำธำรณะ จ ำนวน 144 โครงกำร และเชิงพำณิชย์ จ ำนวน 83  โครงกำร  
  


