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การด าเนินงานของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปี 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4 
ตามนโยบายส าคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก ำหนดให้ปีงบประมำณ 2561 เป็นปีแห่งกำรยกระดับคน กำรบริหำรจัดกำร 
มำตรฐำนสินค้ำเกษตร สู่เกษตร 4.0  (Enhancing Man, Management  and Standard toward Agriculture 4.0) 
ซ่ึงกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2559 และต่อเนื่องถึงป ี
2561 เน้นกำรบริหำรจัดกำรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำช่วยในกำรด ำเนินงำน โดยเกษตรกรยุคใหม่ต้องปรับ
กระบวนกำรท ำกำรเกษตรให้กำรตลำดน ำกำรผลิต และกำรแปรรูปสร้ำงมูลค่ำสินค้ำเกษตรและจ ำนวนผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปเพ่ิมขึ้น ด้วยสินค้ำที่มีคุณภำพและควำมปลอดภัย ในขณะเดียวกันต้องใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 
น ำไปสู่กำรพัฒนำเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตให้เกษตรกรมีควำมเป็นอยู่ที่ดีและมีรำยได้เพ่ิมขึ้น จำกนโยบำยของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 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 หรือควรจะปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสมมำกข้ึน ร่วมผนึกก ำลังในกำรท ำงำนให้
สำมำรถบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงแท้จริง เน้นเรื่องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นที่ตั้ง ท ำงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 
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ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร หรือ สวก. ในฐำนะหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยที่สนองต่อนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ซึ่งผลงำนวิจัยสำมำรถน ำไปปรับใช้เพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรในระยะยำว เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิต เพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรเกษตร ส่งเสริมกำรท ำเกษตรแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้ำงควำมมั่นคง
ทำงด้ำนอำหำร เพ่ิมมูลค่ำและสร้ำงคุณค่ำให้กับสินค้ำเกษตรได้ รวมทั้ง ควำมร่วมมือตำมแนวทำง “ประชำรัฐ”  
ให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยในปีงบประมำณ 2561 สวก. มีกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์ในส่วนของกำรส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย และกำรบริหำรจัดกำรทุนวิจัยผ่ำนกลไกประชำรัฐ 
พร้อมทั้งผลักดันผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ รวมทั้งสิ้น 7 นโยบำย ภำยใต้ 8 แผนงำน/โครงกำร 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน ณ สิ้นไตรมำส 4 (1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561) ดังนี้  

1. การด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ สิ้นไตรมำส 4 (1 ตุลำคม 2560 – 
30 กันยำยน 2561) รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1  

ตารางที่ 1  ผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2561  
ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  

ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
1 ระบบส่งเสริมกำรเกษตร

แบบแปลงใหญ่ 
1) กำรสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ

บริหำรจัดกำรนำแปลงใหญ่
และลดต้นทุนกำรผลิต 
สินค้ำข้ำว 

สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อบริหำรจัดกำรนำแปลงใหญ่ และ 
ลดต้นทุนกำรผลิตสินค้ำข้ำว จ ำนวน 4 โครงกำร 
งบประมำณรวม 22.72 ล้ำนบำท ได้แก ่

1. กำรวิจัยเรื่องเทคโนโลยีกำรผลิตขำ้วหอมมะลิ 105  
ในพื้นที่นำน้ ำฝน จังหวัดสุรินทร ์

2. กำรวิจัยเรื่องกำรผลิตข้ำวปทุมธำนี 1 ในพื้นที่เขต
ชลประทำน จังหวัดชัยนำท 

3. กำรวิจัยเรื่องข้ำวพันธุ์ กข.6 และพันธุ์ขำวดอกมะลิ 
105 จังหวัดมหำสำรคำม 

4. กำรลดควำมสูญเสียในกระบวนกำรเก็บเกี่ยว
ข้ำวเปลือก กรณีศึกษำ : กำรเก็บเกี่ยวข้ำวในพ้ืนท่ี
ส่งเสริมกำรเกษตร แบบแปลงใหญ่ 

ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำนโครงกำรวิจัย  

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. เทคโนโลยีกำรผลติข้ำวหอมมะลิแปลงใหญ ่

เชิงอุตสำหกรรม  โดยเผยแพร่ผลกำรวิจัยสู่
เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 

2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวและยกระดับคณุภำพ
ผลผลติข้ำว 

3. พัฒนำกระบวนกำรผลติเพื่อลดต้นทุน และ 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต 

4. ลดควำมสูญเสยีในกระบวนกำรเกบ็เกี่ยวข้ำว 
ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี และขยำยผลสู่พื้นที่ปลูกข้ำว
อื่นของประเทศ 
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ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
2 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตร (ศพก.) 

2) กำรผลักดันผลงำนวิจัยสู่ 
กำรใช้ประโยชน์เชิง
สำธำรณะ ผ่ำน ศพก.  

ส่งมอบรำยงำนผลงำนวิจัยเชิงสำธำรณะให้แก่ 
กรมส่งเสรมิกำรเกษตร (กสก.) จ ำนวน 19 โครงกำร 
เพื่อหำแนวทำงขยำยผลให้แก่กลุ่มเกษตรกร ผ่ำน ศพก. 
ในแต่ละพื้นท่ี โดยกำรผลักดันผลงำนวิจัยสู่กำรใช้
ประโยชน์ ผำ่นกิจกรรมรูปแบบต่ำงๆ จ ำนวน 6 
โครงกำร มีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1. น ำเสนอผลงำนวิจัยกำรผลิตและกำรแปรรูปล ำไย
คุณภำพด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรมสู่ตลำดโลก 
ให้แก่ผู้ประกอบกำรและเกษตรกร จ ำนวน 174 
รำย ผลงำนวิจัย 3 เรื่อง ได้แก ่
1) กำรบริหำรจัดกำร เทคโนโลยเีพื่อผลิตล ำไยนอก

ฤดูในพื้นที่ภำคเหนือของประเทศไทย 
2) กำรบริหำรจัดกำรตลำดล ำไย 
3) กำรพัฒนำระบบกำรจ ำแนกและประมำณกำร

พื้นที่เกษตรกรรมด้วยเทคนิคกำรส ำรวจ
ระยะไกล กรณีศึกษำสวนล ำไยในประเทศไทย 
จีน เวียดนำม กัมพูชำ และอินโดนีเซีย 

2. จัดฝึกอบรมถ่ำยทอดควำมรู/้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
จ ำนวน 6 โครงกำร ได้แก ่
1) กำรใช้รถช่วยตัดและเก็บทะลำยปำล์มน้ ำมัน

แบบเอนกประสงค์และแบบไมม่ีผลร่วงสู่พื้นดิน 
โดยจดัฝึกอบรม จ ำนวน 1 ครั้ง ให้กลุ่มสหกรณ์
นิคมปะทิว จ.ชุมพร มีเกษตรกรเขำ้รับกำร
อบรม 63 รำย 

2)  มะม่วงน้ ำดอกไมส้ีทอง : จัดกำรอย่ำงไรให้
ปลอดโรค โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิำรให ้
กลุ่มเกษตรกร 3 รุ่น ดังนี ้
(1)  เกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วง อ.พร้ำว  

          จ.เชียงใหม ่เกษตรกรเข้ำรับกำรอบรม  
          จ ำนวน 46 รำย 

(2)  เกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วง อ.สำมร้อยยอด  
               จ.ประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกรเข้ำรับกำร   
               อบรม จ ำนวน 75 รำย 
         (3)  เกษตรกรแปลงใหญม่ะม่วง อ. บัวแดง  
               จ.ชัยภูมิ เกษตรกรเขำ้รับกำรอบรม  

          จ ำนวน 42 รำย 
3)  กำรเพิ่มมูลค่ำล ำไยนอกฤดูด้วยเทคโนโลยี  
     โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรใหก้ลุ่มเกษตรกร  
     2 รุ่น ดังน้ี  
    (1)  เกษตรกรแปลงใหญล่ ำไย อ.เมืองล ำพูน  
         จ.ล ำพูน เกษตรกรเขำ้รับกำรอบรม  
         จ ำนวน 62 รำย 
    (2)  เกษตรกรแปลงใหญล่ ำไย อ.เมืองแม่วำง  
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ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
          จ.เชียงใหม่ เกษตรกรเข้ำรับกำรอบรม 

               จ ำนวน 54 รำย 
4) กล้วยหอมทอง : จัดกำรอย่ำงไร ให้ปลอดโรค   

โดยจดัอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กลุ่มเกษตรกร 4 
รุ่น ดังน้ี 
(1)  เกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง  
     อ.บ้ำนลำด จ.เพชรบุรี เกษตรกรเข้ำรับ 
     กำรอบรม จ ำนวน 124 รำย 
(2)  เกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง  
     อ.บ้ำนนำสำร จ.สุรำษฎร์ธำน ีเกษตรกร 
     เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 54 รำย 
(3)  เกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง  
     อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี เกษตรกรเข้ำรับ 
     กำรอบรม จ ำนวน 96 รำย 
(4)  เกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง  
      อ.หนองหญ้ำปล้อง จ.เพชรบรุี เกษตรกร 
      เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน  62 รำย 

5)  กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ขำ้วเกรยีบปลำเสรมิใย 
อำหำร โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กลุ่ม  
เกษตรกร 4 รุ่น ดังนี ้
(1)  วิสำหกิจชุมชนกลุ่มหอยนำงรมครบวงจร 
     คุ้งกระเบน อ. ท่ำใหม่ จ. จันทบุรี เกษตรกร 
     เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 26 รำย 
(2)  วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้ำวเกรียบ 
     วิตำมินบ้ำนคลองตะเคยีนชัย อ.วังน้ ำเย็น  
     จ.สระแก้ว เกษตรกรเข้ำรบักำรอบรม  
     จ ำนวน 32 รำย 
(3)  วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสตัว์น้ ำต ำบล 
      โพพระ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เกษตรกร 
      เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 28 รำย 
(4)  วิสำหกิจชุมชนบ้ำนเรียนรูเ้กษตรธรรมชำต ิ
      บำงแก้ว อ.บำงแก้ว จ.พัทลุง เกษตรกร 
      เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 44 รำย 

6)  นวัตกรรมกำรผลติแผ่นใยไหม โดยอบรม
ถ่ำยทอด ควำมรู้ใหก้ลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหม
รูปแบบใหม่ท่ีเป็นกำรเลี้ยงไหมแบบไม่เข้ำฝัก  
อ. บัวลำย จ. นครรำชสีมำ มเีกษตรกรเข้ำรับ
กำรอบรม 70 รำย 

3 พัฒนำคุณภำพสินค้ำ
เกษตรสู่มำตรฐำน  

3) กำรสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
พัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตร
สู่มำตรฐำน 

 

สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำคณุภำพสินค้ำเกษตรสู่
มำตรฐำน จ ำนวน 4 โครงกำร งบประมำณรวม 15.22 
ล้ำนบำท ได้แก ่
1. กำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรส่งเสรมิและ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อลดกำรใช้สำรเคมีของ
เกษตรกรโดยกระบวนกำรมีส่วนรว่มตลอดห่วงโซ่
อุปทำน 
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ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
2. กำรพัฒนำแนวทำงกำรลดปริมำณอะฟลำทอกซินใน

ห่วงโซ่กำรผลิตเมล็ดถั่วลสิง 
3. กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ในกำรปลูกกล้วยและพัฒนำ

เครื่องจักรกลเพื่อตัด เก็บและล ำเลียงกล้วยให้ถูก
สุขลักษณะเป็นมำตรฐำนจำกแปลงสู่โรงงำนแปรรปู 

4. กำรประเมินอำยุกำรเก็บรักษำเมลด็พันธ์ุพืชควบคุม
เพื่อก ำหนดมำตรฐำนอำยุของเมลด็พันธ์ุที่เป็น
กำรค้ำ 22 ชนิด 

ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำนโครงกำรวิจัย 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 
(1) เทคโนโลยีกำรลดปริมำณกำรใช้สำรเคมีในกำรปลูก

พืชให้เกษตรกรน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรส่งเสริม
ขยำยผลในพื้นที่อ่ืนๆ 

(2) พัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรให้ไดม้ำตรฐำนด้ำน
ควำมปลอดภัยให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำในตลำดโลก  

(3) สร้ำงควำมมั่นใจในกำรบรโิภค ด้วยควำมปลอดภัย
ของสินค้ำเกษตร 

  4) กำรผลักดันผลงำนวิจัยสู่กำร
ใช้ประโยชน์ในกำรผลิต
ปำล์มน้ ำมันอย่ำงยั่งยืนตำม
มำตรฐำน GAP และ RSPO 

สวก. ร่วมกับ กสก. จดัอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ เรื่อง 
“กำรจัดกำรสวนปำล์มน้ ำมันและกำรรวมกลุ่มเกษตรกร
ผู้ปลูกปำล์มน้ ำมันรำยย่อยเพื่อกำรรับรองตำมมำตรฐำน 
RSPO” โดยถ่ำยทอดควำมรู้ให้แกเ่จ้ำหน้ำท่ีในพื้นที่ 14 
จังหวัดภำคใต้ จ ำนวน 40 รำย เพือ่น ำองค์ควำมรู้ไป
ส่งเสริมและขยำยผลสู่เกษตรกรในพ้ืนท่ีภำคใต้ ต่อไป 

4 เกษตรอินทรีย์ 5) กำรสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
พัฒนำระบบเกษตรอินทรีย์
ให้เกษตรกรทั่วไปสำมำรถ
ปฏิบัติได้จริง 

สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนำระบบเกษตรอินทรีย์ให้
เกษตรกรทัว่ไปสำมำรถปฏิบัตไิด้จริง จ ำนวน 7 
โครงกำร งบประมำณรวม 9.88 ลำ้นบำท  
1.   กำรขับเคลื่อนกำรผลติสินค้ำเกษตรอินทรีย์อย่ำง

สมดลุในโซ่อุปทำน 
2.   กำรพัฒนำขยำยผลระบบกำรผลิตพืชผักอินทรีย์ใน

เขตปฏริูปที่ดิน 
3.   กำรปรับปรุงพันธุ์แตงกวำและฟักทองส ำหรับระบบ

อินทรีย์ 
4.   กำรพัฒนำสำยพันธ์ุผึ้งโพรงลกูผสมเพื่อกำรเลี้ยง

ด้วยระบบเกษตรอินทรีย ์
5.   กำรวิจัยและพัฒนำเครื่องจักรส ำหรับปลูกพืชแบบ

ไม่ไถเตรยีมดินส ำหรับระบบเกษตรอินทรีย์หลังนำ 
6.   กำรวิจัยและพัฒนำผลติภณัฑค์วบคุมวัชพืชจำก

พืชอัลลีโลพำธีในกำรผลิตข้ำวอินทรีย ์
7.   กำรพัฒนำศูนย์กำรเรยีนรู้เพือ่เพิ่มประสิทธิภำพ 

กำรผลิตข้ำวอินทรียต์ำมแนวทำง MRCF 
กรณีศึกษำบ้ำนขำมสุม่เวียง ต ำบลเวียง  
อ ำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม ่

ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำนโครงกำรวิจัย  

https://epms.arda.or.th/src/Research/ResearchProjectDetail_Staff.aspx?ID=12778
https://epms.arda.or.th/src/Research/ResearchProjectDetail_Staff.aspx?ID=12778
https://epms.arda.or.th/src/Research/ResearchProjectDetail_Staff.aspx?ID=12540
https://epms.arda.or.th/src/Research/ResearchProjectDetail_Staff.aspx?ID=12540
https://epms.arda.or.th/src/Research/ResearchProjectDetail_Staff.aspx?ID=11827
https://epms.arda.or.th/src/Research/ResearchProjectDetail_Staff.aspx?ID=11827
https://epms.arda.or.th/src/Research/ResearchProjectDetail_Staff.aspx?ID=11827
https://epms.arda.or.th/src/Research/ResearchProjectDetail_Staff.aspx?ID=11827
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ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 
(1) เทคโนโลยีกำรผลติและกำรจดักำรผลผลิตสินค้ำ

เกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรผลิต
และกำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิต และกำรจัดกำร
ผลผลติที่ครบวงจร 

(2) ร้อยละ 50 ของกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินที่
เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 50 รำย ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนกำรผลิตเกษตรอินทรยี์ผลผลิต พริก 
ตะไคร้ และโหระพำอินทรีย ์

(3)  เครื่องจักรส ำหรับปลูกพืชแบบไม่ไถเตรียมดิน
ส ำหรับระบบเกษตรอินทรีย์หลังนำต้นแบบและ
สำมำรถลดต้นทุนในกำรผลิตและสำมำรถเพิ่ม
ผลผลิตข้ำวอินทรีย์ได้ 

(4) ผลิตภัณฑ์ก ำจัดวัชพืชอินทรีย์ที่เผยแพร่แก่เกษตรกร
เพื่อน ำไปต่อยอดกำรใช้ประโยชน์ 

(5) แนวทำงกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้กำรผลิตข้ำว
อินทรีย์ต้นแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรผลิต และคุณภำพของข้ำวอินทรีย์ 

5 กำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 

6) กำรสนับสนุนทุนวิจัยส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตร
ผสมผสำน 

สนับสนุนทุนวิจัยส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตร
ผสมผสำน จ ำนวน 3 โครงกำร งบประมำณรวม 3.52 
ล้ำนบำท 
1. กำรจัดกำรแมลงศัตรูปำล์มน้ ำมันในพื้นที่ภำค

ตะวันออกโดยวิธีกำรควบคุมแบบผสมผสำน  
2. กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรปลูกกะหล่ ำปลีในพื้นที่

สูงจังหวัดตำก โดยกำรใช้ไส้เดือนฝอยก ำจัดแมลง
ศัตรูพืชและกำรปลูกพืชแบบผสมผสำน 

3. กำรศึกษำและพัฒนำระบบขับไลผ่เีสื้อหนอนใยผัก
ด้วยคลื่นควำมถี่อัลตร้ำโซนิคท่ีควบคุมผ่ำนสมองกล
แบบฝังตัวเพื่อลดกำรใช้สำรเคมีก ำจัดแมลงศัตรูพืช
บนแปลงเพำะปลูกผักคะน้ำ 

ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำนโครงกำรวิจัย คำดว่ำ
จะแล้วเสร็จในไตรมำส 4/2561 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 
(1) กำรจัดกำรแมลงศัตรูพืชโดยวิธีกำรควบคุมแบบ

ผสมผสำน 
(2) ลดกำรใช้สำรเคมีก ำจัดแมลงศตัรพูืช โดยกำรใช้

ไสเ้ดือนฝอย และน ำไปขยำยผลสูก่ลุ่มอื่นๆ ได ้
(3) เตรียมควำมพร้อมสู่กำรผลิตแบบปลอดสำรพิษ 

และพืชอินทรีย ์
(4) ลดต้นทุนกำรใช้ยำฆ่ำแมลงก ำจัดศัตรูพืช 
(5) เครื่องขับไล่ผีเสื้อหนอนใยผักที่เพำะปลูกบนแปลง

ผักคะน้ำพร้อมระบบต้นแบบ 
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ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
6 แผนกำรผลิตและ

กำรตลำดข้ำว ครบวงจร 
7) กำรสนับสนุนทุนวิจัยตำม

แนวทำงกำรแก้ปัญหำสินค้ำ
ข้ำวทั้งระบบ 

สนับสนุนทุนวิจัยตำมแนวทำงกำรผลิตและกำรตลำด
ข้ำวครบวงจรของรัฐบำล จ ำนวน 30 โครงกำร 
งบประมำณรวม 92.99 ล้ำนบำท  
1. กำรรวบรวมข้อมูลข้ำวขำวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลำย 

เพื่อกำรขอรับรองพันธุ ์
2. กำรผลิตและแปรรูปข้ำวระยะเม่ำ พันธุ์ขำวดอกมะลิ 

105 และทับทิมชุมแพ (กข. 69) สู่อุตสำหกรรมเชิง
พำณิชย ์

3. กำรจัดกำรเพื่อรักษำคณุภำพและควำมหอมของ
ข้ำวหอมมะลิในห่วงโซ่กำรผลติ 

4. กำรจัดกำรเพื่อลดควำมปนเปื้อนสำรหนูในกำรผลติ
ข้ำวที่ผลิตจำกพ้ืนท่ีเสี่ยง 

5. กำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรระบบกำรผลิตข้ำวนำ
น้ ำฝนภำคตะวันออกเฉียงเหนือภำยใต้กำร
เปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 

6. กำรปรับปรุงพันธุกรรมพันธ์ุข้ำวพษิณุโลก 2 และ
ปทุมธำนี 1 ให้ทนทำนต่ออุณหภูมสิูงในระยะเจรญิ
พันธุ์โดยวิธีกำรแสมกลบัร่วมกับกำรใช้โมเลกุล
เครื่องหมำยคดัเลือก  

7. กำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลติและ
คุณภำพส ำหรบักำรแปรรูปเชิงอุตสำหกรรม  

8. กำรศึกษำควำมสูญเสียอันเนื่องมำจำกกระบวนกำร
เก็บเกี่ยวข้ำว:กรณีศึกษำกระบวนกำรเก็บเกี่ยวข้ำว
ในพื้นที่ส่งเสริมกำรผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่             

9. กำรวิจัยและพัฒนำหุ่นยนต์อตัโนมัติก ำจัดวัชพืชใน
นำข้ำว (กำรทดสอบในแปลงนำ)  

10. กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพทำงเทคนิคกำรเพำะปลูก
ข้ำวนำปี : กรณีศึกษำพื้นที่ภำคเหนือของไทย 

11. กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์ข้ำวเกรียบปลำกำกร ำข้ำวเพื่อ
เพิ่มคุณคำ่ทำงโภชนำกำรและสำรต้ำนอนุมูลอสิระ  

12. กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์อำชูรอพร้อมปรุงสุกจำกข้ำว
สังข์หยด และข้ำวไรซ์เบอรรี ่

13. อิทธิพลของปัจจัยทำงกำยภำพและชีวภำพต่อพล
วัตรประชำกรแมลงหล่ำในนำข้ำวเพื่อคำดกำรณ์
กำรแพร่ระบำด 

14. กำรประเมินควำมสญูเสยีจำกเครือ่งเกี่ยวนวดข้ำว
เพื่อจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรบริหำร
จัดกำรและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต 

15. กำรศึกษำกำรอพยพของเพลี้ยกระโดดสีน้ ำตำลด้วย
เทคนคิกำรผ่ำรังไขเ่พื่อสนับสนุนระบบพยำกรณ์กำร
ระบำด  

16. กำรประเมินศักยภำพกำรใหผ้ลติ กำรพัฒนำ
เทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ และกำรเพำะปลูกข้ำว
ลูกผสมระบบ 2 สำยพันธุ ์  

17. กำรพัฒนำรูปแบบกำรผลิตข้ำวแบบครบวงจรโดย
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ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
เกษตรกรมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีเขตคลองสำมวำ 
กรุงเทพมหำนคร  

18. กำรพัฒนำพันธุ์ข้ำวหอมมะลิ 105 ต้ำนทำนโรคไหม้
ด้วยยีนต้ำนทำนจำกแหล่งใหม่ เพือ่เตรียมควำม
พร้อมส ำหรับกำรเปลีย่นแปลงของประชำกรเช้ือใน
ประเทศไทย  

19. บทบำทของสำรสกดัจำกข้ำวกล้องงอกต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด   

20. กำรสืบหำเชื้อพันธุกรรมข้ำวทนหนำวและกำร
พัฒนำเครื่องหมำยโมเลกุลเพื่อใช้ในกำรคัดเลือก
สำยพันธ์ุข้ำวทนหนำวในระยะกลำ้และระยะ 
ออกดอก   

21. กำรพัฒนำวัสดุปดิแผลสองช้ันจำกแบคทีเรีย
เซลลูโลสและแผ่นเส้นใยนำโนจำกโพลิเมอร์ธรรม
ชำติผสมสำรสกดัจำกข้ำวและน้ ำมันหอมระเหยเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรสมำนแผลและมีฤทธ์ิยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย  

22. กำรพัฒนำคัดเลือกพันธุ์ข้ำวโพดไรลู่กผสมและ
เทคโนโลยีกำรปลูกข้ำวโพดเป็นพชืหมุนเวียนในนำ
ข้ำวของ อ.หนองหญ้ำไทร จ.สุพรรณบรุี  

23. สำรอำลีโลพำธิกจำกเปลือกส้มเหลือใช้ใน
อุตสำหกรรมเพื่อควบคุมวัชพืชในนำข้ำว  

24. กำรคัดเลือกพืชทีม่ีศักยภำพส ำหรบักำรเพำะปลูกใน
กำรทดแทนกำรท ำนำปรังในจังหวัดเชียงใหม่และ
เชียงรำย  

25. กำรเพิ่มผลผลติและก ำหนดคณุภำพพิเศษในเมล็ด
ข้ำวคัดเลือกคณุภำพสูงโดยวิธีกำรปรับปรุงพันธุ์และ
กำรจัดกำร  

26. กำรสร้ำงฐำนข้อมูลในกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของแป้ง
ข้ำวไทย เพื่อกำรแปรรูปเป็นผลติภัณฑม์ูลค่ำเพิ่มใน
เชิงกำรค้ำ  

27. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์พื้นที่นำ โดย
กำรปลูกถ่ัวเหลืองแบบเกษตรสมัยใหม่ กรณีศึกษำ
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น 

28. กำรพัฒนำระบบพยำกรณ์ผลผลิตข้ำวรำยกลุม่พันธ์ุ
ล่วงหน้ำและจัดท ำแผนทีเ่ชื่อมโยง Agri-Map ของ
ประเทศไทย 

29. กำรผลิตน้ ำสลดัผงปรำศจำกคอเลสเตอรอลจำก
น้ ำมันร ำข้ำวด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย 

30. ระบบฐำนข้อมลูข้ำวพื้นเมืองภำคใต้ 

ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำนโครงกำรวิจัย  
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 
(1) เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตกำรตลำดสินค้ำข้ำวตลอด

โซ่อุปทำน 
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ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
(2) กำรใช้ประโยชน์เชิงนโยบำย  
(3) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้ภำคประชำชน ชุมชน 

หรือท้องถิ่น 
(4) ภำคเอกชนน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย ์

7 กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ ำ 

8) กำรสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำง
เหมำะสม 

สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อกำรบรหิำรจดักำรน้ ำอย่ำง
เหมำะสม จ ำนวน 15 โครงกำร งบประมำณรวม 69.24 
ล้ำนบำท  
1. ฐำนข้อมูลฟุตพริ้นท์น้ ำของกำรปลกูข้ำวเพื่อกำร

บริหำรจดักำรน้ ำเชิงพื้นที่ และกำรแสดงข้อมลู
ฉลำกฟุตปริ้นท์น้ ำของผลิตภัณฑ์ข้ำว 

2. กำรพัฒนำระบบกำรท ำนำยและวเิครำะห์ข้อมูลกำร
ใช้น้ ำและคุณภำพน้ ำท่ีมีฐำนข้อมลูขนำดใหญโ่ดย
เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็ในทกุสรรพสิ่ง 

3. กำรศึกษำภัยแล้งและบทบำทของปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงพื้นดินกับบรรยำกำศและกำรเปลีย่นแปลง
สิ่งปกคลุมดินต่อวัฏจักรน้ ำ : กรณศีึกษำประเทศ
ไทยตอนบน 

4. กำรศึกษำพฤติกรรมกำรเกิดดินถล่มเพื่อกำรป้องกัน
และสร้ำงระบบเตือนภัยดินถล่มในพ้ืนท่ีภำคเหนือ : 
พื้นที่ต้นแบบบ้ำนดอยช้ำง ต ำบลวำวี อ ำเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงรำย  

5. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรลดปรมิำณสำรหนูท่ี
ปนเปื้อนในน้ ำโดยใช้พืชร่วมกับเชือ้ Bacillus 
subtilis หรือ Arthrobacter creatinolyticus 

6. กำรบริหำรจัดกำรน้ ำแบบยดืหยุ่นโดยปรบัปฏิทิน
กำรปลูกพืชในพื้นที่นอกเขตชลประทำน 

7. กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรชลประทำนน้ ำหยดแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำ: กรณีศึกษำ
พื้นที่ภัยแล้งเทศบำลต ำบลออนใต ้อ ำเภอสันก ำแพง 
จังหวัดเชียงใหม ่

8. กำรพัฒนำต้นแบบระบบบรรเทำอุทกภัยโดยใช้
ข้อมูลส ำรวจระยะไกลแบบกึ่งเรียลไทม์และระบบ
สำรสนเทศภมูิศำสตรผ์่ำนอินเตอรเ์น็ตแบบเคลื่อนที ่

9. กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดตั้งกองทุนควำมช่วยเหลือ
เกษตรกรจำกภัยพิบตัิด้วยหลักกำรกำรประเมิน
ควำมเสยีหำยของพืชผล 

10. กำรจัดกำรอ่ำงเก็บน้ ำร่วมกับน้ ำบำดำลในเขต
โครงกำรชลประทำนแม่กลองใหญ ่

11. กำรท ำแผนที่สำมมติิส ำหรับกำรเตรียมควำมพร้อม
รับมือดินถลม่ในช่วงหน้ำน้ ำหลำก 

12. กำรพัฒนำกำรบรหิำรจดักำรน้ ำอย่ำงเหมำะสมเพื่อ
ปฏิรูปภำคกำรใช้น้ ำเกษตรกรรมของประเทศไทย 

13. ต้นแบบกำรพัฒนำสำรฝนหลวงทำงเลือกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง 

14. กำรส ำรวจแหล่งก ำเนิดสำรปนเปือ้นและประเมิน
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ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
ศักยภำพด้ำนคณุภำพน้ ำ แม่น้ ำเจำ้พระยำใน
หน้ำแล้ง 

15. กำรพฒันำระบบกำรรำยงำนและจัดท ำฐำนข้อมูล
สำรสนเทศภมูิศำสตร์แหล่งน้ ำต้นทุนระดับหมู่บ้ำน 
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรภยัแล้ง ผ่ำนโปรแกรมบน
เครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที ่

ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำนโครงกำรวิจัย  
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดร้ับ 
(1) ได้องค์ควำมรู้ และเทคโนโลยสี ำหรับใช้เป็นข้อมูลใน

กำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรน้ ำต่อไป 
(2) แนวทำงกำรบริหำรและจดักำรน้ ำอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ลดควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น 
และเสรมิสร้ำงควำมมั่นคง 
ด้ำนน้ ำ 

(3) แนวทำงกำรพัฒนำและเสรมิสร้ำงควำมร่วมมือ 
ควำมเข้ำใจร่วมกันในกำรแก้ไขปญัหำกำรบริหำร
จัดกำรน้ ำเชิงพื้นที่โดยบูรณำกำรองค์ควำมรู้ร่วมกัน
ระหว่ำงภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ ชุมชน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำกระบวนกำรหรือแนวทำงของ
องค์ควำมรู้ไปสู่กำรใช้ประโยชน์อย่ำงชัดเจนระบบ
สำรสนเทศข้อมลู และเทคโนโลยีในกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ ำอย่ำงเหมำะสม เพื่อป้องกัน 
สำธำรณภัย 

 
2. การบริหารจัดการทุนวิจัยผ่านกลไกประชารัฐ และการผลักดันให้น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ในปีงบประมำณ 2561 สวก. ก ำหนดแผนงำนกำรบริหำรจัดกำรทุนวิจัยผ่ำนกลไกประชำรัฐ และ 
กำรผลักดันผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์ มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรแผนงำนวิจัยที่ส ำคัญ รวม 11 กลุ่มเรื่อง 
แบ่งเป็น แผนงำนวิจัยมุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำเร่งด่วน จ ำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1) ข้ำว  
2) ปำล์มน้ ำมัน 3) สมุนไพร 4) อำหำรเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและควำมปลอดภัยส ำหรับผู้บริโภคและกำรค้ำ 5) พืชสวน/
พืชไร่ 6) สัตว์เศรษฐกิจ และ 7) กำรบริหำรทรัพยำกรน้ ำ แผนงำนท้ำทำยไทย จ ำนวน 4 กลุ่มเรื่อง ได้แก่  
1) Food Valley 2) Safe Food for All 3) กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเหมำะสมเพ่ือปฏิรูปภำคกำรใช้
น้ ำเกษตรกรรมของประเทศ และ 4) Foot and Mouth Disease (FMD)  

ผลงานเด่นในปี 2561 
1. ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์ (Thailand : Trans-fat -Free Country) ผลักดันผลงำนวิจัยที่

ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงนโยบำยอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยน ำข้อเสนอแนะจำกกำรเปิดโอกำสให้
ผู้แทนจำกภำครัฐ ภำคเอกชน ผู้ประกอบกำร และภำคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมติดตำม แลกเปลี่ยน และกำรวิเครำะห์  
บนฐำนควำมรู้อย่ำงมีส่วนร่วม จัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยจำกผลงำนวิจัย เรื่อง ประเทศไทยปลอดไขมันทรำนส์ 
น ำไปใช้ในกำรก ำหนดและขับเคลื่อนนโยบำยระดับประเทศ โดยประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 
เรื่อง ก ำหนดอำหำรที่ห้ำมผลิต น ำเข้ำ หรือจ ำหน่ำย ประกำศ ณ วันที่ 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 สำระส ำคัญ 
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ซึ่งปรำกฏหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์ที่ชัดเจนว่ำ กรดไขมันทรำนส์ (Trans Fatty Acids) จำกน้ ำมันที่ผ่ำน
กระบวนกำรเติมไฮโดรเจนบำงส่วน (Partially Hydrogenated Oils) ส่งผลต่อกำรเพ่ิมควำมเสี่ยงของกำรเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด จึงออกประกำศให้น้ ำมันที่ผ่ำนกระบวนกำรเติมไฮโดรเจนบำงส่วนและอำหำรที่มีน้ ำมัน 
ที่ผ่ำน กระบวนกำรเติมไฮโดรเจนบำงส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นอำหำรที่ห้ำมผลิต น ำเข้ำ หรือจ ำหน่ำย 

2. แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน ด ำเนินกำรปรับปรุงและสังเครำะห์ข้อมูล
ทรัพยำกรปูม้ำ เพ่ือประเมินสภำวะทรัพยำกรประมงปูม้ำ ได้แก่ สถำนภำพควำมชุกชุม ผลจับ และกำรใช้
ประโยชน์ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับปูม้ำ รำยได้ และสังคมเศรษฐกิจของชำวประมงปูม้ำ 
ส ำหรับก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริม ฟ้ืนฟูทรัพยำกรปูม้ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรพัฒนำ
ทำงกำรประมง (Fishery improvement program, FIP) กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรใช้ทรัพยำกรปูม้ำอย่ำง
รับผิดชอบเพ่ือตอบโจทย์กำรแก้ปัญหำด้ำนประมงระดับประเทศ วำงแผนจัดกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
และป้องกันกำรกีดกันทำงกำรค้ำอำหำรทะเลในอนำคตอันใกล้ เนื่องมำจำกเงื่อนไขกำรท ำประมงที่ไม่รับผิดชอบ
ต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงโครงกำรวิจัยนี้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของภำคส่วนที่เก่ียวข้อง 

3. การพัฒนาขยายผลระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์ ด้วยกำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์เป็น
นโยบำยเร่งด่วนของ กษ. ซึ่ง สวก.ได้เห็นควำมส ำคัญของกำรท ำเกษตรอินทรีย์  เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับ
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำเกษตรอินทรีย์ มำตรฐำนอินทรีย์ หรือ กำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิตพืชผัก Organic 
Thailand และ IFOAM จึงร่วมกับส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พัฒนำต่อยอดกำรท ำเกษตร
อินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (พ้ืนที่ ส.ป.ก.) เร่งส่งเสริมและขยำยผลกำรผลิตพริก ตะไคร้ และโหระพำอินทรีย์ 
รูปแบบกลุ่ม แก่เครือข่ำยเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 4 จังหวัด ได้แก่ นครรำชสีมำ นครสวรรค์ ระยอง และ
อยุธยำ ด้วยระบบกำรรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS) ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรในกำรขอกำรรับรองเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่ม สร้ำงควำมตระหนักถึงคุณค่ำของกำรผลิตแบบอินทรีย์
อย่ำงแท้จริง 

4. ระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ สวก.ได้จัดสรรทุนวิจัยให้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ด ำเนินกำรศึกษำและวิจัย เรื่อง “กำรศึกษำพฤติกรรมกำรเกิดดินถล่มเพ่ือกำรป้องกันและสร้ำงระบบเตือนภัย 
ดินถล่มในพ้ืนที่ภำคเหนือ : พ้ืนที่ต้นแบบบ้ำนดอยช้ำง ต ำบลวำวี อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย โดยพัฒนำ
แบบจ ำลองกำรวิเครำะห์ทำงคณิตศำสตร์อำศัยหลักกำรทำงธรณีวิศวกรรมที่สอดคล้องใกล้เคียงกับพ้ืนที่จริงมำก
ที่สุด น ำองค์ควำมรู้จำกผลกำรวิจัยต่อยอดนวัตกรรมและกำรจัดกำรภัยดินถล่มเชิงรุก มีกำรติดตั้งเครื่องมือ
ตรวจวัดทำงวิศวกรรมที่ส ำคัญ รวมทั้ง สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับพิบัติภัยและกำรปฏิบัติตนเมื่อภัยมำหรือ
ได้รับกำรแจ้งเตือนจำกระบบเตือนภัยดินถล่มประจ ำบ้ำนที่ได้ติดตั้งไว้ในชุมชนได้อย่ำงรวดเร็ว มีส่วนร่วมของ
ชุมชนเข้ำมำเกี่ยวข้อง และจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับกำรเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียนในพ้ืนที่ ซ่ึงเป็น
กระบวนกำรถ่ำยทอดสู่คนรุ่นหลังอย่ำงต่อเนื่อง  

5. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2561 ภำยใต้แนวคิด "งำนวิจัยข้ำวไทย  
สู่ไทยแลนด์ 4.0"  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำเสนอผลงำนกำรพัฒนำข้ำวไทยด้วยงำนวิจัย จำกองค์กรทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ และเป็นกำรพัฒนำเครือข่ำยนักวิจัย นวัตกรรมที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรผลิตและกำรแปรรูปข้ำวแบบครบวงจรตลอดโซ่อุปทำนกระบวนกำรผลิต ซึ่งจะสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ข้ำวของไทย
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เพ่ือรักษำควำมเป็นผู้น ำกำรค้ำข้ำวในตลำดโลก ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมน ำเสนอผลงำนวิจัยจำกหน่วยงำนวิจัยด้ำนข้ำว
ทั่วประเทศ จ ำนวน 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) กำรปรับปรุงพันธุ์ 2) เทคโนโลยีกำรผลิตข้ำว 3)  เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว 
4) นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่ำและกำรแปรรูป และ 5) เศรษฐกิจ สังคม กำรตลำด และกลุ่มกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยเน้นผลงำนวิจัยที่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้จริง เพ่ือให้นักวิชำกำรและนักวิจัยด้ำนข้ำวตระหนัก
ถึงควำมจ ำเป็นของกำรพัฒนำงำนวิจัยเพ่ือให้สอดคล้องต่อกำรพัฒนำประเทศต่อไป 

นอกจำกนี ้สวก. มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรวิจัยและเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรเกษตร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ รองรับกำรใช้งำนและเป็นเครื่องมือในกำรเผยแพร่ข้อมูลงำนวิจัย องค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร 
ในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำย และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้  อำทิ  คลังข้อมูลวิจัยกำรเกษตร  กำรผลิตและเผยแพร่ 
Motion Graphic  และกำรจัดท ำ E-Book เพ่ือเผยแพร่สู่สำธำรณะ เพ่ือพัฒนำเกษตรกรให้เข้ำถึงข้อมูลงำนวิจัยได้
ง่ำยมำกขึ้น ซ่ึงเกษตรกรยุคใหม่ต้องปรับกระบวนกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมมำเป็นส่วน
ส ำคัญในกำรท ำกำรเกษตร  และปรับกระบวนกำรท ำกำรเกษตรให้กำรตลำดน ำกำรผลิต กำรแปรรูปสร้ำงมูลค่ำ
สินค้ำเกษตรและจ ำนวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพ่ิมขึ้นตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่  เพ่ือให้เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมข้ึน
สร้ำงควำมเข้มแข็งอย่ำงมั่งค่ังและยั่งยืน 

 

 


