การดาเนินงานของสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปี 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4
ตามนโยบายสาคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ปีงบประมำณ 2561 เป็นปีแห่งกำรยกระดับคน กำรบริหำรจัดกำร
มำตรฐำนสินค้ำเกษตร สู่เกษตร 4.0 (Enhancing Man, Management and Standard toward Agriculture 4.0)
ซึง่ กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เริ่มดำเนินกำรตั้งแต่ปี 2559 และต่อเนื่องถึงปี
2561 เน้นกำรบริหำรจัดกำรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี มำช่วยในกำรดำเนินงำน โดยเกษตรกรยุคใหม่ต้องปรับ
กระบวนกำรทำกำรเกษตรให้กำรตลำดนำกำรผลิต และกำรแปรรูปสร้ำงมูลค่ำสินค้ำเกษตรและจำนวนผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรู ปเพิ่มขึ้น ด้วยสิ นค้ำที่มี คุณภำพและควำมปลอดภัย ในขณะเดียวกันต้องใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ
นำไปสู่กำรพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตให้เกษตรกรมีควำมเป็นอยู่ที่ดี และมีรำยได้เพิ่มขึ้น จำกนโยบำยของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 15 นโยบำย ได้แก่
1) ระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่
2) ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
3) พัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer
4) บริหำรจัดกำรพื้นที่เกษตรตำมแผนที่กำรเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map)
5) พัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน
6) เกษตรอินทรีย์
7) ตลำดสินค้ำเกษตร
8) กำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
9) แผนกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวครบวงจร
10) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
11) กำรส่งเสริมกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำและกำรใช้เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรทดแทนแรงงำน
12) ธนำคำรสินค้ำเกษตร
13) กำรพัฒนำสถำบันเกษตรรูปแบบประชำรัฐ
14) กำรช่วยเหลือด้ำนหนี้สินสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตร
15) กำรจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
ทั้งนี้ กำรขับเคลื่ อนงำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2561 มี แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่
เรียกว่ำ “นโยบำย 3 ต.” ได้แก่ ต่อ - เติม - แต่ง โดย “ต่อ” คือ กำรสำนต่อนโยบำยเดิมของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่ดีอยู่แล้ว ให้มีกำรขยำยผลต่อเนื่อง “เติม” คือ กำรเพิ่มรำยละเอียดให้โครงกำรเดิมที่ยังไม่สมบูรณ์ให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น กำรเพิ่มจำนวนคน และเพิ่มงบประมำณ เป็นต้น และ “แต่ง” คือ กำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใน
โครงกำรเดิมที่ไปต่อไม่ได้ หรือควรจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมมำกขึ้น ร่วมผนึกกำลังในกำรทำงำนให้
สำมำรถบูรณำกำรทำงำนร่วมกันได้อย่ำงแท้จริง เน้นเรื่องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นที่ตั้ง ทำงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
1

สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร หรือ สวก. ในฐำนะหน่วยงำนภำยใต้กำรกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยที่สนองต่อนโยบำยสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งผลงำนวิจัยสำมำรถนำไปปรับใช้เพื่อแก้ไ ขปัญหำด้ำนกำรเกษตรในระยะยำว เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิต เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรเกษตร ส่งเสริมกำรทำเกษตรแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้ำงควำมมั่นคง
ทำงด้ำนอำหำร เพิ่มมูลค่ำและสร้ำงคุณค่ำให้กับสินค้ำเกษตรได้ รวมทั้ง ควำมร่วมมือตำมแนวทำง “ประชำรัฐ”
ให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยในปีงบประมำณ 2561 สวก. มีกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยสำคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของกำรส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย และกำรบริหำรจัดกำรทุนวิจัยผ่ำนกลไกประชำรัฐ
พร้อมทั้งผลักดันผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ รวมทั้งสิ้น 7 นโยบำย ภำยใต้ 8 แผนงำน/โครงกำร
สรุปผลกำรดำเนินงำน ณ สิ้นไตรมำส 4 (1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561) ดังนี้
1. การดาเนินงานตามนโยบายสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ สิ้นไตรมำส 4 (1 ตุลำคม 2560 –
30 กันยำยน 2561) รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ลาดับ
นโยบาย กษ.
1 ระบบส่งเสริมกำรเกษตร
แบบแปลงใหญ่

แผนงาน/โครงการ ของ สวก.
1) กำรสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
บริหำรจัดกำรนำแปลงใหญ่
และลดต้นทุนกำรผลิต
สินค้ำข้ำว

ผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อบริหำรจัดกำรนำแปลงใหญ่ และ
ลดต้นทุนกำรผลิตสินค้ำข้ำว จำนวน 4 โครงกำร
งบประมำณรวม 22.72 ล้ำนบำท ได้แก่
1. กำรวิจัยเรื่องเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวหอมมะลิ 105
ในพื้นที่นำน้ำฝน จังหวัดสุรินทร์
2. กำรวิจัยเรื่องกำรผลิตข้ำวปทุมธำนี 1 ในพื้นที่เขต
ชลประทำน จังหวัดชัยนำท
3. กำรวิจัยเรื่องข้ำวพันธุ์ กข.6 และพันธุ์ขำวดอกมะลิ
105 จังหวัดมหำสำรคำม
4. กำรลดควำมสูญเสียในกระบวนกำรเก็บเกี่ยว
ข้ำวเปลือก กรณีศึกษำ : กำรเก็บเกี่ยวข้ำวในพื้นที่
ส่งเสริมกำรเกษตร แบบแปลงใหญ่
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงดำเนินงำนโครงกำรวิจัย
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวหอมมะลิแปลงใหญ่
เชิงอุตสำหกรรม โดยเผยแพร่ผลกำรวิจัยสู่
เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร
2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวและยกระดับคุณภำพ
ผลผลิตข้ำว
3. พัฒนำกระบวนกำรผลิตเพื่อลดต้นทุน และ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
4. ลดควำมสูญเสียในกระบวนกำรเก็บเกี่ยวข้ำว
ของเกษตรกรในพื้นที่ และขยำยผลสู่พื้นที่ปลูกข้ำว
อื่นของประเทศ

2

ลาดับ
นโยบาย กษ.
2 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตร (ศพก.)

แผนงาน/โครงการ ของ สวก.
2) กำรผลักดันผลงำนวิจัยสู่
กำรใช้ประโยชน์เชิง
สำธำรณะ ผ่ำน ศพก.

ผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน
ส่งมอบรำยงำนผลงำนวิจัยเชิงสำธำรณะให้แก่
กรมส่งเสริมกำรเกษตร (กสก.) จำนวน 19 โครงกำร
เพื่อหำแนวทำงขยำยผลให้แก่กลุ่มเกษตรกร ผ่ำน ศพก.
ในแต่ละพื้นที่ โดยกำรผลักดันผลงำนวิจัยสู่กำรใช้
ประโยชน์ ผ่ำนกิจกรรมรูปแบบต่ำงๆ จำนวน 6
โครงกำร มีกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. นำเสนอผลงำนวิจัยกำรผลิตและกำรแปรรูปลำไย
คุณภำพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ตลำดโลก
ให้แก่ผู้ประกอบกำรและเกษตรกร จำนวน 174
รำย ผลงำนวิจัย 3 เรื่อง ได้แก่
1) กำรบริหำรจัดกำร เทคโนโลยีเพื่อผลิตลำไยนอก
ฤดูในพื้นที่ภำคเหนือของประเทศไทย
2) กำรบริหำรจัดกำรตลำดลำไย
3) กำรพัฒนำระบบกำรจำแนกและประมำณกำร
พื้นที่เกษตรกรรมด้วยเทคนิคกำรสำรวจ
ระยะไกล กรณีศึกษำสวนลำไยในประเทศไทย
จีน เวียดนำม กัมพูชำ และอินโดนีเซีย
2. จัดฝึกอบรมถ่ำยทอดควำมรู/้ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
จำนวน 6 โครงกำร ได้แก่
1) กำรใช้รถช่วยตัดและเก็บทะลำยปำล์มน้ำมัน
แบบเอนกประสงค์และแบบไม่มีผลร่วงสู่พื้นดิน
โดยจัดฝึกอบรม จำนวน 1 ครั้ง ให้กลุ่มสหกรณ์
นิคมปะทิว จ.ชุมพร มีเกษตรกรเข้ำรับกำร
อบรม 63 รำย
2) มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง : จัดกำรอย่ำงไรให้
ปลอดโรค โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำรให้
กลุ่มเกษตรกร 3 รุ่น ดังนี้
(1) เกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วง อ.พร้ำว
จ.เชียงใหม่ เกษตรกรเข้ำรับกำรอบรม
จำนวน 46 รำย
(2) เกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วง อ.สำมร้อยยอด
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกรเข้ำรับกำร
อบรม จำนวน 75 รำย
(3) เกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วง อ. บัวแดง
จ.ชัยภูมิ เกษตรกรเข้ำรับกำรอบรม
จำนวน 42 รำย
3) กำรเพิ่มมูลค่ำลำไยนอกฤดูด้วยเทคโนโลยี
โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กลุ่มเกษตรกร
2 รุ่น ดังนี้
(1) เกษตรกรแปลงใหญ่ลำไย อ.เมืองลำพูน
จ.ลำพูน เกษตรกรเข้ำรับกำรอบรม
จำนวน 62 รำย
(2) เกษตรกรแปลงใหญ่ลำไย อ.เมืองแม่วำง

3

ลาดับ

3

นโยบาย กษ.

พัฒนำคุณภำพสินค้ำ
เกษตรสู่มำตรฐำน

แผนงาน/โครงการ ของ สวก.

3) กำรสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
พัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตร
สู่มำตรฐำน

4

ผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน
จ.เชียงใหม่ เกษตรกรเข้ำรับกำรอบรม
จำนวน 54 รำย
4) กล้วยหอมทอง : จัดกำรอย่ำงไร ให้ปลอดโรค
โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กลุ่มเกษตรกร 4
รุ่น ดังนี้
(1) เกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง
อ.บ้ำนลำด จ.เพชรบุรี เกษตรกรเข้ำรับ
กำรอบรม จำนวน 124 รำย
(2) เกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง
อ.บ้ำนนำสำร จ.สุรำษฎร์ธำนี เกษตรกร
เข้ำรับกำรอบรม จำนวน 54 รำย
(3) เกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง
อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี เกษตรกรเข้ำรับ
กำรอบรม จำนวน 96 รำย
(4) เกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง
อ.หนองหญ้ำปล้อง จ.เพชรบุรี เกษตรกร
เข้ำรับกำรอบรม จำนวน 62 รำย
5) กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ขำ้ วเกรียบปลำเสริมใย
อำหำร โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กลุ่ม
เกษตรกร 4 รุ่น ดังนี้
(1) วิสำหกิจชุมชนกลุ่มหอยนำงรมครบวงจร
คุ้งกระเบน อ. ท่ำใหม่ จ. จันทบุรี เกษตรกร
เข้ำรับกำรอบรม จำนวน 26 รำย
(2) วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้ำวเกรียบ
วิตำมินบ้ำนคลองตะเคียนชัย อ.วังน้ำเย็น
จ.สระแก้ว เกษตรกรเข้ำรับกำรอบรม
จำนวน 32 รำย
(3) วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำตำบล
โพพระ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เกษตรกร
เข้ำรับกำรอบรม จำนวน 28 รำย
(4) วิสำหกิจชุมชนบ้ำนเรียนรูเ้ กษตรธรรมชำติ
บำงแก้ว อ.บำงแก้ว จ.พัทลุง เกษตรกร
เข้ำรับกำรอบรม จำนวน 44 รำย
6) นวัตกรรมกำรผลิตแผ่นใยไหม โดยอบรม
ถ่ำยทอด ควำมรู้ให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหม
รูปแบบใหม่ที่เป็นกำรเลี้ยงไหมแบบไม่เข้ำฝัก
อ. บัวลำย จ. นครรำชสีมำ มีเกษตรกรเข้ำรับ
กำรอบรม 70 รำย
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่
มำตรฐำน จำนวน 4 โครงกำร งบประมำณรวม 15.22
ล้ำนบำท ได้แก่
1. กำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรส่งเสริมและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อลดกำรใช้สำรเคมีของ
เกษตรกรโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่
อุปทำน

ลาดับ

4

นโยบาย กษ.

เกษตรอินทรีย์

แผนงาน/โครงการ ของ สวก.

ผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน
2. กำรพัฒนำแนวทำงกำรลดปริมำณอะฟลำทอกซินใน
ห่วงโซ่กำรผลิตเมล็ดถั่วลิสง
3. กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ในกำรปลูกกล้วยและพัฒนำ
เครื่องจักรกลเพื่อตัด เก็บและลำเลียงกล้วยให้ถูก
สุขลักษณะเป็นมำตรฐำนจำกแปลงสู่โรงงำนแปรรูป
4. กำรประเมินอำยุกำรเก็บรักษำเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม
เพื่อกำหนดมำตรฐำนอำยุของเมล็ดพันธุ์ที่เป็น
กำรค้ำ 22 ชนิด

ขณะนี้อยู่ระหว่ำงดำเนินงำนโครงกำรวิจัย
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
(1) เทคโนโลยีกำรลดปริมำณกำรใช้สำรเคมีในกำรปลูก
พืชให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในกำรส่งเสริม
ขยำยผลในพื้นที่อื่นๆ
(2) พัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรให้ได้มำตรฐำนด้ำน
ควำมปลอดภัยให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำในตลำดโลก
(3) สร้ำงควำมมั่นใจในกำรบริโภค ด้วยควำมปลอดภัย
ของสินค้ำเกษตร
4) กำรผลักดันผลงำนวิจัยสู่กำร สวก. ร่วมกับ กสก. จัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ เรื่อง
ใช้ประโยชน์ในกำรผลิต
“กำรจัดกำรสวนปำล์มน้ำมันและกำรรวมกลุ่มเกษตรกร
ปำล์มน้ำมันอย่ำงยั่งยืนตำม ผู้ปลูกปำล์มน้ำมันรำยย่อยเพื่อกำรรับรองตำมมำตรฐำน
มำตรฐำน GAP และ RSPO RSPO” โดยถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่ 14
จังหวัดภำคใต้ จำนวน 40 รำย เพือ่ นำองค์ควำมรู้ไป
ส่งเสริมและขยำยผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ภำคใต้ ต่อไป
5) กำรสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนำระบบเกษตรอินทรีย์ให้
พัฒนำระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรทัว่ ไปสำมำรถปฏิบัตไิ ด้จริง จำนวน 7
ให้เกษตรกรทั่วไปสำมำรถ
โครงกำร งบประมำณรวม 9.88 ล้ำนบำท
ปฏิบัติได้จริง
1. กำรขับเคลื่อนกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์อย่ำง
สมดุลในโซ่อุปทำน
2. กำรพัฒนำขยำยผลระบบกำรผลิตพืชผักอินทรีย์ใน
เขตปฏิรูปที่ดิน
3. กำรปรับปรุงพันธุ์แตงกวำและฟักทองสำหรับระบบ
อินทรีย์
4. กำรพัฒนำสำยพันธุ์ผึ้งโพรงลูกผสมเพื่อกำรเลี้ยง
ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์
5. กำรวิจัยและพัฒนำเครื่องจักรสำหรับปลูกพืชแบบ
ไม่ไถเตรียมดินสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์หลังนำ
6. กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ควบคุมวัชพืชจำก
พืชอัลลีโลพำธีในกำรผลิตข้ำวอินทรีย์
7. กำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้เพือ่ เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิตข้ำวอินทรียต์ ำมแนวทำง MRCF
กรณีศึกษำบ้ำนขำมสุม่ เวียง ตำบลเวียง
อำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงดำเนินงำนโครงกำรวิจัย
5

ลาดับ
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นโยบาย กษ.

แผนงาน/โครงการ ของ สวก.

ผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
(1) เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำรผลผลิตสินค้ำ
เกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรผลิต
และกำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิต และกำรจัดกำร
ผลผลิตที่ครบวงจร
(2) ร้อยละ 50 ของกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่
เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 50 รำย ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนกำรผลิตเกษตรอินทรีย์ผลผลิต พริก
ตะไคร้ และโหระพำอินทรีย์
(3) เครื่ อ งจั ก รส ำหรั บ ปลู ก พื ช แบบไม่ ไ ถเตรี ย มดิ น
ส ำหรั บ ระบบเกษตรอิ น ทรี ย์ ห ลั งนำต้ น แบบและ
สำมำรถลดต้ น ทุ น ในกำรผลิ ต และสำมำรถเพิ่ ม
ผลผลิตข้ำวอินทรีย์ได้
(4) ผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืชอินทรีย์ที่เผยแพร่แก่เกษตรกร
เพื่อนำไปต่อยอดกำรใช้ประโยชน์
(5) แนวทำงกำรพั ฒ นำศู น ย์ ก ำรเรี ย นรู้ ก ำรผลิ ต ข้ ำ ว
อิน ทรี ย์ ต้ น แบบครบวงจร เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพ
กำรผลิต และคุณภำพของข้ำวอินทรีย์
กำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎี 6) กำรสนับสนุนทุนวิจัยส่งเสริม สนับสนุนทุนวิจัยส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตร
ใหม่
เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตร ผสมผสำน จำนวน 3 โครงกำร งบประมำณรวม 3.52
ผสมผสำน
ล้ำนบำท
1. กำรจัดกำรแมลงศัตรูปำล์มน้ำมันในพื้นที่ภำค
ตะวันออกโดยวิธีกำรควบคุมแบบผสมผสำน
2. กำรลดกำรใช้สำรเคมีในกำรปลูกกะหล่ำปลีในพื้นที่
สูงจังหวัดตำก โดยกำรใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง
ศัตรูพืชและกำรปลูกพืชแบบผสมผสำน
3. กำรศึกษำและพัฒนำระบบขับไล่ผเี สื้อหนอนใยผัก
ด้วยคลื่นควำมถี่อัลตร้ำโซนิคที่ควบคุมผ่ำนสมองกล
แบบฝังตัวเพื่อลดกำรใช้สำรเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช
บนแปลงเพำะปลูกผักคะน้ำ
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงดำเนินงำนโครงกำรวิจัย คำดว่ำ
จะแล้วเสร็จในไตรมำส 4/2561
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
(1) กำรจัดกำรแมลงศัตรูพืชโดยวิธีกำรควบคุมแบบ
ผสมผสำน
(2) ลดกำรใช้สำรเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช โดยกำรใช้
ไส้เดือนฝอย และนำไปขยำยผลสูก่ ลุ่มอื่นๆ ได้
(3) เตรียมควำมพร้อมสู่กำรผลิตแบบปลอดสำรพิษ
และพืชอินทรีย์
(4) ลดต้นทุนกำรใช้ยำฆ่ำแมลงกำจัดศัตรูพืช
(5) เครื่องขับไล่ผีเสื้อหนอนใยผักที่เพำะปลูกบนแปลง
ผักคะน้ำพร้อมระบบต้นแบบ
6

ลาดับ
นโยบาย กษ.
6 แผนกำรผลิตและ
กำรตลำดข้ำว ครบวงจร

แผนงาน/โครงการ ของ สวก.
7) กำรสนับสนุนทุนวิจัยตำม
แนวทำงกำรแก้ปัญหำสินค้ำ
ข้ำวทั้งระบบ
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ผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน
สนับสนุนทุนวิจัยตำมแนวทำงกำรผลิตและกำรตลำด
ข้ำวครบวงจรของรัฐบำล จำนวน 30 โครงกำร
งบประมำณรวม 92.99 ล้ำนบำท
1. กำรรวบรวมข้อมูลข้ำวขำวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลำย
เพื่อกำรขอรับรองพันธุ์
2. กำรผลิตและแปรรูปข้ำวระยะเม่ำ พันธุ์ขำวดอกมะลิ
105 และทับทิมชุมแพ (กข. 69) สู่อุตสำหกรรมเชิง
พำณิชย์
3. กำรจัดกำรเพื่อรักษำคุณภำพและควำมหอมของ
ข้ำวหอมมะลิในห่วงโซ่กำรผลิต
4. กำรจัดกำรเพื่อลดควำมปนเปื้อนสำรหนูในกำรผลิต
ข้ำวที่ผลิตจำกพื้นที่เสี่ยง
5. กำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรระบบกำรผลิตข้ำวนำ
น้ำฝนภำคตะวันออกเฉียงเหนือภำยใต้กำร
เปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ
6. กำรปรับปรุงพันธุกรรมพันธุ์ข้ำวพิษณุโลก 2 และ
ปทุมธำนี 1 ให้ทนทำนต่ออุณหภูมสิ ูงในระยะเจริญ
พันธุ์โดยวิธีกำรแสมกลับร่วมกับกำรใช้โมเลกุล
เครื่องหมำยคัดเลือก
7. กำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
คุณภำพสำหรับกำรแปรรูปเชิงอุตสำหกรรม
8. กำรศึกษำควำมสูญเสียอันเนื่องมำจำกกระบวนกำร
เก็บเกี่ยวข้ำว:กรณีศึกษำกระบวนกำรเก็บเกี่ยวข้ำว
ในพื้นที่ส่งเสริมกำรผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่
9. กำรวิจัยและพัฒนำหุ่นยนต์อตั โนมัติกำจัดวัชพืชใน
นำข้ำว (กำรทดสอบในแปลงนำ)
10. กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพทำงเทคนิคกำรเพำะปลูก
ข้ำวนำปี : กรณีศึกษำพื้นที่ภำคเหนือของไทย
11. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำวเกรียบปลำกำกรำข้ำวเพื่อ
เพิ่มคุณค่ำทำงโภชนำกำรและสำรต้ำนอนุมูลอิสระ
12. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำชูรอพร้อมปรุงสุกจำกข้ำว
สังข์หยด และข้ำวไรซ์เบอรรี่
13. อิทธิพลของปัจจัยทำงกำยภำพและชีวภำพต่อพล
วัตรประชำกรแมลงหล่ำในนำข้ำวเพื่อคำดกำรณ์
กำรแพร่ระบำด
14. กำรประเมินควำมสูญเสียจำกเครือ่ งเกี่ยวนวดข้ำว
เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรบริหำร
จัดกำรและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
15. กำรศึกษำกำรอพยพของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตำลด้วย
เทคนิคกำรผ่ำรังไข่เพื่อสนับสนุนระบบพยำกรณ์กำร
ระบำด
16. กำรประเมินศักยภำพกำรให้ผลิต กำรพัฒนำ
เทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ และกำรเพำะปลูกข้ำว
ลูกผสมระบบ 2 สำยพันธุ์
17. กำรพัฒนำรูปแบบกำรผลิตข้ำวแบบครบวงจรโดย

ลาดับ

นโยบาย กษ.

แผนงาน/โครงการ ของ สวก.

ผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน
เกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่เขตคลองสำมวำ
กรุงเทพมหำนคร
18. กำรพัฒนำพันธุ์ข้ำวหอมมะลิ 105 ต้ำนทำนโรคไหม้
ด้วยยีนต้ำนทำนจำกแหล่งใหม่ เพือ่ เตรียมควำม
พร้อมสำหรับกำรเปลีย่ นแปลงของประชำกรเชื้อใน
ประเทศไทย
19. บทบำทของสำรสกัดจำกข้ำวกล้องงอกต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
20. กำรสืบหำเชื้อพันธุกรรมข้ำวทนหนำวและกำร
พัฒนำเครื่องหมำยโมเลกุลเพื่อใช้ในกำรคัดเลือก
สำยพันธุ์ข้ำวทนหนำวในระยะกล้ำและระยะ
ออกดอก
21. กำรพัฒนำวัสดุปดิ แผลสองชั้นจำกแบคทีเรีย
เซลลูโลสและแผ่นเส้นใยนำโนจำกโพลิเมอร์ธรรม
ชำติผสมสำรสกัดจำกข้ำวและน้ำมันหอมระเหยเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรสมำนแผลและมีฤทธิ์ยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย
22. กำรพัฒนำคัดเลือกพันธุ์ข้ำวโพดไร่ลูกผสมและ
เทคโนโลยีกำรปลูกข้ำวโพดเป็นพืชหมุนเวียนในนำ
ข้ำวของ อ.หนองหญ้ำไทร จ.สุพรรณบุรี
23. สำรอำลีโลพำธิกจำกเปลือกส้มเหลือใช้ใน
อุตสำหกรรมเพื่อควบคุมวัชพืชในนำข้ำว
24. กำรคัดเลือกพืชทีม่ ีศักยภำพสำหรับกำรเพำะปลูกใน
กำรทดแทนกำรทำนำปรังในจังหวัดเชียงใหม่และ
เชียงรำย
25. กำรเพิ่มผลผลิตและกำหนดคุณภำพพิเศษในเมล็ด
ข้ำวคัดเลือกคุณภำพสูงโดยวิธีกำรปรับปรุงพันธุ์และ
กำรจัดกำร
26. กำรสร้ำงฐำนข้อมูลในกำรกำหนดอัตลักษณ์ของแป้ง
ข้ำวไทย เพื่อกำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่ำเพิ่มใน
เชิงกำรค้ำ
27. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์พื้นที่นำ โดย
กำรปลูกถั่วเหลืองแบบเกษตรสมัยใหม่ กรณีศึกษำ
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
28. กำรพัฒนำระบบพยำกรณ์ผลผลิตข้ำวรำยกลุม่ พันธุ์
ล่วงหน้ำและจัดทำแผนทีเ่ ชื่อมโยง Agri-Map ของ
ประเทศไทย
29. กำรผลิตน้ำสลัดผงปรำศจำกคอเลสเตอรอลจำก
น้ำมันรำข้ำวด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย
30. ระบบฐำนข้อมูลข้ำวพื้นเมืองภำคใต้
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงดำเนินงำนโครงกำรวิจัย
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
(1) เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตกำรตลำดสินค้ำข้ำวตลอด
โซ่อุปทำน
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นโยบาย กษ.

กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำ

แผนงาน/โครงการ ของ สวก.

ผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน
(2) กำรใช้ประโยชน์เชิงนโยบำย
(3) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้ภำคประชำชน ชุมชน
หรือท้องถิ่น
(4) ภำคเอกชนนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์
8) กำรสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อกำร สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำง
บริหำรจัดกำรน้ำอย่ำง
เหมำะสม จำนวน 15 โครงกำร งบประมำณรวม 69.24
เหมำะสม
ล้ำนบำท
1. ฐำนข้อมูลฟุตพริ้นท์น้ำของกำรปลูกข้ำวเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรน้ำเชิงพื้นที่ และกำรแสดงข้อมูล
ฉลำกฟุตปริ้นท์น้ำของผลิตภัณฑ์ข้ำว
2. กำรพัฒนำระบบกำรทำนำยและวิเครำะห์ข้อมูลกำร
ใช้น้ำและคุณภำพน้ำที่มีฐำนข้อมูลขนำดใหญ่โดย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
3. กำรศึกษำภัยแล้งและบทบำทของปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงพื้นดินกับบรรยำกำศและกำรเปลีย่ นแปลง
สิ่งปกคลุมดินต่อวัฏจักรน้ำ : กรณีศึกษำประเทศ
ไทยตอนบน
4. กำรศึกษำพฤติกรรมกำรเกิดดินถล่มเพื่อกำรป้องกัน
และสร้ำงระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภำคเหนือ :
พื้นที่ต้นแบบบ้ำนดอยช้ำง ตำบลวำวี อำเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงรำย
5. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรลดปริมำณสำรหนูที่
ปนเปื้อนในน้ำโดยใช้พืชร่วมกับเชือ้ Bacillus
subtilis หรือ Arthrobacter creatinolyticus
6. กำรบริหำรจัดกำรน้ำแบบยืดหยุ่นโดยปรับปฏิทิน
กำรปลูกพืชในพื้นที่นอกเขตชลประทำน
7. กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรชลประทำนน้ำหยดแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพกำรใช้น้ำ: กรณีศึกษำ
พื้นที่ภัยแล้งเทศบำลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
8. กำรพัฒนำต้นแบบระบบบรรเทำอุทกภัยโดยใช้
ข้อมูลสำรวจระยะไกลแบบกึ่งเรียลไทม์และระบบ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์ผ่ำนอินเตอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่
9. กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดตั้งกองทุนควำมช่วยเหลือ
เกษตรกรจำกภัยพิบตั ิด้วยหลักกำรกำรประเมิน
ควำมเสียหำยของพืชผล
10. กำรจัดกำรอ่ำงเก็บน้ำร่วมกับน้ำบำดำลในเขต
โครงกำรชลประทำนแม่กลองใหญ่
11. กำรทำแผนที่สำมมิติสำหรับกำรเตรียมควำมพร้อม
รับมือดินถล่มในช่วงหน้ำน้ำหลำก
12. กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงเหมำะสมเพื่อ
ปฏิรูปภำคกำรใช้น้ำเกษตรกรรมของประเทศไทย
13. ต้นแบบกำรพัฒนำสำรฝนหลวงทำงเลือกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง
14. กำรสำรวจแหล่งกำเนิดสำรปนเปือ้ นและประเมิน
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นโยบาย กษ.

แผนงาน/โครงการ ของ สวก.

ผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน
ศักยภำพด้ำนคุณภำพน้ำ แม่น้ำเจ้ำพระยำใน
หน้ำแล้ง
15. กำรพัฒนำระบบกำรรำยงำนและจัดทำฐำนข้อมูล
สำรสนเทศภูมิศำสตร์แหล่งน้ำต้นทุนระดับหมู่บ้ำน
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรภัยแล้ง ผ่ำนโปรแกรมบน
เครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงดำเนินงำนโครงกำรวิจัย
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
(1) ได้องค์ควำมรู้ และเทคโนโลยีสำหรับใช้เป็นข้อมูลใน
กำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำต่อไป
(2) แนวทำงกำรบริหำรและจัดกำรน้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ลดควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น
และเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
ด้ำนน้ำ
(3) แนวทำงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ
ควำมเข้ำใจร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำกำรบริหำร
จัดกำรน้ำเชิงพื้นที่โดยบูรณำกำรองค์ควำมรู้ร่วมกัน
ระหว่ำงภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ ชุมชน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำกระบวนกำรหรือแนวทำงของ
องค์ควำมรู้ไปสู่กำรใช้ประโยชน์อย่ำงชัดเจนระบบ
สำรสนเทศข้อมูล และเทคโนโลยีในกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำอย่ำงเหมำะสม เพื่อป้องกัน
สำธำรณภัย

2. การบริหารจัดการทุนวิจัยผ่านกลไกประชารัฐ และการผลักดันให้นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในปีงบประมำณ 2561 สวก. กำหนดแผนงำนกำรบริหำรจัดกำรทุนวิจัยผ่ำนกลไกประชำรัฐ และ
กำรผลั กดัน ผลงำนวิจั ยสู่ กำรใช้ประโยชน์ มุ่งเน้น กำรบริห ำรจัด กำรแผนงำนวิจัยที่ส ำคัญ รวม 11 กลุ่ มเรื่อง
แบ่งเป็น แผนงำนวิจัยมุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำเร่งด่วน จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1) ข้ำว
2) ปำล์มน้ำมัน 3) สมุนไพร 4) อำหำรเพื่อเพิ่มคุณค่ำและควำมปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและกำรค้ำ 5) พืชสวน/
พืช ไร่ 6) สั ตว์ เศรษฐกิจ และ 7) กำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรน้ ำ แผนงำนท้ำ ทำยไทย จำนวน 4 กลุ่ ม เรื่ อง ได้แ ก่
1) Food Valley 2) Safe Food for All 3) กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงเหมำะสมเพื่อปฏิรูปภำคกำรใช้
น้ำเกษตรกรรมของประเทศ และ 4) Foot and Mouth Disease (FMD)
ผลงานเด่นในปี 2561
1. ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์ (Thailand : Trans-fat -Free Country) ผลักดันผลงำนวิจัยที่
ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงนโยบำยอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยนำข้อเสนอแนะจำกกำรเปิดโอกำสให้
ผู้แทนจำกภำครัฐ ภำคเอกชน ผู้ประกอบกำร และภำคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมติดตำม แลกเปลี่ยน และกำรวิเครำะห์
บนฐำนควำมรู้อย่ำงมีส่วนร่วม จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยจำกผลงำนวิจัย เรื่อง ประเทศไทยปลอดไขมันทรำนส์
นำไปใช้ในกำรกำหนดและขับเคลื่อนนโยบำยระดับประเทศ โดยประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เลขที่ 388 พ.ศ. 2561
เรื่อง กำหนดอำหำรที่ห้ำมผลิต นำเข้ำ หรือจำหน่ำย ประกำศ ณ วันที่ 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 สำระสำคัญ
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ซึ่งปรำกฏหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์ที่ชัดเจนว่ำ กรดไขมันทรำนส์ (Trans Fatty Acids) จำกน้ำมันที่ผ่ำน
กระบวนกำรเติมไฮโดรเจนบำงส่วน (Partially Hydrogenated Oils) ส่งผลต่อกำรเพิ่มควำมเสี่ยงของกำรเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด จึงออกประกำศให้น้ำมันที่ผ่ำนกระบวนกำรเติมไฮโดรเจนบำงส่วนและอำหำรที่มีน้ำมัน
ที่ผ่ำน กระบวนกำรเติมไฮโดรเจนบำงส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นอำหำรที่ห้ำมผลิต นำเข้ำ หรือจำหน่ำย
2. แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน ดำเนินกำรปรับปรุงและสังเครำะห์ข้อมูล
ทรั พยำกรปู ม้ำ เพื่อ ประเมิน สภำวะทรั พ ยำกรประมงปูม้ ำ ได้ แก่ สถำนภำพควำมชุก ชุม ผลจั บ และกำรใช้
ประโยชน์ ปัจ จัย สิ่ งแวดล้อม ระบบนิ เวศที่เกี่ยวข้องกับปูม้ำ รำยได้ และสังคมเศรษฐกิจของชำวประมงปูม้ำ
สำหรับกำหนดแนวทำงกำรส่งเสริม ฟื้นฟูทรัพยำกรปูม้ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรพัฒนำ
ทำงกำรประมง (Fishery improvement program, FIP) กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรใช้ทรัพยำกรปูม้ำอย่ำง
รับผิดชอบเพื่อตอบโจทย์กำรแก้ปัญหำด้ำนประมงระดับประเทศ วำงแผนจัดกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
และป้องกันกำรกีดกันทำงกำรค้ำอำหำรทะเลในอนำคตอันใกล้ เนื่องมำจำกเงื่อนไขกำรทำประมงที่ไม่รับผิดชอบ
ต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ซึง่ โครงกำรวิจัยนี้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. การพัฒนาขยายผลระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์ ด้วยกำรส่งเสริมกำรทำเกษตรอินทรีย์ เป็น
นโยบำยเร่งด่วนของ กษ. ซึ่ง สวก.ได้เห็นควำมสำคัญของกำรทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับ
ควำมรู้ เกี่ ย วกับ กำรทำเกษตรอิน ทรี ย์ มำตรฐำนอินทรีย์ หรือ กำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิ ตพืช ผั ก Organic
Thailand และ IFOAM จึงร่วมกับสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พัฒนำต่อยอดกำรทำเกษตร
อินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (พื้นที่ ส.ป.ก.) เร่งส่งเสริมและขยำยผลกำรผลิตพริ ก 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
ดำเนินกำรศึกษำและวิจัย เรื่อง “กำรศึกษำพฤติกรรมกำรเกิด ดินถล่มเพื่อกำรป้องกันและสร้ำงระบบเตือนภัย
ดินถล่มในพื้นที่ภำคเหนือ : พื้นที่ต้นแบบบ้ำนดอยช้ำง ตำบลวำวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย โดยพัฒนำ
แบบจำลองกำรวิเครำะห์ทำงคณิตศำสตร์ อำศัยหลักกำรทำงธรณีวิศวกรรมที่สอดคล้องใกล้เคีย งกับพื้นที่จริงมำก
ที่สุ ด น ำองค์ควำมรู้จ ำกผลกำรวิจั ย ต่อยอดนวัตกรรมและกำรจัดกำรภัยดินถล่มเชิงรุ ก มีกำรติดตั้งเครื่องมื อ
ตรวจวัดทำงวิศวกรรมที่สำคัญ รวมทั้ง สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับพิบัติภัยและกำรปฏิบัติตนเมื่อภัยมำหรือ
ได้รับกำรแจ้งเตือนจำกระบบเตือนภัยดินถล่มประจำบ้ำนที่ได้ติดตั้งไว้ในชุมชนได้อย่ำงรวดเร็ว มีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชนเข้ ำ มำเกี่ ย วข้ อ ง และจั ด หลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ กำรเรี ย นรู้ ขั้ น พื้ น ฐำนของโรงเรี ย นในพื้ น ที่ ซึ่ ง เป็ น
กระบวนกำรถ่ำยทอดสู่คนรุ่นหลังอย่ำงต่อเนื่อง
5. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2561 ภำยใต้แนวคิด "งำนวิจัยข้ำวไทย
สู่ไทยแลนด์ 4.0" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงำนกำรพัฒนำข้ำวไทยด้วยงำนวิจัย จำกองค์กรทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ และเป็นกำรพัฒนำเครือข่ำยนักวิจัย นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิตและกำรแปรรูปข้ำวแบบครบวงจรตลอดโซ่อุปทำนกระบวนกำรผลิต ซึ่งจะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ข้ำวของไทย
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เพื่อรักษำควำมเป็นผู้นำกำรค้ำข้ำวในตลำดโลก ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมนำเสนอผลงำนวิจัยจำกหน่วยงำนวิจัยด้ำนข้ำว
ทั่วประเทศ จำนวน 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) กำรปรับปรุงพันธุ์ 2) เทคโนโลยีกำรผลิตข้ำว 3) เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว
4) นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ำและกำรแปรรูป และ 5) เศรษฐกิจ สังคม กำรตลำด และกลุ่มกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยเน้นผลงำนวิจัยที่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อให้นักวิชำกำรและนักวิจัยด้ำนข้ำวตระหนัก
ถึงควำมจำเป็นของกำรพัฒนำงำนวิจัยเพื่อให้สอดคล้องต่อกำรพัฒนำประเทศต่อไป
นอกจำกนี้ สวก. มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรวิจัยและเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรเกษตร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ รองรับกำรใช้งำนและเป็นเครื่องมือในกำรเผยแพร่ข้อมูลงำนวิจัย องค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร
ในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำย และสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อำทิ คลังข้อมูลวิจัยกำรเกษตร กำรผลิตและเผยแพร่
Motion Graphic และกำรจัดทำ E-Book เพื่อเผยแพร่สู่สำธำรณะ เพื่อพัฒนำเกษตรกรให้เข้ำถึงข้อมูลงำนวิจัยได้
ง่ำยมำกขึ้น ซึ่งเกษตรกรยุคใหม่ต้องปรับกระบวนกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมมำเป็นส่วน
สำคัญในกำรทำกำรเกษตร และปรับกระบวนกำรทำกำรเกษตรให้กำรตลำดนำกำรผลิต กำรแปรรูปสร้ำงมูลค่ำ
สินค้ำเกษตรและจำนวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้นตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ เพื่อให้เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้น
สร้ำงควำมเข้มแข็งอย่ำงมั่งคั่งและยั่งยืน
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