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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1.1 ความเป็นมา 

จากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ส่งผลให้รัฐบาลมีมาตรการคุมเข้มในเรื่องการใช้งบประมาณมีผลท าให้โครงการต่างๆ ที่ได้ด าเนินการไปบ้างแล้ว และที่
จะต้องด าเนินการต่อเนื่องไม่สามารถด าเนินการต่อได้ รัฐบาลจึงเห็นชอบให้มีการจัดหาเงินกู้จากต่างประเทศมาด าเนินการต่อ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบที่จะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขผูกพัน (Policy Matrix) ในโครงการเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างภาคเกษตร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือการส่งออก เมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม พ.ศ. 2542 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นหน่วยงานในรูปแบบของ “องค์การมหาชน” ซึ่งอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. องค์การมหาชน 
พ.ศ. 2542 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา 
โดยมีทุนด าเนินการขั้นต้น 3,000 ล้านบาท การด าเนินงานของ สวก. อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดตั้ง สวก. มิได้เป็น
การตัดโอนภารกิจ หรือทรัพย์สิน หรือบุคลากรจากท่ีใดมา  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการเกษตร และบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร โดยร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอ่ืน
ของรัฐและเอกชน อีกท้ังจัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงกับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ  
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1.2 โครงสร้างองค์กรและอัตราก าลัง 

 
  คณะกรรมการบริหาร สวก. 

ที่ปรึกษา 
ประจ าส านักงาน (4) รองผู้อ านวยการ สวก. (2) 

หน่วยตรวจสอบภายใน (2) 

ผู้อ านวยการ สวก. 

อนุกรรมการต่าง ๆ 4 ชุด 

ส านักบริหาร (17) ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ (17) 

กลุ่มงานผู้อ านวยการส านักงาน (11) 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ส านักพัฒนาบุคลากรวิจัย (7) ส านักสนับสนุนงานวิจัย (17) 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการด าเนินงานของ สวก. 
 
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

1) วิสัยทัศน์ 
“สวก. เป็นผู้น าในการเสริมสร้างงานวิจัย พัฒนานักวิจัย และเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตร เพ่ือความเข้มแข็งและยั่งยืนของประเทศ” 

2) พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการเกษตร 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร 
 

2.2 ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน สวก. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559)  
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน สวก. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างงานวิจัยเชิงรุก โดยเน้นวิจัยเชิงพาณิชย์ สาธารณะ และนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักวิจัยและเครือข่าย โดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลักษณะต่อยอด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ เพ่ือประโยชน์สาธารณะในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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 เป้าหมายหลักท่ีต้องการให้บรรลุผลในปี พ.ศ. 2559 
โดยมีเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างงานวิจัยเชิงรุกโดยเน้นวิจัยเชิงพาณิชย์ สาธารณะ และนโยบาย 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1. ภาคธรุกิจ (มุ่งเนน้ SMEs)  
(การวิจัยเชิงพาณิชย์) 

ภาคธรุกิจสามารถน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 

ร้อยละของโครงการวิจยัที่มีการ
น าไปใช้ประโยชน ์

1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุนักวจิัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม 
1.2 สร้างผลงานตรงตามความตอ้งการของผู้ใช ้
1.3 การสรา้งเครือข่าย 
1.4 การสรา้งแรงจงูใจให้นักวิจยัสร้างนวัตกรรมและภาคเอกชนลงทุนวิจยั 
1.5 กระตุ้น/จูงใจภาคธุรกิจมารบัถ่ายทอดเทคโนโลย ี
1.6 บริการหลังการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

2. เกษตรกรและผู้บรโิภค 
(การวิจัยเชิงสาธารณะ) 

มีงานวิจัยในด้านการเกษตร
เชิงสาธารณะที่กลุ่มเป้าหมาย 
(เกษตรกรและผู้บริโภค)
น าไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละของงานวิจัยเชิงสาธารณะ
ที่กลุ่มเป้าหมายได้น าไปใชจ้ริง 
 

1.7 การแสวงหาข้อเสนอโครงการที่ตรงต่อความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน ์

3. ผู้ก าหนดนโยบาย 
(การวิจัยเชิงนโยบาย) 

มีผลงานวิจัยที่สามารถน าไป
ก าหนดนโยบายด้านการเกษตร 

จ านวนโครงการวิจัยเชิงนโยบาย
ที่ สวก. สนับสนุน 

1.8 สร้างกลไกความรว่มมือกับหน่วยงานอ่ืนในกระทรวง ท้องถิ่น 
1.9 กระบวนการสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับ 
1.10 การสร้างแรงจงูใจให้นักวจิัยมาท าวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ
มากขึ้น 
1.11 กระบวนการผลักดันให้ส านักงานเป็นหนว่ยงานหลักในการศึกษา 
1.12 งานด้านโยบายน าไปสู่การน าไปใช้แก้ปัญหาในเรื่องเร่งด่วนมี
กระบวนการผลักดันผลงานวิจัย เช่น Policy Forum/Brief  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักวิจัยและเครือข่าย โดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลักษณะต่อยอด  
กลุ่มเป้าหมาย เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

นักวิจัยในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

บุคลากรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณม์ีขีดความ สามารถ
ด้านการวิจยัสูงขึ้น  

จ านวนร้อยละบุคลากรของ กษ. ที่
ได้รับทุนวิจัย (เป็นบุคลากรที่เคย
ได้รับทุนการศึกษา/ฝึกอบรม/
ปฏิบัติการวิจยัจาก สวก.) 

การเสริมสร้างบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรใน กษ. ที่มีศักยภาพ
ให้สามารถอยู่ในวงการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง 
2.1 การพัฒนาบุคลากรใน กษ. ที่มีอยู่เดิม 
2.2 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรรุ่นใหม่ ทดแทน
นักวิจัยที่มีอยู่เดิม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ เพ่ือประโยชน์สาธารณะในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1. นักวิชาการ/นักวิจยั ฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่
ทันสมัยและมีความทันสมัย 

จ านวนฐานข้อมูลที่มีการเผยแพร่ 3.1 สนับสนุน/ผลักดันการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตร 
 

2. สาธารณะ (ประชาชนทั่วไป
และเกษตรกร) 

องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่
เข้าใจง่ายส าหรับเกษตรกร 
ผู้บริโภคและบุคคลทัว่ไป 

จ านวน IP ของการใช้ฐานข้อมูล
ด้านการเกษตร 

3.2 พัฒนาและจัดท าสื่อความรู้ด้านการเกษตร  ที่เข้าใจได้ง่าย
โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 
3.3 การผลักดันผลงานวิจัยโดยใช้สื่อสาธารณะเพ่ือการเผยแพร่
ให้เป็นประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

องค์กร/คนในองค์กร (เพ่ือมุ่งสู่
ระบบบริหารงานวิจัยของ
ประเทศต่อไปในอนาคต) 

สวก. จะเป็นหนว่ยงานให้ทุน
วิจัยที่มีบุคลากรที่มีความเปน็
มืออาชีพ มีระบบงานที่ทันสมัย
และมีความคล่องตัวสูง มี 
กลยุทธ์การบริหารจัดการที่ดี 
มีความมั่นคงทางการเงิน และ
เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่าง
กว้างขวาง 

แผนบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
อัตราก าลังและระดับขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรแต่ละต าแหน่งที่จะ
สามารถปฏิบัติงานได้ในระดับมืออาชีพ 
(การก าหนดอัตราก าลังที่เหมาะสม
กับปริมาณงานและการสรรหา
บุคลากรที่มีขีดสมรรถนะตามที่ สวก. 
ประสงค ์

4.1 การแสวงหาบุคลากรใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ตามท่ี สวก. ต้องการ 
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กลุ่มเป้าหมาย เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
องค์กร/คนในองค์กร (เพ่ือมุ่งสู่
ระบบบริหารงานวิจัยของ
ประเทศต่อไปในอนาคต) 

สวก. จะเป็นหนว่ยงานให้ทุน
วิจัยที่มีบุคลากรที่มีความเปน็
มืออาชีพ มีระบบงานที่ทันสมัย
และมีความคล่องตัวสูง มี 
กลยุทธ์การบริหารจัดการที่ดี 
มีความมั่นคงทางการเงิน และ
เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่าง
กว้างขวาง 

ร้อยละ 80 ของการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

4.2 พัฒนาความพร้อมทั้งในด้านความรู้ความสามารถและพัฒนา
ขีดสมรรถนะเพ่ือให้บุคลากรของ สวก. มีความเป็นมืออาชีพ 

ติดตั้งและพัฒนาระบบ E-Office 
 

4.3 การน าระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 ของปัญหา และอุปสรรค
ที่เกิดจากข้อบังคับ/กฎ/ระเบียบ 
ได้รับการแก้ไข 

4.4 การทบทวนแก้ไข ข้อบังคับ/กฎ/ระเบียบ ให้มีความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงานตามรูปแบบขององค์การมหาชน 
 

ร้อยละ 80 ของความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงาน 

4.5 ก าหนดกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

ร้อยละ 50 ของมูลค่าความเป็นข่าว 
(PR. Value) ของ สวก. เพ่ิมข้ึน 
(Baseline/ ข้อมูลความเป็นข่าวใน
ปีที่ผ่านมา) 

4.6 การสรา้งภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กรให้เปน็ที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง 
 

เงินทุนจากภายนอก/กิจกรรมที่เกิดจาก
ความร่วมมือ/รายได้จากการบริหาร
จัดการเงินทุนของ สวก. 

4.7 การสรา้งและพัฒนาความรว่มมือกับหน่วยงานภายนอก 

  ผลต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงนิฝาก
ประจ าเฉลีย่ทุกบัญชีของส านักงาน
กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน
เฉลี่ยของ 5 ธนาคารรัฐ 

4.8 ติดต่อประสานงานและต่อรองอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารรัฐ
ทั้ง 5 แห่ง เพื่อขออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าเป็นกรณีพิเศษ 
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 ยุทธศาสตร์ สวก. และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศและยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน สวก. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) มีวัตถุประสงค์ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของแผนหลักในการพัฒนา

ประเทศ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559) และ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสรุปทิศทางแนวนโยบายที่ส าคัญได้ดังนี้ 

 
  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 11     
(พ.ศ. 2555 - 2559) 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย  
ของชาติ ฉบับท่ี 8              

(พ.ศ. 2555 - 2559) 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ. 2555 - 2558  ของ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์  
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคง
ของอาหารและพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างศักยภาพ
และความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ 

นโยบายท่ี 3 นโยบายปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงานส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
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แผนและนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวิจัย/บุคลากรด้านการวิจัย 
เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สวก. 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11  
(พ.ศ. 2555 - 2559) 

“สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
ด้วยความเสมอภาค 
เป็นธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง” 
 

1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็น
สังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความ
มั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาค
ส่วนได้รับการเสริมพลังให้
สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
พัฒนา ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม  
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มี
คุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
สถาบันทางสังคมและชุมชน
ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถ
ปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการ
ให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐาน 
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ
ภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้าน

1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเปน็ธรรม
ในสังคม 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร 
ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชือ่มโยง
กับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิจัย ดังนี้ 
ตัวชี้วัด  
จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็น 15 คนต่อ
ประชากร 10,000 คน 
แนวทางการพัฒนา 
1. การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
2. การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
4. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 
การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิจัยเป็นองค์ประกอบตามแนว
ทางการพัฒนาที่ 2 โดยมีเนื้อหา ดังนี้  
แนวทางการพัฒนาที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
- พัฒนาก าลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
โครงสร้างการผลิตและบริการบนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
- สนับสนุนการผลิตและพัฒนานักวิจัย ผู้สร้างและพัฒนานวัตกรรม
ในสาขาต่าง  ๆสร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจน
ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูงที่เชื่อมโยงองค์ความรู้
ใหม่กับภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิม
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แผนและนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวิจัย/บุคลากรด้านการวิจัย 
เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สวก. 

อาหารและพลังงาน ปรับ
โครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อม
สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม  
4) สร้างความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
 
 
 
 

มูลค่าและคุณค่าของสินค้าและบริการที่สามารถใช้ประโยชน์ ใน
เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคม โดยให้ความส าคัญในการพัฒนา การเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและระดับ อุดมศึกษา 
อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันเป็นระบบ รวมทั้งการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
3. การสรา้งมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหว่งโซ่การผลิต 
4. การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
5. การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพใน
ระดับครัวเรือนและชุมชน 
6. การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร 
7. การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงาน 
ซึ่งงานวิจัยด้านการเกษตรเป็นองค์ประกอบตามแนวทางการ
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แผนและนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวิจัย/บุคลากรด้านการวิจัย 
เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สวก. 

พัฒนาที่ 2, 3, 5, 6 และ 7 โดยมีเนื้อหา ดังนี้  
แนวทางการพัฒนาที่ 2 
การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
- รัฐควรให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และสัตว์น้ า ที่สามารถเจริญเติบโต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
และส่งเสริมบทบาทของสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน องค์กร
ชุมชน และเกษตรกร ในการพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และสัตว์น้ า 
และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้า
เกษตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองด้านอาหารและ
พลังงานและคงความเป็นผู้น าด้านการเกษตรของโลกในอนาคต
ได้อย่างยั่งยืน  
- ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืชและ
สัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
และสนับสนุนการทดลองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยพัีนธุ
วิศวกรรม เป็นต้น เพ่ือให้มีองค์ความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีของโลกในระยะต่อไป   
แนวทางการพัฒนาที่ 3 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
- สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
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แผนและนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวิจัย/บุคลากรด้านการวิจัย 
เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สวก. 

สินค้าเกษตร อาหารและพลังงาน โดยพัฒนาศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชน บนฐานความรู้ที่สร้างสรรค์เพ่ือสร้าง
เอกลักษณ์ของสินค้า เช่น สมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหารและบริการ
เพ่ือสุขภาพ เป็นต้น รวมถึงสินค้าเกษตรที่มิใช่อาหาร เช่น 
ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้ยาง สินค้าจ าพวกวัสดุชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ยา
และอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น ตลอดจนการสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาต่อยอดให้มีโอกาสทางการตลาดและเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงสนับสนุนการผลิตและ
การตลาดสินค้าเกษตรชนิดใหม่  ๆที่มีมูลค่าสูงเพ่ือรองรับความต้องการ
ของตลาดเฉพาะกลุ่มและตลาดโลก  
- ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เข้ามาร่วมท าการศึกษาวิจัย
กับภาคเอกชน ควบคู่กับการใชม้าตรการด้านสินเชื่อผ่อนปรน และ
มาตรการด้านภาษีเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการน า
องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม บนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม  
- เพ่ิมมูลค่าผลผลิตด้านปศุสัตวใ์ห้สูงขึ้น โดยปรบัรูปแบบและวธิีการ
เลี้ยงให้มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ ทั้งรูปแบบของโรงเรือน ชนิด 
และประเภทของอาหารรวมถึงยาที่ใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือให้
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งส่งเสริม
การท าปศุสัตว์ชนิดอ่ืนๆ ที่มีมูลค่าสูงให้มากขึ้น โดยการสนับสนุน
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แผนและนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวิจัย/บุคลากรด้านการวิจัย 
เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สวก. 

ความรู้ เงินทุน เทคโนโลยีการผลิต และการวิจัยและพัฒนาพันธุ์
ปศุสัตว์ที่มีอัตราแลกเนื้อที่ดี มีโอกาสทางการตลาด และให้ผลตอบแทน
ต่อการลงทุนสูง รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา การผลิตอาหารเสริม
ส าหรับปศุสัตว์จากวัตถุดิบในประเทศ  
แนวทางการพัฒนาที่ 5 
การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพใน
ระดับครัวเรือนและชุมชน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้
และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบ อย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคล
และชุมชน เพ่ือให้มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีให้ความส าคัญกับ
คุณภาพชีวิตและการบริโภคที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของแต่ละ
บุคคล โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนด้านอาหารศึกษา และ
เน้นการวิจัยและพัฒนาด้านอาหารในมิติต่างๆ ควบคู่ไปกับการให้
ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซ้ือสินค้าที่ปลอดภัยและมีคุณค่า
ต่อการบริโภค  
แนวทางการพัฒนาที่ 6 
การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร 
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
พลังงานจากพืชพลังงานโดยการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพลังงานที่
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เหมาะสมกับประเทศและให้ผลผลิตสูง และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
เพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น รวมทั้งศึกษาแนวทาง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพลังงานจากพืชเพ่ือให้สามารถ
ผลิตพลังงานได้มากขึ้นในปริมาณพืชเท่ากัน ตลอดจนส่งเสริม
การวิจัยพืชพลังงานอ่ืนที่ไม่ได้ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร 
เช่น สาหร่าย เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือลดปัญหาภาวะขาดแคลนในพืชที่
ใช้เป็นทั้งวัตถุดิบในการผลิตอาหารและพลังงาน  
แนวทางการพัฒนาที่ 7 
การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงาน 
- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศท้ังในระดับพหุภาคีและ
ทวิภาคี โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน ในการสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนา ความร่วมมือในการผลิตการตลาด การจัดตั้งระบบ
ส ารองข้าวฉุกเฉิน ปรับปรุงกฎระเบียบ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลไกที่มีอยู่ เพ่ือให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  

นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจยั
ของชาติ ฉบับที่ 8  
(พ.ศ.2555 - 2559) 

“ประเทศไทยมี
และใช้งานวิจัยที่
มีคุณภาพ เพื่อ
การพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืน”  
 

“พัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการวิจัยของ
ประเทศให้สูงขึ้น และสร้าง
ฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถ
ประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่
เหมาะสมและแพร่หลาย 
รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อ

1. การสรา้งศักยภาพและความสามารถ
เพ่ือการพัฒนาทางสังคม 
2. การสรา้งศักยภาพและความสามารถ
เพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
3. การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนา
ทุนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 2  
การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์การวิจัย   
สร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสู่การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างสมดุลและ
ยั่งยืนโดยค านึงถึงหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนและนโยบาย 
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เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สวก. 

ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้
เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ ตลอดจนเกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้
ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัย
อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม” 
 

4. การสรา้งศักยภาพและความสามารถ
เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากร
ทางการวิจัย 
5. การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร 
และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ 
ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชน
และประชาสังคมอย่างแพร่หลาย 
 

ตัวชี้วัด   
1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ มีการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
สร้างเสริมองค์ความรู้ และน าภมูิปัญญามาใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดผลกระทบทางสร้างสรรค์
ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
2. งบประมาณการวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 
เป้าหมาย   
1. มีจ านวนผลงานวิจัยที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
และสาธารณะในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับประเทศ เพ่ิมข้ึน  
2. มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้หนว่ยงานภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 
ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งเน้นการวจิัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตร ซึ่งครอบคลุมการสร้างมลูค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ป่าไม้ และประมง รวมทั้งการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยงัมุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลติทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
บริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านพลังงาน โลจิสติกส์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยค านึงถึงบทบาท
การแข่งขันของประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับประเทศ
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แผนและนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวิจัย/บุคลากรด้านการวิจัย 
เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สวก. 

และระดับนานาชาติ รวมทั้งสัมพันธภาพกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
และสร้างองค์ความรู้เพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) โดยด าเนินการ
บนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งก่อให้เกิดประโยชน์
เชิงพาณิชย์และสาธารณะ โดยในระดับภูมิภาคอาจมุ่งเน้นในประเด็น
ส าคัญที่มีความจ าเป็นต้องการผลงานวิจัยในพื้นที่ 

แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2555-2558 
ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
 

  นโยบายที่ 3  
นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
3.3.1 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกร
แห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกรใน
การสื่อสารกับรัฐบาล ฯ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช โดย
การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ พัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง 
ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ฯ 
3. เพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลิตด้าน
ปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพียงพอกับความต้องการ
ภายในประเทศและการส่งออก ฯ 
4. พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลี้ยง
และในแหล่งน้ าธรรมชาติโดยการฟ้ืนฟู
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แผนและนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวิจัย/บุคลากรด้านการวิจัย 
เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สวก. 

ทรัพยากรประมงและจัดระเบียบการท า
ประมงให้สมดุลกับศักยภาพการผลิต
ตามธรรมชาติ ฯ 
5. เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือน
เกษตรกรให้เข้มแข็ง โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุน
การผลิต พัฒนาระบบการผลิตที่เป็น
ขั้นตอน โดยมีการวางแผน การผลิต
และการจ าหน่ายล่วงหน้าที่แม่นย า ฯ 
6. จัดท าระบบทะเบียนครัวเรือน
เกษตรกร ที่มีข้อมูลการเกษตรของ
ครัวเรือนครบถ้วนสามารถเชื่อมโยง
กับบัตรเครดิตส าหรับเกษตรกร และ
มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือ
ความสะดวกในการสนับสนุนช่วยเหลือ
และพัฒนาเกษตรกรฯ 
7. เร่งรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดย
การพัฒนาสถาบันเกษตรกรในด้านธุรกิจ 
สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่จากโครงการ
กองทุนตั้งตัวได้ ร่วมมือสนับสนุน
สถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ
ทางวิชาการเกษตรทุกสาขาฯ 
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แผนและนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวิจัย/บุคลากรด้านการวิจัย 
เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สวก. 

8. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพ่ิม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันใน
ตลาดโลก โดยการส่งเสริมการผลิต
สินค้าใหม่ที่มีก าไรสูง มีการแปรรูป
อย่างครบวงจรเพ่ือแสวงหามูลค่าเพ่ิม
สูงสุด พัฒนาระบบตลาดทุกขั้นตอนฯ 
9. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ ด าเนินการฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อม สร้างความเข้มแข็ง
ภาคเกษตรและสร้างความม่ันคงทาง
อาหารเพ่ือเผชญิกับวิกฤตอาหารโลก ฯ 
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 สรุปแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยการเกษตร 

แผนงาน สาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาการเกษตร โดยก าหนดชื่อยุทธศาสตร์ไว้ว่า 
“ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน”  ซึ่งการวิจัยมีบทบาทส าคัญสรุปได้ 2 
ประเด็นหลัก คือ  

(1) การสร้างมูลค่าเพ่ิมในวงจรการผลิตสินค้าเกษตร  
(2) ความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพ 

2. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8  
(พ.ศ. 2555 - 2559) 

มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการวิจัยทางการเกษตร คือ ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 “การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ” โดยมีกลยุทธ์ที่เก่ียวเนื่องกันคือ 

: สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและการพ่ึงพาตนเองของสินค้าเกษตร  
: พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอ่ืน 

3. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สอดคล้องกับนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง 
กระบวนการผลิตผลิตผลการเกษตร เชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตร
ทฤษฎีใหม่ ความมั่นคงทางอาหาร เกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก เป็นต้น 
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 การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างระหว่างยุทธศาสตร์ สวก. ฉบับท่ี 2 และ 3 
เมื่อน ายุทธศาสตร์การด าเนินงาน สวก. ฉบับที ่3 มาเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์การด าเนินงาน สวก. ฉบับที่ 2 พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี 2 ยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี 3 การเปลี่ยนแปลง 
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อให้ได้
โครงการวิจัยที่ตรงกับพันธกิจทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

1. การสร้างงานวิจัยเชิงรุก โดยเน้นวิจัย
เชิงพาณิชย์ สาธารณะ และนโยบาย 

การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการสร้างงานวิจัยไปสู่ Demand Side และแยก
ความแตกต่างระหว่างงานวิจัยเชิงพาณิชย์กับการวิจัย เชิงสาธารณะ และเชิง
นโยบาย 

2. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของบุคลากรวิจัย/องค์กรในภาคเกษตร 

2. การพัฒนานักวิจัยและเครือข่ายโดย
เน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในลักษณะต่อยอด 

มุ่งสู่การพัฒนานักวิจัยต่อการต่อยอดองค์ความรู้ การสร้างนักวิจัยใหม่โดยการให้
ทุนมีความส าคัญลดลง 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการให้เกิดความมั่นคง
ทางการเงิน 

- การบริหารจัดการโดยการน าทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์ จะมีบทบาท
ลดลงเนื่องจากการสร้างงานวิจัยที่เน้น Demand Side มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สวก. 
ต้องเน้นการติดตาม/บริหารสัญญามากยิ่งขึ้น ซึ่งประเด็นดังกล่าว จะอยู่ภายใต้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

- 3. การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้
เพ่ือประโยชน์สาธารณะในรูปแบบที่สามารถ
เข้าใจได้ง่าย 
 

การสื่อสารองค์ความรู้ ไม่มีในยุทธศาสตร์เดิม สวก. เพ่ิมเติมเพ่ือมุ่งให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์ในด้านองค์ความรู้ ดังนั้น การเผยแพร่ความรู้จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมการใชป้ระโยชน์องค์ความรู้และงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะ 

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพในการให้บริการของส านักงาน 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

การบริหารจัดการองค์กรโดยทั่วไปยังคงไว้เช่นเดิม แต่จุดที่ สวก. ให้
ความส าคัญมากยิ่งขึ้น คือ การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สอดรับต่อยุทธศาสตร์
ที่ 1 - 3 เช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร กระบวนการ ฯลฯ  
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สวก. ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของส านักต่าง ๆ ภายใน สวก. ให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งใช้ในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และพันธกิ จของ สวก. โดย
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 

3.1 กรอบงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ที่มาและความส าคัญ 
สถาบันคลังสมองของชาติ (2554) ได้สรุปภาพรวมของการเกษตรของประเทศไทยได้อย่างน่าสนใจ เริ่มจากปัจจัยการผลิตคือ ที่ดินเพื่อการเกษตร จากข้อมูลพบว่า

พ้ืนที่การเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่อง พ้ืนที่ชลประทานมีเพียง 28 ล้านไร่ ส่วนพ้ืนที่นอกเขตชลประทานมีถึง 102 ล้านไร่ ส าหรับสถานการณ์ด้านแรงงาน พบว่าประชากร
ภาคการเกษตรซี่งมีอายุมากกว่า 65 ปี มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าภาคเกษตรก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ประชากร
ภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2552 มีอัตราแรงงานภาคการเกษตรร้อยละ 39.14 ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน
เช่น ลาว พม่า กัมพูชา เพิ่มมากข้ึน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ โดยเทียบความสามารถแล้ว แรงงานต่างด้าว 1 คน จ ามีความสามารถเท่ากับแรงงานไทย 0.58 คน 

 ด้านการวิจัยและพัฒนา ที่ผ่านมาเน้นการวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์และผสมพันธุ์ เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต และปัจจุบันการวิจัยมุ่งเน้น
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ อย่างไรก็ตาม รัฐมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาน้อยกว่าด้านการส่งเสริมการเกษตร ในขณะที่
ภาคเอกชนลงทุนวิจัยเพ่ิมมากขึ้นเกือบร้อยละ 30 ของงบวิจัยการเกษตรทั้งหมด โดยเน้นการวิจัยเกี่ยวกับอาหาร จะเห็นได้ว่าในปี 2550-2553 รัฐมีการลงทุนวิจัยด้านพืชถึง
ร้อยละ 44.7 โดยเป็นการวิจัยเรื่องข้าวร้อยละ 14 ส าหรับจ านวนนักวิจัยของไทยมีจ านวนน้อยกว่าประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม แม้ว่าจะ
มีนักวิจัยปริญญาเอกสูงกว่าประเทศในอาเซียนถึงร้อยละ 22.7 ยกเว้นมาเลเซียที่มีนักวิจัยระดับปริญญาเอกมากกว่าร้อยละ 31.24 (สถาบันคลังสมองของชาติ, 2554) 

ในมิติของผลกระทบของการเกษตรที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมนั้น สามารถสรุปภาพรวมได้ดังนี้ 
ด้านเศรษฐกิจ ในปี 2553 การผลิตของภาคการเกษตรมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ร้อยละ 11 ด้วยมูลค่า 4 แสนล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 

แต่เมื่อคิดราคาปีฐานกลับมีมูลค่าลดลงเล็กน้อย มูลค่า GDP ในสาขาประมงเพ่ิมขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อย้อนดูในอดีต มูลค่าสินค้าภาคเกษตรมีสัดส่วนต่อ GDP สูงถึง 
29.8 เมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว เมื่อเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายนอกและเข้าสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน ส่งผลให้โครงการการผลิตของประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป โดย GDP ภาคอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มมากขึ้นตามล าดับ  

ด้านสังคม มุ่งเน้นที่การมองที่เกษตรกรเป็นหลัก จากการวัดดัชนีความผาสุกของเกษตรกร โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2553 พบว่าดัชนีความผาสุก
โดยรวมของเกษตรกรอยู่ที่ร้อยละ 79.93 ซึ่งเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 และในภาพรวมจัดอยู่ในระดับการพัฒนาปานกลาง อย่างไรก็ตาม ผลของการพัฒนายังขาด
ความสมดุล เนื่องจากดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ยังต้องปรับปรุง และด้านการศึกษาอยู่ในระดับที่ต้องแก้ไข 
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ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศลดลงจาก 171 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของประเทศในปี 2504 จนกระท่ังเหลือเพียง 107.5 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
33.4 ของพ้ืนที่ประเทศในปี 2547 เนื่องจากมีการบุกรุกท าลายป่าเพ่ือเข้าครอบครองที่ดินและขยายพ้ืนที่ท ากิน รวมถึงการใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตร พ้ืนที่ป่าขายเลนก็
ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขยายพื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  นอกจากนี้ยังพบปัญหาพื้นดินเสื่อมโทรม และขาดอินทรียวัตถุ 

จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก และการที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ซึ่งก าลังอยู่ในระหว่างการสร้างความร่วมมือด้านต่าง ๆ 
ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อประเทศไทย  

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงระดับโลก จะเห็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
1. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก หรือสภาวะโลกที่ร้อนขึ้น จะส่งผลต่อผลผลิตภาคการเกษตรในสาขาต่างๆ อย่างมาก รวมทั้งการระบาดของ

ศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
2. ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากมีการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้น ท าให้ผู้คนมีอายุยืนมากขึ้น ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตของโลกลดลง และจะเกิดปัญหาสังคม

ตามมา 
3. ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งน้ า ที่ดิน และพลังงาน เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรโลกอย่างรวดเร็ว และทรัพยากรต่าง ๆ เริ่มขาดแคลน 
4. มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเทคโนโลยีด้าน IT เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีระดับนาโน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่

ของผู้คนต่าง ๆ ในโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และปฏิบัติตามพันธสัญญา สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรของไทย มีทั้งส่งผลบวกและลบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และมีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกัน ในขณะที่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความได้เปรียบ

เรื่องแรงงานไร้ฝีมือ ท าให้โอกาสแข่งขันของประเทศไทยส าหรับผลิตผลเกษตรบางชนิดลดต่ าลง  
2. ความสามารถเชิงวิชาการด้านการเกษตรของไทยจัดอยู่ในระดับเหนือกว่าหลายประเทศในแถบอาเซียน รวมทั้งขีดความสามารถของเกษตรกรในหลายภาคส่วน

ของไทยมีความเหนือกว่า 
3. ขนาดของตลาดเพ่ิมมากขึ้นเกือบ 10 เท่าตัว เนื่องจากประชากรอาเซียนรวมกันแล้วมีมากถึง 580 ล้านคน ดังนั้นหากเราสามารถผลิตสินค้าที่ตลาดต้องการ 

ประกอบกับชื่อเสียงของผลิตผลการเกษตรของไทยเป็นที่ยอมรับในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ย่อมท าให้ไทยมีโอกาสด้านการตลาดเพิ่มมากขึ้น 
ส่วนการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของประเทศไทย นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกแล้ว สิ่งที่จะเป็นปัญหาของประเทศมีดังนี้  
1. ทรัพยากรเสื่อมโทรม ทั้งที่ดิน และแหล่งน้ า ซึ่งเป็นผลมากจากการจัดการที่ไม่เหมาะสม ประกอบการการใช้ที่ดินผิดประเภท ท าให้ต้องมีการใช้สารเคมีมากขึ้น 

ผลผลิตต่ าลง และมีสารพิษตกค้างในผลผลิต 
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2. การขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร เนื่องจากมีการแย่งแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ รวมทั้งเกษตรกรปัจจุบันมีอายุเฉลี่ยค่อนข้างสูง ในขณะที่
เกษตรกรรุ่นใหม่ไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้ทันการ 

3. นโยบายการจัดสัดส่วนการผลิตพืชที่เป็นอาหาร พลังงาน และอาหารสัตว์ ที่ยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดปัญหาด้านการตลาด และ
การจัดการ 

4. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในอนาคตอันใกล้นี้  
สิ่งที่ประเทศไทยควรปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก ระดับอาเซียน และระดับประเทศ มีดังต่อไปนี้ 
1. การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร เพ่ือทดแทนแรงงาน และมุ่งสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น 
2. การเพ่ิมมูลค่าผลิตผลเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่มีคู่แข่งขันสูงในกลุ่มประเทศอาเซียน 
3. การสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนในการผลักดันผลิตผลเกษตรที่มีความคล้ายคลึงกันเข้าสู่ตลาดโลก 
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตผลการเกษตร เพ่ือกลุ่มเป้าหมายใหม่คือกลุ่มผู้สูงอายุ 
5. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือทดแทนเกษตรกรเดิมที่มีอายุมากข้ึนและก าลังละท้ิงอาชีพ 
6. ให้ความส าคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในการผลิตสินค้าเกษตร 
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แนวคิดการจัดท ากรอบการสนับสนุนทุนวิจัยของสวก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
1. สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล (งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน)/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
2. สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การขาดแคลนแรงงาน เป็นต้น 
  

ยุทธศาสตร์วิจัย 
กษ. 

ยุทธศาสตร์วิจัย  
สวก. 

 

การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม
และเพิ่มมูลคา่สินค้าเกษตรและอาหาร

เชิงพาณิชย ์

การวิจัยเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตลาดในอาเซียน

และตลาดโลก 

การวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาขาดแคลน

แรงงาน 

เป้าหมาย ได้นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือต้นแบบ
ผลิตภณัฑ์สินคา้เกษตรและอาหารที่มี

มูลค่าสูง 

 

ได้กฎระเบยีบ มาตรฐาน หรือ
มาตรการที่สามารถยกระดบั
ความสามารถในการผลติ 

 

ได้เทคโนโลยีการผลติสินคา้
เกษตรที่มีประสิทธิภาพ ลดการ

พึ่งพาแรงงานคน 

 

ได้เทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตสินคา้
เกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ 

 

งานวิจัยเพื่อสร้าง
นวัตกรรม 

 

งานวิจัยที่แก้ไขปัญหาระยะกลางและระยะยาว 

 

งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 

 

กรอบการวิจัยราย
ประเด็น ประจ าปี 

2558 
(สวก./มุ่งเป้า วช.) 
 

ข้าว  (แก้ไขปัญหาข้าวล้น Stock) 
ล าไย (แกไ้ขปัญหาล าไยล้น Stock) 
ผลไม้และอื่นๆ 
ยางพารา (แก้ไขปัญหาราคาตกต่ า) 
กุ้งทะเล (แก้ไขปัญหาโรค EMS) 
 
 

จุลินทรีย์/ เครื่องจักรกลการเกษตร 

อ่าวตัว ก. พืชสวน / ปาล์มน้ ามัน
สมุนไพร/ ปศุสัตว์ 

(งบมุ่งเป้า) 

ประมง/
ปลา
กะรัง 

ข้าวโพด
เลี้ยงสตัว ์

 

โครงการวิจัย 
ต่อยอด  

 

นวัตกรรม /อาหาร 

 

เพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการเป็นผู้น า และศูนย์กลางสินค้าเกษตรคุณภาพที่ส าคัญ 
ในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก 

 

Overall Goal 

หมายเหตุ : อ้อยและน้ าตาล และมันส าปะหลัง สกว. เป็นผู้รับผิดชอบ โดยใช้งบประมาณวิจัยมุ่งเป้าที่ได้รับจัดสรรจาก วช. 
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3. พิจารณาจากกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยของ สวก.ที่ผ่านมา 
ปีงบประมาณ 2555-2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 เหตุผลที่เลือกกรอบการวิจัยปี 2558 

1. กรอบการวิจัยด้านข้าว (งบมุ่งเป้า) 
2. กรอบการวิจัยสับปะรดผลสด  
3. กรอบการวิจัยข้าวโพด  
4. กรอบการวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

ผลไม้ (งบมุ่งเป้า) 

1. กรอบการวิจัยและพัฒนาด้านพืช  
- ข้าว 
- ปาล์มน้ ามัน 
- พื้นที่สูง 

1. กรอบการวิจัยข้าว  
2. กรอบการวิจัยปาล์มน้ ามัน 
3. กรอบการวิจัยพืชสวน 
4. กรอบการวิจัยสมุนไพร 

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก วช. (180 ล้าน) 
2. ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก วช. (40 ล้าน) 
3. ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก วช. (30 ล้าน) 
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก วช. (50 ล้าน) 

5. กรอบการวิจัยหอยมุกน้ าจืด 
6. กรอบการวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาบู่ 
 

2. กรอบการวิจัยและพัฒนาสินค้าประมง  
 

5. กรอบการวิจัยและพัฒนาด้านการประมง 
6. กรอบการวิจัยกุ้งทะเล 
7. กรอบการวิจัยปลากะรัง 

5. เป็นสินค้าท่ีมีศักยภาพในการส่งออก 
6. เป็นเรื่องเร่งด่วนตามนโยบาย คสช. 
7. เป็นสินค้าท่ีมีศักยภาพในการส่งออก 

7. กรอบการวิจัยด้านการผลิตสตัว์เพือ่เป็นอาหาร
และกลุ่มงานวิจยัที่เกีย่วข้องกบัการผลติสัตว ์

3. กรอบการวิจัยและพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ 8. กรอบการวิจัยและพัฒนาปศุสตัว์ 
9. กรอบการวิจัยและพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์

8. ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก วช. (30 ล้าน) 
9. เป็นเรื่องเร่งด่วนตามนโยบาย คสช. 

 4. กรอบการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ 10. กรอบการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก
จุลินทรีย ์

10. เพื่อรองรับเหตุการในอนาคต 

8. กรอบการวิจัยเครื่องมือและเครื่องจักรกล
การเกษตร  

5. กรอบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรและ
อุปกรณ์การเกษตร 

11. กรอบการวิจัยและพัฒนาเครือ่งจักรกลทาง
การเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร 

11. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 6. การสนับสนุนทุนวิจยัส าหรับโครงการของ สวก. เพื่อขยาย
ผลโครงการจากระดับต้นแบบสู่ระดับที่พร้อมใช้งาน  

12. กรอบการขยายผลโครงการวจิัยจากระดับ
ต้นแบบสู่ระดับท่ีพร้อมใช้งาน 

12.เพื่อให้ผลงานวิจัยไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 

9. กรอบการวิจัยเวชส าอาง 
10. กรอบการวิจัยอาหารส าเร็จรูป 
11. กรอบการวิจะยอาหารเสริมสุขภาพ 
12. กรอบการวิจัยชุดตรวจสอบการเกษตร 

7. อื่นๆ ที่มีความจ าเป็นและเร่ งด่วน หรืองานวิจัยที่มี
แนวความคิดใหม่ 

8. กรอบการวิจัยอาหารเพื่อความมั่นคง (งบมุ่งเป้า) 

13. กรอบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเกษตร 

14. กรอบการวิจัยอาหารเพื่อความมั่นคง 

13. เพื่อรองรับเหตุการในอนาคต 
14. ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก วช. (49.5 ลา้น) 
 

  15. กรอบการวิจัยและพัฒนาพื้นที่การเกษตร
บริเวณรอบอ่าวตัว ก. 

15. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

งบมุ่งเป้า 
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1. กรอบการวิจัยและพัฒนาด้านการประมง  
ความส าคัญ 
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกของการผลิตในภาคประมงโลก การผลิตในภาคประมงมีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 2552 ผลิตภัณฑ์

มวลรวมของภาคประมง (GDP) มีมูลค่าประมาณ 104,679 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ1.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรือประมาณ 10.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคการเกษตร ภาคการประมงยังเป็นแหล่งที่มาของรายได้ การว่าจ้างแรงงาน และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย 

ประเทศไทยมีการส่งออกสัตว์น้ ามากที่สุดในอาเซียน รองลงมาคือเวียดนาม ซึ่งสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ คือ กุ้งและปลา แต่จากสถานการณ์การจับสัตว์น้ าในน่านน้ าไทย
ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2553 พบว่า ผลผลิตจากการจับจากธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงประมาณร้อยละ 20 ซึ่งในอนาคตการเป็นประเทศผู้ส่งออกสัตว์น้ าอันดับ 1 ในอาเซียน
อาจเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตามในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง
จัดอยู่ในอันดับ 4 ของโลก ซึ่งผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงบางส่วนสามารถทนแทนผลผลิตจากการจับจากธรรมชาติที่ลดลงได้ 

อย่างไรก็ตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของไทยยังคงประสบปัญหาหลายด้านทั้งในเรื่องของกฎระเบียบหรือมาตรการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการค้า การจัดการระบบการผลิต
ที่ดี รวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้าประมงท่ียังไม่หลากหลายและได้มาตรฐาน ซึ่งจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในตลาดภูมิภาคอาเซียนและ
ตลาดโลกได้ 

ที่มาของประเด็นวิจัย 
1) ได้ด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดในการจัดท ากรอบการวิจัยด้านการประมงในวันที่ 23 เมษายน 2556  
2) ได้ด าเนินการแจ้งเวียนให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมงพิจารณา ในวันที่ 2 กันยายน 2557 
3) ได้ด าเนินการยกร่างยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการประมงเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ครั้งที่ 

10/2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 
4) ได้ด าเนินการประชาพิจารณ์โดยการส่งจดหมายแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทุก

หน่วยงาน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 
5) ได้ด าเนินการประชาพิจารณ์โดยการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านเว็ปไซด์ สวก. ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 
เป้าหมาย : ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าประมงเชิงพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
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กรอบการวิจัย 
1. การปรับกฎระเบียบเพื่อการท าประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน  

วัตถุประสงค์  
มีข้อมูลในการก าหนดหรือทบทวนมาตรการ กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการท าการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือให้มีการด าเนินการอย่างรับผิดชอบ และ

ลดปัญหาการกีดกันทางการค้า 
ประเด็นวิจัย 
1) การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อก าหนดมาตรการรองรับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีของสินค้าประมง 
2) การวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับกฎระเบียบ อุปสรรค และการแก้ไขปัญหามาตรการการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTB) ต่อการส่งออกสินค้าประมง 
3) การวิจัยเพ่ือหาแนวทางการจัดการ และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรประมงที่เสื่อมโทรม และการวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการใช้ทรัพยากรทาง

ประมงอย่างยั่งยืน เช่น การวิจัยแหล่งท าการประมงนอกน่านน้ า การจับสัตว์น้ า (IUU) การใช้เครื่องมือประมง เป็นต้น 
4) การวิจัยศักยภาพแหล่งน้ าต่อการรองรับปริมาณการเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2. การจัดการระบบการผลิตสัตว์น้ า(สัตว์น้ าจืดสัตว์น้ าชายฝัง่ ปลาสวยงาม พรรณไม้น้ า) 
วัตถุประสงค์  
มีเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์ 
ประเด็นวิจัย 
1) การวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ การเพาะพันธุ์ การอนุบาล และการเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สัตว์น้ าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือสัตว์น้ าที่มีศักยภาพ

ทางการตลาด 
2) การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การพัฒนาวัตถุดิบทดแทนปลาป่น  
3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ าที่ส าคัญ 
4) การวิจัยและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
5) การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางการประมงเพ่ือทดแทนแรงงาน 
6) การวิจัยเพ่ือประเมินศักยภาพของแหล่งน้ า ให้สัมพันธ์กับปริมาณการเลี้ยงสัตว์น้ า รวมทั้งการวิจัยเพ่ือจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มี

ผลต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และแนวทางการแก้ไข 
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3. การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าประมงและเศษเหลือทิ้ง 
วัตถุประสงค์  
มีเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงท่ีได้มาตรฐาน และมีศักยภาพทางการค้า 
ประเด็นวิจัย 
1) การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
2) การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งทางการประมง 
3)  การวิจัยและพัฒนามาตรฐานการผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงเพ่ือการส่งออก 
4) การวิจัยเพื่อหาสาเหตุ และวิธีการป้องกันสารปนเปื้อน สารต้องห้าม หรือจุลินทรีย์ฯ ในผลิตภัณฑ์ประมงเพ่ือการส่งออก 

 
2. กรอบการวิจัยกุ้งทะเล  

ความส าคัญ 
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลทั้งกุ้งกุลาด าและกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทยมีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว จนเป็นอุตสาหกรรมส าคั ญที่น ารายได้

เข้าประเทศปีละเกือบแสนล้านบาท ข้อมูลจากสมาคมกุ้งไทยระบุว่าในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยสามารถผลิตกุ้งได้ถึงประมาณ 600,000 ตัน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ในการเพาะเลี้ยงกุ้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท าให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ส่งผลให้เกิดปัญหาการตายของกุ้งมากขึ้นด้วย โดยในปัจจุบันพบว่ามีการตายของ
กุ้งหลังปล่อยลงเลี้ยงในบ่อเลี้ยงเพียง 20-30 วัน อัตราการตายอาจสูงถึง 100% ในบางฟาร์ม ซึ่งเรียกว่า “กลุ่มอาการตายด่วน (Early mortality syndrome : EMS) หรือ
ที่เกษตรกรเรียกกันทั่วไปว่า โรคตายด่วน” ท าความเสียหายให้เกษตรกรในภาคตะวันออกค่อนข้างมาก จากการประเมินผลกระทบของโรคในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 
พบว่าท าให้ผลผลิตกุ้งทะเลลดจากช่วงเดียวกันของปี 2554 ประมาณ 16,713 ตัน หรือคิดเป็น 3.73% และมีแนวโน้มที่ผลผลิตจะลดลงอีกถ้าหากไม่มีแนวทางจัดการแก้ไข
ปัญหาที่ดีพอ 

จากการศึกษาวิจัยโรคตายด่วนในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้ แต่พบว่าโรคตายด่วนนี้อาจมีปัจจัยร่วมของการเกิด
โรคหลายปัจจัยร่วมกัน การใช้ระบาดวิทยาเป็นหลักในการศึกษาจะท าให้ค้นพบปัจจัยที่มีส่วนในการเกิดโรคอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นการชี้น าให้
สามารถด าเนินการศึกษาในเชิงลึกและพิสูจน์ยืนยันว่าปัจจัยเหล่านั้นเป็นสาเหตุของโรคหรือไม่ ดังนั้น เพ่ือไม่ให้โรคตายด่วนมีการแพร่กระจายและท าความเสียหายต่ออุตสาหกรรม
กุ้งของประเทศไทยไปมากกว่านี้ จึงจ าเป็นต้องศึกษาสาเหตุและหาแนวทางวางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยเ ร่งด่วน โดยใช้แนวทางของระบาดวิทยาเป็นหลักใน
การศึกษา ซึ่งจะท าให้พบปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีส่วนท าให้เกิดโรค และท าให้สามารถวางมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคได้ 
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ที่มาของประเด็นวิจัย 
1) ได้ด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดในการจัดท ากรอบการวิจัยด้านกุ้งทะเล โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย 1. สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี 2. ชมรม

ผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี 3. ชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง 7 ห่วงอันดามัน 4. สวทช. 5. กรมประมง 6. รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ และ 7. ฝ่ายวิชาการบริษัทไทยยูเนียนฟีดมิลล์ 
2) ได้ด าเนินการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่แนวทางการแก้ไขโรคตายด่วนและหาประเด็นวิจัยเรื่องกุ้งทะเลเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท                      
3) ได้ด าเนินการแจ้งเวียนให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกุ้งทะเลพิจารณา ในวันที่ 2 กันยายน 2557 
4) ได้ด าเนินการยกร่างยุทธศาสตร์การวิจัยด้านกุ้งทะเลเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ครั้งที ่

10/2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 
5) ได้ด าเนินการประชาพิจารณ์โดยการส่งจดหมายแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทุก

หน่วยงาน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 
6) ได้ด าเนินการประชาพิจารณ์โดยการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านเว็ปไซด์ สวก.   ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 
เป้าหมาย : ประเทศไทยสามารถกลับมาผลิตกุ้งอย่างน้อย 500,000 ตัน/ปี ภายใน 5 ปี 
กรอบการวิจัย 
1. การแก้ไขปัญหาโรคตายด่วน เพ่ือให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยกลับคืนสู่สถานะการเป็นผู้น าด้านการผลิตและการส่งออกโดยเร็ว 

วัตถุประสงค์ 
มีแนวทาง มาตรการหรือวิธีที่เหมาะสมในการจัดการโรคตายด่วน 
ประเด็นวิจัย 
1) การวิจัยเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์ให้มีความหลากหลายของสายพันธุ์กุ้งในประเทศไทย 
2) การวิจัยเพื่อลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคในระบบตลอดสายการผลิตกุ้ง (พ่อแม่พันธุ์ โรงเพาะฟักและบ่อเลี้ยง) 
3) การวิจัยเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการ/มาตรการควบคุมและป้องกันโรคตายด่วน 

2. การพัฒนาองค์ความรู้ในระบบการเพาะเลี้ยงกุ้งะเล 
วัตถุประสงค์ 
มีองค์ความรู้ในด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เพ่ือให้เกษตรกรสามารถป้องกันความสูญเสียอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการเกิดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นวิจัย 
1) การวิจัยและพัฒนาอาหารส าเร็จรูปส าหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้ง เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนของเชื้อโรคท่ีมากับอาหารสด 
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2) การศึกษาปริมาณและชนิดของเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารของกุ้ง 
3) การศึกษาผลการใช้จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ (probiotics) ต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ า และการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในบ่อเลี้ยงกุ้ง 
4) การศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานและการเปลี่ยนแปลงของชีวภาพพ้ืนฐานในบ่อเลี้ยงกุ้ง (กรณีน้ าโปร่ง, น้ าหมัก) 
5) การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากธรรมชาติส าหรับควบคุมการเกิดโรค 
6) การศึกษากลไกการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าอย่างกะทันหันจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
7) การศึกษาเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของเชื้อก่อโรค (การแพร่กระจายในพื้นที่ใหม่ รูปแบบการถ่ายทอดยีนก่อโรคเข้าสู่แบคทีเรีย ) 
8) การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
9) การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับกุ้งขาวสายพันธุ์ต่างๆ 
10) การศึกษาความสัมพันธ์ของ Genotype และ Phenotype กับ ADG ของแต่ละสายพันธุ์และปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละช่วงเวลา 
11) การศึกษาเพ่ือเฝ้าระวัง แนวทาง/มาตรการการจัดการและการป้องกันโรคอุบัติใหม่ 

 
3. กรอบการวิจัยปลากะรัง  

ความส าคัญ 
ในปัจจุบันทรัพยากรประมงทางทะเลลดลง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตปลากะรังที่จับได้จาก ธรรมธาติลดลงด้วยเช่นกัน ซึ่งจากสถิติการประมงในปี 2539 พบว่าปลากะรัง

ที่จับได้จากธรรมชาติมีปริมาณทั้งสิ้น 9,326 ตัน แต่เมื่อพิจารณาผลผลิตปลากะรังที่ได้จากการเพาะเลี้ยงมีเพียง 744 ตันเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากปี 2550 อย่างชัดเจน โดย
ในปี 2550 สามารถจับปลากะรังจากธรรมชาติได้เพียง 6,176 ตัน แต่กลับมีผลผลิตของปลากะรังที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเพ่ิมมากขึ้นถึง 3,024 ตัน จากข้อมูลดังกล่าวนี้เห็น
ได้ชัดเจนว่าการเพาะเลี้ยงปลากะรังได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความต้องการบริโภคเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งประเทศจีนและ่่องกง
เป็นประเทศที่มีการน าเข้า     ปลากะรังมีชีวิตมากที่สุด โดยในปี 2545 ่่องกงน าเข้าปลากะรังมีชีวิตทั้งสิ้น 6,555 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,500 ล้านบาท และประเทศ
จีนมีการน าเข้าปลากะรังประมาณ 25-30% ของ่่องกง ซึ่งประเทศผู้ส่งออกปลากะรังให้แก่ประเทศจีนและ่่องกง ได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย เวียดนาม 
และออสเตรเลีย เป็นต้น ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศผู้ส่งออกปลากะรังให้แก่ประเทศจีนและ่่องกงมากที่สุด แต่เมื่อคิดมูลค่าการส่ งออกพบว่า มีมูลค่าไม่มากนัก 
เนื่องจากปลากะรังที่ส่งออกจากประเทศไทยส่วนใหญ่ เป็นปลากะรังดอกด า และกะรังดอกแดง ซึ่งเป็นปลาที่มีราคาไม่สูงมากนัก โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปลากะรังที่ส่งออก
ในประเทศอ่ืน ๆ เป็นปลากะรังที่มีมูลค่าสูง เป็นส่วนใหญ่ ท าให้มูลค่าในการส่งออกปลากะรังของประเทศอ่ืน ๆ สูงกว่าปลากะรังที่ส่งออกจากประเทศไทย 
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ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตพันธุ์ปลากะรังที่มีมูลค่าสูงทั้งการเพาะพันธุ์  การอนุบาล และการเลี้ยงปลากะรัง รวมทั้งต้องมี
การการบริหารจัดการหลังการจับ และการตลาดปลากะรังควบคู่กันไป เพื่อให้มูลค่าการส่งออกปลากะรังของประเทศไทยสูงขึ้นสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค
อาเซียนได ้

ที่มาของประเด็นวิจัย 
1) เป็นโครงการวิจัยที่สวก. ให้การสนับสนุน เรื่อง  โครงการต้นแบบการผลิตพันธุ์ปลากะรังมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์ ซึ่งผลงานการวิจัยมีแนวโน้มที่ดี และมีโอกาสพัฒนา

เชิงพาณิชย์ 
2) ได้ด าเนินการยกร่างยุทธศาสตร์การวิจัยด้านปลากะรังเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ครั้งที ่

10/2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 
3) ได้ด าเนินการประชาพิจารณ์โดยการส่งจดหมายแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทุก

หน่วยงาน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 
4) ได้ด าเนินการประชาพิจารณ์โดยการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านเว็ปไซด์สวก.    ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 
เป้าหมาย  
1) เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตปลากะรังไม่ต่ ากว่าปีละ 200 ล้านบาท  
2) ลดการน าเข้าลูกปลาจากต่างประเทศไม่ต่ ากว่าปีละ 10 ล้านบาท  
กรอบการวิจัย 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะพันธุ์  การอนุบาล และการเลี้ยงปลากะรัง 

วัตถุประสงค์ 
1) มีเทคโนโลยีการเตรียมพ่อแม่พันธุ์ปลากะรังให้มีความสมบูรณ์เพศพร้อมส าหรับการเพาะพันธุ์ 
2) อัตรารอดตายของลูกปลากะรังวัยอ่อนเพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น 30% 
ประเด็นวิจัย 
1) การศึกษาการกระตุ้นพ่อแม่พันธุ์ปลากะรังให้มีความสมบูรณ์เพศพร้อมส าหรับการเพาะพันธุ์ 
2) การวิจัยและพัฒนาอาหารส าเร็จรูปส าหรับพ่อแม่พันธุ์ปลากะรัง 
3) การวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์ปลากะรังให้การมีเจริญเติบโตดี และต้านทานโรค 
4) การวิจัยปัจจัยที่มีผลต่ออัตรารอดตายของลูกปลากะรังในระยะวิกฤต (ระยะก่อนเกิด spine) 
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5) การวิจัยและพัฒนาวัคซีนส าหร้บป้องกันโรคระหว่างการอนุบาล และการเลี้ยง เช่น Viral Nervous Necrosis (VNN), โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย Vibrio vulnificus 
6) การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารส าเร็จรูปส าหรับการเลี้ยงลูกปลาระยะต่าง ๆ 

2. การบริหารจัดการหล้งการจับ และการตลาดปลากะรัง 
วัตถุประสงค์ 
1) มีวิธีการขนส่งปลากะรังที่มีชีวิตได้ยาวนานขึ้นถึง 24 ชั่วโมง 
2) มีข้อมูลสถานการณ์การผลิตปลากะรัง ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลากะรัง การตลาด โลจิสติกส์ รูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่เหมาะสม รวมทั้ง

ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตการตลาด ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงปลากะรัง 
ประเด็นวิจัย 
1) การศึกษาวิธีการขนส่งปลากะรังมีชีวิตได้ยาวนานถึง 24 ชั่วโมง 
2) การศึกษาทิศทางในการขยายตลาดปลากะรังในเชิงพาณิชย์ 

 
4. กรอบการวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์  

ความส าคัญ 
ย้อนหลังไป 10 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถือเป็นยุคทองของการปศุสัตว์ไทย โดยประเทศไทยมีการพัฒนาปศุสัตว์เข้าสู่ระบบมาตรฐานทุกระบบ ตั้งแต่ระบบฟาร์ม 

โรงฆ่าสัตว์ และการแปรรูปอาหาร จนเป็นผู้น าด้านการผลิตและส่งออกในอาเซียน ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาภาคการปศุสัตว์ของประเทศไทยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก แต่ในอนาคตข้างหน้า แนวโน้มภาคการปศุสัตว์ของโลกจะเปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาเพ่ือ
เข้าสู่ระบบ Green Economy Production เน้นความสมดุลของธรรมชาติในการผลิต พฤติกรรมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นรูปแบบการท างานที่เร่งรีบ อาหารที่บริโภคต้อง
มีคุณภาพ มีความสมดุลในคุณค่าอาหาร  บริโภคได้ง่าย เร็ว เหมาะสม ต่อการเตรียมอาหารและเหมาะสมกับผู้บริโภค ตามระยะเวลาการพัฒนา เช่น อาหารเด็ก อาหารวัยรุ่น 
อาหารผู้ก าลังท างาน อาหารผู้สูงอายุ รวมถึงอาหารเฉพาะผู้ป่วยเฉพาะโรค เป็นต้น  ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดประเทศไทยต้องเตรียมตัวเพ่ือรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งใน
บางประเด็นจ าเป็นต้องศึกษาวิจัยอันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน  

ที่มาของประเด็นวิจัย 
1) ผลการศึกษาโครงการจัดท ากรอบงานวิจัยเชิงนโยบายด้านปศุสัตว์ โดยคณะผู้วิจัยได้แก่ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง นายอรรณพ คุณาวงษ์กฤต นายจิโรจ ศศิปรียจันทร์ 

นายปราจีน วีรกุล นายทวีศักดิ ์ส่งเสริม นายวิชัย ทันตศุภารักษ ์นายอยุทธ์ หรินทรานนท์ นายไพบูลย์ ใจเด็ด นายกนก คติการ และนายเปล่งศร ีอิงคนินันท์ 
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2) ได้ด าเนินการยกร่างยุทธศาสตร์การวิจัยด้านปศุสัตว์เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ครั้งที ่
10/2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 

3) ได้ด าเนินการประชาพิจารณ์โดยการส่งจดหมายแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทุก
หน่วยงาน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 

4) ได้ด าเนินการประชาพิจารณ์โดยการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคคลที่เก่ียวข้องผ่านเว็ปไซด์ สวก. ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 
เป้าหมาย : ประเทศไทยเป็นผู้น าในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
กรอบการวิจัย 
1. การพัฒนาการปรับปรุงชนิดและพันธุ์ปศุสัตว์ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค์ 
ได้พันธุ์ปศุสัตว์ที่ให้คุณภาพสูง ตรงกับความต้องการของตลาด 
ประเด็นวิจัย 
1) การวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงสายพันธุ์โคเนื้อให้มีคุณภาพตามต้องการของตลาด 
2) การวิจัยและพัฒนาการแยกเพศน้ าเชื้อโคเนื้อและโคนม 
3) การวิจัยและพัฒนาการแยกเพศในน้ าเชื้อโคแช่แข็ง เพ่ือให้ได้ลูกโต และมีคุณภาพเนื้อ และคุณภาพนมตามความต้องการ 
4) การศึกษาและพัฒนาพันธุกรรมที่เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงเขตร้อนชื้น เพ่ือให้ได้โคนมและโคเนื้อที่เหมาะสมกับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
5) การวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง 

2. การพัฒนาระบบการจัดการฟาร์ม 
วัตถุประสงค์ 
ได้ระบบการจัดการฟาร์มท่ีมีประสิทธิภาพสามารถลดการสูญเสียจากการเกิดโรค 
ประเด็นวิจัย 
1) การศึกษาวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการควบคุมโรค (การเคลื่อนย้าย น าเข้า ส่งออก และการลักลอบขนส่งสินค้าปศุสัตว์) 
2) การศึกษาวิจัยกระบวนการก าจัดโรค 
3) การศึกษาวิจัยมาตรการการป้องกันโรคอุบัติใหม่ 
4) การวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 
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3. การพัฒนาส่งออก/ผลิตภัณฑ์ 
วัตถุประสงค์ 
ได้สินค้าและผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ที่มีมูลค่าเพ่ิม 
ประเด็นวิจัย 
1) การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือรักษาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
2) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือส่งออกในประเทศกลุ่มอาเซียน 
3) การศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสินค้าปศุสัตว์ ทั้งการน าเข้า-ส่งออก ภายใต ้FTA และ AEC 

 
5. กรอบการวิจัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

ความส าคัญ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่จัดอยู่ในกลุ่มพืชที่ผลิตเพ่ือใช้ภายในประเทศและมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อภาคปศุสัตว์ พบว่าประมาณร้ อยละ 94 ของผลผลิต

ข้าวโพดใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศ (กรมวิชาการเกษตร 2552) และมีแนวโน้มความต้องการเพ่ิมขึ้นทุกปี คนไทยรู้จักน าข้าวโพดมาเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การใช้ข้าวโพดเริ่มแพร่หลายขึ้น (สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย) โดยการน าข้าวโพดไปเป็นส่วนประกอบ
หลักของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งมีปริมาณการใช้สูงถึง 70-80 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุดิบทั้งหมด และยังมีการน ามาใช้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศด้วย นอกจากนี้ ในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมเอทานอล และเมล็ดพันธุ์ มีแนวโน้มเ พ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 2.77 
ต่อปี เนื่องจากการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ได้เพ่ิมขึ้นจากการปรับรูปแบบการส่งออกจากไก่สดเป็นไก่แปรรูปจึงไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อไข้หวัดนก ท าให้ตลาดต่างประเทศมี
ความมั่นใจคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของไทย ส่งผลให้ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพ่ิมขึ้นด้วย จากแนวโน้มการใช้
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มากขึ้น ประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปรับรูปแบบการบริหารจัดการทั้งห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การพัฒนา
พันธุ์ กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์  เทคโนโลยีการผลิต ให้เหมาะสมเพื่อรองรับเหตุการณ์ในอนาคต รวมทั้งจ าเป็นต้องวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตในพ้ืนที่ปลูก ร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเฉพาะพ้ืนที่ ซึ่งประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นในบางเรื่องอาจมีข้อมูลแล้วแต่ยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลและน าสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ส่วน
ในประเด็นที่ยังไม่มีข้อมูลจ าเป็นต้องใช้การวิจัยและพัฒนาเข้าไปจัดการเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับบริหารจัดการอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ตลอดห่วงโซ่การผลิต เพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์ กลางของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอาเซียนและสามารถผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีปริมาณเพียงพอและม่ันคง     
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ที่มาของประเด็นวิจัย 
1) จากรายงานวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์ของประเทศไทยด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสงกับการเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2) ได้ด าเนินการแจ้งเวียนอีเมลล์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (กรมวิชาการเกษตร สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย 

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทศ) ในวันที่ 1 กันยายน 2557 
3) ได้ด าเนินการยกร่างยุทธศาสตร์การวิจัยด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 

ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 
4) ได้ด าเนินการประชาพิจารณ์โดยการส่งจดหมายแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทุก

หน่วยงาน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 
5) ได้ด าเนินการประชาพิจารณ์โดยการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านเว็ปไซด์ สวก. ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 
เป้าหมาย : ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอาเซียนและสามารผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีปริมาณเพียงพอและ

มั่นคง (4 ล้านตันต่อป)ี 
กรอบการวิจัย 
1. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

วัตถุประสงค์ 
ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ประเด็นวิจัย 
พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ปลูก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

2. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
วัตถุประสงค์ 
1) ประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอาเซียน 
2) สามารถขยายก าลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ช่วยเกษตรลดค่าใช้จ่ายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
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ประเด็นวิจัย 
1) พัฒนาการกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ในได้คุณภาพมาตรฐาน 
2) พัฒนาและวิจัยเพื่อลดต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม 
3) งานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสามารถให้ภาครัฐสามารถผลักดันส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอาเซียน 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
2) ได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพ 
3) สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 
ประเด็นวิจัย 
1) การวิจัยเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่ที่เหมาะสมและการใช้เทคโนโลยีที่เฉพาะพ้ืนที่ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด 
2) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือรักษาคุณภาพผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องอะฟลาทอกซิน (การเลื่อนฤดูปลูก, การควบคุมความชื้น, การขยายพ้ืนที่

ปลูกหลังนา, การใช้จุลินทรีย์ และการใช้เก็บเก่ียว) 
3) การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรส าหรับการเก็บเกี่ยว 
4) การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหรือการร่วมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือท านวัตกรรมบริการ (innovation service) 

4. การแก้ไขปัญหาบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน 
วัตถุประสงค์ 
ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า 
ประเด็นวิจัย 
การวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตในพ้ืนที่ปลูกร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเฉพาะพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนพื้นที่

ที่มีการบุกรุก 
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6. กรอบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร  
ความส าคัญ  
ในการท าการเกษตรกรรมคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “เครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร” เป็นส่วนช่วยที่ส าคัญของเกษตรกรไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

เริ่มตั้งแต่เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์ต่างๆ ชั้นพ้ืนฐาน และได้มีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีในเครื่องจักรกลการเกษตรต่าง ๆ และมีแนวโน้มจะมีการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตร เพ่ิมข้ึนมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือทดแทนแรงงานมากขึ้น  

ปัจจุบัน ไทยก าลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเกษตรและประชากรภาคเกษตรมีอายุสูงขึ้น รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนหลายประเทศส่งเสริมด้านการเกษตร
มากกว่าอุตสาหกรรม และบางประเทศที่ประสบปัญหาในเรื่องการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ได้มีนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 
โดยถือว่าเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยส่วนมากการพัฒนาเครื่องจักรจะเกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เพ่ือผลิตใช้เองภายในประเทศโดยดัดแปลงให้
เหมาะสม พบว่าแนวคิดการประดิษฐ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นกลับเป็นที่นิยมและกระจายการผลิตไปในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น แทรกเตอร์ 2 ล้อ รถเกี่ยวนวดข้าวไทย จึงท าให้มีเครื่องจักรกล
การเกษตรที่ลอกเลียนแบบวิธีคิดที่เกิดขึ้นจากภาคเกษตรกรรมไทยเป็นจ านวนมาก  และในด้านการส่งออกไทยก็มีศักยภาพในการผลิตเครื่องจักรกลเพ่ือส่งออกเพ่ิมข้ึน และ
สามารถส่งออกไปจ าหน่ายในกลุ่มประเทศอาเซียนคิดเป็นร้อยละ 57.11 ประเทศคู่ค้าหลักของไทยในล าดับต้น ๆ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา และ สปป.ลาว ในช่วงระหว่างปี 
พ.ศ. 2550-2553 โดยส่วนมากเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรที่ประเทศในภูมิภาคเอเซียคุ้นเคย เช่น การท านาและท าไร่ธัญพืช และพบว่าไทยมีปริมาณส่งออกเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ต่อปี ร้อยละ 26.25 แสดงให้เห็นว่าไทยมีศักยภาพในเรื่องของเทคโนโลยีและศักยภาพในการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อส่งออกมีปริมาณเพ่ิมข้ึน  

และในปีที่ผ่านมา (2556) รัฐบาลได้มีแนวนโยบายและตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเครื่องจักรกลการเกษตรของอาเซียน (Farm Machinery 
Hub) โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนับสนุนการด าเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้มีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเครื่องจักรกลการเกษตรของอาเซียน โดยได้มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเ สริมและพัฒนาการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2557-2561  

ดังนั้นจากความส าคัญและความต้องการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในมิติต่าง ๆ ทางส านักงานจึงได้จัดการประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี
และผู้วิจัยเพ่ือพัฒนากรอบวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร ซึ่งเห็นได้ว่าการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเกษตรกร
ไทย มีแนวโน้มที่จะมีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น รวมถึงการที่จะพัฒนาเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมสอดคล้องกับการความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นการจัดท า
กรอบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร  จึงได้วางกรอบและแนวคิดหลักในการส่งเสริมและพัฒนา โดยค านึงถึงทั้งด้านศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน ลดการใช้แรงงานและด้านการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 

 
 



 

37 

ที่มาของประเด็นวิจัย 
1) ด าเนินการจัดประชุมกลุ่มผู้ประกอบการเพ่ือระดมความคิดในการจัดท ากรอบการวิจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ในวันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2556  
2) ด าเนินการจัดประชุมทั่วไป (สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน)เพ่ือระดมความคิดในการจัดท ากรอบการวิจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาการใช้

เครื่องจักรกลทางการเกษตร ในวันที่ 1 มีนาคม 2556  
3) น าข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาการจัดท าแผนที่น าทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร (พ.ศ. 2549-2553) โดย กลุ่ม เครื่องจักรกล

การเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อคิดเห็นในการระดมความคิดในการจัดท า
กรอบการวิจัย 

4) น าแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2557-2561 ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
เพ่ือก าหนดกรอบงานวิจัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

5) ยกร่างยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตรเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและ
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 

6) ประชาพิจารณ์โดยการส่งจดหมายแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทุกหน่วยงาน ในวันที่ 15 
ตุลาคม 2557 

7) ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 
8) ด าเนินการประชาพิจารณ์โดยการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านเว็ปไซด์ สวก. ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 
เป้าหมาย : เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตรทีเ่พ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและลดการใช้แรงงาน ที่สอดคล้องกับ

การพัฒนาการเกษตรของประเทศ 
กรอบการวิจัย 
1. การวิจัยนวัตกรรมส าหรับพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร และ/หรือ อุปกรณ์การเกษตรให้สอดคล้องกับการความต้องการของผู้ใช้ 

วัตถุประสงค์ 
ไดเ้ครื่องจักรและอุปกรณน์วัตกรรมในการปรับปรุงการผลิตเครื่องจักรฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และสามารถท างานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ 
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ประเด็นวิจัย 
1) พัฒนาเครื่องจักรกลที่ใช้พลังงานทางเลือก 
2) พัฒนาเครื่องจักรกลเอนกประสงคท์ั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (ใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์) 
3) พัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร เน้นผลิตภัณฑ์ 7 กลุ่ม ได้แก่ 1. อุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ 2. ระบบน้ า 3. เครื่องยนต์ต้นก าลัง 4. เครื่องจักรกล

ขนส่ง 5. รถไถเดินตามและอุปกรณ์ต่อพ่วง 6. เครื่องเก็บเกี่ยวผลผลิต และ 7. เครื่องอัดฟาง 
2. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับระบบ Smart Farming และ/หรือ การผลิตในระบบปิด   

วัตถุประสงค์ 
ได้ต้นแบบของระบบ Smart Farming และการผลิตในระบบปิด 
ประเด็นวิจัย 
1) พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดท าข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตรายสินค้า เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดการการผลิต (ระบบพยากรณ์) 
2) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตรต้นแบบ เพ่ือรองรับระบบ Smart Farming และ/หรือ การผลิตในระบบปิด  
3) วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลที่จ าเป็น (Sensor) ระบบประมวลผล และสั่งการในระบบการผลิต (Control)   
4) วิจัยและพัฒนาการจัดการการผลิตในแปลง และหรือ โรงเรือน (นอกเหนือจากระบบอัตโนมัติ) 
5) วิจัยและพัฒนาระบบควบคุมเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร แบบอัตโนมัติ (ดาวเทียม) 

3. การวิจัยรูปแบบการผลิตทางการเกษตร เพื่อให้มีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 
ได้รูปแบบการผลิตทางการเกษตรที่ใช้เครื่องจักรกลฯอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นวิจัย 
1) วิจัยและพัฒนาการเตรียมพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับเครื่องจักร การศึกษาจัดรูปที่ดินที่เหมาะสม (พืชไร่) 
2) วิจัยและพัฒนาการเตรียมพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับเครื่องจักร การออกแบบสวนและรูปทรงต้นไม้ (พืชสวน) 
3) การวิจัยและพัฒนา รูปแบบจ้างการผลิตแบบนวัตกรรมบริการ (Innovation service) เพ่ือให้เหมาะสมกับรูปแบบการเกษตรในแต่ละพ้ืนที่ 
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7. กรอบการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์  
ความส าคัญ 
จุลินทรีย์นับเป็นทรัพยากรชีวภาพที่ส าคัญของประเทศไทย นับว่ามีความหลากหลายสูงมาก และมีบทบาทในการน ามาใช้ประโยชน์หลายด้าน เช่น ด้านการผลิต

อาหาร อุตสาหกรรม เชื้อเพลิง และท่ีส าคัญคือการน ามาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรของไทย  
ปัจจุบันประเทศไทยนิยมน าจุลินทรีย์มาช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในขบวนการผลิตพืชอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก เกษตรกรไทยมักใช้สารเคมีในปริมาณและ

อัตราที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค ตลอดจนกระตุ้นให้เชื้อโรคเกิดการดื้อยาและเป็นปัญหาของโรคระบาดที่รุนแรงมากกว่าเดิม 
การเกษตรในปัจจุบันจึงควรให้ความส าคัญในเรื่องการเกษตรแบบยั่งยืนและการควบคุมศัตรูพืชด้วยชีววิธี อีกทั้ง ปัจจุบันการผลิตพืชตระหนักถึงความปลอดภัยจากการตกค้าง
ของสารเคมีได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และผู้บริโภคส่วนใหญ่ตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพ และความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะข้อก าหนดค่ามาตรฐานการตกค้างของสารเคมีในผลิตผลการเกษตรของประเทศคู่ค้านั้น จะส่งผลโดยตรงต่อระบบการผลิตพืชของเกษตรกรที่ต้องมีการใช้สารเคมี
ควบคุมศัตรูพืชหลากหลายชนิด การใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิต้านทานโรค ชักน าความแข็งแรงให้กับพืช และจัดการดินให้เหมาะสม จึงเป็นแนวทางท่ีควร
น ามาปรับใช้ในระบบการผลิตพืชเพ่ือลดปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และ/หรือธาตุอาหารเสริมพืชต่าง ๆ เข้าร่วมในระบบการผลิต
พืชเป็นจ านวนมาก  

อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ถือได้ว่ามีความส าคัญมาก หากประเทศไทยสามารถน าจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างครบวงจรก็จะเป็นการเพ่ิมโอกาส
ในการเพิ่มผลผลิต อีกทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี 

ส านักงานตระหนักถึงความส าคัญของจุลินทรีย์ จึงได้ก าหนดกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ เพ่ือสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมทั้งในภาคการจัดการดินและการผลิตพืช การผลิตสัตว์ และการใช้ประโยชน์อื่น ๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชน/
เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน 

ที่มาของประเด็นวิจัย 
1) ได้ด าเนินการจัดการประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางในการจัดท ากรอบการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ 
2) ได้ด าเนินการแจ้งเวียนให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจุลินทรีย์พิจารณา ในวันที่ 2 กันยายน 2557 
3) ได้ด าเนินการยกร่างยุทธศาสตร์การวิจัย กรอบการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและ

พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 
4) ได้ด าเนินการประชาพิจารณ์โดยการส่งจดหมายแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทุก

หน่วยงาน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 
5) ได้ด าเนินการประชาพิจารณ์โดยการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านเว็ปไซด์สวก. ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 
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เป้าหมาย : ประชาชน/เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในภาคการผลิตพืช การผลิตสัตว์ และการใช้ประโยชน์อื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
กรอบการวิจัย 
1. การใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตพืช 

วัตถุประสงค์ 
ได้เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ในการจัดการดินและพืชที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ในพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
ประเด็นวิจัย 
1)  การวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการจัดการดิน 

- การวิจัยและพัฒนา Plant Growth Promoting Microorganism (PGPM) 
- การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางด้านธาตุอาหารพืชในดินแต่ละชนิด 
- การศึกษาชีวินทรีย์ที่ช่วยในการป้องกันหรือแก้ปัญหาดินที่มีปัญหา 
- การวิจัยและพัฒนาชีวินทรีย์ที่ส่งเสริมสมบัติทางกายภาพของดิน 
- การวิจัยการจัดการดินและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปลูกพืช 

2) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการจัดการพืช 
- การวิจัยและพัฒนา Plant Growth Regulator (PGR) ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
- การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ที่สามารถควบคุมโรค และแมลงศัตรูพืช 

2. การใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตสัตว์ (ปศุสัตว์และประมง) 
วัตถุประสงค์ 
ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพส าหรับทดแทนปลาป่น และได้เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพส าหรับใช้ในภาคการผลิตสัตว์ (ปศุสัตว์และประมง) 
ประเด็นวิจัย 
1) การวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตวัตถุดิบทดแทนปลาป่น ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
2) การวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสารส าคัญ/วัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสารเสริมในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ 
4) การวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตยาและชีวภัณฑ์ เพื่อการป้องกันและรักษาโรคในปศุสัตว์และประมง 
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3. การใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
วัตถุประสงค์ 
ได้เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการภาคการเกษตร และภาค อุตสาหกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
ประเด็นวิจัย 
1) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม 

- การวิจัยและพัฒนาเพ่ือก าจัดหรือบ าบัดของเสียภาคการเกษตร 
- การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง/ปรับสมดุลให้กับระบบนิเวศในพ้ืนที่ภาคการเกษตร  

2) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการแปรรูปอาหาร โภชนเภสัช เครื่องส าอางหรือเวชภัณฑ์ 
3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ 
 

8. กรอบการวิจัยและพัฒนาพื้นที่การเกษตรบริเวณรอบอ่าวตัว ก.  
ความส าคัญ 
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่

การเกษตร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนที่อ่าวรูปตัว ก. เนื่องจากมีแนวโน้มว่าเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลก่อให้เกิดปรากฏการณ์คลื่นพายุซัดฝั่ง 
(Storm surge) ของกระแสน้ าที่ไหลเวียนบริเวณอ่าวไทย เกิดดินตะกอนบริเวณปากแม่น้ าและการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของกระแสน้ าขึ้นน้ าลง อีกทั้งปัญหาน้ าเค็มรุก
เข้าแม่น้ าเร็วกว่าปกติ ท าให้ความสมบูรณ์ของแหล่งน้ าและพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร และเสนอเป็นแนวทาง  
การบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตรให้เหมาะสมกับการผลิตทางการเกษตรและประมง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงนิเวศน์เกษตรชายฝั่งอันเนื่องมาจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ในพ้ืนที่รอบอ่าวตัว ก. เพ่ือเสนอต่อภาครัฐใช้เป็นนโยบายในการบริหารจัดการต่อไป  

ที่มาของประเด็นวิจัย 
1) ได้จัดการประชุมเพ่ือหาแนวทางในการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณ

อ่าวรูปตัว ก. ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมจ านวน 50 คน 

2) ได้ด าเนินการยกร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาพื้นที่การเกษตรบริเวณรอบอ่าวตัว ก.เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 
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3) ได้ด าเนินการประชาพิจารณ์โดยการส่งจดหมายแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทุก
หน่วยงาน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 

4) ได้ด าเนินการประชาพิจารณ์โดยการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคคลที่เก่ียวข้องผ่านเว็ปไซด์สวก. ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 
เป้าหมาย : ได้ต้นแบบแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตรให้เหมาะสมกับการผลิตทางการเกษตร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงนิเวศน์เกษตรชายฝั่งอันเนื่องมาจาก

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่รอบอ่าวตัว ก. เพ่ือเสนอต่อภาครัฐใช้เป็นนโยบายในการบริหารจัดการต่อไป 
กรอบการวิจัย 
1. การก าหนด Zone พ้ืนที่ (พ้ืนที่น้ าเค็ม น้ ากร่อย และน้ าจืด) เพ่ือจ าแนกพ้ืนที่นิเวศน์เกษตรบริเวณชายฝั่ง 

วัตถุประสงค์ ได้ข้อมูล Zoning พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งรอบอ่าวตัว ก. (น้ าเค็ม น้ ากร่อย น้ าจืด) 
ประเด็นวิจัย 
1) การส ารวจและจัดแบ่งขอบเขตพ้ืนที่ปลูกพืชตามความเค็ม (น้ าเค็ม น้ ากร่อย และน้ าจืด) 
2) การจัดท าแผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพ่ือผลิตทางการเกษตร 
3) การวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรบริเวณรอบอ่าวตัว ก. 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในแต่ละ Zone (Crop Adaptation) 
วัตถุประสงค์ ได้เมนูทางเลือกในการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมในแต่ละ Zone และสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน 
ประเด็นวิจัย 
1) การศึกษาการผลิตสินค้าเกษตรทางเลือกที่มีศักยภาพในการผลิตและทนต่อการเปลี่ยนแปลงบริเวณรอบอ่าวตัว ก. 
2) การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีโอกาสทางการตลาดบริเวณ Zone ต่างๆ ของบริเวณรอบอ่าวตัว ก. 

3. การติดตามและพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ของแต่ละ Zone (พ้ืนที่น้ าเค็ม น้ ากร่อย และน้ าจืด) 
วัตถุประสงค์ ได้ model พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่แต่ละ Zone ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ประเด็นวิจัย 
1) การพัฒนาแบบจ าลองเชิงพื้นท่ีของผลระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคเกษตรกรรมบริเวณรอบอ่าวตัว ก. 
2) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังหรือระบบเตือนภัยจากผลระทบของเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ Zone บริเวณรอบอ่าวตัว ก. 

4. แนวทางการบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรเพื่อรองรับปัญหาการเปลี่ยน แปลงนิเวศน์เกษตรของพ้ืนที่การเกษตรรอบอ่าวตัว ก. 
วัตถุประสงค์ ได้ทางเลือกในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรที่สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพ้ืนที่รอบอ่าวตัว ก. 
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ประเด็นวิจัย 
1) การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรที่สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพ้ืนที่รอบอ่าวตัว ก. 
2) การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่รอบอ่าวตัว ก. 

 
9. กรอบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเกษตร  

การสนับสนุนทุนวิจัยที่สร้างสิ่งใหม่ๆ (Open Idea) สร้างความต้องการใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภค สร้างทางออกหรือทางเลือกในการพัฒนาสินค้าเกษตร (ครอบคลุม
ทุกสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ) 

 
10. กรอบการขยายผลโครงการวิจัยจากระดับต้นแบบสู่ระดับที่พร้อมใช้งาน 

การสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับโครงการของ สวก. เพ่ือขยายผลโครงการจากระดับต้นแบบสู่ระดับที่พร้อมใช้งาน โดยต้องพัฒนาเพ่ือยืนยันเทคโนโลยี/การทดสอบตลาด/
ควบคุมคุณภาพ รวมทั้งขยายขนาดการผลิตเพื่อให้เกิดการยอมรับ และสามารถผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
3.2 นโยบายการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

นโยบายการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นไปตามพันธกิจหลัก คือ 1) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยการเกษตร 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และ 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลและ
สารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร  

โดยในการปฏิบัติงานของ สวก. มีหลักการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. การปรับเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการเกษตร จากเดิมที่เป็นการก าหนดประเภทของโครงการวิจัยที่จะให้การสนับสนุนออกเป็น 3 เชิง 

ได้แก่ เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย ในสัดส่วนร้อยละ 60 : 30 : 10 เป็นการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่เป็นงานวิจัยเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
โครงการวิจัยที่เป็นงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม และโครงการวิจัยที่เป็นงานวิจัยที่แก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาว 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร เน้น 3 กลุ่มคือ 
2.1 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษา เน้นสาขาที่จ าเป็นและขาดแคลนเป็นหลัก 
2.2 พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยหามาตรการ/กิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
2.3 พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมฝึกอบรมหรือปฎิบัติการวิจัยในต่างประเทศ 
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3. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร สวก. จะปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาและโครงสร้างของคลังข้อมูลวิจัย
การเกษตรและข้อมูลโครงการวิจัยการเกษตรให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน อีกท้ังไดร้่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านการให้ทุนวิจัย คือ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาคลังข้อมูลการเกษตรแห่งชาติ หรือ ระบบ TNRR (The National Research Repository) รวมทั้งการจัดท าและพัฒนาสื่อความรู้ด้านการเกษตร
ที่เข้าใจง่าย 

 เป้าหมายกิจกรรมและตัวชี้วัด 
(1) เป้าหมายการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

แผน ผล แผน 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1) จ านวนเรื่อง หรือประเด็นที่ได้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

2) ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติเทียบกับแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัย 
3) จ านวนทุนการศึกษาต่อที่ได้รับการอนุมัติ 
4) จ านวนทุนฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ 
5) จ านวนหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดฝึกอบรม 
6) จ านวนฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตรที่จะจัดท าเพ่ิมเติม 

20 เรื่อง 
ร้อยละ 100 

10 ทุน 
25 ทุน 

10 หลักสูตร 
- 

20 เรื่อง 
ร้อยละ 91.85 

10 ทุน 
23 ทุน 

10 หลักสูตร 
- 

21 เรื่อง 
ร้อยละ 100 

10 ทุน 
25 ทุน 

10 หลักสูตร 
3 ฐาน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1) 1) ร้อยละของจ านวนการเข้าใช้บริการของฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัย
การเกษตรและฐานข้อมูลความรู้เกษตรต่าง ๆ ที่เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก สวก. 

จ านวน IP ปี 56  
+ 15% 

ร้อยละ 80 

จ านวน IP ปี 56  
+ 57.20% 
ร้อยละ 90 

จ านวน IP ปี 57  
(181,903 IP) 
ร้อยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 1) ด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 
2) ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 

 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
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(2) เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย หน่วยนับ เป้าหมาย 
1. การสร้างงานวิจัยเชิงรุก โดยเน้นวิจัยเชิงพาณิชย์ สาธารณะ และนโยบาย 

1.1 จ านวนเรื่อง หรือประเด็นที่ได้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1.2 ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติเทียบกับแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัย 

 
เรื่อง 

ร้อยละ 

 
21 
100 

2. การพัฒนานักวิจัยและเครือข่าย โดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลักษณะต่อยอด 
2.1 จ านวนทุนการศึกษาต่อที่ได้รับการอนุมัติ 
2.2 จ านวนทุนฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ 
2.3 จ านวนหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดฝึกอบรม 

 
ทุน 
ทุน 

หลักสูตร 

 
10 
25 
10 

3. การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์สาธารณะในรูปแบบท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย 
3.1 จ านวนฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตรที่จะจัดท าเพ่ิมเติม 
3.2 ร้อยละของจ านวนการเข้าใช้บริการของฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตรและฐานข้อมูลความรู้

เกษตรต่าง ๆ ที่เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 

 
ฐาน 

ร้อยละ 
 

 
3 

เท่ากับปีงบประมาณ 2557 
(181,903 IP) 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
4.1 ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
4.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก สวก. 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
100 
80 
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 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์/แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ (ล้านบาท) 
1. การสร้างงานวิจัยเชิงรุก 
โดยเน้นวิจัยเชิงพาณิชย์ 
สาธารณะ และนโยบาย 

6 กลยุทธ์ 30 กิจกรรม ประกอบด้วย   
1.1 การสนับสนุนทุนโครงการวิจัย (ใหม่ และ ต่อเนื่อง) 2 165.26 
1.2 การบริหารจัดการโครงการ 5 2.45 
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม 1 0.20 
1.4 การสร้างเครือข่าย 1 0.20 
1.5 ผลักดันการน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ/นโยบาย/พาณิชย์ 11 9.05 
1.6 การแสวงหาข้อเสนอโครงการที่ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่การใช้
ประโยชน์ 

10 8.70 

 รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 30 185.87 
 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์/แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ (ล้านบาท) 
2. การพัฒนานักวิจัยและ
เครือข่าย โดยเน้นบุคลากร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในลักษณะต่อยอด 

5 กลยุทธ์ 15 กิจกรรม ประกอบด้วย   
2.1 การพัฒนาบุคลากรวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  6 14.45 
2.2 การสร้างบุคลากรวิจัย ให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ใหม่ และ ต่อเนื่อง) 3 30.67 
2.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 1 1.40 
2.4 การบริหารจัดการทุนพัฒนาบุคลากร 4 0.31 
2.5 การติดตามและประเมินผล 1 0.10 

 รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 15 46.93 
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์/แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ (ล้านบาท) 
3. การบริหารจัดการและ
สื่อสารองค์ความรู้ เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะในรูปแบบ
ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 

2 กลยุทธ์ 5 กิจกรรม ประกอบด้วย   
3.1 การพัฒนาเนื้อหาและโครงสร้าง (Content & Structure) ของข้อมูลงานวิจัยการเกษตร 3 0.30 
3.2 จัดท าสื่อความรู้ที่เข้าใจได้ง่าย 2 6.50 

 รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 5 6.80 
 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์/แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ (ล้านบาท) 
4. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

10 กลยุทธ์ 39 กิจกรรม ประกอบด้วย   
4.1 การน าระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

5 6.82 

4.2 ก าหนดกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานที่เหมาะสม และการติดตามประเมินผล 4 2.40 
4.3 การปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการด าเนินงานขององค์กรเพ่ือมุ่งสู่การเป็น 
Best Practice ในด้านต่างๆ  

1 0.90 

4.4 การสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 8 20.07 
4.5 การสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและองค์กรต่างประเทศ 3 8.40 
4.6 การแสวงหาบุคลากรใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่ สวก.ต้องการ 4 0.88 
4.7 พัฒนาความพร้อมทั้งในด้านความรู้ความสามารถและพัฒนาขีดสมรรถนะเพ่ือให้บุคลากร
ของ สวก. มีความเป็นมืออาชีพ 

3 4.15 

4.8 การทบทวนแก้ไข ข้อบังคับ กฎ ระเบียบให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานตามรูปแบบ
ขององค์การมหาชน 

4 0.36 

4.9 ติดต่อประสานงานและต่อรองอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารรัฐทั้ง 5 แห่งเพ่ือขออัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจ าเป็นกรณีพิเศษ 

3 0.00 
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์/แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ (ล้านบาท) 
 4.10 กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์ 4 3.76 
 รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 39 47.74 

 รวมในยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ 23 กลยุทธ์ 89 กิจกรรม 89 287.33 
 รายจ่ายประจ า 53.61 
 รวมในยุทธศาสตร์และรายจ่ายประจ า 340.94 
 เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 66.79 
 รวมทั้งหมด 407.73 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะท าให้การด าเนินงานของ สวก. มีความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ และพันธกิจ และใช้

เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของส านักต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัด รวมทั้งใช้ในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
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ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
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4.1 แบบฟอร์มที่ 1 : ภาพรวมประมาณการการเบิกจ่ายรายไตรมาส จ าแนกตามนโยบายรัฐบาล  

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
วงเงินงบประมาณ
รวมทั้งแผนงาน/

โครงการ 

ประมาณการเบิกจ่ายรายไตรมาส รวมวงเงิน 
ปีงบประมาณ 2558 ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 58 เม.ย.-มิ.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58 

นโยบายที่ 8  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างงานวิจัยเชิงรุก โดยเน้น
วิจัยเชิงพาณิชย์ สาธารณะ และนโยบาย 

331.47 37.56 54.27 60.73 33.30 185.87 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักวิจัยและเครือข่าย 
โดยเน้นบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
ลักษณะต่อยอด 

60.23 13.72 13.23 15.14 4.83 46.93 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์
ความรู้ เพื่อประโยชน์สาธารณะในรูปแบบที่สามารถ
เข้าใจได้ง่าย 

6.80 0.00 1.80 2.10 2.90 6.80 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

50.94 9.55 14.76 11.59 11.84 47.74 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 ถึง 4 449.43 60.83 84.06 89.57 52.88 287.33 
รายจ่ายประจ า 56.80 13.24 13.04 12.99 14.34 53.61 

รวมทั้งสิ้น  
(รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 ถึง 4 + รายจ่ายประจ า) 

506.23 74.06 97.10 102.56 67.22 340.94 

หมายเหตุ  งานยุทธศาสตร์ รวมงบประมาณโครงการใหม่และผูกพันต่อเนื่อง 
รายจ่ายประจ า ประกอบด้วย งบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบลงทุน  
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4.2 แบบฟอร์มที่ 2 : ประมาณการเบิกจ่ายรายไตรมาส จ าแนกตามนโยบายรัฐบาล แผนงาน/โครงการ 
 
นโยบายที่ 8  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเด็นนโยบาย 
แผนงาน/
โครงการ 

วงเงินรวม 
แผนงาน/ 
โครงการ 

ประมาณการเบิกจ่ายรายไตรมาส รวมวงเงิน 
ปีงบประมาณ 

2558 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(ระดับกรม) 

ต.ค.-ธ.ค. 
57 

ม.ค.-มี.ค. 
58 

เม.ย.-มิ.ย. 
58 

ก.ค.-ก.ย. 58 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
8.1  สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัย
และพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมาย
ให้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติ
และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน
และมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่
มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบ
บริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดย
ให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 
 

6.1  แผนงาน
ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา 

       

- ผลผลิตวิจัยและ
พัฒนา 

506.23 74.06 97.10 102.56 67.22 340.94 ส านักงาน
พัฒนาการ
วิจัย
การเกษตร 
(องค์การ
มหาชน) 
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4.3 แบบฟอร์มที่ 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส จ าแนกตามนโยบายรัฐบาล แผนงาน/โครงการ และแหล่งเงินที่ใช้ในแต่ละแผนงานโครงการ  
    
นโยบายที่ 8  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเด็นนโยบาย 
แผนงาน/
โครงการ 

ผลผลิต (Output) เป็นรายไตรมาสที่คาดว่าจะเกิด ระยะเวลา
และวัน
สิ้นสุด

แผนงาน/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(ระดับกรม) 

แหล่งเงินที่ใช้ในการด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 
57 

ม.ค.-มี.ค. 
58 

เม.ย.-มิ.ย. 
58 

ก.ค.-ก.ย. 
58 

งปม. 
แผ่นดิน 

ราย 
ได้ 

เงินกู้ 
ใน ปท. 

เงินกู้ 
ตปท. 

อ่ืนๆ  
(โปรดระบุ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
8.1  สนับสนุนการเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่
เป้าหมายใหไ้มต่่ ากว่าร้อยละ 
1 ของรายได้ประชาชาติและมี
สัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้
ประเทศมคีวามสามารถในการ
แข่งขันและมีความก้าวหนา้
ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนท่ีมี
ระดับการพัฒนาใกล้เคยีงกัน 
และจัดระบบบริหารงาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรมใหม้ีเอกภาพ
และประสิทธิภาพ โดยให้มี
ความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 

6.1  แผนงาน
ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา 

            

- ผลผลิต: การ 
วิจัยและพัฒนา 

ด าเนินการได้
ร้อยละ 20 
ของแผนการ
ปฏิบัติงานท่ี
วางไว้ท้ังหมด 

ด าเนินการได้
ร้อยละ 40 
ของแผนการ
ปฏิบัติงานท่ี
วางไว้ท้ังหมด 

ด าเนินการได้
ร้อยละ 60 
ของแผนการ
ปฏิบัติงานท่ี
วางไว้ท้ังหมด 

ด าเนินการได้
ร้อยละ 85 
ของแผนการ
ปฏิบัติงานท่ี
วางไว้ท้ังหมด 

30 ก.ย. 58 ส านักงาน
พัฒนาการ
วิจัย
การเกษตร 
(องค์การ
มหาชน) 
 

- - - - 340.94 เงินทุน 
สวก. 
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4.4 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  




































