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สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 



บทสรุปผูบริหาร 
 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ไดจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย
การเกษตรเชิงพาณิชย 5 ป ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2551 ของสํานักงานฯ ขึ้นเพ่ือใชเปน
กรอบนําทางสูการวิจัยที่มีศักยภาพและสรางมูลคาสูงตอการพัฒนาประเทศในดานตางๆ รวมทั้งสงผล
ตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ อันเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร
การวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชยจึงเปนยุทธศาสตรการวิจัยที่สําคัญ ที่สํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (สวก.) กําหนดเปนกรอบดําเนินการเพื่อใหการใชงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
การเกษตรที่สํานักงานฯ ไดรับการจัดสรรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และสนองการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาลและวาระของชาติไดในที่สุด ยุทธศาสตรการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย ที่กําหนดขึ้นน้ี
มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ระเบียบวาระแหงชาติ ยุทธศาสตรการเกษตรและ
ยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พ.ศ. 2547 - 2551) รวมทั้งเปนไปตามวัตถุประสงคของพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้ งสํานักงานพัฒนาการวิ จัยการเกษตร นโยบายและขอกําหนดของคณะ
กรรมการบริหารสํานักงาน โดยยุทธศาสตรมุงเนนงานวิจัยในเชิงที่กอใหเกิดการสรางและเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจรวมทั้งการเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรดานการเกษตร 
 ยุทธศาสตรการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย มีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดผลงานวิจัยที่สามารถ
นําไปสรางและ/หรือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจตอไป และมีเปาหมายในการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหไดพันธุ 
องคความรู เทคโนโลยีเฉพาะดาน ผลิตภัณฑใหมๆ ระบบ / ตนแบบ กระบวนการ กรรมวิธีใหมๆ ที่
สามารถนําไปขยายผล รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรใหสูงขึ้น 
 ยุทธศาสตรการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
  ยุทธศาสตรที่ 1 : การวิจัยดานการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) 
  ยุทธศาสตรที่ 2 : การวิจัยดานการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) 
  ยุทธศาสตรที่ 3 : การวิจัยดานการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันสินคาเกษตรและ
อาหารสูตลาดโลก 
  ยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการพัฒนาการเพิ่มศักยภาพและความเขมแข็งของคน / องคกร
ในภาคเกษตร 
 เพ่ือใหบรรลุตามภารกิจและยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้น จึงจําเปนตองกําหนดกรอบในการ
สนับสนุนทุนวิจัยของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรในชวง 5 ป (พ.ศ. 2547 - 2551) เพ่ือใชเปน
แนวทางในการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยการเกษตรและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร
ของสํานักงานฯ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยสัดสวนงบประมาณ
ในการสนับสนุนทุนยุทธศาสตรที่ 1:2:3:4 เปนรอยละ 25:25:25:25 ของงบสนับสนุนโดยประมาณ 
ทั้งน้ีใหเปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พิจารณา
ตามความเหมาะสม ความสําคัญ และเหตุผลความจําเปนของโครงการ และกําหนดรูปแบบการใหทุน
สนับสนุนไว 3 รูปแบบ คือ 1) การสนับสนุนทุนวิจัย 2) การสนับสนุนทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานการ
วิจัยการเกษตร และ 3) การรวมทุนวิจัยเชิงพาณิชย โครงการวิจัยที่จะไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย



จะตองมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน 3 ลักษณะ คือ 1) โครงการวิจัยแบบครบวงจร 2) โครงการวิจัย
เด่ียว หรือ 3) โครงการวิจัยแบบบูรณาการ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
บทนํา : ความจําเปนและสถานการณ 

1. ความจําเปน 
  รัฐบาลใหความสําคัญกับการกําหนดยุทธศาสตรในการบริหารประเทศและกําหนดให
สวนราชการ และหนวยงานราชการตางๆ เห็นความสําคัญของการจัดทํายุทธศาสตรที่ใชเปนกรอบนํา
ทางการปฏิบัติงานทั้งในลักษณะยุทธศาสตรขององคกรและยุทธศาสตรของพื้นที่ เพ่ือรวมกัน
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและวาระของชาติใหบรรลุ ทั้งในดานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ และการแกไขปญหาสังคม และความยากจนแบบบูรณาการ 
  งานวิจัยเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ดังน้ัน การกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยจึงมีความสําคัญและจําเปน เพ่ือใชเปนกรอบนําทางสูการวิจัยที่
มีศักยภาพและสรางมูลคาสูงตอการพัฒนาประเทศในดานตางๆ รวมทั้งสงผลตอการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ อันเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตรการวิจัย
การเกษตรเชิงพาณิชยจึงเปนยุทธศาสตรการวิจัยที่สําคัญ ที่สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(สวก.) กําหนดเปนกรอบดําเนินการเพื่อใหการใชงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยการเกษตรที่สํานักงาน
ฯ ไดรับการจัดสรรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และสนองการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ
วาระของชาติไดในที่สุด 
  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เปนองคการมหาชน จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 
15 มีนาคม 2546 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร มีระบบการบริหาร
จัดการภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงเปนผูรักษาการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ มีบทบาทภารกิจหลักในการสนับสนุนทุนใหกับการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตร 
รวมทั้งทุนสําหรับการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร 
  ยุทธศาสตรการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชยของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรมี
ความสอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล ระเบียบวาระแหงชาติยุทธศาสตรเกษตรและ
ยุทธศาสตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พ.ศ. 2547 - 2551) รวมทั้งเปนไปตามวัตถุประสงคของ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร นโยบายและขอกําหนดของคณะ
กรรมการบริหารสํานักงาน โดยยุทธศาสตรมุงเนนงานวิจัยในเชิงที่กอใหเกิดการสรางและเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจรวมทั้งการเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรดานการเกษตร 

 
2. สถานการณ 
  ในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามความกาวหนาของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมทั่งการเปดเสรีทางการคา การลงทุน และการบริการสงผลใหทุกประเทศจําเปนตอง
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารจัดการและการสนับสนุนใหทุกองคกรตอบสนองนโยบาย



รัฐบาล เพ่ือใหบรรลุเปาหมายความมั่นคงและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดย
รัฐบาลของแตละประเทศเปนผูนําและเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
  ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ รัฐบาลใหความสําคัญในเรื่องของการ
วิจัยและพัฒนา เน่ืองจากเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ โดยจะเห็นจากมติคณะรัฐมนตรีที่ไดเห็นชอบนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติฉบับ
ที่ 6 (พ.ศ. 2545 - 2549) เม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 ที่คาดหวังวาประเทศไทยจะมีผลงานวิจัยที่
มีประสิทธิภาพ ภาคเอกชนสามารถเอาผลงานวิจัยไปพัฒนาสรางมูลคาเพิ่ม และนักวิจัยไทยมีความ
รวมมือกับตางประเทศมากขึ้น 
  นอกจากนี้ ในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดทํายุทธศาสตรเกษตรที่
มุงหวังใหภาคเกษตรเปนรากฐานเศรษฐกิจของชาติ ทั้งในดานการบริโภค การลงทุนในประเทศ และ
การสงออกสินคาเกษตรและอาหาร อีกทั้งยุทธศาสตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พ.ศ. 2547 - 
2551) ไดกําหนดยุทธศาสตร โดยมีการวิจัยและพัฒนาการเกษตรเปนพ้ืนฐานสําคัญของการเพิ่มผลิต
ภาพ และคุณภาพผลผลิตการเกษตร การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรและอาหาร และการขยายกําลังการ
ผลิตและเพิ่มสวนแบงการตลาดสงออกมากขึ้น รวมทั้งทําใหเกษตรกรกินดีอยูดี 
  จากความจําเปนและสถานการณที่ถึงกลาวขางตน องคประกอบของยุทธศาสตรการ
วิจัยการเกษตรเชิงพาณิชยที่สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรกําหนดขึ้น จึงมุงเนนการวิจัยดาน
การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) การวิจัยดานการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) การวิจัยดานการ
เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันสินคาเกษตรและอาหารสูตลาดโลก รวมทั่งการพัฒนาการเพิ่ม
ศักยภาพและความเขมแข็งของคน/องคกรในภาคเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
ยุทธศาสตรการวจิัยการเกษตรเชงิพาณิชย 

(พ.ศ. 2547 - 2551) 
วิสัยทัศน 
  สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและสงเสริมการเกษตรเชิงพาณิชย รวมทั้ง การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร เพ่ือประโยชนแกเกษตรกรของชาติ 
 

1. วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหไดผลงานวิจัยที่สามารถนําไปสรางและ/หรือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสราง
ชุมชนใหเขมแข็งและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางสมดุลและยั่งยืน 
 

2. เปาหมาย 
  เปาหมายของยุทธศาสตรการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย (พ.ศ. 2547 - 2551) เปน
ดังน้ี 
  2.1 พันธุดี /พันธุใหม 
  2.2 องคความรูใหม 
  2.3 เทคโนโลยีเฉพาะดาน 
  2.4 ผลิตภัณฑใหมๆเฉพาะดาน 
  2.5 ระบบ /ตนแบบ 
  2.6 กระบวนการ /กรรมวิธีใหมๆ 
  2.7 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร 
 

3. ยุทธศาสตร 
  ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
ยุทธศาสตรที่ 1 :  การวิจัยดานการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) 
  เพ่ือสรางผลงานวิจัยที่กอใหเกิดการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทาง
การเกษตร โดยตนทุนการผลิตลดลง และ /หรือประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นซึ่งสามารถใชเทคนิคการ
วิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพันธุ เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
การใชปจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมและการวิจัยและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทรัพยากร 
(ดิน นํ้าและชายฝงทะเล) รวมทั้งการวิจัยรวมกับตางประเทศในการสรางศักยภาพทางการผลิตสินคา
เกษตรรวมกัน 



 ประกอบดวย 5 แนวทาง คือ 
แนวทางที่ 1.1  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทาง

การเกษตรที่เหมาะสม 
  มุงเนนงานวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีการผลิต โดยการวิจัยและพัฒนาพันธุดี/
พันธุใหม ทั้งพืช ปศุสัตว ประมง ปาบก การเขตกรรม การอารักขา และการกําหนดเขตเกษตร
เศรษฐกิจที่เหมาะสม รวมทั้งงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร 
  
 แนวทางที่ 1.2 วิจัยและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทรัพยากรเพื่อการผลิต 
  มุงเนนงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับการปรับปรุงบํารุงดิน ระบบการจัดการน้ํา/การให
นํ้าในแหลงผลิตอยางมีประสิทธิภาพ และวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปาชายเลนและชายฝงทะเล เพ่ือให
ทรัพยากรสามารถใชประโยชนไดอยางสมดุลและยั่งยืน 
 
 แนวทางที่ 1.3  วิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
  มุงเนนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพดานพืช ปศุสัตว และประมง ที่กอใหเกิด
ผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น มีความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio - Safety) และมีความหลากหลายของชนิด
และผลิตภัณฑทางการเกษตรมากขึ้น 
 
 แนวทางที่ 1.4 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานปจจัยการผลิตเพื่อลด /ทดแทนสารเคมี 
  มุงเนนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุยชีวภาพ ปุยหมัก ปุยอินทรีย สาร
สกัดจากธรรมชาติ การคิดคนและการใชประโยชนจากจุลินทรีย /ชีวินทรีย ฯลฯ เพ่ือลดและ /หรือ
ทดแทนการใชสารเคมีในกระบวนการผลิตทางการเกษตร 
  
 แนวทางที่ 1.5 วิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรรวมกับตางประเทศ 
  สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่เปนความรวมมือของนักวิชาการ สถาบันการศึกษา 
รวมทั้งหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรรวมกันกับ
ตางประเทศ โดยเนนสินคาที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและสามารถผลิตเพ่ือสนองตลาดภายในประเทศ
หรือทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ 
 
ยุทธศาสตรที่ 2 : การวิจัยดานการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) 
  เพ่ือสรางผลงานวิจัยที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของผลผลิตทางการเกษตร 
โดยราคาผลผลิต/ผลิตภัณฑตอหนวยสูงขึ้น และ/ หรือรายไดของเกษตรกรหรือผูประกอบการเกษตร
เพ่ิมขึ้น ซ่ึงเปนผลมาจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบการจัดการกอนและหลังการเก็บเกี่ยว 
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ รวมทั้งบรรจุภัณฑ 
  ประกอบดวย 4 แนวทาง คือ 



 แนวทางที่ 2.1 วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการกอนและหลังการเก็บเกี่ยว 
  มุงเนนงานวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการกอนและหลังการเก็บเกี่ยวที่ทําใหผลผลิต
ทางการเกษตรมีคุณภาพดี โดยวิจัยและพัฒนาวิธีการเก็บเกี่ยวและการจัดการฟารมกอนการเก็บเกี่ยว
เพ่ือใหไดผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ และมีวิธีการหลังการเก็บเกี่ยว การคัดเกรด การขนสง และการเก็บ
รักษาที่ดี เพ่ือลดความเสียหายและสูญเสียของมูลคาทางเศรษฐกิจได รวมทั้งยังสามารถทําใหผลิตผล
มีมูลคามากขึ้น 
 

แนวทางที่2.2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปสินคาเกษตรผลิตภัณฑ และ
บรรจุภัณฑ 

  สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปสินคาเกษตร ที่มี
ศักยภาพในการสรางมูลคาเพิ่มตลอดหวงโซสินคาเกษตรและอาหาร (อุตสาหกรรมตนน้ํา – 
อุตสาหกรรมกลางน้ํา - อุตสาหกรรมปลายน้ํา) และการพัฒนาผลิตภัณฑใหเกิดความหลากหลาย และ
รูปแบบของการใชประโยชนเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพ และมี
รูปลักษณที่ดึงดูดผูบริโภค 
 
 แนวทางที่ 2.3 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชการเกษตร 
  สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการนําเศษเหลือหรือวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรมาทําใหเกิดประโยชนในอุตสาหกรรมตอเน่ือง 
 

แนวทางที่ 2.4 วิจัยและพัฒนาการใชประโยชนจากพันธุกรรมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

  สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานําไปสูการใชประโยชนจากทรัพยากร
พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพในการสรางมูลคาเพิ่มทั้งดานพืช ปศุสัตว ประมง รวมทั้งจุ
ลินทรีย /ชีวินทรีย และสาหราย ฯลฯ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานําไปสูการ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 :  การวิจัยดานการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันสินคาเกษตรและอาหารสู 
  ตลาดโลก 
  เพ่ือสรางผลงานวิจัยที่สนับสนุนการสงออกสินคาเกษตรและอาหารทั้งในปริมาณ
มูลคา และสวนแบงทางการตลาดที่เพ่ิมขึ้นรวมทั้งทดแทนการนําเขาทั้งในเชิงปริมาณและมูลคาโดย
เนนงานวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร การพัฒนาตลาด
การเกษตรและงานวิจัยการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) 
  ประกอบดวย 3 แนวทาง คือ 



แนวทางที่ 3.1 วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารตลอดหวงโซสินคาเกษตรและอาหาร 

  สงเสริมและสนับสนุนงานวิ จัยที่ เกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ (Quality 
Management System : QMS) การกําหนดมาตรฐานของสินคาพืช ปศุสัตว และประมง รวมทั้งสินคา
ที่เปนอาหารและสินคาที่ไมใชอาหารที่ทําใหเกิดความปลอดภัยและความเชื่อม่ันในคุณภาพและ
มาตรฐานของการผลิตและการบริโภค 
 
 แนวทางที่ 3.2 การพัฒนาตลาดการเกษตร 
  มุงเนนงานวิจัยที่นําไปสูการพัฒนาระบบการสงเสริมการคาและสงบํารุง (Logistic) 
การพัฒนาและการจัดการตราสินคา (Brand Management) การพัฒนาบรรจุภัณฑ รวมทั้งงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับความตองการของผูบริโภคสินคาเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะสินคาที่มีศักยภาพและ
สรางมูลคาสูงในตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 
 แนวทางที่ 3.3 วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับ 
  สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่นําไปสูการพัฒนาระบบการตรวจสอบยอยกลับใน
กระบวนการผลิตและการจําหนายสินคาเกษตรและอาหารจากแหลงจําหนายหรือแหลงบริโภค
ปลายทางยอนกลับมาถึงแหลงผลิตตนทางจากโรงงานและฟารมไดอยางถูกตอง รวดเร็วและทันการณ 
เพ่ือเปนการสนับสนุนการคา และการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสรางความเชื่อม่ันระหวางคูคา
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
 
ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาเพิ่มศักยภาพและความเขมแข็งของคน /องคกรในภาคเกษตร 
  พัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะของคนในภาคเกษตร ทั้งบุคลากร ภาครัฐ เกษตรกร
และ /หรือองคกร รวมทั้งระบบที่สามารถนําไปสูการพัฒนาองคกรในภาคเกษตรใหเกิดความเขมแข็ง 
โดยเนนบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร สหกรณการเกษตร และผูประกอบการในระดับวิสาหกิจ
ชุมชน 
  ประกอบดวย 3 แนวทาง คือ 
 แนวทางที่ 4.1  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร 
  สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การเพิ่มทักษะ ความรูของนักวิจัยดานการเกษตร 
รวมทั้งการใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโท – เอก และปริญญาเอกในสาขาที่มีความจําเปนและขาด
แคลน โดยเนนบุคลากรของหนวยงานภาครัฐเปนหลัก 
 
 แนวทางที่ 4.2 การเสริมสรางความเขมแข็งแกกลุมเกษตรกรและเครือขายเกษตรกร 



  เนนการพัฒนาระบบการเรียนรูผานการวิจัยและพัฒนารวมกันระหวางหนวยงานวิจัย
กับเกษตรกร องคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โดยรวมกันพัฒนาตอยอดองคความรูจากภูมิปญญา
ทองถิ่น เครื่อขายภูมิปญญาไทย วิถีและวัฒนธรรม การผลิตการเกษตร รวมทั้งตอยอดเทคโนโลยี 
 

แนวทางที่ 4.3 การสร า งความเขมแ ข็งและยกระดับขีดความสามารถของ
ผูประกอบการและเกษตรกรสูสากล 

  เนนการพัฒนาและเสริมสรางทักษะ /การเพิ่มขีดความสามารถรวมทั้งหลักการบริหาร
การจัดการที่ดีแกผูประกอบการและเกษตรกร /วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมในการผลิต
เชิงธุรกิจเพ่ือนําไปสูการขยายผลเชิงพาณิชยในระดับสากล โดยผานการวิจัย /พัฒนา และการเรียนรู
รวมกัน การรวมทุน และเครื่องมืออุปกรณที่จําเปน 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
กรอบในการสนับสนุนทุนวิจัย 

  เพ่ือใหบรรลุตามภารกิจและยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้น จึงจําเปนตองกําหนดกรอบใน
การสนับสนุนทุนวิจัยของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรในชวง 5 ป (พ.ศ. 2547 - 2551) เพ่ือใช
เปนแนวทางในการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยการเกษตรและการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย
การเกษตรของสํานักงานฯ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 

1. สัดสวนในการสนับสนุนทุนวิจัย 
 จะใหการสนับสนุนทุนวิจัย โดยกําหนดเปนสัดสวนตามยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรที่ 1 : การวิจัยดานการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) 
  จะใหการสนับสนุนทุนวิจัยประมาณรอยละ 25 ของงบสนับสนุน 
 ยุทธศาสตรที่ 2 : การวิจัยดานการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) 
  จะใหการสนับสนุนทุนวิจัยประมาณรอยละ 25 ของงบสนับสนุน 

ยุทธศาสตรที่ 3 : การวิจัยดานการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันสินคาเกษตรและอาหาร
สูตลาดโลก 

  จะใหการสนับสนุนทุนวิจัยประมาณรอยละ 25 ของงบสนับสนุน 
ยุทธศาสตรที่ 4 : การวิจัยดานการเพิ่มศักยภาพและความเขมแข็งของคน /องคกรในภาค

เกษตร 
  จะใหการสนับสนุนทุนวิจัยประมาณรอยละ 25 ของงบสนับสนุน 
  
 ทั้งน้ี สัดสวนในการสนับสนุนทุนวิจัยในแตละยุทธศาสตรใหเปนไปตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
ความสําคัญ และเหตุผลความจําเปนของโครงการ 
 

2. รูปแบบการใหทุน : มี 3 รูปแบบ ดังน้ี 

 2.1 การสนับสนุนทุนวิจัย 
  เปนการสนับสนุนทุนวิจัยใหแกหนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
องคกรเกษตรกร /ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชน /นิติบุคคล ที่เกี่ยวของกับการวิจัย
การเกษตร เพ่ือทําการวิจัยและพัฒนาใหได พันธุ องคความรู เทคโนโลยีเฉพาะดาน ผลิตภัณฑใหมๆ 
ระบบ /ตนแบบ กระบวนการ กรรมวิธีใหมๆที่สามารถนําไปขยายผลเชิงพาณิชยทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว หรือใหผลตอบแทนทั้งทางตรงหรือมีผลกระทบทางออมตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยรวม โดยเนนงานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มมูลคาเพิ่ม การเพิ่มขีดความสามารถ



ในการแขงขัน การพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานการผลิตการเกษตร การตอยอดองคความรูเชิงพาณิชย ภูมิ
ปญญาทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งแกเศรษฐกิจรากหญาและสนับสนุนทุนวิจัยรวมกับประเทศ
เพ่ือนบานและประเทศอื่นๆ เฉพาะดานการเกษตรและประเด็นเฉพาะเรื่องที่มีศักยภาพ 
 2.2 การสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร 
  เปนการใหทุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะของคนในภาคเกษตรโดยใหการ
สนับสนุนศึกษาตอในระดับปริญญาโท – เอก และปริญญาเอกในสาขาที่มีความจําเปนและขาดแคลน 
และการฝกอบรมสัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยแกบุคลากรดานการวิจัยการเกษตรของภาครัฐ 
รวมทั้งการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะ การเพิ่มขีดความสามารถและระบบที่สามารถนําไปสูการ
พัฒนาองคกรในภาคเกษตรใหเกิดความเขมแข็ง ไดแก สหกรณการเกษตร /ผูประกอบการในระดับ
วิสาหกิจชุมชน 
 2.3 การรวมทุนวิจัยเชิงพาณิชย 
  เปนการสนับสนุนทุนวิจัย ในลักษณะของการลงทุนรวมกับหนวยงานตางๆ เชน 
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนหรือองคกรเกษตรกร ในโครงการที่มีแนวโนมใหผลกระทบทาง
เศรษฐกิจสูง โดยโครงการเหลานั้นอาจเปนโครงการที่มีผลการวิจัยเบื้องตนที่มีศักยภาพ หรือเปน
เทคโนโลยีครบวงจร และผานการทดสอบแลว แตการขยายผลเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจําเปนตองมี
การรวมลงทุนระหวางสํานักงานฯกับหนวยงานตางๆ ที่มีศักยภาพเพื่อทําการวิจัยตอยอดและขยาย
ผลในเชิงพาณิชย ตอไป 
 

3. ลักษณะของโครงการวิจัยท่ีจะใหการสนับสนุน 
  ลักษณะของโครงการวิจัยที่สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรจะใหการสนับสนุน
ทุนวิจัย แบงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก 
 ลักษณะที่ 1 : โครงการวิจัยแบบครบวงจร (Package of Technology) 
  หมายถึง โครงการวิจัยที่มีหลายสาขาวิชาเปนองคประกอบ จะครบทุกสาขาวิชา
หรือไมครบทุกสาขาวิชาก็ได เพ่ือทําใหไดเทคโนโลยีที่ครบวงจร สามารถนําไปสูการทดสอบและขยาย
ผลแก End user ไดอยางมีประสิทธภิาพ 
 ลักษณะที่ 2 : โครงการวิจัยเดี่ยว (Line Research) 
  หมายถึง โครงการวิจัยที่มีลักษณะสาขาเดี่ยวๆ แตมีความสําคัญ หรือมีความจําเปน
ตอการนําไปสูโครงการวิจัยแบบครบวงจร 
 ลักษณะที่ 3 : โครงการวิจัยแบบบูรณาการ (Integrated Project Approach) 
  หมายถึง  โครงการวิจัยที่รวมกันดําเนินการจะเปนองคกรเดียวกัน หรือหลายองคกร 
หรือมีเอกชน เกษตรกร /องคกรเกษตรเขารวมดําเนินการ ทั้งน้ีอาจเปนลักษณะเชิงพ้ืนที่ (Area 
approach) ลักษณะเชิงผลิตภัณฑ (Product approach) หรือลักษณะเชิงสาขาวิชา (Discipline 
approach) 
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2. วัตถุประสงคและเปาหมาย 
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1. กรอบนโยบาย 
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ไดกําหนดกรอบนโยบายการวิจัย

การเกษตรเชิงพาณิชย ซ่ึงสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของสํานักงานฯ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ดังน้ี 

 
        
 
 

 
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตร อาหารและผลิตภัณฑอ่ืนๆ 
2. การใชและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่สรางมูลคาและคุณคาใหกับสินคาเกษตร 
3. การใชประโยชนจากพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ ที่กอใหเกิดการอนุรักษและ

การฟนฟูอยางสมดุล 
4. การพัฒนาบุคลากรการวิจัยการเกษตร ใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจเพ่ือการแขงขัน และ

เศรษฐกิจพอเพียง 

   เพิ่มความสามารถ 

      ในการแขงขัน 

เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

พันธุกรรมและความ 

หลากหลายทางชีวภาพ 

พัฒนาบุคลากร 

การวิจัยการเกษตร 

สวก. 



2. วัตถุประสงคและเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

- พันธุดี / พันธุใหม 
- องคความรูใหม 
- เทคโนโลยีเฉพาะดาน 
- ผลิตภัณฑใหมๆเฉพาะดาน 
- ระบบ / ตนแบบ 
- กระบวนการ / กรรมวิธีใหม 
- เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 

- ทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรมี
ความอุดมสมบูรณเพ่ิมมากขึ้น 

- มีความสมดุลในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น 

- เกษตรกรและชุมชนผลิตสินคาเกษตร
และผลิตภัณฑที่ มีคุณภาพ และเกิด
ความหลากหลายมากขึ้น 

- เกษตรกรและชุมชนมีฐานะความเปนอยู
ดีและเขมแข็งขึ้น 

 
 
 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย       
(2547 - 2551) 

อนุรักษและฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางการเกษตร 

พัฒนาเศรษฐกิจ
และรายได
เกษตรกร 

เพิ่มความเขมแข็ง 

ของชุมชนใน
สังคมชนบท 



3. ยุทธศาสตร 
 
 
      
 

•  เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

•  โครงสรางพื้นฐานทรัพยากรเพื่อการผลิต 

•  เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

•  เทคโนโลยีดานปจจัยการผลิต เพ่ือลดและ 
ทดแทนสารเคมี 

•  วิ จั ยผลิ ต ภัณฑสิ นค า เกษตรร วมกั บ 
ตางประเทศ 

วิจัยการเพิ่มผลิตภาพ 
 

วิ จั ย ก า ร ส ร า ง
มูลคาเพิ่ม 

 

•  ระบบการจัดการกอนและหลังการเก็บเกี่ยว 

•  เทคโนโลยีการแปรรูปสินค า เกษตร
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

•  เทคโนโลยีการใชประโยชนจากวัสดุเหลือ
ใชการเกษตร 

•  ใชประโยชนจากพันธุกรรมและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

 

•  ระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหาร ตลอดหวงโซมูลคา
การผลิต 

•  พัฒนาตลาดการเกษตร (Logistic ตรา
สินคา และบรรจุภัณฑ) 

•  ระบบการตรวจสอบยอนกลับ 
 
 
 

วิ จัยการเพิ่มขีดความสามารถการ
แข งขันสินค า เกษตรและอาหารสู
ตลาดโลก  

•  พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิ จัย
การเกษตร (อบรม / ทุนการศึกษา) 

•  เสริมสรางความเขมแข็งแกกลุมเกษตรกร
และเครือขายเกษตรกร  (ถายทอดภู มิ
ปญญา) 

•  ส ร า ง ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
ความสามารถผูประกอบการ และเกษตรกร
สูสากล (บริหารจัดการ) 

พัฒนาการเพิ่มศักยภาพและความ
เขมแข็งของคนและองคกรภาคเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 



4. โครงการความสําคัญสูง 

ลําดับความ 
สําคัญโครงการ 

ประเภทโครงการ 

1 •  โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร สวก. ทั้ง 4 ขอ แตเนนยุทธศาสตรที่ 1 และ 2 
รวมทั้งเปนโครงการที่ใหผลตอบแทนแก สวก. สูงและตอเน่ือง 

2 •  โครงการที่ นําเทคโนโลยีและนํานวัตกรรมใหมมาใชในภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ที่จะทําใหเกิดชนิดของสินคาเกษตรใหมที่ทําใหไดผลตอบแทน
สูง และนําไปสูการผลิตเชิงพาณิชยไดอยางกวางขวาง 

3 •  โครงการที่สนองนโยบายกระทรวงเกษตรฯ เฉพาะที่อยูภายใตวัตถุประสงคของ
ยุทธศาสตร สวก. 

4 โครงการที่ชวยสนองเปาหมายของโครงการพระราชดําริ 

5 •  โครงการที่จะชวยแกไขปญหาและอุปสรรค ในการบริหารราชการดานการพัฒนา 
และสงเสริมเกษตรกรของกระทรวงเกษตรฯ โดยสนับสนุนหนวยงานในสังกัดใหมี
ประสิทธิภาพและศักยภาพสูง 

6 •  โครงการที่มีลักษณะบูรณาการครบวงจร โดยเกษตรกรไดผลประโยชนทั้งในระยะ
สั้น และระยะยาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการสินคาที่สํานักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตรใหการสนับสนุน 
 

งานวิจัย รายการสินคา ยุทธศาสตร 
1. สินคาที่มี R&D มากแลว
สํานักงานจะชะลอการพิจารณา
สนับสนุน 

ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง ออย กลวยไม 
(หวาย) ไกเนื้อและไกไข กุง สับปะรด 

ยุทธศาสตรที่ 2 และ 3 

2. สินคาที่มี R&D ยังนอยอยู 2.1 สินคาที่มีลูทางตลาด 
    - ผัก ไดแก พริก กระเจี๊ยบ หนอไมฝรั่ง 
ขาวโพดฝดออน มันเทศ มะเขือ เห็ด มัน
ฝรั่งและผักเมืองหนาว 
   - ผลไมและไมยืนตน ไดแก สมโอ สม
เปลืองบาง  เ งาะสีทอง  เ งาะโรง เรียน 
ลองกอง สับปะรด บริโภคสด ฝรั่ง ละมุด 
กลวย มะละกอ มังคุด ทุเรียน ล้ินจี่ ลําไย 
มะมวง มะขาม มะพราว มะนาว มะกรูด  
มะมวงหิมพานต ชา กาแฟ 
   - ไมดอกไมประดับ ไดแก หนาวัว ปทุม
มา กุหลาบ เบญจมาศ ดาวเรือง ไมกระถาง 
ไมประดับใบ และกลวยไม (ฟามุย รองเทา
นารี) 
   - พืชไร ไดแก ละหุง งา ขาวฟาง ฝาย 
ขาวโพดหวาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
   - สมุนไพร 
2.2 สินคาที่มีความตองการสูงแตปริมาณ
ลดลง ไดแก กระบือโคเนื้อ โคนม สุกร แพะ 
ไกพ้ืนเมือง ผึ้งและผลิตภัณฑ เปดเนื้อ เปด
ไข นกกะทา จระเข กวาง เกง เนื้อทราย 
ปลานิล  ปลาบึก  ปลาเสือตอ  ปลาสกุล
เนื้อออน ปลากดเหลือง ปลากดคัง ปลาแดง 
ปลาน้ําเงิน ปลาเกา ปลากะพงขาว ปลา
กะพงแดง ปลากะรังดอกแดง ปูมา ปูทะเล 
ปูแสม หอยตะโกรม หอยอื่นๆ พรรณไมน้ํา
และปลาสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ยุทธศาสตรที่ 1 และ 3 

 
 


