
การด าเนินงานของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปี 2560 ณ สิ้นไตรมาส 2 
ตามนโยบายส าคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก ำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งกำรยกระดับสินค้ำเกษตรสู่ควำมมั่นคง  
ด้วยแนวคิด “กำรยกกระดำษ A4” ที่ได้ก ำหนดเป้ำหมำย คือ ต้องกำรยกระดับคุณภำพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น และ 
มีรำยได้เพ่ิมขึ้น โดยจะท ำให้สินค้ำเกษตรมีคุณภำพ ลดต้นทุนให้ได้ 20% และเพ่ิมผลผลิต 20% ซึ่งหมำยถึงกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2559 และต่อเนื่องปี 2560 
ประกอบด้วย 13 แผนงำน/โครงกำร ได้แก่  

1)  ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)  
2)  ระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่  
3)  Zoning by Agri-Map (กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่เกษตรกรรม) 
4)  เกษตรอินทรีย์  
5)  ธนำคำรสินค้ำเกษตร  
6)  เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสำน  
7)  กำรยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง  
8)  แผนกำรผลิตข้ำวครบวงจร  
9)  กำรจัดที่ดินท ำกินของ ส.ป.ก.  
10)  ระบบส่งน้ ำ/กระจำยน้ ำ  
11)  Smart Farmer  
12)  Smart Officer 
13)  กำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร 

ทั้งนี้ กำรขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำย จะเน้นกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มำช่วยในกำรด ำเนินกำร 
โดยเกษตรกรยุคใหม่ต้องปรับกระบวนกำรท ำกำรเกษตรตั้งแต่กำรผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำด ด้วยสินค้ำที่มี
คุณภำพและควำมปลอดภัย ในขณะเดียวกันต้องใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ น ำไปสู่กำรพัฒนำให้เกษตรกรมีควำม
เป็นอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน  

ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร หรือ สวก. ในฐำนะหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยที่สนองต่อนโยบำยส ำคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งผลงำนวิจัยสำมำรถน ำไปปรับใช้เพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรในระยะยำว ช่วยเสริมสร้ำง
ฐำนกำรผลิตให้ยั่งยืน เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรเกษตร  ส่งเสริมกำรท ำเกษตรแบบยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร และเพ่ิมมูลค่ำให้กับสินค้ำเกษตรได้ รวมทั้ง ควำมร่วมมือตำม
แนวทำง “ประชำรัฐ” ให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยในปีงบประมำณ 2560 สวก. มีกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
ส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนของกำรส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย และกำรบริหำรจัดกำรทุนวิจัย
ผ่ำนกลไกประชำรัฐ พร้อมทั้งผลักดันผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมูล ณ สิ้นไตรมำสที่ 2  
(1 ต.ค. 59 – 30 มี.ค. 60) รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1  

 

 



ตารางที่ 1 ความคืบหน้าการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560 
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1. ศพก. 
(882 ศูนย์) 

กำรผลักดัน
ผลงำนวิจัยสู่กำรใช้
ประโยชน์ ผำ่น 
ศพก. 

11 
โครงกำร 

ผลักดันกำรใชป้ระโยชนผ์ลงำนวิจัยผ่ำน ศพก. จ ำนวน 4 โครงกำร 
ในรูปแบบของกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร และกำรจัดท ำวีดิทัศน์
เผยแพร่องค์ควำมรู้ ดังนี ้
1.  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่  

1.1  ติดตำมผลกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรลดต้นทนุกำร
ผลิตข้ำวด้วยกำรใช้เทคโนโลยปีุย๋ชีวภำพพีจพีีอำร์”  
ณ ศพก. อ.เดิมบำงนำงบวช จ.สุพรรณบุรี 

1.2  ติดตำมผลกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรปลูกข้ำวแบบ
เปียกสลับแห้ง” ณ ศพก. อ.เดิมบำงนำงบวช  
จ.สุพรรณบุรี 

1.3  เตรียมกำรฝึกอบรม “กำรจัดกำรเพื่อลดกำรหลุดร่วงของ
ลองกองหลังกำรเก็บเก่ียว” ในเดือน พ.ค. 2560 ให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่ จ.ยะลำ 

2.  จัดท ำวีดิทัศน์เผยแพร่องค์ควำมรู้ จ ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ 
“ต้นแบบกำรผลิตข้ำวคุณภำพดใีนพื้นทีน่อกเขตชลประทำน    
จ.สุพรรณบุรี” 

2. แปลง
ใหญ่ 

กำรสนับสนนุทุน
วิจัย “โครงกำร
บริหำรจัดกำรนำ
แปลงใหญ่ เพื่อลด
ต้นทุนกำรผลิต
ข้ำว” 

3  
โครงกำร 

สนับสนุนทุนวิจัยโครงกำรบริหำรจัดกำรนำแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุน
กำรผลิตข้ำว จ ำนวน 3 โครงกำร งบประมำณ 15.90 ล้ำนบำท 
ด ำเนินกำรในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่  
1. จังหวัดสุรินทร์ โครงกำรวิจัยเร่ืองเทคโนโลยีกำรผลติข้ำว 

หอมมะลิ 105 ในพื้นทีน่ำน้ ำฝน  
2. จังหวัดชัยนำท โครงกำรวิจัยเร่ืองกำรผลิตข้ำวปทุมธำนี 1  

ในพื้นที่เขตประทำน 
3. จังหวัดมหำสำรคำม โครงกำรวจิัยเรื่องข้ำวพันธุ์ กข.6 และ 

พันธุ์ขำวดอกมะลิ 105   
ปัจจุบนัโครงกำรวิจัยทั้ง 3 โครงกำร อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนนิงำน 

3. เกษตร
อินทรีย ์

กำรสนับสนนุทุน
วิจัยเพื่อพัฒนำ
ระบบเกษตร
อินทรีย์ให้
เกษตรกรทั่วไป
สำมำรถท ำได้จริง 

10  
ล้ำนบำท 

สนับสนนุทุนวิจัยเพื่อพัฒนำระบบเกษตรอินทรีย์ให้เกษตรกรทั่วไป
สำมำรถท ำได้จริง จ ำนวน 4 โครงกำร งบประมำณรวม 6.48  
ล้ำนบำท ได้แก ่
1. กำรพัฒนำสังคมสีเขียว : กรณีศึกษำกำรพัฒนำเกษตรกรและ

เยำวชนคนรุ่นใหม่ ผ่ำนนวัตกรรมกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
อ ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

2. กำรผลิตปุ๋ยอนิทรีย์อัดเม็ดจำกทะลำยเปล่ำปำล์มน้ ำมันผสม 
ขนไก่ : กรณีศึกษำ ชุมชนบำ้นกเูล็ง หมู่ 2 ต ำบลยี่งอ อ ำเภอ 
ยี่งอ จังหวัดนรำธิวำส   

3. กำรพัฒนำขยำยผลระบบกำรผลิตพืชผักอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
4. กำรขับเคลื่อนกำรผลิตสนิค้ำเกษตรอินทรีย์อย่ำงสมดลุในห่วง

โซ่อุปทำน 
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4. เกษตร
ทฤษฎี
ใหม/่
เกษตร
ผสมผสำน 

กำรขยำยผลกำร
ผลักดันผลงำนวิจัย
สู่กำรใช้ประโยชน์ : 
ผลงำนวิจัยกำร
เพำะเลี้ยงปลำช่อน 
(ร่วมกับกรม
ประมง) 

200  
รำย 

1. จัดท ำโครงกำร “กำรส่งเสริมกำรเพำะเลี้ยงปลำช่อนในพืน้ที่
ปลูกข้ำว” และเตรียมร่ำงบันทกึข้อตกลงควำมร่วมมือ ระหว่ำง 
สวก. กรมประมง และบริษทั เบทำโกร จ ำกัด (มหำชน)  

2. อยู่ระหว่ำงประสำนงำนเพื่อเพำะเลี้ยงลูกปลำช่อนส ำหรับ 
ขยำยผลต่อไป 

3. มีเกษตรกรในจังหวัดน ำร่อง 5 แห่ง ได้แก่ ก ำแพงเพชร 
อ่ำงทองหนองคำย ขอนแก่น และนครรำชสีมำ ปรับเปลี่ยน
พื้นที่ปลูกข้ำวเป็นกำรเพำะเลี้ยงปลำช่อน จ ำนวน 200 รำย  

4. บริษัท เบทำโกร จ ำกัด (มหำชน) สนบัสนนุอำหำรปลำ
ส ำเร็จรูป มูลค่ำ  2.547 ล้ำนบำท 

5. แผนผลติ
ข้ำวครบ
วงจร 

1) กำรสนับสนนุ
ทุนวิจัยตำม
แนวทำงกำร
แก้ปัญหำข้ำว
ครบวงจรของ
รัฐบำล 

80 
ล้ำนบำท 

สนับสนนุทุนวิจัยตำมแนวทำงแก้ไขปัญหำข้ำวครบวงจร 
(นำยกรัฐมนตรีสั่งกำรให้ด ำเนนิกำรปี 2560) จ ำนวน 28 โครงกำร 
งบประมำณรวม 91.19 ล้ำนบำท 
1. โครงกำรกำรรวบรวมข้อมูลข้ำวขำวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลำย

เพื่อกำรขอรับรองพันธุ์ 
2. โครงกำรกำรผลิตและแปรรูปข้ำวระยะเม่ำ พันธุ์ขำวดอกมะลิ 

105 และทบัทิมชุมแพ (กข. 69) สู่อุตสำหกรรมเชิงพำณิชย ์
3. โครงกำรกำรจัดกำรเพื่อรักษำคุณภำพและควำมหอมของ 

ข้ำวหอมมะลิในห่วงโซ่กำรผลิต 
4. โครงกำรกำรจัดกำรเพื่อลดควำมปนเปื้อนสำรหนูในกำรผลิต

ข้ำวที่ผลิตจำกพื้นที่เสี่ยง 
5. โครงกำรกำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรระบบกำรผลิตข้ำวนำน้ ำฝน 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ   
6. โครงกำรกำรปรับปรุงพันธุกรรมพันธุ์ข้ำวพิษณุโลก 2 และ

ปทุมธำนี 1 ให้ทนทำนต่ออุณหภูมิสูงในระยะเจริญพนัธุ์โดย
วิธีกำรแสมกลับร่วมกับกำรใชโ้มเลกุลเครื่องหมำยคัดเลือก 
(โครงกำรต่อเนื่องปีที่ 2)  

7. โครงกำรกำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำวลกูผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
คุณภำพส ำหรับกำรแปรรูปเชิงอตุสำหกรรม ระยะที่ 2 

8. โครงกำรกำรศึกษำควำมสญูเสียอันเนื่องมำจำกกระบวนกำร
เก็บเก่ียวข้ำว: กรณีศึกษำกระบวนกำรเก็บเก่ียวข้ำวในพื้นที่
ส่งเสริมกำรผลิตในรปูแบบแปลงใหญ่             

9. โครงกำรกำรวิจัยและพฒันำหุ่นยนต์อัตโนมัติก ำจัดวชัพืชใน 
นำข้ำว (กำรทดสอบในแปลงนำ)  

10. โครงกำรกำรวิเครำะห์ประสิทธภิำพทำงเทคนิคกำรเพำะปลูก
ข้ำวนำปี : กรณีศึกษำพื้นที่ภำคเหนือของไทยกรณีศึกษำพื้นที่
ภำคเหนือของไทย 

11. โครงกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ขำ้วเกรียบปลำกำกร ำข้ำวเพื่อ
เพิ่มคุณค่ำทำงโภชนำกำรและสำรต้ำนอนุมลูอิสระ (ปีที่ 2)  

12. โครงกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำชูรอพร้อมปรุงสุกจำกข้ำว 
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สังข์หยดและข้ำวไรซ์เบอรรี่ 
13. โครงกำรอิทธิพลของปัจจัยทำงกำยภำพและชีวภำพต่อพลวัตร

ประชำกรแมลงหล่ำในนำขำ้วเพื่อคำดกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
14. กำรประเมินควำมสูญเสียจำกเครื่องเก่ียวนวดข้ำว เพื่อจัดท ำ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิต  

15. กำรศึกษำกำรอพยพของเพลี้ยกระโดดสนี้ ำตำลด้วยเทคนิคกำร
ผ่ำรังไข่เพื่อสนบัสนุนระบบพยำกรณ์กำรระบำด  

16. กำรประเมินศักยภำพกำรให้ผลติ กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลติ
เมล็ดพันธุ์ และกำรเพำะปลูกข้ำวลูกผสมระบบ 2 สำยพันธุ์ 
(ต่อเนื่องปี 3)  

17. กำรพัฒนำรูปแบบกำรผลติข้ำวแบบครบวงจรโดยเกษตรกรมี
ส่วนร่วมในพืน้ที่เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร (ปีที่ 3)  

18. กำรพัฒนำพันธุ์ขำ้วหอมมะลิ 105 ต้ำนทำนโรคไหม้ด้วยยนี
ต้ำนทำนจำกแหล่งใหม่ เพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำร
เปลี่ยนแปลงของประชำกรเชื้อในประเทศไทย  

19. บทบำทของสำรสกัดจำกข้ำวกลอ้งงอกต่อโรคหัวใจและ 
หลอดเลือด” (ปีที3่)  

20. กำรสืบหำเชื้อพันธุกรรมข้ำวทนหนำวและกำรพัฒนำ
เครื่องหมำยโมเลกุลเพื่อใช้ในกำรคัดเลือกสำยพันธุ์ข้ำว 
ทนหนำวในระยะกลำ้และระยะออกดอก       

21. กำรพัฒนำวัสดปุิดแผลสองชัน้จำกแบคทีเรียเซลลูโลสและ 
แผ่นเส้นใยนำโนจำกโพลิเมอร์ธรรมชำติผสมสำรสกัดจำกข้ำว
และน้ ำมันหอมระเหยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรสมำนแผล
และมีฤทธิ์ยับยัง้เชื้อแบคทีเรีย  

22. กำรพัฒนำคัดเลือกพันธุ์ข้ำวโพดไร่ลูกผสมและเทคโนโลยีกำร
ปลูกข้ำวโพดเป็น พชืหมุนเวียนในนำข้ำวของ อ.หนองหญ้ำไทร 
จ.สุพรรณบุรี  

23. สำรอำลีโลพำธิกจำกเปลือกส้มเหลือใช้ในอุตสำหกรรมเพื่อ
ควบคุมวัชพชืในนำข้ำว (ปี 2)  

24. กำรคัดเลือกพืชที่มีศักยภำพส ำหรับกำรเพำะปลูกในกำร
ทดแทนกำรท ำนำปรังในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรำย  

25. กำรเพิ่มผลผลิตและก ำหนดคุณภำพพิเศษในเมล็ดข้ำวคัดเลือก
คุณภำพสูงโดยวิธีกำรปรบัปรุงพนัธุ์และกำรจัดกำร   

26. กำรสร้ำงฐำนข้อมูลในกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของแป้งข้ำวไทย 
เพื่อกำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มลูค่ำเพิ่มในเชิงกำรค้ำ  

27. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์พื้นที่นำ โดยกำรปลูก 
ถั่วเหลืองแบบเกษตรสมัยใหม่ กรณีศึกษำพื้นที่จังหวัดขอนแกน่ 

28. กำรพัฒนำระบบพยำกรณ์ผลผลติข้ำวรำยกลุ่มพนัธุ์ล่วงหน้ำ
และจัดท ำแผนที่เชื่อมโยง Agri-Map ของประเทศไทย 
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 2) กำรผลักดัน
ผลงำนวิจัยไป
ใช้ประโยชน ์

6 
โครงกำร 

สวก. ผลักดันผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์ จ ำนวน 6 โครงกำร  
ผ่ำนกิจกรรมรูปแบบต่ำงๆ  คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 
โดยมีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
1. น ำเสนอผลงำนวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกวัตถุดิบข้ำว          

จ ำนวน 13 ผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบกำร 16 รำย 
2. จัดฝึกอบรม/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ 

2.1  จัดฝึกอบรม “กำรผลิตข้ำวเกรียบปลำเสริมเส้นใยอำหำร” 
โดยจัดฝึกอบรมให้กลุ่มวิสำหกิจชุมชนข้ำวเกรียบปลำสลิด 
จ ำนวน 1 ครั้ง ซึ่งด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว และเตรียม 
จัดฝึกอบรมในเดือน เม.ย. 2560 จ ำนวน 2 ครั้ง ให้กลุ่ม
เกษตรกรในพื้นที่ จ.รำชบุรี จ.สมุทรสงครำม  จ.สุพรรณบุรี 
และ จ.สงขลำ  

2.2  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรเรียนรู้กำรสร้ำงเครื่อง
หยอดเมล็ดพันธุ์ข้ำว รุ่น ALRO 1” ให้แก่เกษตรกร  
จ ำนวน 40 รำย 

3. จัดพิธีลงนำมสัญญำอนุญำตให้ใช้สิทธิผลงำนวิจัย จ ำนวน 2 
โครงกำร ได้แก่ 

3.1  กำรทดสอบฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระของสำรสกัดจำกกำร
เพำะเลี้ยงจมูกข้ำว  

3.2  กำรศึกษำฤทธิ์กระตุ้นกำรเจริญขิงเส้นผมในสำรสกัดข้ำวมีสี 
และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจำกสำรสกัดจำก
ข้ำวมีสี 

4. จัดแสดงนิทรรศกำรผลงำนวิจัยที่ได้รับรำงวัลต่ำงๆ ในงำน  
“กำรขับเคลื่อนงำนวิจัยกำรเกษตรสู่ไทยแลนด์ 4.0” ณ โรงแรม 
เซ็นทำรำ แกรนด์ ลำดพร้ำว  

5. เปิดตัวเทคโนโลยี “กำรผลิตสำรสกัดจำกเมล็ดข้ำวสีแดง และ 
สำรสกัดจำกรวงข้ำวหอมมะลิ เพื่อใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องส ำอำง”   

6. ระบบส่ง
น้ ำ / 
กระจำยน้ ำ  

กำรสนับสนนุทุน
วิจัยเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรน้ ำ
อย่ำงเหมำะสม 

75.5  
ล้ำนบำท 

สนับสนุนทุนวิจัย 14 โครงกำร งบประมำณรวม 66.8 ล้ำนบำท 
1. โครงกำร ฐำนข้อมูลฟุตพริ้นท์น้ ำของกำรปลูกข้ำวเพื่อกำรบริหำร

จัดกำรน้ ำเชิงพื้นที่ และกำรแสดงข้อมูลฉลำกฟุตพริ้นท์น้ ำของ
ผลิตภัณฑ์ข้ำว 

2. โครงกำร กำรพัฒนำระบบกำรท ำนำยและวิเครำะห์ข้อมูลกำรใช้
น้ ำและคุณภำพน้ ำที่มีฐำนข้อมูลขนำดใหญ่โดยเทคโนโลยี 
อินเทอร์เน็ทในทุกสรรพสิ่ง 

3. โครงกำร กำรศึกษำภัยแล้งและบทบำทของปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
พื้นดินกับบรรยำกำศและกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินต่อ 
วัฏจักรน้ ำ : กรณีศึกษำประเทศไทยตอนบน 

4. โครงกำร ศึกษำพฤติกรรมกำรเกิดดินถล่มเพื่อกำรป้องกันและ
สร้ำงระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภำคเหนือ : พื้นที่ต้นแบบ
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บ้ำนดอยช้ำง ต ำบลวำวี อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย  
(ระยะที่ ๒) 

5. โครงกำร กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรลดปริมำณสำรหนูที่
ปนเปื้อนในน้ ำโดยใช้พืชร่วมกับเชื้อ Bacillus subtilis หรือ 
Arthrobacter creatinolyticus 

6. โครงกำร กำรบริหำรจัดกำรน้ ำแบบยืดหยุ่นโดยปรับปฏิทิน 
กำรปลูกพืชในพื้นที่นอกเขตชลประทำน 

7. โครงกำร กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรชลประทำนน้ ำหยดแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำ: กรณีศึกษำพื้นที่ภัยแล้ง
เทศบำลต ำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ 

8. โครงกำร กำรพัฒนำต้นแบบระบบบรรเทำอุทกภัยโดยใช้ข้อมูล
ส ำรวจระยะไกลแบบกึ่งเรียลไทม์และระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์
ผ่ำนอินเตอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ 

9. โครงกำร กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดตั้งกองทุนควำมช่วยเหลือ
เกษตรกรจำกภัยพิบัติด้วยหลักกำรกำรประเมินควำมเสียหำย
ของพืชผล 

10. โครงกำร กำรจัดกำรอ่ำงเก็บน้ ำร่วมกับน้ ำบำดำลในเขตโครงกำร
ชลประทำนแม่กลองใหญ่ 

11. โครงกำร กำรท ำแผนที่สำมมิติส ำหรับกำรเตรียมควำมพร้อม
รับมือดินถล่มในช่วงหน้ำน้ ำหลำก 

12. เรื่องกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเหมำะสมเพื่อปฏิรูป
ภำคกำรใช้น้ ำเกษตรกรรมของประเทศไทย 

13. ต้นแบบกำรพัฒนำสำรฝนหลวงทำงเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติกำรฝนหลวง 

14. กำรส ำรวจแหล่งก ำเนิดสำรปนเปื้อนและประเมินศักยภำพด้ำน
คุณภำพน้ ำ แม่น้ ำเจ้ำพระยำในหน้ำแล้ง 

7.  Smart 
Officers 

กำรพัฒนำระบบ
คุณภำพและ
ประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนของ 
สวก  .เพื่อมุ่งสู่กำร
เป็น Smart 
Service และ 
Smart Officer 

1) เตรียม 
กำรยื่น
ขอรับ
กำร
รับรอง
ระบบ
คุณภำพ 
ISO 1 
ระบบ  

1. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน พร้อมทบทวน ปรับปรุง กระบวนกำร/
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนภำยในของ สวก. โดยเน้นกำรให้บริกำร
ผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ 

2. ประชุมคณะท ำงำนพัฒนำระบบกำรจัดกำรคุณภำพของ สวก.  
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560 เพื่อก ำหนด
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำระบบคุณภำพ 

3.  จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระบบคุณภำพและระบบกำรปรับปรุง
คุณภำพงำนกับเจ้ำหน้ำที่ เมื่อวันที่ 20-21 มีนำคม 2560 

2) มีระบบ
ติดตำม
และ
แจ้ง
เตือน

1. แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2559 

2. รวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรของผู้ใช้และ Cleansing Data 
ข้อมูลในระบบ ให้มีครบถ้วนและถูกต้อง 

3. รวบรวมข้อมูลจำกนักวิจัยเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบ 
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สถำนะ
งำน 
วิจัยของ 
สวก. 

EPMS ให้มีประสิทธิภำพ ตอบสนองควำมต้องกำรของนักวิจัย 
ให้มำกยิ่งขึ้น 

4.   กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (MIS) ในส่วนของ
โครงกำรวิจัย ในระบบ EPMS เพื่อใช้ในกำรติดตำมงำนวิจัย 
พัฒนำโดยใช้โปรแกรม Business Intelligence (BI) อยู่ระหว่ำง
จัดท ำคู่มือประกอบกำรใช้งำน 

5.   อยู่ระหว่ำงทดสอบกำรแจ้งให้นักวิจัยและนักวิเครำะห์รับทรำบ
สถำนะโครงกำรวิจัย 

8. มำตรฐำน
สินค้ำ
เกษตร 

1) กำรสนับสนนุ
ทุนวิจัยเพื่อกำร
พัฒนำอำหำรที่
ปลอดภัย 
(Safe Food 
for all) 

40  
ล้ำนบำท 

สนับสนุนทุนวิจัย 3 โครงกำร งบประมำณรวม 9.63 ล้ำนบำท 
1.  โครงกำร กำรประเมินและกำรลดควำมเสี่ยงกำรตกค้ำงของ

สำรเคมี และกำรปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคในห่วงโซ่อุปทำน 
สินค้ำสัตว์น้ ำเศรษฐกิจ 

2.   โครงกำร กำรวิจัยต่อยอดกำรพัฒนำชุดตรวจดีเอ็นเอเซ็นเซอร์
ส ำหรับตรวจหำเชื้อ HPPRRS ในสุกรอย่ำงง่ำยและรวดเร็ว      

3.   โครงกำร กำรวิจัยต่อยอดด้ำนควำมปลอดภัยของอำหำรจำก 
เชื้อแบคทีเรียก่อโรค : จำกตลำดสู่โต๊ะอำหำร 

2) กำรสนับสนนุ
ทุนวิจัยเพื่อ
กำรพัฒนำกำร
ผลิตพ่อแม่
พันธุ์กุ้งขำว
ปลอดโรค 

7  
ล้ำนบำท 

1. เห็นชอบในหลักกำรโครงกำรระยะเวลำ 5 ปี งบประมำณ 
32,714,264 บำท  

2. อนุมัติกำรด ำเนินงำนและงบประมำณส ำหรับในปทีี่ 1 จ ำนวน 
8.386 ล้ำนบำท และจะอนุมัติกำรด ำเนินงำนและงบประมำณ
ปีต่อไปโดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำน 

 2. การบริหารจัดการทุนวิจัยผ่านกลไกประชารัฐ และการผลักดันให้น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
ในปีงบประมำณ 2560 สวก. ก ำหนดแผนงำนกำรบริหำรจัดกำรทุนวิจัยผ่ำนกลไกประชำรัฐ และกำรผลักดัน
ผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์ มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรแผนงำนวิจัยที่ส ำคัญ รวม 10 กลุ่มเรื่อง แบ่งเป็น แผน
งำนวิจัยมุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำเร่งด่วน จ ำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1) ข้ำว 2)  ปำล์มน้ ำมัน  
3) สมุนไพร 4) อำหำรเสริมและสปำ อำหำรเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและควำมปลอดภัยส ำหรับผู้บริโภคและกำรค้ำ 5) พืช
สวน/พืชไร่ 6) สัตว์เศรษฐกิจ และ 7) กำรบริหำรทรัพยำกรน้ ำ แผนงำนท้ำทำยไทย จ ำนวน 3 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1) 
Food Valley 2) Safe Food for All และ 3) กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเหมำะสมเพ่ือปฏิรูปภำคกำร
ใช้น้ ำเกษตรกรรมของประเทศ ผลงำนเด่นในปี 2560 อำทิ กำรสร้ำงเครือข่ำยต้นแบบ Food Valley ใน 4 
ภูมิภำค เพ่ือกำรพัฒนำระบบกำรผลิตอำหำรเชิงอุตสำหกรรมจำกผลงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน สำมำรถ
เชื่องโยงผู้ประกอบกำรไม่ต่ ำกว่ำ 28 บริษัท และกำรพัฒนำงำนวิจัยและต่อยอดเทคโนโลยีกำรเกษตรเชิงพำณิชย์ 
โดย สวก. ร่วมกับกลุ่มมิตรผล น ำร่องโครงกำรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์พ้ืนที่นำโดยกำรปลูกถั่ว
เหลืองแบบใช้เทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ กรณีศึกษำ อ ำเภอชุมแพ และอ ำเภอภูผำม่ำน จังหวัดขอนแก่น 
 นอกจำกนี้ สวก. ส่งเสริมกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงนโยบำย สำธำรณะ และพำณิชย์ 
ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ กำรฝึกอบรมควำมรู้ กำรให้ค ำปรึกษำให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัย 



กำรอนุญำตให้สิทธิในผลงำนวิจัย จ ำนวน 44 โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 31 
มีนำคม 2560) สวก. ได้ผลักดันผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์แล้ว จ ำนวน 23 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 52.27  
ของแผนงำนกำรผลักดันผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์ (44 โครงกำร) รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 2 

ตารางที่ 2 สรุปผลการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ จ าแนกตามประเภทการน าไปใช้ประโยชน์  
 ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)  

ประเภท 
การน าไปใช้ประโยชน ์

แผนงานปี 2560 (โครงการ) ผล ณ สิ้นไตรมาส 2 (โครงการ) ร้อยละผลเทียบแผน 

1. เชิงนโยบำย 11 5 45.45 

2. เชิงสำธำรณะ 11 5 45.45 

3. เชิงพำณิชย ์ 22 13 59.09 

รวม 44 23 52.27 

 
สรุปภำพรวม ปีงบประมำณ 2560 จนถึงวันที่ 31 มีนำคม 2560 สวก. ได้มีกำรผลักดันผลงำนวิจัยสู่

กำรใช้ประโยชน์แล้ว รวมทั้งสิ้น 23 โครงกำร แบ่งเป็น กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบำย จ ำนวน 5 
โครงกำร เชิงสำธำรณะ จ ำนวน 5 โครงกำร และเชิงพำณิชย์ จ ำนวน 13 โครงกำร  

  


