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การดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ป 2560 ณ ส้ินไตรมาส 4 
ตามนโยบายสําคัญของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดใหป 2560 เปนปแหงการยกระดับสินคาเกษตรสูความม่ันคง  
ดวยแนวคิด “การยกกระดาษ A4” ท่ีไดกําหนดเปาหมาย คือ ตองการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรใหดีข้ึน และ 
มีรายไดเพ่ิมข้ึน โดยจะทําใหสินคาเกษตรมีคุณภาพ ลดตนทุนใหได 20% และเพ่ิมผลผลิต 20% ซ่ึงหมายถึง 
การดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2559 และตอเนื่อง 
ป 2560 ประกอบดวย 13 แผนงาน/โครงการ ไดแก  

1)  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  
2)  ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  
3)  Zoning by Agri-Map (การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม) 
4)  เกษตรอินทรีย  
5)  ธนาคารสินคาเกษตร  
6)  เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน  
7)  การยกระดับสหกรณใหเขมแข็ง  
8)  แผนการผลิตขาวครบวงจร  
9)  การจัดท่ีดินทํากินของ ส.ป.ก.  
10)  ระบบสงน้ํา/กระจายน้ํา  
11)  Smart Farmer  
12)  Smart Officer 
13)  การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร 

ท้ังนี้ การขับเคลื่อนงานตามนโยบาย จะเนนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาชวยในการดําเนินการ 
โดยเกษตรกรยุคใหมตองปรับกระบวนการทําการเกษตรตั้งแตการผลิต การแปรรูป และการตลาด ดวยสินคาท่ีมี
คุณภาพและความปลอดภัย ในขณะเดียวกันตองใชทรัพยากรอยางคุมคา นําไปสูการพัฒนาใหเกษตรกรมีความ
เปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร หรือ สวก. ในฐานะหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดําเนินงานดานการวิจัยท่ีสนองตอนโยบายสําคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ซ่ึงผลงานวิจัยสามารถนําไปปรับใชเพ่ือแกไขปญหาดานการเกษตรในระยะยาว ชวยเสริมสราง
ฐานการผลิตใหยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการเกษตร  สงเสริมการทําเกษตรแบบยั่งยืนท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม สรางความม่ันคงทางดานอาหาร และเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาเกษตรได รวมท้ัง ความรวมมือ 
ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม โดยในปงบประมาณ 2560 สวก. มีการดําเนินงานตาม
นโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณในสวนของการสงเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย และการบริหารจัดการ
ทุนวิจัยผานกลไกประชารัฐ พรอมท้ังผลักดันผลงานวิจัยไปใชประโยชน ผานกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

 

 

 

 



2 
 

1. การดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอมูล ณ สิ้นไตรมาส 4  
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) รายละเอียดตามตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 ความคืบหนาการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2560  

นโยบาย 
รมว.กษ. 

การดําเนินงาน 
ของ สวก. 

เปาหมาย 
ป 2560 ความคืบหนาการดําเนินงาน 

1. ศพก.  
   (882 ศูนย) 

การผลักดัน
ผลงานวิจัยสู 
การใช
ประโยชน  
ผาน ศพก. 

11 
โครงการ 

ผลงานวิจัยผาน ศพก. จํานวน 11 โครงการ ในรูปแบบของการฝก 
อบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดทําวีดิทัศนเผยแพรองคความรู ดังนี้ 
1.  จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศพก. อําเภอเดิมบางนางบวช

จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 2 โครงการ ไดแก  
1.1)  ติดตามผลการฝกอบรมเชงิปฏิบัติการ “การลดตนทนุ 

การผลิตขาวดวยการใชเทคโนโลยีปุยชีวภาพพีจพีีอาร”  
1.2)  ติดตามผลการฝกอบรมเชงิปฏิบัติการ “การปลูกขาวแบบ

เปยกสลับแหง”  
 2.  จัดทําวีดิทัศน/Info-graphic แพรองคความรู ใหแกเกษตรกร  
     สมาชิกใน ศพก. จํานวน 9 โครงการ ไดแก 

2.1)  ตนแบบการผลิตขาวคุณภาพดใีนพืน้ที่นอกเขต
ชลประทาน จังหวัดสุพรรณบุรี 

2.2)  ตนแบบการปลูกขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหเปนสินคา 
ที่เพิ่มมูลคาดวยสิง่บงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) 

2.3)  เคร่ืองหยอดเมล็ดพันธุขาวที่สามารถลดตนทุนและ 
เพิ่มผลผลิตได  

2.4)  การผลิตและการประยุกตใชขาวเมาเพื่อประโยชน 
เชิงสุขภาพ 

2.5)  การผลิตขาวเกรียบปลาเสริมเสนใยอาหาร และสารตาน
อนุมูลอิสระจากกากรําขาว  

2.6)  การจัดการเพื่อลดการหลุดลวงของลองกองหลังการเก็บเก่ียว 
2.7)  การเพาะเลี้ยงปลาชอนเปนอาชีพทางเลือกใหม และ 

การเพาะพันธุปลาชอนโดยใชฮอรโมนสังเคราะห 
2.8)  การจัดการอาหารแพะนมเพื่อเพิ่มผลผลิตน้าํนม 
2.9)  การจัดการทรัพยากรและของเสียจากปาลมน้ํามนัและ   
       น้ํามันปาลมอยางเปนระบบและมปีระสิทธิภาพ 

2. แปลงใหญ  การสนับสนนุ 
ทุนวิจัยโครงการ 
“บริหารจัดการ
นาแปลงใหญ 
เพื่อลดตนทุน
การผลิตขาว” 

3 
โครงการ 

สนับสนุนทุนวิจัยโครงการบริหารจัดการนาแปลงใหญ เพื่อลดตนทุน
การผลิตขาว จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 15.90 ลานบาท 
ดําเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก  
1. จังหวัดสุรินทร โครงการวิจัยเร่ืองเทคโนโลยีการผลติขาว 

หอมมะลิ 105 ในพื้นทีน่าน้ําฝน  
2. จังหวัดชัยนาท โครงการวิจัยเร่ืองการผลิตขาวปทุมธานี 1  

ในพื้นที่เขตประทาน 
3. จังหวัดมหาสารคาม โครงการวจิัยเร่ืองขาวพันธุ กข.6 และ 

พันธุขาวดอกมะลิ 105   
ปจจุบันโครงการวิจัยทั้ง 3 โครงการ อยูระหวางการดําเนินงาน 
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นโยบาย 
รมว.กษ. 

การดําเนินงาน 
ของ สวก. 

เปาหมาย 
ป 2560 ความคืบหนาการดําเนินงาน 

3. เกษตรอินทรีย การสนับสนนุ 
ทุนวิจัยเพื่อ 
พัฒนาระบบ
เกษตรอินทรีย 
ใหเกษตรกร
ทั่วไปสามารถ
ทําไดจริง 

10  
ลานบาท 

สนับสนนุทุนวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเกษตรอินทรียใหเกษตรกรทั่วไป
สามารถทาํไดจริง จาํนวน 6 โครงการ งบประมาณรวม 12.228 
ลานบาท ไดแก 
1. การพัฒนาสังคมสีเขียว : กรณีศึกษาการพัฒนาเกษตรกรและ

เยาวชนคนรุนใหม ผานนวัตกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 

2. การผลิตปุยอินทรียอัดเม็ดจากทะลายเปลาปาลมน้าํมันผสม 
ขนไก : กรณีศึกษา ชุมชนบานกูเล็ง หมู 2 ตําบลยี่งอ  
อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส   

3. การพัฒนาขยายผลระบบการผลิตพืชผักอินทรียในเขตปฏิรูปที่ดิน  
4. การขับเคลื่อนการผลิตสนิคาเกษตรอินทรียอยางสมดลุ 

ในหวงโซอุปทาน  
5. การคัดเลือกพันธุแตงกวาและฟกทองสําหรับระบบอินทรีย 
6. การขยายผลการพฒันาชุมชน ตนแบบการจัดการการผลิต 
    พริกปลอดภัยในเขตอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ 

4. เกษตรทฤษฎี  
   ใหม / เกษตร  
   ผสมผสาน 

การขยายผล
การผลักดัน
ผลงานวิจัยสู
การใชประโยชน 
: ผลงานวิจัย
การเพาะเลี้ยง
ปลาชอน 
(รวมกับกรม
ประมง) 

200  
ราย 

สวก. ผลักดันผลงานวิจัย รวมกับกรมประมง และบริษัท เบทาโกร 
จํากัด (มหาชน) ในลักษณะประชารัฐ โดยการสงเสริมการเพาะเลี้ยง
ปลาชอนในพื้นที่ปลูกขาว” ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม/เกษตร
ผสมผสาน พรอมสนับสนุนปจจยัแกเกษตรกรเปาหมาย จํานวน 
200 ราย ใน 5 จังหวัด ไดแก กําแพงเพชร อางทอง หนองคาย 
ขอนแกน และนครราชสีมา 

5. แผนผลิตขาว  
   ครบวงจร 

1) การ 
   สนับสนุน 
   ทุนวิจัยตาม 
   แนวทางการ  
   แกปญหาขาว 
   ครบวงจรของ 
   รัฐบาล 

80 
ลานบาท 

สนับสนุนทุนวิจัยตามแนวทางการแกปญหาสินคาสินคาขาวทั้ง
ระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของชุมชนใหมีความ
เขมแข็ง ตามแนวทางการผลิตและการตลาดขาวครบวงจรของ
รัฐบาล (นายกรัฐมนตรีสั่งการใหดําเนินการในป 2560) จํานวน 30 
โครงการ งบประมาณรวม 92.99 ลานบาท ดังนี้ 
1. การรวบรวมขอมูลขาวขาวดอกมะลิ 105 พันธุกลายเพื่อ 

การขอรับรองพันธุ 
2.   การผลิตและแปรรูปขาวระยะเมา พันธุขาวดอกมะล ิ105 และ

ทับทิมชุมแพ (กข. 69) สูอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย 
3. การจัดการเพื่อรักษาคุณภาพและความหอมของขาวหอมมะลิ 

ในหวงโซการผลิต 
4. การจัดการเพื่อลดความปนเปอนสารหนูในการผลิตขาว 

ที่ผลิตจากพื้นที่เสี่ยง 
5.   การจัดการเชิงบูรณาการระบบการผลิตขาวนาน้ําฝน 
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   
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นโยบาย 
รมว.กษ. 

การดําเนินงาน 
ของ สวก. 

เปาหมาย 
ป 2560 ความคืบหนาการดําเนินงาน 

6. การปรับปรุงพันธุกรรมพันธุขาวพิษณุโลก 2 และปทุมธานี 1  
ใหทนทานตออุณหภูมิสูงในระยะเจริญพันธุโดยวิธีการแสมกลับ
รวมกับการใชโมเลกุลเคร่ืองหมายคัดเลือก  
(โครงการตอเนื่องปที่ 2)  

7. การปรับปรุงพนัธุขาวลูกผสมเพือ่เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
สําหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 

8. การศึกษาความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเก่ียว
ขาว : กรณีศึกษากระบวนการเก็บเก่ียวขาวในพื้นทีส่งเสริม 
การผลิตในรูปแบบแปลงใหญ             

9. การวิจัยและพฒันาหุนยนตอัตโนมัติกําจัดวัชพืชในนาขาว 
(การทดสอบในแปลงนา)  

10. การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิคการเพาะปลูกขาวนาป : 
กรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือของไทย 

11. การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบปลากากรําขาวเพื่อเพิ่มคุณคา 
ทางโภชนาการและสารตานอนุมูลอิสระ (ปที่ 2)  

12. การพัฒนาผลิตภัณฑอาชูรอพรอมปรุงสุกจากขาวสังขหยด และ
ขาวไรซเบอรร่ี 

13. อิทธิพลของปจจัยทางกายภาพและชีวภาพตอพลวัตรประชากร
แมลงหลาในนาขาวเพื่อคาดการณการแพรระบาด 

14. การประเมินความสูญเสียจากเคร่ืองเก่ียวนวดขาว เพื่อจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 

15. การศึกษาการอพยพของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลดวยเทคนิคการ 
ผารังไขเพื่อสนับสนุนระบบพยากรณการระบาด  

16. การประเมินศักยภาพการใหผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุ  และการเพาะปลูกขาวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ 
(ตอเนื่องป 3)  

17. การพัฒนารูปแบบการผลิตขาวแบบครบวงจรโดยเกษตรกรมี 
สวนรวมในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร (ปที่ 3)  

18. การพัฒนาพันธุขาวหอมมะลิ 105 ตานทานโรคไหมดวยยีน
ตานทานจากแหลงใหม เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรเชื้อในประเทศไทย  

19. บทบาทของสารสกัดจากขาวกลองงอกตอโรคหัวใจและหลอด
เลือด” (ปที่3)  

20. การสืบหาเชื้อพันธุกรรมขาวทนหนาวและการพัฒนาเคร่ืองหมาย
โมเลกุลเพื่อใชในการคัดเลือกสายพันธุขาวทนหนาวในระยะกลา
และระยะออกดอก       

21. การพัฒนาวัสดุปดแผลสองชั้นจากแบคทีเรียเซลลูโลสและแผน
เสนใยนาโนจากโพลิเมอรธรรมชาติผสมสารสกัดจากขาวและ 
น้ํามันหอมระเหยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสมานแผลและ 
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    มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย  
22. การพัฒนาคัดเลือกพันธุขาวโพดไรลูกผสมและเทคโนโลยีการปลูก

ขาวโพดเปน พืชหมุนเวียนในนาขาวของ อ.หนองหญาไทร 
จ.สุพรรณบุรี  

23. สารอาลีโลพาธิกจากเปลือกสมเหลือใชในอุตสาหกรรมเพื่อควบคุม
วัชพืชในนาขาว (ป 2)  

24. การคัดเลือกพืชที่มีศักยภาพสําหรับการเพาะปลูกในการทดแทน
การทํานาปรังในจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย 

25. การเพิ่มผลผลิตและกําหนดคุณภาพพิเศษในเมล็ดขาวคัดเลือก
คุณภาพสูงโดยวิธีการปรับปรุงพันธุและการจัดการ   

26. การสรางฐานขอมูลในการกําหนดอัตลักษณของแปงขาวไทย  
เพื่อการแปรรูปเปนผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มในเชิงการคา  

27. การเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนพื้นที่นา โดยการปลูก 
ถ่ัวเหลืองแบบเกษตรสมัยใหม กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดขอนแกน 

28. การพัฒนาระบบพยากรณผลผลิตขาวรายกลุมพันธุลวงหนาและ
จัดทําแผนที่เชื่อมโยง Agri-Map ของประเทศไทย 

29. การผลิตน้ําสลัดผลปราศจากคอเลสเตอรอลจากน้ํามันรําขาวดวย
เคร่ืองอบแหงแบบพนฝอย 

30. ระบบฐานขอมูลขาวพื้นเมืองภาคใต 
 2) การผลักดัน 

   ผลงานวิจัยไป 
   ใชประโยชน 

6 
โครงการ 

สวก. ผลักดันผลงานวิจัยสูการใชประโยชน จํานวน 6 โครงการ 
ตามเปาหมาย ผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ โดยมีการดําเนนิงาน ดังนี ้
1. อนุญาตใหใชสิทธิผลงานวิจัย จํานวน 4 โครงการ ไดแก 

1.1)  การทดสอบฤทธิต์านอนุมลูอิสระของสารสกัดจากการ
เพาะเลี้ยงจมูกขาว จาํนวน 1 สัญญา 

1.2)  การศึกษาฤทธิ์กระตุนการเจริญของเสนผมในสารสกัดขาว 
มีสี และการพฒันาผลิตภัณฑปองกันผมรวงจากสารสกัด
จากขาวมีสี จาํนวน 6 สัญญา 

1.3)  รวงขาวเพื่อใชประโยชนทางเคร่ืองสําอางและผลติภัณฑ
เสริมสุขภาพ จํานวน 1 สัญญา 

1.4)  การศึกษาเปปไทดตานอนมุูลอิสระและ non starch 
polysaccharide ที่กระตุนภูมคุิมกันในชวงการพฒันา
ของน้ํานมขาวเพื่อเอนแคปซูเลตเปนผลติภัณฑน้าํนม 
ขาวผง และโครงการขยายผลการศึกษาเปปไทด 
ตานอนุมลูอิสระและ non starch polysaccharide  
ที่กระตุนภูมิคุมกันในชวงการพฒันาของน้ํานมขาว 
เพื่อเอนแคปซูเลตเปนผลิตภัณฑน้ํานมขาวผง  
จํานวน 1 สัญญา 

2. นําเสนอผลงานวิจัยผลิตภัณฑแปรรูปจากวัตถุดิบขาว จํานวน 13 
ผลิตภัณฑ ใหแกผูประกอบการ 16 ราย 
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3.  จัดฝกอบรม/ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 3 โครงการ ไดแก 
3.1)  ฝกอบรม “การผลิตขาวเกรียบปลาเสริมเสนใยอาหาร”  

ใหกลุมวิสาหกิจชุมชน 6 กลุม ในพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก 
สมุทรสาคร ราชบุรี สุพรรณบุรี และสงขลา  

3.2)  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรูการสรางเคร่ืองหยอด
เมล็ดพันธุขาว รุน ALRO 1” ใหแกเกษตรกร จํานวน 40 
ราย ณ ศูนยเคร่ืองจักรกล ส.ป.ก. ตําบลบานกลาง อําเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธาน ี

3.3)  ฝกอบรมการผลิตและการประยุกตใชขาวเมาเพื่อ
ประโยชนเชิงสุขภาพ ใหแกกลุมแมบานวสิาหกิจชุมชน
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 57 ราย ณ คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

4. จัดแสดงนทิรรศการผลงานวิจัยของ สวก.เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธในงานสัมมนาตางๆ ดังนี้  
4.1)  จัดแสดงนทิรรศการและผลงานที่ไดรับรางวัลตางๆ ในงาน  

            “การขับเคลื่อนงานวิจยัการเกษตรสูไทยแลนด 4.0”  
4.2)  เตรียมการประชุมวิชาการน้ํามันรําขาวนานาชาติ ป 2560  
       โดย สวก. เปนเจาภาพจัดงานรวมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 

และสมาคมน้ํามันรําขาวนานาชาติ 
4.3)  เปดตัวเทคโนโลยี “การผลิตสารสกัดจากเมล็ดขาวสีแดง 

และสารสกัดจากรวงขาวหอมมะลิ เพื่อใชในการผลิต
ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560  
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพฯ 

4.4)  จัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑจากขาวในงาน  
“การสัมมนานําเสนอผลงานวิจยัภายใตแผนงานวิจัยที ่
มุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ 
กลุมเร่ืองขาว” และจัดทําเอกสารสังเคราะหขอเสนอ 
เชิงนโยบาย (Policy Brief) เร่ือง “การผลิตขาวครบวงจร
โดยเกษตรกรมีสวนรวม”เผยแพรในงาน เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด  

4.5)  จัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑในงานสัมมนาการจับคู
ธุรกิจ “การสงเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตรดวยการ
ลงทุน” คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม
สยามแอ็ทสยาม  

4.6)  จัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑนวัตกรรมขาวในงาน 
“Thailand Rice Convention 2017” เมื่อวันที่ 28-30 
พฤษภาคม 2560 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด 

4.7)  จัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑอาหารในงาน “Thaifex 
2017-World of food ASIA 2017” เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนยการแสดงสินคาและ
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การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธาน ี
4.8)  เผยแพรเอกสารสังเคราะหผลงานวิจัยดานตลาดขาว เร่ือง 

“สงออกขาวไทยไป Niche Market” ในงานสัมมนา 
“ยุทธศาสตรการพัฒนานวัตกรรมเกษตรครบวงจรยกระดับ
ขาวหอมมะลิสูตลาดพรีเมี่ยม” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 
2560 ณ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

4.9)  จัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑโภชนเภสัชจากน้ํามัน 
รําขาว ในงาน “วิสาหกิจชุมชนขาวไทย กาวไกลดวย
นวัตกรรม” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม2560 ณ ทําเนียบรัฐบาล 

4.10) จัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑโภชนเภสัชจากน้ํามัน 
รําขาว ในงาน “The 4th International Conference on 
Rice Bran Oil 2017” เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560  
ณ โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส 

4.11) จัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑจากขาว ในงาน  
“ตลาดนัดเปดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม คร้ังที่2” 
ภายใตแนวคิด วิจัยขายได เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2560  
ณ อาคารไปรษณียกลางบางรักและศูนยสรางสรรคงาน
ออกแบบ  

4.12) จัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑจากขาว ในงาน 
“Thailand Tech Show 2017” ภายใตแนวคิด Inno-
Fusion: Power up business with STI เมื่อวันที่ 20-24 
กันยายน 2560 ณ ศูนยประชุมไบเทค 

 5.  เปดตัวเทคโนโลยี “การผลิตสารสกัดจากเมล็ดขาวสีแดง และ 
สารสกัดจากรวงขาวหอมมะลิ เพื่อใชในการผลิตผลิตภัณฑ    
เคร่ืองสําอาง”   

6. ระบบสงน้ํา /  
   กระจายน้ํา 

การสนับสนนุ
ทุนวิจัยเพื่อการ
บริหารจัดการ
น้ําอยาง
เหมาะสม 

75.5  
ลานบาท 

สนับสนนุทุนวิจัย 16 โครงการ งบประมาณรวม 73.06 ลานบาท 
ดังนี ้
1. ฐานขอมูลฟุตพร้ินทน้าํของการปลูกขาวเพื่อการบริหารจัดการ

น้ําเชิงพืน้ที่ และการแสดงขอมลูฉลากฟุตพร้ินทน้าํของ
ผลิตภัณฑขาว 

2. การพัฒนาระบบการทํานายและวิเคราะหขอมูลการใชน้ํา 
และคุณภาพน้ําที่มีฐานขอมูลขนาดใหญโดยเทคโนโลย ี
อินเทอรเน็ทในทุกสรรพสิ่ง 

3.  การศึกษาภัยแลงและบทบาทของปฏิสัมพันธระหวางพืน้ดิน 
กับบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสิง่ปกคลุมดนิตอวัฏจักรน้ํา 
: กรณีศึกษาประเทศไทยตอนบน 

4.  การศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถลมเพื่อการปองกันและ 
สรางระบบเตือนภัยดินถลมในพืน้ที่ภาคเหนือ : พื้นที่ตนแบบ
บานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
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(ระยะที่ ๒) 
5.  การเพิ่มประสิทธิภาพในการลดปริมาณสารหนูทีป่นเปอนในน้ํา

โดยใชพืชรวมกับเชื้อ Bacillus subtilis หรือ Arthrobacter 
creatinolyticus 

6. การบริหารจัดการน้ําแบบยืดหยุนโดยปรับปฏิทนิการปลูกพืชใน
พื้นที่นอกเขตชลประทาน 

7. การวิจัยเชิงปฏิบัติการชลประทานน้าํหยดแบบมีสวนรวมเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้าํ: กรณีศึกษาพื้นที่ภัยแลงเทศบาล
ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

8. การพัฒนาตนแบบระบบบรรเทาอุทกภัยโดยใชขอมูลสาํรวจ
ระยะไกลแบบก่ึงเรียลไทมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
ผานอินเตอรเน็ตแบบเคลื่อนที ่

9. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนความชวยเหลือเกษตรกร 
จากภัยพิบัติดวยหลักการการประเมินความเสียหายของพืชผล 

10.  การจัดการอางเก็บน้ํารวมกับน้าํบาดาลในเขตโครงการ  
     ชลประทานแมกลองใหญ 
11.  การทําแผนที่สามมิติสาํหรับการเตรียมความพรอมรับมือดิน   
     ถลมในชวงหนาน้าํหลาก 
12. การพัฒนาการบริหารจัดการน้ําอยางเหมาะสมเพื่อปฏิรูป 

 ภาคการใชน้ําเกษตรกรรมของประเทศไทย 
13.  ตนแบบการพัฒนาสารฝนหลวงทางเลือกเพื่อเพิ่ม 
     ประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง 
14.  การสํารวจแหลงกําเนิดสารปนเปอนและประเมนิศักยภาพ 

 ดานคุณภาพน้าํ แมน้ําเจาพระยาในหนาแลง 
15. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในบริเวณแหลงทองเที่ยว:  
     กรณีศึกษาเกาะพีพี 
16. การพัฒนาระบบการรายงานและจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ 
     ภูมิศาสตรแหลงน้าํตนทนุระดับหมูบานเพื่อการบริหารจัดการ 

 ภัยแลง ผานโปรแกรมบนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที ่
7. Smart   
   Officers 

การพัฒนา
ระบบคุณภาพ
และ
ประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน
ของ สวก. เพื่อ
มุงสูการเปน 
Smart Service 
และ Smart 
Officer 

1) เตรียมการยื่น   
    ขอรับการ    
    รับรองระบบ 
    คุณภาพ ISO  
    1 ระบบ 

สวก. ไดยื่นขอรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015  
จํานวน 3 ระบบ ไดแก การสนับสนุนทุนวิจัยดานการเกษตร  
การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย และการสงเสริมการใชประโยชน
และการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2560 อยูระหวางการตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธ ิ
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นโยบาย 
รมว.กษ. 

การดําเนินงาน 
ของ สวก. 

เปาหมาย 
ป 2560 ความคืบหนาการดําเนินงาน 

  2) มีระบบ
ติดตาม 

   และแจง  
   เตือนสถานะ 
   งานวิจัยของ  
   สวก. 

สวก. ประกาศใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัย เมือ่
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 เพ่ือใหผูบริหาร เจาหนาท่ี และผูรบัทุนวิจัย ได
ทราบสถานะและความคืบหนาของโครงการวิจัย  โดยจําแนกสถานะ
เปน 5 สถานะ ไดแก การยื่นขอเสนอ การอนุมัติ การทําสัญญา การ
ดําเนินโครงการ และการปดโครงการ  

  3) การอบรม 
    บุคลากร  
    สวก. 

อบรมความรูใหแกบุคลากร มุงสูการเปน Smart Officer จํานวน 
116 ราย จากเปาหมาย 107 ราย คิดเปนรอยละ 108.411 

8.  มาตรฐาน 
    สินคาเกษตร 

1) การสนบัสนนุ 
   ทนุวิจยัเพือ่ 
   การพฒันา  
   อาหารที ่
   ปลอดภัย  

(Safe Food  
for all) 

40  
ลานบาท 

สนับสนุนทุนวิจัย 8 โครงการ งบประมาณรวม 42.66 ลานบาท ดังนี้ 
1. การประเมินและการลดความเสี่ยงการตกคางของสารเคมี และ

การปนเปอนจุลินทรียกอโรคในหวงโซอุปทานสินคาสัตวน้ํา
เศรษฐกิจ 

2. การพัฒนาชุดตรวจดวยดีเอ็นเอเซ็นเซอรสําหรับโรคพีอารอารเอส 
และโรคเซอรโคไวรัสในสุกร  

3. การวิจัยตอยอดดานความปลอดภัยของอาหารจากเชื้อแบคทีเรีย
กอโรค : จากตลาดสูโตะอาหาร 

4. การลดใชสารเคมีในการปลูกกะหล่ําปลีในพื้นที่สูงจังหวัดตาก  
โดยการปลูกพืชแบบผสมผสานและการใชไสเดือนฝอยกําจัด 
แมลงศัตรูพืช 

5. การสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการใชสารเคมีของ
เกษตรกรโดยกระบวนการมีสวนรวม 

6. การพัฒนาวิธีการสําหรับตรวจจําแนกสปชีสของเชื้อลิสเทอเรียใน
เนื้อไกดวยเทคนิคบีทอะเรย 

7. การปนเปอนเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะและการตกคางของยาปฏิชีวนะใน
อาหารสําหรับบริโภคในประเทศ และปจจัยที่เก่ียวของ 

8.  การพัฒนาแนวทางการลดปริมาณอะฟลาทอกซินในหวงโซ 
การผลิตเมล็ดถ่ัวลิสงแบบครบวงจร: ลําปางโมเดลคุณภาพน้ํานม 

2) การสนบัสนนุ 
   ทนุวิจยัเพื่อ 
   การพฒันา 
   การผลติพอ 
   แม พันธุ 
   กุงขาว 
   ปลอดโรค 

7  
ลานบาท 

1. เห็นชอบในหลักการโครงการระยะเวลา 5 ป งบประมาณ 
32.71 ลานบาท  

2.  อนุมัติการดําเนินงานและงบประมาณสําหรับในปที่ 1 จํานวน  
    8.386 ลานบาท และจะอนุมัติการดําเนินงานและงบประมาณ 
    ปตอไปโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน 
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2. การบริหารจัดการทุนวิจัยผานกลไกประชารัฐ และการผลักดันใหนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

ปงบประมาณ 2560 สวก. กําหนดแผนงานการบริหารจัดการทุนวิจัยผานกลไกประชารัฐ และ 
การผลักดันผลงานวิจัยสูการใชประโยชน มุงเนนการบริหารจัดการแผนงานวิจัยท่ีสําคัญ รวม 10 กลุมเรื่อง แบงเปน 
แผนงานวิจัยมุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ จํานวน 7 กลุมเรื่อง ไดแก 1) ขาว 2) ปาลมน้ํามัน 
3) สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 4) อาหารเพ่ือเพ่ิมคุณคาและความปลอดภัยสําหรับผูบริโภคและการคา  
5) พืชสวน/พืชไร 6) สัตวเศรษฐกิจ และ 7) การบริหารทรัพยากรน้ํา และแผนงานวิจัยโครงการทาทายไทยและการ
วิจัยตอบสนองนโยบาย เปาหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแหงชาติ จํานวน 3 กลุมเรื่อง ไดแก 1) Food Valley 
2) Safe Food for All และ 3) การพัฒนาการบริหารจัดการน้ําอยางเหมาะสมเพ่ือปฏิรูปภาคการใชน้ําเกษตรกรรม
ของประเทศ โดยผลงานเดนในป 2560 อาทิ การสรางเครือขายตนแบบ Food Valley ใน 4 ภูมิภาค เพ่ือการพัฒนา
ระบบการผลิตอาหารเชิงอุตสาหกรรมจากผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและยั่งยืน สามารถเชื่องโยงผูประกอบการไมต่ํา
กวา 120 บริษัท และการพัฒนางานวิจัยและตอยอดเทคโนโลยีการเกษตรเชิงพาณิชย โดย สวก. รวมกับกลุมมิตรผล 
นํารองโครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชนพ้ืนท่ีนาโดยการปลูกถ่ัวเหลืองแบบใชเทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม กรณีศึกษา อําเภอชุมแพ และอําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 
 นอกจากนี้ สวก. สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ท้ังในเชิงนโยบาย สาธารณะ และพาณิชย 
ผานกิจกรรมตางๆ อาทิ การฝกอบรมความรู การใหคําปรึกษาใหกับกลุมเปาหมายท่ีเปนผูใชประโยชนจากงานวิจัย 
การอนุญาตใหสิทธิในผลงานวิจัย จํานวน 44 โครงการ ผลการดําเนินงานป 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560) สวก. ผลักดันผลงานวิจัยสูการใชประโยชนไดสูงกวาเปาหมาย โดยมีผลการดําเนินงานสูงถึง 71 
โครงการ คิดเปนรอยละ 161.36 ของแผนงานการผลักดันผลงานวิจัยสูการใชประโยชน (44 โครงการ) 
รายละเอียดตามตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการผลักดันผลงานวิจัยสูการใชประโยชน จําแนกตามประเภทการนําไปใชประโยชน  
 ปงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กนัยายน 2560)  

ประเภท 

การนําไปใชประโยชน 
แผนงานป 2560 (โครงการ) ผลงานป 2560 (โครงการ) รอยละผลเทียบแผน 

1. เชิงนโยบาย 11 16 145.45 

2. เชิงสาธารณะ 11 20 181.82 

3. เชิงพาณิชย 22 35 159.09 

รวม 44 71 161.36 

 
สรุปภาพรวม ปงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) สวก. ไดมีการผลักดัน

ผลงานวิจัยสูการใชประโยชนแลว รวมท้ังสิ้น 71 โครงการ จําแนกเปน การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิง
นโยบาย จํานวน 16 โครงการ เชิงสาธารณะ จํานวน 20 โครงการ และเชิงพาณิชย จํานวน 35 โครงการ  

  


