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การด าเนินงานของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  
ปี 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

ตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปฏิรูปภาคเกษตร  ด้วยหลักการ 
ตลาดน าการผลิตควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต  
เพ่ิมรายได้ และลดหนี้สินครัวเรือน ให้ความส าคัญในการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกร สร้างสถาบันเกษตรกร 
ให้เข้มแข็งและเป็นมืออาชีพ สนับสนุนและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า รวมทั้ง สร้างความเชื่อมั่น
ด้วยตราสัญลักษณ์สินค้าเกษตรและอาหารได้คุณภาพปลอดภัย  ในขณะเดียวกันต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยนโยบายส าคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร จ านวน 16 นโยบาย ได้แก่  

1) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
2) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
3) การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer  
4) การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map)  
5) การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  
6) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
7) ตลาดสินค้าเกษตร 
8) การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
9) แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
10) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
11) การส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 
12) ธนาคารสินค้าเกษตร 
13) การจัดทีด่ินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
14) การพัฒนาสถาบันเกษตรรูปแบบประชารัฐ 
15) การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตร 
16) การจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ทั้งนี้  หลัก “ตลาดน าการผลิต” ตามแนวคิด “Agriculture Production Plan Model” ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่ส าคัญในการวางแผนการผลิต
ทางการเกษตร ท าให้อุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตรมีความสมดุล เน้นส่งเสริมการท าการเกษตรตาม 
ความต้องการของตลาด โดยแนะน าให้เกษตรกรท าการเกษตร ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ตามจ านวนหรือโควต้า  
ที่ตลาดต้องการเท่านั้น รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสหกรณ์การเกษตร และผู้ค้า เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด 
ไม่ให้ผลผลิตล้นตลาด ขายได้ราคาดี และมีผู้รับซื้อที่แน่นอน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงไม่ยากจนอีกต่อไป 
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ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร หรือ สวก. ในฐานะหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินงานด้านการวิจัยที่สนองต่อนโยบายรัฐบาล และนโยบายส าคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งผลงานวิจัยสามารถน าไปปรับใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในระยะยาว เสริมสร้างฐาน
การผลิต เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร ส่งเสริมการท าเกษตรแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เพ่ิมมูลค่าและสร้างคุณค่าให้กับสินค้าเกษตรได้ รวมทั้ง ความร่วมมือตามแนวทาง 
“ประชารัฐ” ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีงบประมาณ 2562 สวก. มีการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของการส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย และการบริหารจัดการทุนวิจัย 
ผ่านกลไกประชารัฐ พร้อมทั้งผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 9 นโยบาย ภายใต้ 9 
แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  

1. การด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561 – 
30 กันยายน 2562) รายละเอียดตามตารางที่ 1  

ตารางที่ 1  ผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 ณ  
      สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) 

1) การผลักดันผลงานวิจัย 
สู่การใช้ประโยชน์ 
เชิงสาธารณะ ผ่าน ศพก.  

ส่งมอบรายงานผลงานวิจัยเชิงสาธารณะให้แก่ 
กรมส่งเสรมิการเกษตร (กสก.) เพือ่หาแนวทางขยายผล
ให้แก่กลุ่มเกษตรกร จ านวน 37 โครงการ ดังนี ้
1. การศึกษาเทคนิคการวัดเปอร์เซ็นต์น้ ามันปาล์ม 

ในทะลายปาล์มน้ ามันอยา่งรวดเรว็ โดยใช้
ความสัมพันธ์ของเปอรเ์ซ็นต์น้ ามนักับค่าทางไฟฟ้า 

2. การบริหารจัดการน้ าแบบยืดหยุ่นโดยปรับปฏิทิน
การปลูกพืชในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 

3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการชลประทานน้ าหยดแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า : 
กรณีศึกษาพื้นที่ภยัแล้งเทศบาลต าบลออนใต้ 
จังหวัดเชียงใหม ่

4. การพัฒนาการบริหารจัดการน้ าอยา่งเหมาะสมเพื่อ
ปฏิรูปภาคการใช้น้ าเกษตรกรรมของประเทศไทย 

5. การเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยง และการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ปลาสลิด 

6. การสร้างตู้บ่มลูกแป้งและการแปรรูปกัมมี่เยลลี่
จากข้าวหมากผสมสมุนไพรเพื่อเป็นขนมเพิ่มคุณค่า
ทางโภชนาการและใช้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 

7. การสร้างมาตรฐานต้นแบบการจัดการฟาร์มจิ้งหรีด
ให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพของวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้าน
มะค่า 

8. การส่งเสริมการผลิตน้ ามันงาผลิตภัณฑ์งาและการ
ปลูกงาท่ีถูกสุขลักษณะ แก่ SMEs กลุ่มเคหกิจและ
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ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
เกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยใช้ศูนย์ศิลปาชีพ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นฐานฝึกอบรม  

9. การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตน้ าตาลแว่น 
10. การพัฒนาเครื่องหยอดน้ าตาลแว่นระบบอัตโนมัติ 
11. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือแบคทีเรียในช่องปาก

จากสารสกัดผลมะแขว่น 
12. การพัฒนาคุณภาพสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์แปร

รูปของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแม่บ้านเกษตรกร
มะค่าทรัพย์ทวีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต 

13. การบูรณาการงานวิจัยชาเมี่ยงเพื่อสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

14. การศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ปาล์มน้ ามัน 

15. วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจรับรองแปลงผลิต
ส้มโอทับทิมสยามปลอดโรคแคงเคอร์ในพื้นที่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการส่งออก 

16. การพัฒนาขยายผลระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์ 
ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

17. แผนการวิจัยและพัฒนาการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมือง
บนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

18. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้กับชุมชน
ชาวเขาบนพื้นที่สูง: กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

19. การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ าบนพื้นที่สูงศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงปังค่าจังหวัดพะเยา 

20. การพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก็กฮวยของ 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย 
แบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

21. การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ปีกเพื่อเป็น
สัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่อย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง 

22. การพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟ เพื่อสร้าง 
อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟดอยมูเซอ จังหวัดตาก 

23. การศึกษาอุปสงค์ อุปทานและแผนการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกเก๊กฮวยบนพื้นที่สู ง
โครงการหลวงสะโง๊ะ 

24. การคัดเลือกพันธุ์ และการขยายพันธุ์พืชเก๊กฮวย
สะโง๊ะ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรตามหลักเกษตรอินทรีย์ และ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตรพื้นที่สูงสะโง๊ะ 

25. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปดอก
เก๊กฮวยบนพ้ืนท่ีสูงโครงการหลวงสะโง๊ะเพื่อการ
สร้างมลูค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ 
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ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
26. โครงการน าร่องการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อการ

พัฒนาชุมชนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน 
27. การพัฒนากระบวนการแปรรูปดอกคาร์โมมายล์ และ

ดอกเบญจมาศ (เก๊กฮวย) อบแห้งของศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงสะโง๊ะ 

28. การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการ
สุขภาพระดับอ าเภอ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของ
ประชากรในกลุ่มพื้นที่สูง อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

29. การประเมินความเสี่ยงทางอนามัยสิ่งแวดล้อมจาก
การใช้สารเคมีในการเกษตรบนพ้ืนที่สูง กรณีศึกษา 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

30. การศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสารอินทรีย์ส่งออก
เพื่อการค้าที่เป็นธรรม  

31. ต้นแบบการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกปลอดโรคไวรัส 
32. การใช้ฟองก๊าซ 1-MCP ขนาดไมโครและแผ่น 1-MCP 

ในการชะลอการเสื่อมสภาพหลังการเก็บเกี่ยวและยืด
อายุปักแจกันดอกกล้วยไม้สกุลหวาย 

33. การพัฒนาก้อนปลูกส าเร็จรูปส าหรับการผลิต
กล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย 

34. การพัฒนาโรงเรือนกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่งออก 

35. การคัดเลือกพืชที่มีศักยภาพส าหรับการเพาะปลูกใน
นาทดแทนการท านาปรังในจังหวัดเชียงใหม่และ
เชียงราย 

36. การตรวจสอบการปนเปื้อนของเช้ือราในข้าวแบบ
รวดเร็วและไม่ท าลายตัวอย่างโดยใช้ near infrared 
spectroscopic-chemical imaging ปี 2557 

37. การประเมินความแม่นย าในการวิเคราะห์การ
ปลอมปนของข้าวพันธุ์อ่ืนในเมล็ดพันธ์ุข้าวขาวดอก
มะลิ 105 และ ปทุมธานี 1 ด้วยเทคนิคเนียร์
อินฟราเรด 

การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ผ่าน ศพก. ใน
แต่ละพื้นท่ี ในรูปแบบและกิจกรรมต่างๆ จ านวน 11 
โครงการ มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. น าเสนอผลงานวิจัยการศึกษาภัยแล้งกับบทบาท 

ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นดินกับบรรยากาศและ 
การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินต่อวัฏจักรน้ า : 
กรณีศึกษาประเทศไทยตอนบน ให้แก ่เจ้าหน้าที่ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด
เชียงราย จ านวน 20 ราย เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรใน
พื้นที่ต่อไปต่อไป 

2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และถ่ายทอดองค์จาก
ผลงานวิจัย 10 โครงการ จ านวน 19 ครั้ง มีผู้เข้ารับ
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ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
การอบรมรวม 1,796 ราย ดังนี้ 
1) การผลิตพริกปลอดภัย โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561  ให้แก่
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอยางชุมน้อยและ
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 
มีผู้เข้ารับการอบรม 23 ราย 

2)  ไม้ผลคุณภาพชายแดนใต้ สู่ผู้บริโภคและตลาดโลก 
โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ 
กลุ่มเกษตรกรชาวสวนลองกอง มังคุด และเงาะ 
เมื่อวันท่ี 29-30 พ.ย. 2561 ณ ตลาดกลาง
ผลไม้อ าเภอสุคริิน อ าเภอสุคิริน จงัหวัด
นราธิวาส มผีู้เข้ารับการอบรม 522 ราย 

3)  องค์ความรู้การเลี้ยงปลาช่อน โดยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและการจัดประชุมใหเ้จา้หน้าท่ีและ
เกษตร 
(1) เกษตรกรกลุ่มสหกรณ์การประมงและแปร

รูปอ่างทอง ต าบลห้วยคันแหลน อ าเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และ
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด อ าเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้า
รับการอบรม 40 ราย 

(2) เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัด
สิงห์บุรี มผีู้เข้ารับการอบรม 41 ราย 

4)  การพัฒนาระบบการรายงานและจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ เมื่อวันที่ 28 
มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเอกโอชา สตาร์
ฮอลล์ โอชา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีผู้
เข้ารับการอบรม 242 ราย 

5)  เทคโนโลยีการจัดการดินปุ๋ยและการจัดการสวน
ปาล์มน้ ามัน เมื่อวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562 
ณ อ าเภอเหนือคลอง และอ าเภอเมือง จังหวัด
กระบี ่มีผู้เข้ารับการอบรม 130 ราย 

6)  การสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น  
     ALRO 1” โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
     ให้กลุ่มเกษตรกร 3 รุ่น ดังน้ี 
     (1) เกษตรกรในพ้ืนท่ีจัดที่ดินเกษตรกร 4  
          ภาค ต าบลดอนดึง อ าเภอบ้านหมี่  
          จังหวัดลพบุรี มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
          จ านวน 58 ราย 
     (2) เกษตรกรในพ้ืนท่ีเขตปฏริปูท่ีดิน หมู่ที่ 1  
          ต าบลเขาคอก อ าเภอประโคนชัย      
          จังหวัดบุรีรัมย์ มผีู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
          จ านวน 56 ราย 
     (3) เกษตรกรในพ้ืนท่ีเขตปฏริปูท่ีดิน หมู่ที่  
         13 ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง  
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ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
         จังหวัดบุรีรัมย์ ผูเ้ข้าร่วมการฝึกอบรม 
         จ านวน 66 ราย 
7)  เทคโนโลยีชะลอการเปลี่ยนสีกลีบเลีย้งมังคุด 
     โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กลุ่ม  
     เกษตรกร 2 รุ่น ดังน้ี 
     (1)  เกษตรกรในพ้ืนท่ีแปลงใหญ่มังคุด  
          อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีผูเ้ข้าร่วม 
          การฝึกอบรม จ านวน 59 ราย 
     (2)  เกษตรกรในพ้ืนท่ีแปลงใหญ่มังคุด  
          อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
          มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จ านวน 63 ราย 
8)  เพิ่มมูลค่าล าไยนอกฤดดู้วยเทคโนโลยี      
     โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กลุ่ม  
     เกษตรกร 3 รุ่น ดังนี้ 
     (1)  เกษตรกรสมาชิก ศพก.วงัเหนือ อ าเภอ 
          วังเหนือ จังหวัดล าปาง มีผู้เข้าร่วม 
          การฝึกอบรม จ านวน 55 ราย 
     (2)  เกษตรกรสมาชิก ศพก. ต าบลศรีถ้อย  
          อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชยีงราย  
          มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จ านวน 51 ราย 

(3)  เกษตรกรสมาชิก ศพก.สามเงา ต าบล 
          สามเงา อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก  
          มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จ านวน 75 ราย 
9)  เทคโนโลยีการควบคุมหนูในสวนปาล์มน้ ามัน   
     โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กลุ่ม  
     เกษตรกร 3 รุ่น ดังนี้ 
     (1)  เกษตรกรสมาชิก ศพก. อ าเภอละงู  
          จังหวัดสตูลมี ผูเ้ข้าร่วมการฝึกอบรม  
          จ านวน 70 ราย 
     (2)  เกษตรกรในพ้ืนท่ี อ าเภอควนขนุน  
          จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  
          จ านวน 52 ราย 

(3)  เกษตรกรสมาชิก ศพก. อ าเภอสิเกา  
          จังหวัดตรัง มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  
          จ านวน 57 ราย 
10)  ส้มโอคุณภาพ : ท าอย่างไร ให้ปลอดโรค 
      แคงเคอร์ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให ้
      กลุ่มเกษตรกร 3 รุ่น ดังนี ้
     (1)  เกษตรกรในพ้ืนท่ีแปลงใหญ่สม้โอ  
          ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัด 
          สมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  
          จ านวน 45 ราย 
     (2)  เกษตรกรในพ้ืนท่ี ต าบลห้วยพลู อ าเภอ 
          นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วม 
          การฝึกอบรม จ านวน 50 ราย 
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ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
(3)  เกษตรกรในพ้ืนท่ี อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง  

          จังหวัดพิจิตร มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  
          จ านวน 41 ราย 

2 พัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน  

2) การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สู่มาตรฐาน 

 

สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาคณุภาพสินค้าเกษตร 
สู่มาตรฐาน จ านวน 7 โครงการ งบประมาณรวม 10.45 
ล้านบาท ได้แก ่
1. การใช้จุลินทรีย์ควบคมุโรคตายพรายในการผลิต

กล้วยหอมทองคุณภาพดีตามมาตรฐานสินค้าเกษตร
เพื่อการส่งออกการพัฒนาแนวทางการลดปริมาณ
อะฟลาทอกซินในห่วงโซ่การผลติเมล็ดถั่วลิสง 

2. การพัฒนาระบบท าความเย็นชนิดสองระบบร่วม
แบบอัตโนมัตสิ าหรับโรงเรือนเพาะเห็ดหอมในเขต
พื้นที่ภาคกลางตอนบน 

3. การพัฒนาพันธุถ์ั่วฝักยาวเพื่อผลผลิตและคุณภาพฝัก 
4. การผลิตต้นกล้าคณุภาพดีโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ 
5. การเพิ่มความเข้มข้นวิตามินอีและกลีเซอรอลจาก

กระบวนการทรานสเ์อสเทอริฟิเคชันด้วยเอนไซม์
ส าหรับอุตสาหกรรมเวช 

6. การวิเคราะห์โซ่อุปทานของปลาช่อนในประเทศไทย 
7. การบริหารจัดการการผลติ vinegar และ coconut 

aminos เพื่อเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบผ่านกลุ่มเครือข่าย
แบบสานประโยชน์ร่วมกันภายใตค้วามคิด
กระบวนการผลติที่มีมาตรฐาน สู่ความยั่งยืน ปี 3 

ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินงานโครงการวิจัย 
คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1/2563 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
(1) เทคโนโลยีการลดปริมาณการใช้สารเคมีในการปลูก

พืชให้เกษตรกรน าไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม
ขยายผลในพื้นที่อ่ืนๆ 

(2) พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ไดม้าตรฐานด้าน
ความปลอดภัยให้มีความสามารถในการแข่งขันทาง
การค้าในตลาดโลก  

(3) สร้างความมั่นใจในการบรโิภค ด้วยความปลอดภัย
ของสินค้าเกษตร 

3.  การบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรตามแผนที่
การเกษตรเชิงรุก 
(Zoning by Agri-map) 

3) การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
การบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรตามแผนที่การเกษตร
เชิงรุก 

สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการบรหิารจดัการพื้นที่เกษตรตาม
แผนที่การเกษตรเชิงรุก จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 
2.42 ล้านบาท ได้แก่ การพัฒนาตน้แบบอุปกรณ์ IoT 
เพื่อตรวจวดัและควบคมุความชื้นในดินเพื่อการ
เพาะปลูกโดยประยุกต์การใช้งานร่วมกับ Agri Map  

ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินงานโครงการวิจัย 
คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1/2563 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
(1) ไดต้้นแบบเครื่องมือวัดความช้ืนในดินแบบอัตโนมตั ิ
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ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
(2) ไดต้้นแบบเครื่องมือวัดความช้ืนในดินรับข้อมูล 
     ผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต 
(3) ทราบถึงปัจจัยที่มผีลต่อการใช้เทคโนโลย ี
     อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งเพื่อการบริหารและจดัการ 
     ความช้ืนในดินใน 
(4) ได้ทราบถึงความต้องการของเกษตรกรในการ 
     ยอมรับเทคโนโลยีอินเตอร์เนท็ในทุกสิ่ง เพื่อการ 
     จัดการความช้ืนในดิน 
(5) ได้ทราบถึงรูปแบบการให้น้ าของพืชไร่และพืชสวน 
(6) ได้พัฒนาต่อยอดการใช้งานของ Agri Map 

4 เกษตรอินทรีย์ 4) การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์
ให้เกษตรกรทั่วไปสามารถ
ปฏิบัติได้จริง 

สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ให้
เกษตรกรทัว่ไปสามารถปฏิบัตไิด้จริง จ านวน 5 
โครงการ งบประมาณรวม 7.29 ลา้นบาท  
1. การพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศท่ีเหมาะสมต่อการ

เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรยี์เพื่อการบริโภคผลสด
และการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม 

2. วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตสวนชาแบบเกษตรกร
มีส่วนร่วมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเข้าสู่ระบบ
เกษตรอินทรีย ์

3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร
ผลิตผักเศรษฐกิจสูม่าตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่าง
ครบวงจร 

4. แนวทางยกระดับการผลิตขมิ้นชันของเกษตรกรใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใหไ้ด้มาตรฐาน GAP และ
เกษตรอินทรีย์ และเข้าสู่การเป็น Smart Farmer 

5. การเพิ่มมลูค่าข้าวกล้องหอมมะลอิินทรีย์หักโดย
พัฒนาการแปรรูปเป็นโปรตีนอินทรีย์ผงและน้ าตาล
มอลโทสจากข้าวอินทรีย ์

ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินงานโครงการวิจัย 
คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1/2563 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
(1) เทคโนโลยีการผลติและการจดัการผลผลิตสินค้า

เกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต
และการจัดการปัจจัยการผลิต และการจัดการ
ผลผลติที่ครบวงจร 

(2) การจัดการ อย่างถูกหลักวิชาการที่สามารถน าไป
ขยายผลสู่กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีเป้าหมาย เพื่อลด
การขยายพื้นท่ีเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการใช้
สารเคมีในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ า 

(3) พันธุ์แท้ และพันธุ์ลูกผสมที่เหมาะส าหรับการผลิต
ภายใต้ระบบอินทรีย์แบบแปลงเปดิ และส าหรับการ
ผลิตภายใตร้ะบบอินทรยี์เพื่อบรโิภคสดหรือแปรรูป 

(4) เกษตรกรเกิดอาชีพท่ียั่งยืนด้วยการปลูกพืชที่ไม่
ก่อให้เกิดการสะสมของสารพิษตกค้างใน   
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ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
สภาพแวดล้อม ด้วยการผลิตและดูแลการปลูกตาม
มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม 

5 การส่งเสริมเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 

5) การสนับสนุนทุนวิจัยส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตร
ผสมผสาน 

สนับสนุนทุนวิจัยส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตร
ผสมผสาน จ านวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 5.94 
ล้านบาท  
1. การควบคุมโรคเมลด็ด่างของข้าวและเพิ่มผลผลิต

ของข้าว โดยราปฏิปักษ์ศักยภาพสูง Talaromyces 
tratensis KUFA0091 

2. อิทธิพลของพืชร่วมระบบนิเวศนาข้าวต่อการดึงดดู
และเป็นแหล่งอาหารให้กับตัวห้ ามวนเขียวดูดไข่ 
(Cyrtorhinus lividipennis Reuter) ศัตรู
ธรรมชาติทีส่ าคัญของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
(Nilaparvata lugens Stål) 

3. วิธีการจัดการวัชพืชแบบผสมผสานเพื่อลดปรมิาณ
การใช้สารไกลโฟเซตและพาราควอตในพืช
เศรษฐกิจ 

ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินงานโครงการวิจัย  
คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1/2563 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
(1) เทคโนโลยีการผลติเพื่อเพิ่มผลผลติข้าวและลดการ

ใช้สารเคมีควบคุมโรคเมล็ดด่าง ในระบบการผลิต
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าวขาว กข. 57 โดยใช้
สารชีวภาพและชีวภณัฑ์ราทะเล T. tratensis  
KUFA 0091  

(2) องค์ความรู้ในการน าทรัพยากรจลุนิทรีย์ในทะเลมา
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อควบคุมโรคพืช 
 เป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีไม่เคยมีการศึกษามาก่อนใน
ประเทศไทย 

6 แผนการผลิตและ
การตลาดข้าว ครบวงจร 

6) การสนับสนุนทุนวิจัยตาม
แนวทางการแก้ปัญหาสินค้า
ข้าวทั้งระบบ 

สนับสนุนทุนวิจัยตามแนวทางการผลิตและการตลาด
ข้าวครบวงจรของรัฐบาล จ านวน 8 โครงการ 
งบประมาณรวม 19.01 ล้านบาท  
1. การเพิ่มผลผลติข้าวในพ้ืนท่ีเฉพาะโดยการมีส่วน

ร่วมของเกษตรกรและชุมชน 
2. การศึกษาฤทธ์ิของสารสกดัจากข้าวมะลินลิสรุินทร์

เพื่อพัฒนาเป็นผลติภณัฑส์ าหรับบรรเทาภาวะเรื้อน
กวางการศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดจากข้าวมะลินลิ
สุรินทรเ์พื่อพัฒนาเป็นผลิตภณัฑส์ าหรับบรรเทา
ภาวะเรื้อนกวาง 

3. การบ าบัดน้ าเสียชุมชนและหมุนเวยีนกลับมาใช้ใหม่
ของระบบบึงประดิษฐส์ าหรับการเพาะปลูกข้าว 

4. การประยุกต์ใช้ระบบชลประทานสมัยใหมร่่วมกับ
อินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่งเพื่อเพ่ิมผลผลติข้าว และ
บริหารจดัการน้ าสู่ความยั่งยืน 

5. การพัฒนาสายพันธุ์แม่ท่ีมีเรณูเป็นหมันเนื่องจาก
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ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
อุณหภูมิใหม้ีลักษณะการผสมข้ามได้อย่างกว้าง 
(Wide Compatibility, WC) หอม และมลีักษณะ
ทางการเกษตรที่ด ี

6. การศึกษาความหลากหลายของลกัษณะการสร้าง
ฟองอากาศเคลือบผิวใบ ภายใต้สภาวะน้ าท่วม เพื่อ
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวส าหรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
ทนน้ าท่วมฉับพลัน 

7. การพัฒนากระดาษซับน้ ามันจากฟางข้าวและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มเป้าหมาย 

8. “สกลนครโมเดล” การวิจัยเพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมข้าวไทยจากผลติภณัฑ์ข้าว จังหวัด
สกลนคร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัล 

ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินงานโครงการวิจัย  
คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1/2563 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
(1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการตลาดสินค้าข้าวตลอด

โซ่อุปทาน 
(2) การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย  
(3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคประชาชน ชุมชน 

หรือท้องถิ่น 
(4) ภาคเอกชนน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

7. ตลาดสินค้าเกษตร 7) การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการ
พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 

สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 
จ านวน 6 โครงการ งบประมาณรวม 6.38 ล้านบาท  
1. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาดและการ

สร้างตราสินคา้ผลิตภณัฑส์มุนไพรของ
ผู้ประกอบการในโครงการเมืองสมนุไพร จังหวัด 
สุราษฎร์ธาน ี

2. การวิเคราะห์ศักยภาพทางการค้าและแนวทางการ
ขยายตลาดการส่งออกผลติภณัฑน์้ ามันปาลม์ ใน
ตลาดทีม่ีศักยภาพ: กรณีศึกษาตลาดประเทศ
สหภาพเมียนมา และกัมพูชา 

3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูพืช
แบบผสมผสานส าหรับการผลิตพรกิอินทรีย์เพื่อการ
ส่งออก 

4. ศักยภาพทางการค้าและแนวทางการขยายโอกาส
การส่งออกผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปจากสมุนไพรไทยท่ีมี
ศักยภาพในตลาด 

5. การพัฒนาผลิตภณัฑ์และศึกษาปรมิาณสารส าคัญ
ของเห็ดเยื่อไผ่เพื่อการเพิ่มมลูค่าเชิงพาณิชย์ 

6. การพัฒนาโซ่อุปาทานข้าวเพื่อตอบสนองการตลาด
ยุคดิจิทัล 

ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินงานโครงการวิจัย  
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ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1/2563 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
(1) ผลการวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดในการสร้าง

ตราสินค้าผลิตภัณฑ ์
(2) ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประกอบการวางแผนหรือ

ออกมาตรการเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนากลไกใน
ระบบตลาดผลติภณัฑ ์

(3) เกษตรกร ผู้ประกอบการ และหนว่ยงานภาครัฐ 
และเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงรูปแบบและ
ระบบการจัดการโซ่อุปทาน และความเชื่อมโยงของ
ตลาด ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาด
ตา่งประเทศ 

(4) องค์ความรู้ ทักษะการเรียนรู้และทักษะความคิด
สร้างสรรคผ์ลงานผลติภณัฑ์เพื่อเป็นประโยชน์กับ
ผู้ประกอบการและชุมชนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
ภาคประชาชน ชุมชน หรือท้องถิ่นและการพัฒนา
ช่องทางการจัด 

(5) การตลาดในการสร้างตราสินค้าตน้แบบผลติภณัฑ์
และภาคเอกชนน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์

8 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

8) การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการ
บริหารจัดการน้ าอย่าง
เหมาะสม 

สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการบรหิารจดัการน้ าอย่าง
เหมาะสม จ านวน 11 โครงการ งบประมาณรวม 19.01 
ล้านบาท  
1. การบูรณาการระบบ GIS กับแบบจ าลอง HEC RAS 

เพื่อการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนท่ีขนาดใหญ ่
2. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจดัการทรัพยากรน้ า

ของเครือข่ายชุมชน ด้วยกระบวนการเรยีนรู้แบบมี
ส่วนร่วมในพื้นที่ลุ่มน้ าปิงตอนบน 

3. การพยากรณ์ฝนความละเอียดสูงเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าในภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย 

4. การบริหารจัดการน้ าแบบยดืหยุ่นโดยปรบัใช้หลาย
แหล่งน้ าร่วมกัน กรณีศึกษาฝายเหมืองหลวง  
อ าเภอจอมทอง จงัหวัดเชียงใหม ่

5. การประเมินความเสีย่งต่อปัญหาน้ าท่วมขังฉับพลัน
ในพื้นที่ชุมชนชานเมืองอันเนื่องจากการขยายตัว
ของพื้นที่เมือง กรณีศึกษา พ้ืนท่ีชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ่

6. การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานสเีขียวและการใช้
ที่ดินทางการเกษตรเพื่อสรา้งความทนทานต่อความ
เสี่ยงน้ าท่วมชุมชน กรณีศึกษาเมืองพุนพิน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธาน ี
 



12 
 

ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
7. การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบส าหรบัการวาง

แผนการเพาะปลูกท่ีเหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัด
ทางด้านน้ า (Crop optimization planner: COP) 

8. ความมั่นคงด้านน้ าและระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ า
สาขาเพชรบุรตีอนล่าง 

9. การวิเคราะห์ทรัพยากรน้ าและอุทกภัยในลุ่มน้ า
เพชรบุรีภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม 

10. นวัตกรรมการจดัการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ลุ่มน้ าสวยโดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อหนุนเสรมิ 

11. การศึกษานิเวศวิทยาแม่น้ าล าโดมใหญ่กับการเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่น 

ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินงานโครงการวิจัย  
คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1/2563 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
(1) ได้องค์ความรู้ และเทคโนโลยสี าหรับใช้เป็นระบบ

ฐานข้อมูลแม่น้ าสายหลัก หน้าตดัแม่น้ า และอาคาร
ชลศาสตร์ที่ส าคัญ ในระบบ Geography 
Information System (GIS) ในการวางแผนการ
บริหารจดัการทรัพยากรน้ าต่อไป 

(2) แนวทางการบริหารและจดัการน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
และเสรมิสร้างความมั่นคงดา้นน้ า 

(3) แบบแผน/แนวนโยบาย/แนวทางในการบริหาร
จัดการน้ าและการจัดการพื้นท่ี เพื่อป้องกัน รองรับ 
และแก้ปัญหาด้านอุทกภยั 

(4) แนวทางการพัฒนาและเสรมิสร้างความร่วมมือ 
ความเข้าใจร่วมกันในการแก้ไขปญัหาการบริหาร
จัดการน้ าเชิงพื้นที่โดยบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ชุมชน และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากระบวนการหรือแนวทาง
ขององค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
ระบบสารสนเทศข้อมูล และเทคโนโลยีในการ
บริหารจดัการทรัพยากรน้ าอยา่งเหมาะสม เพื่อ
ป้องกันสาธารณภัย 

(5) ลดความเสียหายในผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัต ิ
ด้านน้ าและการบริหารจดัการทรพัยากรน้ า  
ลดความขดัแย้งในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า 

9. การส่งเสริมการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าและการใช้
เครื่องจักรกลทาง
การเกษตรทดแทน
แรงงาน 

9) การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
มูลค่าสินค้าและการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร
ทดแทนแรงงาน 

สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อมูลค่าสินค้าและการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน จ านวน 5 
โครงการ งบประมาณรวม 18.18 ล้านบาท  
1. การพัฒนาต้นแบบรถล าเลียงเกลอืแบบตัวตัก

ด้านหน้ากึ่งอัตโนมตั ิ
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ล าดับ นโยบาย กษ. แผนงาน/โครงการ ของ สวก. ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
2. การเพิ่มมลูค่ากากผลเม่าที่เหลือจากการคั้นน้ าและ

เมลด็เม่าหลวงในรูปอาหารสุขภาพ 
3. การเพิ่มมลูค่ากระดูกเป็ดและผักเหลือใช้ในรูป

อาหารเสริมสุขภาพ 
4. การพัฒนาเครื่องปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบ

ลมอัดแบบอัตโนมตั ิ
5. การเพิ่มมลูค่าผลติภณัฑ์จากมะม่วงหิมพานต์ในรูป

อาหารสุขภาพ 

ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินงานโครงการวิจัย  
คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1/2563 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
1. ต้นแบบท่ีเหมาะกับสภาพการใช้งานและสามารถ

ใช้ได้จริง ช่วยลดปญัหาการขาดแคลนแรงงานคน 
และช่วยลดต้นทุนจากค่าแรงให้แก่เกษตรกร 

2. การผลิตเชิงพาณิชย์ท าให้ประชากรภาค
เกษตรกรรม ภาคการผลติทั้งของรัฐและเอกชน
สามารถน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลติไปใช้
ในการสร้างมลูค่าเพิ่มให้เศษวสัดุในรูปผลิตภณัฑ์
สุขภาพเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของตลาด
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์
การเกษตรให้แก่ประเทศ 

2. การบริหารจัดการทุนวิจัยผ่านกลไกประชารัฐ  
2.1  การบริหารจัดการทุนวิจัยผ่านกลไกประชารัฐ ในปีงบประมาณ 2562 สวก. ก าหนดแผนงาน 

การบริหารจัดการทุนวิจัยผ่านกลไกประชารัฐ และการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร และทุนวิจัยด้านการเกษตร แบ่งเป็น 1) การสนับสนุน
ทุนวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาภาคการเกษตรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและของ กษ. เป็นส าคัญ อาทิ การลดปัญหา
หมอกควันจากภาคการเกษตรของประเทศไทย การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern 
Economic Corridor) การพัฒนาแผนงานวิจัย “เกลือทะเล” การวิจัยเชิงพ้ืนที่ (แม่แจ่ม) และแผนการสนับสนุน 
ทุนวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพตามแผนปฏิรูปประเทศ และ 2) การสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ กลุ่มเรื่องข้าว  ปาล์มน้ ามัน  สมุนไพร  อาหารเพ่ือเพ่ิม
คุณค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคและการค้า พืชสวน/พืชไร่ สัตว์เศรษฐกิจ และการบริหารทรัพยากรน้ า  

2.2  สานต่อนโยบายพลังประชารัฐ พัฒนาต่อยอด ผลักดันการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย  สวก. 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และภาคเอกชน จัดกิจกรรม “รอบรู้งานวิจัย กับ สวก.” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก น าเสนอโครงการวิจัยจ านวน 3 โครงการ ที่มีการบูรณการในท างาน
ร่วมกัน ทั้งหน่วยภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและนโยบาย
ของรัฐบาล มุ่งให้เกิดการน าโครงการวิจัยที่มีศักยภาพและพร้อมถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งโครงการที่มี
ภาคเอกชนเข้าร่วมการวิจัย โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้โดยด าเนินงานใน
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ลักษณะความร่วมมือทางวิชาการ มีกรอบความร่วมมือจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ คือ 1) ร่วมกันศึกษา วิจัย พัฒนา 
และต่อยอดโครงการวิจัยการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการน าผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ 2) ร่วมกัน
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และ   3) ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร โดยการร่วมก าหนดแผนงานและกิจกรรม ตลอดจนการ
ติดตามผลการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต 

2.3  Agricultural Policy Forum : เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สวก. จัดการประชุมการวิจัยเพ่ือ
สนับสนุนเชิงวิชาการในการแก้ปัญหาและผลกระทบจากกรณีพิพาทเรื่องอ้อยและน้ าตาลกับบราซิลในองค์การ
การค้าโลก (WTO) ณ เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์
ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ  เพ่ือที่จะน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายในการบริหารจัดการระบบอ้อยและน้ าตาลทรายของประเทศ
ไทย พร้อมน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การติดตาม ประเมิน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหากรณีพิพาทเรื่อง
อ้อยและน้ าตาลกับบราซิลในองค์การการค้าโลก (WTO) และจัดท าแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ าตาลตามข้อผูกพันกับ WTO ที่ให้ล าดับความส าคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร” เป็นล าดับแรก 

2.4  การบริหารจัดการภัยแล้ง ผ่านโปรแกรมบนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการพัฒนาระบบ
การรายงานและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งน้ าต้นทุนระดับหมู่บ้าน เพ่ือบริหารจัดการภัยแล้ง 
ผ่านโปรแกรมบนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ สวก. ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย 
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนาระบบการรายงานและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
แหล่งน้ าต้นทุนระดับหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเอกโอชา สตาร์ฮอลล์ จังหวัดเชียงราย 
เพ่ือบริหารจัดการภัยแล้ง ผ่านโปรแกรมบนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่” เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระดับหมู่บ้าน จ านวน 18 อ าเภอ ในการส ารวจและรายงานข้อมูลสาธารณภัย 
และเรียนรู้ การพัฒนาระบบการรายงานและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งน้ าต้นทุนระดับหมู่บ้าน 
เพ่ือบริหารจัดการภัยแล้ง ผ่านโปรแกรมบนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสาธิตการท า งาน “Application 
ระบบรายงานข้อมูลสาธารณภัย (Mr.DIT)” ส าหรับการน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงราย 

2.5  การชี้แจงกรอบการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2563 พร้อมประกาศรับบทบาท บริหารจัดการ
งานวิจัยและนวัตกรรมการเกษตรทั้งประเทศ สวก. จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักวิจัย เกี่ยวกับ 
กรอบการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ของ สวก. จ านวน 7 คลัสเตอร์ ได้แก่ ข้าว  ปาล์มน้ ามัน  สมุนไพร  พืชสวน/พืชไร่  
อาหารเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคและการค้า  สัตว์เศรษฐกิจ  และการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ า พร้อมประกาศความพร้อมในการปรับบทบาทของ สวก. เพ่ือบริหารจัดการงานวิจัยด้านการเกษตร ยกระดับการ
พัฒนางานวิจัยภาคการเกษตรของไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีนักวิจัย ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน 
และผู้ประกอบการ ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน กว่า 800 คน 
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3. ผลงานเด่น และกิจกรรมส าคัญของ สวก.  
3.1 การสนับสนุนทุนการศึกษาโครงการทุนปริญญาตรี เฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9 เพื่อ

เกษตรกรรุ่นใหม่” โครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.๙ เพ่ือเกษตรกรรุ่นใหม่ สวก. ร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนโอกาสด้านการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
จัดโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9 เพ่ือเกษตรกรรุ่นใหม่” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผลิตบัณฑิตด้านเกษตรรุ่นใหม่เป็นผู้น าชุมชน ยกระดับอาชีพเกษตรกรรมให้
ก้าวไกล โดยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการ
สนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เกษตรกรไทย โครงการดังกล่าวเป็นหลักสูตรศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี 2 ปี เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านการเกษตรยุคใหม่ ตอบสนองการพัฒนาก าลังคนและพัฒนาภาค
การเกษตรของประเทศไทย หวังให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต บุคลากรมีความรู้ความสามารถ สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรรม โดย สวก. 
สนับสนุนทุนการศึกษาปีละ 30 ทุน จ านวน 3 ปี (2562-2564) งบประมาณรวม 3 ปี 31.50 ล้านบาท เพ่ือเป็น
กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพ่ือผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งผู้สมัครขอรับทุนจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานในสังกัด กษ. เป็น Smart Farmer หรือ 
Young Smart Farmer   

3.2 ผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องอาหาร “Food Revolution : ปฏิวัติความคิด ร่วมพลิกธุรกิจอาหาร
อนาคต” เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร สวก. จัดกิจกรรมสัมมนา
เปิดตัวเทคโนโลยีและนิทรรศการจากผลงานวิจัยกลุ่มเรื่อง “อาหารสุขภาพและความงาม” มุ่งเน้นกรอบวิจัย 4 เรื่อง 
ได้แก่ 1) ความมั่นคงอาหาร 2) การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับด้านคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร 3) อาหารศึกษา และ 4) การบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตอาหารตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการแปรรูป
ให้มีผลผลิตสูง มีความปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐานและมีคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งส่งเสริมและผลักดัน
ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ เพื่อให้สามารถน าผลจากงานวิจัยไปใช้ใน
การบริหารจัดการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจหรือใช้ในการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้แก่ผู้ประกอบการเพ่ือประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3.3 Application อาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี AR สวก. ร่วมกับ สถาบันอาหาร กระทรวง
อุตสาหกรรม เปิดตัว Application อาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) สร้างความตระหนัก
และการรับรู้ในเรื่องของอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ตามยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศ และ
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เพ่ือสนับสนุนระบบมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ให้ได้
มาตรฐานและมีความปลอดภัย เสริมสร้างระบบการตรวจสอบรับรอง ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การควบคุมตลอดห่วงโซ่การผลิต และบริหารจัดการองค์ความรู้และกลไกของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ บูรณาการการท างานทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้
มาตรฐานและมีความปลอดภัย ส าหรับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานโลก โดยจะมีทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับผู้ผลิต เพ่ือให้ได้ระบบการตรวจสอบ
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ย้อนกลับและระบบเฝ้าระวัง ซึ่งจะช่วยท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านอาหารปลอดภัยได้โดยง่าย และ
สอดคล้องกับพฤติกรรม หรือ lifestyle ของผู้บริโภคในยุค ผู้ที่สนใจจะทดลองใช้งาน Application อาหารปลอดภัย
ด้วยเทคโนโลยี AR นี้ ท่านสามารถ Download Application โดยค้นหาชื่อ  Food Safety AR หรือเพียงสแกน QR 
code ก็สามารถทดลองเข้าใช้งาน Application ได้ทั้ง ระบบ iOS และ Android 

3.4 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (TRE 2019) “วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” สวก. เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” วันที่ 7 เมษายน 
2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด 
“วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยน าผลงานวิจัยที่รับถ่ายทอดสิทธิ์เทคโนโลยีแล้ว และ
ผลงานวิจัยภายใต้แผนมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ มาจัดแสดง 7 กลุ่มเรื่อง อาทิ 1) การวิจัย
การควบคุมข้าววัชพืชและวัชพืชด้วยเทคนิคสารต้านพิษในนาข้าว 2) การวิจัยไฮโดรเจลสมานแผลในสัตว์ของสารสกัด
น้ าส้มควันไม้ที่ผลิตจากกะลาปาล์มน้ ามัน 3) อาหารเสริม และสปา โครงการวิจัยการบูรณาการชาเมี่ยงเพ่ือสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 4) การวิจัยเครื่องวัดความแก่-สุกของผลมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองด้วยไดอิ
เล็กทริกเซ็นเซอร์แบบเคลื่อนที่ได้ 5) การวิจัยประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์ 6)การวิจัยโคขุนลูกผสมโคนมเพศผู้ 
และ 7) การวิจัยการพัฒนาการบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสมเพ่ือปฏิรูปภาคการใช้น้ าเกษตรกรรมของประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังเป็นเวทีเชื่อมโยงการวิจัยของไทยที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในระดับประเทศและนานาชาติ 
รวมถึงการสร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคลื่อน และให้เกิดกลไกสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

3.5 เปิดตัวเทคโนโลยีผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องข้าวและสมุนไพร “นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าข้าวและสมุนไพร
สู่การลงทุนเชิงธุรกิจ” สวก. จัดกิจกรรมสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องข้าวและ
สมุนไพร “นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าข้าวและสมุนไพรสู่การลงทุนเชิงธุรกิจ” เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ สี่ กรุงเทพมหานคร มีผลงานวิจัยที่ส าเร็จจนได้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่พร้อม
เผยแพร่ เพ่ือส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ 
รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  
โดยแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพ่ือช่วยสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
เกษตรและภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้น  อาทิ 1) ผลิตภัณฑ์หมี่โคราชกึ่งส าเร็จรูป  
2) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากโหระพาและกะหล่ าปลี เพ่ือยับยั้งการย่อยไขมัน 3) ผลิตภัณฑ์เสริมความงามจาก
สาหร่ายดูนาลิเอลล่า 4) ผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากสารสกัดน้ ามันอะโวคาโด  5) สารลดแรงตึงผิวชีวมวลจาก
น้ ามันร าข้าว 6) ต ารับยาต้านเบาหวานของโรงพยาบาลกาบเชิง และ 7) ต ารับยาสมุนไพรไทยเสาธงตายต่อการ
รักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศในชาย เป็นต้น  

3.6 เปิดตัวเทคโนโลยีผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องพืชสวน/พืชไร่ฯ “ปลดล็อคนวัตกรรมเกษตรไทย เพื่อ
ผลผลิตที่ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สวก. จัดกิจกรรมสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีและนิทรรศการ
ผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องพืชสวน/พืชไร่ฯ และจัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยโครงการ “การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพ่ือรองรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่การสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนธุรกิจสินค้าเกษตรแปรรูป
อย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของประเทศไทย รุ่นที่ 2” ระหว่าง สวก. และภาคเอกชนผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร จ านวน  
6 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท พี แอนด์ พี ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จ ากัด 2) บริษัท ไฟฟ์นิวทริชั่น จ ากัด 3) บริษัท พรทิพย์ 
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(ภูเก็ต) จ ากัด 4) บริษัท หอมดี จ ากัด  5) บริษัท ภาขจรฟู้ด จ ากัด  6) บริษัท แพนโทริ เค จ ากัด และ 7) จัดลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor of Innovation, EECi)” ระหว่าง สวก. และ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมถึงแนวทางการสนับสนุน
กิจกรรมด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม (Grand ballroom) โรงแรมรามาการ์เด้นส์  
กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อ านวยการ (สวก.) และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อ านวยการ สวทช. 
ร่วมลงนาม การจัดกิจกรรมสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องพืชสวน/พืชไร่ฯ ทั้งใน 
เชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ ในวันนี้มีผลงานวิจัยไม่น้อยกว่า 15 โครงการ โดยมีผลงานไฮไลท์ เช่น 1) กล้วยไม้
ลูกผสมฟาแลนนอฟซิสชนิดใหม่ 2) การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาและฟักทองในระบบอินทรีย์ 3) หุ่นยนต์ฉีดพ่นทุเรียน 
4) เครื่องคัดขนาดเมล็ดกาแฟ 5) บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะชนิดอินดิเคเตอร์ความสดของผักสลัด 6) เครื่องวัดความแก่-สุก
ของผลมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง และ7) ชุดตรวจคัดแยกมะละกอปลอด GM ในระยะต้นกล้าและผล เป็นต้น อีกทั้งยังมี
การเสวนา เรื่อง “ศักยภาพและการยอมรับเทคโนโลยีจากงานวิจัย : ใช้ไม่ได้หรือใช้ไม่ถูก” เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมอง
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการน าผลงานวิจัยของ สวก. ไปใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดแรงจูงใจในการ
น าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจได้จริง 

 
 

 

 


