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บทสรุป
ผู้บริหาร

ปีงบประมาณ 2561 ปีท่ี 2 ของการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สวก.
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) ผลการด�ำเนินงานมีความก้าวหน้าเป็นไป
ตามแผนปฏิ บั ติ ง านที่ ว างไว้ เ ป็ น อย่ า งดี ซึ่ ง ผลการด� ำ เนิ น งาน
ด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1 การสนับสนุนทุนวิจัย
1.1 โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 12 โครงการ งบประมาณ 13.503 ล้านบาท
1) โครงการวิจัยเชิงสาธารณะ 5 โครงการ
2) โครงการวิจัยเชิงนโยบาย 1 โครงการ
3) โครงการวิจัยเชิงพาณิชย์ 6 โครงการ
1.2 โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 7 กลุ่มเรื่อง 284
โครงการ งบประมาณ 529.961 ล้านบาท
1) กลุ่มเรื่องข้าว 51 โครงการ
2) กลุ่มเรื่องปาล์มน�้ำมัน 22 โครงการ
3) กลุ่มเรื่องสมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 78 โครงการ
4) กลุ่มเรื่องพืชสวน/พืชไร่ 52 โครงการ
5) กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยส�ำหรับผู้บริโภคและการค้า 31 โครงการ
6) กลุ่มเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ 25 โครงการ
7) กลุ่มเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ 25 โครงการ
1.3 โครงการวิจัยตอบสนองนโยบาย เป้าหมายรัฐบาล และระเบียบวาระแห่งชาติ และโครงการวิจัยท้าทายไทย
4 กลุ่มเรื่อง 7 โครงการ งบประมาณ 88.177 ล้านบาท
1) Food Valley 3 โครงการ
2) Safe Food For All 1 โครงการ
3) กลุ่มเรื่องบริหารน�้ำแล้งน�้ำท่วม 2 โครงการ
4) FMD 1 โครงการ

2 การผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
2.1 การยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 79 ค�ำขอ
1) สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 5 ค�ำขอ
2) สิทธิบัตรการออกแบบ 2 ค�ำขอ
3) อนุสิทธิบัตร 65 ค�ำขอ
4) คุ้มครองพันธุ์พืช 1 ค�ำขอ
5) ลิขสิทธิ์ 6 ค�ำขอ
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2.2 การน�ำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ 116 โครงการ
1) เชิงนโยบาย 5 โครงการ
2) เชิงสาธารณะ 35 โครงการ
3) เชิงพาณิชย์ 76 โครงการ
2.3 มูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และการเงินจากการน�ำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
คิดเป็นมูลค่ารวม 1,281.587 ล้านบาท

3 การพัฒนาบุคลากรวิจยั การเกษตร
1)
2)
3)
4)
5)

ทุนการศึกษาปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี จ�ำนวน 15 ทุน
ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบตั กิ ารวิจยั ต่างประเทศ จ�ำนวน 8 ทุน (ทุนฝึกอบรม 8 ทุน)
ทุนน�ำเสนอผลงานวิจัย ต่างประเทศ จ�ำนวน 14 ทุน (Oral Presentation)
ทุนโครงการพัฒนาทีมบุคลากรวิจัย จ�ำนวน 5 ทีม รวม 13 ทุน
การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานวิจัย จ�ำนวน 14 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 389 คน

4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตร
1) การพัฒนาเป็นศูนย์กลางข้อมูลงานวิจยั การเกษตรของประเทศ มีหน่วยงานและข้อมูลงานวิจยั ในระบบ TARR
(Thailand Agricultural Research Repository) จากเดิม 11 หน่วยงาน เพิ่มขึ้นอีก 14 หน่วยงาน
รวมเป็น 25 หน่วยงาน และมีข้อมูลงานวิจัยจ�ำนวน 28,219 รายการ
2) การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลด้านวิจยั การเกษตร ได้เพิม่ จ�ำนวนคลังข้อมูลวิจยั การเกษตร จ�ำนวน 6 ชนิด
และปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการวิจยั ได้นำ� ระบบ Business Intelligence (BI) มาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา
3) การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรูด้ า้ นการเกษตรสูส่ าธารณะ โดยการผลิตและเผยแพร่สอื่ Motion Graphic
ผลิตและเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ จ�ำนวน 10 เรื่อง และจัดท�ำ e-Book เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ได้รวบรวมงานวิจัย
และองค์ความรู้ด้านการเกษตรของ สวก. เพื่อจัดท�ำเป็น e-Book จ�ำนวน 11 เล่ม

5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สวก.
กิจกรรมฝึกอบรม 44 หลักสูตร
1) การเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการ ส�ำหรับผู้บริหาร (5 หลักสูตร)
2) การอบรมเชิงปฏิบัติการตามผลประเมินขีดสมรรถนะที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (20 หลักสูตร)
3) การพัฒนาอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งรูปแบบ In-House Trainings และ Public Trainings (19 หลักสูตร)

6 ความร่วมมือระหว่างองค์กร
1) ความร่วมมือกับองค์กรในประเทศ 3 ฉบับ
2) ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ 2 ฉบับ
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ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2546 โดยมีทุนด�ำเนินการขัน้ ต้นประมาณ 3,000 ล้านบาท

Vision

วิสัยทัศน์

สวก. เป็นผู้นำ�ในการบริหารการวิจัยการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

Mission

1
ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาการวิจัยการเกษตร
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พันธกิจ

2
ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยการเกษตร

3
ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการวิจัยการเกษตร

ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานของ สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ก�ำหนดแผนยุ ทธศาสตร์การด�ำเนินงานของ สวก.
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามวัตถุประสงค์การจัดตัง้ องค์กร เพื่อเป็นทิศทางการด�ำเนินงานของ สวก. ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศ ตอบโจทย์การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ ภายใต้บริบท
ของโลกและของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่

1
2
3
4

การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู ้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร

CORE
VALUE

ค่านิยมหลัก

POSITIVE THINKING

คิดเชิ งบวก เชิ งสร้างสรรค์ เป็ นประโยชน์

ACTIVE APPROACH

ท�ำงานเชิ งรุก

RELIABLE SERVICES

บริการประทับใจ

DETERMINATION for GOOD
GOVERNANCE & DEVOTED

มุ ่งมีธรรมาภิบาล ท�ำงานอย่างทุ่มเท

ACHIEVE WITH UNITY

ส�ำเร็จด้วยพลังสามัคคี
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ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับแผนยุ ทธศาสตร์การด�ำเนินงานของ สวก.
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
นโยบายและยุทธศาสตร์
นโยบายและยุทธศาสตร์

สาระสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง
สาระสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580)

กรอบการพัฒนาประเทศไทยระยะยาว เพื่อพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยัน่ ยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลือ่ นตามแนวคิด “ปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ผ่ า นกลไก “ประชารั ฐ ” การวิ จั ย ด้ า นการเกษตร
มีบทบาทที่ส�ำคัญ 4 ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้อง คือ
1) ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นโดยอาศัยการวิจัยและพัฒนา
2) การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3) ความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้ที่พอเพียงกับการด�ำรงชีวิต
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
เน้นการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ
ผลิตที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ปรับ
เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไทยไปสู ่ เ ศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม
(Value-Based Economy)

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมี
เป้าหมายเพือ่ เพิม่ ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และเพิม่
ความสามารถในการประยุ ก ต์ ใช้ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม
เพือ่ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ส�ำคัญ 3 แนวทาง คือ
1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจยั และพัฒนาและผลักดันสูก่ ารใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม
2) พัฒนาผูป้ ระกอบการให้เป็นผูป้ ระกอบการทางเทคโนโลยี
3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และ
นวัตกรรม อาทิ การพัฒนาบุคลากรวิจยั เป็นต้น

3. แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการส่งเสริมการวิจยั พัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร การผลักดันผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ และ
พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทัว่ ถึง
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สรุปกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานของ สวก.
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล
1.1
1.2

1.3
1.4

กลยุ
เป้
กลยุทธ์ธ์
เป้าาประสงค์
ประสงค์
การกำ�หนดทิศทางการพัฒนา มีผลงานวิจัยเพื่อนำ�ไป
งานวิจัยด้านการเกษตร
ใช้ประโยชน์
การสนับสนุนทุนโครงการ
วิจัยภายใต้กรอบการวิจัย
ของ สวก. และตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
การบริหารจัดการโครงการ
วิจัย
การสร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือและเครือข่ายการวิจัย
กับหน่วยงานต่างๆ

1.5 การผลักดันผลงานวิจัยสู่
การนำ�ไปใช้ประโยชน์
1.6 การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันงาน
วิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์
สูงสุด
1.7 การบริการหลังการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และติดตามผล
กระทบจากการนำ�ผลงานวิจยั
ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดด
กลุ
หมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้วิจัยทั้งในประเทศ
1. รายงานสรุปทิศทางภาค
และต่างประเทศ
การเกษตรในอนาคต
2. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา
ด้านการเกษตร จำ�นวน 2,500
ล้านบาท
3. จำ�นวนหน่วยงานในเครือข่าย
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 หน่วยงาน
4. ร้อยละ 80 ของบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือที่ดำ�เนินการอยู่
(Active) มีการดำ�เนินกิจกรรม/
โครงการ

ผลงานวิจัยสามารถนำ� ร้อยละของจำ�นวนผลงานวิจัยที่
ไปใช้ประโยชน์ได้
กลุม่ เป้าหมายนำ�ไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(ทั้งในเชิงนโยบาย
เชิงสาธารณะ และ
เชิงพาณิชย์)

ผู้ใช้ประโยชน์ทุก
กลุ่ม (ผู้กำ�หนด
นโยบาย/ภาครัฐ/
ภาคธุรกิจ (มุ่งเน้น
SMEs)/เกษตรกร
และผู้บริโภค)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
กลยุ
เป้าประสงค์
กลยุททธ์ธ์
ประสงค์
2.1 การสร้างบุคลากรด้านวิจัย 1. เพิม่ จำ�นวนบุคลากร
การเกษตรรุ่นใหม่
ด้านวิจยั การเกษตร
2.2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ 2. มีเครือข่ายนักวิจยั
บุคลากรวิจัย
การเกษตร
2.3 การบริหารจัดการทุนพัฒนา 3. พัฒนาศักยภาพใน
บุคลากรวิจัย
ด้านการวิจยั ของ
บุคลากร กษ.

ตัตัววชีชี้ว้วัดัด
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรวิจยั ทีไ่ ด้
รับการสนับสนุนทุนเป็นบุคลากร
ของ กษ. (ทุนการศึกษา/ทุน
ปฏิบตั กิ ารวิจยั )
2. มีฐานข้อมูลนักวิจัยด้าน
การเกษตร
3. จำ�นวนทุนพัฒนาบุคลากรด้าน
วิจยั การเกษตรรุน่ ใหม่ 10 ทุน/ปี

กลุ
เป้าาหมาย
หมาย
กลุ ่มเป้
นักวิจัยด้าน
การเกษตร (ทั้งใน
กษ. และภายนอก
กษ.)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและสื่อสารองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ
กลยุ
เป้เป้าาประสงค์
กลยุททธ์ธ์
ประสงค์
3.1 การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูล 1. ฐานข้อมูลด้าน
งานวิจัยการเกษตรด้วย
การเกษตรเชิงลึก
นวัตกรรมสารสนเทศ
2. เครือข่ายฐานข้อมูลที่
3.2 การพัฒนาและบริหารจัดการ
ครอบคลุม
ข้อมูลด้านวิจัยการเกษตร
3.3 การพัฒนาและเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านการเกษตร
สู่สาธารณะ

ตัตัววชีชี้ว้วัดัด
กลุ
หมาย
กลุ่ม่มเป้
เป้าาหมาย
1. จำ�นวนฐานข้อมูลทัง้ หมดทีม่ กี าร ผู้วิจัย/ผู้ใช้
เผยแพร่เพิม่ ขึน้ อย่างน้อย 10 ฐาน ประโยชน์ทุกกลุ่ม
2. มีระบบฐานข้อมูลด้านการวิจยั
การเกษตรทีเ่ ชือ่ มโยงกับ
หน่วยงานภายนอก
3. จำ�นวนการอ้างอิง (Reference)
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5
4. จำ�นวน IP ของการใช้ฐานข้อมูล
ด้านการเกษตรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10
5. จำ�นวนสือ่ ความรูด้ า้ นการเกษตร
แบบเข้าใจง่ายที่มีการเผยแพร่
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 สื่อ
ความรู้

3.4 การสร้างภาพลักษณ์และ
สวก. เป็นองค์กรที่เป็น ร้อยละ 80 ของจำ�นวนกิจกรรม/
ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็น ทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง งานตามแผนประชาสัมพันธ์ของ
ที่รู้จัก
สวก.
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ผู้วิจัย/ผู้ใช้
ประโยชน์ทุกกลุ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร
กลยุ
กลยุททธ์ธ์
4.1 การกำ�หนดโครงสร้างอัตรา
กำ�ลังและสรรหาบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม
4.2 การบริหารและพัฒนาความ
รู้ความสามารถของบุคลากร
ให้มคี วามเป็นมืออาชีพ
(Smart Officer)
4.3 การนำ�ระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
4.4 การทบทวนแก้ไขกฎระเบียบ/
ข้อบังคับให้มีความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน
4.5 การกำ�หนดยุทธศาสตร์และ
แผนงานตามนโยบาย
4.6 การติดตามและประเมินผล
การดำ�เนินงานของ สวก.
4.7 การพัฒนาคุณภาพการดำ�เนิน
งานของ สวก.
4.8 การกำ�หนดกลยุทธ์เพื่อความ
ยั่งยืนทางการเงิน และบริหาร
จัดการเงินทุนของ สวก. ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้
ตัตัววชีชี้ว้วัดัด
กลุ
หมาย
เป้าาประสงค์
ประสงค์
กลุ่ม่มเป้
เป้าาหมาย
องค์กร/คนใน
สวก. เป็นองค์กรผู้นำ�ด้าน 1. มีแผนการบริหารจัดการ
การวิจัยการเกษตร ที่มี
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร องค์กร
บุ ค ล า ก ร มื อ อ า ชี พ
เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์
มี ร ะบบงานที่ ทั น สมั ย
การดำ�เนินงาน ฉบับที่ 4
มี ค ว า ม ค ล่ อ ง ตั ว สู ง
2. มีแผนพัฒนาบุคลากรราย
มี ก ลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
บุคคลในระยะของแผน
จัดการที่ดี และมีความ
ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน
มั่นคงทางการเงิน
ฉบับที่ 4
3. มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ
4. มีระบบ e-Office ที่มี
ประสิทธิภาพ
5. ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการใน
สำ�นักงานได้รับความพึงพอใจ
6. ร้อยละ 70 ของปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจากกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ได้รับการแก้ไข
7. ร้อยละ 90 ของการดำ�เนินการ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
งานประสบความสำ�เร็จ
8. ร้อยละ 80 ของโครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ได้รับ
การติดตามและประเมินผล
9. ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการ
ภายนอกได้รับความพึงพอใจ
10. จัดหาเงินทุนจากหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อตอบสนองต่อ
พันธกิจขององค์กร จำ�นวน
2,000 ล้านบาท
11. มีรายได้จากการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ขององค์กร จำ�นวน
150 ล้านบาท
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สารประธานกรรมการบริหาร
สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพนั ธกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวติ เกษตรกรให้มคี วามมัน่ คง พัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด ส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ และส่งเสริมให้มีการ
บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน โดยมีเป้าประสงค์ คือ 1) เพือ่ สร้างความ
ภูมใิ จในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพึง่ ตนเองได้ มีการถ่ายทอดความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง เกิดการรวมกลุม่ ของเกษตรกร
เพือ่ เชือ่ มโยงเครือข่ายกับภายนอกอย่างเข้มแข็ง และลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางรายได้ 2) เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรยกระดับผลิตภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ให้ตอบ
สนองความต้องการของตลาด 3) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร รวมทั้งพัฒนางานวิจัย
เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ และ 4) เพือ่ ให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร ภายใต้วสิ ยั ทัศน์
“ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดน�ำการผลิต ชีวติ เกษตรกรมีคณ
ุ ภาพ ทรัพยากรการเกษตร
มีความสมดุลและยั่งยืน”
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. หน่วยงานภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพันธกิจหลักที่ส�ำคัญ คือ 1) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยการเกษตร
2) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 3) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการวิจัยการเกษตร โดยมุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและนโยบายของ
รัฐบาล สนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ ซึง่ จ�ำเป็นจะต้องมีการน�ำงานวิจยั
เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ผมในนามประธานคณะกรรมการบริหารส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร ขอเป็นก�ำลังใจให้กบั ผูบ้ ริหาร ตลอดจน
เจ้าหน้าทีท่ กุ ท่านได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยให้บริการประชาชนผ่านงานวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยค�ำนึงถึงความถูกต้องและเป็นธรรม เพือ่ ให้สำ� นักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร เป็นผูน้ ำ�
ในการบริหารการวิจยั การเกษตร เพือ่ สร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยัง่ ยืน

(นายอนันต์ สุวรรณรัตน์)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการบริหารสำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
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นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
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สารผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ด�ำเนินงานตามพันธกิจหลักในการส่งเสริม
สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการวิ จั ย การเกษตร ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย การเกษตร
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2561
ด้านการสนับสนุนทุนวิจยั ได้อนุมตั งิ บประมาณกว่า 631 ล้านบาท ให้กบั โครงการวิจยั ด้านการเกษตร จ�ำนวน 303 โครงการ
ด้านการผลักดันผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ได้ดำ� เนินการยืน่ ขอรับความคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา จ�ำนวน 79 ค�ำขอ
ทัง้ ในรูปแบบของสิทธิบตั รการประดิษฐ์ สิทธิบตั รการออกแบบ อนุสทิ ธิบตั ร การคุม้ ครองพันธุพ์ ชื และการจดลิขสิทธิ์
โดยได้มีการผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ส�ำเร็จทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ จ�ำนวน
116 โครงการ สามารถสร้างมูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และมูลค่าทางการเงิน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า
1,281 ล้านบาท ด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัย ได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทุนฝึกอบรม
หรือปฏิบตั กิ ารวิจยั ต่างประเทศ ทุนน�ำเสนอผลงานวิจยั ต่างประเทศ ทุนโครงการพัฒนาทีมบุคลากรวิจยั และยังได้จดั
หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิจัย จ�ำนวน 14 หลักสูตร
ส�ำหรับพันธกิจด้านส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร เพื่อมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลด้านการเกษตร ทีไ่ ด้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และพัฒนา โดยได้มกี ารบูรณาการ
ฐานข้อมูลงานวิจัยร่วมกับ 25 หน่วยงาน มีข้อมูลงานวิจัยในระบบ TARR (Thailand Agricultural Research
Repository) จ�ำนวน 28,219 รายการ จัดท�ำคลังข้อมูลวิจยั การเกษตร เพือ่ เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ เพิม่ ขึน้ อีก 6 ชนิด
คือ กล้วยหอม ลิ้นจี่ กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล ปลาหมึก และปลาทูน่า/ซาร์ดีน และได้มีการน�ำระบบ Business
Intelligence (BI) มาใช้ในการบริหารทรัพย์สนิ ทางปัญญา และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เพือ่ ให้งา่ ย
ต่อการบริหารจัดการ และสามารถติดตามสถานะของสิ่งประดิษฐ์ได้
ทัง้ นี้ ภาพรวมผลการด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบตั งิ านของ สวก. ในปี 2561 อยูใ่ นระดับคุณภาพ กล่าวคือ
มีผลการด�ำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ และในปี 2561 สวก. ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นล�ำดับที่ 2 ในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ประเภทองค์การ
มหาชน จ�ำนวน 55 แห่ง และเป็นล�ำดับที่ 5 ของหน่วยงานภาครัฐทั้งประเทศ จ�ำนวน 426 แห่ง
สวก. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศต่อไป ให้สมดั่งวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า “สวก. เป็นผู้น�ำในการ
บริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน”

(นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
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ความภาคภูมิใจของ สวก.
ปี 2561
สวก. ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปี 2561
เป็นล�ำดับที่ 2 ในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
ประเภทองค์การมหาชน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment
: ITA) ปีงบประมาณ 2561 ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สวก. ได้ผลคะแนน
การประเมิ น 95.72 เป็ น อั น ดั บ 2 ขององค์ ก ารมหาชน
จ�ำนวน 55 แห่ง และเป็นอันดับ 5 ของหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งประเทศ จ�ำนวน 426 แห่ง

สวก. ได้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท�ำงานขององค์กร และพัฒนาระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถบริหาร
งานวิจยั ได้อย่างครบวงจร สามารถส่งมอบงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานและตรงความต้องการของผูใ้ ช้งาน ท�ำให้ได้รบั การรับรอง
ระบบงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 (มอก.9001-2559) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิ หรือ สรอ. ใน 3 ขอบข่ายงานคือ 1. การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร 2. การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และ
3. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 17
ตุลาคม 2560 - 16 ตุลาคม 2563
16
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ผลการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2561

ผลการดำ�เนินงาน

ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ เรียกว่า “นโยบาย 3 ต.” ได้แก่
ต่ อ – เติ ม – แต่ ง    โดย “ต่ อ ” คื อ การสานต่ อ นโยบายเดิ ม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ดี อ ยู ่ แ ล้ ว
ให้มีการขยายผลต่อเนื่อง “เติม” คือ การเพิ่มรายละเอียดให้โครงการเดิมที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่ม
จ�ำนวนคน และเพิ่มงบประมาณ เป็นต้น และ “แต่ง” คือ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้น เน้น
ผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นที่ตั้ง ท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดย สวก. ได้ด�ำเนิน
การตามนโยบายต่างๆ รวม 7 นโยบาย ดังนี้
นโยบาย
รมว.กษ.
นโยบาย
1. เกษตรแปลงใหญ่

ผลการดำ�เนินนงานปี
งานปี 2561
ผลการดำ�เนิ
2561

สนับสนุนทุนวิจยั “โครงการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าข้าว” จ�ำนวน 4 โครงการ
งบประมาณ 22.72 ล้านบาท ด�ำเนินงานวิจยั ใน 7 พืน้ ที่ ได้แก่ จังหวัดสุรนิ ทร์ ชัยนาท มหาสารคาม อุบลราชธานี
นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา และสุพรรณบุรี
2. ศู น ย ์ เ รี ย น รู ้ ก า ร เ พิ่ ม ผลักดันผลงานวิจยั สูก่ ารใช้ประโยชน์ผา่ น ศพก. จ�ำนวน 6 โครงการ ในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ถ่ายทอด
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต องค์ความรู้ และจัดท�ำสือ่ เผยแพร่องค์ความรู้ ดังนี้
สินค้าเกษตร (ศพก.)
1) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารและถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้แก่เกษตรกรสมาชิก ณ ศพก. ในพืน้ ที่ 11 จังหวัด เกษตรกร
เข้าร่วมจ�ำนวน 878 ราย
2) จัดท�ำสือ่ เผยแพร่องค์ความรูใ้ นรูปแบบทีเ่ ข้าใจได้งา่ ยให้แก่เกษตรกรสมาชิก
3. พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ สิ น ค ้ า 1) สนับสนุนทุนวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน จ�ำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 15.22 ล้านบาท
เกษตรสู่มาตรฐาน
เช่น การลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน และการประเมิน
อายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุพ์ ชื ควบคุมเพือ่ ก�ำหนดมาตรฐานอายุของเมล็ดพันธุท์ เี่ ป็นการค้า 22 ชนิด เป็นต้น
2) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เรือ่ ง “การจัดการสวนปาล์มน�ำ้ มันและการรวมกลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�ำ้ มันรายย่อย
เพือ่ การรับรองตามมาตรฐาน RSPO” ให้แก่เจ้าหน้าทีใ่ นพืน้ ที่ 14 จังหวัดภาคใต้ 40 ราย เพือ่ น�ำองค์ความรูไ้ ป
ส่งเสริมและขยายผลสูเ่ กษตรกรในพืน้ ทีต่ อ่ ไป
4. เกษตรอินทรีย์
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ให้เกษตรกรทั่วไปสามารถปฏิบัติได้จริง จ�ำนวน 7 โครงการ
งบประมาณ 9.88 ล้านบาท อาทิ การขับเคลือ่ นการผลิตสินค้าเกษตรอินทรียอ์ ย่างสมดุลในโซ่อปุ ทาน การพัฒนา
ขยายผลระบบการผลิตพืชผักอินทรียใ์ นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ และการพัฒนาศูนย์การเรียนรูเ้ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวอินทรียต์ ามแนวทาง MRCF System (Mapping, Remote Sensing, Community Participation,
Focus หรือ Specific Field Service)
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นโยบาย
นโยบาย
รมว.กษ.

ผลการดำ�เนิ
2561
ผลการดำ�เนินนงานปี
งานปี 2561

5. การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนทุนวิจยั ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน จ�ำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 3.52 ล้านบาท อาทิ
การจัดการแมลงศัตรูปาล์มน�ำ้ มันในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกโดยวิธกี ารควบคุมแบบผสมผสาน และการลดการใช้สาร
เคมีในการปลูกกะหล�่ำปลีในพื้นที่สูงจังหวัดตาก โดยการใช้ไส้เดือนฝอยก�ำจัดแมลงศัตรูพืชและการปลูกพืช
แบบผสมผสาน เป็นต้น
6. แผนการผลิตและการตลาด 1) สนับสนุนทุนวิจัยตามแนวทางการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของรัฐบาล จ�ำนวน 30 โครงการ
ข้าวครบวงจร
งบประมาณ 92.99 ล้านบาท
2) ผลักดันผลงานวิจยั สูก่ ารใช้ประโยชน์ผา่ นกิจกรรมต่างๆ 4 รูปแบบ ดังนี้
2.1) อนุญาตใช้สทิ ธิผลงานวิจยั จ�ำนวน 9 โครงการ
2.2) น�ำเสนอผลงานวิจยั ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัตถุดบิ ข้าว จ�ำนวน 11 ผลิตภัณฑ์ แก่ผปู้ ระกอบการ 16 ราย
2.3) จัดฝึกอบรม/ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร จ�ำนวน 4 ครัง้
2.4) จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจยั ของ สวก. เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานสัมมนาต่างๆ จ�ำนวน 2 ครัง้
7. การบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ สนับสนุนทุนวิจยั เพือ่ การบริหารจัดการน�ำ้ อย่างเหมาะสม จ�ำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 69.24 ล้านบาท อาทิ
ต้นแบบระบบบรรเทาอุทกภัยและระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ผา่ นอินเทอร์เน็ตแบบเคลือ่ นที่ ต้นแบบการพัฒนาสาร
ฝนหลวงทางเลือกเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั กิ ารฝนหลวง และการบริหารจัดการน�ำ้ แบบยืดหยุน่ โดยปรับปฏิทนิ
การปลูกพืชในพืน้ ทีน่ อกเขตชลประทาน เป็นต้น

ตัวอย่าง ผลงานสำ�คัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561
1. ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์ ผลักดันผลงานวิจยั สูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม

โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศเลขที่ 388 พ.ศ. 2561 เรื่อง ก�ำหนดอาหารที่ห้ามผลิต
น�ำเข้า หรือจ�ำหน่าย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

2. แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน ด�ำเนินการปรับปรุงและสังเคราะห์

ข้อมูลทรัพยากรปูมา้ เพือ่ ประเมินสภาวะทรัพยากรประมงปูมา้ ในด้านสถานภาพความชุกชุม ระบบนิเวศ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับปูมา้ รายได้ และสังคมเศรษฐกิจของชาวประมงปูมา้ ส�ำหรับก�ำหนดแนวทางการส่งเสริม
ฟืน้ ฟูทรัพยากรปูมา้ และวางแผนจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยชุมชนมีสว่ นร่วมในการบริหาร
จัดการอย่างยัง่ ยืน

3. การพัฒนาขยายผลระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์ ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รบั ความรูใ้ น

การท�ำเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานอินทรีย์ และการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชผัก พัฒนาต่อยอดการท�ำเกษตร
อินทรีย์ พริก ตะไคร้ และโหระพา รูปแบบกลุม่ แก่เครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ 4 จังหวัด ได้แก่
นครราชสีมา นครสวรรค์ ระยอง และพระนครศรีอยุธยา ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Guarantee System : PGS)

4. ระบบเตือนภัยดินถล่มในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพือ่ การป้องกัน

และสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ และสร้างกระบวนการเรียนรูเ้ กีย่ วกับพิบตั ภิ ยั และการ
ปฏิบัติตนเมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากระบบที่ได้ติดตั้งไว้ในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งจัดหลักสูตรที่
สอดคล้องกับการเรียนรูข้ นั้ พืน้ ฐานของโรงเรียนในพืน้ ที่ ซึง่ เป็นกระบวนการถ่ายทอดสูค่ นรุน่ หลังอย่าง
ต่อเนือ่ ง

การส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยการเกษตร
สวก. ดำ�เนินการตามแผนยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยปีงบประมาณ 2561 ได้สนับสนุน
ทุนวิจัยด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิผลตามกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเน้นการ
กำ�หนดโจทย์วจิ ยั เพือ่ แก้ปญ
ั หาและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยูข่ องเกษตรกรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
สนับสนุนทุนวิจยั ในลักษณะ Selected Topics จำ�นวน 303 โครงการ งบประมาณ 631.641 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) กรอบ
การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก. และ (2) การสนับสนุนและบริหารจัดการโครงการวิจัย ที่ได้รับ
มอบหมายจาก วช. ให้บริหารจัดการแผนงานวิจยั ทีส่ ำ�คัญของประเทศ จำ�นวน 2 แผนงานวิจยั ได้แก่ แผนงานวิจยั มุง่ เป้าตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ (7 เรือ่ ง) และแผนงานวิจยั โครงการท้าทายไทยและการวิจยั ตอบสนองนโยบาย เป้าหมาย
รัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ (4 เรือ่ ง)
จำ�นวน
จำ�นวน
(โครงการ)
(โครงการ)

งบประมาณ
งบประมาณ
(ล้(ล้าานบาท)
นบาท)

12

13.503

1.1 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร

1

0.803

1.2 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแก่การเกษตรขนาดเล็ก-ขนาดกลาง

4

6.597

1.3 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจเกษตร

7

6.103

1.4 การวิจัยเพื่อผลักดันนวัตกรรมสู่การลงทุนทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

-

-

2. การสนับสนุนทุนและบริหารจัดการโครงการวิจัย ซึ่งได้รับมอบหมายจาก วช.

291

618.138

2.1  แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (7 เรื่อง)

284

529.961

1) ข้าว

51

117.310

2) ปาล์มน�้ำมัน

22

37.484

3) สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา

78

144.000

4) อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำ�หรับผู้บริโภคและการค้า

31

63.293

5) พืชสวน/พืชไร่ (ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และข้าวโพด)

52

72.000

6) สัตว์เศรษฐกิจ

25

59.874

7) การบริหารทรัพยากรน�้ำ

25

36.000

7

88.177

1) Food Valley

3

22.207

2) Safe Food for All

1

2.970

3) กลุ่มเรื่องบริหารน�้ำแล้งน�้ำท่วม

2

31.500

4) FMD

1

31.500

303

631.641

กรอบการวิ
กรอบการวิจัยจัย
1. กรอบการวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก.

2.2  แผนงานวิจยั โครงการท้าทายไทย และการวิจยั ตอบสนองนโยบาย เป้าหมายรัฐบาล
และตามระเบียบวาระแห่งชาติ (4 เรือ่ ง)

รวม
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โครงการเด่นของ สวก.

โครงการเด่นของ สวก. ปี 2561

โครงการการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นโฟมรองปูพนื้ จากยางธรรมชาติทมี่ สี มบัตติ า้ นเชือ้ จุลนิ ทรีย์
ประเภทโครงการ : เชิงพาณิชย์
นักวิจัย : ดร.วรรณรัตน์ พันธุ์วิริยรัตน์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
		 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
แผ่ น โฟมรองปู พื้ น (Foam flooring mats) จั ด เป็ น
ผลิตภัณฑ์ประเภทโฟมยางชนิดหนึง่ มีการน�ำเอามาประยุกต์ใช้
งานหลากหลาย เช่ น เสื่ อ โยคะ แผ่ น รองออกก� ำ ลั ง กาย
แผ่นโฟมรองคลาน แผ่นโฟมกันกระแทกส�ำหรับปูพนื้ สนามมวย
ฟิตเนตและโรงยิม เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์แผ่นโฟมรองปูพื้นที่มี
อยู ่ ใ นทางการค้ า ส่ ว นใหญ่ ผ ลิ ต มาจาก EVA เป็ น วั ต ถุ ดิ บ
หลัก เนื่องจาก EVA มีสมบัติยืดหยุ่นและโค้งงอได้ดี มีน�้ำหนัก
เบา ขึน้ รูปได้งา่ ย มีความคงทนต่อสภาวะสิง่ แวดล้อม ทนความ
ร้อน ทนน�ำ้ มัน สามารถควบคุมคุณภาพในการผลิตได้งา่ ย และ
ให้สสี นั สดใส (ธงศักดิ์ 2551) แต่อย่างไรก็ตาม EVA มีขอ้ จ�ำกัด
คือ การใช้งานภายนอกอาคาร สีซดี เร็วและไม่สามารถเติมกลิน่
หอมได้ นอกจากนี้ EVA ยังสังเคราะห์มาจากไวนิลอะซีเตต
มอนอเมอร์ ซึง่ จัดเป็นสารเคมีทอี่ นั ตรายสูง เนือ่ งจากมีความไวไฟ
สู ง และจ� ำ เป็ น ต้ อ งน� ำ เข้ า จากต่ า งประเทศ (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 2551) ดังนัน้ การทีน่ ำ� เอายางธรรมชาติมาใช้เป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิตแผ่นโฟมปูรองพื้นทดแทนผลิตภัณฑ์ที่
ได้จาก EVA จึงได้รับความสนใจ เนื่องจากยางธรรมชาติเป็น
วัตถุดิบที่มีปริมาณการผลิตสูงและหาได้ง่ายภายในประเทศ
22
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นอกจากนี้สามารถขึ้นรูปเป็นโฟม และให้สมบัติยืดหยุ่นโค้งงอ
ได้ดี ก็จะเป็นการเพิม่ ปริมาณการใช้ยางภายในประเทศและเพิม่
ช่องทางในการน�ำเอายางพารามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากขึน้
เพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิตผลิตภัณฑ์โฟมยาง
ธรรมชาติเพื่อทดแทนโฟมที่ผลิตจาก EVA ให้มีสมบัติเชิงกล
สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางความร้อนที่ดี รวมทั้ ง
สามารถที่จะผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้ อีกทั้งต้องการสมบัติ
ความต้านทานเชื้อจุลินทรีย์
โครงการนีจ้ งึ ได้วจิ ยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นโฟมรองปูพนื้
จากยางธรรมชาติ ที่ มี ส มบั ติ ต ้ า นเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ โ ดยใช้ น าโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นสารตัวเติม โดยท�ำการศึกษาการ
ปรับปรุงสมบัติที่ส�ำคัญให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งาน ซึ่ง
จะเป็นการช่วยขยายขอบเขตการใช้งานจากยางธรรมชาติก่อ
ให้เกิดการเพิ่มมูลค่ายางพาราที่ในปัจจุบันประสบกับปัญหา
ราคายางตกต�่ำ อีกทั้งก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ยางและการใช้ยางในประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรในประเทศไทยท�ำให้มรี ายได้สงู ขึน้ และความเป็นอยูด่ ขี นึ้

โครงการการพัฒนาเส้นใยเซลลูโลสจากของเหลือทิง้ จากพืชเพือ่ ใช้งานเป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ
ประเภทโครงการ : เชิงพาณิชย์
นักวิจัย : นางสาวศุภรัตน์ หนูมา
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
		 		 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
การเสริมแรงยางธรรมชาติดว้ ยเส้นใยชนิดต่างๆ ได้รบั ความ
สนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการรวมกันของสมบัติความ
ยืดหยุ่นและนุ่มของยางกับความแข็งแรงของเส้นใย ข้อดีต่างๆ
ของยางที่มีการเสริมแรงด้วยเส้นใย เช่น การมีค่าความทนต่อ
แรง ความแข็งตึง และค่าการกระจายพลังงานทีด่ ี ปัจจุบนั มีงาน
วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเสริ ม แรงยางธรรมชาติ ด ้ ว ยเส้ น ใย
ธรรมชาติ เช่น เส้นใยปอ เส้นใยสับปะรด เส้นใยปาล์ม เส้นใย
กาบมะพร้าว เส้นใยมันส�ำปะหลัง เนือ่ งจากเป็นวัสดุทเี่ ป็นมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และยั ง เป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ วั ส ดุ จ าก
ธรรมชาติ เพิม่ รายได้ในภาคเกษตรกรรม ทัง้ ในรูปของการเพิม่
ตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางเกษตร รักษา

สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ ประหยัดพลังงาน และเป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ที่เน้นการใช้ประโยชน์จากผลิตผลทางการเกษตรของประเทศ
โครงการวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตยาง
คอมโพสิตชนิดใหม่เพื่อน�ำไปใช้ในการทาบล็อกยางปูพื้นเพื่อ
การพัฒนาไปสูก่ ารใช้งานจริง ซึง่ เป็นองค์ความรูส้ ำ� หรับการวิจยั
ขั้นถัดไป ในด้านการพัฒนาคอมโพสิตโดยใช้ผลิตผลทางการ
เกษตร เป็นการเพิ่มประโยชน์การใช้งานและมูลค่าให้กับ
ยางธรรมชาติและของเหลือทิ้ง และเป็นการส่งเสริมการพึ่งพา
ตนเองภายในประเทศจากการผลิตคอมโพสิตโดยใช้วตั ถุดบิ จาก
ทรัพยากรภายในประเทศ
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การสนับสนุนทุนวิจัย

ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ปีงบประมาณ 2561 สวก. ได้รับมอบหมายจากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กร
บริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ให้บริหารจัดการแผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
จ�ำนวน 7 กลุ่มเรื่อง โดยเน้นเป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนําผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
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งานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้า
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

กลุ่มเรื่องข้าว
การสนับสนุนทุนวิจยั กลุม่ เรือ่ งข้าว เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมจากผลงานวิจยั สูก่ ารลงทุนในธุรกิจ โดย
สร้างสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์มลู ค่าสูงจากวัตถุดบิ ทางการเกษตรทีต่ รงกับความต้องการของตลาดในอนาคต และส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของภาคเกษตรไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ภาคธุรกิจและหน่วยงานของรัฐ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบ เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นจากการ
มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพจากข้าวเพือ่ การส่งออกและลดการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ นอกจากนี้
นักวิจัยทั่วไปยังสามารถใช้ฐานข้อมูลที่ได้จากการวิจัยส�ำหรับเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดท�ำงานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่
เจาะจงมากขึ้นได้
ปีงบประมาณ 2561 สวก. ได้สนับสนุนการวิจัยกลุ่มเรื่องข้าว ภายใต้ 3 กรอบงานวิจัย จ�ำนวน 51 โครงการ
งบประมาณ 117.31 ล้านบาท ดังนี้

ส่งเสริม
การพัฒนาเกษตรกร
จำ�นวน 2 โครงการ
งบประมาณ 1,816,580 บาท

เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะ
สมและการจัดระบบนิเวศในแปลงนา
ที่ ช ่ ว ยลดต้ น ทุ น การผลิ ต พั ฒ นา
เครื่องจักรกลเพื่อทดแทนแรงงาน
และพั ฒ นาต้ น แบบการรวมกลุ ่ ม
ของเกษตรกรในการท� ำ นาให้
สามารถผลิตข้าวได้ที่มีผลผลิตสูง
และมีคุณภาพดี

เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของข้าวไทย
ในตลาดโลก
จำ�นวน 28 โครงการ
งบประมาณ 72,780,915 บาท

ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการปรับปรุงพันธุข์ า้ วทีใ่ ห้ผลผลิตสูง
มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ต้านทานต่อ
โรคแมลงและการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ตลอดจนนวัตกรรมการ
จัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อ
ยังคงรักษาคุณภาพและคุณสมบัติ
เฉพาะของข้าวให้คงอยู่จากแปลง
ถึงมือผูบ้ ริโภค

พัฒนาข้าวคุณภาพ
สำ�หรับตลาดพิเศษ

จำ�นวน 21 โครงการ
งบประมาณ 42,712,462 บาท

พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปตลอด
ห่วงโซ่การผลิต เน้นการสร้างจุดเด่น
ของข้าวไทย ผู้บริโภคได้บริโภคข้าว
และผลิตภัณฑ์จากข้าวที่มีคุณภาพดี
มีประโยชน์และมีความหลากหลาย
เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวทีม่ ี
มูลค่าสูง เช่น อาหารเสริมสุขภาพ
สารสกัดออกฤทธิท์ างชีวภาพ เวชภัณฑ์
และเวชส�ำอาง
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โครงการ 		 :
				
นักวิจัย 		:
หน่วยงาน :
โครงการ		:
				
นักวิจัย 		:
				
หน่วยงาน :
				

การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมวัชพืช
จากพืชอัลลีโลพาธีในการผลิตข้าวอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการเด่น กลุ่มเรื่องข้าว เชิงสาธารณะ

การควบคุมวัชพืชในระบบการผลิตพืชอินทรีย์นั้น เป็นสิ่ง
ที่ท�ำได้ยากหากเปรียบเทียบกับศัตรูพืชชนิดอื่นๆ การควบคุม
ทีเ่ ป็นไปตามกลไกธรรมชาติอย่างหนึง่ คือ การใช้พชื ทีม่ สี ารพิษ
จากธรรมชาติเข้าไปควบคุมวัชพืช โดยการปลดปล่อยสาร
ชีวเคมีที่เรียกว่า สารอัลลีโลพาธีเคมีคอล (allelochemical)
ออกมาสู่สภาพธรรมชาติ สารดังกล่าวสามารถปลดปล่อยได้
จากการชะล้างของผิวใบจากหมอกหรือน�ำ้ ค้าง การระเหยจาก
ผิวใบ การละลายสารออกจากทางรากโดยตรง และการปลด
ปล่อยสารจากการย่อยสลายของเศษซากจากพืช ซึง่ เรียกพืชที่
มีสารพิษเหล่านัน้ ว่า “พืชอัลลีโลพาธี” ทัง้ นีก้ ารปลดปล่อยสาร
พิ ษ จะมี ผ ลเพี ย งแค่ วัชพืช เป้าหมายเท่านั้นตามหลัก กลไก
ธรรมชาติ
จากองค์ความรูท้ มี่ กี ารศึกษากลไกดังกล่าวน�ำมาสูก่ ารวิจยั
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ก�ำจัดวัชพืชจากพืชอัลลีโลพาธีเพื่อใช้
ควบคุมวัชพืชร่วมกับการขังน�้ำ ท�ำเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ด
เพื่อสะดวกต่อการใช้งานและความมีประสิทธิภาพ โดยพืช
ที่สามารถน�ำมาท�ำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยควบคุมวัชพืชในระหว่าง
การปลูกข้าว ได้แก่ ก้นจ�้ำขาวดอกใหญ่ สาบเสือ สะเดา พลู
ใบหนาด ถั่วพร้า ถั่วสไตโล อัญชัน ถั่วหิ่งเม่น และประยงค์
26

รายงานประจำ�ปี 2561

ยุทธศาสตร์การแข่งขันเพื่อการส่งออก
ข้าวกล้องของไทยสู่ตลาดจีน
นายพิษณุ เหรียญมหาสาร
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

โครงการเด่น กลุ่มเรื่องข้าว เชิงนโยบาย
นับแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบนั ข้าวหอมมะลิและข้าวหอมปทุม
ของไทยในตลาดจีนต้องประสบกับปัญหาการแข่งขันอย่างรุนแรง
จากข้ า วพั น ธุ ์ นุ ่ ม หรื อ ข้ า ว jasmine โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ข้าวพันธุน์ มุ่ ของเวียดนามทีส่ ามารถยึดส่วนแบ่งในตลาดจีนเพิม่ ขึน้
กล่าวคือ จีนหันมาน�ำเข้าข้าวพันธุ์นุ่มจากเวียดนามเพิ่มมากขึ้น
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพข้าวสายพันธุ์ใหม่ของเวียดนามที่ได้
พัฒนาและท�ำตลาดข้าวขาวชนิดใหม่ ซึง่ เป็นข้าวขาวพันธุน์ มุ่ พันธุ์
5451 มีคณ
ุ ภาพดีและราคาต�ำ่ มาแข่งขันกับข้าวหอมมะลิไทยใน
ตลาดหลักของไทย คือ ตลาดข้าวจีน เนือ่ งจากข้าวหอมมะลิพรีเมีย่ ม
ของไทยสูงมีราคาสูงถึงตันละ 1,200 เหรียญสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้
ข้าวขาวพันธุ์ 5451 ซึง่ เป็นข้าวขาวสายพันธุใ์ หม่ของเวียดนามทีไ่ ด้
ถูกพัฒนาขึ้นมาเมื่อ 2-3 ปีก่อน โดยมีผลผลิตต่อไร่สูงถึง 800
กิโลกรัม และเป็นข้าวขาวพันธุน์ มุ่ มีรสชาติดี มีคณ
ุ สมบัตใิ กล้เคียง
กับข้าวไทยมาก สามารถแข่งขันกับข้าวหอมมะลิของไทยในตลาด
ข้าวจีนทีม่ คี วามต้องการข้าวจ�ำนวนมาก
นอกจากนี้ ข้าวเวียดนามยังมีจดุ แข็งด้านราคาทีถ่ กู กว่ากันครึง่
ต่อครึ่ง โดยขายเพียงตันละ 490 เหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ข้าว
เวียดนามสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมนุม่ ในตลาดจีนอย่าง
รวดเร็วและได้กลายเป็นคูแ่ ข่งส�ำคัญทีส่ ง่ ข้าวขาวนุม่ เข้าแย่งตลาด
ข้าวหอมมะลิไทยในตลาดจีนอย่างมีนัยส�ำคัญในปัจจุบัน ดังนั้น
ประเทศไทยจึงจ�ำเป็นต้องสร้างอัตลักษณ์ให้ขา้ วไทยเป็นข้าวทีน่ มุ่
โดยผลิตเป็นข้าวกล้องซึง่ เป็นข้าวคุณภาพสูง ทรงคุณค่าทางอาหาร
และดีตอ่ สุขภาพ เพือ่ ส่งเข้าไปแข่งขันในตลาดจีนโดยเร็ว การวิจยั
นีน้ บั เป็นส่วนหนึง่ ในการน�ำเสนอแนวทางจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย ตลอดจนข้อมูลในด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การส่งออก
ข้าวของไทย เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้ตลาดข้าว
ของประเทศในอนาคต

โครงการ : การจัดการเพือ่ รักษาคุณภาพและความหอม
				 ของข้าวหอมมะลิในห่วงโซ่การผลิต
นักวิจัย 		: นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์
หน่วยงาน : กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการเด่น กลุ่มเรื่องข้าว เชิงพาณิชย์
เนือ่ งจากความต้องการข้าวคุณภาพของตลาดต่างประเทศมี
แนวโน้มสูงขึน้ เรือ่ ยๆ ท�ำให้ตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิของไทย
ขยายตัว แต่ในช่วงปีทผี่ า่ นมาการด�ำเนินการโครงการรับจ�ำน�ำ
ข้าวได้สง่ ผลกระทบต่อความสามารถในการส่งออกข้าวของไทย
อย่างมาก โดยเฉพาะความเชือ่ มัน่ ต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย
ในตลาดต่างประเทศทีล่ ดลง เพราะประสิทธิภาพการคัดกรอง
คุณภาพและการเก็บรักษาคุณภาพข้าวของตลาดน้อยลง ดังนัน้
ข้าวหอมมะลิไทยทีต่ ลาดต่างประเทศเคยให้ราคาสูงกว่าข้าวหอม
จากประเทศอืน่ ก็ลดลงตามไปด้วย ส่วนสาเหตุทที่ ำ� ให้คณ
ุ ภาพ
ข้าวหอมมะลิของไทยในสายตาผูบ้ ริโภคต่างประเทศลดต�ำ่ ลงเป็น
เพราะไม่มนั่ ใจในกระบวนการควบคุมคุณภาพข้าวในโครงการ
ของภาครัฐ ซึ่งไม่สามารถรักษามาตรฐานได้เหมือนเช่นการ
จัดการของภาคเอกชน ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิ
ของไทยลดลงจาก 2.63 ล้านตัน ในปี 2552 เหลือเพียง 1.98
ล้านตัน ในปี 2558 หรือลดลงกว่าร้อยละ 24.71
อีกทัง้ ในปัจจุบนั มีเสียงสะท้อนจากผูบ้ ริโภคทัง้ ตลาดภายใน
และภายนอกประเทศเกีย่ วกับความหอมและคุณภาพของข้าว
หอมมะลิทคี่ ณ
ุ ภาพไม่เหมือนข้าวหอมมะลิดงั้ เดิม จึงได้มงี านวิจยั
ข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อน�ำเสนอแนวทางการจัดการเพื่อรักษา
คุณภาพความหอมของข้าวหอมมะลิตงั้ แต่กระบวนการปลูก
การเก็บเกีย่ วจนถึงผูบ้ ริโภค อันเป็นการรักษาเอกลักษณ์และ
อัตลักษณ์ของข้าวไทยให้คงอยู่
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งานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้า
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

กลุ่มเรื่องปาล์มน�้ำมัน
รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาปาล์มน�้ำมันอย่างต่อเนื่อง ในช่วงแรกของการพัฒนา คือ การก�ำหนดนโยบายและ
มาตรการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการขยายพืน้ ทีป่ ลูกและการส่งเสริมการปลูกในภาคใต้ของประเทศ เช่น จังหวัดกระบี่ และ จังหวัด
ชุมพร ในรูปนิคมสหกรณ์ ในระยะต่อมา ประมาณ 25 ปีที่ผ่านมา จึงเริ่มให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน�้ำมัน
และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับปาล์มน�้ำมัน ท�ำให้การก�ำหนดนโยบายมีความชัดเจนมากขึ้น และเริ่มมีการจัด
ท�ำแผนพัฒนาปาล์มน�ำ้ มันและน�ำ้ มันปาล์มขึน้ ในช่วงปี 2543-2549 เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม
และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ปีงบประมาณ 2561 สวก. ได้สนับสนุนการวิจยั กลุม่ เรือ่ งปาล์มน�ำ้ มัน เพือ่ ให้สอดรับกับโจทย์วจิ ยั ทีม่ คี วามต้องการเร่งด่วน
และแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน ภายใต้ 3 กรอบงานวิจัย จ�ำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 37.484 ล้านบาท ดังนี้

การศึกษานโยบายอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมัน
และน�้ำมันปาล์มที่เป็นระบบ
(จำ�นวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,478,000 บาท)

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน�้ำมัน
(จำ�นวน 7 โครงการ งบประมาณ 12,263,187 บาท)

การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปขั้นสูงด้วยกระบวนการ
ไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery) และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ
อุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์มขั้นปลายน�้ำ
(จำ�นวน 14 โครงการ งบประมาณ 19,742,813 บาท)
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โครงการ : การพัฒนาการผลิตการเร่งตกตะกอนร่วมกับ
ซีโอไลต์จากเถ้าทะลายปาล์มเปล่าร่วมกับเส้นใยเปลือกปาล์ม
น�้ำมันเพื่อบ�ำบัดน�้ำเสียจากโรงงานแปรรูปสัตว์น�้ำ
นักวิจัย 		: ดร.เรวดี อนุวัฒนา
หน่วยงาน		 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โครงการ		:
				
นักวิจัย 		:
หน่วยงาน		 :
				

โครงการเด่น กลุ่มเรื่องปาล์มน�้ำมัน เชิงพาณิชย์

โครงการเด่น กลุ่มเรื่องปาล์มน�้ำมัน เชิงพาณิชย์

ทะลายปาล์ ม เปล่ า และเส้ น ใยเปลื อ กปาล์ ม มี
ซิลิกอนและอลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบ สามารถใช้เป็น
วัตถุดิบเริ่มต้นพัฒนาเพื่อผลิตเป็นสารประกอบซีโอไลต์ที่มี
คุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนไอออนบวกเพื่อดูดซับไอออน
บวก เช่น โลหะหมู่ 1 และ 2 หรือ แอมโมเนียมและฟอสฟอรัส
ในน�้ำเสียได้
งานวิจยั นีม้ งุ่ เน้นการใช้ประโยชน์จากของเสียประเภทเถ้า
จากทะลายปาล์มเปล่าและเส้นใยเปลือกปาล์ม สร้างมูลค่า
เพิม่ เพือ่ ผลิตเป็นสารเร่งตกตะกอนในน�ำ้ เสียจากอุตสาหกรรม
แปรรูปสัตว์น�้ำที่มีปัญหาจากปริมาณแอมโมเนีย ไนโตรเจน
และฟอสเฟต และของแข็งแขวนลอย โดยสารเร่งตกตะกอน
ดังกล่าวสามารถเร่งตกตะกอนจากของแข็งแขวนลอย และ
ลดค่าความสกปรก ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
ลดการปล่อยน�้ำเสียลงสู่แหล่งน�้ำผิวดินและน�้ำทะเลชายฝั่ง
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ภายหลังจากการใช้งานในการดูดซับ
และตกตะกอนสารที่มีปริมาณแอมโมเนีย ไนโตรเจน และ
ฟอสเฟต ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ โดยผลิตเป็นปุย๋ ละลายช้า
น�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปได้

กะลาปาล์ม ที่มีการจ�ำหน่ายหน้าโรงงานมีราคาอยู่ที่
ประมาณตันละ 2,000-3,000 บาท (หรือประมาณกิโลกรัมละ
2-3 บาท) โดยผูร้ บั ซือ้ ส่วนใหญ่จะน�ำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า
เพื่อใช้ในโรงงาน
เนือ่ งจากกะลาปาล์มมีสดั ส่วนของลิกนินสูงกว่าส่วนอืน่ ๆ
คื อ ประมาณร้ อ ยละ 53 จึ ง เหมาะส� ำ หรั บ น� ำ มาสกั ด
ลิกนินเพื่อใช้แทน Phenol ในการผลิตกาวยึดติดไม้ ซึ่งให้
คุ ณ สมบั ติ ก ารยึ ด เกาะที่ สู ง กว่ า การใช้ ฟ ี น อลที่ ไ ด้ จ าก
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งราคาเฉลี่ยประมาณ 56 บาทต่อ
กิโลกรัม และราคามีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต
งานวิจัยนี้หากสามารถขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้ จะช่วย
ลดการน�ำเข้าของสารประกอบฟีนอล (Phenol) ได้อีกด้วย

การผลิ ต กาวฟี น อลโดยใช้ ลิ ก นิ น ที่ ไ ด้ จ าก
กะลาปาล์ม
ดร.อัครินทร์ บุญสมบัติ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
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โครงการ 		 :
				
				
นักวิจัย 		:
หน่วยงาน :
				

การออกแบบและพัฒนารถขับเคลือ่ น 2 ระบบ
ส� ำ หรั บ เก็ บ และขนส่ ง ทะลายปาล์ ม น�้ ำ มั น
สู่โรงงานปาล์มน�้ำมัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ต่อสกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

โครงการเด่น กลุ่มเรื่องปาล์มน�้ำมัน เชิงพาณิชย์
ปัญหาการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มในปัจจุบัน คือ เรื่องของการ
ขาดแคลนแรงงานเพื่อใช้ในการเก็บเกี่ยว การจ้างแรงงานจะจ้าง
จากคนในพื้นที่ โดยเสียค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า แต่ในช่วงที่
มีความต้องการแรงงานมากผูจ้ า้ งจะต้องจ่ายค่าจ้างในอัตราทีส่ งู ขึน้
สาเหตุที่ท�ำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากเกษตรกรมีอายุ
มากขึ้น แรงงานบางส่วนย้ายไปท�ำงานนอกภาคการเกษตร
โครงการวิจัยนี้จะพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บและการขนส่ง
ทะลายปาล์มน�้ำมัน โดยการบูรณาการระหว่างระบบเก็บทะลาย
ปาล์มน�้ำมัน ระบบเคลื่อนที่แบบตีนตะขาบยางความเร็วต�่ำ ท�ำให้
สามารถลดเวลาในการเก็บทะลายปาล์มน�ำ้ มันขึน้ สูก่ ระบะ ลดเวลา
ในการขนย้ายทะลายปาล์มน�ำ้ มันภายในสวน และยังสามารถขนส่ง
ทะลายปาล์มน�ำ้ มันจากสวนปาล์มสูโ่ รงงานได้โดยระบบการขับเคลือ่ น
แบบล้อยางความเร็วสูง ท�ำให้สามารถขนส่งทะลายปาล์มไปโรงงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้แรงงานคนในการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้มากกว่าร้อยละ 50

30

รายงานประจำ�ปี 2561

งานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ

กลุ่มเรื่องสมุนไพรไทย
อาหารเสริมและสปา
สวก. ตอบสนองนโยบายการขับเคลือ่ นประเทศไทย 4.0 โดยสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาสมุนไพรไทย เพือ่ พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมส�ำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ออกสูต่ ลาดได้อย่างแท้จริง เช่น ผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางหรือ
ส่วนประกอบของเครือ่ งส�ำอางและสปา ผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการ (Nutraceutical) ผลิตภัณฑ์ทมี่ ผี ลต่อระบบการ
ท�ำงานของร่างกาย (Functional Food) ผลิตภัณฑ์ลดความเสีย่ งในการเกิดโรค และผลิตภัณฑ์ทมี่ ผี ลต่อความงาม
โดยให้ครอบคลุมด้านเทคโนโลยีการสกัด มาตรฐาน ประสิทธิภาพทีม่ กี ลไกการออกฤทธิท์ นี่ า่ สนใจและความปลอดภัย
ข้อมูลการตลาดและความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสร้างมาตรฐานสมุนไพรไทยให้เปน ทีย่ อมรับทัง้ ในประเทศ
และตางประเทศ เพือ่ สนับสนุนหรือนําไปสูก ารประมวลตาํ รับยา ทีส่ ามารถพัฒนาไปสูก ารผลิตเปน ผลิตภัณฑแบบครบ
วงจร สามารถลดระยะเวลาหรือกระบวนการขึน้ ทะเบียนสมุนไพรหรือยาแผนโบราณ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ คง มัง่ คัง่
และยัง่ ยืนของภาคการเกษตรไทยต่อไป
ปีงบประมาณ 2561 สวก. ได้สนับสนุนการวิจยั กลุม่ เรือ่ งสมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา ภายใต้ 5 กรอบ
งานวิจยั จ�ำนวน 78 โครงการ งบประมาณ 144 ล้านบาท
กรอบการวิจยั ที่ 1

จำ�นวน 43 โครงการ
งบประมาณ 75,072,916.80 บาท

กรอบการวิจยั ที่ 2

จำ�นวน 9 โครงการ
งบประมาณ 27,343,178.20 บาท

กรอบการวิจยั ที่ 3

จำ�นวน 24 โครงการ
งบประมาณ 40,821,055 บาท

การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพือ่ ให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปทีม่ โี อกาสเข้า
สูเ่ ชิงพาณิชย์ และผลิตภัณฑ์กง่ึ สำ�เร็จรูปจากสมุนไพร เพือ่ เป็นวัตถุดบิ สำ�หรับผลิตภัณฑ์
ระดับอืน่ ๆ
การวิจัยและพัฒนาการสร้างมาตรฐานสมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับในประเทศและต่าง
ประเทศเพือ่ สนับสนุนหรือน�ำไปสูก่ ารประมวลต�ำรับยา ทีส่ ามารถพัฒนาไปสูก่ ารผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร โดยศึกษาวิจัยการจัดท�ำ Monograph เพื่อเป็น
มาตรฐานของสมุนไพรเดี่ยวและต�ำรับยาแผนโบราณ
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางหรือส่วนประกอบของเครื่องสำ�อางและ
ผลิตภัณฑ์สปา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำ�รุงสุขภาพและความงาม

กรอบการวิจยั ที่ 4
จำ�นวน 1 โครงการ
งบประมาณ 381,700 บาท

การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร

กรอบการวิจยั ที่ 5
จำ�นวน 1 โครงการ
งบประมาณ 381,700 บาท

การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรออกสู่ตลาดได้อย่างแท้จริง

ANNUAL REPORT 2018

31

โครงการ 		 :
				
				
นักวิจยั 		:
หน่วยงาน		 :
				

ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ค ลิ นิ ก เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพในการใช้เคอร์คมู นิ อยด์เพือ่ เสริม
การรักษาในผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินชนิดผืน่ หนา
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรบุตร มาศรัตน
ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์ ศิ ริ ร า ช พ ย า บ า ล
มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการเด่น กลุ่มเรื่องสมุนไพร เชิงพาณิชย์
โรคสะเก็ ด เงิ น เป็ น โรคทางระบบภู มิ คุ ้ ม กั น ชนิ ด T-cellmediated autoimmune disease พบประมาณร้ อ ยละ
1-3 ของประชากร มีลักษณะเป็นผื่นแดงหนาและมีขุยสีเงินคลุม
ผิ ว หนั ง อาจเกิ ด เฉพาะที่ ห รื อ เกิ ด กระจายทั่ ว ร่ า งกาย
อาจมีอาการคัน เล็บผิดปกติหรือปวดข้อร่วมด้วย นอกจากนีย้ งั พบ
ว่าโรคสะเก็ดเงินมักจะเกิดร่วมกับโรคในกลุ่ม cardiovascular
diseases และ metabolic syndrome เช่น โรคอ้วน เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นต้น โรคสะเก็ดเงินเป็น
โรคเรือ้ รัง ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผูป้ ว่ ยต้องได้รบั การรักษา
ในระยะยาวและต่อเนื่องเพื่อป้องกันการก�ำเริบของโรคโดยต้อง
ระวังผลข้างเคียงจากการรักษา
ขมิ้ น ชั น เป็ น พื ช สมุ น ไพรที่ มี ส ารออกฤทธิ์ ส� ำ คั ญ คื อ
curcuminoids ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ
เสริ ม สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ต้ า นมะเร็ ง และขั บ เหล็ ก ขมิ้ น ชั น
เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่ก�ำหนดให้เป็น Product Champion เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาออกสูต่ ลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศตาม
แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2560-2564 ปัญหาที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง คือ ขาดข้อมูลทาง
การแพทย์ระดับคลินิกเพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพร
โครงการวิ จั ย นี้ จ ะศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภั ย
ของ curcuminoids ในการเสริมการรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
ชนิ ด ผื่ น หนา โดยข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย นี้ อ าจน� ำ ไปสู ่ ก ารใช้
curcuminoids ควบคู่ไปกับการรักษาตามมาตรฐานในผู้ป่วยโรค
สะเก็ดเงินเวชปฏิบัติ เพื่อเสริมฤทธิ์การรักษาหรือลดปริมาณการ
ใช้ยาที่อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงร้ายแรง การวิจัยสามารถต่อยอด
ไปยังงานวิจัยในโรคอื่นที่มีพยาธิสภาพเช่นเดียวกับในสะเก็ดเงิน
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โครงการ 		 : การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
				 สารสกัดมาตรฐานกระชายด�ำในผู้ชายที่เป็น
				 โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ : ปกปิดทั้งสอง
				 ทางเทียบกับยาหลอก
นักวิจัย 		: พลโท นพ.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี
หน่วยงาน		 : ศูนย์อ�ำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
			 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โครงการเด่น กลุ่มเรื่องสมุนไพร เชิงพาณิชย์
ยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีอยู่หลายกลุ่ม แต่
เนื่องจากยาเหล่านั้นเป็นสารสังเคราะห์ จึงอาจมีผลข้างเคียงต่อ
ผู้บริโภคและมีราคาสูงเพราะต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ ปัจจุบัน
ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น
ไม่วา่ จะเป็นยา เวชภัณฑ์ หรือ ผลิตภัณฑ์เสริมด้านสุขภาพทางเพศ
ทีผ่ ลิตจากพืชหรือสมุนไพรพืน้ บ้าน ซึง่ หนึง่ ในสมุนไพรหลายๆ ชนิด
ที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ กระชายด�ำ ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่มี
คุณสมบัติมากมาย เช่น แก้ปวดเมื่อย ระบบหลอดเลือดและหัวใจ
ระบบภูมคิ มุ้ กัน เช่น หืดหอบ ทีส่ ำ� คัญ คือ เพิม่ สมรรถภาพทางเพศได้
อย่างดีจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพียงแต่ยัง
ไม่มีการพิสูจน์หรือศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทีผ่ า่ นมา มีการศึกษาวิจยั ถึงความปลอดภัย ความเป็นพิษแบบ
เฉียบพลันและพิษเรือ้ รังของกระชายด�ำ ฤทธิต์ อ่ ระบบสืบพันธุแ์ ละ
สมรรถภาพทางเพศ ฤทธิข์ ยายหลอดเลือด และฤทธิใ์ นการป้องกัน
การอักเสบของกระชายด�ำในสัตว์ทดลองจ�ำนวนมาก ส�ำหรับการ
ศึกษาในมนุษย์ ขณะนีม้ กี ารศึกษาถึงศักยภาพในการเพิม่ การตอบ
สนองทางเพศของชายวัยกลางคนและสูงอายุ และผลต่อการเพิ่ม
ความแข็งแรงของร่างกาย (Physical Fitness) ในผู้สูงอายุและ
นักฟุตบอล ขณะที่การศึกษาทางด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะ
ประสิทธิภาพในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศยังมีอยู่จ�ำกัด จึงมี
ความจ�ำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูล
ในการสนับสนุนและพัฒนาสมุนไพรกระชายด�ำให้เป็นผลิตภัณฑ์
เสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้
แก่สมุนไพรกระชายด�ำ
โครงการวิจัยนี้จะศึกษาถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และ
ฤทธิใ์ นการป้องกันการอักเสบของสารสกัดมาตรฐานกระชายด�ำใน
ผู้ชายที่เป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เพื่อขยายผลผลิตภัณฑ์
สมุนไพรกระชายด�ำจากต�ำรับยาแผนโบราณ สู่ตลาดสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพทางเพศต่อไป

โครงการ 		 : การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและการพัฒนา
				 แกรนูลฟองฟูข่ องต�ำรับยาธาตุบรรจบให้อยูใ่ น
				 รูปแบบสะดวกใช้
นักวิจัย 		: ศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการเด่น กลุ่มเรื่องสมุนไพร เชิงพาณิชย์
ต�ำรับยาธาตุบรรจบ เป็นต�ำรับยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มี
รสร้อนติดฝาดในรูปแบบผง แคปซูล หรือลูกกลอน ได้รบั ความนิยม
น� ำ ไปใช้ ใ นโรงพยาบาลที่ มี ก ารรั ก ษาแบบแผนไทยโดยทั่ ว ไป
ใช้ ส� ำ หรั บ ปรั บ ธาตุ ขั บ ลม บรรเทาอาการท้ อ งอื ด ท้ อ งเฟ้ อ
นอกจากนีย้ งั สามารถน�ำไปใช้แก้ธาตุไม่ปกติ ท้องเสีย (แบบไม่ตดิ เชือ้ )
แก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ล�ำไส้แปรปรวน
ผลการศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรในต�ำรับยาธาตุบรรจบ
พบว่า ผลสมอไทยท�ำให้ล�ำไส้มีการเคลื่อนไหวตัว เพื่อขับอุจจาระ
ออกมาได้ เ พิ่ ม ขึ้ น และยั ง พบผลว่ า สมอไทยสามารถต้ า นเชื้ อ
Helicobacter Pyroli ซึ่ ง เป็ น เชื้ อ แบคที เ รี ย ก่ อ โรค
ที่พบที่กระเพาะอาหาร จากประสิทธิภาพดังกล่าวจึงท�ำให้ยาธาตุ
บรรจบได้รบั ความนิยมน�ำมาใช้ในโรงพยาบาลแทนยาแผนปัจจุบนั
จากการส� ำ รวจข้ อมูลจากหน่วยงานเภสัช กรรม โรงพยาบาล
พระอาจารย์ฝั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 พบว่ามีการใช้ยาธาตุ
บรรจบในโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร 18 แห่ง มีมูลค่าการใช้
ประมาณ 1 ล้านบาท ในผู้ป่วยสามหมื่นกว่าราย ซึ่งยาในโรง
พยาบาลส่วนมากจะผลิตอยู่ในรูปแบบยาเม็ดและแคปซูล ซึ่งไม่
สะดวกเมือ่ ใช้ในผูป้ ว่ ยทีก่ ลืนล�ำบาก เช่น ผูป้ ว่ ยเด็ก และผูป้ ว่ ยสูงอายุ
ส่วนยาน�ำ้ และยาแขวนตะกอนไม่สะดวกต่อการพกพาและมีความ
คงตัวต�่ำกว่ายาในรูปแบบของแข็ง จากข้อจ�ำกัดดังกล่าว จึงอาจจะ
ท�ำให้ความร่วมมือในการใช้ยาลดลง และการรักษาได้ผลไม่เต็มที่
ประกอบกับการผลิตยาแคปซู ล ของต� ำ รั บ ยาธาตุ บ รรจบของ
โรงพยาบาลพระอาจารย์ ฝ ั ้ น ที่ ผ ่ า นมายั ง ไม่ มี ก ารตรวจสอบ
มาตรฐานของวัตถุดิบที่น�ำมาใช้เตรียมยา

		 โครงการวิจัยนี้เป็นการพัฒนารูปแบบเภสัชภัณฑ์ชนิด
ฟองฟู่ (effervescent pharmaceuticals) ซึง่ มีขอ้ ดีหลายประการ
คือ มีรสชาติที่ดี ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ได้ เนื่องจากเกิดฟอง
หลังผสมน�้ำ เหมาะกับผู้ที่ไม่สามารถรับประทานยาเม็ดหรือ
แคปซูลได้ ออกฤทธิ์เร็วเนื่องจากสามารถละลายน�้ำได้ดีขึ้น และ
ยังช่วยเพิ่มการดูดซึมและชีวประสิทธิผลของตัวยาส�ำคัญได้

สวก.
สุดยอดของงานวิจัย
สู่การใช้ประโยชน์
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โครงการ		: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส�ำอางต้นแบบผสม
				 สารสกัดเมล็ดมะม่วงที่มีฤทธิ์ต้านการสลาย
				 ของคอลลาเจนป้องกันการเสือ่ มของดีเอ็นเอ
				 ยับยั้งเอ็นไซม์ไทโรซิเนสและต้านการอักเสบ
				 ของผิวเพื่อผู้สูงอายุ
นักวิจัย 		: รองศาสตราจารย์พิมพร ลีลาพรพิสิฐ
หน่วยงาน		 : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการเด่น กลุ่มเรื่องสมุนไพร เชิงพาณิชย์
ตลาดส่งออกและแปรรูปผลไม้ของไทย โดยฉพาะอย่างยิง่
มะม่วง ก�ำลังได้รับความนิยมอย่างมากจากนานาชาติ ในกลุม่
ประเทศเกาหลีใต้ เวียดนาม ญีป่ นุ่ และจีน ท�ำให้เกษตรกรไทย
หันมานิยมปลูกมะม่วงเพิม่ ขึน้ มาก เนือ่ งจากมีราคาสูง
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าสารสกัดเมล็ดมะม่วงมีฤทธิ์
ต้านออกซิเดชั่น ยับยั้งเอ็นไซม์ไทโรซิเนส ต้านการอักเสบ
ป้องกันการเสือ่ มของดีเอ็นเอและมีฤทธิย์ บั ยัง้ การท�ำงานของ
เอมไซม์ในกลุ่ม Matrix metallopro teinase enzymes
(MMPS) ซึง่ เป็นเอมไซม์สำ� คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างและการ
สลายของคอลลาเจนในผิ ว หนั ง มนุ ษ ย์ โดยที่ ฤ ทธิ์ ต ่ า งๆ
เกีย่ วข้องกับการเสือ่ มสภาพของเซลล์ผวิ หนัง การแก่ และการแพ้
เป็นต้น
การศึกษาสารสกัดจากเมล็ดมะม่วงจึงมีความน่าสนใจอย่าง
ยิง่ ทีจ่ ะน�ำมาศึกษาอย่างครบวงจร เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการลด
ริ้วรอย ชะลอความแก่ และต้านการอักเสบของผิว ซึ่งเป็น
ปัญหาผิวพรรณทีส่ ำ� คัญในปัจจุบนั เพราะมีปจั จัยเสีย่ งต่อการ
ได้รบั อนุมลู อิสระทัง้ จากแสงแดดและมลภาวะทีเ่ พิม่ ขึน้ การน�ำ
สารสกัดจากเมล็ดมะม่วงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชส�ำอาง
ต้นแบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ คงตัว และปลอดภัย มีการทดสอบ
ผลการใช้ในอาสาสมัคร เพือ่ เพิม่ ความมัน่ ใจและสามารถผลิต
ได้ในเชิงพาณิชย์นนั้ จึงเป็นการยกระดับสินค้าทางการเกษตร
ของไทยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพิ่มการพึ่งพาตนเอง
ของประเทศจากการใช้วัตถุดิบเหลือทิ้งจากพืชเศรษฐกิจที่มี
จ�ำนวนมหาศาลต่อปี และยังสามารถได้ผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถ

แข่งขันได้ในระดับสากล
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งานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ

กลุ่มเรื่องพืชสวน/พืชไร่

สวก. สนับสนุนการวิจยั กลุม่ เรือ่ ง พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และข้าวโพด) เพือ่ ให้ได้ผลงานวิจยั
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ (เกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน) และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงประเด็น เช่น
ปัญหาผลผลิตมีคุณภาพไม่สม�่ำเสมอ มีการปนเปื้อนของโรคและแมลง ขาดพันธุ์ใหม่ๆ ต้นทุนการผลิตสูงขาดแคลนแรงงาน
เกษตรกรขาดข้อมูลการตลาด เป็นต้น
ปีงบประมาณ 2561 สวก. ให้การสนับสนุนวิจัยกลุ่มเรื่องพืชสวน/พืชไร่ ภายใต้ 7 กรอบการวิจัย จ�ำนวน 52 โครงการ
งบประมาณ 72 ล้านบาท

กรอบการวิจัย

1
2
3
4
5
6
7

การวิจัยเชิงนโยบาย

จำ�นวน 3 โครงการ
งบประมาณ 2,815,109 บาท

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์

เพื่อให้ได้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้า-ส่งออก
ผลไม้/ผัก/เมล็ดพันธุ์พืชของตลาด AEC

จำ�นวน 4 โครงการ
งบประมาณ 5,930,607 บาท

เพื่อให้ได้พืชพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพเชิงการค้า

การพัฒนานวัตกรรม
และการจัดการการผลิต

เพือ่ ให้ได้วธิ กี ารจัดการการผลิต เช่น การจัดการดิน ปุย๋
น�ำ้ การอารักขาพืช การจัดการภายในโรงเรือน และการ
ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในพืชที่มีศักยภาพ

จำ�นวน 19 โครงการ
งบประมาณ 28,424,065 บาท

การพัฒนาเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว

จำ�นวน 7 โครงการ
งบประมาณ 10,348,659 บาท

การพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่ อ ให้ ไ ด้ รู ป แบบการยื ด อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษา หรื อ
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์หลังการเก็บเกี่ยว

จำ�นวน 4 โครงการ
งบประมาณ 5,930,287 บาท

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูป ที่มีมูลค่าสูง หรือ
เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด

การส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต

เพื่อให้ได้รูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
ภูมิสังคมแต่ละท้องถิ่น เทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
และการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่าย กลุ่มเกษตรกรการผลิต

การวิจัยและพัฒนาด้านพืชไร่

(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชตระกูลถั่ว)

จำ�นวน 15 โครงการ
งบประมาณ 18,551,273 บาท

เพือ่ ให้ได้พนั ธุห์ รือเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
/พืชตระกูลถัว่ ทีเ่ หมาะสมกับสภาพพืน้ ที่
ANNUAL REPORT 2018
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โครงการ 		 :
				
				
				
นักวิจัย 		:
หน่วยงาน :

การวิเคราะห์กลไกตลาดและแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อปุ ทาน เพือ่ เพิม่ โอกาสทางธุรกิจการส่งออก
กล้วยไม้ของไทยในตลาดประเทศจีน
ดร.สุเทพ นิ่มสาย
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ 		 :
				
				
นักวิจัย 		:
หน่วยงาน :
				

การพั ฒ นาพั น ธุ ์ ข ้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ ลู ก ผสม
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เขต 2
จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน
ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการเด่น กลุม่ เรือ่ งพืชสวน/พืชไร่ เชิงนโยบาย

โครงการเด่น กลุม่ เรือ่ งพืชสวน/พืชไร่ เชิงสาธารณะ

หนึ่งในสินค้าเกษตรส่งออกที่ส�ำคัญของไทย คือ ไม้ดอก ซึ่งมี
มูลค่าการส่งออกในปี 2559 มากถึง 2,302 ล้านบาท โดยไม้ดอกทีม่ ี
มูลค่าส่งออกสูงสุดในปัจจุบัน ได้แก่ กล้วยไม้ตัดดอก มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงถึง 2,081 ล้านบาท ประเทศจีนเป็นประเทศคูค่ า้ ทีส่ ำ� คัญ
ของไทย โดยตลาดจีนมีศักยภาพและมีการเติบโตสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จากสถิติการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของไทยไปประเทศ
จีน พบว่ามีมลู ค่าสูงถึง 166 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรม
การส่งออกกล้วยไม้ของไทยในปัจจุบันยังมีข้อจ�ำกัด โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การขาดข้อมูลและความเข้าใจด้านการตลาด แนวทางการ
พัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานและพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ในตลาดเป้าหมาย ที่จะใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออกกล้วยไม้ของประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลด้านการตลาดของประเทศจีน ซึง่ เป็นตลาด
ที่ส�ำคัญ
โครงการวิจัยนี้จะท�ำการศึกษากลไกตลาดและแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเพิ่ม
โอกาสการส่งออกกล้วยไม้ของไทยในตลาดประเทศจีน เพื่อให้ได้
ข้อมูลด้านอุปสงค์ (Demand) จากตลาดจีนทีส่ อดคล้องและเหมาะ
สมต่อการน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำ� หรับการ
พัฒนาระบบอุตสาหกรรมการส่งออกกล้วยไม้ไทยในอนาคต ซึง่ จะ
ช่วยให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้องตลอดโซ่อุปทานการส่งออกกล้วยไม้ของไทยสามารถ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการส่งออกกล้วยไม้ของไทยในตลาด
โลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ เ ป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ของประเทศไทย
ผลผลิตร้อยละ 95 ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ คิดเป็น
มูลค่ารวมประมาณ 8 หมื่นล้านบาทต่อปี แต่ในปัจจุบันพบว่า
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยยังไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ กล่าวคือ ผลิตได้เพียงปีละ 4-5 ล้านตันต่อปี ในขณะที่
ความต้องการใช้อยู่ที่ 6-8 ล้านตันต่อปี และมีแนวโน้มขยายตัว
ตามปริมาณการเลีย้ งสัตว์ทเี่ พิม่ ขึน้ ทุกปี ท�ำให้ประเทศไทยต้องน�ำ
เข้ า ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ แ ละข้ า วสาลี จ ากประเทศเพื่ อ นบ้ า น
ประกอบกับเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถูกผูกขาดการใช้
เมล็ดพันธุ์โดยเอกชนรายใหญ่ ซึ่งขาดรูปแบบการผลิตที่ถูกต้อง
ทั้งฤดูกาลผลิต พันธุ์ที่ใช้ เทคโนโลยีที่ใช้ ท�ำให้ผลผลิตที่ได้ต�่ำ
ส่งผลให้เกษตรกรต้องบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา
โครงการวิจยั นีเ้ ป็นการพัฒนาพันธุข์ า้ วโพดเลีย้ งสัตว์ให้มคี วาม
เหมาะสมกับพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา
แพร่ และน่าน โดยการใช้สายพันธุ์แท้ที่พัฒนาจากหน่วยงานวิจัย
ของภาครั ฐ ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา และ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่แต่ละจังหวัด ซึ่งจะให้ผลผลิตสูง สามารถแข่งขันกับ
เอกชนรายใหญ่ได้ ท�ำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการใช้เมล็ดพันธุ์
มากขึน้ อีกทัง้ ยังเป็นแนวทางหนึง่ ในการลดปัญหาการบุกรุกพืน้ ที่
ป่าของเกษตรกร ซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญของประเทศ
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โครงการ 		 :
		
		
				
นักวิจัย		:
หน่วยงาน 		 :

การพัฒนาชุดตรวจคัดแยกมะละกอปลอด GM
ในระยะต้ น กล้ า และผลเพื่ อ อุ ต สาหกรรม
การแปรรูปอาหาร
นางปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการเด่น กลุม่ เรือ่ งพืชสวน/พืชไร่ เชิงพาณิชย์
มะละกอเป็นพืชเศรษฐกิจส�ำคัญชนิดหนึ่งของประเทศที่มี
ศักยภาพการผลิตสูง ปี 2558 ไทยส่งออกมะละกอและผลิตภัณฑ์
รวมกว่า 12,302.72 ตัน คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 912.36 ล้านบาท แยก
เป็น มะละกอผลสด 2,053.47 ตัน มูลค่าประมาณ 71.69 ล้าน
บาท และผลิตภัณฑ์มะละกอ อาทิ มะละกออบแห้ง มะละกอบรรจุ
กระป๋อง มะละกอแห้ง มะละกอในน�้ำเชื่อม มะละกอแช่อิ่ม
มะละกอแช่แข็ง มะละกอผง และเมล็ดพันธุม์ ะละกอ คิดเป็นมูลค่า
รวมกว่า 840.67 ล้านบาท ตลาดส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศจีน
ในช่วงปี 2557-2558 ประเทศไทยได้รับการแจ้งเตือนจาก
ประเทศคู่ค้า เรื่อง การปนเปื้อนของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรม
ได้เสนอแนวทางในการควบคุมการปนเปื้อนมะละกอดัดแปลง
พันธุกรรม โดยก�ำหนดให้บริษทั ฯ ผูส้ ง่ ออกต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ให้ ไ ม่ มี ก ารปนเปื ้ อ นในระดั บ ร้ อ ยละ 100 ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ผู้ประกอบการส่งออก เนือ่ งจากต้องใช้ระยะเวลาเพิม่ ขึน้ มีความ
ยุง่ ยาก และมีคา่ ใช้จา่ ยสูง (ตรวจสอบโดยใช้วิธี Real-time PCR
ค่าใช้จา่ ยประมาณ 2,500- 3,000 บาท/ตัวอย่าง ใช้ระยะเวลา 5 วัน)
โครงการวิจัยนี้จะพัฒนาชุดตรวจสอบส�ำหรับคัดแยกมะละกอ
ไม่ดัดแปลงพันธุกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้ง่าย สะดวก
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการคัดเลือกพืชที่มีตัวอย่าง
จ�ำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นแนวทางการศึกษาส�ำหรับการตรวจสอบ
พืชดัดแปลงพันธุกรรมชนิดอืน่ ๆ เพือ่ ช่วยแก้ไขสถานการณ์การปน
เปื้อนของพืชดัดแปลงพันธุกรรมในสินค้าส่งออกของประเทศไทย
ในปัจจุบัน
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งานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัย
สำ�หรับผู้บริโภคและการค้า
อุตสาหกรรมอาหาร เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ของไทย ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
มีพื้นฐานเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตร
ปริมาณมาก ซึ่งน�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร
สามารถช่วยสร้างความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงทางด้าน
อาหารของประเทศและยังท�ำให้ไทยเป็นฐานการผลิตอาหารใน
ภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารที่ส�ำคัญใน
ตลาดโลก เนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบในแง่ของการมี
พื้นที่ท�ำการเกษตรมาก สามารถเพาะปลูกพืชผักผลไม้ และ
ท�ำการปศุสัตว์ได้ทุกฤดู ปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรม
อาหารเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพือ่ การ
จ�ำหน่ายในประเทศ และเพื่อการส่งออก โดยผลิตภัณฑ์ที่เน้น
ตลาดในประเทศ ได้แก่ เครื่องปรุงรส อาหารสัตว์ส�ำเร็จรูป
น�้ำมันจากพืช สัตว์และไขมันสัตว์ เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากนม
ผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นและขนมอบ ส่วนผลิตภัณฑ์ทเี่ น้นตลาด
ต่างประเทศ ได้แก่ น�้ำตาล แป้งมันส�ำปะหลัง สัตว์น�้ำแปรรูป
และผักผลไม้แปรรูป ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการผลิตอาหารเชิง
พาณิชย์ในปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยควรมีการ
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย เพือ่ เป็นการเพิม่ มูลค่า
สินค้าและเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและมาตรฐานความ
ปลอดภัยในระดับสากล
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จากผลการส�ำรวจของ Euro Monitor พบว่ามูลค่าตลาด
อาหารและเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพของโลกมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ด้วย
อัตราเฉลีย่ ร้อยละ 6-7 ต่อปี และคาดว่าในปี 2560 มูลค่าตลาด
จะสูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตลาดทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ได้แก่ จีน
บราซิล และสหรัฐฯ ตามล�ำดับ โดยมูลค่าตลาดอาหารสุขภาพ
ของไทยอยู่อันดับ 19 ของโลก จากแนวโน้มการเติบโตของ
ตลาดอาหารสุขภาพของโลก ท�ำให้มองว่าตลาดอาหารสุขภาพ
ในเอเชีย ซึง่ รวมไปถึงตลาดไทย ยังเป็นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพเติบโต
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง คาดว่ า มู ล ค่ า ตลาดอาหารสุ ข ภาพของไทย
ในปี 2558 จะอยู่ที่ประมาณ 161,000 ล้านบาท หรือเติบโต
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.1 และคาดว่าตลาดจะมีการเติบโต
ต่อเนื่องที่ร้อยละ 6.0 ต่อปี ไปจนกระทั่งปี 2560 โดยมีตลาด
อาหารฟังก์ชันนัล (Functional Food) ครองส่วนแบ่งตลาด
อาหารสุขภาพมากที่สุดที่ประมาณร้อยละ 60 รองลงมาคือ
ตลาดผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และตลาดอาหารสุขภาพเฉพาะ
กลุม่ มีสดั ส่วนร้อยละ 30 และ 8 ตามล�ำดับ โดยตลาดผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติ จะเป็นอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งรสชาติน้อย
หรือไม่มีการปรุงแต่งเลย เช่น สารสกัดจากธรรมชาติ 100%
อาหารเช้าจากธัญพืช เป็นต้น ในส่วนของตลาดอาหารสุขภาพ
เฉพาะกลุ่ม แบ่งออกเป็น กลุ่มเด็กและทารก ที่เน้นผลิตภัณฑ์
เพิ่มสารอาหารเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและสุขภาพของเด็ก
และกลุ่มผู้สูงอายุ ที่เน้นอาหารที่รับประทานง่าย สามารถ
ป้องกันโรคเพื่อทดแทนยา อาหารที่ผลิตจากสมุนไพร และ
อาหารเสริมส�ำหรับผู้สูงอายุ

อาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความ
ส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน กินอย่างไรให้ได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าด้าน
โภชนาการเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย อาหารที่มีคุณภาพและความ
ปลอดภัยเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่งต่อการด�ำรงชีวิต อย่างไรก็ตาม จากสภาพความ
เสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและภาวะโลกร้อน ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม การเกิดขึน้ ของภัยคุกคามต่างๆ ส่งผลกระทบ
ต่อสถานการณ์ความมัน่ คงและความยัง่ ยืนด้านอาหารอย่างยิง่ จึงได้มกี ารก�ำหนดโจทย์
วิจัยด้านอาหารและส่งเสริมการน�ำผลงานวิจัยมาใช้พัฒนาวัตถุดิบอาหารให้มีความ
สดใหม่คงสภาพความเป็นอาหารทีม่ สี ารอาหารครบถ้วนไม่ลดลงจากกระบวนการผลิต
แปรรูปหรือหมดอายุ รวมถึงกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปให้มีปริมาณเพียงพอต่อ
ความต้องการ คุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัย ผู้บริโภค
เข้าถึงได้ในราคาทีเ่ ป็นธรรม และสร้างมาตรการปกป้องผูป้ ระกอบการภายในประเทศ
เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพในการส่งออกสู่ตลาด
การค้าในประชาคมอาเซียนต่อไป
ปีงบประมาณ 2561 สวก. ได้สนับสนุนการวิจัยกลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่า
และความปลอดภัยส�ำหรับผู้บริโภคและการค้า ภายใต้ 4 กรอบงานวิจัย จ�ำนวน
31 โครงการ งบประมาณ 63.293 ล้านบาท ดังนี้
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารหมั ก พื้ น บ้ า นให้ มี
คุณค่าทางโภชนาการ ความ
ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
เช่น ปลาร้า กะปิ และหน่อไม้
ดอง เป็นต้น

กรอบการวิจัยที่ 1
จำ�นวน 5 โครงการ
งบประมาณ
7,673,228 บาท

กรอบการวิจัยที่ 2
จำ�นวน 9 โครงการ
งบประมาณ
14,905,517 บาท

การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารส�ำหรับกลุ่มวัย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ เพื่อ
ป้องกันโรคเรือ้ รัง เช่น โรคอ้วน
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
โรคไต หรือผลิตภัณฑ์ อาหาร
ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้าน
การกลื น และการบริ โ ภค
เป็นต้น

ก า ร น� ำ วั ส ดุ อ า ห า ร ที่
เหลือทิ้ง (By Products) จาก
กระบวนการผลิตอาหารมาใช้
ประโยชน์ เช่น การพัฒนาเป็น
Food Ingredients หรื อ
Food Additive เป็นต้น

กรอบการวิจัยที่ 3
จำ�นวน 4 โครงการ
งบประมาณ
4,786,090 บาท

กรอบการวิจัยที่ 4
จำ�นวน 13 โครงการ
งบประมาณ
35,928,165 บาท

การบริ ห ารจั ด การองค์
ความรู้หรือเทคโนโลยีจากผล
งานวิ จั ย ที่ เ สร็ จ สิ้ น แล้ ว เพื่ อ
พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ทั้งใน
แง่ ข องการวิ จั ย ต่ อ ยอดและ
การประยุกต์ใช้กบั กลุม่ เป้าหมาย
หรือพื้นที่จริง
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โครงการ : การพั ฒ นาอาหารเหลวทางการแพทย์ จ าก
				 วัตถุดิบธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารส�ำเร็จรูปที่ให้
				 สารอาหารสมบู ร ณ์ ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ และ
				 ทดสอบความสามารถในการกลืนเพื่อป้องกัน
				 การส�ำลักของผู้สูงอายุ โดยประเมินด้วยกล้อง
				 ส่องผ่านจมูกและคอหอย
นักวิจัย 		: นายแพทย์กรภัทร มยุระสาคร
หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
				 มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการเด่น กลุม่ เรือ่ งอาหารเพือ่ เพิม่ คุณค่าและความ
ปลอดภัยสำ�หรับผูบ้ ริโภคและการค้า เชิงสาธารณะ
อาหารเหลวที่มีใช้ในปัจจุบันเป็นอาหารเหลวที่ใช้ส�ำหรับคนที่
เป็นโรค ไม่เหมาะกับคนทีย่ งั ไม่เป็นโรค ส่วนหนึง่ เป็นเพราะอาหาร
เหลวมีรสชาติที่ไม่ดีและมีราคาแพง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึง
โอกาสในการพัฒนาอาหารเหลวที่น่าจะเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งแบ่งเป้าหมายการด�ำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ เป้าหมาย
ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว อาหารเหลวที่ได้พัฒนาหลังผ่าน
การวิจัยจะสามารถใช้ได้กบั ผูส้ งู อายุทมี่ โี รค แต่อาจจะไม่ตดิ เตียง
ซึ่งหมายถึงผู้สูงอายุที่ยังพอรับประทานอาหารได้เอง ซึ่งจะช่วย
เป็นการป้องกันหรือชะลอภาวะทุพโภชนาการได้ ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นา
อาหารเหลวและได้รบั อนุสทิ ธิบัตรอาหารเหลว 7170 และ 7171
เป็นสูตรที่มีคาร์โบไฮเดรตต�่ำ และมีไข่ไก่ ฟักทอง กล้วย เนื้อไก่
40
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เป็ น ส่ ว นประกอบหลั ก โดยอาหารบรรจุ ใ นถุ ง ตั้ ง ได้
(Standing Pouch) ชนิดทึบแสง ผลตรวจวิเคราะห์
จุลินทรีย์ในอาหารเหลว ไม่พบจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภคและท�ำให้อาหารเสื่อมเสีย ผลิตภัณฑ์สเตอริไรส์
มีอายุการเก็บรักษาตั้งแต่ 12-18 เดือน (วิเคราะห์ที่ศูนย์
ประกั น คุ ณ ภาพอาหาร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ )
อย่างไรก็ตาม อาหารเหลวดังกล่าวมีข้อด้อยเรื่องคุณค่า
ทางอาหารทีต่ ำ�่ กว่าความเป็นจริงคือให้พลังงาน 0.8 kcal/cc
และมีวิธีการใช้ไม่สะดวก ดังนัน้ ในปี 2560 ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนิน
การวิจัยเพื่อต่อยอดอาหารดังกล่าวโดยได้รับทุนวิจัยจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยอาหาร
ที่ผลิตได้จะมีคุณสมบัติมีส่วนประกอบที่เป็นอาหารไทย
เช่น ไข่ ถั่วเหลือง งาด�ำ ไก่ เป็นต้น เพื่อสร้างเอกลักษณ์
ของอาหารเหลวนี้ ใ ห้ แ ตกต่ า งจากอาหารเหลวที่ มี ใ น
ท้องตลาด เป็นอาหารเหลวที่มีปริมาณโปรตีนสูงและมี
คาร์โบไฮเดรตต�่ำ เนื่องจากผู้วิจัยมองว่ากลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่ทตี่ อ้ งการบริโภคอาหารเหลวน่าจะเป็นกลุม่ คนทีม่ ี
ภาวะขาดโปรตีนหรือทุพโภชนาการ ที่อาจจะมีน�้ำหนัก
น้อยและอาจจะมีภาวะผิดปกติในการควบคุมระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือด เช่น โรคเบาหวาน เนื่องจากอาหารกลุ่มนี้จะมี
low glycemic load และ low glycemic index นอกจากนี้
จะพัฒนารสชาติของอาหารเนือ้ สัมผัส และกลิน่ ให้เหมาะกับ
ผู้สูงอายุไทย โดยให้มีลักษณะความเหลว ความหนืดของ
อาหารให้เหมาะกับผูป้ ว่ ยในกลุม่ ต่างๆ

โครงการ :
				
นักวิจัย 		:
หน่วยงาน :

ศึ ก ษาการสู ญ เสี ย อาหารในภาคการผลิ ต
ทางการเกษตรของประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเด่น กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและ
ความปลอดภัยสำ�หรับผูบ้ ริโภคและการค้า เชิงนโยบาย
จากการคาดการณ์ว่าจ�ำนวนประชากรโลกจะเพิ่มสูงขึ้น การ
เพิม่ ขึน้ ของประชากรโลก ประกอบกับการคาดการณ์การขยายตัว
ของเศรษฐกิจโลกในอัตราร้อยละ 2.9 ต่อปี ท�ำให้มีการคาดการณ์
ว่าโลกของเราจะต้องผลิตอาหารให้มากขึน้ กว่าร้อยละ 70 ระหว่าง
ช่วงปี 2548–2550 และ 2593 (FAQ, 2009) แม้ว่าเทคโนโลยี
ในปัจจุบนั จะก้าวหน้าไปมากและช่วยท�ำให้โลกของเราผลิตอาหาร
ได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม งานศึกษาของ FAO (2017) กลับพบว่า
ทั่วโลกมีปริมาณการสูญเสียและการทิ้งขว้างอาหารถึง 1,300
ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของอาหารส�ำหรับมนุษย์ทผี่ ลิตได้
ในโลก โดยกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงและกลุ่มประเทศที่มีรายได้
ปานกลางถึงต�ำ่ มีปริมาณการสูญเสียและทิง้ ขว้างอาหาร 670 ล้านตัน
ต่อปี และ 630 ตันต่อปี ตามล�ำดับ การสูญเสียและทิง้ ขว้างอาหาร
นอกจากจะบัน่ ทอนความพอเพียงของอาหารส�ำหรับประชากรโลก
ในอนาคต ยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ�ำกัดและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การสูญเสียและทิ้งขว้าง
อาหารอาจบั่นทอนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ที่ได้มีการ

ก�ำหนดไว้ในเป้าหมายที่ 12.3 ทีต่ งั้ เป้าหมายว่าภายใน ค.ศ.
2030 จะลดการสูญเสียอาหารในการผลิตและระบบห่วงโซ่
อุ ป ทานซึ่ ง ครอบคลุ ม กระบวนการหลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว
(SDG 12.3.1) และจะท�ำให้ปริมาณการทิ้งขว้างอาหาร
ต่อหัวของโลกลดลงครึ่งหนึ่ง (SDG 12.3.2)
ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ได้มีการจัดเก็บ
ข้อมูลการสูญเสียอาหารนีไ้ ว้ ส่วนใหญ่เป็นเพียงข้อมูลจาก
กรณีศึกษาที่ได้มีการสอบถามผู้เชี่ยวชาญในบางรายการ
สินค้า ไม่ครบทั้งห่วงโซ่อาหาร และไม่ได้ท�ำการศึกษา
ในระดับประเทศ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งใช้ขอ้ มูลการสูญเสียอาหารใน
ภาคการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยเพือ่ ใช้ในการ
จัดท�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Deve
lopment Goal: SDG) ของประเทศไทย เพือ่ ให้เป็นไปตาม
ที่ อ งค์ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ ก� ำ หนดเป็ น วาระแห่ ง การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน ค.ศ. 2030 และเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(SDGs) เป้าหมายที่ 12 การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน
เพื่อให้ประเทศต่างๆ น�ำไปปฏิบัติให้บรรลุผลส�ำเร็จ
โครงการวิ จั ย นี้ จ ะศึ ก ษาการสู ญ เสี ย อาหารของ
ประเทศไทยในสินค้าเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ มันส�ำปะหลัง
กะหล�่ำปลี มะเขือเทศแบบทานสด นมโคยูเอชที และ
ปลานิลสด เพื่อน�ำไปจัดท�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goal: SDG) ต่อไป
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โครงการ		:
				
				
นักวิจัย 		:
หน่วยงาน		 :
				

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อด้วย
เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชนั จากแหล่งโปรตีนทางเลือก
ที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหาร
ดร.หทัยชนก กันตรง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ		:
				
				
				
นักวิจัย		:
หน่วยงาน		 :
				

การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผั ก อั ด เม็ ด เสริ ม
โพรไบโอติกส์สำ� หรับผูส้ งู อายุ : การเสริมฤทธิ์
กันของสารประกอบฟีนอลิคและการท�ำงาน
ของโพรไบโอติกส์
ดร.ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์
คณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์
การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการเด่น กลุม่ เรือ่ งอาหารเพือ่ เพิม่ คุณค่าและ
ความปลอดภัยสำ�หรับผูบ้ ริโภคและการค้า เชิงพาณิชย์

โครงการเด่น กลุม่ เรือ่ งอาหารเพือ่ เพิม่ คุณค่าและ
ความปลอดภัยสำ�หรับผูบ้ ริโภคและการค้า เชิงพาณิชย์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้ด�ำเนินการค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์
โปรตีนเกษตรเป็นเวลามากกว่า 30 ปี โปรตีนเกษตรหรือเนือ้ เทียม
ผลิตด้วยเครือ่ งเอกซ์ทรูเดอร์ (Extruder) โดยใช้แป้งถัว่ เหลืองพร่อง
ไขมันเป็นวัตถุดิบ และต้องน�ำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศทั้งหมด
ซึ่งมีปริมาณการน�ำเข้าต่อปีเป็นจ�ำนวนกว่า 1,500 ตัน มีมลู ค่ากว่า
52 ล้านบาทต่อปี ปัจจุบันมีแหล่งโปรตีนทางเลือกจากผลิตผล
ทางการเกษตรภายในประเทศ จึงมีความจ�ำเป็นต้องหาแหล่ง
โปรตีนทางเลือกเพื่อทดแทนวัตถุดิบน�ำเข้าจากต่างประเทศ
โครงการวิจัยนี้จะใช้โปรตีนทางเลือกอื่นแทนการใช้แป้งถั่ว
เหลื อ งพร่ อ งไขมั น โดยเลื อ กใช้ วั ต ถุ ดิ บ ซึ่ ง เป็ น ผลพลอยได้
จากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ เช่น กากถั่ว
ดาวอินคาจากกระบวนการผลิตน�้ำมันสกัดเย็น กากถั่วเหลืองจาก
กระบวนการผลิตน�ำ้ นมถัว่ เหลือง และโปรตีนทีไ่ ด้จากน�ำ้ เหลือจาก
กระบวนการผลิตวุ้นเส้น เพื่อลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์และการ
น�ำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหาร

ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุของรัฐบาลมีอัตราที่สูงขึ้นทุกปี
โรคที่ผู้สูงอายุของไทยเป็น ได้แก่ มะเร็ง ความดันโลหิตสูง และ
ไขมันในเลือดสูง ซึ่งนอกจากผลกระทบของโรคที่เป็นจะท�ำให้
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต�่ำลงแล้ว โรคดังกล่าวยังเป็นสาเหตุที่
ท�ำให้เกิดการทุพพลภาพในผูส้ งู อายุ และเพิม่ ค่าใช้จา่ ยในการดูแล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทยจึงมุง่ เน้นผลิตภัณฑ์
เพื่ อ สุ ข ภาพส� ำ หรั บ คนวั ย ท� ำ งานและผู ้ สู ง อายุ ซึ่ ง พั ฒ นาจาก
โพรไบโอติกส์ เนื่องจากมีงานวิจัยที่พิสูจน์แล้วว่าการรับประทาน
โพรไบโอติกส์อย่างต่อเนื่องจะช่วยลดปัญหาสุขภาพ เช่น ปัญหา
การขับถ่ายอันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งล�ำไส้ และ
การช่วยเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในร่างกาย เป็นต้น แต่เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ทวี่ างขายในประเทศไทยส่วนใหญ่มนี มเป็นส่วนประกอบ
หลัก ซึ่งวัยกลางคนและผู้สูงอายุของไทยไม่ดื่มนมถึง ร้อยละ
77.7 ในจ�ำนวนนี้มีผู้ที่ดื่มนมเป็นประจ�ำมีต�่ำกว่า ร้อยละ 10 และ
ประชากรไทยส่วนใหญ่บริโภคนมต�ำ่ กว่าระดับมาตรฐานทีแ่ นะน�ำ
ท�ำให้การรับประทานโพรไบโอติกส์เป็นประจ�ำทุกวันเป็นเรื่องยาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส์ชนิดใหม่ๆ ที่ไม่ใช้นมเป็นส่วน
ประกอบจึ ง เป็ น ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ ช ่ ว ยให้ ป ระชากรไทยได้ รั บ
โพรไบโอติกส์ได้ทั่วถึง
โครงการวิจัยนี้มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส์ที่ไม่มีนมเป็น
ส่วนประกอบ และท�ำการศึกษาผลกระทบของการพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ์ที่สารประกอบฟีนอลิคจากพืชหลากหลายชนิดต่อการ
ท� ำ งานของโพรไบโอติ ก ส์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ส ่ ว นประกอบที่ ส ่ ง เสริ ม
การท�ำงานต่อกันอย่างแท้จริง ช่วยเพิม่ โอกาสการออกฤทธิท์ ดี่ ขี อง
ผลิตภัณฑ์ในร่ายกายผู้บริโภค โดยพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่รับ
ประทานง่ายเหมาะส�ำหรับผู้บริโภควัยท�ำงานจนถึงผู้สูงอายุ
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รายงานประจำ�ปี 2561

งานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

กลุ่มเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ

ประเทศไทยมีการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์อย่างเต็มรูปแบบจนยกระดับการผลิตในภาคปศุสัตว์และภาคประมงเข้าสู่ระดับ
มาตรฐาน เพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศจนเป็นสัตว์เศรษฐกิจน�ำรายได้เข้าสู่ประเทศ ตั้งแต่การ
ผลิตในระดับฟาร์ม จนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ปีงบประมาณ 2561 สวก. ให้การสนับสนุนการวิจยั กลุม่ เรือ่ งสัตว์เศรษฐกิจ ภายใต้ 5 กรอบงานวิจยั จ�ำนวน 25 โครงการ
งบประมาณ 59.874 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นการน�ำหลักวิชาการมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสัตว์ โภชนาการ สุขภาพ
และความปลอดภัย การแปรรูป แต่เนื่องจากมีปัจจัยทั้งภายใน และผลกระทบจากภายนอกต่างๆ มาเกี่ยวข้อง ส่งผลกระทบ
ต่อการผลิตและการค้า เช่น นโยบายการค้าจากประเทศคูค่ า้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศคูแ่ ข่ง และการเปลีย่ นแปลง
ทางสภาพแวดล้อม เป็นต้น ดังนัน้ การวิจยั ด้านสัตว์เศรษฐกิจจึงมีความจ�ำเป็นในการศึกษาเพือ่ ให้เกิดแนวทางหรือทิศทางการแก้ไข
ปัญหา และก�ำหนดกรอบการวิจยั เตรียมการเพือ่ รองรับปัญหาในอนาคต รวมถึงการสร้างโอกาสทางการตลาดให้เกิดขึน้ ดังนี้
กรอบวิจัยที่ 1 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต

(จำ�นวน 12 โครงการ งบประมาณ 29,474,640 บาท )

• การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจให้มีจ�ำนวนพอเพียง ปลอดภัยและยั่งยืน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค�ำนึงถึงต้นทุนการผลิตและสิ่งแวดล้อม
กรอบวิจัยที่ 2 ด้านโภชนาการในสัตว์

(จำ�นวน 4 โครงการ งบประมาณ 9,262,760 บาท )

• การวิจัยวัตถุดิบอาหารสัตว์และทดแทนตามแนวยุทธศาสตร์ 3S (Safety Security Sustainability) เพื่อลดต้นทุน
อาหารสัตว์ และสร้างนวัตกรรมในการผลิตอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพสูง
• การวิจัยเรื่องสารเสริมในอาหารสัตว์เพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะ และสารเร่งการเจริญเติบโต
กรอบวิจัยที่ 3 ด้านสุขภาพและความปลอดภัย

(จำ�นวน 7 โครงการ งบประมาณ 17,788,061 บาท )

• การพัฒนาและวิจัยระบบการป้องกันและชันสูตรที่มีประสิทธิภาพในการค้นหา การเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกัน
โรคระบาด พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคท้องถิน่ โดยมุง่ เน้นให้ปลอดโรค FMD โรค PED โรค EMS โรค EHP และโรคอุบตั ใิ หม่
• การพัฒนาชุดทดสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจสอบสารตกค้าง และการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์
• การวิจัยและการจัดการข้อมูลด้านการใช้ยา และเคมีภัณฑ์ตามแนวยุทธศาสตร์ 3S (Safety Security Sustainability)
ตลอดจนโลจิสติกส์ ของยา และวิจัยผลกระทบที่เกิดจากการดื้อยาที่มีผลกระทบต่อสัตว์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
กรอบวิจัยที่ 4 ด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์

(จำ�นวน 2 โครงการ งบประมาณ 3,348,636 บาท)

• การวิจัยการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ด้านการตลาด กรรมวิธีการผลิต
การฆ่าสัตว์ การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาและการขนส่ง ตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลับ และมาตรฐานสินค้า
ของผลิตภัณฑ์ทมี่ าจากสัตว์เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพือ่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และนานาชาติ เช่น
ความต้องการและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าจากสัตว์เศรษฐกิจ การผลิตอาหารฮาลาล เป็นต้น
กรอบวิจัยที่ 5 กฎระเบียบภายในประเทศและระดับนานาชาติ
• การวิจยั กฎระเบียบทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการผลิต การส่งออกและปัญหา การท�ำประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย (Illegal Unreported
and Unregulated Fishing หรือ IUU Fishing) ตลอดจนการน�ำเข้าปัจจัยการผลิต สัตว์ เศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ รวมถึง
การใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย
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โครงการเด่น กลุม่ เรือ่ งสัตว์เศรษฐกิจ เชิงสาธารณะ
โครงการ		:
				
นักวิจัย		:
หน่วยงาน		 :

รูปแบบทีเ่ หมาะสมส�ำหรับเลีย้ งปูมา้ (Portunus
pelagicus Linnaeus, 1758) เชิงพาณิชย์
นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ		:
				
				
				
				
				
นักวิจัย 		:
หน่วยงาน		 :
			

การศึกษาชีววิทยาประมง สังคมเศรษฐกิจ และ
ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องต่อการฟื้นฟูทรัพยากร
ปูม้าตามแนวทางการพัฒนาทางการประมง
(Fishery improvement program : FIP) ใน
บริ เวณอ่ า วบ้ า นดอน จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
(โครงการต่อเนื่อง)
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
ส� ำ นั ก วิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละทรั พ ยากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการ		:
				
				
นักวิจัย 		:
หน่วยงาน		 :

การประเมินสภาวะทรัพยากรปูม้า (Portunus
pelagicus Linnaeus, 1758) บริเวณอ่าวไทย
ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
นายก�ำพล ลอยชื่น
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ		:
				
				
นักวิจัย		:
หน่วยงาน		 :
				

คุณภาพและความปลอดภัยของปูม้าหลังการ
เก็ บ เกี่ ย วโดยชาวประมงพื้ น บ้ า นขนาดเล็ ก
ในจังหวัดตรัง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สแุ พรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) เป็น
ทรั พ ยากรสั ต ว์ ท ะเลที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทย ผลผลิตปูม้าของประเทศไทยเกือบทั้งหมดได้มา
จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติ โดยผลผลิตปูม้าของ
ประเทศไทย จัดเป็นอันดับ 4 รองจากประเทศจีน อินโดนีเซีย
และฟิลปิ ปินส์ ปูมา้ ยังมีศกั ยภาพสูงในการท�ำอุตสาหกรรมผลิต
ปูนิ่ม สามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้และเป็นที่นิยม
บริโภคมากกว่าปูทะเลนิ่ม (Scylla spp.) จึงท�ำให้ตลาดโลกมี
ความต้องการปูมา้ สูงขึน้ ดังนัน้ การท�ำการประมงปูมา้ จึงเพิม่ แรง
กดดันต่อทั้งทรัพยากรประมงและระบบนิเวศมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ผลจับเติมเต็มความต้องการของตลาดปูม้า มีการลงแรงประมง
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เพิ่มมากขึ้น จนเกิดสภาวะการประมงมากเกินก�ำลังผลิตโดย
กระบวนการธรรมชาติ นอกจากนี้ผลงานวิชาการหลายชิ้น
ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ปั จ จุ บั น ทรั พ ยากรปู ม ้ า มี ค วามเสื่ อ มโทรม
ในบางพื้นที่มีการน�ำปูม้าขนาดเล็ก รวมถึงมีการจับปูม้าที่มีไข่
นอกกระดองขึ้นมาใช้ประโยชน์ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหา
แนวทางจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า เพื่อการประมงปูม้า
ที่ยั่งยืนในระยะยาว และสอดคล้องกับแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรประมงสากล
การวิ จั ย นี้ มี เ ป้ า หมายในการพั ฒ นารู ป แบบที่ เ หมาะสม
ส� ำ หรั บ การเลี้ ย งปู ม ้ า เชิ ง พาณิ ช ย์ รวมทั้ ง ศึ ก ษาข้ อ มู ล ด้ า น
ชีววิทยาประมง สมุทรศาสตร์ และแบบจ�ำลองทางพลวัตของน�ำ้
การตายและอัตราการรอดของปูมา้ ระบบนิเวศทีเ่ กีย่ วข้องกับปูมา้
การใช้ประโยชน์ที่ดินรายรอบอ่าวบ้านดอนอันส่งกระทบต่อ
ระบบนิเวศ รวมทั้งเศรษฐกิจสังคมและห่วงโซ่คุณค่าของปูม้า
เพื่อแก้ปัญหาการกีดกันทางการค้าผลผลิตสัตว์น�้ำทางทะเลซึ่ง
มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากประเทศไทย
เริม่ ได้รบั แรงกดดันจากประเทศคูค่ า้ สินค้าประมงให้มกี ารท�ำการ
ประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และรับผิดชอบต่อสภาพ
แวดล้อมทางทะเล โครงการวิจยั ทัง้ 4 โครงการนีจ้ ดั ท�ำเพือ่ ตอบ
โจทย์ความต้องการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของหลายภาคส่วน
อาทิเช่น กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ สมาคม
อาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารส�ำเร็จรูป และ
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) เกษตรกรผู้สนใจการ
เลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
วิจัยนี้สามารถน�ำผลการศึกษามาบูรณาการเพื่อเสนอแนะแนว
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้า สร้างองค์ความรู้เพื่อ
สนับสนุนการวางแผนเพิ่มผลผลิตปูม้าในบริเวณอ่าวบ้านดอน
เพื่อเป็นต้นแบบน�ำไปสู่การขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ การศึกษา
สภาวะการท�ำประมงปูมา้ ทีเ่ หมาะสมบริเวณอ่าวไทย การส่งเสริม
นโยบายการจัดการทรัพยากรปูมา้ อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของข้อมูลการวิจัยทั้งทางด้าน
ชีววิทยาของปูม้า ระบบนิเวศ สัตว์ทะเลกลุ่มเปราะบาง (ETP
species) ที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์จากปูม้าทั้งการประเมิน
ความปลอดภัยและความเสี่ยงของปูม้าหลังการเก็บเกี่ยวและ
การยึดอายุการเก็บรักษาปูมา้ และเนือ้ ปูมา้ ตลอดจนการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงปูม้าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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งานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

กลุ่มเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ

รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับทรัพยากรน�ำ้ และได้หาทาง
แก้ไขมาโดยตลอด แต่ปญ
ั หาต่างๆ ดังกล่าวก็ยงั คงอยู่ และมีแนวโน้ม
ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี แม้ว่าหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพยายาม
แก้ไขปัญหาโดยมีโครงการต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย การด�ำเนินการ
ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด ขึ้ น บนหลั ก การด� ำ เนิ น งานโครงการร่ ว มกั น
แต่ในทางปฏิบัติจริง พบว่ามีการท�ำงานเป็นแบบเอกเทศและขาด
การประสานงานอย่างจริงจัง อีกทั้งการแก้ไขปัญหามักด�ำเนินการ
ด้วยความเร่งรีบ ขาดการวิเคราะห์ปญ
ั หาของพืน้ ทีแ่ ละความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง ส่งผลให้การวางแผนและการด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร ดังนั้น การวิจัยและ
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม จึงมี
ความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะช่วยให้เกิดการบูรณาการความรู้
และเพิ่มศักยภาพการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
ปีงบประมาณ 2561 สวก. ให้การสนับสนุนการวิจัยด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ  ภายใต้ 3 กรอบการวิจัย จ�ำนวน 25
โครงการ งบประมาณ 36 ล้านบาท

1

การวิจัยพื้นฐานและต้นน้ำ�

(จำ�นวน 4 โครงการ งบประมาณ 6,183,000 บาท)

1.1		มีผลลัพธ์ของการพยากรณ์อากาศไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง รวมทั้งระยะปานกลางและรายฤดู ในรูปแบบของการประมาณ
ปริมาณน�ำ้ ฝนและการคาดการณ์ปริมาณน�ำ้ ฝน (Quantitative Precipitation Estimated-QPE)/ (Quantitative Precipitatic
Forecast : QPF) ในเชิงพื้นที่รายละเอียดสูง โดยใช้เทคนิคใหม่ๆ เช่น สถิติเชิงพื้นที่ เทคนิคทางพลวัต เทคนิคการบูรณาการ
ข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ฯลฯ
1.2		การปรับแต่งผลลัพธ์จากแบบจ�ำลองต่างๆ (Bias Corrections)
1.3		การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับ Earth System และการพยากรณ์คลื่นซัดฝั่งบริเวณน�้ำตื้น
1.4 การวิจัยเรื่องวัฏจักรน�้ำ น�้ำท่า น�้ำใต้ดิน Water Table ฯลฯ
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2

การบริหารความเสี่ยงจากน้ำ�

(จำ�นวน 14 โครงการ งบประมาณ 21,919,700 บาท)

2.1 การบริหารและจัดการน�้ำฝนอย่างมีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ
2.2 การประเมินความเสีย่ งอันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงการใช้ทดี่ นิ สิง่ ก่อสร้างทีม่ ผี ลกระทบต่อการบริหารจัดการน�ำ้ ในพืน้ ที่
ทั้งก่อนเกิด ระหว่างเกิด และหลังเกิดภัยธรรมชาติ
2.3 การจัดท�ำข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบแผนที่รายละเอียดสูงของพื้นที่วิกฤต พื้นที่เสี่ยงภัย และการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านน�้ำ
2.4 การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำนอกเขตชลประทาน
2.5 การด�ำเนินการจัดท�ำแผนเพื่อบริหารจัดการน�้ำแบบยืดหยุ่น โดยปรับปฏิทินการปลูกพืชให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงตามปริมาณน�้ำต้นทุนที่มีอยู่ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน
2.6 การบริหารข้อมูลเพือ่ ใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบตั ฯิ
2.7 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ น�้ ำ ในทุ ก ด้ า น เช่ น อุปโภค บริโภค ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและประมง ฯลฯ
เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศ และเสริมสร้างความมั่นคงด้านน�้ำให้มากขึ้น
2.8 การบริหารจัดการน�้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคง เชื่อมโยงกับการบริหารงานของภาครัฐ

3

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�

(จำ�นวน 7 โครงการ งบประมาณ 7,897,300 บาท)

3.1 การส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น
3.2 การเสริมสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน�้ำเชิงพื้นที่ด้วยตนเอง
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โครงการ		: การศึกษาการประมาณค่าปริมาณฝนเชิงพืน้ ที่
				 ด้วยข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาที่เหมาะสม
				 บริเวณลุ่มน�้ำชี
นักวิจัย		: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร อารีรัชชกุล
หน่วยงาน : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 		
		
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงการเด่น กลุม่ เรือ่ งการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
เชิงสาธารณะ

การประมาณการข้อมูลปริมาณน�ำ้ ฝน (Watershed Managenment)
เป็นส่วนส�ำคัญในการพิจารณาการจัดการสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรน�ำ้
ไม่วา่ จะเป็นการเฝ้าระวัง เตือนภัย และบรรเทาภัยธรรมชาติต่างๆ
ที่เกิดจากฝน อาทิเช่น อุทกภัย ดินถล่ม และภัยแล้ง ซึ่งทวีความ
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ปริมาณฝน ส่งผลต่อเกษตรกรรมทั้ง
ด้านบวกและด้านลบ โดยการเกิดฝนในแต่ละพืน้ ทีม่ คี วามแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ
การประมาณข้อมูลปริมาณน�้ำฝนจึงมีความส�ำคัญ และยังมีความ
ส�ำคัญอย่างมากในงานวิศวกรรม การจัดการและการออกแบบ
วางแผนจึงจ�ำเป็นต้องท�ำการศึกษาวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ทีไ่ ด้จากเซ็นเซอร์ดาวเทียมชนิดต่างๆ กับปริมาณน�ำ้ ฝนทีว่ ดั ได้จาก
สถานีตรวจวัด หรือเรดาร์วัดปริมาณน�้ำฝนในพื้นที่ที่สนใจ โดยใช้
วิธีการประมาณฝนจากดาวเทียมเพื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับข้อมูล
ปริมาณน�้ำฝนภาคพื้นดิน
โครงการวิจัยนี้จะน�ำข้อมูล GSMap_MVK ที่ได้จากการน�ำ
ข้อมูลดาวเทียมโคจรรอบโลกมาท�ำการบูรณาการข้อมูล ค�ำนวณ
และวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลจากการ
ประมาณค่าปริมาณฝนด้วยดาวเทียมอุตนุ ยิ มวิทยา GSMap กับข้อมูล
ฝนทีไ่ ด้จากการตรวจวัดทีส่ ถานีอตุ นุ ยิ มวิทยาด้วยโปรแกรมสถิติ ซึง่
หาค่า R2, MAE, RMSE และ CC ท�ำการตรวจสอบค่าความถูกต้อง
ของค่าปริมาณฝนด้วยค่าทางสถิติ เพือ่ ทีจ่ ะได้ฐานข้อมูลน�ำไปบริหาร
จัดการล�ำน�ำ้ มูลต่อไป
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โครงการ		: การพั ฒ นาระบบกั ก เก็ บ น�้ ำ ฝนด้ ว ยวั ส ดุ
				 โครงสร้ า งเบาแซนวิ ช ส� ำ หรั บ การเกษตร
				 บนพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ
นักวิจัย		: ดร.วิศิษฏ์ศรี วิยะรัตน์
หน่วยงาน		 : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
				 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการเด่น กลุม่ เรือ่ งการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
เชิงสาธารณะ

พืน้ ทีร่ าบสูง หรือบนดอยต่างๆ ของประเทศไทย ประสบปัญหา
การใช้น�้ำท�ำการเกษตร โดยเฉพาะฤดูแล้งหรือช่วงฝนทิ้งช่วงเป็น
ระยะเวลานาน ชาวบ้านไม่สามารถกักเก็บน�้ำฝนไว้ใช้เพื่อท�ำการ
เกษตรได้ เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น การไม่มีภาชนะ
กักเก็บน�้ำใช้ในปริมาณมาก พื้นที่ในการสร้างระบบกักเก็บน�้ำไม่
เหมาะสม ขาดแคลนเงินทุนในการสร้างทีก่ กั เก็บน�ำ้ ขาดองค์ความ
รู้และเทคโนโลยีด้านการกักเก็บน�้ำ
โครงการวิจัยนี้ จะช่วยออกแบบระบบการกักเก็บน�้ำ โดยการ
ออกแบบระบบเก็บน�้ำฝนที่ท�ำมาจากวัสดุโครงสร้างเบา เรียกว่า
“Sandwich Materials” ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น คือ น�้ำหนักเบา
แข็งแกร่ง และเป็นฉนวนกันความร้อน เป็นต้น การออกแบบระบบ
กักเป็นน�้ำฝนนี้สามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่ เช่น พื้นที่เนินและพื้นที่
ราบสูง และสามารถบรรจุนำ�้ ในปริมาณทีไ่ ม่จำ� กัด ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณ
การใช้น�้ำในแต่ละพื้นที่ และที่ส�ำคัญระบบกักเก็บน�้ำนี้สามารถ
ถอดประกอบเก็บได้ในช่วงฤดูฝน ท�ำให้มีพื้นที่ในการใช้สอยได้
ตามปกติ ส�ำหรับงานวิจยั นีจ้ ะท�ำการทดลองในศูนย์พฒ
ั นาโครงการ
หลวงปางดะ อ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะออกแบบระบบ
การกักเก็บน�ำ้ ในปริมาณ 200,000 ลิตร ให้มเี พียงพอในการเพาะปลูก
พริกหวาน และสตอเบอรี่ ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ในช่วงฤดูแล้ง

โครงการ		: การส�ำรวจต�ำแหน่ง ของตะกอนท้อ งน�้ำที่
				 ตื้ น เขิ น ในแม่ น�้ ำ ปิ ง และแม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา
				 ตอนบนเพื่อค�ำนวณอัตราการสะสมตัวและ
				 การวางแผนจัดการระบายน�้ำที่เหมาะสม
นักวิจัย		: ศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ชูวงษ์
หน่วยงาน		 : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการเด่น กลุม่ เรือ่ งการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
เชิงนโยบาย
ปัญหาส�ำคัญของการเกิดน�้ำท่วมในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง
คือ การระบายน�้ำในแม่น�้ำและล�ำคลองได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
ซึง่ เกิดจากความตืน้ เขินของท้องน�ำ้ เนือ่ งจากตะกอนเข้ามาสะสมตัว
โครงการวิจยั นีจ้ ะท�ำการส�ำรวจต�ำแหน่งและค�ำนวณอัตราการ
สะสมตัวของตะกอนท้องน�้ำในบริเวณแม่น�้ำปิง ท้ายเขื่อนภูมิพล
และแม่น�้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ถึงจังหวัดชัยนาท
ก่อนถึงเขือ่ นเจ้าพระยา ซึง่ จากการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมพบว่า
ในปริมาณตะกอนท้องน�้ำเกิดเป็นแนวสันดอนทราย เกาะสันดอน
โผล่ให้เห็นแม้ระดับน�ำ้ เต็มตลิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นว่า ตะกอนได้ถกู น�ำพา
มาสะสมตัวจนเต็มร่องน�้ำ ท�ำให้ระบบการไหลของน�้ำไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ การค�ำนวณอัตราการสะสมตัวจะสามารถประเมิน
สถานการณ์ความตื้นเขินของท้องน�้ำได้ และสามารถวางแผนการ
ขุดลอกได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการในต�ำแหน่งที่จะท�ำให้การ
ไหลเป็นไปอย่างสมดุลกับธรรมชาติ ซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการ
ศึกษาทางด้านธรณีวิทยา ตะกอนวิทยา จะท�ำให้เข้าใจระบบการ
ไหลของแม่น�้ำในธรรมชาติ แล้วน�ำไปประยุกต์กับการวางแผน
บริหารจัดการน�้ำท่วมในพื้นที่ของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผล
กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
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งานวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลและตามระเบียบวาระแห่งชาติ

กลุ่มเรื่อง Food Valley
การพัฒนาระบบอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรของประเทศไทยใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นฐานในการเพิ่มมูลค่า
ทัง้ กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เพือ่ ขับเคลือ่ นให้อตุ สาหกรรมเกษตรแปรรูปของประเทศไทยก้าวไปถึงเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติถอื เป็นสิง่ ส�ำคัญทีท่ า้ ทายอย่างยิง่ แนวคิดของ Food Valley ทีไ่ ด้มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ คือ การใช้
องค์ประกอบของสามเหลีย่ มทองค�ำ (Golden Triangle) ทีม่ ี 3 ภาคีหลักในการท�ำงานร่วมกัน ได้แก่ ภาคเอกชน ภาครัฐ และ
สถาบันการศึกษา ประกอบนโยบายของรัฐบาลภายใต้การน�ำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทีผ่ ลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศไทย 4.0 หรือเป็นยุคของการใช้นวัตกรรมในการขับเคลือ่ น ทีใ่ ช้ทรัพยากรภายในประเทศให้เกิดความคุม้ ค่าและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ซึง่ หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั และพัฒนานัน้ ต้องร่วมมือกันส่งเสริม และสานต่อการพัฒนา
ประเทศตามกรอบนโยบายหลักของรัฐบาล
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Food
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Educational Institutes

Product & Process
Development

Food Industry
System
Development

State Government

แนวคิดของการขับเคลื่อน Food Valley
(ดัดแปลงมาจาก : การประชุมก�ำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัย Food Valley ของประเทศไทย โดย สวก.)
สวก. ได้ก�ำหนดขอบเขตการพัฒนางานวิจัยภายใต้โครงการ Food Valley ที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการก�ำกับโครงการ
วิ จั ย ท้ า ทายไทยเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยอาศั ย การขั บ เคลื่ อ นของ
ภาครัฐ คือ การพัฒนาโครงการวิจยั จะต้องมีความร่วมมือของ 3 กลุม่ หลัก ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ถือเป็น
ปัจจัยหลัก/องค์ประกอบส�ำคัญ ซึ่งงานวิจัยจะต้องเป็นการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research) หรืองาน
วิจัยที่หน่วยงานมีศักยภาพต่อยอดได้ (Functional Based Research) และเป้าหมายสุดท้ายของโครงการ Food Valley
จึงไม่ใช่เพียงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปอย่างทีเ่ คยเป็นมา หากแต่เป็นการให้ความส�ำคัญต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพือ่
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ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในภาพรวม เพื่อน�ำไปสู่การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้เกิดเทคโนโลยี นวัตกรรมด้าน
กระบวนการผลิต และ/หรือผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารใน
ประเทศไทยได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนากลไกการรวมกลุ่มเครือข่ายระหว่างเครือข่ายวิจัยต่างๆ และฝึก
บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมกับร่วมกันหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทาง
การบริหารจัดการต่อหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหลักในการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาต่อการขับเคลื่อน
แนวคิด Thailand Food Valley ที่อยู่ภายใต้บริบทของประเทศไทยอย่างแท้จริง คือ มุ่งเน้นให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งในระยะสั้น
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมทางธุรกิจ และในระยะยาว ได้แก่ การรวม
กลุ่มเครือข่าย Food Valley วิจัยเพื่อฝึกทักษะ และความรู้ความเข้าใจสู่การบริหารจัดการงานวิจัยร่วมกันอย่างเป็นระบบ ที่จะ
น�ำไปสู่การพัฒนาเป็น Research Platform ให้กับหน่วยงานภาครัฐ หรือเครือข่ายเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนให้เกิด Thailand
Food Valley ต่อไป
นับแต่ปี 2560 สวก. ได้รับมอบหมายจากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้บริหารจัดการทุนวิจัย เรื่อง Food
Valley ภายใต้โครงการวิจัยตอบสนองนโยบาย เป้าหมายรัฐบาลและระเบียบวาระแห่งชาติ งบประมาณ 20 ล้านบาท และได้
ขยายเครือข่ายการด�ำเนินการสนับสนุนงานวิจัยภายใต้ Concept Food Valley โดยคัดเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเครือข่ายใน
การด�ำเนินงานในแต่ละภูมิภาค ซึ่ง สวก. ได้คัดเลือกเครือข่าย 3 แห่ง ดังนี้ เครือข่าย Food Valley ภาคเหนือตอนบน คือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เครือข่าย Food Valley ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่าย Food Valley
ภาคใต้ คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เเละในปี 2561 สวก. ได้สนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ Food Valley ตาม Concept Thailand Food Valley
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ส�ำหรับโครงการ Food Valley ของภาคเหนือตอนบน
ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย คือ
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า
โครงการ		: การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley และยกระดับคุณภาพล�ำไยในเชิงพาณิชย์
โครงการย่อยที่ 2 การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมไทยพื้ น บ้ า น
				 ภาคเหนือตอนบน
อาลัวไร้กลูเตนส�ำหรับผู้ป่วยล�ำไส้อักเสบจากการแพ้กลูเตน
นักวิจัย		: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล
และขนมหม้ อ แกงแคลอรี่ ต�่ ำ ไร้ ไขมั น จากกะทิ แ ละไร้
หน่วยงาน		 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คอเลสเตอรอลจากไข่สำ� หรับผูส้ งู อายุจากถัว่ แดงหลวงท้องถิน่
งบประมาณ : 7,100,381 บาท
โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาห่วงโซ่การผลิตผลไม้อินทรีย์สู่
ภาคอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือตอนบน
โครงการ		:
ด การเพื
่ อ พั ฒ นา เชิFood
ผลงานเด่
นกลุการบริ
่มเรื่อหงารจั
Food
Valley
งพาณิValley
ชย์
โครงการย่อยที่ 4 การยกระดับการผลิตปลานิลจากระบบ
ุ ภาพสูงเพือ่ อุตสาหกรรม
การจัดท�ำแผนงานโครงการ Food Valley เครือข่ายภาคเหนือ ไบโอฟลอคเข้าสูผ่ ลิตภัณฑ์อนิ ทรียค์ ณ
ตอนบนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความ Food Valley
สามารถในการแข่ ง ขั น และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายในการด�ำเนินงานเครือข่าย คือ
1) เพือ่ ให้ได้เครือข่ายและต้นแบบ Food Valley ในภาคเหนือ
ตอนบน อันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปกลุ่มผัก
ผลไม้ พืชไร่และวัตถุดิบท้องถิ่นอื่นๆ
2) เพือ่ ให้ได้เทคโนโลยี นวัตกรรม และต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดย
แต่ละโครงการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคัดเลือกข้อเสนอ
โครงการภายใต้งานวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ กลุ่มเรื่อง
โดยมีผปู้ ระกอบการเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย สหกรณ์
Food Valley
ประตูปา่ จ�ำกัด วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บา้ นล่ามช้าง
3) เพื่อให้ได้แนวทางบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษทั ณัฐดนัย มินฟิ ดู้ บริษทั คิงฟิช จ�ำกัด และบริษทั ทีพพี ี
ทีส่ ามารถแก้ไขและพัฒนาระบบอุตสาหกรรมอาหารของภาคเหนือ ฟูด้ ส์ จ�ำกัด เป็นต้น และมีสถาบันการศึกษาเครือข่าย 3 สถาบัน
ตอนบน
ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ และ
4) ประสานงานและติดตามการด�ำเนินการของนักวิจยั ทีไ่ ด้รบั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นต้น
ทุนภายใต้ Food Valley ในภาคเหนือ ให้ด�ำเนินการเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้
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โครงการ		: การบริหารจัดการ Food Valley ภาคตะวันออก
				 เฉียงเหนือ
นักวิจัย 		: รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งบประมาณ : 6,232,310 บาท

ผลงานเด่นกลุ่มเรื่อง Food Valley เชิงพาณิชย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจดุ แข็งในเรือ่ งพรมแดนติดประเทศ
เพือ่ นบ้าน เหมาะแก่การส่งออกสินค้าสูป่ ระเทศเพือ่ นบ้าน และยัง
ได้ รั บ การจั ด ตั้ ง ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการแพทย์ แ ละศู น ย์ ก ลาง
ด้านปศุสัตว์ จึงถือเป็นโอกาสในการพัฒนาอาหารสุขภาพจาก
ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรที่พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ
เพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ในรู ป อาหารสุ ข ภาพในตลาดอาหาร
สุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป้าหมายในการด�ำเนินงานเครือข่าย คือ
1) ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารของผู้ประกอบการ
ในรูปอาหารสุขภาพ
2) พัฒนาศักยภาพการแข่งขันผลิตภัณฑ์เกษตรในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3) เพิ่มความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้แก่
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
4) ประสานงานและติดตามการด�ำเนินการของนักวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ทุนภายใต้ Food Valley ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ด�ำเนิน
การเป็นไปตามแผนที่วางไว้

ส�ำหรับโครงการ Food Valley ของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ประอบด้วย 3 โครงการย่อย คือ
โครงการย่อยที่ 1 การสร้างมูล ค่าเพิ่มของผลิต ภั ณ ฑ์
วิสาหกิจชุมชนในกลุม่ ปลูกหม่อนและไหม จังหวัดขอนแก่น
โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจาก
หม่อนและไหม
โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพเพื่อ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองทีม่ ถี งั่ เช่าเป็นองค์ประกอบ
โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
หจก.เรือนไหมใบหม่อน บริษทั Welltech Biotecthnology
จ�ำกัด บริษัท Cashewy Phuket จ�ำกัด และ บริษัท
อินฟินิต ลักซ์ ฟาร์มา จ�ำกัด เป็นต้น และมีสถาบันการ
ศึกษาเครือข่าย 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นต้น
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ผลงานเด่นกลุ่มเรื่อง Food Valley เชิงพาณิชย์
โครงการ 		 : การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley
				 ภาคใต้
นักวิจัย 		: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์
หน่วยงาน		 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งบประมาณ : 4,867,309 บาท
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทาง
ด้ า นการวิ จั ย พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร นั ก วิ จั ย สามารถพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์อาหารให้กบั ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน และ SME
ทัง้ ทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิต เครือ่ งมือ
เครื่องจักร ตลอดจนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มี
ความหลากหลาย น่าสนใจและมีอายุการเก็บทีย่ าวนานขึน้ ช่วยแก้
ปัญหาและเพิม่ ผลก�ำไรให้แก่ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน และ
SME ส� ำ หรั บ โครงการ Food Valley จะเน้ น การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมแปรรูปกลุม่ อาหารทะเล เครือ่ งแกงและไข่เค็ม เป็นต้น
เป้าหมายในการด�ำเนินงานเครือข่าย คือ
1) เพื่อให้ได้เครือข่ายและต้นแบบ Food Valley ในภาคใต้
อั น เนื่ อ งมาจากการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งแกง ไข่ เ ค็ ม และ
อุตสาหกรรมการแปรรูปกลุ่มอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ประมง
2) เพือ่ ให้ได้เทคโนโลยี นวัตกรรม และต้นแบบผลิตภัณฑ์ อย่าง
น้อยปีละ 8 โครงการ โดยแต่ละโครงการจะต้องเป็นไปตามเงือ่ นไข
การคั ด เลื อ กข้ อ เสนอโครงการภายใต้ ง านวิ จั ย เพื่ อ ตอบสนอง
นโยบายภาครัฐ กลุ่มเรื่อง Food Valley
3) ประสานงานและติดตามการด�ำเนินการของนักวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ทุนภายใต้ Food Valley ในภาคใต้ ให้ดำ� เนินการเป็นไปตามแผนที่
วางไว้
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ส�ำหรับโครงการ Food Valley ของภาคใต้ ประกอบด้วย
3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 8 โครงการย่อย คือ
กลุ่มเครื่องแกง
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาเครือ่ งแกงเขียวหวานพาสเจอไรซ์
และสเตอริไรซ์ที่คงความเป็นสีเขียว และลดความขื่นของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการขยายตลาดของ
ผู้ประกอบการ
โครงการย่อยที่ 2 การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งแกงเผ็ ด ลด
โซเดียมต�่ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน เพื่อยืดอายุการ
เก็บรักษาและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในการผลิต
ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเพื่อการส่งออก
โครงการย่อยที่ 3 การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งแกงเลี ย ง
ปักษ์ใต้ส�ำเร็จรูปแบบพร้อมปรุง
โครงการย่อยที่ 4 การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งต้ ม ย� ำ แห้ ง
ส�ำเร็จรูปแบบพร้อมปรุง
กลุ่มไข่เค็ม
โครงการย่อยที่ 5 การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมขบเคี้ ย วจาก
ไข่แดงเค็ม
กลุ่มอาหารทะเล
โครงการย่อยที่ 6 ระบบตรวจนับด้วยภาพวิดโี อแบบเวลาจริง
ส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
โครงการย่อยที่ 7 การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารสุ นั ข แบบ
ฟรีซดรายด์เสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติก
โครงการย่อยที่ 8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูอัดพร้อมบริโภคใน
บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับกระบวนการให้ความร้อน
โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท โชติวัฒน์
อุตสาหกรรมการผลิต จ�ำกัด บริษทั แปซิฟคิ แปรรูปสัตว์นำ�้ จ�ำกัด
บริษทั เซาท์เทอร์น ซีฟดู โปรดักส์ จ�ำกัด วิสาหกิจชุมชนกลุม่
แม่บา้ นเกษตรกรบ้านหน้าควน วิสาหกิจชุมชนกลุม่ เครือ่ งแกง
ตายาย วิสาหกิจชุมชนกลุม่ พริกแกงบ้านตีน

งานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยโครงการท้าทายไทย

กลุ่มเรื่อง Safe Food for All
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จดั ท�ำยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร ปี 2548 - 2551 และออกพระราชบัญญัตมิ าตรฐาน
สินค้าเกษตร 2551 เพื่อสนับสนุนระบบมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย เสริมสร้างระบบ
การตรวจสอบรับรอง ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการควบคุมตลอดห่วงโซ่การผลิต และบริหารจัดการองค์
ความรูแ้ ละกลไกภาครัฐให้มปี ระสิทธิภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ บูรณาการการท�ำงานทุกภาคส่วน โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยส�ำหรับผู้บริโภคทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่สถานการณ์ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารยังอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยง ทั้งในเรื่องปัญหาสารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพชื ตกค้างในผักและผลไม้ ปัญหาการตกค้างของสารเคมี สารปฏิชวี นะ และสารพิษในการผลิตสินค้าและอาหารด้านปศุสตั ว์
และประมง ตลอดจนปัญหาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคในสินค้าและอาหาร โดยเฉพาะสถานการณ์การใช้สารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืช พบว่า มีอัตราการใช้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้มาตรฐาน ให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มี
คุณภาพและปลอดภัย และสอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตและการค้าในปัจจุบันซึ่งจะท�ำให้ประเทศไทยสามารถเป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารทีป่ ลอดภัยได้มาตรฐานของโลก และน�ำไปสูค่ วามเชือ่ มัน่ ในความปลอดภัยทางอาหารได้อย่างแท้จริงนัน้
สวก. จึงส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนงานวิจัยท้าทายไทยกลุ่มเรื่อง Safe Food for All ภายใต้งบประมาณสนับสนุน
จาก วช. เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความปลอดภัย โดยให้มีทางเลือกที่เหมาะสมส�ำหรับผู้ผลิตทั้งด้าน
เทคโนโลยีและผลตอบแทน และเพือ่ ให้ได้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ และระบบเฝ้าระวังทีจ่ ะช่วยให้สามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่าง
ทันท่วงที ตลอดจนผู้บริโภคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองตลอด
ห่วงโซ่การผลิต และมีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐานการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความปลอดภัยและ
ได้มาตรฐานสากล โดยในปีงบประมาณ 2561 สวก. ได้สนับสนุนการวิจัยภายใต้ 3 กรอบวิจัย จ�ำนวน 1 โครงการ งบประมาณ
2.970 ล้านบาท
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กรอบงานวิจัยที่ 1

กรอบงานวิจัยที่ 2

กรอบงานวิจัยที่ 3

การวิจัยและพัฒนาระบบการ
ผลิตสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภัย

การวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังความปลอดภัยสินค้า
เกษตรและอาหาร

การบริหารจัดการระบบการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
จำ�นวน 1 โครงการ งบประมาณ
2,970,000 บาท

เป้าหมาย : ได้ เ ทคโนโลยี ห รื อ วิ ธี
การที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ การผลิ ต
สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

เป้าหมาย : ได้ เ ทคโนโลยี ห รื อ วิ ธี
การที่ เ หมาะสมเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
การควบคุมการผลิตตลอดห่วงโซ่
การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร

เป้าหมาย : ได้ ก ารบริ ห ารจั ด การ
ที่ เ หมาะสม เพื่ อ การผลิ ต สิ น ค้ า
เกษตรและอาหารปลอดภัย

1. การส�ำรวจและประเมินสถานการณ์
ความเสี่ยงจากสารเคมี โรค และอื่นๆ
ในสินค้าเกษตรและอาหาร
2. การวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด
ความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหาร
3. การวิจยั และพัฒนาเพือ่ หาแนวทาง
การลดหรือควบคุมความเสี่ยงสินค้า
เกษตรและอาหาร
(วัคซีน วิธีการใหม่ทดแทนการใช้สาร
เคมี เป็นต้น)
4. ก า ร น� ำ ผ ล ง า น วิ จั ย สู ่ ก า ร ใช ้
ประโยชน์ให้ครอบคลุมการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารในพื้นที่เป้าหมาย

1. การวิเคราะห์ความเสีย่ งเพือ่ ก�ำหนด
แผนควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่การ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
2. การพัฒนาเครือ่ งมือหรือวิธกี ารเฝ้า
ระวั ง ความปลอดภั ย อาหารตลอด
ห่วงโซ่ (test kit ฯลฯ)
3. การวิจัยเพื่อสร้างระบบเตือนภัย
และการตรวจสอบย้ อ นกลั บ เพื่ อ
ควบคุ ม การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรให้ มี
ความปลอดภัยและสามารถแก้ปัญหา
อย่างทันท่วงที

1. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยี
ตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย
2. การประเมิ น เทคโนโลยี แ ละ
ปรับปรุงการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
3. การขยายผลการใช้เทคโนโลยีตลอด
ห่ ว งโซ่ ใ ห้ ค รอบคลุ ม การผลิ ต สิ น ค้ า
เกษตรและอาหารในพื้นที่เป้าหมาย
4. การคั ด แยกผลิ ต ผลสิ น ค้ า เกษตร
และผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปลอดภัย
และปลอดภัยเพือ่ ก�ำหนดมาตรการใน
การจัดการสินค้าเกษตรและอาหาร
กลุ่มที่ไม่ปลอดภัย
5. การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตสื่อสาร
กับผู้บริโภคให้เห็นความส�ำคัญของ
การบริโภคอาหารปลอดภัย
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โครงการ :		 การสร้ า งความตระหนั ก และการรั บ รู ้ ด ้ า น
				 อาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยี AR
หัวหน้าโครงการ : ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ
หน่วยงานต้นสังกัด : สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการเด่น กลุ่มเรื่อง Safe Food For All
เชิงสาธารณะ
อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารนัน้ มีความเสีย่ งทีจ่ ะปนเปือ้ นสาร
เคมีและเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคในทุกขั้นตอนการผลิต
ของห่วงโซ่อุปทานหรือตั้งแต่ฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร เมื่อมีการพูดถึง
อาการเจ็บไข้ได้ป่วยจากอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารคนจึงมักจะ
นึกถึงอาหารทีเ่ ป็นพิษ ปนเปือ้ นสารเคมี เชือ้ แบคทีเรียหรืออาหาร
บางชนิด เช่น เห็ดพิษ
อย่างไรก็ตาม การเจ็บป่วยเนือ่ งจากอาหารทีพ่ บอยูบ่ อ่ ยๆ ยังไม่ได้
เกิดจากอาหารเป็นพิษแต่มักจะเกิดจากการติดเชื้อในผลิตภัณฑ์
อาหารเนือ่ งจากเชือ้ โรคทีเ่ ติบโตในอาหารหรือภายในร่างกายของเรา
อาการติดเชื้อเนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ท้องเสีย อาเจียน
เป็นไข้ ปวดศีรษะและปวดท้อง ซึ่งจะสังเกตอาการได้ ตั้งแต่หลาย
ชั่วโมงไปจนถึงหลายสัปดาห์หลังจากรับประทานอาหารไปแล้ว
การสร้างความตระหนักและการรับรู้เรื่องของความปลอดภัย
ของอาหารหรืออาหารปลอดภัยให้กับประชาชนหรือผู้บริโภค
จะช่วยลดผลกระทบที่จะน�ำไปสู่การบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย
อันจะก่อให้เกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอาหารได้
เพื่ อ ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ภาครั ฐ จึ ง ได้ ใช้
ช่องทางการสื่อสาร การให้ความรู้ต่อผู้
บริโภคผ่านเทคโนโลยี Digital โครงการ
วิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะใช้ Augmented
Reality (AR) หรือเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
บนฉลากหรือตัวผลิตภัณฑ์ให้แสดงผล
ตามทีต่ อ้ งการและสามารถเรียกดูขอ้ มูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย เช่น
ข้ อ มู ล ผู ้ ผ ลิ ต ข้ อ มู ล ของผลิ ต ภั ณ ฑ์
มาตรฐานทีไ่ ด้รบั เลขทะเบียน อย. หรือ
ข้อมูลความรูข้ า่ วสารและประชาสัมพันธ์
ของผลิตภัณฑ์ ภาพเคลื่อนไหว (VDO)
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความ
ตระหนักและรับรูใ้ นเรือ่ งความปลอดภัย
ของอาหารให้มากยิง่ ขึน้ ผ่านแอพพลิเคชัน่
บนโทรศัพท์มือถือ
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การวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ

กลุ่มเรื่อง บริหารน�้ำแล้งน�้ำท่วม

แนวทางการแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืนส�ำหรับประเทศไทย จ�ำเป็นต้องมีการ
บูรณาการเชือ่ มโยงกันในทุกมิติ ทัง้ ด้านภูมปิ ระเทศ ภูมอิ ากาศ
ชลศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการ
จัดท�ำแบบจ�ำลองเสมือนจริง (Virtual Simulation) ทีส่ ามารถ
แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ต่อเป้าหมาย
ส�ำคัญ คือ ผลผลิตทางการเกษตรและความคุม้ ค่าของการลงทุน
ท�ำให้ชมุ ชนสามารถรับรูเ้ ข้าใจ และเข้าถึงปัญหาได้อย่างแท้จริง
น�ำไปสูก่ ารวางแผนแนวทางเลือกและก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ี่
ชัดเจนในการท�ำการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และมี
ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน เกิดการกระจายศูนย์การ
บริหารจัดการน�้ำไปสู่ชุมชนและสังคมเพื่อให้เกิดการยอมรับ
และการปฏิบตั กิ ารอย่างเป็นรูปธรรม ท�ำให้เกิดความมัน่ คงทาง
เกษตรกรรมและการใช้น�้ำที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ และ
สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน�้ำที่มีส่วนร่วม
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ภาคประชาชน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
และหน่วยงานภาครัฐในการก�ำหนดเป็นนโยบายร่วมกันเพื่อ
บริหารจัดการน�้ำเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ อันน�ำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร ทัง้ ในด้านพืช ประมง และปศุสตั ว์ ได้อย่างเหมาะสม
และยั่งยืน
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สวก. มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการน�้ำ
อันส่งผลกระทบต่อภาคส่วนหลักๆ 3 ส่วน ได้แก่ เกษตรกร
กรมชลประทาน และรัฐบาล ดังนี้
1) ภาคเกษตรกร ปัจจุบันการท�ำการเกษตรกรรมของ
เกษตรกรทีไ่ ม่ทราบปริมาณน�ำ้ ต้นทุน หรือปริมาณน�ำ้ ทีจ่ ะได้รบั
จัดสรรจากหน่วยงานอย่างชัดเจน ท�ำให้ไม่สามารถวางแผนการ
เพาะปลูกพืชในพืน้ ทีท่ ำ� กินของตนเองได้อย่างเหมาะสม ท�ำให้
การท�ำเกษตรกรรมหรือการเพาะปลูกของเกษตรกรทีไ่ ด้ทำ� สืบ
กันมาตามวิถชี วี ติ ของเกษตรกรเดิมเกิดความเสียหายจากการได้
รับปริมาณน�ำ้ ต้นทุนไม่เพียงพอ ผลผลิตเสียหาย ไม่สามารถเก็บ
เกีย่ วน�ำไปขายสูท่ อ้ งตลาด หรือราคาผลผลิตตกต�ำ่
2) กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานราชการทีร่ บั ผิดชอบใน
การบริหารจัดการน�ำ้ ต้นทุนเพือ่ การเกษตรกรรมของประเทศไทย
มาช้านาน แต่ปจั จุบนั จากการเปลีย่ นแปลงทางสภาวะภูมอิ ากาศ
ของโลกทีส่ ง่ ผลกระทบมาถึงประเทศไทย ท�ำให้ไม่สามารถทราบ
ปริมาณน�้ำต้นทุน ที่แน่นอน อีกทั้งความต้องการใช้น�้ำในภาค
การเกษตร ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ส่งผลให้ตอ้ งมีการปรับแนวทาง
หรือแผนการจัดสรรน�้ำอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการระหว่างน�ำ้ ต้นทุนและความต้องการใช้นำ�้ รวมถึงการสร้าง
ความเข้าใจและการมีสว่ นร่วมของเกษตรกร และผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสีย เพือ่ ให้เกิดความสมดุล เท่าเทียม และเพียงพอต่อการใช้น�้ำทุก
ภาคส่วน

3) ภาครัฐบาล จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทาง
ธรรมชาติทสี่ ง่ ผลกระทบต่อปริมาณน�ำ้ ต้นทุนและความต้องการ
ใช้น�้ำดังกล่าว ท�ำให้การก�ำหนดนโยบายผลผลิตทางด้านพืช
ประมง ปศุสตั ว์ ทัง้ ส�ำหรับการอุปโภคบริโภค และการส่งออกไป
ต่างประเทศเป็นไปด้วยความยากล�ำบาก ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ รวมถึงการก�ำหนดมาตรการทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในทาง
ปฏิบตั ไิ ด้จริง เช่น การเยียวยาหรือการชดเชยให้แก่เกษตรกรเมือ่
เกิดความเสียหายของผลผลิตจากภาวะภัยแล้งและน�ำ้ ท่วม อีกทัง้
แนวทางการสนับสนุนการส่งเสริมภาคการเกษตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการน�ำ้ ในประเทศและการส่งออกให้มคี วามเหมาะสม
กับทรัพยากรหรือปริมาณน�้ำต้นทุนที่มีอยู่

รัฐบาล
กรมชลประทาน
เกษตรกร
ปีงบประมาณ 2558 ถึงปัจจุบัน สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัย
ในการพัฒนารูปแบบการจัดท�ำแบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ทาง
ด้านชลศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถท�ำงานแบบ Real-time
เพื่ อ ช่ ว ยการตั ด สิ น ใจบริ ห ารจั ด การน�้ ำ จากอ่ า งเก็ บ น�้ ำ
การจัดสรรน�้ำ ที่พิจารณาปัจจัยที่เกิดจากระยะเวลาเดินทาง
ของน�้ำ ความต้องการใช้น�้ำ การไหลหลากของน�้ำท่วม และ
ความสมดุลของน�้ำ โดยมีเป้าหมายเพื่อบริหารจัดการน�้ำอย่าง
เหมาะสม ส�ำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมและภัย
แล้ง โดยมุง่ เน้นพิจารณาปริมาณน�ำ้ ต้นทุนทัง้ จากปริมาณน�ำ้ ใน
อ่างเก็บน�้ำ และแหล่งน�้ำธรรมชาติ รวมทั้งการจัดสรรน�้ำผ่าน
โครงข่ า ยการกระจายน�้ำสู่พื้นที่เกษตรกรรม อีกทั้งเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้เกิดผลก�ำไรจากการ
ท�ำการเกษตรกรรมและให้มคี วามเหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ และ
สถานการณ์น�้ำที่เกิดขึ้น ภายใต้การยอมรับและมีส่วนร่วมจาก
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบและประชาชนผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
โดยผลที่ได้รับจากโครงการวิจัยประกอบด้วย 1) การพิจารณา

การเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณน�้ ำ ต้ น ทุ น ภายใต้ ส ภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 2) การจัดท�ำแผนที่ภัยแล้งแบบ
พลศาสตร์ (Dynamic Drought Maps) 3) การพัฒนาแบบ
จ�ำลองการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศร่วมกับการคาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 4) การพัฒนาแบบ
จ�ำลองการบริหารจัดการอ่างเก็บน�ำ้ 5) การพัฒนาแบบจ�ำลอง
การจัดสรรน�้ำ ระดับโครงการชลประทาน 6) การพัฒนาแบบ
จ�ำลองทางเศรษฐศาสตร์ และ 7) การพัฒนาเครื่องมือช่วย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน�้ำ ในส่วนการพัฒนาเครื่องมือ
ช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน�ำ้ เป็นการพัฒนาโปรแกรมโดย
การบูรณาการแบบจ�ำลองที่โครงการวิจัยนี้ได้พัฒนาขึ้น โดย
สร้างเป็นโปรแกรมหลักทีม่ สี ว่ นประกอบย่อยให้สามารถใช้งาน
ได้งา่ ย และมีการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมให้เจ้าหน้าทีข่ อง
กรมชลประทานทั้งส่วนกลาง ส�ำนักชลประทาน และโครงการ
ชลประทาน สามารถน�ำไปปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ในการ
คาดการณ์ วางแผน และก�ำหนดแนวทางรับมือกับสถานการณ์
น�ำ้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ศึกษาและพัฒนาแนวทางการบริหาร
จัดการน�ำ้ อย่างเหมาะสม
ต่อมาได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนทุนวิจัย
โดยท�ำการศึกษาและพัฒนาเพือ่ ปฏิรปู ภาคการใช้นำ�้ เกษตรกรรม
ของประเทศไทย (Water Sustainable Management for
Agriculture Revolution in Thailand, Water SMART)
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงระบบของทรัพยากรน�้ำระดับพื้นที่
ลุม่ น�ำ้ ต่อสภาพการใช้นำ�้ ในทุกภาคส่วน มีเป้าหมายเพือ่ ส่งเสริม
การประกอบอาชีพของเกษตรกรให้มคี วามมัน่ คงและมีคณ
ุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี นึ้ สนับสนุนแนวทางการลดต้นทุนการผลิต เพิม่ โอกาส
การแข่ ง ขั น การก� ำ หนดพื้ น ที่ แ ละการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่
เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม การพัฒนาต้นแบบและจัดตัง้ ศูนย์
เรี ย นรู ้ เ พื่ อ ขยายผล และการสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ให้ กั บ ภาค
เกษตรกรรม โดยการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการน�ำ้ ต่อ
สถานการณ์วกิ ฤตน�ำ้ ต่างๆ ทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในทางปฏิบตั กิ าร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับรูปแบบการใช้นำ�้ อย่างเหมาะสม
ภายใต้ข้อจ�ำกัดทรัพยากรน�้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้ำ ซึ่งได้จากผล
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณฝน การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดินที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณน�้ำท่า การวิเคราะห์
อุทกวิทยาและชลศาสตร์การไหลของน�ำ้ การจ�ำลองสถานการณ์
วิกฤตน�้ำเพื่อประเมินและหาแนวทางแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม การ
ขาดแคลนน�ำ้ และน�ำ้ เสีย การศึกษาปัจจัยและผลจากการตัดสินใจ
บริหารจัดการน�้ำ การพัฒนาเครื่องมือช่วยบริหารจัดการน�้ำ
การจัดสรรน�้ำ การควบคุมและกระจายน�้ำ การวิเคราะห์ผล
ANNUAL REPORT 2018

59

กระทบต่อพืน้ ทีใ่ กล้เคียงจากการก�ำหนดมาตรการบริหารจัดการน�ำ้
การประเมินศักยภาพของระบบแหล่งน�้ำและความต้องการใช้
น�ำ้ ในสภาพปัจจุบนั และอนาคต การจัดท�ำฐานข้อมูลการเกษตร
การก�ำหนดและบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้สอดคล้อง
กับทรัพยากรน�้ำ สภาพภูมิประเทศ และสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ชุมชนอย่างแท้จริง อันน�ำไปสู่การส่งเสริมให้ชุมชนได้รับการ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์ สามารถพึ่งตนเองได้ มีความ
เป็นอยู่ที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากผลการด�ำเนินงานและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณน�้ำ
ต้นทุนและความต้องการใช้น�้ำในพื้นที่ศึกษาลุ่มน�้ำเจ้าพระยา
และลุ่มน�้ำมูลตอนบน การศึกษานี้ได้พัฒนาโปรแกรมการ
บริหารจัดการน�ำ้ ส�ำหรับการก�ำหนดรูปแบบการท�ำเกษตรกรรม
ที่เหมาะสม โดยเป็นโปรแกรมที่สามารถแสดงปริมาณฝน
ปริมาณน�ำ้ ท่า ศักยภาพแหล่งน�ำ้ ผิวดิน ศักยภาพแหล่งน�ำ้ ใต้ดนิ
และสามารถค�ำนวณหาปริมาณน�้ำต้นทุนคาดการณ์ที่สามารถ
ใช้การได้ในพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกร โดยการระบุพิกัด
ที่ตั้ง ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด และขนาดพื้นที่เกษตรกรรมของ
ตนเองได้ โดยมุง่ เน้นการพัฒนาเครือ่ งมือเพือ่ บูรณาการเชือ่ มโยง
ฐานข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศให้สอดคล้องความ
ต้องการน�้ำ (Water Demand) และปริมาณน�้ำต้นทุน (Water
Supply) ของแต่ละภาคส่วนให้มคี วามเหมาะสมสอดคล้องตาม
นโยบายของภาครัฐ พื้นที่ลุ่มน�้ำมูลตอนบน และท�ำการศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมที่
เหมาะสมในพื้นที่ลุ่มน�้ำเจ้าพระยาและลุ่มน�้ำมูลตอนบน จาก
การจัดสรรน�้ำร่วมกับการพัฒนาการเก็บกักฝน (Rainwater
Harvesting) และการจัดการแหล่งเก็บกักน�ำ้ ในพืน้ ทีก่ ารเกษตร
(Rainwater Storage) โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประเด็นปัญหาซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการส�ำหรับโครงข่ายการ
กระจายน�ำ้ และการระบายน�ำ้ เพือ่ การเฝ้าระวังเตือนภัย มีการ
เชื่อมโยงกันของที่มาและปัญหาตั้งแต่การเชื่อมโยงของระบบ
ฐานข้อมูลกรมชลประทาน การพัฒนาเครือ่ งมือและแบบจ�ำลอง
ทางคณิตศาสตร์เพือ่ จัดท�ำระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนโครงข่าย
การกระจายน�้ำและการระบายน�้ำ (Distributed Waterway
Network System, DWNS) จนถึงการติดตาม รายงาน และ
เตือนภัยเมือ่ เกิดสภาวะวิกฤตินำ�้ หลากและน�ำ้ แล้งแบบฉับพลัน
สวก. ได้ เ ห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ และความจ� ำ เป็ น ของการ
ปฏิบัติการวางแผนรับมือกับสถานการณ์น�้ำรายวันซึ่งมีการ
เปลีย่ นแปลงขึน้ อยูก่ บั ปริมาณฝน ปริมาณน�ำ้ ไหลเข้าอ่างเก็บน�ำ้
และปริมาณการระบายน�ำ้ โดยการศึกษาและจ�ำลองหาปริมาณ
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การระบายน�้ำที่เหมาะสมจากอ่างเก็บน�้ำเขื่อนหลักทั้ง 4 เขื่อน
ในลุ่มน�้ำเจ้าพระยา เพื่อศึกษาผลกระทบต่อปริมาณน�้ำด้าน
เหนื อ เขื่ อ นเจ้ า พระยา และจ� ำ ลองการปฏิ บั ติ ก ารเขื่ อ น
เจ้าพระยาให้เกิดประโยชน์สงู สุดและมีความเหมาะสมต่อพืน้ ที่
ตอนล่างของลุ่มน�้ำเจ้าพระยามากที่สุด โดยพิจารณาทั้งความ
ต้องการน�้ำในพื้นที่ชลประทาน ความจุสูงสุดด้านท้ายน�้ำใน
แต่ละล�ำน�้ำ ความต้องการน�้ำขั้นต�่ำในการรักษาระบบนิเวศ
สภาพแวดล้อมและการเดินเรือ รวมถึงศึกษาผลกระทบจาก
อิทธิพลการขึ้นลงของน�้ำทะเล (Tidal Effect) คลื่นที่ถูกพัดพา
โดยกระแสลมหรือลมหอบ (Wind Wave) และลมที่พัดพาให้
มีการเปลี่ยนแปลงระดับน�้ำขึ้นลง (Storm Surge)
ผลการจ�ำลองและระบบสนับสนุนการตัดสินใจในโครงการ
วิจัยนี้ได้จัดท�ำและแสดงในรูปแบบของผังระบบโครงข่ายการ
กระจายน�ำ้ และการระบายน�ำ้ (Distributed Waterway Network
System, DWNS) ทีส่ ามารถแสดงปริมาณน�ำ้ ระดับน�ำ้ ทิศทาง
การไหลของน�้ำในล�ำน�้ำและคลองส่งสายหลักที่ได้รับอิทธิพล
จากการปฏิบตั กิ ารการระบายน�ำ้ จากอ่างเก็บน�ำ้ และจากเขือ่ น
เจ้าพระยา อีกทัง้ ผลการจ�ำลองในรูปแบบของผังระบบโครงข่าย
การกระจายน�้ำและการระบายน�้ำได้แสดงข้อมูลพื้นฐานเชิง
แผนที่ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด ในลักษณะรูปภาพที่สามารถคาด
การณ์สถานการณ์ภยั ทางน�ำ้ ล่วงหน้าแบบทันต่อเหตุการณ์เพือ่
ส่งให้กรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยโดยอัตโนมัติ ใ น
การน�ำไปใช้ในการเตือนภัยให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียม
การรับมือต่อสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
ในการบริหารจัดการน�ำ้ เพือ่ ลดปัญหาน�ำ้ ท่วมและน�ำ้ แล้งใน
พื้นที่ลุ่มน�้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จะมีลุ่มน�้ำป่าสักอีกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งเป็นลุ่มน�้ำที่ช่วยในการลดปัญหาน�้ำท่วมในช่วงน�้ำหลากใน
พื้นที่ลุ่มน�้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้ โดยในช่วงปี พ.ศ. 2554
ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคกลาง
หนึ่งในพื้นที่เหล่านั้นคือพื้นที่ลุ่มน�้ำเจ้าพระยา ปริมาณน�้ำใน
เขื่อนใหญ่มีมากเกินความสามารถในการรองรับน�้ำ จึงจ�ำเป็น
ต้องระบายน�้ำลงพื้นที่ใต้เขื่อน และส่งผลกระทบแก่ประชาชน
เป็นวงกว้างในหลายจังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
เมืองหลวงของประเทศไทยที่ส�ำคัญ และเป็นยุทธศาสตร์ทาง
เศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของประเทศ กรมชลประทานจึงได้อาศัยพืน้ ที่
ลุ่มน�้ำป่าสักเป็นพื้นที่ผันน�้ำเพื่อรองรับน�้ำและลดความรุนแรง
ที่จะเกิดแก่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงได้
นอกจากนี้ ในช่วงหน้าแล้งเขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขือ่ นทีม่ ี
ความส�ำคัญต่อประชาชนในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ เจ้าพระยาตอนล่าง และ
กลายเป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ในการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ลุ ่ ม น�้ ำ

เจ้าพระยาอีกด้วย โดยสามารถส่งน�้ำเข้ามาช่วยเหลือการ
อุปโภค-บริโภคในชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
และกรุงเทพมหานคร อีกทัง้ สามารถน�ำน�ำ้ จากเขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์
มาช่ ว ยในการรั ก ษาระบบนิ เ วศผลั ก ดั น น�้ ำ เค็ ม ในแม่ น�้ ำ
เจ้าพระยาตลอดจนส่งน�้ำเพื่อการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมในระบบลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยาตอนล่างได้อย่างทัน
ท่วงที มากกว่าทีจ่ ะรอน�ำ้ ทีม่ าจากแหล่งน�ำ้ ต้นทุนในเขือ่ นขนาด
ใหญ่ทางภาคเหนือ อาทิ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ เป็นต้น
ซึง่ จะใช้เวลาในการเดินทางของน�ำ้ มากกว่าการน�ำน�ำ้ จากเขือ่ น
ป่าสักชลสิทธิ์มาใช้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม พื้นที่ลุ่มน�้ำป่าสักมักประสบภัยธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องกับน�้ำ ทั้งน�้ำท่วมและน�้ำแล้งบ่อยครั้ง เนื่องจากเกิด
จากสภาพทางกายภาพของลุ่มน�้ำ ประกอบกับปัญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยในช่วงฤดูฝนมักประสบปัญหาน�้ำท่วม
ฉับพลันและน�ำ้ ป่าไหลหลากค่อนข้างรุนแรง เนือ่ งจากพืน้ ทีท่ าง
ตอนบนของลุ่มน�้ำป่าสักมีความลาดชันสูง ส่วนพื้นที่ตอนล่าง
ของลุม่ น�ำ้ ความลาดชันน้อย และมีความคดเคีย้ ว การระบายน�ำ้
เป็นไปได้ช้าจึงเกิดอุทกภัยและน�้ำท่วมขัง สร้างความเสียหาย
ให้กับเรือกสวนไร่นา ตลอดจนบ้านเรือนและทรัพย์สินของ
ราษฎรในพื้นที่
ส่วนในฤดูแล้งพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ป่าสักมักประสบปัญหาขาดแคลน
น�้ำใช้เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค ซึ่งแม้จะได้รับน�้ำจาก
แม่น�้ำเจ้าพระยามาช่วยเสริมแต่ก็ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการ
พัฒนาแหล่งน�ำ้ ลุม่ น�ำ้ ป่าสักแต่เดิมเป็นเพียงการสร้างเขือ่ นเพือ่
แก้ไขปัญหาขาดแคลนน�้ำในระดับหนึ่งเท่านั้น อีกทั้งประเทศ
เวลานั้นยังมีการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคมไม่มากนัก แต่ในปัจจุบันจ�ำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น
มีการขยายพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมและการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
อย่างกว้างขวาง และมีความต้องการใช้น�้ำสูงขึ้น เป็นผลให้เกิด
ปั ญ หาการขาดแคลนน�้ ำ ในช่ ว งหน้ า แล้ ง ด้ ว ยเหตุ นี้
กรมชลประทานและกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้บรู ณาการ
ร่ ว มกั น เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาภั ย แล้ ง ในพื้ น ที่ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชน
โดยตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 3 แห่ง ได้แก่ นครสวรรค์

พิษณุโลก และลพบุรี และเร่งปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ เพื่อ
เติมน�้ำเข้าสูเ่ ขือ่ นป่าสักชลสิทธิแ์ ละเพิม่ ความชุม่ ชืน้ ให้ดนิ ในพืน้ ที่
ลุม่ น�ำ้ ป่าสัก ซึง่ ผลการปฏิบตั กิ ารดังกล่าวสามารถช่วยบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งได้ นอกจากนี้ความหวังของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่ม
น�ำ้ ป่าสักอีกทางหนึง่ คือ น�ำ้ บาดาล โดยแหล่งน�ำ้ บาดาลในพืน้ ที่
ลุ่มน�้ำป่าสัก มี 3 ประเภท ได้แก่ แหล่งน�้ำบาดาลในตะกอนหิน
ร่วน ตะกอนหินร่วนกึง่ หินแข็ง และหินแข็ง โดยแหล่งน�ำ้ บาดาล
ที่นา่ สนใจและมีศกั ยภาพพอทีจ่ ะสามารถน�ำมาใช้เพือ่ การเกษตร
ได้ คือ น�้ำบาดาลในตะกอนหินร่วน ที่เป็นชั้นน�้ำตะกอนน�้ำพา
ประกอบด้วยชั้นตะกอนของกรวด ทราย ทรายแป้ง และ
ดินเหนียว ซึง่ เกิดจากการพัดของแม่นำ�้ ป่าสัก และตะกอนลุม่ น�ำ้
หลากของแม่น�้ำเจ้าพระยา รวมทั้งตะกอนทางน�้ำต่างๆ ที่เกิด
เป็นบริเวณแคบๆ ตามแนวคดโค้งของล�ำน�้ำ จัดเป็นชั้นน�้ำ
บาดาลระดับตื้น ความลึกของชั้นน�้ำบาดาลประมาณ 15-50
เมตร ความสามารถในการให้นำ�้ อยูใ่ นช่วง 5-30 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง
จากปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน�้ำป่าสัก กรมชลประทาน
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้พยายามหาแนวทางเพือ่ แก้ปญ
ั หา
และลดผลกระทบให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่ ได้แก่ การสร้างแหล่ง
กักเก็บน�ำ้ ในล�ำน�ำ้ สาขาต่างๆ การปฏิบตั กิ ารฝนหลวง และการ
ใช้น�้ำบาดาลในภาคการเกษตร โดยองค์ความรู้ส่วนใหญ่เป็น
เพียงข้อมูลในภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ ป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ได้ ซึ่งขาดการบูรณาการและการจัดการองค์ความรู้ใน
สหสาขาต่างๆ เหล่านัน้ เพือ่ บริหารจัดการน�ำ้ ลุม่ น�ำ้ ป่าสักอย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงมีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการศึกษาการ
บริหารจัดการน�ำ้ ครบวัฏจักรอย่างบูรณาการ พืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ป่าสัก
ประกอบด้วยการบรรหารจัดการน�้ำในบรรยากาศ น�้ำผิวดิน
และน�้ำใต้ดิน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน�้ำแบบครบวัฏจักรบน
พืน้ ฐาน โดยผลทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาในส่วนนีจ้ ะใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการน�ำ้ ลุม่ น�ำ้ ป่าสัก ซึง่ มีความส�ำคัญและส่งผล
ต่อเนื่องถึงการบริหารจัดการน�้ำ การระบายน�้ำ และการส่งน�้ำ
ในลุ่มน�้ำเจ้าพระยาอย่างมาก ซึ่งเป็นลุ่มน�้ำสายหลักที่ส�ำคัญได้
อีกด้วย
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โครงการ		: การพัฒนาเชือ่ มโยงระบบฐานข้อมูลเเละระบบ
				 ปฏิบตั กิ ารส�ำหรับโครงข่ายการกระจายน�ำ้ เเละ
				 การระบายน�้ำเพื่อการเฝ้าระวังเตือนภัย
นักวิจัย 		: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง
หน่วยงาน		 : มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
				 พระนครเหนือ
แนวคิดการพัฒนาระบบโครงข่ายการกระจายน�้ำและการ
ระบายน�้ำ (Distributed Waterway Network System, DWNS)
คือ การพัฒนาแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์เพือ่ สนับสนุนระบบการ
ตัดสินใจบนผังระบบโครงข่ายการกระจายน�้ำและการระบายน�้ำ
ที่ ส ามารถเสนอแนะปริ ม าณการระบายน�้ ำ รายวั น จาก
อ่ า งเก็ บ น�้ ำ และเขื่ อ นทดน�้ ำ ที่ มี ค วามเหมาะสม ตามผลลั พ ธ์
ที่ได้จากการพัฒนาแบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ส�ำหรับการบริหาร
จัดการอ่างเก็บน�ำ้ แบบร่วมกัน และแสดงผลการจ�ำลองสถานการณ์
น�้ำท่าและระดับน�้ำในล�ำน�้ำ ทั้งในสถานการณ์จริงแบบทันต่อเวลา
และในสถานการณ์สมมติทั้งกรณีน�้ำมาก น�้ำปกติ น�้ำน้อย และฝน
คาดการณ์ อีกทัง้ ผูใ้ ช้งานสามารถก�ำหนดค่าปริมาณการระบายน�ำ้
จากอ่างเก็บน�ำ้ และเขือ่ นทดน�ำ้ ด้วยตนเอง เพือ่ ให้โปรแกรมจ�ำลอง
ปริมาณการไหลของน�ำ้ และเส้นทางการไหลของน�ำ้ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพล
จากการปฏิบัติการระบายน�้ำจากอ่างเก็บน�้ำที่ก�ำหนดขึ้น ซึ่งแสดง
อยู ่ บ นผั ง ระบบโครงข่ า ยการกระจายน�้ ำ และการระบายน�้ ำ
(Distributed Waterway Network System, DWNS)
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ประกอบด้วยล�ำน�้ำสายหลัก ล�ำน�้ำสายรอง และคลองส่งน�้ำ
สายหลักที่สะท้อนสภาพการไหลของน�้ำตามพฤติกรรมการ
ไหล ข้อจ�ำกัด และลักษณะภูมิประเทศที่แท้จริง
ผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ในรูปแบบระบบโครงข่ายการกระจายน�ำ้ และการระบายน�ำ้
DWNS เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติการบริหารจัดการน�้ำ
และการรายงานสถานการณ์นำ�้ ของกรมชลประทาน เพือ่ ให้
ผู้บริหารของกรมชลประทานน�ำไปใช้ในการตัดสินใจและ
วางแผนปริมาณการระบายน�ำ้ จากอ่างเก็บน�ำ้ ทีเ่ ป็นแหล่งน�ำ้
ต้นทุนหลักของลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยา น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดแผนการ
เพาะปลูกและแผนการส่งน�้ำภายใต้ปริมาณน�้ำต้นทุนและ
ความต้องการใช้น�้ำในแต่ละโครงการชลประทานที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกเวลา ให้สามารถน�ำไปใช้ในการตัดสินใจ
และก�ำหนดแผนรับมือได้อย่างทันท่วงที อีกทัง้ ผลการจ�ำลอง
สถานการณ์น�้ำแบบทันต่อเหตุการณ์ท่ีแสดงบนระบบโครง
ข่ายการกระจายน�ำ้ และการระบายน�ำ้ ได้ถกู ส่งต่อให้กบั กรม
บรรเทาและป้องกันสาธารณภัยโดยอัตโนมัตเิ พือ่ น�ำไปใช้ใน
การเตือนภัยสถานการณ์นำ�้ (Warning) ในรูปแบบของแผนที/่
แผนผังทีแ่ สดงบนเว็บไซต์ (Web Sevice) เพือ่ ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายและเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารใน
การใช้ ตั ด สิ น ใจวางแผนการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ อี ก ทั้ ง
เป็ น การเสริ ม สร้ า งความรู ้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนในด้ า นการ
บริหารจัดการน�้ำให้รู้เท่าทันต่อสถานการณ์และสามารถ
เตรียมการได้อย่างทันต่อเวลา

โครงการ		: การบริหารจัดการน�้ำครบวัฏจักรอย่างยั่งยืน
				 พื้นที่ลุ่มน�้ำป่าสัก
นักวิจัย		: นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ
หน่วยงาน		 : วิทยาลัยการชลประทาน
				 สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัยนี้จะศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน�้ำในลุ่มน�้ำ
ป่าสัก ทั้งสภาวะน�้ำท่วมและน�้ำแล้ง ด้วยการศึกษาศักยภาพน�้ำใน
บรรยากาศ น�ำ้ ผิวดิน และน�ำ้ บาดาลในลุม่ น�ำ้ ป่าสักเพือ่ เตรียมความ
พร้อม วางแผนในการเก็บกักน�ำ้ ในฤดูฝนเพือ่ น�ำมาใช้ในฤดูแล้ง ร่วมกับ
การประยุกต์ใช้แบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์สมดุลน�ำ้ โดย
แนวทางที่ เ หมาะสมจะพิ จ ารณาผลประโยชน์ จ ากการใช้ น�้ ำ
ด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเหมาะสมกับ
สภาพลุ ่ ม น�้ ำ ป่ า สั ก ในปั จ จุ บั น การบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ในภาวะ
ขาดแคลนน�้ำจะพิจารณาใช้น�้ำผิวดินเป็นหลัก หากไม่เพียงพอจะ
พิจารณาใช้นำ�้ บาดาลมาสนับสนุน อย่างไรก็ตาม หากยังไม่เพียงพอ
จะพิจารณาใช้การท�ำฝนหลวงเพื่อเพิ่มน�้ำฝนต่อไป ส�ำหรับการ
ควบคุมปริมาณน�ำ้ ทีม่ มี ากเกินไปในปีนำ�้ มาก เพือ่ ลดความเสียหาย
จากการเกิดน�้ำท่วม โดยการศึกษาสภาพน�้ำหลากและพัฒนาหลัก
เกณฑ์การบริหารน�้ำในช่วงภาวะการเกิดอุทกภัย ด้วยการพัฒนา
เกณฑ์ และคู่มือการบริหารจัดการน�้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อใช้

เป็นเครือ่ งมือในการป้องกันน�ำ้ ท่วม โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ที่
ได้รับจากการป้องกันน�้ำท่วมเป็นหลักและยังคงประโยชน์
เพื่อการเกษตร ประโยชน์จากการใช้น�้ำเพื่อการอุปโภคและ
บริโภค ประโยชน์จากการใช้น�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และ
น�ำ้ เพือ่ การรักษาระบบนิเวศด้านท้ายน�ำ้ ไว้ดว้ ย ทัง้ นีก้ ารสร้าง
แนวทางในการบริหารจัดการน�ำ้ ลุม่ น�ำ้ ป่าสักจักส�ำเร็จได้ตอ้ ง
เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ดังนั้นทุกมาตรการ
ต้องด�ำเนินการแบบการมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน จาก
เหตุผลที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด สามารถสรุปได้ว่ามีความ
จ�ำเป็นที่จะต้องด�ำเนินการศึกษาการบริหารจัดการน�้ำครบ
วัฏจักรอย่างบูรณาการพื้นที่ลุ่มน�้ำป่าสัก โดยส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน�้ำแบบครบ
วัฏจักรบนพื้นฐานของหลักวิชาการต่อไป
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งานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยโครงการท้าทายไทย

กลุ่มเรื่อง การจัดการปัญหาโรคปากเท้าเปื่อย
เพื่อการส่งออกชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สุกร
อุตสาหกรรมการผลิตสุกรในประเทศไทยมีศกั ยภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในด้านการเพิม่ ปริมาณและคุณภาพของ
เนื้อและผลิตภัณฑ์จากสุกร เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า ผลิตภัณฑ์สุกรของไทยได้รับการ
ยอมรับถึงมาตรฐานการผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์มไปจนถึงระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์
การขยายฐานการตลาดของสุกรจากประเทศไทยไปยังประเทศทีม่ ศี กั ยภาพยังถูกตีกรอบด้วยข้อจ�ำกัด ทีส่ ำ� คัญประการหนึง่
คือ เรื่องการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease; FMD) ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในฟาร์มผลิตสุกรและไม่
สามารถควบคุมสภาวะการณ์ทเี่ กิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท�ำให้ผผู้ ลิตสุกรและผูค้ า้ ไม่สามารถส่งออกเนือ้ สุกรและชิน้ ส่วน
ต่างๆ ของสุกรไปยังประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่างๆ ท�ำให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการขยายฐานการตลาดและส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของสุกรจากประเทศไทย
ด้วยเหตุนจี้ งึ น�ำไปสูก่ ารศึกษาเงือ่ นไขทางการค้า กฎ ระเบียบ ข้อก�ำหนด ข้อจ�ำกัดทางการตลาดและโครงสร้างราคาของการ
ส่งออกชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์จากสุกรของประเทศไปสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ อีก 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญีป่ นุ่ สาธารณรัฐเกาหลี และอินเดีย และวิธกี ารควบคุมและป้องกันให้ได้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสุกรทีป่ ลอดโรค
ปากและเท้าเปื่อยและตรงตามข้อก�ำหนดของประเทศคู่ค้าที่ได้ก�ำหนดไว้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคใน
การน�ำเข้าชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สุกรจากประเทศไทยเพื่อน�ำรายได้เข้าสู่ประเทศ
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โครงการ		: การจัดการปัญหาโรคปากเท้าเปือ่ ยเพือ่ การส่ง
ออกชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สุกร
นักวิจยั 		: ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุกญั ญา รัตนทับทิมทอง
หน่วยงาน		 : คณะเกษตรก� ำ แพงแสน มหาวิ ท ยาลั ย
				 เกษตรศาสตร์

โครงการเด่น กลุ่มเรื่อง การจัดการปัญหาโรคปาก
เท้าเปื่อยเพื่อการส่งออกชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สุกร
เชิงสาธารณะ
			
โครงการวิจัยนี้จะศึกษาถึงเงื่อนไขทางการค้า กฎ ระเบียบ
ข้อก�ำหนด การตลาดและโครงสร้างราคาของชิน้ ส่วนและผลิตภัณฑ์
จากสุกรของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ไทย
เวียดนาม บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์
และสิงคโปร์) และ 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญีป่ นุ่
สาธารณรั ฐ เกาหลี และอิ น เดี ย (ASEAN+4) และข้ อ จ� ำ กั ด
(limitations) ในการผลิตสุกรของประเทศไทย ตัง้ แต่การผลิตสุกร
ในระดับฟาร์ม การเข้าสู่กระบวนการฆ่าช�ำแหละ แปรสภาพ
การตัดแต่งและบรรจุชนิ้ ส่วน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเก็บรักษา
การควบคุมระบบขนส่ง โดยตลอดห่วงโซ่การผลิตสุกร
เพื่อที่จะได้วิธีการในการควบคุมและป้องกันให้ได้ผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ปลอดจากโรคปากและเท้าเปื่อยและตรงตาม
ข้อก�ำหนดของประเทศคูค่ า้ ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ และศึกษาแนวทางการ
เพิม่ อายุการเก็บรักษา (Shelf Life) ของผลิตภัณฑ์แช่เย็นชิน้ ส่วน
ต่างๆ และเครือ่ งในของสุกรเพือ่ รักษาคุณภาพและความปลอดภัย
นอกจากนี้จะท�ำการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคและรูปแบบ
การบริโภคของประเทศต่างๆ ทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะเป็นคูค่ า้ ในการน�ำ
เข้าชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สุกรจากประเทศไทยในอนาคต อีกทั้ง
ศึกษารูปแบบการจัดตัง้ พืน้ ทีเ่ ลีย้ งสุกรปลอดโรคปากและเท้าเปือ่ ย
และพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์และจ�ำแนกการติดเชื้อไวรัส รวมทั้ง
การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปือ่ ย เพือ่ ลดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและเพิม่ ศักยภาพในการส่งออกชิน้ ส่วนและผลิตภัณฑ์
จากสุกรในอนาคต
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย
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porcine epidemic diarrhea (PED)

Wood Ceramics
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(Oryza sativa L.)

non starch polysaccharide

Cassia spp และ Tagetes spp
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การดํ
า
เนิ
น
งาน
การบริหารจัดการทรัพ ย์สินทางปั ญญาด้านการเกษตร

ป 2561 สวก. มีการปรับกลยุทธการบริหารจัดการงานวิจัยใหสอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสูไทยแลนด 4.0
ที่เนนขับเคลื่อนเศรษฐกิจดานนวัตกรรมและปญญา โดยใชการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาเปนเครื่องมือในการถายทอด
เทคโนโลยี กอใหเกิดประโยชนตออุตสาหกรรมการเกษตรและการลงทุนทางธุรกิจ ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพิ่มมูลคา
สินคาเกษตร การสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ปงบประมาณ 2561 สวก. สามารถยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา จำนวน 79 คำขอ คิดเปนสัดสวน ดังนี้

สัด ส่วนการยื่นคํ า ขอรั บ ความคุ้ ม ครอง
ทรัพย์ สิ น ทางปั ญญา

1

คํ า ขอ
คุ้ ม ครอง
พั น ธุ์ พื ช

สิท ธิบัตร
การออกแบบ

2

คํ า ขอ

5

สิท ธิบัตร
การประดิษฐ์

คํ า ขอ

6

คํ า ขอ
ลิขสิทธิ์

65

คํ า ขอ

อนุ สิ ทธิ บั ต ร
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การบริ หารจั ด การทรั พ ย์สินทางปั ญ ญา
ลำดับ เลขที่คำขอ

วันที่ยื่น

ชื่อการประดิษฐ

ชื่อโครงการ

สิทธิบัตรการประดิษฐ
1

1701007633

21 ธ.ค. 60

กรรมวิธีการผลิ ต สารสกั ด ข าวที ่ ม ี ฤ ทธิ ์
ตานภาวะอวน และผลิตภัณฑดังกลาว

การวิจัยเพื่อนำสารสกัดขาวหมักไทยไปใช
ประโยชนในภาวะอวน: การศึกษาองคประกอบ
ทางเคมี ผลและกลไกต อ กระบวนการ
เมตาบอลิซมึ ของเซลลไขมันและความเปนพิษ
ของสกัดขาวหมักจากขาวฮางงอกและขาวก่ำ
สายพันธุ KKU URL0381

2

1801000289

16 ม.ค. 61

วิธีการตรวจวิเคราะหการปลอมปนขาว
ปทุ ม ธานี 1 ในข า วขาวดอกมะลิ 105
ดวยอินฟราเรดยานใกล

การพัฒนาวิธกี ารตรวจวิเคราะหการปลอมปน
ในขาวหอมมะลิเปลือกและขาวหอมมะลิขาว
อยางรวดเร็วดวยเทคนิคเนียรอินฟราเรด

3

1801000510

26 ม.ค. 61

กรรมวิธีการผลิตชีวภัณฑปองกันศัตรูพืช
แบบเชื้อผสม และชีวภัณฑดังกลาว

การประยุกตใชจลุ นิ ทรียป ฏิปก ษเพือ่ ควบคุม
โรคแอนแทรคโนสสาเหตุ โ รคจากเชื ้ อ
Colletotrichum spp. และส ง เสริ ม
การเจริญเติบโตในพริก

4

1801001884

28 มี.ค. 61

กรรมวิ ธ ี ก ารเตรี ย มสารสกั ด จากปลิ ง
ทะเลขาว (Holothuria scabra) ทีม่ ฤี ทธิ์
ในการสมานแผล การต า นการอั ก เสบ
และเพื่อการสงเสริมสุขภาพโดยเฉพาะ
การปองกันโรคความจำเสื่อมเนื่องจาก
โรคอั ล ไซเมอร (Alzheimer) และโรค
พารกินสัน (Parkinson) โรคมะเร็ง และ
การชะลอความแก

การตรวจสอบประโยชนทางเภสัชวิทยาและ
การเปนอาหารเสริมของสารสกัดจากปลิง
ทะเล

5

1801002783

11 พ.ค. 61

การพัฒนาวัคซีนตนแบบเพื่อปองกันโรค
เฮโมรายิกเซพติซีเมียชนิดหยอดจมูก

การพัฒนาวัคซีนตนแบบเพื่อปองกันโรค
เฮโมรายิกเซพติซีเมียชนิดหยอดจมูก

สิทธิบัตรการออกแบบ
1

1702005025

15 ธ.ค. 60

โซฟา

วัสดุกอ สรางเชิงสรางสรรคสำหรับงานตกแตง
ภายในจากวัสดุเหลือใชของสวนปาลมน้ำมัน
(ตอเนื่องปที่ 2)

2

1802000176

16 ม.ค. 61

ฉากกั้น

วัสดุกอ สรางเชิงสรางสรรคสำหรับงานตกแตง
ภายในจากวัสดุเหลือใชของสวนปาลมน้ำมัน
(ตอเนือ่ งปท่ี 2)
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ลำดับ เลขที่คำขอ

วันที่ยื่น

ชื่อการประดิษฐ

ชื่อโครงการ

อนุสิทธิบัตร
1

1703002098

20 ต.ค. 60

กรรมวิธีการสกัดน้ำมันอะโวคาโดและ
ผลิตภัณฑเครื่องสำอางที่มีสวนผสมของ
น้ำมัน

การสกั ด น้ ำ มั น อะโวคาโดและการสร า ง
มูลคาเพิ่มจากผลอะโวคาโด

2

1703002099

20 ต.ค. 60

เครื่องดื่มโปรไบโอติกสจากมอลทขาว
ไรซเบอรรี่

การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะตอการแปรรูป
ของขาว 84 พันธุ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ :
ผลิตภัณฑอาหารสุขภาพมูลคาเพิ่มจากขาว
สายพันธุเ ดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3

1703002100

20 ต.ค. 60

ระบบสำหรั บ การตรวจวั ด สารซั ล ไฟต
ในอาหารด ว ยวิ ธ ี เ คมี - ไฟฟ า กรรมวิ ธ ี
การตรวจ และเครื ่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ
สำหรับการตรวจวัดดังกลาว

การวิจยั และพัฒนาเครือ่ งวัดสารเคมีปนเปอ น
ในผลิตภัณฑอาหารและเกษตร

4

1703002101

20 ต.ค. 60

ระบบสำหรับการตรวจวัดสารซาลิไซลิก
ในอาหารด ว ยวิ ธ ี เ คมี - ไฟฟ า กรรมวิ ธ ี
การตรวจและเครื ่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ
สำหรับการตรวจวัดดังกลาว

การวิจยั และพัฒนาเครือ่ งวัดสารเคมีปนเปอ น
ในผลิตภัณฑอาหารและเกษตร

5

1703002228

10 พ.ย. 60

สูตรและกรรมวิธกี ารผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่
จากแปงปราศจากกลูเตน

การพัฒนาผลิตภัณฑขนมเคกไรกลูเตนจาก
แปงถัว่ แดงหลวงทองถิน่ เพือ่ ผูป ว ยโรคอักเสบ
ของลำไสเล็กที่เกิดจากการแพกลูเตน

6

1703002395

30 พ.ย. 60

ผลิตภัณฑเวชสำอางสูตรตำรับอิมัลเจล
จากสารสกัดฝกสมปอย และกรรมวิธกี ารผลิต

การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑเวชสำอางที่
ผสมสารสกัดจากสมปอย

7

1703002496

15 ธ.ค. 60

กรรมวิธีการผลิตแผนเสนใยจากลำตน
ปาลมน้ำมัน เพื่อประกอบเปนผลิตภัณฑ
เฟอรนิเจอร, ผลิตภัณฑเพื่อการตกแตง
ภายใน, ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช
ประโยชนเสนใยเซลลูโลสจากลำตนปาลม
น้ำมัน

8

1703002573

26 ธ.ค. 60

ระบบการระบุและจำแนกสปชีสของเชื้อ
กอโรคในอาหารหลายชนิดพรอมๆ กัน
ดวยเทคนิคบีทอะเรยและกรรมวิธดี งั กลาว

การพัฒนาวิธีสำหรับตรวจจำแนกสปชีสของ
เชือ้ ลิสเทอเรียในเนือ้ ไกดว ยเทคนิคบีทอะเรย

9

1803000097

16 ม.ค. 61

สูตรและกรรมวิธีการผลิตผงหมักเนื้อสัตว
ที่มีคุณสมบัติยับยั้งสารกอกลายพันธุ

ศั ก ยภาพของสมุ น ไพรในผลิ ต ภั ณ ฑ ห มั ก
เนือ้ สัตวและน้ำจิม้ ทีม่ ฤี ทธิย์ บั ยัง้ ปริมาณสาร
กอมะเร็งในอาหารปงยาง

10

1803000098

16 ม.ค. 61

อุปกรณดักลอหมึกสายรูปทรงกระบอก

การพัฒนาลอบหมึกสายเพื่อการทำประมง
หมึกสายอยางยั่งยืน

11

1803000099

16 ม.ค. 61

อุ ป กรณ ด ั ก ล อ หมึ ก สายรู ป ทรงเหลี ่ ย ม

การพัฒนาลอบหมึกสายเพื่อการทำประมง
หมึกสายอยางยั่งยืน
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ลำดับ เลขที่คำขอ

วันที่ยื่น

ชื่อการประดิษฐ

ชื่อโครงการ

12

1803000100

16 ม.ค. 61

กรรมวิธีการผลิตเยื่อละลายไดและไมโคร
คริสตัลไลนเซลลูโลสจากลำตนปาลมน้ำมัน

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช
ประโยชนเสนใยเซลลูโลสจากลำตนปาลม
น้ำมัน

13

1803000229

26 ม.ค. 61

อาหารเจลโปรไบโอติ ก จากข า วกล อ ง
หอมนิลมะมวง และกรรมวิธีการผลิต

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเจลโปรไบโอติก
ทีม่ สี ารอาหารครบถวนจากขาวกลองหอมนิล
สำหรับผูสูงอายุ

14

1803000230

26 ม.ค. 61

สูตรผลิตภัณฑอาหารไสกรอกแหนมเห็ด
และกรรมวิธีการผลิต

การพัฒนาการผลิตและคุณภาพของแหนมเห็ด
สุขภาพแบบครบวงจร

15

1803000232

26 ม.ค. 61

โปรแกรมการกระตุนการตกไขหลายใบ
ดวยฮอรโมนเอฟ เอส เอช แบบฉีดนอยครัง้
ในแกะ

การผลิตพอแมแกะสายพันธุดีและปลอดโรค
เชิ ง พาณิ ช ย ด  ว ยเทคโนโลยี ด า นชี ว ภาพ
ทางการสืบพันธุชั้นสูง

16

1803000233

26 ม.ค. 61

สูตรน้ำยาสำหรับแชแข็งน้ำเชื้อในแกะ

การผลิตพอแมแกะสายพันธุดีและปลอดโรค
เชิ ง พาณิ ช ย ด  ว ยเทคโนโลยี ด า นชี ว ภาพ
ทางการสืบพันธุชั้นสูง

17

1803000255

29 ม.ค. 61

รถบรรทุกขนาดเล็กไฟฟาพลังงานแสง
อาทิตย

ฟาร ม โคนมต น แบบเพื ่ อ การใช พ ลั ง งาน
ทางเลือกตนทุนต่ำ

18

1803000295

1 ก.พ. 61

กรรมวิธกี ารผลิตสารสกัดจากเหงากระชาย
เหลืองทีม่ ฤี ทธิย์ บั ยัง้ การสรางเม็ดสีเมลานิน

การผลิตสารออกฤทธิ์จากกระชายเหลือง
สำหรับผลิตภัณฑเครื่องสำอางเพื่อผิวขาว

19

1803000296

1 ก.พ. 61

กรรมวิธกี ารผลิตสารสกัดจากเหงากระชาย
เหลืองทีม่ ฤี ทธิย์ บั ยัง้ การสรางเม็ดสีเมลานิน
ดวยเอนไซม

การผลิตสารออกฤทธิ์จากกระชายเหลือง
สำหรับผลิตภัณฑเครื่องสำอางเพื่อผิวขาว

20

1803000297

1 ก.พ. 61

อาหารเสริ ม พลั ง งานสำเร็ จ รู ป สำหรั บ
ลูกไกแรกฟก

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสริมพลังงานสูง
สำหรับสัตวเกิดใหมและสัตววัยออนจาก
น้ำมันเมล็ดในปาลมและน้ำมันปาลมดิบ

21

1803000298

1 ก.พ. 61

น้ำมันผสมกรดไขมันอิ่มตัวขนาดกลาง
สำหรับสุกรจากน้ำมันเมล็ดในปาลม

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสริมพลังงานสูง
สำหรับสัตวเกิดใหมและสัตววัยออนจาก
น้ำมันเมล็ดในปาลมและน้ำมันปาลมดิบ

22

1803000299

1 ก.พ. 61

สูตรและกรรมวิธกี ารผลิตซอสหมักเนือ้ สัตว
สูตรเขมขนที่มีคุณสมบัติยับยั้งสารกอ
กลายพันธุ

ศักยภาพของสมุนไพรในผลิตภัณฑหมักเนื้อ
สัตวและน้ำจิ้มที่มีฤทธิ์ยับยั้งปริมาณสารกอ
มะเร็งในอาหารปงยาง

23

1803000300

1 ก.พ. 61

สูตรและกรรมวิธกี ารผลิตซอสหมักเนือ้ สัตว
สูตรนิ่มนวลที่มีคุณสมบัติยับยั้งสารกอ
กลายพันธุ

ศักยภาพของสมุนไพรในผลิตภัณฑหมักเนื้อ
สัตวและน้ำจิ้มที่มีฤทธิ์ยับยั้งปริมาณสารกอ
มะเร็งในอาหารปงยาง
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24

1803000301

1 ก.พ. 61

ผลิตภัณฑสขุ ภาพทีม่ สี ว นผสมของสารสกัด
จากกรุงเขมา

การพัฒนาอาหารสุขภาพตานโรคเรื้อรังจาก
สมุนไพรพื้นบานอีสาน

25

1803000302

1 ก.พ. 61

อาหารสุขภาพที่มีสวนผสมของสารสกัด
จากหมอน

การพัฒนาอาหารสุขภาพตานโรคเรื้อรังจาก
สมุนไพรพื้นบานอีสาน

26

1803000303

1 ก.พ. 61

อาหารสุขภาพที่มีสวนผสมของสารสกัด
จากหอยเปาฮื้อ และกรรมวิธีการเตรียม
สารสกัด

การเพิม่ มูลคาหอยเปาฮือ้ ในรูปอาหารสุขภาพ
(ตอยอดจากป 2556)

27

1803000415

9 ก.พ. 61

เครื่องหยอดน้ำตาลแวน

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต
น้ำตาลแวน

28

1803000559

6 มี.ค. 61

รถตัดและเก็บทะลายปาลมน้ำมันแบบ
ไรลูกรวงสูพื้นดิน

การออกแบบและพัฒนารถชวยตัดและเก็บ
ทะลายปาลมน้ำมันแบบไรลูกรวงสูพื้นดิน

29

1803000560

6 มี.ค. 61

เทคโนโลยีการพาสเจอรไรสนำ้ ผลไม น้ำผัก
น้ำสมุนไพร และผลิตภัณฑกลุมเครื่องดื่ม
เสริมอาหาร (Functional Drinks) ที่
อุณหภูมิต่ำ ดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟา
(PEF) รวมกับเทคนิคการใชแรงดันสูง (HPP)
และผลิตภัณฑกลุมเครื่องดื่มเสริมอาหาร
(Functional Drinks) ที ่ อ ุ ณ หภู ม ิ ต ่ ำ
ดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟา (PEF) รวมกับ
เทคนิคการใชแรงดันสูง (HPP)

เทคโนโลยีการแปรรูปโดยไมใชความรอน
แบบผสมผสานดวยเทคนิคพัลสสนามไฟฟา
รวมกับการใชความดันสูงสำหรับการแปรรูป
น้ำมะพราว

30

1803000565

7 มี.ค. 61

เครื่องสกัดแคโรทีนอยดจากน้ำมันปาลม
ดิบระดับกึ่งอุตสาหกรรม

การสรางเครื่องตนแบบระดับโรงงานเพื่อ
ผลิตแคโรทีนอยดเขมขนจากน้ำมันปาลมดิบ

31

1803000714

27 มี.ค. 61

กรรมวิธีการผลิตเม็ดบีดเพื่อใชเก็บกัก
สารสกัดเวชสำอางที่มีความคงตัวสูง

การพัฒนาวัตถุดิบตานแบคทีเรียกอสิวและ
ต า นอนุ ม ู ล อิ ส ระจากสารสกั ด มาตรฐาน
เปลือกผลมังคุด ในรูปแบบลิโพโซม/เม็ดบีด
และผลิตภัณฑรักษาสิวรูปแบบเจลบรรจุ
ลิโพโซม/เม็ดบีดจากสารสกัดมังคุด

32

1803000716

27 มี.ค. 61

กรรมวิธกี ารเตรียมอนุภาคนีโอโซมทีบ่ รรจุ
สารสกัดขาวก่ำและสูตรผลิตภัณฑทไ่ี ดจาก
กรรมวิธีดังกลาว

ผลิตภัณฑเวชสำอางที่มีสวนประกอบของ
พาหะนาโนที่บรรจุสารสกัดขาวไทย

33

1803000717

27 มี.ค. 61

กระบวนการผลิตสารออกฤทธิใ์ นผลิตภัณฑ
เครื่องสำอางจากรำขาวหมักยีสต

การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตสาร
ออกฤทธิใ์ นผลิตภัณฑเครือ่ งสำอางจากรำขาว
หมักยีสต

34

1803000718

27 มี.ค. 61

กรรมวิ ธ ี ก ารหมั ก น้ ำ ส ม สายชู จ ากข า ว
ไรซเบอรรี่แบบตอเนื่อง

การพั ฒ นากระบวนการหมั ก น้ ำ ส ม สายชู
จากขาวไรซเบอรรี่แบบตอเนื่อง
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35

1803000719

27 มี.ค. 61

กรรมวิธกี ารผลิตอาหารเสริมสุขภาพน้ำมัน
งาขี้มอน

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพ
น้ำมันงาขี้มอนชนิดบรรจุแคปซูลนิ่ม

36

1803000731

28 มี.ค. 61

สูตรอาหารเพาะเลีย้ งเห็ดถัง่ เชาสีทองและ
กรรมวิธีดังกลาว

การวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดถั่งเชาสีทอง
เชิงพาณิชย

37

1803000947

20 เม.ย. 61

กรรมวิธกี ารตรวจวิเคราะห Shiga toxinproducing Escherichia coli (STEC),
Salmonella spp. และ Listeria
monocytogenes ในเนื้อสัตวสดดวย
วิธีมัลติเพล็กซพีซีอารรวมกับอาหารเลี้ยง
เชื้อเดี่ยว

การพัฒนาวิธีมัลติเพล็กซพีซีอารเพื่อตรวจ
วิ เ คราะห Shiga toxin-producing
Escherichia coli (STEC) Listeria
monocytogenes และ Salmonella spp.
ในอาหาร

38

1803001034

2 พ.ค. 61

สูตรตำรับผลิตภัณฑชะลอความชราที่มี
สารสกัดจากสเต็มเซลลขา วเปนสารออกฤทธิ์

การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ช ะลอความชราที ่ ม ี
สารสกัดจากเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงจมูกขาว

39

1803001035

2 พ.ค. 61

กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑชาหมักเพื่อ
ลดปริมาณสารมาลอนไดแอลดีไฮด

การบู ร ณาการงานวิ จ ั ย เมี ่ ย งเพื ่ อ สื บ สาน
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และเพิม่ มูลคาทางเศรษฐกิจ

40

1803001036

2 พ.ค. 61

สูตรเครือ่ งสำอางสำหรับทำความสะอาดผิว
ที่มีสวนผสมของน้ำมันอะโวคาโด

การสกั ด น้ ำ มั น อะโวคาโดและการสร า ง
มูลคาเพิ่มจากผลอะโวคาโด

41

1803001037

2 พ.ค. 61

สูตรครีมบำรุงผิวสำหรับใชกับผิวหนังที่มี
สวนผสมของน้ำมันอะโวคาโด

การสกั ด น้ ำ มั น อะโวคาโดและการสร า ง
มูลคาเพิ่มจากผลอะโวคาโด

42

1803001107

11 พ.ค. 61

กุนเชียงหมูลดไขมันพรอมบริโภคที่ใช
กลีเซอรีนเปนสารลดปริมาณน้ำอิสระและ
กรรมวิธีการผลิต

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley
ภาคกลาง ป 2559

43

1803001108

11 พ.ค. 61

กุนเชียงหมูพรอมบริโภคที่ใชเจลเซลลูโลส
เปนสารทดแทนไขมันและกรรมวิธกี ารผลิต

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley
ภาคกลาง ป 2559

44

1803001109

11 พ.ค. 61

กุ น เชี ย งหมู พ ร อ มบริ โ ภคที ่ ใช ผ งอั ง คั ก
ทดแทนสีสงั เคราะหและกรรมวิธกี ารผลิต

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley
ภาคกลาง ป 2559

45

1803001125

15 พ.ค. 61

กระบวนการสกัดสารประกอบฟนอลจาก
วัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมปาลมน้ำมัน

การผลิ ต น้ ำ มั น ชี ว ภาพจากของเหลื อ ทิ ้ ง
ปาลมน้ำมันโดยกระบวนการไฮโดรเทอรมอล
ลิควิแฟคชั่น

46

1803001140

16 พ.ค. 61

กรรมวิธีการสกัดสารจากฝกสมปอยที่มี
ฤทธิต์ า นเอนไซมไทโรซิเนสและตานการเกิด
ออกซิเดชันและผลิตภัณฑของสิ่งดังกลาว

การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑเวชสำอางทีผ่ สม
สารสกัดจากสมปอย

47

1803001141

16 พ.ค. 61

สูตรตำรับสารสกัดจากพืชทีม่ ฤี ทธิล์ ดไขมัน
และกรรมวิธีการเตรียมสูตรดังกลาว

การวิจัยฤทธิ์ลดอวนจากสารสกัดรำขาวและ
สมุนไพรไทยเพือ่ การพัฒนาผลิตภัณฑ: ผลและ
กลไกการออกฤทธิต์ อ กระบวนการเมตาบอลิซมึ
ของคารโบไฮเดรต ไขมัน และปริมาณเชื้อ
แบคทีเรียในลำไส
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48

1803001181

21 พ.ค. 61

ผงเจลเพิ่มความขนหนืดที่มีสวนผสมของ
พรีไบโอติกและกรรมวิธีผลิต

"นวัตกรรมอาหารไทยสำหรับผูส งู อายุทม่ี ปี ญ หา
การบดเคีย้ วและการกลืนอาหารเพือ่ การสงเสริม
สุ ข ภาพและการผลิ ต เชิ ง อุ ต สาหกรรม"
โครงการยอยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑผงเจล
เพิม่ ความขนหนืดสําหรับอาหารและเครือ่ งดืม่
เพื่อปองกันการสําลักในผสูงอายุที่มีภาวะ
กลืนลําบาก

49

1803001230

31 พ.ค. 61

ผลิตภัณฑโปรตีนผงเสริมโอเมกาจากเมล็ด
ดาวอินคา และกรรมวิธีดังกลาว

การผลิ ต โปรตี น ผงเสริ ม โอเมก า 3 6 9
จากผลิตผลพลอยไดของกระบวนการสกัด
น้ำมันเมล็ดอินคาเพื่อใชในผลิตภัณฑอาหาร
เสริมคุณคา

50

1803001251

1 มิ.ย. 61

ชุดไพรเมอร (Primer) และตัวตรวจจับ
(DNA probe) สำหรับการตรวจหาเชื้อ
ทิลาเปยเลคไวรัสในสัตวน้ำ

ระบาดวิ ท ยาของโรคติ ด เชื ้ อ อุ บ ั ต ิ ใ หม ใ น
ปลานิลและปลาทับทิม

51

1803001253

1 มิ.ย. 61

ไพเมอรสำหรับสรางดีเอนเอตนแบบเพื่อ
สรางอารเอนเอสายคูจ ำเพาะตอยีนโปรตีน
ขนสงเอทีพขี องเชือ้ ปรสิตเอ็นเทอโรไซโตซูน
เฮปพาโตพี น ี อ าย (Enterocytozoon
hepatopenaei)

"จากองคความรูสูทิศทางงานวิจัยตาน EMS
และ EHP ในกุง " โครงการยอยที่ 3 การศึกษา
จี โ นมของเชื ้ อ ปรสิ ต microsporidia
Enterocytozoon hepatopenaei (EHP)
เพื ่ อ ความเข า ใจการก อ ความรุ น แรงและ
ประยุกตองคความรูเพื่อลดการติดเชื้อ EHP
ในกุง

52

1803001278

5 มิ.ย. 61

ระบบเพาะเลี้ยงสัตวน้ำที่มีระบบรวมไข

พั ฒ นาเทคโนโลยี ร ะบบการผลิ ต ปลาม า
เชิงพาณิชย

53

1803001464

29 มิ.ย. 61

กรรมวิธกี ารผลิตกากมันสำปะหลังสำหรับ
เสริมอาหารขนสำหรับสัตวเคี้ยวเอื้อง

การใชผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันสำปะหลัง
หมักดวยสารเสริมเปนแหลงวัตถุดบิ ในอาหาร
ขนสำหรับโคเนื้อ

54

1803001675

31 ก.ค. 61

สูตรผลิตภัณฑผงโรยขาวสำหรับผูสูงอายุ

นวัตกรรมอาหารไทยสำหรับผูส งู อายุทม่ี ปี ญ
 หา
การบดเคีย้ วและการกลืนอาหารเพือ่ การสงเสริม
สุขภาพและการผลิตเชิงอุตสาหกรรม” โครงการ
ยอยที่ 3 “การพัฒนากลิ่นรสในผลิตภัณฑ
ผงโรยขาวสำหรับผูส งู อายุทม่ี ปี ญ หาการบดเคีย้ ว
และการกลืนอาหารเพื่อชวยใหรับประทาน
อาหารไดมากขึ้น”

55

1803001676

31 ก.ค. 61

อาหารโปรตีนจากเนื้อปลาแซลมอนบด
ปรุงรส และกรรมวิธีการผลิต

นวัตกรรมอาหารไทยสำหรับผูส งู อายุทม่ี ปี ญ
 หา
การบดเคีย้ วและการกลืนอาหารเพือ่ การสงเสริม
สุ ข ภาพและการผลิ ต เชิ ง อุ ต สาหกรรม”
โครงการยอยที่ 4 “การพัฒนาเทคโนโลยี
การดัดแปลงเนือ้ สัมผัสสำหรับอาหารโปรตีน
จากปลาเพื่อผูสูงอายุ”
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ลำดับ เลขที่คำขอ

วันที่ยื่น

ชื่อการประดิษฐ

ชื่อโครงการ

56

1803001749

8 ส.ค. 61

กรรมวิธกี ารผลิตวูด เซรามิค (Wood ceramics)
จากลำตนปาลม (Palm Trunk), ทางใบ
ปาลม (Palm Fronds), และกะลาปาลม
(Palm Shell)

การผลิต Wood ceramics จากเศษเหลือ
วัสดุปาลมน้ำมัน ปที่ 2

57

1803001750

8 ส.ค. 61

ชุดทดสอบแบบอิมมูโนโครมาโทกราฟ
เพื่อตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาที่ยังมีชีวิต
ที่ปนเปอนในอาหาร

การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปแบบอิมมูโนโคร
มาโตกราฟเพื่อตรวจการปนเปอนเชื้อซัลโม
เนลลาในอาหารอยางแมนยำและรวดเร็ว
(ตอยอดจากป 2556)

58

1803001751

8 ส.ค. 61

แถบทดสอบสำหรับตรวจหาอะฟลาทอกซิน
เอ็ม 1 ในผลิตภัณฑน้ำนม

การพัฒนาและตรวจสอบความถูกตองของ
แถบทดสอบสำหรับตรวจหาอะฟลาทอกซิน
เอ็ม 1 ในผลิตภัณฑน้ำนม

59

1803001770

10 ส.ค. 61

สูตรคารบอนไฟเบอรมอรตารคอมโพสิต
ที่ใชคารบอนไฟเบอรจากชีวมวลเหลือทิ้ง
ของกากปาลมทีส่ งั เคราะหดว ยวิธคี ารบอไน
เซชันรวมกับวิธีอารคดิสชารจ

การพัฒนาคารบอนไฟเบอรและคารบอน
มอรตาคอมโพสิตจากชีวมวลเหลือทิ้งของ
กากปาลม

60

1803001771

10 ส.ค. 61

วิธีการตรวจวิเคราะหหาปริมาณสารบง
คุณภาพในยาสมุนไพรไทยรักษาโรคเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศของบุรุษ

การศึกษาประสิทธิผลตำรับยาสมุนไพรไทย
“เสาธงตาย” ตอการรักษาโรคหยอนสมรรถภาพ
ทางเพศในชายสูงอายุ : การสุมแบบปกปด
สองดาน

61

1803001921

28 ส.ค. 61

การพัฒนาอาหารสุขภาพตานโรคเรื้อรัง
จากสมุนไพรพื้นบานอีสาน

อาหารสุขภาพที่มีสวนผสมของสารสกัดจาก
หมอนและสารสกัดจากดักแด

62

1803001922

28 ส.ค. 61

การพัฒนาอาหารสุขภาพตานโรคเรื้อรัง
จากสมุนไพรพื้นบานอีสาน

อาหารสุขภาพที่มีสวนผสมของสารสกัดจาก
หมอนและกากมะเขือเทศ

63

1803001923

28 ส.ค. 61

การพัฒนาอาหารสุขภาพตานโรคเรื้อรัง
จากสมุนไพรพื้นบานอีสาน

อาหารสุขภาพที่มีสวนผสมของสารสกัดจาก
หมอนและสารสกัดจากใบยอ

64

1803002037

11 ก.ย. 61

ผลิตภัณฑตน แบบโปรไบโอติกสำหรับสุกร
และกรรมวิธีการผลิต

การพัฒนาผลิตภัณฑตน แบบของโปรไบโอติก
แบคทีเรียและการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ในการลดการทองเสียในลูกสุกร

65

1803002038

11 ก.ย. 61

ชุดทดสอบสารฆาแมลงกลุมไพรีทรอยด
สังเคราะหในผักและผลไม

การพัฒนาชุดตรวจสารฆาแมลงกลุม ไพรีทรอยด
สังเคราะหโดยเทคนิค ELISA
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ลำดับ เลขที่คำขอ

วันที่ยื่น

ชื่อการประดิษฐ

ชื่อโครงการ

ลิขสิทธิ์
1

363459

15 ก.พ. 61

สรางสรรค คุณคาขาวไทย ดวยเกษตรปลอดภัย
และนวัตกรรมที่ยั่งยืน (งานวรรณกรรม/
หนังสือ)

1. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสุขภาพและ
เวชสำอางเพือ่ เพิม่ มูลคาขาวพันธุพ น้ื เมืองทีม่ สี ี
โดยการปลูกแบบเกษตรอินทรีย รศ.ดร.บังอร
ศรีพานิชกุลชัย
2. การวิจยั และพัฒนาองคความรูเ กีย่ วกับ
ผลิตภัณฑโภชนเภสัช ริซสเตอรอลส วีพีโอ
ทีม่ ตี อ สมอง หลอดเลือด เซลลมะเร็งตับและ
ทอน้ำดี และภาวะเบาหวาน
3. โครงการดานขาวหลายๆ โครงการ

2

363460

15 ก.พ. 61

สรางสรรค คุณคาขาวไทย ดวยเกษตร
ปลอดภัย และนวัตกรรมทีย่ ง่ั ยืน (งานโสต
ทัศนวัสดุ/วิดิทัศน)

1. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสุขภาพและ
เวชสำอางเพือ่ เพิม่ มูลคาขาวพันธุพ น้ื เมืองทีม่ สี ี
โดยการปลูกแบบเกษตรอินทรีย รศ.ดร.บังอร
ศรีพานิชกุลชัย
2. การวิจยั และพัฒนาองคความรูเ กีย่ วกับ
ผลิตภัณฑโภชนเภสัช ริซสเตอรอลส วีพีโอ
ทีม่ ตี อ สมอง หลอดเลือด เซลลมะเร็งตับและ
ทอน้ำดี และภาวะเบาหวาน
3. โครงการดานขาวหลายๆ โครงการ

3

364287

23 มี.ค. 61

คูมือการใชงานโปรแกรมชวยตัดสินใจบริ
หารจัดการน้ำแบบบูรณาการและทันตอเ
หตุการณ (NARK 4.0)

4

364288

23 มี.ค. 61

โปรแกรมการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
น้ำแบบบูรณาการและทันตอเหตุการณ
(NARK 4.0)

การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตรและระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤติอนั เนือ่ ง
มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการใช ป ระโยชน ท ี ่ ด ิ น ในพื ้ น ที ่ ล ุ  ม น้ ำ
เจาพระยา
การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตรและระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤติอนั เนือ่ ง
มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการใช ป ระโยชน ท ี ่ ด ิ น ในพื ้ น ที ่ ล ุ  ม น้ ำ
เจาพระยา

5

364289

23 มี.ค. 61

แอปพลิเคชันการบริหารจัดการน้ำอยาง
เหมาะสมเพื่อปฏิรูปภาคการใชน้ำเกษตร
กรรมของประเทศไทย (WaterSMART)

การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอยางเหมาะสม
เพื่อปฏิรูปภาคการใชน้ำเกษตรกรรมของ
ประเทศไทย

6

365552

2 พ.ค. 61

แอปพลิเคชันการบริหารจัดการน้ำสำหรับ
พื้นที่เกษตรกรรมรายแปลง (iFarmer)

การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอยางเหมาะสม
เพื่อปฏิรูปภาคการใชน้ำเกษตรกรรมของ
ประเทศไทย

21 ธ.ค. 60

ปทุมมา 21 พันธุ (ARMJ 01-21)

การพั ฒ นาพั น ธุ  ป ทุ ม มาลู ก ผสมข า มชนิ ด
เพื่อการคา

คุมครองพันธุพืช
1

073/2560093/2560
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การเสริมสร้างบุคลากร
ด้านการวิจัยการเกษตร

สวก. ให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร โดยมีการด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับพันธกิจที่ 2 เรื่องการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และตอบสนองยุทธศาสตร์
สวก. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ในการพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพนักวิจยั ในการผลิตงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ เพิม่ จ�ำนวนบุคลากร
ด้านวิจยั การเกษตร สร้างเครือข่ายนักวิจยั การเกษตร และพัฒนาศักยภาพในด้านการวิจยั ของบุคลากรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
สวก. ให้การสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจยั ทัง้ แบบทุนระยะยาวและทุนระยะสัน้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวม 5 ประเภท ได้แก่
(1) ทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี
(2) ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
(3) ทุนน�ำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
(4) ทุนโครงการพัฒนาทีมบุคลากรวิจัย
(5) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับงานวิจัย

1. ทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาเอก
เฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี
จำ�นวน 15 ทุน
วัตถุประสงค์เพือ่ เร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยก�ำหนดกรอบการให้ทนุ การศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกภายในประเทศ จ�ำนวน 70 ทุน ภายในระยะเวลา
5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) ภายใต้กรอบงบประมาณ 109 ล้านบาท
(ทุนละ 1.5 ล้านบาท)

ทุนการศึกษาปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี
หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนทุน

จ�ำนวนทุน

กรมวิชาการเกษตร
กรมหม่อนไหม
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมชลประทาน
ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมการข้าว
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2. ทุนฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
จำ�นวน 8 ทุน
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นานั ก วิ จั ย ด้ า นการเกษตรหรื อ
นักวิชาการภายในระยะเวลาสัน้ ให้สามารถน�ำองค์ความรูแ้ ละ
เทคนิคทีไ่ ด้จากการฝึกอบรมหรือปฏิบตั กิ ารวิจยั มาใช้ในงานได้
จริง โดยเน้นให้การสนับสนุนข้าราชการในสังกัดของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก.
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) ทุนฝึกอบรม ระยะเวลาไม่เกิน 6
เดือนต่อหลักสูตร และ (2) ทุนปฏิบตั กิ ารวิจยั ระยะเวลาไม่เกิน
1 ปีต่อหลักสูตร
ทั้งนี้ หัวข้อการฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยต้องเกี่ยวข้อง
กับโครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนจาก สวก. หรือเป็นหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสาขาตามแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก.

3. ทุนนำ�เสนอผลงานวิจยั
ณ ต่างประเทศ จำ�นวน 14 ทุน
(Oral Presentation)

ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนทุนฝึกอบรม
กรมวิชาการเกษตร
กรมหม่อนไหม
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน

ทุนน�ำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนทุน
กรมวิชาการเกษตร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรวิจยั ด้านการเกษตรทีเ่ ป็น
ข้าราชการในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนักวิจยั
ทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนจาก สวก. รวมถึงนักวิจยั จากหน่วยงานของ
รัฐทีม่ ใิ ช่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมิใช่สถาบันการศึกษา
มีโอกาสเข้าร่วมและมีประสบการณ์ในการน�ำเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ โดยผลงานวิจยั ทีจ่ ะไปน�ำเสนอในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ ต้องเป็นการน�ำเสนอประเภทปากเปล่า
(Oral Presentation)
ผลงานทีจ่ ะไปน�ำเสนอต้องเป็นผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในด้าน
เกษตร และเป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาค
การเกษตรอย่างชัดเจน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ได้
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จ�ำนวนทุน

กรมปศุสัตว์
ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
ม.มหิดล
ม.เกษตรศาสตร์
ม.มหาสารคาม
ม.วลัยลักษณ์

จ�ำนวนทุน

4. ทุนโครงการพัฒนา
ทีมบุคลากรวิจยั จำ�นวน 5 ทีม
รวม 13 ทุน
เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการของหน่วยงานในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไปฝึกอบรมหรือปฏิบตั กิ ารวิจยั ทัง้ โครงการ
ภายในประเทศและต่างประเทศ ในด้านหรือสาขาที่อยู่ภายใต้
แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ
สอดคล้ อ งกั บ กรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย การเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก. โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
(1) การฝึกอบรม ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนต่อหลักสูตร และ
(2) การปฏิบัติการวิจัย ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนต่อหลักสูตร
ทั้งนี้ หัวข้อหรือโครงการที่เสนอขอรับทุนเพื่อไปฝึกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัยจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับภารกิจงานที่
ผู้สมัครรับผิดชอบ

5. การจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมเกีย่ วกับงานวิจยั จำ�นวน 14 หลักสูตร
มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม 383 คน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรด้านการวิจัยเกษตรอย่าง
ครบวงจร โดยเชิญวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มาให้ความรู้กับบุคลากรด้านการวิจัยเกษตร โดยแบ่งเป็น
2 รูปแบบดังนี้
1. โครงการฝึกอบรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมระหว่าง สวก. กับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงองค์การมหาชน
และหน่วยงานทีเ่ ป็นรัฐวิสาหกิจ โดยลักษณะของโครงการจะต้อง
เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานที่สนับสนุนงานวิจัย เป็นเรื่อง
เร่งด่วน/นโยบายรัฐบาลทีต่ อ้ งท�ำภายใน 1-2 ปี แต่หน่วยงาน
ไม่ได้ตงั้ งบประมาณไว้
2. หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป
		 2.1 หลักสูตรการพัฒนาโครงการวิจัย
				 (1) การคิ ด เชิ ง ระบบ เพื่ อ การพั ฒ นาข้ อ เสนอ
							 โครงการวิจยั
				 (2) สร้างกรอบแนวคิด เพือ่ พิชติ ทุนวิจยั
				 (3) การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั ไม่ยากอย่างทีค่ ดิ
				 (4) การประเมินผลกระทบจากงานวิจยั ให้คมุ้ ค่าและ
							 ใช้ประโยชน์ได้
		 2.2 หลักสูตรการด�ำเนินการวิจัย
				 (1) นักบริหารงานวิจัย
				 (2) กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชกับทิศทางงานวิจัย
							 ในอนาคต

ทุนโครงการพัฒนาทีมบุคลากรวิจัย
หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนทุน

จ�ำนวนทุน

กรมวิชาการเกษตร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมประมง

					(3) ภาษาอังกฤษส�ำหรับนักวิจัย
				 (4) เทคนิคการเพิ่มคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อพิชิต
							 ทุนศึกษาและฝึกอบรม
		 2.3 หลักสูตรการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
				 (1) งานวิจัยกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
				 (2) เทคนิ ค การเขี ย นผลงานวิ จั ย เพื่ อ ตี พิ ม พ์ ใ น
							 วารสารนานาชาติ
				 (3) เทคนิคการน�ำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ
		 2.4 หลักสูตรเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน/
				 อนาคต
				 (1) เทคนิ ค ปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ่ กั บ การตรวจสอบสาร
							 ชีวโมเลกุลสัตว์บกในอาหารสัตว์น�้ำ
				 (2) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อบริหารจัดการ
							 ประมงทะเลส�ำหรับนักวิจัย
				 (3) เทคนิควิธกี ารตรวจโรงงานผลิตอาหารในภาชนะ
							 บรรจุปิดสนิท
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การพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
ด้านการเกษตร
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การพั ฒ นาและเผยแพร่ ข ้ อ มู ล สารสนเทศด้ า น
การเกษตร เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
ข้อมูลด้านการเกษตร ทีไ่ ด้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และ
พัฒนา นั บ เป็ น หนึ่ ง ในพั น ธกิ จ หลั ก ที่ ส� ำ คั ญ ของ สวก.
ปีงบประมาณ 2561 ผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ สรุปได้ดงั นี้

1

การพัฒนาเป็นศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศ

ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ
หรือ Thailand Agricultural Research Repository (TARR)
ได้มกี ารปรับปรุงระบบส�ำหรับการจัดเก็บ และเชือ่ มโยงข้อมูล
โดยมีการจัดเก็บเรื่ององค์ความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นจาก
หน่วยงานต่างๆ ปัจจุบันมีการเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มขึ้นอีก 14
หน่วยงาน คือ
1. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3. กรมส่งเสริมการเกษตร
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์
5. ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
6. ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

7. ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8. การยางแห่งประเทศไทย
9. องค์การสะพานปลา
10. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
11. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
12. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
13. ส�ำนักงานพิพธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
14. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พร้อมทั้งพัฒนา Mobile Application เพื่อให้สะดวกและง่าย
ต่อการใช้งานระบบ TARR โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดผ่าน
Google Play (Android Platform)
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การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลด้านวิจัยการเกษตร

2

2.1 พัฒนาและเพิ่มจ�ำนวนคลังข้อมูลวิจัยการเกษตร โดยศึกษาและปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยให้ทันสมัย เพื่อด�ำเนินการ
จัดท�ำคลังข้อมูลวิจยั การเกษตร ให้มคี วามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยั การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ สวก. เพิ่มขึ้นอีก จ�ำนวน 6 ชนิด คือ
1

2

ลิ้นจี่

88

กล้วยหอม
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3

ปลาทูน่า/ซาร์ดีน

4

5

ปลาหมึก

6

กุ้งทะเล

กุ้งก้ามกราม

2.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการวิจัยได้น�ำระบบ Business Intelligence (BI) มาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย โดยสามารถดูแยกเป็นประเภทรายการ เช่น ปีงบประมาณ
แหล่งทุนที่ให้วิจัย ประเภทของสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ และติดตามสถานะของสิ่งประดิษฐ์ได้
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3

การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรสู่สาธารณะ

3.1 ผลิตและเผยแพร่สื่อ Motion Graphic บนหน้าเว็บไซต์ จ�ำนวน 10 เรื่อง ได้แก่
		 1) การเพิ่มโอกาสส่งออกผลไม้สดของไทยในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
		 2) การพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันและดีปลีเป็นสารเสริมในเนื้อไก่
		 3) การสร้างความมั่นคงทางอาหารของพื้นที่เขาป่านาเล
		 4) การเพิ่มศักยภาพการส่งออกมะขามไทย
		 5) การใช้เทคโนโลยีฟองก๊าซเพื่อชะลอการเหี่ยวของกล้วยไม้
		 6) การสืบสานและยกระดับภูมิปัญญาอาหารอีสาน Product Champions
		 7) การพัฒนาวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารเสริมสุขภาพจากข้าวโพดม่วง
		 8) การผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
		 9) การน�ำร่องการผลิตงานหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาชุมชนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
		 10) การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำบนพื้นที่สูง
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3.2 จัดท�ำ e-Book เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ จ�ำนวน 11 เล่ม ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)

สาระความรู้ส�ำคัญด้านสุขาภิบาลโรงอาหาร
แม่ครัว พ่อครัวยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพเด็ก
เลือกกินอย่างปลอดภัยห่างไกลสารกันบูด
อันตรายในอาหาร
มารู้จักอันตรายในสารกันบูด

6)
7)
8)
9)
10)
11)

สีสันในอาหาร
ตะลุยดินแดนอาหารกับนักวิจัยรุ่นจิ๋ว
ในขนมอบมีอะไร
ในก๋วยเตี๋ยวมีอะไร
ในเนื้อสัตว์แปรรูปมีอะไร
ในน�้ำหวานมีอะไร
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การกำ�กั บ ดู แ ลและการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร

การพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถในระดับมืออาชีพ
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยและพั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ทั้งภายในและต่างประเทศ และการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของ
องค์กรให้เป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับ นับเป็นปัจจัยส�ำคัญทีช่ ว่ ยผลักดัน
และขั บ เคลื่ อ นให้ สวก. ก้ า วสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ มากขึ้ น ทุ ก ปี
ผลการด�ำเนินงานของ สวก. ในเรือ่ งการพัฒนาองค์กรทีผ่ า่ นมา
สรุปได้ดังนี้
จากค�ำรับรองปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ 2561 ของ
สวก. ในองค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และพั ฒ นานวั ต กรรมในการบริ ห ารจั ด การระบบงาน งบ
ประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) รวมทั้งการก�ำกับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ ตัวชีว้ ดั บังคับที่ 4.3 ระดับการพัฒนา
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบข้าราชการ (ส�ำนักงาน ก.พ.ร.) ก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ
เพื่อสนับสนุนให้องค์การมหาชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าและการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรในอนาคต โดยมีการด�ำเนินการและ
รายงานให้กับคณะกรรมการบริหาร สวก. ใน 7 เรื่องหลักคือ
1) การควบคุมภายใน 2) การตรวจสอบภายใน 3) การบริหาร
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สวก. มุ่งพัฒนาองค์กร
สู่ระบบบริหาร
งานวิจัยการเกษตรที่เป็นเลิศ
ของประเทศ
ความเสีย่ ง 4) การบริหารการจัดการสารสนเทศ 5) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 6) การด�ำเนินการด้านการเงิน 7) การด�ำเนิน
การด้านภารกิจหลักและตัวชี้วัดบังคับที่ 4.4 การพัฒนาระบบ
คุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการวิจัย
การเกษตรของประเทศสู่มาตรฐานสากล โดยได้การรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ใน 3 ขอบข่ า ยงาน คื อ
1). การสนับสนุนทุนวิจยั ด้านการเกษตร 2). การพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย และ 3). การส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการ
บริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยมีระยะเวลาการรับรอง
3 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 - 16 ตุลาคม 2563
สวก. ได้พัฒนาการด�ำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
และพยายามทีจ่ ะมุง่ พัฒนาให้อยูใ่ นระดับทีด่ ยี งิ่ ขึน้ เพือ่ พัฒนา
และปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สอดรับกับยุทธศาสตร์
และแผนการพัฒนาประเทศทีม่ งุ่ สูก่ ารเป็นประเทศไทย 4.0 โดย
สวก. ได้เริม่ ด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบ
ก้าวกระโดด โดยน�ำเทคโนโลยีมาเป็นกลไกหลักในการปรับปรุง
องค์กรอย่างเป็นองค์รวม (Holistic Transformation) โดยมี
เป้าหมายในการด�ำเนินการ คือ

1.เพิม่ ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการให้บริการ เพือ่ ขับเคลือ่ น
องค์กรสู่การเป็น
1.1 องค์ ก รที่ มี ส มรรถนะสู ง (High Performance
Organization) และมีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพเพื่อให้
ผู้รับบริการมีความพอใจสูงสุด (Smart Service Beyond
Customer Expectation) โดยปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
รองรับในการด�ำเนินงานแบบมืออาชีพ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยคุณภาพที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล
(ISO 9001: 2015) และพัฒนาระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อให้สามารถบริหารงานวิจัยได้อย่างครบวงจร สามารถ
ส่งมอบงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานและตรงความต้องการของ
ผู้ใช้งาน
1.2 องค์กรทีเ่ ปิดกว้างและเชือ่ มโยง (Open & Connected
Agency) โดยเน้นการการบูรณการในการท�ำงานร่วมกับหน่วยงาน
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ใช้ทรัพยากรและบุคลากรวิจัยร่วมกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
และแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Data Sharing across
Public Agency)
1.3 องค์กรทีย่ ดึ ประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการและเข้า
ถึงความต้องการในระดับปัจเจก (Citizen Centric & Service
Oriented Agency)

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณด้านบุคคล โดยการ
เพิ่มศักยภาพให้บุคลากรของ สวก. มีความรู้สหสาขาวิชาและ
สามารถท�ำงานได้มผี ลการปฏิบตั งิ านสูงกว่ามาตรฐาน (Baseline)
3. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี โดย
ก�ำหนดให้มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน มีค่านิยมร่วม
ขององค์กรในการด�ำเนินงานว่า “Proud To Be ARDA” คือ
การคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ (P : Positive
Thinking) ท�ำงานเชิงรุก (A : Active Approach) บริการ
ประทับใจ (R : Reliable Services) มุ่งมีธรรมาภิบาลและ
ท�ำงานอย่างทุม่ เท (D : Determination For Good Governance
& Devoted) ส�ำเร็จโดยพลังสามัคคี (A : Achieve With
Unity) และมีระบบติดตามตรวจสอบได้
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สวก.
สวก. ก�ำหนดสมรรถนะที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็นสมรรถนะหลัก
สมรรถนะในการบริหาร และสมรรถนะในสายอาชีพของแต่ละต�ำแหน่งงาน โดยมีการ
ประเมินขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าทีท่ กุ คน และน�ำผลการประเมินทีไ่ ด้มาปรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ผลส�ำรวจจากผูบ้ งั คับบัญชาทีต่ อ้ งการให้เจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการพัฒนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความช�ำนาญ และประสบการณ์ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
มาจัดท�ำแผนแผนพัฒนาบุคลากรของ สวก. ประจ�ำปีงบประมาณ 2561

การเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการ สำ�หรับผู้บริหาร 5 หลักสูตร

1.
		
2.
3.
4.
5.

หลักสูตร การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก�ำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน
หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริหารส�ำหรับผู้น�ำรุ่นใหม่ (EYP)
หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานและกฎหมายมหาชน
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง

การฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ตามผลประเมินขีดสมรรถนะทีจำ่ �เป็นต่อการปฏิบตั งิ าน 20 หลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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หลักสูตร สัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit)
หลักสูตร โครงการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)
หลักสูตร “การบริหารองค์การภาครัฐในยุค 4.0
หลักสูตร “พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล”
หลักสูตร Angular / Node.js / Express / MongoDB
หลักสูตร TRUN ‘TECHNICAL MAN’ TO MANAGER & LEADER
หลักสูตร Vwware vSphere 6
หลักสูตร Core Android Programming
อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แผนพัฒนาบุคลากรองค์การมหาชน 4.0 และประชุม HR องค์การมหาชน
หลักสูตร “สร้างการน�ำเสนอด้วย Video info graphic เพิ่ม Skill การสื่อสารส�ำหรับมือใหม่”
หลักสูตร การเขียนอย่างมีประสิทธิผลส�ำหรับการท�ำงาน (Effective Writing for the Workplace)
หลักสูตร Power Bi Desktop for Business Analytics
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
รายงานประจำ�ปี 2561

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และประเด็นทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ “การรับรู้รายได้”
หลักสูตร ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ (Logical & System Thinking)
หลักสูตร CTS001 Building DR Site with VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM) v6.5
หลักสูตร Requirement Analysis, Design and Management
หลักสูตร ทักษะดิจิทัลส�ำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล
หลักสูตร โครงการ “One Woman One IT Cert” Comp TIA IT Fundamentals
หลักสูตร RSPO SCC ฉบับแก้ไขปรับปรุง และ RSPO Palm Trace

การพัฒนาอบรมเจ้าหน้าที่ ทั้งรูปแบบ In-House Training และ Public Training เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ความชำ�นาญ และประสบการณ์ที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงาน 19 หลักสูตร

1.
		
2.
3.
4.
		
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
		
14.
		
15.
16.
17.
18.
19.

การประชุมมอบนโยบายการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี
และจังหวัดกาญจนบุรี
โครงการฝึกอบรม “ท�ำงานอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข สู่ Smart Officer และโครงการผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่
โครงการ ITA เรื่องการปลูกจิตส�ำนึกในการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ สวก.
หลักสูตร โครงการอบรมสัมมนา เรือ่ ง “การปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมเพือ่ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน”
และโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรือ่ ง “การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครือ่ งมือต้านทุจริต”
หลักสูตร “การจัดซือ้ จัดจ้างตามระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐและการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP”
หลักสูตร นักบริหารงานวิจัย
หลักสูตร การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน”
หลักสูตร แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หลักสูตร โครงการจัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
หลักสูตร การจัดซือ้ จัดจ้างตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ศึกษาดูงานและร่วมจัดนิทรรศการงาน “Cosmetic 360” ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
น�ำผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ และนวัตกรรมของ สวก. เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน Seoul International Invention
Fair 2017 (สาธารณรัฐเกาหลี)
ร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
ประชุมหารือและแลกเปลีย่ นประสบการณ์พร้อมทัง้ ศึกษาดูงานการวิจยั และพัฒนาเกษตรด้านพืชสวน (สาธารณรัฐไต้หวัน)
เดินทางเข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (โฮจิมินห์)
เดินทางเข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ย่างกุ้ง)
เดินทางเข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018 ณ เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
โครงการคนรุ่นใหม่ไทยนิยมยั่งยืนขับเลื่อนศาสตร์พระราชาพัฒนาสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์องค์กร
		 ปีงบประมาณ 2561 สวก. ด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั งิ าน

ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร พร้ อ มทั้ ง
ตอบสนองนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มุง่ เน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้องค์กรเป็นที่
รูจ้ กั อย่างกว้างขวาง โดย สวก. ได้ดำ� เนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1 การพัฒนาและจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ
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2 การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0”
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์
โรงแรม เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
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สัมมนาผลงานวิจัย ภายใต้กรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้า ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องปาล์มน�้ำมัน
วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ

งาน THAIFEX - World of Food Asia 2018
วันที่ 29 พ.ค. - 2 มิถุนายน 2561 ณ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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งานประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย 4 จังหวัด (พิษณุโลก, เชียงราย, สุราษฎร์ธานี, ขอนแก่น )
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562

นิทรรศการงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)
วันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ซึ่งการเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายนั้น นับเป็นโอกาสอันดีในการประชาสัมพันธ์
และน�ำเสนอผลงานของ สวก. ให้เป็นที่รู้จักต่อกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
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ความร่วมมือระหว่างองค์กร
ความส�ำเร็จและยั่งยืนในการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย หลายองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง สวก. ได้สร้างและพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง
ภายนอกกระทรวง อาทิเช่น ชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายผู้บริโภค ตลอดจนองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความน่า
เชื่อถือ ซึ่งน�ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ
ส่วนในด้านวิชาการ สวก. เน้นการสร้างเครือข่ายร่วมมือด้านวิชาการและการวิจยั อย่างต่อเนือ่ งกับสถาบันวิจยั นักวิจยั
และผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ ปี ระสบการณ์หลากหลาย ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาโจทย์วจิ ยั ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุน
ทุนวิจัยของส�ำนักงานฯ และสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ปีงบประมาณ 2561 สวก. ได้มขี อ้ ตกลงความร่วมมือกับองค์กรในประเทศและต่างประเทศ รวมจ�ำนวน 5 ฉบับ ดังนี้

ความร่วมมือกับองค์กรในประเทศ จำ�นวน 3 ฉบับ
ชื่อบันทึกข้อตกลง
หน่วยงานร่วมลงนาม

ลำ�ดับที่
1.

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่าง ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2.

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ ระหว่าง
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ส�ำนักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ กรมชลประทาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3.

บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ จำ�นวน 2 ฉบับ
ลำ�ดับที่

ชื่อบันทึกข้อตกลง

1.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Between Agricultural
Research Development Agency, Thailand and Tokyo University
of Marine Science and Technology, Japan For Research and
Academic Cooperation

2.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Between Agricultural
Research Development Agency (Public Organization) and
Yamaguchi University, Japan for Academic Exchange and
Cooperation
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หน่วยงานร่วมลงนาม
ลงนาม
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ผลการดำ�เนินงานตามคำ�รับรองการปฏิบัติงาน
ของสำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ 2561 สวก. ลงนามค�ำรับรองการปฏิบัติงานกับส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�ำนักงาน
ก.พ.ร.) โดย สวก. ได้ด�ำเนินการตามค�ำรับรองการปฏิบัติงานใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 Functional Base
องค์ประกอบที่ 2 Agenda Base องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base และองค์ประกอบที่ 5 Potential Base ผลการด�ำเนินงาน
ของ สวก. ปี 2561 อยู่ในระดับคุณภาพ กล่าวคือ มีผลการด�ำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
ตารางแสดงรายละเอียดผลการดำ�เนินงานตามคำ�รับรองการปฏิบัติงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผลการประเมินตนเอง)
Functional Base

Agenda Base

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

Area Base
-

Innovation Base

Potential Base

สรุปผลประเมินองค์กร

คะแนน ITA

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับคุณภาพ

95.72

ตัวชี้วัด

องค์ประกอบ

1. Functional 1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำ�เนิน
Base
งานของ สวก.
1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ผลการ
ดำ�เนินงาน
ปี 2561

หมายเหตุ
สรุปผล
(ผลประเมินราย
ประเมิน องค์ประกอบ)

600
ล้านบาท

1,263.56
ล้านบาท



1.1.2

มูลค่าเพิ่มทางสังคม

300
ครัวเรือน

990
ครัวเรือน



1.1.3

ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ

118.50
ล้านบาท

133.11
ล้านบาท



55 โครงการ/
สัญญา

76 โครงการ/
สัญญา



ร้อยละ 10

ร้อยละ 43.14



5 ด้าน

7 ด้าน



1.2 ผลงานวิจัยที่ สวก. ให้ทุนได้มีการนำ�ไปใช้ประโยชน์
1.2.1 จำ�นวนผลงานวิจัยที่ สวก. ให้ทุนได้มีการนำ�
ไปใช้ประโยชน์
1.2.2

สัดส่วนงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์เทียบกับงาน
วิจัยที่แล้วเสร็จทั้งหมด

1.3 ความสำ�เร็จของการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากร
วิจัยตามความต้องการเร่งด่วนภายใต้แผนพัฒนา
บุคลากรวิจัย กษ.
1.3.1 ด้านการให้ทุน
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เป้าหมาย
ปี 2561

1.3.2

จำ�นวนทุน

33 ทุน (คน)

50 ทุน (คน)



1.3.3

สัดส่วนผู้รับทุนนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในสายงานในช่วงเวลาที่กำ�หนดเทียบกับ
ผู้สำ�เร็จการศึกษา/เสร็จสิ้นการฝึกอบรมฯ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80.43
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สูงกว่า
เป้าหมาย

องค์ประกอบ

ตัวชี้วัด

1.4 การเข้าใช้บริการของฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัย
การเกษตรและฐานข้อมูลความรู้เกษตรต่างๆ
1.4.1 ร้อยละของจำ�นวน IP หรือจำ�นวนครั้งรวม
ในการเข้าใช้บริการของฐานข้อมูลสารสนเทศ
การวิจัยการเกษตรและฐานข้อมูลความรู้
เกษตรต่างๆ
1.4.2 สัดส่วนจำ�นวน IP ของผู้ใช้บริการนานกว่า
30 วินาที เทียบกับจำ�นวน IP หรือจำ�นวน
ครั้งรวมในการเข้าใช้บริการทั้งหมด
2. Agenda 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
Base
2.1.1 ร้อยละการดำ�เนินการตามแผนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำ�คัญที่ทันต่อ
ประเด็นสถานการณ์
3. Area Base
ไม่มี
4. Innovation 4.1 ระดับความสำ�เร็จของการสำ�รวจความ
Base
พึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ

4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ  

4.3 การกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน
4.4 การพัฒนาระบบคุณภาพและประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านการวิจัยการเกษตรของประเทศ
สู่มาตรฐานสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001 : 2015
5. Potential 5.1 การจัดทำ�และดำ�เนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและ
Base
บุคลากร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25612565)

เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการ
ดำ�เนินงาน
ปี 2561

600,000 IP

601,831 IP



ร้อยละ 10
(60,000 IP)

ร้อยละ 11.93
(71,773 IP)



หมายเหตุ
สรุปผล
(ผลประเมินราย
ประเมิน องค์ประกอบ)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100



ร้อยละ 100

ร้อยละ 100



-

-

-

ร้อยละ 87.40
ร้อยละ 80 และ
องค์การมหาชน
เสนอรายงานผล
การปรับปรุงงาน
ตามผลการสำ�รวจ
ของปีงบประมาณ
2560 ต่อคณะ
กรรมการ
องค์การมหาชน
ภายในปี
งบประมาณ 2561
ร้อยละ 99
เป้าหมาย
ตามมติคณะ
รัฐมนตรี
(ร้อยละ 96)
4.0000 คะแนน 4.9750 คะแนน



ได้รับการรับรอง ได้รับการรับรอง
1 ระบบ/ขอบข่าย
3 ระบบ/
ขอบข่าย



ดำ�เนินการตาม
แผนพัฒนา
องค์กรและ
บุคลากร
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

สูงกว่า
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย







สูงกว่า
เป้าหมาย

ผลประเมินรายตัวชี้วัด		

หมายถึง ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)
						

หมายถึง ผลการด�ำเนินงานต�่ำกว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)
ผลประเมินรายองค์ประกอบ

หมายถึง ผลการด�ำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 )
						

หมายถึง ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
						

หมายถึง ผลการด�ำเนินงานต�่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินต�่ำกว่าร้อยละ 50)
สรุปผลประเมินภาพรวม		
หมายถึง ระดับคุณภาพ
เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด�ำเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย
										
ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
							
หมายถึง ระดับมาตรฐาน
เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด�ำเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบ
										
ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการ
										
ประเมินในระดับต�่ำกว่าเป้าหมาย
							
หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด�ำเนินงาน อยู่ในระดับต�่ำกว่าเป้าหมายในองค์
										
ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นใน
										
ระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย) ประเด็นการปรับปรุง ได้แก่
										
องค์การมหาชน A มีผลด�ำเนินงานต�ำ่ กว่าเป้าหมายในองค์ประกอบ Agenda Base
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ผลการสำ�รวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ สวก.
สวก. มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ด�ำเนินโครงการส�ำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการของ สวก. ในงาน 5 ด้าน คือ
1) งานสนับสนุนทุนวิจัยการเกษตร
2) งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
3) งานสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
4) งานบริการข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของ สวก. และ
5) การบริการฝึกอบรมและการจัดประชุมทางวิชาการ
ผลการส�ำรวจความพึงพอใจของ สวก. ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 พบว่า ผู้ใช้บริการของ สวก. มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 87.40)

ประเด็นในการสำ�รวจ
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

ผลคะแนน
4.24 (84.80%)

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

2. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ

4.43 (88.60%)

มากที่สุด

3. ด้านสิ่งอำ�นวยความสะดวก

4.32 (86.40%)

มากที่สุด

4. ด้านข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์

4.25 (85.00%)

มากที่สุด

4.37 (87.40%)

มากที่สุด

ความพึงพอใจในการบริการภาพรวม
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รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงินของ สวก .

ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 ของ สวก. สามารถด�ำเนินการ
ได้ตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ โดยเบิกจ่ายได้รวม 723.279 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.45 ของแผนทีต่ งั้ ไว้ 734.656 ล้านบาท
และเมื่อพิจารณาตามประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของ สวก. พบว่า สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 729.796 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 99.34
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์
มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณ 222.928 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณได้ 216.124 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.95 เมื่อ
พิจารณาจากประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของ สวก. สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึง 222.640 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 99.87
รายจ่ายประจำ�
มี แ ผนเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ 60.960 ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ยงบประมาณได้ 59.525 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น
ร้อยละ 97.65
งบผูกพันสัญญาเดิมปี 2552 – 2560
มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณ 443.068 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณได้ 441.853 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.73
ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณ 7.700 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณได้ 5.777 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 75.04
รายรับ
ปีงบประมาณ 2561 สวก. ประมาณการรายรับไว้ 533.80 ล้านบาท มีรายรับเกิดขึ้นจริง 679.71 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 127.33 ประกอบด้วย

1)
		
2)
3)
		
4)
		

รายรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประมาณการไว้ 24.00 ล้านบาท มีรายรับเกิดขึ้นจริง 23.92 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 99.67
รายรับจากการฝึกอบรม ประมาณการไว้ 1.80 ล้านบาท มีรายรับเกิดขึ้นจริง 2.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 124.44
รายรับจากการอนุญาตให้ใช้สทิ ธิและผลผลิตจากโครงการวิจยั ประมาณการไว้ 8.00 ล้านบาท มีรายรับเกิดขึน้ จริง 16.05
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 200.63
รายรับจากหน่วยงานภายนอก และอื่นๆ ประมาณการไว้ 500.00 ล้านบาท มีรายรับเกิดขึ้นจริง 637.50 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 127.50
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สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2561*

2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

1,147,048,170.16

825,475,936.39

ลูกหนี้ระยะสั้น

6

36,656,796.29

17,906,122.02

500,000,000.00

300,000,000.00

เงินลงทุนระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ

7

547,925.49

496,296.37

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

8

746,925.98

429,728.63

1,684,999,817.92

1,144,308,083.41

62,477,464.44

58,729,000.00

550,000,000.00

1,050,000,000.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว

9

เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

10

26,284,193.30

28,320,005.99

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

11

1,058,331.20

1,621,704.35

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

12

1,195,812,393.00

1,122,070,796.99

1,835,632,381.94

2,260,741,507.33

3,520,632,199.86

3,405,049,590.74

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
*อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2561*

2560

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น

13

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

4,655,826.61

2,726,995.61

206,568.04

202,554.73

เงินรับฝากระยะสั้น

14

838,320,081.94

631,843,725.53

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

15

5,793,311.71

5,631,005.88

848,975,788.30

640,404,281.75

92,383.07

119,848.31

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

23,427,958.24

21,093,826.13

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

23,520,341.31

21,213,674.44

872,496,129.61

661,617,956.19

2,648,136,070.25

2,743,431,634.55

ทุน

2,999,511,500.01

2,999,511,500.01

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

(351,375,429.76)

(256,079,865.46)

2,648,136,070.25

2,743,431,634.55

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

16

รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ

รวมสินทรัพย์สุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
*อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2561*

2560

รายได้จากการดำ�เนินงาน
รายได้อื่น

17

รวมรายได้

34,980,730.24

38,272,212.49

34,980,730.24

38,272,212.49

52,930,692.96

50,060,442.94

2,300,019.00

1,520,605.00

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

18

ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ
ค่าตอบแทน

19

642,100.00

649,250.00

ค่าใช้สอย

20

36,404,547.82

37,087,547.27

ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย

21

15,105,193.99

44,546,581.66

ค่าวัสดุ

22

5,392,552.50

3,553,873.26

ค่าสาธารณูปโภค

23

2,809,904.83

2,602,263.57

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

24

5,693,257.94

6,369,161.80

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

25

8,998,025.50

7,311,514.00

130,276,294.54

153,701,239.50

(95,295,564.30)

(115,429,027.01)

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
*อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย : บาท)
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่า
ใช้จ่ายสะสม

ทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ตามทีร่ ายงานไว้เดิม

2,999,511,500.01

รวมสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

(140,650,838.45)

2,858,860,661.56

-

(115,429,027.01)

(115,429,027.010)

2,999,511,500.01

(256,079,865.46)

2,743,431,634.55

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 2,999,511,500.01
ตามทีร่ ายงานไว้เดิม

(256,079,865.46)

2,743,431,634.55

(95,295,564.30)

(95,295,564.30)

(351,375,429.76)

2,648,136,070.25

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำ�หรับปี 2560
รายได้ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำ�หรับปี 2561
รายได้ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561* 2,999,511,500.01
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
*อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย : บาท)
2561*

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
รายได้ (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ

(95,295,564.30)

(115,429,027.01)

5,129,884.79

5,353,029.93

ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

563,373.15

1,016,131.87

ขาดทุน (กำ�ไร) จากการขายสินทรัพย์

661,879.00

-

(88,940,427.36)

(109,059,865.21)

(18,750,674.27)

(15,399,755.96)

(51,629.12)

34,835.92

(317,197.35)

128,641.51

ลูกหนี้ระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(3,748,464.44)

3,961,000.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น

(73,741,596.01)

(89,645,935.36)

1,928,831.00

957,177.00

4,013.31

(33,750.32)

206,476,356.41

(39,835,564.54)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น

162,305.83

3,864,595.40

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง

(27,465.24)

(29,962.08)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น

2,334,132.11

3,195,653.17

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

25,328,184.87

(241,862,930.47)

รายการปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคา

รายได้(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
ลูกหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น
วัสดุคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เจ้าหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น
เจ้าหนีเ้ งินโอนและรายการอุดหนุนระยะสัน้ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินรับฝากระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
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สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย : บาท)
2561*

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นครบกำ�หนด
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(200,000,000.00)

(7,356,763.980)

(4,458,831.10)

(2,800,600.82)

-

307,356,763.98

500,000,000.00

-

702,880.00

-

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

296,244,048.90

297,199,399.18

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

321,572,233.77

55,336,468.71

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

825,475,936.39

770,139,467.68

1,147,048,170.16

825,475,936.39

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
*อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
ภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 และได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 22ก ลงวันที่ 14 มีนาคม 2546 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 15 มีนาคม 2546
ส�ำนักงาน ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร (ภายในกรมพัฒนาทีด่ นิ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์)
วัตถุประสงค์ของส�ำนักงาน ได้กำ� หนดไว้ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560จ�ำนวนทั้งสิ้น 734,656,400.26 บาท ประกอบด้วย
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ 279,948,500.00 บาท งบบุคลากร 57,065,200.00 บาท งบด�ำเนินการ 8,147,700.00 บาท
งบลงทุน 108,400.00 บาท งบผูกพัน 381,687,067.51 บาท เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 7,699,532.75 บาท
หมายเหตุที่ 2 เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐทีก่ ระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึง่ รวมถึงหลักการและนโยบายบัญชี
ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี
เรื่องการน�ำเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.2/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
หมายเหตุที่ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ ดังนี้
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2560
		 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2560
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบัน
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต
		 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561
		 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561
		 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561
ฝ่ายบริหารเชือ่ ว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ขา้ งต้น จะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินในงวดทีน่ ำ� มาถือปฏิบตั ิ
หมายเหตุที่ 4  สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีระยะฝากไม่เกิน 3 เดือน
ส่วนที่เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จะจัดเป็นเงินลงทุนระยะสั้น
4.2 วัสดุคงเหลือ บันทึกรับรู้ในราคาทุนที่ได้มา และแสดงตามราคาทุนที่ค�ำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) หรือมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า
4.3 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ ที่ส�ำนักงาน มีความตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือจนครบก�ำหนดแสดงในราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย ซึ่งเป็นราคาทุนของตราสารหนี้ที่ได้มาหรือรับโอนมาตั้งแต่เริ่มแรกหักเงินต้นที่จ่ายคืนบวกหรือหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมของ
ส่วนต่างระหว่างราคาทุนเริ่มแรกกับมูลค่าที่ตราไว้ ส่วนต่างจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดดังกล่าว จะค�ำนวณการตัดจ�ำหน่าย
ส่วนต่างโดยการปรับเพิ่มหรือลดรายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตามระยะเวลาของตราสารหนี้ที่ค้างช�ำระ
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4.4 อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ ค�ำนวณจากราคาทุนหลังจากหัก
มูลค่าซากโดยประมาณตามวิธีเส้นตรง โดยก�ำหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี สรุปได้ดังนี้
ประมาณการอายุ
ประเภทของสินทรัพย์
อัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี (ร้อยละ)
การใช้งาน (ปี)
อาคารและสิ่งก่อสร้าง
10 – 25
4 – 10
ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
10
10
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
5
20
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
8
12.50
ครุภัณฑ์อื่นๆ
5
20
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
10 – 28.58
1.65 – 10
ส่วนปรับปรุงอาคาร
5
20
ครุภณ
ั ฑ์ทไี่ ด้รบั จากการรับโอนมาจากการจัดตัง้ เป็นองค์การมหาชน คิดค่าเสือ่ มราคา ตามอายุการใช้งานทีย่ งั คงเหลืออยูข่ องครุภณ
ั ฑ์นนั้
ส�ำนักงานรับรูร้ ายการสินทรัพย์ถาวรไว้ในบัญชี เฉพาะสินทรัพย์ทมี่ มี ลู ค่าต่อหน่วย หรือต่อชุด หรือต่อกลุม่ ขัน้ ต�ำ่ ตัง้ แต่ 5,000.00 บาท
ขึน้ ไป
4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากโครงการวิจัย บันทึกมูลค่าเท่ากับราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ อัตราค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมโดยประมาณของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากโครงการวิจัย สรุปได้ดังนี้
ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจาก อายุการให้ความคุ้มครอง (ปี) อัตราค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
โครงการวิจัย
ต่อปี (ร้อยละ)
ลิขสิทธิ์
50
2
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
20
5
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
10
10
อนุสิทธิบัตร
6
16.66
โดยเริ่มตัดจ�ำหน่ายตั้งแต่วันที่ได้รับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเท่ากับอายุการให้ความคุ้มครองที่เหลือ
4.6 ต้นทุนโครงการวิจัยและพัฒนารอโอนบัญชี ส�ำนักงานรับรู้รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา โดยบันทึกสะสมไว้ในบัญชีต้นทุน
โครงการวิจัยและพัฒนารอโอนบัญชี ตั้งแต่เริ่มรับข้อเสนอโครงการมาพิจารณาซึ่งรายจ่ายที่สะสมไว้ดังกล่าวจะถูกโอนเป็นต้นทุนค่า
ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรในงวดบัญชีที่ได้มีการจดทะเบียนผลงานวิจัยเป็นลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรในผลงานวิจัยโครงการนั้นๆ หรือกรณีที่
โครงการวิจัยฯด�ำเนินการจนเสร็จสิ้นตามก�ำหนดระยะเวลาแล้วไม่สามารถสร้างสิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงินได้ ส�ำนักงานจะตัดเป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวน
ส�ำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นระหว่างการด�ำเนินการวิจัย จะบันทึกลดยอดต้นทุนสะสมของโครงการวิจัยนั้น ๆ ตามยอดรายได้ที่รับเข้ามา
หากพบว่ารายจ่ายที่เป็นต้นทุนโครงการวิจัยและพัฒนาโครงการที่ไม่สามารถด�ำเนินการต่อเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ได้ ส�ำนักงาน
จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวนในงวดบัญชีที่พบ
4.7 ทุน บันทึกรับรู้มูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์กับหนี้สินเป็นรายการปรับปรุงส่วนทุน
4.8 การรับรู้รายได้
		 - รายได้จากการด�ำเนินงาน รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)
		 - รายได้ที่เกิดขึ้นระหว่างการด�ำเนินการวิจัย จะบันทึกลดยอดต้นทุนสะสมของโครงการวิจัยนั้น ๆ ตามยอดรายได้ที่รับเข้ามา
		 - รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนตามที่ธนาคารก�ำหนด
		 - รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์ จะบันทึกเป็นหนี้สินภายใต้บัญชีรายได้รอการรับรู้ เมื่อส�ำนักงาน ได้รับบริจาคสินทรัพย์
และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคในแต่ละงวดบัญชี
4.9 การรับรู้ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)
4.10 รอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) ส�ำนักงานก�ำหนดรอบระยะเวลาบัญชี โดยถือตามปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบันถึงวันที่ 30 กันยายนปีถัดไป
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(หน่วย:บาท)
2561

2560

หมายเหตุที่ 5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด

20,000.00

20,000.00

เงินฝากธนาคาร-ประเภทออมทรัพย์

1,147,028,170.16

825,455,936.39

        รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,147,048,170.16

825,475,936.39

3,122,169.55

3,124,974.02

ลูกหนี้อื่น

33,534,626.74

14,781,148.00

       รวมลูกหนี้ระยะสั้น

36,656,796.29

17,906,122.02

8,740.00

28,121.25

317,428.50

258,050.08

597.60

597.60

วัสดุงานบ้านงานครัว

26,480.22

25,989.56

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

11,450.06

9,699.07

183,229.11

173,838.81

547,925.49

496,296.37

101.75

-

ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า

26,547.62

26,625.74

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-อื่น

720,276.61

403,102.89

        รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

746,925.98

429,728.63

หมายเหตุที่ 6  ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ

หมายเหตุที่ 7 วัสดุคงเหลือ
วัสดุของขวัญของชำ�ร่วย
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสำ�นักงาน
รวมวัสดุคงเหลือ
หมายเหตุที่ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินรอเรียกคืน
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(หน่วย:บาท)
2561

2560

หมายเหตุที่ 9 ลูกหนี้ระยะยาว
ลูกหนี้อื่น-เงินประกันผลงาน

60,437,500.00

56,700,000.00

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ

2,039,964.44

2,029,000.00

62,477,464.44

58,729,000.00

17,466,427.59

18,480,065.24

8,817,765.71

9,839,940.75

26,284,193.30

28,320,005.99

โครงการเว็บไซต์

1,238,194.61

1,238,194.61

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2,891,410.60

2,891,410.60

โครงการระบบอินทราเน็ต

1,132,919.92

1,132,919.92

90,843.00

90,843.00

199,240.42

199,240.42

2,159,964.06

2,159,964.06

321,000.00

321,000.00

4,700,000.00

4,700,000.00

315,610.00

315,610.00

13,049,182.61

13,049,182.61

(11,990,851.41)

(11,427,478.26)

1,058,331.20

1,621,704.35

รวมลูกหนี้ระยะยาว
หมายเหตุที่ 10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อาคารสำ�นักงาน (สุทธิ)
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หมายเหตุที่ 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในสำ�นักงาน
โครงการติดตั้งระบบการเก็บรักษาข้อมูล
โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและสารสนเทศงานวิจัยการเกษตร
โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
โครงการพัฒนา Application
รวม
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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หมายเหตุที่ 12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ต้นทุนโครงการวิจัยรอโอนบัญชี ประกอบด้วย
จำ�นวน

จำ�นวนเงิน

(โครงการ)

(บาท)

ปี 2560
1.โครงการที่ดำ�เนินการแล้ว

292

1,122,017,796.99

2.โครงการที่อยู่ระหว่างพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น

28

53,000.00

รวมต้นทุนโครงการวิจัยรอโอนบัญชี

320

1,122,070,796.99

297

1,195,790,393.00

ปี 2561
1.โครงการที่ดำ�เนินการแล้ว
2.โครงการที่อยู่ระหว่างพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น

7

22,000.00

รวมต้นทุนโครงการวิจัยรอโอนบัญชี

304

1,195,812,393.00
(หน่วย:บาท)

2561

2560

หมายเหตุที่ 13 เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ

465,310.04

780,125.81

เจ้าหนี้-โครงการวิจัย

2,122,065.00

113,000.00

เจ้าหนี้อื่น

1,042,752.82

957,993.05

17,399.75

12,377.50

1,000,000.00

850,000.00

8,299.00

13,499.25

4,655,826.61

2,726,995.61

1,218,031.00

1,454,877.50

328,700.00

199,380.00

836,773,350.94

630,189,468.03

838,320,081.94

631,843,725.53

ใบสำ�คัญค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบค้างจ่าย
เจ้าหนี้ - ใบสำ�คัญจ่าย
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น
หมายเหตุที่ 14 เงินรับฝากระยะสั้น
เงินประกันสัญญา
เงินประกันสัญญาผลงานจ้างที่ปรึกษา
เงินรับฝากอื่น
รวมเงินรับฝากระยะสั้น
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(หน่วย:บาท)
2561

2560

5,593,311.71

5,631,005.88

200,000.00

-

5,793,311.71

5,631,005.88

รายได้รอการรับรู้ เกินกว่า 1 ปี

92,383.07

119,848.31

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

92,383.07

119,848.31

28,179,720.53

32,291,890.50

หมายเหตุที่ 15 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้รอการรับรู้
รายได้ผลงานวิจัยรอการจัดสรร
     รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
หมายเหตุที่ 16 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุที่ 17 รายได้อื่น
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน
รายได้อื่น

12.00

-

6,800,997.71

5,980,321.99

34,980,730.24

38,272,212.49

44,280,594.00

41,584,827.00

ค่าอาหารนอกเวลา/ค่าล่วงเวลา

451,600.00

350,600.00

ค่าจ้าง (ผู้เชี่ยวชาญ,ที่ปรึกษา)

1,879,503.00

2,029,504.00

รวมรายได้อื่น
หมายเหตุที่ 18 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
เงินเดือน

เงินรางวัลประจำ�ปี

744,544.00

ค่ารักษาพยาบาล

1,294,333.76

1,086,237.76

100,800.00

102,500.00

เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

1,201,338.24

1,077,909.15

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

2,977,979.96

3,828,865.03

52,930,692.96

50,060,442.94

เงินช่วยการศึกษาบุตร

รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

-
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2561
หมายเหตุที่ 19 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
ค่าตอบแทนอื่น
รวมค่าตอบแทน
หมายเหตุที่ 20 ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าซ่อมแซมและค่าบำ�รุงทรัพย์สิน
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอื่น
รวมค่าใช้สอย
หมายเหตุที่ 21 ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ประกอบด้วย

(หน่วย:บาท)
2560

313,500.00
328,600.00
642,100.00

236,250.00
413,000.00
649,250.00

1,629,628.27
5,758,264.66
515,968.34
9,168,921.78
41,633.97
5,040,569.34
1,086,480.00
7,012,494.53
6,150,586.93
36,404,547.82

2,134,667.00
3,201,256.35
934,149.33
8,918,961.06
199,197.01
4,650,268.55
1,123,460.71
10,749,412.40
5,176,174.86
37,087,547.27

จำ�นวน
(โครงการ)

จำ�นวนเงิน
(บาท)

ปี 2560
1.ทุนการศึกษา
2.โครงการวิจัยต่าง ๆ
รวมค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย

49
49

29,355,367.51
15,191,214.15
44,546,581.66

76
76

14,946,193.99
159,000.00
15,105,193.99

ปี 2561
1.ทุนการศึกษา
2.โครงการวิจัยต่าง ๆ
รวมค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย
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(หน่วย:บาท)
2561
หมายเหตุที่ 22 ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าวัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ำกว่าเกณฑ์
ค่าจ้างผลิตรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ค่าจ้างผลิตเครื่องกำ�จัดมอดมะขาม
รวมค่าวัสดุ
หมายเหตุที่ 23 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง
รวมค่าสาธารณูปโภค
หมายเหตุที่ 24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำ�นักงาน
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์
ค่าตัดจำ�หน่าย
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
หมายเหตุที่ 25 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยงานอื่น
ขาดทุน (กำ�ไร) จากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ภาระผูกพันแบ่งตามระยะเวลา

2560

3,332,906.22
765,845.11
157,222.00
259,286.17
287,295.00
589,998.00
5,392,552.50

2,236,017.26
903,294.00
187,608.00
226,954.00
3,553,873.26

1,106,225.43
26,315.35
134,645.45
1,111,178.60
431,540.00
2,809,904.83

1,034,915.69
23,746.56
125,852.32
1,142,069.00
275,680.00
2,602,263.57

1,094,054.65
4,035,830.14
563,373.15
5,693,257.94

1,089,560.16
4,263,469.77
1,016,131.87
6,369,161.80

8,336,146.50
661,879.00
8,998,025.50

7,311,514.00
7,311,514.00

สำ�นักงาน มีภาระผูกพันตามสัญญาเงินทุนสนับสนุนงานวิจยั และสัญญาให้ทนุ การศึกษา ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำ�แนกตามระยะ
เวลาของสัญญาได้ดังนี้
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
รวม

96,197,242.25
27,452,607.43
123,649,849.68

105,290,555.38
96,831,817.81
202,122,373.19
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สรุปผลการดำ�เนินงาน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประกอบด้วย นายทวีศักดิ์ ภู่หล�ำ เป็น
ประธานอนุกรรมการ นายวิทยา ฉายสุวรรณ นางสาวสุวรรณี ส�ำโรงวัฒนา นายสันติ บุญประคับ และนางสุกานดา ธนพานิชกูล
เป็นอนุกรรมการ นางสาวศิวาพร ด่านวชิรา หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ และนางสาวพรทิพย์ ปิน่ ภู่ ผูต้ รวจสอบ
ภายในอาวุโส 2 เป็นผูช้ ว่ ยเลขานุการ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามอ�ำนาจ หน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ
อย่างเป็นอิสระ จัดการประชุมร่วมกับผู้บริหารและหน่วยตรวจสอบภายในรวม 9 ครั้ง โดยสรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. การก�ำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล สอบทาน ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
คณะอนุกรรมการฯ ได้ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของ สวก. ให้เป็นไปตามพันธกิจขององค์กรทั้ง 3 ด้าน มีการด�ำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดี ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยสรุปแต่ละด้านได้ดังนี้
1.1 ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยการเกษตร ด้านการเกษตร
อุตสาหกรรมการเกษตร และให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักวิจัยที่ได้รับทุน ให้ตระหนักถึงการด�ำเนินการตามข้อตกลงในสัญญา
คู่มือนักวิจัย และการจัดท�ำเอกสารเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วิธีการขยายระยะเวลาโครงการ
วิจัยต้องด�ำเนินการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา การปิดโครงการวิจัยตรงตามก�ำหนดและปฏิบัติให้ครบถ้วนตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหาร สวก. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินทุนโครงการวิจัย พ.ศ. 2555
		 นอกจากนี้ สวก. ได้ทบทวนและก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
พ.ศ. 2560 เพื่อให้การด�ำเนินงานมีระบบ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูง และจะท�ำ MOU กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อการประสานงานที่ดีในการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
1.2 ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร สวก. มีหลายแนวทางในการพัฒนานักวิจัยสู่
ความเป็นมืออาชีพ ได้จดั ท�ำฐานข้อมูลนักวิจยั /นักเรียนทุนทีไ่ ด้รบั ทุน เพือ่ ติดตามสถานภาพการเป็นนักวิจยั และเป็นกลุม่ เป้าหมาย
ในการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงมีกลไกในการติดตามประเมินผลการน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
จะมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพื่อให้มีผู้สนใจขอรับการสนับสนุนทุนมากขึ้น
1.3 ด้านส่งเสริม สนับสนุนวิจัย และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร โดยพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัย
พัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลด้านวิจัยการเกษตร พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ
รวมถึงการน�ำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน สวก. จะเร่งรัดน�ำเข้าข้อมูลโครงการวิจยั ให้ครบถ้วน
และพิจารณาแนวทางที่จะเผยแพร่สารสนเทศที่ สวก. จัดท�ำ เพื่อให้มีผู้น�ำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น และเพื่อทราบถึงประสิทธิผล
ของการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย จึงท�ำแบบสอบถามในเรื่องต่างๆ เช่น ความสะดวกในการใช้งาน ระยะเวลาที่เข้าใช้งาน ผลลัพธ์
ที่ได้ครบถ้วน แสดงผลเหมาะสม

120

รายงานประจำ�ปี 2561

2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
คณะอนุกรรมการฯ ได้สอบทานการวางระบบ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผล
การติดตามการควบคุมภายในของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทุกไตรมาส พบว่า สวก. ได้ด�ำเนินการ
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยภาพรวม
เห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับที่ถูกต้อง และสามารถสนับสนุน
การด�ำเนินงานของ สวก. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการฯ ได้สอบทานแผนและผลการบริหารความเสี่ยง พบว่า การประเมินความเสี่ยงมีความครอบคลุมปัจจัย
เสีย่ งทีส่ ำ� คัญ แผนการบริหารความเสีย่ งสามารถลดระดับความรุนแรงและโอกาสทีเ่ กิดความเสีย่ งได้ แต่อย่างไรก็ตาม ความเสีย่ ง
ดังกล่าวยังเป็นความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
4. ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการฯ ได้พจิ ารณาความเป็นอิสระ ขอบเขตการปฏิบตั งิ านของหน่วยตรวจสอบภายใน เห็นชอบรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในรวม 9 ครั้ง และให้ค�ำแนะน�ำในการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ให้ความเห็นชอบการทบทวน
กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน และทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กล่าว
ได้ว่าการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในมีประสิทธิผล
5. การสอบทานรายงานการเงิน
คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาสอบทานรายงานการเงินประจ�ำปีงบประมาณ 2560 รายงานการเงินประจ�ำปี 2561 ราย
ไตรมาส ร่วมกับฝ่ายบริหาร พบว่า กระบวนการจัดท�ำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และ
เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และได้เสนอแนะให้มีความรอบคอบ ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ติดตาม
มาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และติดตามเงินรอรับรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการควบคุม
ภายในที่ดี
6. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยได้รับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการ
จัดท�ำงบการเงิน การจัดการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อ สวก.
7. สรุป
ในปีงบประมาณ 2561 คณะอนุกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และได้แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้ง
ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของ สวก. มีการปฏิบตั งิ านทีถ่ กู ต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
รวมถึงระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีการบริหารความเสีย่ ง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม และ
มีประสิทธิผล

(นายทวีศักดิ์ ภู่หล�ำ)
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
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ภาคผนวก

คณะกรรมการบริหาร
สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการ

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ

นายวิชัย โภชนกิจ
ผู้แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรรมการ

นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง
ผูแ้ ทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
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นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พลิ าส
ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ

นายทวีศักดิ์ ภู่หลำ�
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร
กรรมการ

ภาคผนวก

คณะกรรมการบริหาร
สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์
กรรมการ

นายสมหมาย เตชะศิรินุกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์์
กรรมการ

นายวีระชัย นาควิบลู ย์วงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
กรรมการ

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม
กรรมการ

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

นางพรรณพิมล ชัญญานุวตั ร
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
กรรมการและเลขานุการ
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ชื่อ – สกุล		
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
ตำ�แหน่งปัจจุบัน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วุฒิการศึกษา
• Central New England College of Technology USA.
• มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• Florida Institute of Technology USA.

ประวัติการทำ�งาน
•
•
•
•
•

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อธิบดีกรมชลประทาน
เลขาธิการส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ชื่อ – สกุล			 นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน		ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
วุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Master of Science (Civil Engineering) Oregon State University, USA.
• Doctor of Philosophy (Industrial Engineering) Oregon State University, USA.

ประวัติการทำ�งาน
•
•
•
•
•

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เลขาธิการส�ำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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ชื่อ – สกุล		
นายวิชัย โภชนกิจ
ตำ�แหน่งปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำ�งาน
•
•
•
•

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน
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ชื่อ – สกุล			 นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ
ตำ�แหน่งปัจจุบัน		ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
						สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
วุฒิการศึกษา
• MBA, Middle Tennessee State University, USA.
• บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำ�งาน
•
•
•
•

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงิน
ผู้อ�ำนวยการส่วนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1 (เกษตรและรายย่อย และ SMEs)
ผู้อ�ำนวยการส่วนกลยุทธ์และพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
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ชื่อ – สกุล		
นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง
ตำ�แหน่งปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมเเละเทคโนโลยีชีวภาพเเห่งชาติ
วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี B.Sc. (Agronomy) ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท M.Sc. (Crop Science) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ด้านพืช Oregon State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอก Ph.D. (Plant and Soil Science) ภาควิชาพืชและวิทยาศาสตร์ทางดิน
Montana State University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำ�งาน
•
•
•
•

ผู้อ�ำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมเเละเทคโนโลยีชีวภาพเเห่งชาติ
ผู้อ�ำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ที่ปรึกษาอาวุโส ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
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ชื่อ – สกุล			 นายทวีศักดิ์ ภู่หลำ�
ตำ�แหน่งปัจจุบัน		 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำ�กัด
						และบริษัท สวีทซีดส์ จำ�กัด
วุฒิการศึกษา
• Ph.D. (Plant Breeding), University of Hawaii, Hawaii, USA.
• วท.บ. เกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำ�งาน
• นักปรับปรุงพันธุ์พืช และกรรมการผู้จัดการ บริษัท Pioneer Overseas Corporation (Thailand) จ�ำกัด
• อาจารย์ภาควิชาพืชไร่-นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ชื่อ – สกุล		
นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ
ตำ�แหน่งปัจจุบัน ข้าราชการบำ�นาญ สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำ�งาน
ความรู้/ความชำ�นาญ

• การวางระบบจัดการความรู้การวิจัยของประเทศให้ประเทศมีกลไกส�ำคัญในการบริหารงานวิจัยครบวงจร ตั้งแต่ต้นน�้ำ
กลางน�้ำ และปลายน�้ำ
• การวางระบบสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมคุณภาพงานวิจยั ให้งานวิจยั และสิง่ ประดิษฐ์ได้พฒ
ั นาและมีเวทีการวิจยั ทีไ่ ด้มาตรฐาน
รวมทั้งนักวิจัย นักประดิษฐ์ ที่มีคุณภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ทางสังคมชุมชนและพาณิชย์
• การบริหารจัดการด้านการติดตามและประเมินผลงานวิจัยภาพรวมของประเทศ
• การบริหารจัดการบูรณาการงบประมาณการวิจัยของประเทศและการจัดท�ำงบประมาณในลักษณะบูรณาการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาและในเชิงยุทธศาสตร์
• การจัดท�ำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเพื่อเป็นกรอบและทิศทางการวิจัยของประเทศ
• การบริหารจัดการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดัชนีการวิจัยของประเทศ
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ชื่อ – สกุล			 นายสมหมาย เตชะศิรินุกูล
ตำ�แหน่งปัจจุบนั 		 รองกรรมการผูจ้ ดั การบริหาร บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
วุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก Poultry Nutrition จาก Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท Swine Nutrition จาก Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำ�งาน
•
•
•
•
•

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) สายธุรกิจ อุตสาหกรรมเกษตรและธุรกิจอาหาร ประเทศจีน
รองกรรมการผู้จัดการ เครือเจียไต๋ ด�ำเนินการด้านพรีมิกซ ประเทศจีน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เครือเจียไต๋ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ผู้อ�ำนวยการด้านเทคนิค บริษัท Conti-Chia Tai Internation Co., Ltd. (ฮ่องกง)
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ชื่อ – สกุล		
นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
วุฒิการศึกษา
• Ph.D. (Rural Sociology) Universiti Putra Malaysia (ทุน SEARCA และรัฐบาลเยอรมัน)
• M.Sc. (Rural Development Planning) Asian Institute of Technology (ทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์)
• รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำ�งาน
•
•
•
•
•
•
•

เลขาธิการส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองเลขาธิการส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการปฏิรูปที่ดิน และรักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 8ว กองวิชาการและแผนงาน ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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ชื่อ – สกุล			 นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย
ตำ�แหน่งปัจจุบนั 		รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
วุฒิการศึกษา
•
•
•
•

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.S. (Management Engineering) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปรอ.19 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำ�งาน
•
•
•
•
•

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ชื่อ – สกุล		
นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาสำ�นักงบประมาณ สำ�นักงบประมาณ สำ�นักนายกรัฐมนตรี
วุฒิการศึกษา
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำ�งาน
• ปี 2552–2554
					
• ปี 2554–2556
					
• ปี 2557–2559
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รับผิดชอบงบประมาณ กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ จัดท�ำ บริหาร และติดตามงบประมาณของในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
และจังหวัดเชียงราย แพร่ พะเยา และน่าน
พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ จัดท�ำ บริหาร และติดตามงบประมาณของกรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การสวนยาง และส�ำนักงานกองทุนสงเคราะห์การท�ำสวนยาง
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ชื่อ – สกุล			 นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
ตำ�แหน่งปัจจุบนั 		ผูอ้ ํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร
วุฒิการศึกษา
• ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาปฐพีวิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาปฐพีวิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำ�งาน
•
•
•
•
•

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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คณะกรรมการบริหาร
สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

1

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

2

นายณัฐพล  ณัฏฐสมบูรณ์

3

นายวิชัย โภชนกิจ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการ
ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ
ผู้แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรรมการ

4

นางสาวสภัทร์พร  ธรรมาภรณ์พิลาส

ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ

5

นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง

6

นายทวีศักดิ์ ภู่หล�ำ		

7

นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ

8

นายสมหมาย เตชะศิรินุกูล

9

นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์

10

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย

ผู้แทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม
กรรมการ

11

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

12

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาการวิจัย

กรรมการและเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการ
พิจารณาโครงการวิจยั และพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจยั การเกษตร

1

นางสาวสุกัญญา  ธีระกูรณ์เลิศ

2

นายวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์
รองประธานอนุกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์
ประธานอนุกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
รองประธานอนุกรรมการ

3

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

อนุกรรมการ

4

นายสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ

อนุกรรมการ

5

นายอริยะ  สกุลแก้ว

อนุกรรมการ

6

นายชลอ  ลิ้มสุวรรณ

อนุกรรมการ

7

นางสาวฉวีวรรณ  วิริยะภาค

อนุกรรมการ

8

นางสาวดุจเดือน  ศศะนาวิน

อนุกรรมการ

9

นางสุนันทา  สมพงษ์

อนุกรรมการ

10

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์

อนุกรรมการ

11

นายก�ำลัง ชุมพลบัญชร

อนุกรรมการ

12

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสนับสนุนงานวิจัย         
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย  
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

13

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
1

นายสมหมาย เตชะศิรินุกูล 			

2

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย			

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
นางจิราวรรณ แย้มประยูร
นางสาวจิตรา เศรษฐอุดม		
นายชยธวัช อติแพทย์
นายรุจเวทย์ ทหารแกล้ว
นางยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์
นายรณฤทธิ์ ฤทธิรณ
นายเพชร พะเนียงเวทย์		
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
เจ้าหน้าที่ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์
ประธานอนุกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
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1

นายทวีศักดิ์ ภู่หล�ำ

2
3
4
5
6
7

นางสาวสุวรรณี  ส�ำโรงวัฒนา
นายวิทยา ฉายสุวรรณ
นายสันติ บุญประคับ
นางสุกานดา ธนพานิชกูล
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการกฎหมาย
1

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย

2

นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์

3
4
5
6
7
8
9
10

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส
นายเพิ่มสิน วิชิตนาค
นายชยธวัช อติแพทย์
นางสาวปิยาภรณ์  พิสิฐพิทย์
นายปฏิญญา เหลืองทองค�ำ
ว่าที่ร้อยตรีศิริพงศ์ อัครชัยภูมิสกุล
นางสาวสุภาพร ซื่อตรง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม
ประธานอนุกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลสำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
ประธานอนุกรรมการ

1

นายวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์

2

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร รองประธานอนุกรรมการ

3

นายสานิตย์  วงษ์พันธุ์

4

นายราเมศ  พรหมเย็น

5

นางรัชนี  น�ำพูลสุขสันติ์

6

นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช

7

นายพงษ์สุรีย์  บุนนาค

8

นางสาวสุนทรี  สุภาสงวน

9

ว่าที่ร้อยตรีศิริพงศ์  อัครชัยภูมิสกุล

10

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหาร

11

นายธรณ์ชยะ  ต่ออ�ำนาจ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทั่วไป
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาระบบและโครงสร้าง
อนุกรรมการ
ผูแ้ ทนเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างทีม่ าจากการเลือกตัง้ ของเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้าง
อนุกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหาร สวก.
อนุกรรมการและเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคล สวก.
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้บริหาร
สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

นางพรรณพิมล ชัญญานุวตั ร
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ
รองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

นางจิราวรรณ แย้มประยูร
ที่ปรึกษาประจำ�สำ�นักงาน
ด้านการสนับสนุนโครงการวิจัย
เชิงสาธารณะและเชิงนโยบาย
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นางสาวศิริกร วิวรวงษ์
รองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

นายวิทยา อธิปอนันต์
ที่ปรึกษาประจำ�สำ�นักงาน
ด้านการสนับสนุนโครงการวิจัย
และพัฒนาบุคลากรวิจัยการเกษตร

นายสุรศักดิ์ ทองเพียร
ที่ปรึกษาประจำ�สำ�นักงาน
ด้านการใช้และเผยแพร่ข้อมูล
ระบบสารสนเทศของสำ�นักงาน

ผู้บริหาร
สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

นางสาวศิวาพร ด่านวชิรา
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสมหญิง ธีรเดช
ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มงานผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน

นางเบ็ญจมาศ สุวรรณสุขุม
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักบริหาร

นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักสนับสนุนงานวิจัย

นางสาวภาวดี ใจเอื้อ
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักส่งเสริมการใช้ประโยชน์

นายอภิชัย รัตนะเจริญธรรม
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวประวีณา อินทร์ยิ้ม
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักพัฒนาบุคลากรวิจัย

นางสาวลัดดา ยาวิรัชน์
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักนโยบายและแผน
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โครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน

สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
คณะกรรมการบริหาร สวก.

ผู้อำ�นวยการ สวก.

รองผู้อำ�นวยการ สวก.
หน่วยตรวจสอบภายใน
•
•

งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
งานตรวจสอบโครงการ

สำ�นักสนับสนุน
งานวิจัย
• งานสนับสนุนการวิจัยด้านพืช
• งานสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์
•
•
•
•
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เศรษฐกิจ
งานสนับสนุนการวิจัยด้านอาหาร
งานสนับสนุนการวิจัยด้านสมุนไพร
งานสนับสนุนการวิจัยด้านทรัพยากร
การผลิตและโครงการพิเศษ
งานบริหารทั่วไป
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สำ�นักส่งเสริม
การใช้ประโยชน์
• งานส่งเสริมการใช้

ประโยชน์เชิงสาธารณะ
• งานส่งเสริมการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
• งานบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
• งานบริหารทัว่ ไป

สำ�นักนโยบาย
และแผน
• งานยุทธศาสตร์

แผนงาน และงบประมาณ
• งานติดตามและ
ประเมินผล

คณะอนุกรรมการ
•
•
•
•
•

คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
คณะอนุกรรมการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะอนุกรรมการกฎหมาย

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญประจำ�สำ�นักงาน
• ที่ปรึกษา สวก. ด้านสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัยการเกษตร
• ทีป่ รึกษา สวก. ด้านการสนับสนุนโครงการวิจัยเชิงสาธารณะและเชิงนโยบาย
• ทีป่ รึกษา สวก. ด้านการใช้และเผยแพร่ข้อมูลระบบงานสารสนเทศของสำ�นักงาน

สำ�นักพัฒนา
บุคลากรวิจัย
• งานบริหารทุนพัฒนา

บุคลากรวิจัย
• งานพัฒนาบุคลากรวิจัย
• งานบริหารทั่วไป

สำ�นักบริหาร
• งานบัญชีและพัสดุ
• งานการเงิน
• งานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
• งานนิติการ
• งานสารบรรณ
และงานบริหารทั่วไป

สำ�นักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุ่มงาน
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงาน

• งานวิจัย พัฒนาข้อมูล

และสารสนเทศ
ด้านการเกษตร
• งานเผยแพร่และจัดการ
ความรู้ด้านการเกษตร
• งานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• งานบริหารทั่วไป

• งานสือ่ สารองค์กร
•
•
•
•

และภาพลักษณ์องค์กร
งานบริหารคุณภาพ
งานความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร
งานเลขานุการผูบ้ ริหาร
งานบริหารทัว่ ไป
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ส่งเสริมการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
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