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สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน มีหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนา 

เพื่อสร้างองค์ความรู้ วิทยาการและสร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน บริการวิชาการ 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน มีระบบบริหารจัดการผลผลิตและ 

ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อประเทศ และสอดคล้อง 

ตามมาตรฐานสากล มีความสามารถในการแข่งขัน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เอกสารฉบับนี้จัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แนะน�าสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 

ข้อมูลประกอบด้วย โครงสร้าง อัตราก�าลัง ภารกิจ สถานการณ์พืช ผลงานวิจัยเด่น งานผลิตพันธุ์  

และโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ขอขอบคุณผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานด้วยความ 

มุ ่งมั่นและอุตสาหะมาโดยตลอด ได้ผลงานที่มีคุณค่า สามารถแนะน�า ส่งเสริม และปรับใช้ให ้

เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อสร้างสรรค์การเกษตรของไทยให้ม่ันคงและยั่งยืนต่อไป

 นางสุมนา งามผ่องใส 

 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
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4 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

    

“ สร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่  
และพืชทดแทนพลังงาน  
เพื่อคุณค่าทางเศรษฐกิจ  

และความม่ันคงทางอาหาร  
พลังงาน น้้า และ การเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตร 

กับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ”  
Innovation for Life and Sustain 

FCRIวิสัยทัศน์



5สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

    

    

    

    

วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ วิทยาการ และสร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่ พืชทดแทนพลังงาน 
รองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ เสรมิสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการเสริมสร้าง
ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร และประชาชน 

บรกิารวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพ สร้างคุณค่า มูลค่าท่ีสามารถแข่งขันได้  
และเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

บูรณาการความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมให้มีระบบ บรหิาร 
จัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อ
ประเทศและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล แข่งขันได้ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

พัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาล 
และสร้างสรรค์นักวิจัยให้เป็นมืออาชีพ 

FCRIพันธกิจ



6 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

    

“ มืออาชีพ คดิสร้างสรรค์ 
ทันสมัย ใส่ใจความยั่งยืน ” 
 Professionalism Creative 

Thinking Modernize and Sustain 

Professionalism Creative 

Sustain 

Modernize 

FCRIค่านิยม



7สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

01     การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ   
ทันสมัย สมรรถนะสูง 

02     การพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีพืชไร่เพื่อ
อุตสาหกรรมการเกษตรท่ีเป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม 

03     การบรหิารจัดการพืชทดแทนพลังงานเพื่อ เพิ่มคุณค่า 
ทางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ลดต้นทุนทางการเกษตร  

04     การจัดการพืชไร่เพื่อความม่ันคงทางอาหาร  
และคุณภาพชีวิต 

05     การจัดการพืชไร่อัตลักษณ์ของประเทศให้เข้มแข็ง  
ครบวงจร เพื่อเพิ่มคุณค่า มูลค่า 

FCRIประเด็นยุทธศาสตร์



8 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

เป้าประสงค์ 
สูงสุด 

1. ผลผลิตและมูลค่ารวมของพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานในประเทศ 
และการส่งออกของผลผลิต และผลิตภัณฑ์เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

2. ผลผลิตวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานมีคุณค่าต่อประเทศ  
สามารถเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเองทางการเกษตรมากขึ้น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี  

3. ผลผลิตทางวิชาการและเทคโนโลยีการสร้างคุณค่าจากผลผลิตและ 
ผลิตภัณฑ์พืชไร่อัตลักษณ์ มีมูลค่าตลาดรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ภายใน 5 ป ี

FCRIเป้าประสงค์สูงสุด



9สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

เป้าประสงค ์
สูงสุด 

4. ผลผลิตทางวิชาการ เทคโนโลยีพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน สามารถเพ่ิมสัดส่วนของการใช้พืชมาพัฒนา
เป็นพลังงานทดแทน เติบโตอย่างต่อเนื่องไมน่้อยกว่าร้อยละ 30 ในปี 2575 

5. เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานมีรายได้เพ่ิมสูงขึน้จากการน้าผลผลิตทางวิชาการและ 
เทคโนโลยีพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานไปใชป้ระโยชน ์ร้อยละ 4 ต่อปี และสร้างงาน อาชีพ แก่ประชาชน  
ชุมชนอย่างมั่นคง ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่เขม้แขง็มากกว่า 100 กลุ่ม และสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ  
เติบโตไมน่้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี 

6. สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานเป็นองค์กรที่มบุีคลากรมืออาชีพ ทันสมัย ก้าวหน้า  
มีสมรรถนะสูง เป็นที่ประจักษ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

7. ดัชนีความเชื่อมั่นและการยอมรับผลงานทางวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ของเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร และผู้ประกอบการ ที่มีต่อสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

เป้าประสงค์สูงสุด FCRI



10 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

แผนการพัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  

FC
RI

 
สร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เพื่อคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน น้้า และการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Innovation for Life and Sustain) วิสัยทัศน์ 

1. วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ วิทยาการ และสร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่ พืชทดแทนพลังงาน รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เสริมสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเสริมสร้างความม่ันคง 
ทางอาหารและพลังงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร และประชาชน  
2. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพ สร้างคุณค่า มูลค่าที่สามารถแข่งขันได้ และเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. บูรณาการความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานให้มีระบบบริหารจัดการผลผลิตและผลิตภณัฑ์ให้ มีคุณภาพ  
การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อประเทศและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล แข่งขันได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพชืทดแทนพลังงานให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาลและสร้างสรรค์นักวิจัยให้เป็นมืออาชีพ  

พันธกิจ 

“มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ทันสมัย ใส่ใจความยั่งยืน” Professionalism Creative Thinking  Modernize and Sustain ค่านิยม 

- ยกระดับการให้บริการ สู่ความเป็นเลิศ  
- ห้องปฏิบัติการกลางของชาติในการ  
  พัฒนาเทคโนโลยีการผลติrพืชไรแ่ละ 
  พืชทดแทนพลังงานในระดับสากล 

- พัฒนาเทคโนโลยีการผลติพชืไร่อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน  
- เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเกษตรกร 
- เสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง 
  การรวบรวมสินค้าในการแปรรูป และผลิตภัณฑ์ 

- สร้างสรรค์วิชาการ นวัตกรรมพืชไรเ่พื่อความมัน่คงทางอาหาร  
- เพิ่มผลิตภาพ มูลค่า บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
- ลดความเหลื่อมล้้า และยกระดับคุณภาพชีวิต 
- เสริมสร้างความมั่นคง และความยั่งยืนทางอาหาร 

- การบริหารเทคโนโลยี วิทยาการด้านพืชทดแทนพลังงาน  
- สร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตพืชไร่ให้ 
  เหมาะสมกับบริบทของประเทศ 
- ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเพิม่ผลติภาพพืชไร่และพชือัตลักษณ์ 

จุดยืนและ
ต้าแหน่งการ

พัฒนา
ยุทธศาสตร์ 

ทิศทางการพัฒนาสถาบันวิจัยพชืไร่และพืชทดแทนพลังงาน (ระยะปี 2562-2575) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  
การพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลย ี
พืชไร่เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร 
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยพัฒนา 
สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยกีาร
ผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมลูค่า 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการความร่วมมือ 
ในการพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตพืชไร่
อุตสาหกรรมกับองค์กรภาคีท้ังในและ
ต่างประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  
การจัดการพชืไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร  
และคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างสรรค์องค์ความรูท้างวิชาการ  
และเทคโนโลยีการผลิตพชืไร่เพือ่ความมั่นคง 
ทางอาหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เกษตรกร 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตรองรับการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และลดความเหลื่อมล้า้ 
ทางอาหาร 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อสังคม 
เกษตรอินทรีย์เข้มแขง็ นิเวศน์การเกษตรท่ียั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  
ทันสมัย สมรรถนะสูง 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับองค์กรให้มีความคล่องตัว  
ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วย 
เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมวิชาการพืชไร ่
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเชี่ยวชาญ 
ทางวิทยาการพืชไร่ และความเป็นมืออาชพี 
แก่บุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับระบบการสื่อสารองค์กร  
ภารกิจ สู่เกษตรกร ผู้ประกอบการ สังคม  
และนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3  
การบริหารจัดการพชืทดแทนพลังงาน 
เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจฐานชวีภาพ  
ลดต้นทุนทางการเกษตร   
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีการผลติพชืไร่
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ชีวภาพ  
และลดต้นทุนการผลิต 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชไร่
รองรับความต้องการทางพลังงาน  
และการสร้างโอกาสทางการตลาด  
ส่งออกพลังงานทดแทนท่ีได้มาตรฐานสากล  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 
การจัดการพชืไร่อัตลักษณ์  
ของประเทศให้เข้มแข็ง  
ครบวงจร เพื่อเพิ่มคุณค่ามูลค่า 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างสรรค์ 
นวัตกรรมพืชไร่อตัลักษณ์ 
เพื่อการสร้างงาน อาชีพ  
และรายได้แกชุ่มชน 
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความ
ร่วมมือเชิงบูรณาการ 
เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
จากพืชไร่อตัลักษณ์ประเทศ 

ร่าง
ยุทธศาสตร์

สวร. เพื่อการ
พัฒนา 

พ.ศ. 2563-
2575 

1. ผลผลิตและมูลค่ารวมของพืชไรแ่ละพชืทดแทนพลังงานในประเทศ และการส่งออกของผลผลิต และผลิตภัณฑ์เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
2. ผลผลิตวิชาการพืชไรแ่ละพืชทดแทนพลังงานมีคุณค่าต่อประเทศ สามารถเพิ่มศกัยภาพในการพึง่พาตนเองทางการเกษตรมากขึ้น ไม่น้อยกวา่ร้อยละ  20 ภายใน 5 ปี  
3. ผลผลิตทางวิชาการและเทคโนโลยกีารสร้างคุณค่าจากผลผลติและผลิตภัณฑ์พืชไรอ่ัตลกัษณ์ มีมูลค่าตลาดรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี 
4. ผลผลติทางวิชาการ เทคโนโลยพีืชไรแ่ละพืชทดแทนพลังงาน สามารถเพิ่มสดัส่วนของการใชพ้ืชมาพฒันาเป็นพลังงานทดแทน เติบโตอย่างต่อเน่ืองไมน้่อยกว่าร้อยละ 30 ในปี 2575 
5. เกษตรกรผู้ปลูกพชืไร่และพืชทดแทนพลังงานมีรายได้เพิม่สูงขึ้นจากการน้าผลผลิตทางวิชาการและเทคโนโลยีพชืไร่และพืชทดแทนพลังงานไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 4 ต่อปี และสร้างงาน อาชีพ แก่ประชาชน ชุมชนอย่างมั่นคง  
ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนท่ีเข้มแข็งมากกว่า 100 กลุ่ม และสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ เติบโตไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 15 ต่อปี 
6. สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลงังานเป็นองค์กรท่ีมีบุคลากรมอือาชีพ ทันสมัย ก้าวหน้า มีสมรรถนะสูง เป็นท่ีประจักษ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
7. ดัชนีความเชื่อมั่นและการยอมรบัผลงานทางวิชาการพชืไร่และพืชทดแทนพลงังาน ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ ท่ีมีต่อสถาบันวิจัยพืชไรแ่ละพชืทดแทนพลังงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

เป้าประสงค์
สูงสุด 



11สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

ฝ่ายบรหิารท่ัวไป 

กลุ่มบรหิารโครงการวิจัย 

กลุ่มวิชาการ 

ศวร. เชียงใหม ่

ส่วนกลาง ศูนย์วิจัยเครือข่าย 

ศวร. ขอนแก่น 
ศวร. อุบลราชธานี 
ศวร. นครสวรรค ์
ศวร. ชัยนาท 
ศวร. สุพรรณบุร ี
ศวร. ระยอง 
ศวร. สงขลา 
ศวป. สุราษฎร์ธานี 

ศวป. กระบี ่

โครงสร้างสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน FCRI

ศวร. เชียงใหม

ศวร. ขอนแกน

ศวร. อุบลราชธานี

ศวร. นครสวรรค

ศวร. ชัยนาท

ศวร. สุพรรณบุรี

ศวร. ระยอง

ศวร. สงขลา

ศวป. สุราษฎรธานี

ศวป. กระบ่ี

ฝายบริหารท่ัวไป

กลุมบริหารโครงการวิจัย

กลุมวิชาการ

http://www.doa.go.th/fc/chiangmai/
http://www.doa.go.th/fc/ubonratchathani/
http://www.doa.go.th/fc/nakhonsawan/
http://www.doa.go.th/fc/chainat/
http://www.doa.go.th/fc/suphanburi/
http://www.doa.go.th/fc/rayong/
http://www.doa.go.th/fc/songkhla/
http://www.doa.go.th/fc/palmsurat/
http://www.doa.go.th/fc/palmkrabi/
http://www.doa.go.th/fcri/?page_id=114
http://www.doa.go.th/fcri/?page_id=118
http://www.doa.go.th/fcri/?page_id=116


12 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

ศวป. สุราษฏร์ธาน ี

ศวร. ขอนแก่น 

ศวร. นครสวรรค์ 

สวร. 

ศวร. สงขลา 
ศวป. กระบี่ 

ศวร. อุบลราชธานี 

ศวร. ระยอง 

ศวร. ชัยนาท 

ศวร. เชียงใหม่ 

ศวร. สุพรรณบุรี 

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน FCRI



13สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

สวร. / ศูนย์ 
ต้าแหน่งวชิาการ ต้าแหน่งทั่วไป 

รวม 
ผอ. เชี่ยวชาญ ช้านาญการพิเศษ ช้านาญการ ปฏบัิติการ อาวุโส ช้านาญงาน ปฏบัิติงาน 

สวร. 1 3 5 8 6 3 3 29 
เชียงใหม่  1   4 3 6 3 1 18 
ขอนแก่น  1   4 6 8 5 1 25 
ชัยนาท  1   3 4 2 2 1 13 
นครสวรรค ์  1   4 2 5 1 1 1 14 
ระยอง  1   2 6 5 2 1 17 
อุบลราชธานี  1   5 4 1 1 2 2 16 
สุราษฎร์ธานี  1   1 10 2 2 1 17 
กระบ่ี  1   2 2 1 6 
สงขลา  1   1 3 2 2 2 10 
สุพรรณบุรี  1   4 5 3 3 2 18 
 รวม 11 3 31 53 42 2 25 16 183 

อัตราก�าลัง FCRI



14 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

สวร. / ศูนย์ 
ต้าแหน่งวิชาการ ต้าแหน่งทั่วไป 

รวม 
ป.เอก ป.โท ป.ตรี ป.โท ป.ตรี ปวส. ปวช. 

สวร. 7 13 3 1 2 3 29 
เชียงใหม่ 1 13 1 2 1 18 
ขอนแก่น 3 13 3 4 2 25 
ชัยนาท 8 2 3 13 
นครสวรรค ์ 1 7 3 1 1 1 14 
ระยอง 2 11 1 2 1 17 
อุบลราชธานี 9 2 1 3 1 16 
สุราษฎร์ธานี 3 9 2 3 17 
กระบ่ี 1 3 1 1 6 
สงขลา 6 2 2 10 
สุพรรณบุรี 7 6 3 2 18 
รวม 18 99 23 2 18 16 7 183 

FCRIอัตราก�าลัง



15สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

54 คน 
126 คน 

 

ข้าราชการ 

FCRIอัตราก�าลัง



16 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

 

ข้าราชการ 
20-30 (13)  

31-40 (123) 

41-50 (71) 

51-60 (81) 
31-40 (50) 20-30 (74)  

51-60 (6) 41-50 (6) 

ช่วงอายุ 

ช่วงเวลารับราชการ 

อัตราก�าลัง FCRI



17สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

 

ต้าแหน่งงาน และความเชี่ยวชาญ 

(29) 

ผอ.เฉพาะด้าน (1) 

ช้านาญการพิเศษ (36) 

ช้านาญการ (53) ปฏิบัติการ (44) 

อาวุโส (2) 

ช้านาญงาน (25) 

ปฏิบัติงาน (16) 

เชียวชาญ (3) 

อัตราก�าลัง FCRI



18 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

FCRIสถานการณ์พืช ปี 2561 / 2562



19สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

อ้อยโรงงาน 

เนื้อที่เก็บเก่ียว  11.47 ล้านไร่    

ผลผลิต  130.97 ล้านตัน 
ผลผลิตเฉลี่ย  11.42 ตันต่อไร่ 

มูลค่า  100,500 ล้านบาท 
พันธ์ุที่เกษตรกรนิยมปลูก 
  พันธ์ุขอนแก่น 3  = 74% 
  อู่ทอง 12  และอู่ทอง 15  = 7% 
  LK 92-11  = 21% 

FCRIสถานการณ์พืช ปี 2561 / 2562



20 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

เนื้อที่เก็บเก่ียว  8.72 ล้านไร่  
ผลผลิต  31 ล้านตัน 
ผลผลิตเฉลี่ย  3,617 กิโลกรัมต่อไร่ 

มูลค่า  61,966 ล้านบาท 
พันธ์ุที่เกษตรกรนิยมปลูก  
  พันธ์ุระยอง 5  ระยอง 72  ระยอง 7   
  และระยอง 9  = 65% 

มันส้าปะหลัง 

FCRIสถานการณ์พืช ปี 2561 / 2562



21สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

เนื้อที่ยืนต้น  5.77 ล้านไร่  
เนื้อที่ให้ผล  5.09 ล้านไร่ 

ผลผลิต (ทะลายปาล์มสด)  15.39 ล้านตัน  
ผลผลิตเฉลี่ย  3.4 ตันต่อไร่ 

มูลค่า  117,504 ล้านบาท 
พันธ์ุที่เกษตรกรนิยมปลูก 
  พันธ์ุสุราษฎร์ธานี 1-9  = 23% 

ปาล์มน้้ามัน 

FCRIสถานการณ์พืช ปี 2561 / 2562



22 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

เนื้อที่เพาะปลูก  6.77 ล้านไร่  
ผลผลิต  5.04 ล้านตัน 

ผลผลิตเฉลี่ย  744 กิโลกรัมต่อไร ่
มูลค่า  40,879 ล้านบาท 

พันธ์ุที่นิยมปลูก  
  ภาคเอกชน:  95% 
  ภาครัฐ:  5% 

FCRIสถานการณ์พืช ปี 2561 / 2562



23สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

ข้าวโพดหวาน 

เนื้อที่เพาะปลูก  247,000 ไร่ 
เนื้อที่เก็บเก่ียว  244,000 ไร่ 

ผลผลิต  537,000 ตัน  
ผลผลิตเฉลี่ย  2,201 กิโลกรัมต่อไร ่

พันธ์ุที่นิยมปลูก  
  ภาคเอกชน:  98% 
  ภาครัฐ:  2% 

FCRIสถานการณ์พืช ปี 2561 / 2562



24 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

เนื้อที่เพาะปลูก  150,000 ไร่ 
ผลผลิต  43,000 ตัน  

ถ่ัวเหลือง 

ผลผลิตเฉลี่ย  287 กิโลกรัมต่อไร่ 
มูลค่า  688 ล้านบาท 

พันธ์ุที่เกษตรกรนิยมปลูก  
  พันธ์ุเชียงใหม่ 60  = 90% 
  พันธ์ุอื่น ๆ  = 10%  

FCRIสถานการณ์พืช ปี 2561 / 2562



25สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

เนื้อที่เพาะปลูก  813,847 ไร่  

ถ่ัวเขยีว 

ผลผลิต  111,235 ตัน  

ผลผลิตเฉลี่ย 
137 กิโลกรัมต่อไร่ 

พันธ์ุที่เกษตรกรนิยมปลูก  
  พันธ์ุชัยนาท 84-1  = 40%   พันธ์ุชัยนาท 72  = 40%  
  พันธ์ุก้าแพงแสน 2  = 20% 

FCRIสถานการณ์พืช ปี 2561 / 2562



26 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

ถ่ัวเขยีวผิวด้า 

เนื้อที่เพาะปลูก  52,879 ไร่  
เนื้อที่เก็บเก่ียว  46,090 ไร่ 

ผลผลิต  6,283 ตัน  
ผลผลิตเฉลี่ย  136 กิโลกรัมต่อไร่ 

พันธ์ุที่เกษตรกรนิยมปลูก  
  พันธ์ุชัยนาท 80  = 50%  
  พันธ์ุพิษณุโลก 2  = 30%  
  พันธ์ุชัยนาท 4  และพันธ์ุชัยนาท 6  = 20% 

FCRIสถานการณ์พืช ปี 2561 / 2562



27สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

ถ่ัวลิสง 

ผลผลิต  33,830 ตัน  

เนื้อที่เพาะปลูก  99,972 ไร่ 

พันธ์ุที่เกษตรกรนิยมปลูก 
  พันธ์ุไทนาน 9  = 60%   
  พันธ์ุขอนแก่น 6  = 20% 
  พันธ์ุขอนแก่น 84-8   พันธ์ุ สข.38  
    และพันธ์ุขอนแก่น 5  = 14%  
  พันธ์ุกาฬสินธ์ุ 2  = 5% 

ผลผลิตเฉลี่ย  338 กิโลกรัมต่อไร่ 

FCRIสถานการณ์พืช ปี 2561 / 2562



28 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

งา 

เนื้อที่เพาะปลูก  8,543 ไร่ 
เนื้อที่เก็บเก่ียว  7,604 ไร่ 

ผลผลิต  1,132 ตัน  
ผลผลิตเฉลี่ย  167 กิโลกรัมต่อไร่ 

พันธ์ุที่เกษตรกรนิยมปลูก 
  งาด้าอุบลราชธานี 3  และงาแดงอุบลราชธานี 1, 2  = 10% 
  พันธ์ุพื้นเมือง  = 90% 

FCRIสถานการณ์พืช ปี 2561 / 2562



29สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

ข้าวฟ่าง 

เนื้อที่เพาะปลูก  29,879 ไร่ 

เนื้อที่เก็บเก่ียว  29,812 ไร่ 

ผลผลิต  5,958 ตัน  
ผลผลิตเฉลี่ย  200 กิโลกรัมต่อไร่  

พันธ์ุที่เกษตรกรนิยมปลูก 
พันธ์ุลูกผสมของภาคเอกชน 

FCRIสถานการณ์พืช ปี 2561 / 2562



30 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

04 单击添加标题 

ฝ้าย เนื้อที่เพาะปลูก  1,000 ไร่ 
เนื้อที่เก็บเก่ียว  800 ไร่ 

ผลผลิต  160 ตัน  
ผลผลิตเฉลี่ย  200 กิโลกรัมต่อไร ่

พันธ์ุที่เกษตรกรนิยมปลูก 
  พันธ์ุรับรองของกรมวิชาการเกษตร  = 80%  
  พันธ์ุอื่น ๆ  = 20% 

เนื้อที่ 

ผลิต 

พันธ์ุ 

สถานการณ์พืช ปี 2561 / 2562 FCRI



31สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

ทานตะวัน 

เนื้อที่เพาะปลูก  12,390 ไร่  
เนื้อที่เก็บเก่ียว  12,390 ไร่ 

ผลผลิต  3,551 ตัน  
ผลผลิตเฉลี่ย  282 กิโลกรัมต่อไร่  

พันธ์ุที่เกษตรกรนิยมปลูก 
  ภาคเอกชน:  92% 
  ภาครัฐ:  8% 

สถานการณ์พืช ปี 2561 / 2562 FCRI



32 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

แผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และลดต้นทุนการผลิตอ้อยสู่การพัฒนาเกษตรสมยัใหม ่ 

แผนบูรณาการเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการผลิต 
มันส้าปะหลังแบบบูรณาการและย่ังยืน  

แผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพด  

แผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาพืชตระกลูถ่ัวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขัน 
และความมั่นคงทางอาหาร  

แผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมปาล์มน้้ามนั 
เพ่ือการผลิตอย่างย่ังยืน 

แผนบูรณาการพืชไร่เพ่ือเสริมรายได้และพัฒนาสู่อาชีพอย่างย่ังยืน 

แผนบูรณาการวิจัยและพัฒนา ปี 2559-2563 FCRI



33สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

ที ่ หน่วยงาน แผนงานวิจัย โครงการวจิัย การทดลอง งบประมาณ (บาท) 

1  ส ่ว น กล าง 5 9 16 1,440,526 

2  ศ ูน ย ์ว ิจ ัย พืชไ ร ่เชียง ใ หม ่ 9 12 19 5,142,682 

3  ศ ูน ย ์ว ิจ ัย พืชไ ร ่ชัย นาท 10 12 63 6,589,320 

4  ศ ูน ย ์ว ิจ ัย พืชไ ร ่ขอน แก่น 9 16 123 13,071,600 

5  ศ ูน ย ์ว ิจ ัย พืชไ ร ่ระย อง 9 11 52 5,025,500 

6  ศ ูน ย ์ว ิจ ัย พืชไ ร ่นค ร สว รร ค ์ 10 12 59 5,062,612 

7  ศ ูน ย ์ว ิจ ัย พืชไ ร ่สพุร รณ บุร ี 5 8 40 4,673,300 

8  ศ ูน ย ์ว ิจ ัย พืชไ ร ่อุบลร าชธาน ี 4  11 38 4,320,030 

9  ศ ูน ย ์ว ิจ ัย พืชไ ร ่สง ขลา 8 8 23 1,924,472 

10  ศ ูน ย ์ว ิจ ัย ปาล ์ม น  ้าม ันสรุ าษฎ รธ์าน ี 1 6 64 25,963,259 

11  ศ ูน ย ์ว ิจ ัย ปาล ์ม น  ้าม ันกร ะบี ่ 2 5 14 1,543,336 

รวม 511 74,756,637 

แผนบูรณาการงานวิจัยสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ปี 2562 FCRI



34 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

ผลการด้าเนินงาน 
ที่ส้าคัญ 

ปีงบประมาณ 
2561 / 2562 

สรุป 
ผลสัมฤทธิ์ 

การด้าเนินงาน 
ปี 2562 

งานแก้ปัญหา
ด้านศัตรูพืช 

พันธ์ุพืชใหม่ 
ผลงาน 
วิจัยเด่น 

โครงการ 
ความร่วมมือ

ระหว่าง
ประเทศ 

แผนการผลิต
พันธุ์พืชไร่และ
ปาล์มน้้ามัน ปี 
2562-2563 

ผลการด�าเนินงานปีงบประมาณ 2561 / 2562 FCRI



35สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

พันธุ์พืชไร่ 4 พันธุ์ 

ปาล์มน้้ามันลกูผสม 
สุราษฎร์ธานี 9 

เปลือกนอกหนา และกะลาบาง 
น้้ามันต่อทะลายสงู 

ถ่ัวเขียวผิวด้าพันธุ์ชัยนาท 4 
เหมาะส้าหรับเพาะถ่ัวงอก 

ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 6 
ผลลิตสูง  

เส้นใยสีน้้าตาล 

ถ่ัวเขียวผิวด้าพันธุ์ชัยนาท 6 
เหมาะส้าหรับเพาะถ่ัวงอก 

ผลงานวิจัย ปี 2561 ด้านพันธุ์พืชใหม่ FCRI



36 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

พันธุ์พืชไร่ 8 พันธุ์ 

ถ่ัวเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 
ขนาดเมล็ดใหญ ่เหมาะส้าหรับ
แปรรูปเป็นวุ้นเส้น เหนียว นุ่ม 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
พันธุ์นครสวรรค์ 4 

ทนแล้ง ระบบรากแข็งแรง
ต้านทานโรคใบไหมแ้ผลใหญ่

และโรคราน้้าค้าง 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
พันธุ์นครสวรรค์ 5 

ทนแล้ง ต้านทานโรคใบไหม้
แผลใหญ่ และโรคราสนิม 

มันส้าปะหลัง 
พันธุ์ระยอง 15 

อายุเก็บเก่ียวสั้น  
ผลผลิตหัวสดแป้งสูง 

ผลงานวิจัย ปี 2562 ด้านพันธุ์พืชใหม่ FCRI



37สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 7 
ผลผลิตสูง สมอใหญ่ ทนทาน

เพลี้ยจักจ่ันฝ้าย  
ต้านทานโรคใบหงิก 

อ้อยคั้นน้้าพันธุ์ศรีส้าโรง 1 
ผลผลิตน้้าตาลสูง  

ต้านทานปานกลางต่อโรคแส้ด้า
และเหี่ยวเน่าแดง  

ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม
พันธุ์ CNW14243050  

ผลผลิตสูง เมล็ดสีขาวม่วง
คุณภาพเหนียวนุ่ม 

ถ่ัวลิสงพันธุ์ขอนแก่น 9 
ปริมาณโปรตีนสูง  
ผลผลิตฝักแห้งสูง 

พันธุ์พืชไร่ 8 พันธุ์ 

ผลงานวิจัย ปี 2562 ด้านพันธุ์พืชใหม่ FCRI



38 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

ศูนย์วิจัย พชืหลัก  
และการผลิตพันธุ์ 

ผลงานวิจัยเด่น

https://youtu.be/6GCOcO4eS10
https://youtu.be/WuKxl12hdYg
https://youtu.be/_fLc2F0dCjw
https://youtu.be/7P8eZWpLv-Q
https://youtu.be/Dzw_lsN0GWM
https://youtu.be/eG8zBhioEvY


39สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

ผลงานวิจัยเด่น 
 

Development of Training Programme on Cassava in Border Provinces  
(Farm and Soil Management) 

ผลงานวิจัยเด่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน FCRI



40 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

ยกระดับและพัฒนาผลติภัณฑถ์ั่วเหลอืงไทยด้วยนวัตกรรมใหม่สู่เชิงพาณิชย์ 

โลชั่นบ้ารุงผิวโยเกิร์ต
ถ่ัวเหลือง 

สบู่เหลวถ่ัวเหลือง เฟรนซ์ฟรายถ่ัวเหลือง โยเกิร์ตถ่ัวเหลือง 

พืชหลักและการผลิตพันธุ์  

ผลงานวิจัยเด่น 
ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองฝักสด 

ผลงานวิจัยเด่น ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ FCRI



41สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

แปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะการผลิตอ้อยโดยให้เกษตรกรสามารถใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการผลิตพืชอย่างแม่นย้า สามารถเข้าถึงข้อมูล 
การผลิตและติดตามการเจริญเติบโตของพืชได้โดยง่าย 

Pump Control Box 

Mobile 
Network 

Internet 

Cloud Server 

Mobile Application 

Web Brower 

พืชหลักและการผลิตพันธุ์  

ถั่วลิสง อ้อย มันส้าปะหลัง 

แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะอ้อยโรงงาน ผลงานวิจัยเด่น 

ผลงานวิจัยเด่น ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น FCRI



42 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

งา 

พืชหลักและการผลิตพันธุ์  

ปาล์มน้้ามัน ถั่วลิสง มันส้าปะหลัง 

ถั่วพุ่ม อ้อย งา....จากไร่สู่นา ผลงานวิจัยเด่น 

ผลงานวิจัยเด่น ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี FCRI



43สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

พืชหลักและการผลิตพันธุ์  

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ อ้อย ฝ้าย ทานตะวัน 

ผลของวันปลูกและพนัธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อการเกดิโรคเมล็ดและฝกัเน่า ผลงานวิจัยเด่น 

ผลงานวิจัยเด่น ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ FCRI



44 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

ถั่วเขียว ข้าวโพดฝักสด 

ถั่วเขียวพันธ์ุชัยนาท 3 ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม CNW142430505 

นวัตกรรมพันธุ์พืชไร่: ถั่วเขียวและข้าวโพดข้าวเหนียว ผลงานวิจัยเด่น 

พืชหลักและการผลิตพันธุ์  

ผลงานวิจัยเด่น ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท FCRI



45สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

การน้าผลงานวิจัยเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตอ้อยสู่การปฏบิตัิของเกษตรกร ผลงานวิจัยเด่น 

พืชหลักและการผลิตพันธุ์  

อ้อย ข้าวฟ่าง 

ผลงานวิจัยเด่น ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี FCRI



46 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

การจัดการธาตุอาหารต่อการให้ผลผลติของมันส้าปะหลังสายพันธุก์้าวหน้า ผลงานวิจัยเด่น 

พืชหลักและการผลิตพันธุ์  

มันส้าปะหลัง 

ผลงานวิจัยเด่น ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง FCRI



47สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

พืชหลักและการผลิตพันธุ์  

การประเมินผลผลิตอ้อยคั้นน้้าโคลนดีเด่นในพืน้ที่ดอนนาร้าง ผลงานวิจัยเด่น 
ถั่วหรั่ง 

ข้าวโพดฝักสด 

ผลงานวิจัยเด่น ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา FCRI



48 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

1. ทดสอบคู่ผสมกลับปาล์มน้้ามันจากการผสมข้ามชนิดระหว่าง  
   E. guineensis x E. oleifera ชั่วที่ 2 
2. ทดสอบประสทิธิภาพสารเคมีด้วยการฉีดเข้าล้าต้นเพ่ือป้องกันก้าจัดหนอนหัวด้า 

ผลงานวิจัยเด่น 

พืชหลักและการผลิตพันธุ์  

ปาล์มน้้ามัน 

ผลงานวิจัยเด่น ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ามันสุราษฎร์ธานี FCRI



49สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้้ามันในจังหวัดกระบี ่ผลงานวิจัยเด่น 

พืชหลักและการผลิตพันธุ์  

ปาล์มน้้ามัน 

ผลงานวิจัยเด่น ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ามันกระบี่ FCRI



50 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

ชนิดพืช ชั้นพันธ์ุ หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 
อ้อย หล ัก ท่อน 2,750,000 2,950,000 

ม ัน ส ้าปะหล ัง ขยาย ท่อน 13,200,000 12,000,000 

ข้าว โ พด เ ล ี ย ง สตั ว ์ 
ส าย พัน ธ์ุแท ้ ต ัน 22.00 16.15 

ล ูกผส ม ต ัน 12.00 14.00 

ปาล ์ม น  ้าม ัน - ต ้น - 636,000 

ข้าว โ พด หว าน ร ว ม ส ายพ ัน ธ์ุแท้ ต ัน 0.12 0.28 

ข้าว โ พด หว าน ล ูกผส ม ต ัน 3.10 3.30 

ข้าว โ พด เ ทยี น จ ้าหน ่าย ต ัน 7.40 6.54 

ถ่ัว เ หล ือง 

ค ัด ต ัน 4.30 4.30 

หล ัก ต ัน 41.50 41.50 

ขยาย ต ัน 58.00 58.00 

จ ้าหน ่าย ต ัน 97.00 142.00 

ถ่ัว เ หล ือง ฝักส ด จ ้าหน ่าย ต ัน  - 5.00 

แผนการผลิตพันธุ์พืชไร่และปาล์มน�้ามัน ปี 2562-2563 FCRI



51สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

ชนิดพืช ชั้นพันธ์ุ หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 
ถ่ัวเขียว จ้าหน่าย ตัน 248.00 253.50 

ถ่ัวลิสง 
หลัก ตัน 14.00 14.00 
ขยาย ตัน 73.00 72.00 

จ้าหน่าย ตัน 90 91 
ถ่ัวพุ่ม ขยาย ตัน 1.70 1.70 
ถ่ัวหรั่ง ขยาย ตัน 2.00 7.00 

ทานตะวัน 
คัด ตัน 0.05 0.10 
หลัก ตัน 0.50 0.30 

ข้าวฟ่าง 
คัด ตัน 0.50 0.05 
หลัก ตัน 5.00 0.50 
ขยาย ตัน - 4.00 

งา ขยาย ตัน 1.50 2.00 

ฝ้าย  
คัด ตัน 0.05 0.05 
หลัก ตัน 0.50 0.50 

แผนการผลิตพันธุ์พืชไร่และปาล์มน�้ามัน ปี 2562-2563 FCRI



52 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

JICA  มันส้าปะหลัง 

KOPIA   
ถ่ัวเขียว / อ้อย / ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ / 

มันส้าปะหลัง     

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ / ข้าวโพดฝักสด / 
CIMMYT 

YAAS  ถ่ัวเหลือง / ถ่ัวลิสง / อ้อย / 
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ / ข้าวโพดฝักสด 

IAEA 
ถ่ัวเขียว / ถ่ัวเหลือง / ฝ้าย 

JIRCAS 
อ้อย  

AFACI 
ถ่ัวเหลือง / ถ่ัวลิสง / 
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ / 

มันส้าปะหลัง 

JAAS 
ถ่ัวเหลือง 

TIGA  มันส้าปะหลัง 

CIAT  มันส้าปะหลัง 

FCRIโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ



53สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

พันธ์ุรับรอง 8 พันธ์ุ 

งานวิจัยส้ินสุดปี 2562 จ้านวน 69 เรื่อง 

พันธ์ุรับรอง 7 พันธ์ุ  
1.) ถั่วเขียวพันธ์ุชัยนาท 3    2.) ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ลูกผสมพันธ์ุนครสวรรค์ 4  
3.) ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ลูกผสมพันธ์ุนครสวรรค์ 5    4.) มันส้าปะหลังพันธ์ุระยอง 15  
5.) ฝ้ายพันธ์ุตากฟ้า 7    6.) ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธ์ุชัยนาท 2  
7.) ถั่วลิสงพันธ์ุขอนแก่น 9    8.) อ้อยคั้นน้้าพันธ์ุศรส้ีาโรง  

 

แผนงานวิจัยสถาบันวิจัยพืชไร่ ป ี2562 

งานวิจัย 
ด้านพืชและ
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

FCRIผลสัมฤทธิ์การด�าเนินงาน ปี 2562



54 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

ล้าดับ พืช พ้ืนที่ปลูก  
(ไร)่ 

พันธ์ุพืชไร่ของ 
กรมวชิาการเกษตร 
ที่เกษตรกรนิยมปลูก 

พ้ืนที่ปลูก 
(%) 

พ้ืนที ่
ปลูกพันธ์ุของ 
กรมวิชาการ
เกษตร (ไร)่ 

ผลผลิต
เฉลี่ย  

(ตัน / ไร)่ 

ผลผลติ  
(ตัน) 

ราคาที่
เกษตรกร
ขายได้ 

(บาท / ตัน) 

มูลค่า       
(ล้านบาท) 

1 อ้อย 11,400,000 ขอน แก่น  3   อู่ทอง  12  
แล ะอู่ทอง  15 81     9,234,000       11.42  105,452,280           763   80,460 

2 ม ัน ส ้าปะหล ัง  8,700,000 ร ะยอง  5   ร ะยอง  72 
ร ะยอง  9  แล ะร ะยอง  7 65    5,633,550  3.62  20,393,451        2,200   44,866 

3 ปาล ์ม น  ้าม ัน 5,100,000 ส ุร าษฎ ร ์ธาน ี 1-9 24.68 1,258,680  3.40  4,279,512  7,400   31,668 

4 ข้าว โ พด เ ล ี ยง สตั ว ์ 6,800,000 น ค ร ส ว ร ร ค ์3 5       340,000       1.106  376,040        8,250   3,102 

5 ข้าว โ พด หว าน 247,000 ส ง ขล า 84-1    
แล ะชัยน าท 2 0.67           1,655       2.20   3,641  7,660       28 

6 ข้าว โ พด เ ทียน        35,215 ส ุโ ขทัย 1 5.77 2,032      1.32        2,682      10,250       27 

7 ข้าว โ พด ข้าว เ หน ียว 100,000 ชัยน าท 84-1 0.22 220  1.80       396     11,000        4 

พันธุ์พืชไร่ของกรมวิชาการเกษตรที่เกษตรกรนิยมปลูก FCRI



55สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

ล้าดับ พืช พ้ืนที่ปลูก  
(ไร)่ 

พันธ์ุพืชไร่ของ 
กรมวิชาการเกษตร 
ที่เกษตรกรนิยมปลูก 

พ้ืนที่ปลูก 
(%) 

พ้ืนที ่
ปลูกพันธ์ุของ
กรมวิชาการ
เกษตร (ไร)่ 

ผลผลิต
เฉลี่ย  

(ตัน / ไร)่ 

ผลผลติ  
(ตัน) 

ราคาที่
เกษตรกร
ขายได้ 

(บาท / ตัน) 

มูลค่า       
(ล้านบาท) 

8 ถ่ัวเหลือง 160,000  เชียงใหม่ 60 90 136,181    0.29     39,492    18,330   765 

9 ถ่ัวเขียว 855,000  ชัยนาท 84-1  และชัยนาท 72 80   684,000    0.14   95,760  23,800  2,279 

10 ถ่ัวลิสง 124,000  
ไทนาน 9  ขอนแก่น 6  สข.38  
ขอนแก่น 84-8  ขอนแก่น 5  
แลกาฬสินธ์ุ 2 

99  122,760    0.34   41,738  51,000  2,129 

11 งา 8,543            งาแดงอุบลราชธานี 1 และ 2 
งานด้าอุบลราชธานี 3 10           854    0.17    145 55,000 8 

12 ฝ้าย  1,000 
ตากฟ้า 3  ตากฟ้า 84-4  
ตากฟ้า 86-5  ตากฟ้า 6  
และตากฟ้า 7 

80 800 0.20 160 35,000  6 

13 ถ่ัวหรั่ง 3,000 สงขลา 1 95 2,850 0.45 1,282 27,000 35 

รวม 165,547   

พันธุ์พืชไร่ของกรมวิชาการเกษตรที่เกษตรกรนิยมปลูก FCRI



56 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

งานวิจัยที่
น้าไปใช้

ประโยชน์ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน 
 จัดท้าแปลงเรยีนรู้ลดต้นทุนการผลิตอ้อย จ้านวน 5 แปลง 
 ผลิตต้นกล้าอ้อยสะอาด จ้านวน 10,000 ต้น 
 ผลิตและขยายแมลงหางหนีบวงแหวน จ้านวน 20,000 ตัว 
    - แจกจ่ายเกษตรกรและโรงงาน 40%  
       หน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตร 20% 
    - เก็บไว้เป็นพ่อ - แม่พันธ์ุ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส้าปะหลัง 
 ผลิตแตนเบียน Anagyrus lopezi จ้านวน 70,000 คู่ 
    - แจกจ่ายเกษตรกร 100% 
    - เก็บไว้เป็นพ่อ - แม่พันธ์ุ 

FCRIผลสัมฤทธิ์การด�าเนินงาน ปี 2562



57สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

งานวิจัยที่
น้าไปใช้

ประโยชน์ 
(ต่อ) 

 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชไร่หลังนา 

1. ผลิตเมล็ดพันธ์ุถั่วลิสงชั้นพันธ์ุขยาย  
   - พันธ์ุไทนาน 9 และขอนแก่น 84-1 จ้านวน 1 ตัน    
      เพื่อใช้สนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูก 
      พืชไร่หลังนา 

2. ผลิตเมล็ดพันธ์ุถั่วลิสงคุณภาพ ลดการปนเปื้อนสารอะฟาทอกซิน 
เพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุและการแปรรูป 

FCRIผลสัมฤทธิ์การด�าเนินงาน ปี 2562



58 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 

แนวทางและมาตรการ  
การป้องกันก้าจัดโรคใบด่างมันสา้ปะหลงั 

แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะอ้อย  
มันส้าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

โครงการ
เร่งด่วน 

โครงการพัฒนาระบบการปลูกพืชในนาข้าว  
    โดยกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับกรมการข้าว 

FCRIผลสัมฤทธิ์การด�าเนินงาน ปี 2562



59สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร

โครงการการป้องกันก้าจัดโรคใบดา่ง 
มันส้าปะหลังเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท้าโครงการการป้องกนัก้าจัดโรคใบด่างมนัส้าปะหลัง 
โดย ครม. มีมติเมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2562 เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณให้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมการเกษตร) 248 ล้านบาท 

มาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาด 

  ท้าลายต้นมันส้าปะหลังท่ีเป็นโรคให้หมดส้ิน 
  ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รบัผลกระทบจากการระบาดใบด่างมนัส้าปะหลังไร่ละ 
     ไม่เกิน 3,000 บาท และค่าท้าลายต้นมันส้าปะหลังในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดไร่ละ  
     2,100 บาท  

ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตร และ กรมวิชาการเกษตรไดด้้าเนินการ จัดท้าคู่มือ 
การด้าเนินการตามโครงการดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการขออนุมัติ 
งบประมาณจากส้านกังบประมาณ เพ่ือด้าเนินการต่อไป 

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันส้าปะหลัง 
กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร ยังคงด้าเนินการส้ารวจอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชายแดนและแหล่งผลิตท่อนพันธุ์มันส้าปะหลัง 

ในฤดูปลูก ปี 2561 / 2562 พบการระบาดของโรคใบดา่งมันส้าปะหลังเพ่ิมขึ้นจาก 
ปีท่ีแล้ว เนื่องมาจากการเคล่ือนย้ายท่อนพันธุ์ท่ีตดิโรคและแมลงหวีข่าวยาสูบเป็น 
พาหะน้าโรค โดยพบพ้ืนท่ีการระบาด 55,924 ไร่ คิดเป็น 0.57% ของพ้ืนท่ีปลูก 
มันส้าปะหลังท้ังหมด 9,672,806 ไร่ 

พบการระบาดใน 15 จังหวัด ได้แก่  อุบลราชธานี  ศรีษะเกษ  สุรินทร์  บุรีรัมย์  
นครราชสีมา  ปราจีนบุรี  ฉะเชงิเทรา ชลบุรี  กาญจนบุรี  สระแก้ว  ระยอง  
นครสวรรค ์ ลพบุรี  ขอนแก่น  และมหาสารคาม 

ด้าเนินการถอนท้าลายตามมาตรการเพ่ือลดการระบาดของโรคไปแล้ว 13,111 ไร่  

1.โรคใบด่างมันส้าปะหลัง 

FCRIงานแก้ปัญหาด้านศัตรูพืช
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    ได้รับความชื่นชมเรื่องระบบการเฝ้าระวังและ 
ป้องกันก้าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้อย่าง
รวดเร็ว หลายประเทศติดต่อขอความช่วยเหลือ 
และขอท้างานวิจัยร่วมกับประเทศไทย 

    ร่วมกับ กรมส่งเสรมิการเกษตรด้าเนินการส้ารวจ
เฝ้าระวังอย่างต่อเน่ืองในพื้นท่ีปลูกข้าวโพดพร้อมกับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมการระบาดให้แก่
เกษตรกร 

ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตร 

ประเทศไทย 

 มาตรการระยะส้ัน เช่น สร้างการรับรู้ข้อมูล
ศัตรูพืช และค้าแนะน้าการป้องกันก้าจัดฉุกเฉนิ  
จัดตั้งสานด่วนเฝ้าระวัง 

 มาตรการระยะยาว เช่น ศึกษาวิจัยการควบคุม
โดยชีววิธี / สารเคมี / เขตกรรม/วิธีกล / และได้
จัดท้าค้าแนะน้าการป้องกันก้าจัดหนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุดท่ีเหมาะสมกับการปลูกข้าวโพด
ในประเทศไทย 

กรมวิชาการเกษตรด้าเนินการ
เฝ้าระวังหนอนกระทู้ข้าวโพดลาย
จุดต้ังแต่ได้รับการแจ้งเตือนจาก 

FAO โดยจัดท้า 

2. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในข้าวโพด 
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	 หน่วยงาน	 	 สถานที่ติดต่อ

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

  โทรศัพท์: 0 2579 3930–3   โทรสาร: 0 2579 0604   E–mail: fcridoa2019@gmail.com

ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 180 ม.27 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000   

  โทรศัพท์: 0 4320 3508   โทรสาร: 0 4320 3505   E–mail: kkfcrc2012@gmail.com

ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 80 ม.12 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290   

  โทรศัพท์: 0 5349 8536–7   โทรสาร: 0 5349 8863   E–mail: cmfcrc2004@hotmail.com

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท 522 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150   

  โทรศัพท์: 0 5640 5080–2   โทรสาร: 0 5640 5083   E–mail: chainat.fcrc@hotmail.com

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 146 ม.1 ต.สุขส�าราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190   

  โทรศัพท์: 0 5624 1019, 06 1685 4010   โทรสาร: 0 5624 1498   E–mail: nsfcrc@doa.in.th

ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 320 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150   

  โทรศัพท์: 0 3868 1514–5   โทรสาร: 0 3868 1514   E–mail: ryfcrc9989@gmail.com

ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี 159 ม.10 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160   

  โทรศัพท์: 0 3552 8255   โทรสาร: 0 3552 8256   E–mail: sfcrc_5@hotmail.com

ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา 128 ม.1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   

  โทรศัพท์: 0 7420 5980–1   โทรสาร: 0 7420 5980   E–mail: fsongkhla@doa.in.th

ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี 264 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190   

  โทรศัพท์: 0 4521 0397   โทรสาร: 0 4521 0397   E–mail: ubonfcrc@gmail.com

ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ามันกระบี่ 68 ม.1 ต.ห้วยน�้าขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120   

  โทรศัพท์: 08 8758 1377, 0 7581 8144   โทรสาร: 0 7581 8143   E–mail: krabi_oilpalm@hotmail.com

ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ามันสุราษฎร์ธานี 126 ม.4 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160   

  โทรศัพท์: 0 7725 9145   โทรสาร: 0 7725 9450   E–mail: suratoilpalm@hotmail.com

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน	กรมวิชาการเกษตร
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http://www.doa.go.th/fc/palmkrabi/
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