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กรมวิชาการเกษตร

วิสัยทัศน์
กรมวชิาการเกษตรเป็นองค์กรทีเ่ป็นเลศิด้านการวจิยัและพฒันาด้านพชื เคร่ืองจกัรกล 

การเกษตร และเป็นศูนย์กลางรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากล  

บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
1. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านพืชและเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

สู่กลุ่มเป้าหมาย

2. ก�าหนดและก�ากับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตพันธุ์พืชและปัจจัย 

การผลิต พัฒนาระบบตรวจรับรองสินค้าการเกษตรด้านพืชให้เป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล

3. อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช 

แมลง และจุลินทรีย์

4. ก�ากับ ดูแล และพัฒนากฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ

ค่านิยม
ซื่อสัตย์ โปร่งใส งานวิจัยมีคุณภาพ

วัฒนธรรม
รักองค์กร ท�างานอย่างมีเป้าหมาย และมุ่งผลสัมฤทธิ์



การจัดท�าแผนการพัฒนาองค์กรเป็นเครื่องมือส�าคัญในการบริหารจัดการขององค์กร เพื่อช่วยให้ 
องค์กรสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และช่วยให้เห็นโอกาสและภัยคุกคามที่ต้องเผชิญ ซึ่งจะน�าไปสู ่
การปรับวิธีการท�างาน การเตรียมรับและพัฒนาให้ทันความเปลี่ยนแปลง และมีการบริหารทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน มีหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ วิทยาการ และสร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน มีศูนย์วิจัยพืชไร่และ 
ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ามันเครือข่ายจ�านวน 10 ศูนย์ มีการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ หลายหน่วยงาน 
ทัง้ในระดบันโยบายและระดบัพ้ืนที ่ บริบทและโครงสร้างการท�างานของสถาบนัวิจยัพชืไร่และพชืทดแทนพลงังาน  
จึงค่อนข้างซับซ้อน หลายมิติ และมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตลอดเวลา ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้อง 
มีการก�าหนดแผนการพัฒนาของสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท 
การเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มในอนาคต 20 ปี รวมถึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และความต้องการ
ของเกษตรกรในพื้นที่ทุกระดับ 

เอกสาร เรื่อง “แผนการพัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ระยะปี พ.ศ. 2563–2575” 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาองค์กรให้ทันกับการเปล่ียนแปลง ปรับวิสัยทัศน์ ทิศทาง พันธกิจ และกลยุทธ์ 
ขององค์กร เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติและสร้างการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และอนาคต เพื่อคุณค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน น�้า และการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ขอขอบคุณ ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง วิทยากรที่เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในด้านการบริหาร 
เชิงยุทธศาสตร์ ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา และนักวิชาการทุกท่าน ร่วมจัดท�าและให้ข้อมูล ระดมความคิดเห็น 
และจัดการกรอบความคิด น�าไปสู่การจัดท�าแผนการพัฒนาองค์กรและน�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ

      
 (นางสุมนา งามผ่องใส)
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สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

สร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เพื่อคุณค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคง 
ทางอาหาร พลังงาน น�้า และการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

(Innovation for Life and Sustain)

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

  1. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ วิทยาการ และสร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่และ 
 พืชทดแทนพลังงาน รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ของประเทศ เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร  
 และประชาชน

  2. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพ สร้างคุณค่า มูลค่าที่สามารถ 
 แข่งขันได้ และเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  3. บูรณาการความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมพืชไร่และ 
 พืชทดแทนพลังงาน ให้มีระบบบริหารจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ การใช้ประโยชน ์
 จากนวัตกรรมให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อประเทศและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล มีความสามารถ 
 ในการแข่งขัน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  4. พัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย  
 มีธรรมาภิบาลและสร้างสรรค์นักวิจัยให้เป็นมืออาชีพ

มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ทันสมัย ใส่ใจความย่ังยืน  
(Professionalism, Creative Thinking, Modernize and Sustain)

ค่านิยม (Value)

1แผนการพัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ระยะปี พ.ศ. 2563–2575



เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goal)

 1. ผลผลิตและมูลค่ารวมของพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานในประเทศ และการส่งออก 
 ของผลผลิต และผลิตภัณฑ์เติบโตอย่างต่อเนื่อง

  1.1) ผลผลิตรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี

  1.2) ผลผลิตรวมภายในประเทศที่เกิดจากการน�าวิทยาการและนวัตกรรมพืชไร่และ 
    พืชทดแทนพลังงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุดอย่างน้อย 
    ร้อยละ 5 ต่อปี

 2. ผลผลิตวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานมีคุณค่าต่อประเทศ สามารถเพ่ิมศักยภาพ 
 ในการพึ่งพาตนเองทางการเกษตรมากขึ้น โดยสามารถลดการน�าเข้าหรือเพิ่มคุณค่าของวัตถุดิบ 
 ให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร (ถั่วเหลือง ถ่ัวเขียว ถั่วลิสง  
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน�้ามัน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี

 3. ผลผลิตทางวิชาการและเทคโนโลยีการสร้างคุณค่าจากผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืชไร ่
 อัตลักษณ์ (งา ฝ้าย กัญชง) มีมูลค่าตลาดรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี

 4. ผลผลิตทางวิชาการและเทคโนโลยีพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (อ้อย ปาล์มน�้ามัน  
 มันส�าปะหลัง และชีวมวลจากพืชไร่) สามารถเพิ่มสัดส่วนการใช้พืชมาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทน 
 ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2575 และสามารถลดต้นทุนทางด้าน 
 พลังงานแก่เกษตรกร

 5. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงข้ึนจากการน�าผลผลิตทางวิชาการและเทคโนโลยีพืชไร่และ 
 พืชทดแทนพลังงานไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 4 ต่อปี และสร้างอาชีพแก่ประชาชน ชุมชนอย่างมั่นคง  
 ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งมากกว่า 100 กลุ่ม และสร้างรายได้แก่ผู ้ประกอบการ 
 เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี

 6. สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานเป็นองค์กรที่มีบุคลากรมืออาชีพ ทันสมัย  
 ก้าวหน้า มีสมรรถนะสูง เป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

 7. ดัชนีความเชื่อม่ันและการยอมรับผลงานทางวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานของ 
 เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ ที่มีต่อสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

2 แผนการพัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ระยะปี พ.ศ. 2563–2575



  จุดยืนและต�าแหน่งการพัฒนายุทธศาสตร์  
  (Strategic Positioning : SP)

1. ยกระดับการให้บริการ สู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการ สะดวก รวดเร็ว  
ประหยัด คุ้มค่า โปร่งใส เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิทยาการการผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  
รวมทั้งพัฒนาห้องปฏิบัติการกลางในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
ในระดับสากล

2. พัฒนาเทคโนโลยกีารผลติพืชไร่อตุสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพยีงพอกบัความต้องการใช้ 
ในประเทศและการส่งออก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม

3. สร้างสรรค์วิชาการ และนวัตกรรมพืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มผลิตภาพ 
เชิงปริมาณ คุณภาพ มูลค่า ความหลากหลาย ความปลอดภัย บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพยีง ลดความเหลือ่มล�า้ และยกระดับคณุภาพชีวติ เสริมสร้างความมัน่คงและยัง่ยนืทางอาหาร 
ของประเทศ 

4. บริหารจัดการเทคโนโลยี วิทยาการด้านพืชทดแทนพลังงาน หนุนเสริมการพัฒนา  
ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ เพื่อรองรับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ 

5. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ และเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน

6. การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากพืชไร่และ
พืชอัตลักษณ์ประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	 การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ	ทันสมัย	สมรรถนะสูง

กลยุทธ์ท่ี	1	 ปรบัองค์กรให้มีความคล่องตวั ทนัสมยั ทนัต่อการเปลีย่นแปลงด้วยเทคโนโลยี 
 ดิจิทัลและนวัตกรรมวิชาการพืชไร่

กลยุทธ์ท่ี	2	 เสริมสร้างความเชี่ยวชาญทางวิทยาการพืชไร่ และความเป็นมืออาชีพแก่ 
 บุคลากร

กลยุทธ์ท่ี	3	 ปรับระบบการส่ือสารองค์กร ภารกิจ สู่เกษตรกร ผู้ประกอบการ สังคม  
 และนานาชาติ

3แผนการพัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ระยะปี พ.ศ. 2563–2575



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2	 การพฒันาวิทยาการและเทคโนโลยพีชืไร่	เพือ่อตุสาหกรรมการเกษตร 
	 	 ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ท่ี	1	 การวิจัยพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม  
 เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ท่ี	2	 บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม 
 กับองค์กรภาคีทั้งในและต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี	3	 การบริหารจัดการพืชทดแทนพลังงาน	 เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
	 	 ฐานชีวภาพ	ลดต้นทุนทางการเกษตร

กลยุทธ์ท่ี	1	 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร ่รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจชีวภาพ และลดต้นทุนการผลิต

กลยุทธ์ท่ี	2	 ยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชไร ่รองรับความต้องการทางพลังงาน  
 และการสร ้างโอกาสทางการตลาด ส ่ งออกพลังงานทดแทนที่ ได  ้
 มาตรฐานสากล เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี	4	 การจัดการพืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร	และคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ท่ี	1 สร้างสรรค์องค์ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เพื่อความ 
 ม่ันคงทางอาหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เกษตรกร

กลยุทธ์ท่ี	2	 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และลดความ 
 เหลื่อมล�้าทางอาหาร

กลยุทธ์ท่ี	3	 พฒันาเทคโนโลยกีารผลิตเพือ่สังคมเกษตรอนิทรย์ีเข้มแขง็ นเิวศน์การเกษตร 
 ที่ยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	5	 การจัดการพืชไร ่อัตลักษณ์ของประเทศให้เข ้มแข็ง	 ครบวงจร	 
	 	 เพื่อเพิ่มคุณค่า	มูลค่า

กลยุทธ์ท่ี	1	 สร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่อัตลักษณ์เพื่อการสร้างงาน อาชีพ และรายได้ 
 แก่ชุมชน

กลยุทธ์ท่ี	2	 เสริมสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ 
 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชไร่อัตลักษณ์ประเทศ

4 แผนการพัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ระยะปี พ.ศ. 2563–2575
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แผนการพัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
ระยะปี	พ.ศ.	2563–2575

วิสัยทัศน์	(Vision) 

สร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เพื่อคุณค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคง 
ทางอาหาร พลังงาน น�้า และการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

(Innovation for Life and Sustain)

นิยามวิสัยทัศน์ ก�าหนดไว้ ดังนี้

สร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน	เพื่อคุณค่าทางเศรษฐกิจ	หมายถึง	

 1) การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิชาการ เพ่ือรองรับการผลิตและพัฒนาผลผลิตพืชไร่ 
   และพืชทดแทนพลังงาน เพ่ือให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามหลัก หรือข้อปฏิบัติสากล

 2) การพัฒนาวิทยาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานของประเทศ เพื่อการเพิ่มของพืชไร่และ 
   พืชทดแทนพลังงาน กลุ ่มพืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วย อ้อย มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน  
   ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดฝักสดและพืชตระกูลถั่ว โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ และขีดความ 
   สามารถในการแข่งขันกับตลาดโลก

 3) การส่งเสริมพัฒนาวิชาการในกลุ่มพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่เป็นพืชทางเลือกใหม่  
   ประกอบด้วย พืชอัตลักษณ์ของประเทศ ประกอบด้วย งา ฝ้าย กัญชง เพ่ือสร้างโอกาส 
   ทางการตลาด และพืชเฉพาะกลุ่ม

 4) เสริมสร้างศักยภาพการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม พืชไร่เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (New S–curve)  
   ทัง้ด้านปรมิาณ คณุภาพ และการเพ่ิมมลูค่า ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บรโิภค 
   ด้วยราคาและคุณภาพที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น และมีผลตอบแทนคุ้มค่ากับปัจจัย 
   การผลิตต่างๆ ที่ลงทุนไป

สร้างความมั่นคงทางอาหาร	พลังงาน	น�้า	หมายถึง

 1) การจัดการวิชาการด้านการผลิตพืชไร ่และพืชทดแทนพลังงานที่ใช ้ส�าหรับการบริโภค 
   ภายในประเทศให้มีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ ปลอดภัย ลดการน�าเข้า ลดความสูญเสีย 
   ทางอาหาร เพิ่มการเข้าถึงอาหาร และการผลิตพืชไร่ที่ปลอดภัย ใช้น�้าให้เกิดประโยชน์และ 
   คุณค่าอย่างสูงสุด ไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภคและท�าลายสิ่งแวดล้อม

 2) การจัดการพืชทดแทนพลังงานให้มีความหลากหลาย เป็นพลังงานส�ารอง (Buffer Stock)  
   ภายในประเทศได้ในระดับที่ไม่กระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร
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การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	หมายถึง

 1) การผลิตและพัฒนาพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานที่ย่ังยืน มีความสมดุลในการพัฒนาในมิติ 
   เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อม มุง่เน้นให้เกดิการพฒันาในระดบัทีเ่หมาะสมและมเีสถียรภาพ 
   ทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร ไม่ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมในระบบนิเวศ 
   ของธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชน

 2) การผลติผลงานทางวชิาการและเทคโนโลยกีารผลติพชืไร่และพชืทดแทนพลงังาน เพือ่ขบัเคล่ือน 
   ประเทศไทยให้เป็นแหล่งผลิตคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ และมีมาตรฐานสากล

พันธกิจ	(Mission)

1. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ วิทยาการ และสร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่ พืชทดแทนพลังงาน 
รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เสริมสร้างความมั่นคง
ทางอาหารและพลังงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร และประชาชน

2. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพ สร้างคุณค่า มูลค่าที่สามารถแข่งขันได้ 
และเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. บูรณาการความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมพืชไร่และพืชทดแทน
พลังงาน ให้มีระบบบริหารจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมให้เกิด
คุณค่าสูงสุดต่อประเทศและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล มีความสามารถในการแข่งขัน และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

4. พฒันาสถาบนัวจิยัพชืไร่และพชืทดแทนพลังงานให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ทนัสมยั มธีรรมาภิบาล
และสร้างสรรค์นักวิจัยให้เป็นมืออาชีพ

ค่านิยม	(Value)	 

มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ทันสมัย ใส่ใจความย่ังยืน  
(Professionalism Creative Thinking Modernize and Sustain)
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เป้าประสงค์สูงสุด	(Ultimate	Goal)

1. ผลผลิตและมูลค่ารวมของพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานในประเทศ และการส่งออกของผลผลิต 
และผลิตภัณฑ์เติบโตอย่างต่อเนื่อง

 1.1) ผลผลิตรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี

 1.2) ผลผลิตรวมภายในประเทศที่เกิดจากการน�าวิทยาการและนวัตกรรมพืชไร่และพืชทดแทน
พลังงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุดอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี

2. ผลผลิตวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานมีคุณค่าต่อประเทศ สามารถเพิ่มศักยภาพในการ 
พึ่งพาตนเองทางการเกษตรมากขึ้น โดยสามารถลดการน�าเข้าหรือเพ่ิมคุณค่าของวัตถุดิบให้เกิดประโยชน ์
ทางด้านเศรษฐกิจและความม่ันคงทางอาหาร (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน�้ามัน)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี

3. ผลผลิตทางวิชาการและเทคโนโลยีการสร้างคุณค่าจากผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืชไร่อัตลักษณ์  
(งา ฝ้าย กัญชง) มีมูลค่าตลาดรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี 

4. ผลผลิตทางวิชาการและเทคโนโลยีพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (อ้อย ปาล์มน�้ามัน มันส�าปะหลัง  
และชีวมวลจากพืชไร่) สามารถเพิ่มสัดส่วนการใช้พืชมาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2575 และสามารถลดต้นทุนทางด้านพลังงานแก่เกษตรกร

5. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้นจากการน�าผลผลิตทางวิชาการและเทคโนโลยีพืชไร่และพืชทดแทน 
พลังงานไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 4 ต่อปี และสร้างงาน อาชีพ แก่ประชาชน ชุมชนอย่างมั่นคง ในรูปแบบ 
วิสาหกิจชุมชนที่ เข ้มแข็งมากกว่า 100 กลุ ่ม และสร้างรายได้แก่ผู ้ประกอบการเติบโตไม่น ้อยกว่า 
ร้อยละ 15 ต่อปี

6. สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานเป็นองค์กรที่มีบุคลากรมืออาชีพ ทันสมัย ก้าวหน้า  
มีสมรรถนะสูง เป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

7. ดัชนีความเชื่อม่ันและการยอมรับผลงานทางวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานของเกษตรกร  
สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ ที่มีต่อสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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ทิศทางการพัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
ระยะปี	พ.ศ.	2563–2575

จุดยืนและต�าแหน่งการพัฒนายุทธศาสตร์	(Strategic	Positioning	:	SP)

1) ยกระดบัการให้บริการ สูค่วามเป็นเลศิ ตอบสนองความต้องการ สะดวก รวดเรว็ ประหยดั คุม้ค่า โปร่งใส 
เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิทยาการการผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และเป็นห้องปฏิบัติการกลางของชาต ิ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานในระดับสากล (Center of Excellent  
One stop service) พร้อมการพัฒนาระบบบริหารสู ่องค์กรสมรรถนะสูง มีขีดความสามารถเท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
ในการพัฒนาพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน สร้างสรรค์งานวิชาการ นวัตกรรมพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและคุณภาพของผลผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร 
ด้วยบุคลากรของสถาบันที่มีสมรรถนะ: คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม มีจิตส�านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน 
เป็นมืออาชีพในการท�างานสู่องค์กรสีเขียว (Green Office) เติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
เป็นสถาบันที่มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

2) การพฒันาเทคโนโลยกีารผลติพชืไร่อตุสาหกรรม (อ้อย มนัส�าปะหลัง ปาล์มน�า้มนั ข้าวโพดเล้ียงสตัว์  
ข้าวโพดฝักสด พืชตระกูลถั่ว และพืชไร่อุตสาหกรรมอื่นที่มีศักยภาพในอนาคต) ให้ได้มาตรฐาน แข่งขันได ้
ในเวทีโลก และเพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ และการส่งออก เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
พืชไร่อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อ 
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศโลก น�าพาประเทศให้เป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พชืไร่อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และผูป้ระกอบการ 
เสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการรวบรวมสินค้าพืชไร่อุตสาหกรรมของประเทศ 
และอาเซียน น�ามาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าในการส่งออกภายใต้แบรนด์ของ 
ประเทศที่เข้มแข็ง

3) การสร้างสรรค์วิชาการ และนวัตกรรมพืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มผลิตภาพเชิงปริมาณ 
คณุภาพ มลูค่า ความหลากหลาย ความปลอดภยั บนพืน้ฐานปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ลดความเหลือ่มล�า้  
และยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหารของประเทศ เสริมสร้างเครือข่าย 
ด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิดความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะพืชตระกูลถ่ัว 
หรือพืชอื่นๆ เพ่ือลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ

4) การบริหารจัดการเทคโนโลยี วิทยาการด้านพืชทดแทนพลังงาน (ปาล์มน�้ามัน อ้อย มันส�าปะหลัง) 
หนนุเสรมิการพฒันา ทัง้ด้านปริมาณ และคณุภาพ เพือ่รองรบัความมัน่คงทางพลังงานของประเทศ ลดต้นทุน
การผลิตของเกษตรกร และเพิ่มศักยภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขัน



9แผนการพัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ระยะปี พ.ศ. 2563–2575

5) สร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ และเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมและขยายผลการผลิตพืชไร่ที่มีคุณภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของ 
การผลิตพืชไร่เพ่ือน�าเสนอการใช้การตลาดน�าการผลิต ให้มีช่องทางจ�าหน่ายหลากหลายและเป็นธรรม  
ภายใต้ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม วิถีชุมชน และระบบมาตรฐานสากล ให้ความส�าคัญกับ 
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ที่สามารถรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  
การตลาด และการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพอย่างย่ังยืน

6) การใช ้เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากพืชไร ่และ 
พืชอัตลักษณ์ประเทศ (งา ฝ้าย กัญชง) หนุนเสริมเศรษฐกิจ รักษาฐานรายได้เดิม สร้างฐานรายได้ใหม่  
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มคุณค่า มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาพืชไร่ที่เช่ือมโยงกับ 
การท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ  
มูลค่า และความหลากหลาย สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีทักษะเกี่ยวกับพืชไร่และพืชอัตลักษณ ์
ให้มีความสามารถในการแข่งขัน

การประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมขององค์กรต่อการขับเคลื่อนจุดยืนทาง 

ยุทธศาสตร์	(SWOT	Analysis)

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ได้วิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันขององค์กรโดยน�าเคร่ืองมือ 
ทางการบริหาร SWOT Analysis มาใช้ เพ่ือค้นหาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการด�าเนินงาน 
ด้วยการวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา โดยมองว่าการวิเคราะห์หาจุดแข็ง 
หรือจุดเด่นภายในองค์กร (Strength) จะท�าให้การด�าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ และพยายามควบคุมจุดอ่อน 
หรอืข้อด้อย (Weakness) ภายในองค์กรทีท่�าให้การด�าเนินงานไม่บรรลผุลสมัฤทธิ ์ในขณะเดยีวกนัวเิคราะห์หา 
โอกาสหรือปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก (Opportunity) ที่ท�าให้การด�าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ และเฝ้าระวัง 
อุปสรรคหรือภาวะคุกคามจากภายนอก (Threat) ที่ท�าให้การด�าเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิ ท�าให้ได ้
ผลการวิเคราะห์องค์กร ดังนี้

จุดแข็ง	(Strengths)

S1  มต้ีนทนุองค์ความรูท้างการวิจยัพชืไร่และพชืทดแทนพลังงานหลากหลายสาขาวิชา และมบุีคลากร 
ที่มีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมในทุกกระบวนการ มีผลงานเด่นในด้าน 
การปรับปรุงพันธุ์พืช การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูล และสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 
ด้านพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ซึ่งเกษตรกรหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

S2  มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาด้านพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ  
รวม 10 ศูนย์ ที่รับผิดชอบในการวิจัย การบริการวิชาการ การฝึกอบรม พัฒนา และเป็นศูนย์เรียนรู ้  
ที่มีความเป็นเลิศด้านพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานตามบริบทของพ้ืนที่ และมีความพร้อมของห้องปฏิบัติการ 
เพื่อการวิจัยและพัฒนาที่มีมาตรฐาน
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S3  สถาบนัวจิยัพชืไร่และพืชทดแทนพลงังานมคีวามร่วมมอืด้านวชิาการกบัหน่วยงานทัง้ภายในประเทศ 
และต่างประเทศ มีบุคลากรหลากหลายสาขาวิชา สามารถยกระดับปริมาณและคุณภาพวัตถุดิบของพืชไร่ 
และพืชทดแทนพลังงาน และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างชัดเจน ท�าให้ผลงานวิจัยน่าเชื่อถือ และเป็นที่
ยอมรับของสังคม เป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่เกษตรกรเช่ือมั่น เช่ือถือ และไว้วางใจ

S4  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน มีพันธุ์และเช้ือพันธุกรรม และเทคโนโลยีการผลิต  
ที่มีศักยภาพในการผลิต มีคุณค่าทางอาหาร มีมูลค่าทางการตลาด และเป็นพืชไม่ตัดแต่งทางพันธุกรรม 
(Non–GMOs) มีต้นแบบของการผลิตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัย

S5  มีกฎหมายที่อยู ่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตรตามภารกิจ ที่เป ็นส่วนส�าคัญ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ การพัฒนางานวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรม

จุดอ่อน	(Weaknesses)

W1 โจทย์การวิจัย ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  
ไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า ท�าให้ไม่เกิดการเชื่อมโยงและการใช้ประโยชน์  
การบูรณาการร่วมกับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง

W2 ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และคลังความรู้ทางวิชาการ ไม่ทันสมัยและครอบคลุม  
ยังไม่สามารถรองรับการบริการแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ ช่องทางการส่ือสาร 
และการสร้างการรับรู้ ยังไม่หลากหลาย และไม่สามารถเช่ือมโยงกันเป็นฐานข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ 
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

W3 โครงสร้างและระบบงานวิชาการขององค์กรยังไม่ครอบคลุมสาขาวิชาที่สอดคล้อง และรองรับ 
กับงานวิจัยและนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหารในอนาคต การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ยังไม่สอดคล้องกับภารกิจในอนาคต และความจ�าเป็นตามยุทธศาสตร์ชาติ ขาดการจัดการความรู ้  
การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การท�างานจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ขาดบุคลากร 
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการจัดการความรู้ทางวิทยาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ให้เกิดคุณค่า 
และมูลค่าทางเศรษฐกิจ

W4 ขาดเคร่ืองมือที่ทันสมัยที่สนับสนุนงานวิจัยเชิงลึก เพื่อต่อยอดและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 
จากพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และห้องปฏิบัติการบางส่วนยังไม่สามารถด�าเนินงานวิจัยได้ครบถ้วน  
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

โอกาส	(Opportunities)

O1  ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนการปฏริปูประเทศ และแผนแม่บทการพัฒนาประเทศ เน้นความส�าคญั 
กับการเสริมสร้าง และพัฒนาประเทศให้เป็นมหาอ�านาจทางการเกษตร การสร้างคุณค่า มูลค่าของผลผลิต  
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
เศรษฐกิจสีเขียว และการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
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O2 การเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากภาคการเกษตร และการพัฒนาประเทศ 
ที่มีความต้องการทางอาหารและพลังงาน เป็นโอกาสในการพัฒนาผลผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  
รองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

O3 วิถีชีวิตของชุมชน ประชาชน ยึดโยงกับผลผลิตพืชไร่ และกระแสการบริโภคอาหารปลอดภัย  
อาหารสุขภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นโอกาสในการพัฒนาพืชไร่เพ่ือความมั่นคงทางอาหาร  
ผลผลิตพืชไร่เฉพาะกลุ่ม และพืชไร่คุณภาพ

O4 ความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาการวิจัย 
ด้านพืชไร่ และโอกาสในการน�าผลผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน มาแปรรูป  
สร้างมูลค่าเพิ่ม เพ่ือการใช้ในประเทศ และส่งออก การรวมกลุ่มของสมาคมอาเซียน เพื่อลดอุปสรรคในการ 
น�าเข้าวัตถุดิบและเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต

O5 มีแหล่งทุนจากหลากหลายช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สามารถน�ามาใช้ในการ 
ต่อยอดการวิจัยพัฒนา และการริเร่ิมสร้างสรรค์นวัตกรรม

O6 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือดิจิทัล ที่เป็นโอกาสในการพัฒนาการวิจัย  
การสื่อสารองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการเกษตรแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และเครือข่ายที่มีความสามารถ 
ด้านการผลิตพืชไร่ (Smart Famer) มีเทคโนโลยีการส่ือสารที่ทันสมัย ท�าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ได้เร็วข้ึน

O7 ปาล์มน�้ามัน อ้อย มันส�าปะหลัง มีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทนและการส่งออก  
และปัจจุบันมีความตื่นตัวด้านพลังงานทดแทน มีความต้องการพลังงานธรรมชาติและสะอาดเพิ่มขึ้น  
เพ่ือทดแทนพลังงานจากฟอสซิล เป็นโอกาสให้ต้องเร่งพัฒนาพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการผลิตพืชเพื่อ 
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเทศไทยมีผู ้ประกอบการ โรงงานแปรรูป  
ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพจ�านวนมากและหลากหลายผลิตภัณฑ์

O8 พื้นที่ปลูกที่มีความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสมต่อการผลิต 
พืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

O9 มีสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการและการพัฒนาเทคโนโลยีพืชไร่และพืชทดแทน 
พลังงาน ที่สามารถเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาการผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 

ของประเทศให้แข่งขันได้

อุปสรรค	(Threats)

T1  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ภัยธรรมชาติ การเคลื่อนย้ายพืชโดยการลักลอบ 
น�าเข้าผลผลิต การเส่ือมลงของคุณภาพดินจากการท�าการเกษตรที่ใช้สารเคมี ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด 
ของโรคและแมลงศัตรูพืช และเกิดศัตรูพืชอุบัติใหม่

T2  การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบายของรัฐบาล ท�าให้การพัฒนาขาดความต่อเนื่อง ขาดการวางแผน 
เชิงนโยบายในการสร้างสมดุลการผลิตเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร อุตสาหกรรม และพลังงาน ที่สามารถ 
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
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T3  การเปลี่ยนแปลงของวิถีสังคม เกษตรกรเริ่มมีอายุมากขึ้น เกษตรกรมีภาวะหนี้สิน วิถีการ 
ท�าการเกษตรรปูแบบเดมิ ไม่ทนัต่อการเปลีย่นแปลง โดยเฉพาะในการเรียนรูท้างวิชาการและวิทยาการทางด้าน 
พืชไร่และพืชทดแทนพลังงานต่อใหม่ๆ มีการใช้สารเคมีมากขึ้น เป็นอุปสรรคส�าคัญในการพัฒนาผลผลิต 
คุณภาพ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

T4  ราคาผลผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานมีความผันผวน การกีดกันทางการค้าส่งผลกระทบ 
ต่อการส่งออก และการลดปริมาณการใช้วัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศ

T5  ขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรต้องพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลกระทบ 
ต่อการพัฒนาผลผลิต รวมถึงการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรไม่สอดคล้องกับการพัฒนาการผลิต 
เชิงอุตสาหกรรม ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น

T6  การเข้าถึงข้อมูลทางด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจของหน่วยงานภาครัฐ 
ยังขาดการเชื่อมโยงท�าให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลซึ่งกันและกันได้

T7  จุดยืน ต�าแหน่ง และการพัฒนาตามยุทธศาสตร์พืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ในภาพรวมของ 
ประเทศ ยังไม่ชัดเจน ขาดการพัฒนาแบบบูรณาการที่ต่อเน่ือง ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และไม่สอดคล้อง 
กับมุมมองเชิงภารกิจแห่งอนาคตของสถาบัน

T8  กฎ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง  
การแข่งขัน และมีความจ�าเป็นต้องพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ 

T9  วงจรตลาดผลผลิตของพืชไร่อุตสาหกรรมมีการแข่งขันสูง และมีการแทรกแซงราคาจากประเทศ
ที่มีความเข้มแข็งกว่า หรือธุรกิจเอกชนที่ครองตลาดอยู่ก่อน ท�าให้กลไกของตลาดถูกบิดเบือนและขีดความ
สามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการของพืชไร่อุตสาหกรรมปรับตัวได้ไม่ทันการแข่งขัน อีกทั้งการวิจัย
ยังต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการและมีข้อจ�ากัดหลากหลาย ส่งผลให้ยังไม่สามารถทันต่อการแข่งขัน

ประเด็นยุทธศาสตร์	(Strategic	Issue)

ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์

 1.  การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ทันสมัย สมรรถนะสูง

 2.  การพัฒนาวิทยาการเทคโนโลยีพืชไร่เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 3.  การบริหารจัดการพืชทดแทนพลังงานเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ลดต้นทุน 
    ทางการเกษตร

 4.  การจัดการพืชไร่เพ่ือความม่ันคงทางอาหาร และคุณภาพชีวิต

 5.  การจัดการพืชไร่อัตลักษณ์ประเทศให้เข้มแข็ง ครบวงจร เพื่อเพิ่มคุณค่า มูลค่า

โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีกลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน โครงการ ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1

การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ	ทันสมัย	สมรรถนะสูง

1.	หลักการและเหตุผล

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งสภาพแวดล้อมของโลก สภาพแวดล้อมของชาติ รวมถึง 
แนวคิดของประชาชนที่มีต่อการท�างานของภาครัฐ องค์กรภาครัฐ จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการ 
ทางความคิด (Mindset) น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการท�างานที่ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง องค์กรภาครัฐต้องมีการบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ ก�าหนดวิสัยทัศน์  
เป้าหมาย แผนปฏิบัติ ที่สอดคล้องกันและไปในทิศทางเดียวกัน สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  
ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ว่า “สร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เพื่อคุณค่าทางเศรษฐกิจ  
และความมัน่คงทางอาหาร พลงังาน น�า้ และการเติบโตบนคณุภาพชีวิตทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื” 

การมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานต้องพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลาง 
ข้อมูล สารสนเทศ มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรที่ใช้ในการพัฒนาการผลิตพืชไร่และพืชทดแทน 
พลังงานของไทย ซ่ึงเป็นข้อมูลความรู้ที่ทันสมัย ทันสถานการณ์ และสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้  
ยังต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การส่งมอบผลผลิตและบริการของสถาบันวิจัย 
พืชไร่และพืชทดแทนพลังงานสู่ผู้ใช้ประโยชน์ สอดประสานกันอย่างมีคุณค่า โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุน 
การเกษตรของไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน บนความมั่นคง ย่ังยืนทางอาหารทั้งด้านผลิตภาพ 
และคุณภาพ และที่ส�าคัญต้องเป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
ขององค์กร ตั้งอยู่บนการพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ

2.	 วัตถุประสงค์

1) เพ่ือให้สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานเป็นกลไกระดับชาติที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว  
มีความเป็นมืออาชีพของบุคลากรในการเสริมสร้างสมรรถนะและนวัตกรรมด้านการผลิตพืชไร่และพืชทดแทน 
พลังงานของประเทศ เป็นต้นแบบขององค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อม

2) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้าน 
พืชไร่และพืชทดแทนพลังงานของประเทศให้มีขีดความสามารถสูง แข่งขันได้ในระดับสากล

3) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นว่าสามารถสร้างสรรค์ผลงาน 
วิชาการที่มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ

4) เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางวิชาการและการบริหารจัดการ

5) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย สอดคล้องกับภารกิจ ความจ�าเป็นในอนาคต  
และยกระดับสถาบันสู่องค์กรดิจิทัล



14 แผนการพัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ระยะปี พ.ศ. 2563–2575

3.	 เป้าหมายการพัฒนา	(Goal)

ระยะสั้น	(2563–2565) ระยะกลาง	(2566–2570) ระยะยาว	(2571–2575)

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน

พลังงาน เป็นองค์กรประสิทธิภาพ 

คล่องตัว เป็นมืออาชีพ มีกระบวน

ทัศน์ใหม่ในความจ�าเป็นของภารกิจ

แห่งอนาคต มีศักยภาพในการ 

สร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มจากองค์ความรู้  

ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร  

และอุตสาหกรรมพืชไร่ อย่างเป็น

รูปธรรมและบริการด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Smart Institute)

– สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน 

 พลังงาน เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ 

 ด้านงานวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน 

 พลังงาน ทันสมัย บริหารจัดการ  

 มผีลงานในระดบัชาตแิละนานาชาติ

– ศูนย์วิจัยพืชไร่และศูนย์วิจัย 

 ปาล์มน�้ามัน ในภูมิภาคทุกแห่ง 

 เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศใน 

 การวจัิยเฉพาะด้านในภมิูภาคนัน้ๆ

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน

พลงังาน มสีมรรถนะสูง มกีารบริหาร 

จัดการอย่างมีคุณภาพ ผ่านการ

รับรองการพัฒนาองค์กรสู่สากล 

ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  

(High performance institute)  

มีผลงานโดดเด่นในระดับนานาชาติ  

เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นใน 

สังคมวิทยาการเทคโนโลยีการผลิต 

และพัฒนาพืชไร่ระดับสากล

4.	 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์	(Goal)

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานเป็นองค์กรทางวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานท่ีมี 
ขีดความสามารถสูง มีศักยภาพในระดับสากล ได้รับการยอมรับ และเช่ือมั่นจากเกษตรกร ผู้ประกอบการ  
และภาคส่วนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง

5.	 กลยุทธ์	มาตรการ	และแนวทางปฏิบัติ

	 กลยุทธ์ที่	1		ปรับองค์กรให้มีความคล่องตัว	 ทันสมัย	 ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	
และนวัตกรรมวิชาการพืชไร่

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

 1)  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัย รองรับการจัดระบบฐานข้อมูลกลางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ของประเทศ  
เพ่ือการใช้ประโยชน์จากภาคีทุกภาคส่วน

 2)  การบริหารจัดการระบบข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมพืชไร่ของประเทศให้เป็น
เอกภาพ ครบถ้วน ครอบคลุม ทันสมัย สะดวกต่อการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทั้งในระบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ สร้างดิจิทัลแพลตฟอร์ม พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

 3)  การบริหารจัดการระบบงานวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยบูรณาการ 
ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพ่ือยกระดับ 
การจัดการผลผลิต เพิ่มมูลค่าและคุณภาพพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล  
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และบูรณาการความร่วมมือวิชาการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปรับบทบาทของศูนย์วิจัย 10 แห่งทั่วประเทศ 
ให้เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและบริการเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย มีความ
เชี่ยวชาญ เข้าถึงเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ จนเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างคุณค่า 
และมูลค่า สร้างเครือข่ายการวิจัยด้านพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ให้มีความเข้มแข็งโดยเฉพาะพืชไร่และ 
พืชทดแทนพลังงานตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

 4)  พัฒนาให้สถาบันฯ เป็น One stop data (management + system) โดยการ 

    4.1 การจัดการข้อมูลงานวิจัยและงานด้านบริหาร ให้เป็นหนึ่งเดียว สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย 
ได้ครบถ้วน ทันสมัย สะดวกต่อการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ 

    4.2 พฒันาบคุลากร ให้มสีมรรถนะ มคีวามรู้ความสามารถ ปรบัปรงุโครงสร้างระบบสารสนเทศ 
เพื่อรองรับการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

    4.3 ให้สถาบันฯ เป็นศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) และแหล่งอ้างอิง โดยใช้นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเชื่อมโยงสู่การพัฒนาทุกระดับ ทุกประเด็น และทุกพื้นที่

 5)  พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถรอบด้าน และน�าระบบเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ทันสมัย 
มาทดแทนบุคลากร 

 6)  ลดขั้นตอนการท�างานของระบบการปฏิบัติงานที่ยุ ่งยาก ซับซ้อน หลายขั้นตอน ให้สะดวก 
รวดเร็ว กระชับและมีประสิทธิภาพ ให้เป็น Smart office โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ มาช่วย 
ในการท�างาน พัฒนาสู่ส�านักงานที่ไร้กระดาษ (e–office) การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารสถาบัน
และศูนย์วิจัยทุกแห่ง

 7)  ริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยท�ามาก่อนในองค์กร สร้างสรรค์สถาบันให้เป็นองค์กรสีเขียว 
(green office) และให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสวนในที่ท�างาน (office in the garden and garden  
in the office) โดยการสร้างจิตส�านึกให้บุคลากรในสถาบัน ส่งเสริมให้มีการวิจัยสีเขียวด้วยการลดการใช้ 
สารเคมี ใช้ปัจจัยการผลิตอย่างประหยัด และคุ้มค่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงาน ลดการสร้าง 
มลพิษ ลดขยะ แยกขยะ ใช้เทคโนโลยีในการเปลี่ยนรูปแบบการท�างาน และการปรับใช้พลังงานทดแทน 
ในหน่วยงาน

 8)  การเพ่ิมประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการวิจัย พัฒนาด้านการเพิ่มมูลค่าและคุณค่า 
ของพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานตามภารกิจและยุทธศาสตร์ เช่น เครื่องมือหรือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการสื่อสาร 
หรือให้บริการทางห้องปฏิบัติการกับผู้ใช้บริการแบบ real time และทันสมัย การเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการวิจัยที่สามารถด�าเนินการได้ในระดับดีเอ็นเอ การสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและ 
ครบวงจร ห้องเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมที่ทันสมัย

 9)  จัดหาเคร่ืองจักรกลการเกษตรมาใช้ในศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาศูนย์วิจัยให้เป็นต้นแบบอัจฉริยะ
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	 กลยุทธ์ที่	2		 เสริมสร้างความเชี่ยวชาญทางวิทยาการพืชไร่	และความเป็นมืออาชีพแก่บุคลากร

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

 1)  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความเป็นมืออาชีพ  
โดยการแลกเปล่ียนความรู้กับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ การแสวงหาเครือข่ายร่วมงานวิจัย สนับสนุน 
ให้ทุนนักวิจัยเพื่อศึกษา ดูงาน ในสาขาวิชาที่ส�าคัญ 

 2)  พัฒนาให้นักวิจัย มีความรู้ความสามารถด้านอื่นๆ นอกจากงานวิจัยของหน่วยงาน เช่น  
งานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลก ทันสมัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  
และคาดการณ์ตลาดในอนาคต พร้อมให้ความส�าคัญกับการปรับกระบวนทัศน์ทางความคิดของบุคลากร 
ในการค�านึงถึงภารกิจในอนาคตของการเป็นหน่วยวิจัยสร้างคุณค่าทางการเกษตรของชาติ

 3)  ปรับระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรคุณภาพ 
และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรเชี่ยวชาญ วางมาตรการเฉพาะเพื่อดูแลและส่งเสริมบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง 
ให้การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท�าคุณประโยชน์สูงสุดทางวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

 4)  เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านการแปรรูป 
เพ่ือการสร้างคุณค่าของผลผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน บุคลากรด้านการบริหารจัดการ นักวิเคราะห ์
แผนและยุทธศาสตร์ และด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

 5)  เสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันในการเป็นศูนย์กลางของประเทศ สร้างนักวิจัยและ 
เกษตรกรมืออาชีพ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและเป็นศูนย์รวมความเป็นเลิศของเทคโนโลยีการผลิต 
พืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน พัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อรองรับความเป็นศูนย์กลาง 
ของประเทศ การพัฒนาระบบการจ้างงานวิธีการเฉพาะเพื่อให้ได้ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมงาน

	 กลยุทธ์ที่	3		ปรับระบบการสื่อสารองค์กร	ภารกิจ	สู่เกษตรกร	ผู้ประกอบการ	สังคม	และนานาชาต	ิ

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

 1)  สร้างสรรค์และพฒันาช่องทางดจิทิลั เพ่ือการส่ือสารภารกจิ ผลงาน องค์ความรู ้ ผลงานวิชาการ  
นวัตกรรมทางด้านพืชไร่ที่เข้าถึงกลุ ่มเป้าหมาย สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงผลงาน 
ทางวิชาการของสถาบันสู่การสร้างคุณค่าเพิ่มด้วยวิธีการที่หลากหลาย บูรณาการ และการปฏิบัติการเชิงรุก  
จัดท�าแพลทฟอร์มกลางของสถาบันฯ เพ่ือการสื่อสารที่เข้าถึง และทันสมัย

 2)  พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานสถาบันในระดับพื้นที่ เพ่ือการพัฒนาระบบการสื่อสาร  
การประชาสัมพันธ์ และการน�าองค์ความรู้เทคโนโลยี เพื่อการช้ีแนะ ช้ีน�า การพัฒนาพืชไร่และพืชทดแทน 
พลังงานแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
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 3)  ร่วมมือกับเกษตรกร ผู้น�าเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ในการร่วมเป็นเครือข่ายการสื่อสาร 
ภารกิจของสถาบัน พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรในการเป็นนักสื่อสารองค์กรที่มีขีดความสามารถ 
ในการเป็นนักประชาสัมพันธ์ และการใช้สื่อดิจิทัลมืออาชีพ ในการส่งเสริมเกษตรกรและภาคเอกชน  
ให้มีความสามารถที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อน และสร้างงานวิจัยได้เอง โดยสถาบันให้ความร่วมมือ สนับสนุน  
เป็นพี่เลี้ยงจนสามารถพ่ึงพาตนเองได้

 4)  การส่งเสริม สนับสนุน การจัดงาน มหกรรมวิทยาการเทคโนโลยีพืชไร่ทั้งในระดับอาเซียน  
ประเทศ และระดับพ้ืนที่ โดยให้หน่วยงานของสถาบันเป็นแหล่งจัดงาน ทั้งนี้ จะเน้นการพัฒนาระบบดิจิทัล  
เพื่อการจัดงานในรูปแบบของ Offline ที่สามารถเชื่อมโยงกับเกษตรกรที่สนใจเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  
และจัดท�า e–Journal เพ่ือการสื่อสารวิทยาการเทคโนโลยีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเกษตรกร  
ผู้ประกอบการ ที่จะน�าองค์ความรู้ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6.	 แผนงาน	และโครงการ

แผนงานพัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานสู่องค์กรสมรรถนะสูง

 1)  โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญบุคลากร

 2)  โครงการพัฒนาระบบ One Stop Data Management System: OSDM

 3)  โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยอัจฉริยะ

 4)  โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศแบบครบวงจร

 5)  โครงการพัฒนาสถาบันให้เป็น Smart office
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แผนงานพัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานสู่องค์กรสมรรถนะสูง

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

1.	โครงการพัฒนาความ 

	 เชี่ยวชาญบุคลากร

 1.1 พัฒนาบุคลากร 

  ให้มีความรู้ 

  ความสามารถ  

  เชีย่วชาญเฉพาะด้าน  

  มคีวามเป็นมอือาชพี  

  และรักษาไว้ซึ่ง 

  บุคลากรเชี่ยวชาญ

ได้บุคลากร 

ที่มีความรู้ 

ความสามารถ

เชี่ยวชาญ 

เฉพาะด้าน  

มีความเป็น 

มืออาชีพ

สวร. 

และ 

เครือข่าย

งบปกติ

 1.2 พัฒนาให้นักวิจัยมี 

  ความรู้ความสามารถ 

  รอบด้านเพื่อ 

  บูรณาการงานวิจัย 

  กับหน่วยงาน 

  ภายนอก

ได้นักวิจัย 

ที่มีความรู้ 

ความสามารถ 

รอบด้าน 

บรูณาการงานวจัิย 

กับหน่วยงาน

ภายนอก

สวร. 

และ 

เครือข่าย

งบปกติ

 1.3 สร้างระบบการ 

  จัดการความรู้

ได้ทายาทนักวิจัย

สืบทอดความรู้

ด้านพืชไร่และ 

พชืทดแทนพลงังาน

สวร. 

และ 

เครือข่าย

งบปกติ

 1.4 สร้างทีมพลัง 

  ร่วมนักวิจัย

ได้ทีมนักวิจัย 

ทรงพลงัขบัเคลือ่น 

องค์กรสู่ความ

เป็นเลิศ

สวร. 

และ 

เครือข่าย

งบปกติ
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แผนงานพัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานสู่องค์กรสมรรถนะสูง

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

2.	โครงการพัฒนาระบบ 

	 การจัดการข้อมูล 

 เบ็ดเสร็จ	ณ	จุดเดียว	 

 (One Stop Data  

 Management System  

 : OSDM)

 2.1 การปรับปรุง 

  โครงสร้างพื้นฐาน 

  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  ให้ทันสมัย  

  ส�าหรับการบริหาร  

  การจัดการระบบ 

  ข้อมูล (Big Data)  

  องค์ความรู้  

  เทคโนโลยีและ 

  นวัตกรรมพืชไร่ 

  ของประเทศ

ได้ระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศที่

ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ

สวร. 

และ 

เครือข่าย

ศสท.

งบปกติ

 2.2 การจัดท�า 

  แพลทฟอร์มกลาง 

  ของสถาบัน  

  เพื่อการสื่อสารที่ 

  เข้าถึงได้ทั้งภายใน 

  และภายนอกองค์กร

ได้แพลทฟอร์ม 

กลางของสถาบัน  

ที่มีประสิทธิภาพ

และทันสมัย

สวร. 

และ 

เครือข่าย

ศสท.

งบปกติ

3.	โครงการพัฒนาห้อง 

	 ปฏิบัติการวิจัยอัจฉริยะ

 3.1 การเพิม่ประสทิธิภาพ 

  ห้องปฏิบัติการ 

  เพื่อรองรับการวิจัย 

  พฒันาของพชืไร่และ 

  พชืทดแทนพลงังาน

ได้ห้องปฏิบัติการ

วิจัยพืชไร่และ 

พชืทดแทนพลังงาน 

ทีม่มีาตรฐานสากล

สวร. 

และ 

เครือข่าย

งบปกติ
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แผนงานพัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานสู่องค์กรสมรรถนะสูง

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

4.	โครงการพัฒนาศูนย์ 

	 ความเป็นเลิศ 

	 อย่างครบวงจร

 4.1 พัฒนาศูนย์วิจัย 

  ต้นแบบความ 

  เป็นเลิศด้านพืชไร่ 

  และพืชทดแทน 

  พลังงาน

ได้ศนูย์วจัิยต้นแบบ 

ความเป็นเลศิด้าน 

วิชาการพืชไร่ 

และพืชทดแทน

พลังงาน

สวร. 

และ 

เครือข่าย

งบปกติ

 4.2 พัฒนาศูนย์วิจัย 

  พชืไร่และพชืทดแทน 

  พลังงานให้เป็น 

  ศนูย์กลางการสือ่สาร 

  ภารกิจ ผลงาน  

  นวัตกรรมที่เข้าถึง 

  กลุ่มเป้าหมาย 

  ในระดับพื้นที่

ได้ศูนย์กลางแห่ง 

ความเป็นเลศิด้าน 

การบริการพืชไร่ 

และพืชทดแทน 

พลงังานทีท่นัสมยั 

ในพื้นที่

สวร. 

และ 

เครือข่าย

งบปกติ

 4.3 บูรณาการความ 

  ร่วมมืองานวิจัย 

  วทิยาการเทคโนโลยี 

  พชืไร่และพชืทดแทน 

  พลงังานทัง้ในระดบั 

  ประเทศอาเซียน  

  และสากล

ได้ศูนย์กลาง

ความร่วมมือ

ด้านการวิจัย

พัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม

ระดับชาติและ

นานาชาติ

สวร. 

และ 

เครือข่าย

งบปกติ

5.	โครงการพัฒนาสถาบัน 

	 ให้เป็น	Smart	office

 5.1 พัฒนาสถาบันสู่ 

  ส�านักงานไร้กระดาษ  

  ด้วยเทคโนโลยี

ได้ระบบ e–office  

ที่สามารถช่วยใน

การบริหารและ

ปฏิบัติงาน

สวร. 

และ 

เครือข่าย

งบปกติ

 5.2 สร้างสรรค์ พัฒนา  

  ส่งเสริม ให้สถาบัน 

  และศูนย์วิจัย  

  ลด ละ เลิก  

  การสร้างมลภาวะ

ได้องค์กรสีเขียว 

(green office)

สวร. 

และ 

เครือข่าย

งบปกติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2

การพัฒนาวิทยาการเทคโนโลยีพืชไร่	เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.	 หลักการและเหตุผล

พืชไร่อุตสาหกรรม ได้แก่ อ้อย มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน และข้าวโพด ส่วนใหญ่เป็นพืชที่ผลิต 
ส�าหรบัน�าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วกบัผลิตภณัฑ์ส�าหรบัอปุโภคและบรโิภค มคีวามส�าคญัอย่างมาก 
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและเก่ียวข้องกับสินค้าส่งออก ประเทศไทยผลิต 
พืชไร่อุตสาหกรรม ดังนี้ 

       ประเทศไทยมพีืน้ทีป่ลกูอ้อยประมาณ 10 ล้านไร่ ผลผลิตอ้อยปีละประมาณ 100 ล้านตนั  
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกน�้าตาลที่ท�ามาจากอ้อยที่จัดว่าเป็นรายใหญ่ของโลก โดยสามารถผลิต 
และส่งออกน�้าตาลได้มากเป็นอันดับ 2 ของโลก คิดเป็นมูลค่าของผลผลิตแปรรูปจากอ้อย ประมาณ  
200,000 ล้านบาท

       มันส�าปะหลังมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 7.5 ล้านไร่ ได้ผลผลิตปีละประมาณ 30 ล้านตัน  
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังรายใหญ่ที่สุดของโลก คิดเป็นมูลค่าประมาณ  
100,000 ล้านบาท

       ปาล์มน�้ามันมีพื้นที่ปลูกประมาณ 4.4 ล้านไร่ ผลผลิตน�้ามันปาล์มดิบปีละประมาณ  
2–3 ล้านตัน ใช้ส�าหรับผลิตน�้ามันบริโภค 1.2 ล้านตัน และใช้ส�าหรับผลิตไบโอดีเซล 1.2 ล้านตัน ซึ่งผลผลิต 
น�้ามันปาล์มดิบเพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ

       ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีพื้นที่ปลูกประมาณ 6.5 ล้านไร่ ผลผลิตปีละประมาณ 4.5 ล้านตัน  
ส�าหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ที่ต้องการ 
ประมาณ 6.5 ล้านตัน

       ข้าวโพดฝักสด ได้แก่ ข้าวโพดหวาน มีพื้นที่ปลูกประมาณ 245,600 ไร่ ข้าวโพดฝักอ่อน  
มพีืน้ทีป่ลกูประมาณ 171,200 ไร่ และข้าวโพดข้าวเหนยีว มพีืน้ทีป่ลกูประมาณ 35,200 ไร่ โดยประเทศไทย 
เป็นผู้ส่งออกข้าวโพดฝักอ่อนแปรรูปเป็นอันดับ 1 ของโลก คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,327 ล้านบาทต่อปี  
ในขณะทีส่่งออกข้าวโพดหวานบรรจกุระป๋อง เป็นอนัดับ 3–4 ของโลก มลูค่าประมาณ 7,688 ล้านบาทต่อปี

ปรมิาณความต้องการใช้พชืไร่อตุสาหกรรมมแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ เนือ่งจากการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม  
และจากประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้น แต่จากข้อจ�ากัดของพื้นที่เพาะปลูก และเทคโนโลยีการผลิตที่มีอยู่ รวมทั้ง 
ผลกระทบจากสภาวะภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไปท�าให้เกิดความความเสียหายของผลผลิต ดังนัน้ ความท้าทาย 
ของระบบการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม คือ การเพิ่มปริมาณผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  
ทีเ่พิม่ขึน้บนพืน้ทีป่ลกูเท่าเดมิหรอืลดลง ภายใต้ความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศและธรรมชาติทีเ่ปล่ียนแปลง  
จ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง โดยการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการท่ีดี 
เพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างก้าวกระโดด
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ประเทศไทยเป็นประเทศที่ค่อนข้างได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ มีความหลากหลายทางชีวภาพอันเป็น 
พื้นฐานทางเกษตรกรรม แต่หลังการปฏิวัติเขียว (Green Revolution) จากยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม 
ของรัฐบาล ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2504 เปลี่ยนรูปแบบ 
การเกษตรของไทยด้วยการใช้ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง เกิดการพึ่งพาปัจจัยการผลิต  
เช่น สารเคมแีละปุย๋เคมจีากต่างประเทศ การใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างไม่มปีระสิทธิภาพ ขาดการบ�ารงุรกัษา  
รวมถึงการระบาดของศัตรูพืชที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม กลายเป็นความเสี่ยง 
ด้านความมั่นคงทางอาหารของประเทศในอนาคต หากไม่มีการจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและ 
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการ 
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในระยะ 30 ปีข้างหน้ามากเป็นอนัดบัท่ี 14 จาก 170 ประเทศ อกีทัง้การเกษตร 
ในอนาคตนั้น เทคโนโลยีจะท�าให้สามารถเพาะปลูกได้ในทุกๆ ที่ แม้แต่การเพาะปลูกในโรงเรือน ไม่ได้ขึ้นกับ 
แหล่งภูมิศาสตร์อันเป็นข้อได้เปรียบอีกต่อไป

การพัฒนาองค์กรเพ่ือให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี ได้อย่างย่ังยืน  
จึงจ�าเป็นต้องก�าหนดให้มียุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของประเทศในปัจจบุนัทีม่ปัีญหา 
ความเส่ือมโทรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลาย 
ทางชวีภาพทีถ่กูคกุคาม ทรัพยากรน�า้ทีไ่ม่สามารถจดัสรรได้ตามความต้องการอย่างเตม็ศกัยภาพ และความเสีย่ง 
ในการขาดแคลนน�้าในอนาคต นอกจากนี้ การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหา  
อุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพิ่มข้ึน  
โดยมุ่งขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจสามมิติ คือ ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ระบบเศรษฐกิจ 
หมนุเวยีน (Circular Economy) และระบบเศรษฐกจิสเีขียว (Green Economy) หรอื BCG โมเดล ซึง่มุง่แก้ไข 
ปัญหามลพิษ เพ่ือลดผลกระทบต่อโลกอย่างย่ังยืน

2.	 วัตถุประสงค์

1) เพื่อวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิตพืชไร ่
อุตสาหกรรม ได้แก่ อ้อย มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน ข้าวโพด ให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอต่อ 
ความต้องการของประเทศ

2) ส่งเสริม สนับสนุน การเชื่อมโยงการจัดการพืชไร่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเกิดมูลค่า 
เศรษฐกิจฐานชีวภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวกับอาหาร อุตสาหกรรมต่อเนื่อง  
สินค้าส่งออก และแข่งขันได้



23แผนการพัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ระยะปี พ.ศ. 2563–2575

3.	 เป้าหมายการพัฒนา	(Goal)

ระยะสั้น	(2563–2565) ระยะกลาง	(2566–2570) ระยะยาว	(2571–2575)

การเพิ่มผลิตภาพพืชไร่อุตสาหกรรม

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งด้าน

ปริมาณ คุณภาพ และเพิ่มมูลค่า

วัตถุดิบ วิทยาการพืชไร่ที่สามารถ

เพิ่มผลผลิตพืชไร่เชิงอุตสาหกรรม 

ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น 

การสร้างสรรค์วิชาการและ

เทคโนโลยกีารผลติพชืไร่อุตสาหกรรม 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น�าไปสู่

การพัฒนาความหลากหลายของ

การแปรรูปวัตถุดิบสินค้าพืชไร่

อุตสาหกรรมจนสามารถเพิ่มรายได้

ของเกษตรกรผู้ประกอบการ

สร้างสรรค์วิชาการและเทคโนโลยี

การผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถ

เพิ่มรายได้มวลรวมของประเทศ 

จากอุตสาหกรรมพืชไร่เพิ่มมากขึ้น

อย่างต่อเนื่อง และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

4.	 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์	(Goal)

1) วิชาการและเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางอุตสาหกรรมพืชไร่ ที่เติบโต 
อย่างต่อเน่ือง

2) ปริมาณวัตถุดิบเพียงพอ ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ ท�าให้ผู้ประกอบการสามารถ  
ส่งออกผลิตภัณฑ์ได้ ระบบอุตสาหกรรมที่น�าวัตถุดิบไปแปรรูปมีความย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3) ลดต้นทุนการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม โดยการผลิตต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5.	 กลยุทธ์	มาตรการ	และแนวทางปฏิบัติ

	 กลยุทธ์ที่	1		การวิจัยพัฒนา	 สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม	 เพ่ือเพ่ิม 
มูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

 1)  วจิยัและพฒันาพชืไร่อตุสาหกรรมพันธ์ุใหม่ๆ ให้มคีวามทนทานต่อสภาพแวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลง  
ให้มีผลผลิต คุณภาพ และปริมาณสารส�าคัญสูง

 2)  วจิยัและพัฒนานวตักรรมเทคโนโลยีการผลติ เทคโนโลยีชีวภาพ เพือ่สร้างคณุค่า และมลูค่าเพิม่ 
ของพืชไร่อุตสาหกรรม รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมของตลาดเฉพาะกลุ่ม และความต้องการของ 
ผู้ประกอบการ ทั้งด้านการเกษตร และด้านเภสัชกรรม และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลย ี
การผลิตเฉพาะพืน้ที ่ และแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ีเพือ่รองรบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและสังคมเกษตร

 3)  การสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลระยะไกล เพื่อการบริหารจัดการการผลิต 
พืชไร่อุตสาหกรรมและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วยระบบการผลิตแบบแม่นย�า (Precision 
Agriculture)
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 4)  วิจัยและพัฒนาการใช้เคร่ืองจักรกลเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านแรงงาน และสร้างหลัก
เกณฑ์การปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล ส�าหรับพืชไร่อุตสาหกรรม พร้อมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือกับ 
ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 5)  ส่งเสรมิและขยายผลนวตักรรมการผลิตพชืไร่อตุสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อปุทานและห่วงโซ่คณุค่า

	 กลยุทธ์ที่	2		 บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมกับองค์กร 
ภาคีทั้งในและต่างประเทศ

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

 1)  บูรณาการด้านข้อมูล (Big Data) ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการวิเคราะห์สถานการณ์  
วางแผนและประสานงานการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม ประเมินปริมาณความต้องการใช้ผลผลิตพืชไร่ 
อุตสาหกรรมครบวงจร

 2)  บูรณาการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
พืชไร่อุตสาหกรรม

 3)  บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตที่มีความหลากหลายและ
เพิ่มมูลค่า เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวัตถุดิบพืชไร่อุตสาหกรรมแปรรูปตลอดห่วงโซ่คุณค่า

 4)  แลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรมพืชไร่อุตสาหกรรมจากต่างประเทศ เพื่อสร้างความหลากหลาย 
ทางพันธุกรรม ส�าหรับใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ให้มีลักษณะเฉพาะ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
เพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ ต้านทานโรคและแมลงศัตรูอุบัติใหม่

6.	 แผนงาน	และโครงการ

แผนงานนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 1)  โครงการพฒันาพันธุพ์ชืไร่อตุสาหกรรมทีใ่ห้ผลผลติและคณุภาพสงู เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม 
ที่เปล่ียนแปลง

 2)  โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อตุสาหกรรมอย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสม

 3)  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชไร่อุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

 4)  โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลระยะไกลในพืชไร่อุตสาหกรรม

 5)  โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต

 6)  โครงการพัฒนาและขยายผลการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน (GAP GMP)

 7)  โครงการส่งเสริมและขยายผลนวัตกรรมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานและ
ห่วงโซ่คุณค่า



25แผนการพัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ระยะปี พ.ศ. 2563–2575

แผนงานนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

1. โครงการวิจัยและพัฒนา 

 พันธุ์พืชไร่อุตสาหกรรม 

 เพื่อผลผลิตและ 

 คุณภาพสูงเหมาะสมต่อ 

 สภาพแวดล้อม 

 ที่เปลี่ยนแปลง

พันธุ์พืชไร่

อตุสาหกรรม 

ผลผลิตและ

คุณภาพสูง 

เหมาะสมต่อ 

สภาพ

แวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลง

สวร. 

ศวร.ขอนแก่น

ศวร.สุพรรณบุรี

ศวร.นครสวรรค์

ศวร.ระยอง

ศวร.ชัยนาท

ศวป.สุราษฎร์ธานี

ศวป.กระบี่

งบปกติ

แหล่งทุน

ภายนอก

 กิจกรรม 1 การวิจัย 

  และพัฒนาพันธุ์ 

  อ้อยโรงงานเพื่อ 

  ผลผลิตและน�า้ตาลสงู

 กิจกรรม 2 การวิจัย 

  และพัฒนาพันธุ์ 

  มันส�าปะหลังเพื่อ 

  ผลผลิตและแป้งสูง

 กิจกรรม 3 การวิจัย 

  และพัฒนาพันธุ์ 

  ข้าวโพดเพื่อผลผลิต 

  และคุณภาพสูง

 กิจกรรม 4 การวิจัย 

  และพัฒนาพันธุ์ 

  ปาล์มน�้ามัน 

  เพื่อผลผลิตน�้ามัน 

  และสารส�าคัญสูง

สารส�าคัญสงู  

ได้แก่

ปาล์มน�้ามัน 

: วิตามินอี 

แคโรทีนอยด์  

น�า้มนัเมล็ดใน

Coenzyme 

Q10  

กรดไขมัน 

มนัส�าปะหลงั  

: กลูเต็น 

อะไมโลส
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แผนงานนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

2. โครงการวิจัยและพัฒนา 

 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 

 อุตสาหกรรมอย่างมี 

 ประสิทธิภาพและ 

 เหมาะสมเฉพาะพื้นที่

เทคโนโลยี

การผลติพชืไร่

อตุสาหกรรม

เฉพาะพื้นที่

สวร.

ศวร.ขอนแก่น

ศวร.สุพรรณบุรี

ศวร.นครสวรรค์

ศวร.ระยอง

ศวป.สุราษฎร์ธานี

ศวป.กระบี่

กปผ.

สทช.

งบปกติ

แหล่งทุน

ภายนอก

 กิจกรรม 1 วิจัยและ 

  พัฒนาเทคโนโลย ี

  การผลิตอ้อยอย่างมี 

  ประสิทธิภาพและ 

  เหมาะสมเฉพาะพืน้ที่

 กิจกรรม 2 วิจัยและ 

  พัฒนาเทคโนโลย ี

  การผลติมันส�าปะหลงั 

  อย่างมีประสิทธิภาพ 

  และเหมาะสม 

  เฉพาะพื้นที่

 กิจกรรม 3 วิจัยและ 

  พัฒนาเทคโนโลย ี

  การผลิตข้าวโพด 

  เลี้ยงสัตว์อย่างมี 

  ประสทิธภิาพและ 

  เหมาะสมเฉพาะพืน้ที่

 กิจกรรม 4 วิจัยและ 

  พัฒนาเทคโนโลย ี

  การผลิตปาล์มน�้ามัน 

  อย่างมปีระสทิธภิาพ 

  และเหมาะสม 

  เฉพาะพื้นที่

 กิจกรรม 5 วิจัยและ 

  พัฒนาเทคโนโลย ี

  การอารักขาพืชไร่ 

  อุตสาหกรรมที่มี 

  ประสิทธิภาพ



27แผนการพัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ระยะปี พ.ศ. 2563–2575

แผนงานนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

 กิจกรรม 6 วิจัยและ 

  พัฒนาเทคโนโลย ี

  ชีวภาพเพื่อการผลิต 

  พืชไร่อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี

การผลติพชืไร่

อตุสาหกรรม

เฉพาะพื้นที่

สวร.

ศวร.ขอนแก่น

ศวร.สุพรรณบุรี

ศวร.นครสวรรค์

ศวร.ระยอง

ศวป.สุราษฎร์ธานี

ศวป.กระบี่

กปผ.

สทช.

งบปกติ

แหล่งทุน

ภายนอก

3. โครงการพฒันาผลติภณัฑ์ 

 พืชไร่อุตสาหกรรม 

 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์

พืชไร่

อตุสาหกรรม

สวร.

ศวร.ขอนแก่น

ศวร.สุพรรณบุรี

ศวร.นครสวรรค์

ศวร.ระยอง

ศวป.สุราษฎร์ธานี

ศวป.กระบี่

กวป.

มหาวิทยาลัย 

ท่ีเก่ียวข้อง

งบปกติ

แหล่งทุน

ภายนอก

 กิจกรรม 1 การวิจัย 

  พัฒนาผลิตภัณฑ ์

  อาหารเพื่อสร้าง 

  มูลค่าเพิ่ม

 กิจกรรม 2 การวิจัย 

  พัฒนาโภชนเภสัช 

  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

 กิจกรรม 3 การวิจัย 

  พัฒนาเวชส�าอางค ์

  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

 กิจกรรม 4 การวิจัย 

  พัฒนาผลิตภัณฑ ์

  จากเส้นใยเพื่อสร้าง 

  มูลค่าเพิ่ม

 กิจกรรม 5 การวิจัย 

  พัฒนาอาหารสัตว ์

  ท่ีมคีณุค่าทางโภชนสงู
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แผนงานนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

4. โครงการวิจัยและพัฒนา 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 และระบบข้อมูลระยะไกล 

 ในพืชไร่อุตสาหกรรม

ระบบข้อมูล

สารสนเทศ

พืชไร่

อตุสาหกรรม

ส�าหรับ

การจัดการ

ระบบการ

ผลิตพืชไร่

อตุสาหกรรม

สวร.

ศวร.ขอนแก่น

ศวร.สุพรรณบุรี

ศวร.นครสวรรค์

ศวร.ระยอง

ศวป.สุราษฎร์ธานี

ศวป.กระบี่

GISTDA

มหาวิทยาลัย 

ที่เกี่ยวข้อง

งบปกติ

แหล่งทุน

ภายนอก

 กิจกรรม 1 การจัดการ 

  ผลติพชืไร่อตุสาหกรรม 

  ด้วยระบบการเกษตร 

  แบบแม่นย�า  

  (Precision  

  Agriculture)

 กิจกรรม 2 การวจัิยและ 

  พัฒนาเทคโนโลย ี

  สารสนเทศส�าหรับ 

  ระบบเตือนภัย  

  พยากรณ์ เพื่อการ 

  จัดการศัตรูพืชใน 

  พืชไร่อุตสาหกรรม

 กิจกรรม 3 การพัฒนา 

  ระบบจ�าลองและ 

  ระบบสนับสนุน 

  การตัดสินใจการผลิต 

  พืชไร่อุตสาหกรรม 

 กิจกรรม 4 การพัฒนา 

  การศึกษาลักษณะ 

  การแสดงออก 

  ทางฟีโนไทป์  

  (Phenotyping  

  Image) เพื่อประเมิน 

  ความต้องการ 

  ของธาตุอาหาร 

  ในพืชไร่อุตสาหกรรม 

  อย่างแม่นย�า
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แผนงานนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

5. โครงการวิจัยและพัฒนา 

 การใช้เครื่องจักรกล 

 เกษตร เพื่อลดต้นทุน 

 การผลิต

เครื่องจักร

กลเกษตร  

เพือ่ลดต้นทนุ 

การผลิตและ 

เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

สวศ.

สวร.

ศวร.ขอนแก่น

ศวร.สุพรรณบุรี

ศวร.นครสวรรค์

ศวร.ระยอง

ศวป.สุราษฎร์ธานี

ศวป.กระบี่

งบปกติ

 กิจกรรม 1 การวิจัย 

  พัฒนาเครื่องจักรกล 

  เกษตรในอ้อย

 กิจกรรม 2 การวิจัย 

  พัฒนาเครื่องจักรกล 

  เกษตรในมนัส�าปะหลงั

 กิจกรรม 3 การวิจัย 

  พัฒนาเครื่องจักรกล 

  เกษตรในข้าวโพด 

  เลี้ยงสัตว์

 

 กิจกรรม 4 การวิจัย 

  พัฒนาเครื่องจักรกล 

  เกษตรในปาล์มน�า้มนั

6. โครงการพัฒนาและ 

 ขยายผลการผลิตพืชไร่ 

 อุตสาหกรรมให้ได้ 

 มาตรฐาน (GAP/GMP)

แปลงที่ผ่าน

การรับรอง 

GAP โรงงาน 

ที่ผ่านการ

รบัรอง GMP

สวพ.1–8

7. โครงการส่งเสริมและ 

 ขยายผลนวัตกรรม 

 การผลิตพืชไร่ 

 อุตสาหกรรมตลอด 

 ห่วงโซ่อุปทานและ 

 ห่วงโซ่คุณค่า

นวัตกรรม 

ที่มีการ

ขยายผล

ตลอดห่วงโซ่

อุปทานและ 

ห่วงโซ่คุณค่า

สวร.

ศวร.ขอนแก่น  

ศวร.สุพรรณบุรี 

ศวร.นครสวรรค์ 

ศวร.ระยอง

ศวป.สุราษฎร์ธานี

ศวป.กระบี่

กลุ่มเกษตรกร

ผู้ประกอบการ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง

งบปกติ

แหล่งทุน

ภายนอก



30 แผนการพัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ระยะปี พ.ศ. 2563–2575

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3

การบริหารจัดการพืชทดแทนพลังงาน	เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ	 

ลดต้นทุนทางการเกษตร

1.	 หลักการและเหตุผล

การเติบโตของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เช่น จีน และอินเดีย ส่งผลให้มีการใช้พลังงานของโลก 
เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ท�าให้ราคาน�้ามันเช้ือเพลิงเพิ่มสูงข้ึน เป็นเหตุให้เกิดแรงผลักดันไปหาพลังงานทางเลือก 
เพิม่ขึน้ ความต้องการใช้พชืพลงังานในโลกจงึมแีนวโน้มสงูขึน้ด้วย ในประเทศไทยอปุทานของพลังงานส่วนใหญ่ 
ยังคงเป็นพลังงานไม่หมุนเวียนจากปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 87  
ในขณะที่พลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 13 ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งสามารถน�ามาเป็น 
วัตถุดิบในการผลิตพลังงานหลายรูปแบบ ทั้งชีวมวล ก๊าซชีวภาพ การจัดการของเสียจากภาคการเกษตร  
รวมไปถึงไบโอดีเซลจากปาล์มน�้ามัน และเอทานอลจากกากน�้าตาล มันส�าปะหลัง และข้าวโพด เป็นต้น 

ปัจจุบันการผลิตเอทานอลของไทยจะใช้กากน�้าตาล อ้อย และมันส�าปะหลัง เป็นวัตถุดิบในสัดส่วน  
66 : 5 : 29 โดยผลผลิตอ้อยปีละประมาณ 100 ล้านตัน เหลือเป็นกากน�้าตาลใช้ภายในประเทศ 
ประมาณ 4.6 ล้านตัน น�าไปผลิตเอทานอล 3.5 ล้านตัน และจะเพ่ิมขึ้นเป็น 6 ล้านตัน ในปี 2579  
ส ่วนมันส�าปะหลัง ผลผลิตปีละประมาณ 30 ล้านตัน ใช ้เ พ่ือผลิตเอทานอลประมาณ 2 ล้านตัน  
และจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.6 ล้านตัน ในปี 2579 นอกจากนี้ การผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน�้ามัน ซึ่งประเทศไทย 
ผลิตน�้ามันปาล์มดิบปีละประมาณ 2–3 ล้านตัน ใช้ส�าหรับผลิตไบโอดีเซลประมาณร้อยละ 40 โดยปัจจุบัน 
ประเทศไทยน�าเข้าแอลกอฮอล์ที่ใช ้เป็นเชื้อเพลิงจากเวียดนาม แอฟริกาใต้ ปากีสถาน เป็นมูลค่า  
12.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งประเทศไทยยังต้องพ่ึงพาการน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่า  
1,300 พันล้านบาท ท�าให้ประเทศขาดความมั่นคงทางพลังงาน การกระจายความเสี่ยงของแหล่งพลังงาน  
จึงมีความส�าคัญต่อความมั่นคงทางพลังงานของไทย จึงจ�าเป็นต้องลงทุนเพ่ือพัฒนาให้มีการใช้พลังงาน 
ทดแทนเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทนน�้ามันและก๊าซพลังงานจากพืช เช่น อ้อย มันส�าปะหลัง  
และปาล์มน�้ามัน เป็นทางเลือกหนึ่งที่ส�าคัญ อย่างไรก็ตามความท้าทายอยู่ที่การบริหารวัตถุดิบให้สมดุล  
เพ่ือไม่ให้เกิดการแย่งชิงกันระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน

จากกรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 เพื่อแก้ปัญหาให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง  
ความไม่เท่าเทียมและความไม่สมดุลของการพัฒนา ด้วยการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ (New Economy  
Model) โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนสร้างรายได้ด้วยตนเอง มีการเปล่ียนจาก 
ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการผลิตโดยใช้แรงงาน เครื่องจักร และทรัพยากร มาเป็นการผลิตบนฐานความรู ้
และเทคโนโลยี (Value–based Economy) และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตที่เน้นการใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมมาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้วยแนวคิด S–Curve Model โดยก�าหนดอุตสาหกรรม 
เป้าหมายเพื่อการพัฒนา ดังนี้
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      1. การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม (First S–Curves) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์ 
สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และอุตสาหกรรมอาหาร 
แห่งอนาคต (Future Food)

      2. การสร้างอุตสาหกรรมใหม่ (New S–Curves) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต ์ 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมดิจิทัล

การต่อยอด First S–Curves ในด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมอาหาร 
แห่งอนาคต และสร้าง New–Curves ด้านอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เป็นส่วนที่ 
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานจ�าเป็นต้องด�าเนินการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  
และลดต้นทุนทางการเกษตร

2.	 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเพิ่มปริมาณ คุณภาพ มูลค่าทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้าง 
ความสมดุลในการบริหารจัดการวัตถุดิบพืชเพื่อการผลิตพลังงานทดแทน 

2) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชทดแทนพลังงานที่สามารถลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
และสถาบันเกษตรกร รองรับนโยบายการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ

3.	 เป้าหมายการพัฒนา	(Goal)

ระยะสั้น	(2563–2565) ระยะกลาง	(2566–2570) ระยะยาว	(2571–2575)

1. สร้างผลงานวิจัย เทคโนโลยี 

 และนวัตกรรมที่น�าไปสู่การเพิ่ม 

 ปริมาณ คุณภาพ และมูลค่าเพิ่ม 

 ของวัตถุดิบพืชเพื่อการผลิต 

 พลังงานทดแทน 

2. พัฒนาและขยายผลวิทยาการ 

 ด้านพืช เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

 พืชทดแทนพลังงาน

ส่งเสริม สนับสนุนเทคโนโลยี  

และนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ

วัตถุดิบพืชให้มีความเพียงพอ  

โดยบูรณาการความร่วมมือจาก 

ภาคีทุกภาคส่วน ในการผลิต

พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง

เสริมสร้างความสมดุลในการบริหาร

จัดการวัตถุดิบพืชเพื่อการผลิต

พลังงานทดแทน โดยบูรณาการ

ความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วน 

ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

4.	 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์	(Goal)

1) ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสามารถน�าไปสู่การเพิ่มปริมาณ คุณภาพ และมูลค่าเพิ่ม 
ของวัตถุดิบพืชเพ่ือการผลิตพลังงานทดแทนได้

2) ผลผลติพืชพลงังานมีความสมดลุเพยีงพอต่อความต้องการด้านการพฒันาพลังงานและอตุสาหกรรม 
ต่อเน่ืองภาคการเกษตร
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5.	 กลยุทธ์	มาตรการ	และแนวทางปฏิบัติ

	 กลยุทธ์ที่	1		พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน	 สร้างมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจชีวภาพ	และลดต้นทุนการผลิต

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

 1)  การวจิยัพันธุแ์ละเทคโนโลย ี สร้างสรรค์นวตักรรมด้านพชืทดแทนพลงังาน ให้เป็นพลงังานสะอาด  
โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพืชพลังงานและ 
ลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
พชืพลงังานทดแทน และปรับปรุงเทคโนโลย ีกระบวนการสกดั จดัหาเครือ่งมอืทีเ่หมาะสม สามารถสกดัสารส�าคัญ 
ได้ปริมาณมากขึ้น และมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
พร้อมทั้งการพัฒนาระบบบริการของกรมวิชาการเกษตร รองรับความต้องการของเกษตรกร ภาคเอกชน  
และส่งเสริมการตลาดการผลิตพืชพลังงานทดแทนที่เป็นธรรม

 2)  วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากโรงงาน เช่น ผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์ม  
การผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวล Biomass ด้วยกระบวนการ Pyrolysis process การผลิตเช้ือเพลิง 
จาก Biogas จากน�้าเสียโรงงาน การผลิต Pellet จากเส้นใยปาล์ม/แป้งมันส�าปะหลัง

 3)  สร้างเครือข่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างแปลงต้นแบบ ฝึกอบรม 
เกษตรกรต้นแบบ พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากสถาบันเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและ 
ต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โดยเฉพาะ 
ความร่วมมือด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการผลิตพืชไร่ส�าหรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่เป็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อม

	 กลยุทธ์ที่	2		 ยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชไร่รองรับความต้องการทางพลังงาน	 และการสร้างโอกาส 
ทางการตลาด	ส่งออกพลังงานทดแทนท่ีได้มาตรฐานสากล	เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

 1)  เตรียมพร้อมประเทศไทยในการยกระดับการผลิตพืชพลังงาน เพ่ือใช้ในประเทศและส่งออก 
พลงังานทดแทน เช่น การยกระดบักระบวนการผลิตปาล์มน�า้มนัสู่มาตรฐาน Thailand Sustainable Palm Oil  
(TSPO) การวิจัยและพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน TSPO การสร้างที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินระบบ 
การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์พืชพลังงานให้ได้มาตรฐาน ISO 17025 เป็นต้น 

 2)  การบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�าหนดมาตรการในการสร้างการยอมรับให้เกษตรกร 
ปฏิบัติตามมาตรฐาน TSPO และเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีขีดความสามารถในการส่งออก 
พลังงานจากพืช เพื่อการพัฒนาพันธุ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับการผลิตพลังงานทดแทนเป็นการเฉพาะ

 3)  ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล เน้นการส่งเสริมการผลิตโดยใช้มาตรฐาน GAP และ  
TSPO เพิ่มจ�านวนเกษตรกร โรงงาน ลานเท ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ ให้ผ่านอย่างน้อย 20% การปรับปรุง 
และพัฒนาห้องปฏิบัติการเข้าสู่มาตรฐาน ISO 12500
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 4)  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเคร่ืองมือวัดเปอร์เซ็นต์น�้ามัน และแป้งแบบพกพา (ปาล์มน�้ามัน 
และมันส�าปะหลัง) และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดเปอร์เซ็นต์น�้ามันและแป้งแบบพกพา  
โดยเทคนิควิธีการวัดความแน่นเนื้อของปาล์มน�้ามันและแป้งมันส�าปะหลัง 

 5)  เพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย โดยส�ารวจและวิเคราะห์ช่องทางการรับรู ้
ของกลุ ่มเป้าหมาย การประมวลผลเพ่ือหาช่องทางที่เหมาะสม หาช่องว่างที่ท�าให้เทคโนโลยีไปไม่ถึง 
กลุ่มเป้าหมาย และเพ่ิมช่องทางการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น Youtube Facebook เป็นต้น

 6)  การบังคับใช้กฎระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวกับการผลิต การใช้พืชพลังงานและผลิตภัณฑ ์
พลังงานตามมาตรฐานสากล RSPO บูรณาการความร่วมมือการใช้กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ 
การผลิตและการใช้พืชพลังงานและผลิตภัณฑ์พลังงานของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน และสนับสนุนการจัดตั้ง 
องค์กรอิสระ Renewable Energy Crops Board (RECB)

6.	 แผนงาน	และโครงการ

แผนงานเทคโนโลยีการผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ

 1)  โครงการวิจัยพันธุ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพืชทดแทนพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ  
โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

 2)  โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากโรงงาน 

 3)  โครงการประสานความร่วมมือพัฒนาเมืองต้นแบบการใช้พลังงานจากพืชทดแทนพลังงาน 
(Green Energy City)

แผนงานขยายการใช้และสร้างโอกาสทางการตลาดพืชทดแทนพลังงานที่ได้มาตรฐานสากล

 1)  โครงการพัฒนาและขยายผลการผลิตปาล์มน�้ามันตามระบบการรับรองมาตรฐาน TSPO  
สู่กลุ่มเกษตรกร เพ่ือการผลิตอย่างยั่งยืน

 2)  โครงการพัฒนาเคร่ืองมือวัดคุณภาพพืชพลังงานทดแทน
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1.	 แผนงานเทคโนโลยีการผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

1.1 โครงการวิจัยพันธุ์  

  เทคโนโลยี  

  และนวัตกรรมด้าน 

  พืชทดแทนพลังงาน 

  เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ 

สวร.

ศวร.ขอนแก่น

ศวร.สุพรรณบุรี

ศวร.นครสวรรค์

ศวร.ระยอง

ศวป.สุราษฎร์ธานี

ศวป.กระบี่

งบปกติ

  กิจกรรม 1 การวิจัย 

   และพัฒนาพันธุ์ 

   และเทคโนโลย ี

   การผลิตอ้อยเพื่อ 

   ผลผลิตเอทานอล 

   และชีวมวลสูง

1) พันธุ์อ้อย 

เอทานอล 

และชวีมวลสูง

2) เทคโนโลยี

การผลติอ้อย 

ผลผลิต 

เอทานอลและ 

ชีวมวลสูง

  กิจกรรม 2 การวิจัย 

   และพัฒนาพันธุ์ 

   และเทคโนโลยี 

   การผลิต 

   มันส�าปะหลัง 

   เพื่อเอทานอลสูง

1) พันธุ์ 

มนัส�าปะหลงั 

เอทานอลสูง

2) เทคโนโลยี

การผลิต 

มนัส�าปะหลงั 

เอทานอลสูง

  กิจกรรม 3 การวิจัย 

   และพัฒนาพันธุ์ 

   และเทคโนโลยี 

   การผลติปาล์มน�า้มนั 

   เพื่อไบโอดีเซล 

   คุณภาพสูง

1) พันธุ์

ปาล์มน�้ามัน 

เพื่อไบโอ

ดีเซล 

คุณภาพสูง

2) เทคโนโลยี

การผลิต 

ปาล์มน�้ามัน 

เพือ่ไบโอดเีซล 

คุณภาพสูง
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1.	 แผนงานเทคโนโลยีการผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

1.2 โครงการวิจัยและ 

  พัฒนาการใช้ประโยชน์ 

  วสัดเุหลอืใช้จากโรงงาน

สวร.

ศวร.ระยอง

ศวร.ขอนแก่น

ศวป.สุราษฎร์ธานี

ศวป.กระบี่

งบปกติ

แหล่งทุน

ภายนอก

  กิจกรรม 1 วิจัย 

   พัฒนาการผลิต 

   ถ่านกัมมันต์จาก 

   กะลาปาล์ม 

เทคโนโลยี

การผลิต

ถ่านกัมมันต์ 

จากกะลา

ปาล์ม

  กิจกรรม 2 วิจัย 

   พัฒนาการผลิต 

   เชื้อเพลิงสังเคราะห์ 

   จากชีวมวล 

เทคโนโลยี

การผลิต

เชื้อเพลิง

สังเคราะห์

จากชีวมวล

  กิจกรรม 3 วิจัย 

   พัฒนาการผลิต 

   เชื้อเพลิงจาก 

   น�้าเสียโรงงาน 

เทคโนโลยี

การผลิต  

ไบโอก๊าซ 

จากน�้าเสีย

โรงงาน

  กิจกรรม 4 วิจัย 

   พัฒนาการผลิต  

   Pellet จาก 

   เส้นใยปาล์ม

เทคโนโลยี

การผลิต 

Pellet จาก

เส้นใยปาล์ม

  กิจกรรม 5 วิจัย 

   พัฒนาการใช้ 

   ประโยชน์น�้าเสีย 

   จากโรงงานแป้ง 

   มันส�าปะหลัง

เทคโนโลยี

การใช้น�า้เสยี 

จากโรงงาน

แป้งมัน

ส�าปะหลัง 

  กิจกรรม 6 วิจัย 

   พัฒนา  

   ไบโอพลาสติก  

   จากพืชพลังงาน

ผลิตภัณฑ์ 

ไบโอพลาสตกิ 

จากพืช 

พลังงาน
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1.	 แผนงานเทคโนโลยีการผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

1.3 โครงการประสาน 

  ความร่วมมือพัฒนา 

  เมืองต้นแบบ 

  การใช้พลังงานจาก 

  พืชทดแทนพลังงาน  

  (Green Energy City)

เมืองต้นแบบ 

การใช้พลังงาน 

จากพืชทดแทน 

พลังงาน  

(Green  

Energy City)

สวร.

ศวป.สุราษฎร์ธานี

ศวป.กระบี่  

อื่นๆ

แหล่งทุน

ภายนอก

2.	 แผนงานขยายการใช้และสร้างโอกาสทางการตลาดพืชทดแทนพลังงานที่ได้มาตรฐานสากล

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

2.1 โครงการพัฒนาและ 

  ขยายผลการผลิต 

  ปาล์มน�้ามันตามระบบ 

  การรับรองมาตรฐาน  

  TSPO สูก่ลุม่เกษตรกร  

  เพือ่การผลติอย่างยัง่ยนื

กลุม่เกษตรกร

ที่ได้รับการ 

รับรอง

มาตรฐาน 

TSPO

ศวป.สุราษฎร์ธานี

ศวป.กระบี่

แหล่งทุน

ภายนอก

2.2 โครงการพัฒนา 

  เครื่องมือวัดคุณภาพ 

  พืชพลังงานทดแทน

สวร.

ศวร.ระยอง

ศวร.ขอนแก่น

ศวร.สุพรรณบุรี

ศวป.สุราษฎร์ธานี

ศวป.กระบี่

สวศ.

กปผ.

แหล่งทุน

ภายนอก

  กิจกรรม 1 วิจัย 

   พัฒนาเครื่องมือวัด 

   เปอร์เซ็นต์น�้ามัน 

   ภาคสนาม 

   อย่างรวดเร็ว

เครื่องมือวัด 

เปอร์เซ็นต์ 

น�้ามัน 

ภาคสนาม 

อย่างรวดเร็ว

  กิจกรรม 2 วิจัย 

   พัฒนาเครื่องมือวัด 

   เปอร์เซ็นต์แป้ง 

   ภาคสนาม  

   อย่างรวดเร็ว

เครื่องมือวัด 

เปอร์เซ็นต์

แป้ง 

ภาคสนาม

อย่างรวดเร็ว

  กิจกรรม 3 วิจัย 

   พัฒนาเครื่องมือวัด 

   ซีซีเอส ภาคสนาม 

   อย่างรวดเร็ว

เครื่องมือวัด

ซีซีเอส 

ภาคสนาม

อย่างรวดเร็ว
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	4

การจัดการพืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร	และคุณภาพชีวิต

1.	 หลักการและเหตุผล

ความมั่นคงทางอาหารเป็นประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกก�าลังเผชิญและสร้างมาตรการรับมือกับ 
ความท้าทายดังกล่าวเพื่อความอยู่รอดของประชากรในประเทศ และประชากรโลก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ซ่ึงเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ปัญหาผลผลิตอาหารไม่เพียงพอกับความ 
ต้องการของโลกที่เพิ่มขึ้น ให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยจะยังไม่ประสบกับปัญหา 
ด้านความเพียงพอของอาหาร (Availability) เนื่องจากสามารถผลิตได้เพียงพอหรือเกินความต้องการบริโภค 
ในประเทศ และเป็นแหล่งเพาะปลูกและผลิตอาหารที่ส�าคัญของโลก มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
ด้านอาหาร (Self–Sufficiency Ratio: SSR) เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต  
เช่น ข้าว มันส�าปะหลัง และอ้อย (ส�าหรับผลิตน�้าตาล) กลุ่มไขมัน เช่น ปาล์มน�้ามัน กลุ่มโปรตีน เช่น  
พืชตระกูลถั่ว สินค้าหมวดพืชที่มีอัตราความมั่นคงทางอาหาร (Food–security ratio) เกินกว่าร้อยละ 20  
ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันส�าปะหลัง และน�้ามันปาล์ม แต่ประเทศไทยยังประสบปัญหาด้าน 
การเข้าถึงอาหาร (Accessibility) เนื่องจากปัญหาความยากจน และการใช้ประโยชน์จากอาหาร (Utilization)  
ทัง้ด้านความปลอดภยัอาหาร (Food safety) และการสญูเสยีของอาหาร (Food waste) ซึง่หมายถึงคณุภาพชวีติ 
และความเหลื่อมล�้าของประชาชน

ปัญหาส�าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย คือ ผลิตภาพของพืชอาหาร 
โดยเฉพาะพืชไร่ของไทยยังค่อนข้างต�่าเม่ือเทียบกับต้นทุน การพึ่งพาปัจจัยการผลิต เช่น สารเคมีและปุ๋ยเคมี 
จากต่างประเทศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มปีระสทิธภิาพ และขาดการบ�ารงุรกัษา เกดิความเสือ่มโทรม 
โดยเฉพาะปัญหาดินเสื่อมสภาพถึงร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการใช ้
พลังงานทดแทนที่ผลิตจากพืชเพิ่มขึ้น เหล่านี้เป็นความท้าทายที่สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
จะต้องด�าเนินการเพื่อบรรเทาปัญหา และน�าไปสู่การผลิตอาหารจากพืชไร่อย่างมั่นคงในที่สุด

2.	 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เพื่อการผลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจาก
การใช้สารเคมี

2) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ เสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศในการเพิ่มผลิตภาพ 
ของพืชอาหารจากพืชไร่ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง คุ้มทุน คุ้มค่า 

3) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ เพื่อลดปัญหาด้านการเข้าถึงอาหารจากปัญหาความยากจน 
และการใช้ประโยชน์จากอาหาร ทัง้ด้านความปลอดภยัอาหาร และการสญูเสยีของอาหารของประเทศให้ลดลง
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3.	 เป้าหมายการพัฒนา	(Goal)

ระยะสั้น	(2563–2565) ระยะกลาง	(2566–2570) ระยะยาว	(2571–2575)

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่

เพื่อการผลิตแหล่งอาหารคุณภาพ 

ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการใช้

สารเคมี ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีของเกษตรกร

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการใช้

ประโยชน์จากอาหารให้มีความ

ปลอดภัย และลดการสูญเสีย  

ตลอดจนปัญหาการเข้าถึง 

อาหารคุณภาพของประเทศ

การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น

ศูนย์กลางความเป็นเลิศ 

ทางนวัตกรรมพืชไร่ เพื่อความมั่นคง 

ทางอาหาร และยกระดบัคณุภาพชวิีต 

ในระดับสากล เกิดความสมดุล 

ในความต้องการของการผลิตพืชไร่ 

เพื่ออาหารและพลังงานของประเทศ

4.	 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์	(Goal)

1) วิทยาการ เทคโนโลยีทางการผลิตพืชมีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการผลิตอาหารให้กับประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และประชากร

2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของพืชไร่กลุ่มอาหาร
เพิ่มขึ้น

3) มกีารน�าผลงานวชิาการไปพฒันาต่อยอดสู่อตุสาหกรรมอาหารทีท่�าให้ประชาชนเข้าถงึ และลดความ 
เหล่ือมล�้าทางอาหาร

5.	 กลยุทธ์	มาตรการ	และแนวทางปฏิบัติ

	 กลยุทธ์ที่	1		สร้างสรรค์องค์ความรู้ทางวชิาการ	 และเทคโนโลยกีารผลติพชืไร่เพือ่ความมัน่คงทางอาหาร	 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	เกษตรกร

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

 1)  วิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีพืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ โดยมุ่งเน้น 
การวจิยัและพฒันาพันธุแ์ละเทคโนโลยกีารผลติพชืไร่ทีม่ปีระสทิธภิาพ และรองรบัสภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลง

 2)  วจิยัและพฒันาเครือ่งจกัรกลทางการเกษตรให้มคีวามเหมาะสม สอดคล้องกันในการน�าไปใช้จรงิ  
เพ่ือทดแทนแรงงานภาคการเกษตร

 3)  ศึกษาความส�าเร็จของประเทศต่างๆ ในการพัฒนาผลผลิตพืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหารและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เกษตรกร

 4)  การสร้างนวตักรรมปัญญาประดษิฐ์และเกษตรแม่นย�าในการบรหิารจดัการแปลงพชืไร่ เพือ่อาหาร 
คุณภาพระดับพรีเมียม เจาะกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุและรักสุขภาพ วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพ  
(พืชตระกูลถั่ว งา ข้าวโพดฝักสด) รองรับผลิตภัณฑ์จากพืชไร่ส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้รักสุขภาพ
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 5)  การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคม โดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาทางด้านสังคม ปัญหาการพัฒนาการเด็ก ปัญหาที่เกิดจาก 
วิถีชีวิตการบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

 6)  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนาแบบจ�าลองการผลิตพืชและระบบเกษตรอัจฉริยะในการผลิตพืชไร่อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม

	 กลยุทธ์ที่	2		พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน	และลดความเหล่ือมล�้า 
ทางอาหาร

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

 1)  การจัดการพืชไร่เพ่ือให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน  
และส่งเสริมให้เกิดกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ  
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพากันเอง

 2)  วิจัย พัฒนาพืชไร่และให้การสนับสนุน ส่งเสริมการใช้พืชไร่ในกลุ่มคนจน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และเกษตรกรผู้ผลิตพืชไร่ เพื่อให้มีความม่ันคงทางอาหารและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 3)  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีสารส�าคัญทางเวชส�าอางและโภชนเภสัช คิดค้นวิธีการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต�่า ใช้สะดวก คงคุณค่าของสารส�าคัญได้นาน ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

	 กลยุทธ์ที่	3		พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อสังคมเกษตรอินทรีย์เข้มแข็ง	นิเวศน์การเกษตรที่ยั่งยืน

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

 1)  การวจิยัและพฒันาเพือ่สร้างนวตักรรม เทคโนโลย ี รองรบัการพฒันาเกษตรอนิทรย์ีของประเทศ  
โดยให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนถึงประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ในพืชไร่ ผ่านกลไกเกษตรแปลงใหญ่  
พัฒนา smart farmer และ young smart farmer พัฒนาตลาดสินค้า บริการ และการรับรองมาตรฐาน  
สร้างมูลค่าเพิ่มจากแปลงเกษตรอินทรีย์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการรับมือกับความเสี่ยง 
ในอนาคตของอาหารที่ไม่ปลอดภัยโดยการวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชไร่ปลอดภัย

 2)  การน�าฐานพันธุกรรมพืชที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาต่อยอด โดยการน�าไปใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์
ของเกษตรกร เพ่ือการเพ่ิมคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกร และผู้บริโภค

 3)  สร้างโมเดลการฟื้นฟูระบบนิเวศในแปลงพืชไร่ เช่น สร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในชุมชน  
การปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ิมความหลากหลายของพืช สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าการเกษตร โดยมุ่งเน้น 
ในกลุ่มเกษตรกร mega farm และ big farm ส่งเสริมการท�างานแบบบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน และผู ้ประกอบการ เพื่อสร้างแรงจูงใจและเพิ่มมูลค่าให้แก่เกษตรกรโดยผ่านกลไกและ 
การสนับสนุนจากรัฐ และสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรจากศาสตร์พระราชา มาต่อยอดในการสร้างงานวิจัย 
เพื่อให้เกิดเป็นโมเดลต้นแบบ
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6.	 แผนงาน	และโครงการ

1) แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และคุณภาพชีวิต

 1.1  โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร 

 1.2  โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชไร่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

 1.3  โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชไร่เพื่อคุณค่าทางโภชนาการเฉพาะกลุ่ม

2) แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และคุณภาพชีวิต

 2.1  โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเป็นมิตรต่อ 
      สิ่งแวดล้อม

 2.2  โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อทดแทนแรงงาน 
      ภาคการเกษตร 

 2.3  โครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความร่วมมือในระบบการผลิตตลอดห่วงโซ่

 2.4  โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

3) แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

 3.1  โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชไร่เพ่ือความมั่นคง 
      ทางอาหาร

 3.2  โครงการระบบการผลิตพืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหารให้ปลอดวัสดุเหลือใช้

 3.3  โครงการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ด้านโภชนาการและโภชนเภสชัของพชืไร่ (Smart Ag–Products)

4) แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชไร่ปลอดภัย ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน

 4.1  โครงการวจัิยและพฒันาเทคโนโลยกีารผลติพชืไร่เพือ่ความมัน่คงทางอาหารในระบบเกษตรอนิทรีย์

 4.2  การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีในการผลติพชืไร่เพือ่ความม่ันคงทางอาหาร

 4.3  เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคใีนการพฒันาชมุชนผลติพชืไร่เพือ่ความมัน่คงทางอาหาร 
      ในระบบเกษตรอินทรีย์ เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิต
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1.	 แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร	และคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

1.1 โครงการวิจัยและ 

  พัฒนาพันธุ์พืชไร่เพื่อ 

  ความมั่นคงทางอาหาร

ได้พันธุ์พืชไร่ 

เพื่อความ

มั่นคงทาง

อาหาร

สวร.

ศวร.ชัยนาท

ศวร.เชียงใหม่

ศวร.ขอนแก่น

ศวร.อุบลราชธานี

ศวร.สงขลา

ศวร.สุพรรณบุรี

ศวร.ระยอง

ศวร.นครสวรรค์

งบปกติ

  กิจกรรม 1 การวิจัย 

   และพัฒนาพันธุ์พืช 

   ตระกูลถั่วเพื่อ 

   ความมั่นคงทาง 

   อาหาร (ถั่วเหลือง  

   ถั่วเขียว ถั่วลิสง  

   ถั่วหรั่ง)

  กิจกรรม 2 การวิจัย 

   และพัฒนาพันธุ์ 

   ข้าวโพดฝักสด 

   เพื่อความมั่นคง 

   ทางอาหาร

  กิจกรรม 3 การวิจัย 

   และพัฒนาพันธุ์ 

   พืชไร่เพื่อคุณค่า 

   ทางโภชนาการ 

   เฉพาะกลุ่ม  

   (อ้อยอาหารสัตว์  

   อ้อยคั้นน�้า ข้าวฟ่าง  

   มันบริโภค)

1.2 โครงการวิจัยและ 

  พัฒนาพันธุ์พืชไร่ 

  เพื่อรองรับการ 

  เปลี่ยนแปลงของ 

  สภาพภูมิอากาศ

ได้พันธุ์พืชไร่ 

เพื่อรองรับ 

การเปลี่ยน 

แปลงของ 

สภาพภูมิ

อากาศ

สวร.

ศวร.ชัยนาท

ศวร.เชียงใหม่

ศวร.ขอนแก่น

ศวร.อุบลราชธานี

ศวร.สงขลา

ศวร.สุพรรณบุรี

ศวร.ระยอง

งบปกติ
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2.	 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

2.1 โครงการวิจัยและ 

  พัฒนาเทคโนโลย ี

  การผลิตพืชไร่ 

  เพื่อความมั่นคง 

  ทางอาหารและเป็นมติร 

  ต่อสิ่งแวดล้อม

ได้เทคโนโลยี

การผลิตพืชไร่ 

เพื่อความ 

มั่นคงทาง 

อาหารและ 

เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

สวร.

ศวร.ชัยนาท

ศวร.เชียงใหม ่

ศวร.ขอนแก่น 

ศวร.อุบลราชธานี

ศวร.สงขลา

ศวร.สุพรรณบุรี

ศวร.ระยอง

งบปกติ

  กิจกรรม 1 การวิจัย 

   และพัฒนา 

   เทคโนโลยีการผลิต 

   พืชไร่ตระกูลถั่ว 

   เพื่อความมั่นคง 

   ทางอาหาร  

   (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว  

   ถั่วลิสง ถั่วหรั่ง)

  กิจกรรม 2 การวิจัย 

   และพัฒนา 

   เทคโนโลยีการผลิต 

   ข้าวโพดฝักสด 

   เพื่อความมั่นคง 

   ทางอาหาร

  กิจกรรม 3 การวิจัย 

   และพัฒนา 

   เทคโนโลยีพืชไร่ 

   เพื่อคุณค่าทาง 

   โภชนาการ 

   เฉพาะกลุ่ม  

   (อ้อยอาหารสัตว์  

   อ้อยคั้นน�้า ข้าวฟ่าง  

   มันบริโภค)
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2.	 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

  กิจกรรม 4 การจัดการ 

   ปุ๋ยร่วมกับระบบ 

   การให้น�้าใน 

   พืชอาหาร  

   (Fertigation  

   ถั่วลิสง อ้อยคั้นน�้า  

   ข้าวโพดฝักสด)

ได้เทคโนโลยี

การผลิตพืชไร่ 

เพื่อความ 

มั่นคงทาง 

อาหารและ 

เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

สวร.

ศวร.ชัยนาท

ศวร.เชียงใหม่ 

ศวร.ขอนแก่น 

ศวร.อุบลราชธานี

ศวร.สงขลา

ศวร.สุพรรณบุรี

ศวร.ระยอง

งบปกติ

2.2 โครงการวิจัยและ 

  พัฒนาเทคโนโลย ี

  การใช้เครื่องจักรกล 

  ทางการเกษตร 

  เพื่อทดแทนแรงงาน 

  ภาคการเกษตร

ได้เทคโนโลยี

การใช้ 

เครือ่งจกัรกล 

ทางการ 

เกษตรที่มี 

ประสิทธภิาพ

สวร.

ศวร.ชัยนาท

ศวร.เชียงใหม่ 

ศวร.ขอนแก่น 

ศวร.อุบลราชธานี 

ศวร.สงขลา

ศวร.สุพรรณบุรี

ศวร.ระยอง

งบปกติ

2.3 โครงการวิจัยการผลิต 

  พืชไร่เพื่อความมั่นคง 

  ทางอาหารแบบเกษตร 

  แม่นย�า (Precision  

  agriculture)

ได้เทคโนโลยี

การผลิต 

พืชไร่เพื่อ

ความมั่นคง

ทางอาหาร 

และเกษตร 

แม่นย�า

สวร.

ศวร.ชัยนาท

ศวร.เชียงใหม่ 

ศวร.ขอนแก่น 

ศวร.อุบลราชธานี 

ศวร.สงขลา

ศวร.สุพรรณบุรี

ศวร.ระยอง

งบปกติ

2.4 โครงการสร้าง 

  เครือข่ายเชื่อมโยง 

  ความร่วมมือในระบบ 

  การผลิตตลอดห่วงโซ่

ได้เครือข่าย

ความร่วม

มือในระบบ

การผลิต

พืชไร่เพื่อ

ความมั่นคง

ทางอาหาร

ตลอดห่วงโซ่

สวร.

ศวร.ชัยนาท

ศวร.เชียงใหม่ 

ศวร.ขอนแก่น 

ศวร.อุบลราชธานี 

ศวร.สงขลา

ศวร.สุพรรณบุรี

ศวร.ระยอง

งบปกติ
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2.	 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

2.5 โครงการวิจัยและ 

  พัฒนาการผลิต 

  เมล็ดพันธุ์และ 

  เทคโนโลยีหลังการ 

  เก็บเกี่ยว

ได้เทคโนโลยี 

การผลิต 

เมล็ดพันธุ์ 

และวทิยาการ

หลังการ 

เก็บเกี่ยว

สวร. 

กวม.

ศวร.ชัยนาท

ศวร.เชียงใหม ่

ศวร.ขอนแก่น 

ศวร.อุบลราชธานี 

ศวร.สงขลา

งบปกติ

แหล่งทุน

ภายนอก

3.	 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชไร่เพื่อความมั่นคง 
ทางอาหารในการสร้างมูลค่าเพ่ิม

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

3.1 โครงการวิจัยและ 

  พัฒนาเทคโนโลย ี

  และนวัตกรรม 

  การแปรรูปผลิตภัณฑ ์

  พืชไร่เพื่อความมั่นคง 

  ทางอาหาร

ได้เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์

แปรรูปจาก

พืชไร่เพื่อ

ความมั่นคง

ทางอาหาร

สวร. 

ศวร.ชัยนาท

ศวร.เชียงใหม ่

ศวร.ขอนแก่น 

ศวร.อุบลราชธานี 

ศวร.สงขลา

ศวร.สุพรรณบุรี

ศวร.ระยอง

กวป.

งบปกติ

แหล่งทุน

ภายนอก

3.2 โครงการระบบ 

  การผลิตพืชไร่ 

  เพื่อความมั่นคง 

  ทางอาหารให้ปลอด 

  วัสดุเหลือใช้  

  (Zero waste)

ได้ระบบการ 

ผลิตพืชไร่ 

เพื่อความ 

มั่นคง 

ทางอาหาร 

ที่ปลอดวัสดุ

เหลือใช้

สวร. 

ศวร.ชัยนาท

ศวร.เชียงใหม ่

ศวร.ขอนแก่น 

ศวร.อุบลราชธานี 

ศวร.สงขลา

ศวร.สุพรรณบุรี

ศวร.ระยอง

กวป.

งบปกติ

แหล่งทุน

ภายนอก
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3.	 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชไร่เพื่อความมั่นคง 
ทางอาหารในการสร้างมูลค่าเพ่ิม

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

3.3 โครงการวิจัยและ 

  พัฒนาผลิตภัณฑ ์

  ด้านโภชนาการและ 

  โภชนเภสัชของพืชไร่  

  (Smart Ag–Products)

ได้ผลิตภัณฑ์ 

ด้าน

โภชนาการ

และ 

โภชนเภสัช

ของพืชไร่

สวร. 

ศวร.ชัยนาท

ศวร.เชียงใหม่ 

ศวร.ขอนแก่น 

ศวร.อุบลราชธานี 

ศวร.สงขลา

ศวร.สุพรรณบุรี

ศวร.ระยอง

กวป.

งบปกติ

แหล่งทุน

ภายนอก

4.	 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชไร ่ปลอดภัยที่ เป ็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

4.1 โครงการวิจัยและ 

  พัฒนาเทคโนโลย ี

  การผลิตพืชไร่ 

  เพื่อความมั่นคง 

  ทางอาหารในระบบ 

  เกษตรอินทรีย์

ได้เทคโนโลยี

การผลิต 

พืชไร่เพื่อ

ความมั่นคง

ทางอาหาร 

ในระบบ 

เกษตร 

อินทรีย์

สวร.

ศวร.ชัยนาท

ศวร.เชียงใหม่ 

ศวร.ขอนแก่น 

ศวร.อุบลราชธานี 

ศวร.สงขลา

กมพ.

งบปกติ
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4.	 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชไร ่ปลอดภัยที่ เป ็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

4.2 การสนับสนุนระบบ 

  การรับรองมาตรฐาน 

  เกษตรอินทรีย์ในการ 

  ผลิตพืชไร่เพื่อความ 

  มั่นคงทางอาหาร

ได้แปลง 

ผลิตพืชไร่ 

เพื่อความ 

มั่นคง 

ทางอาหาร 

ที่ผ่าน 

การรับรอง

มาตรฐาน 

เกษตร

อินทรีย์

สวร.

ศวร.ชัยนาท

ศวร.เชียงใหม ่

ศวร.ขอนแก่น 

ศวร.อุบลราชธานี 

ศวร.สงขลา

กมพ.

สวพ.1–8

งบปกติ

4.3 เสริมสร้างความ 

  ร่วมมือกับองค์กรภาคี 

  ในการพัฒนาชุมชน 

  ผลิตพืชไร่เพื่อความ 

  มั่นคงทางอาหาร 

  ในระบบเกษตรอินทรีย์  

  เพื่อการท่องเที่ยว 

  เชิงเกษตรและวิถีชีวิต

ได้ชุมชน

ผลิตพืชไร่ 

เพื่อความ

มั่นคง 

ทางอาหาร 

ในระบบ

เกษตร

อินทรีย์  

เพื่อการ 

ท่องเที่ยว

เชิงเกษตร 

และวิถีชีวิต

สวร.

ศวร.ชัยนาท

ศวร.เชียงใหม ่

ศวร.ขอนแก่น 

ศวร.อุบลราชธานี 

ศวร.สงขลา

กมพ.

สวพ.1–8

งบปกติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	5

การจัดการพืชไร่อัตลักษณ์ประเทศให้เข้มแข็ง	ครบวงจร	เพื่อเพิ่มคุณค่า	มูลค่า

1.	 หลักการและเหตุผล

อัตลักษณ์เป็นการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับสังคม บ่งช้ีถึงความเป็นกลุ่มหรือความเป็นชุมชน 
ของแต่ละพื้นที่ อัตลักษณ์ชุมชนจึงเป็นวัฒนธรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นมาและใช้เป็นภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม  
ประเพณปีฏบิตัใินสงัคมนัน้ๆ ซึง่มลีกัษณะของความโดดเด่นหรือมคีวามแตกต่างจากขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
วัฒนธรรมของสังคมอื่นๆ พืชไร่อัตลักษณ์ประเทศจึงหมายถึง พืชไร่ที่เกิดขึ้นและด�ารงอยู ่กับสังคม 
แต่ละชุมชนของไทยยึดโยงกับวิถีชีวิตในชุมชน เกิดภูมิปัญญาในการสร้างผลิตภัณฑ์เฉพาะของชุมชน  
รูปแบบการผลิตจึงเป็นการผลิตในชุมชนครัวเรือนเป็นหลัก เช่น การปลูกและประดิษฐ์ส่ิงทอจากฝ้ายหรือ 
กญัชง การปลกูงาเพือ่ใช้ประกอบอาหาร สรรพคุณทางยา เป็นต้น การผลิตพืชไร่อตัลักษณ์ส่วนใหญ่ยังคงเป็น 
อาชีพรองเพื่อเสริมรายได้ของเกษตรกร แต่ในปัจจุบันเน่ืองจากสภาวะโลกร้อน จึงมีความนิยมใช้หัตถกรรม 
สิง่ทอจากเส้นใยธรรมชาติทีส่ามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างด ี ตรงความต้องการของผูบ้รโิภค มกีารขยายตวั 
ของหัตถกรรมส่ิงทอมากขึ้น พบว่า มีวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ที่ประกอบกิจการประเภท 
ผลติภณัฑ์ผ้าทอ เส้ือผ้าถงึ 8,981 ราย คิดเป็น 10% ของวิสาหกจิชุมชนและเครอืข่ายวิสาหกจิชุมชนทีจ่ดทะเบยีน 
ทั้งประเทศ ความต้องการคุณสมบัติของงาในการท�าอาหารเสริมหรือเวชภัณฑ์ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี ให้ความส�าคัญกับการน�าพืชไร่อัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสินค้าและ 
ผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง จึงควรมีการจัดการพืชไร่อัตลักษณ์ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า  
เพื่อให้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืชไร่อัตลักษณ์มีเสถียรภาพ และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างสมดุล

2.	 วัตถุประสงค์

1) พฒันาแหล่งผลติพืชไร่อัตลกัษณ์ให้เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชพี เสรมิรายได้ของเกษตรกรและชมุชน

2) พัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์พืชไร่ที่คงความเป็นอัตลักษณ์ประจ�าถิ่น ให้มีคุณค่า และมูลค่า

3.	 เป้าหมายการพัฒนา	(Goal)

ระยะสั้น	(2563–2565) ระยะกลาง	(2566–2570) ระยะยาว	(2571–2575)

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 

อัตลักษณ์ประเทศเพื่อรองรับปัญหา

ศัตรูพืช การเพิ่มผลผลิตรองรับ 

ความต้องการในการแปรรูป  

สร้างมูลค่าผลผลิต

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 

อัตลักษณ์ประเทศเพื่อขับเคลื่อน 

การสร้างงาน สร้างอาชีพ  

และรายได้แก่เกษตรกร  

ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 

อัตลักษณ์ประเทศ เพื่อขับเคลื่อน

ประเทศให้เป็นศูนย์กลางในการผลิต

ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ระดับสากล 

และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง
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4.	 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์	(Goal)

1) ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตพืชไร่เชิงอัตลักษณ์ของประเทศ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้าง
เศรษฐกิจเข้มแข็ง สร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ประชาชน

2) ผลผลิตพืชไร่เชิงอัตลักษณ์มีนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ เช่น เส้ือทนไฟ  
เสื้อกันฝน เส้ือคลายร้อน เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

5.	 กลยุทธ์	มาตรการ	และแนวทางปฏิบัติ

	 กลยุทธ์ที่	1		สร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่อัตลักษณ์เพื่อการสร้างงาน	อาชีพ	และรายได้แก่ชุมชน

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

 1)  สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีรองรับการผลิตพืชอัตลักษณ์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสร้าง 
ฐานข้อมูลองค์ความรู้พืชไร่อัตลักษณ์และบุคลากรที่มีองค์ความรู้ พัฒนาพันธุ์พืชอัตลักษณ์ให้ทนทานต่อ 
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาการจัดการแปลงพืชไร่อัตลักษณ์ต้นแบบเพ่ือบริหารจัดการ 
ศัตรูพืชแบบบูรณาการและทันสมัย โดยการน�าระบบการเตือนภัยโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  
ผสมผสานกับหลักธรรมชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต  
และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

 2)  พัฒนาพืชไร่อัตลักษณ์ให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเสริมหรือเวชภัณฑ ์
ที่เหมาะกับช่วงวัย โดยเฉพาะการรองรับปัญหาของประเทศด้านการพัฒนาเด็กและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 3)  สร้างเทคโนโลยีการผลิตกลุ่มพืชอัตลักษณ์ในโรงเรือน โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างคุณค่า ในการบริหารการผลิตพืชไร่อัตลักษณ์ ให้กระบวนการผลิต 
มีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

 4)  เสรมิสร้างความร่วมมอืกบัองค์กรภาค ี เพือ่การพัฒนาชุมชนผลิตพืชไร่อตัลักษณ์ เพ่ือการพัฒนา 
ชุมชนให้เป็นชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิต

	 กลยุทธ์ที่	2		 เสริมสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
จากพืชไร่อัตลักษณ์ประเทศ

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

 1)  พัฒนาเส้นใยจากพืชไร่อัตลักษณ์และออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยส�าหรับประเทศเขตร้อน  
ผลกัดนัให้เป็นสนิค้าประจ�าถิน่ระดบัผลติภณัฑ์ Handmade คณุภาพสูง โดยบูรณาการร่วมมอืกบักลุม่ประเทศ 
ที่มีความก้าวหน้าในด้านการสร้างอัตลักษณ์สินค้าของชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตพืชไร่เชิงอัตลักษณ์ประเทศ

 2)  บูรณาการร่วมกับชุมชน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ์นวัตวิถีของชุมชน ส�าหรับนักท่องเที่ยวจากภายในและต่างประเทศ ชูประเด็นความเป็นพืชและ 
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นที่มีเฉพาะแหล่ง รวมทั้งความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
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 3)  สร้างความร่วมมือกับชุมชนและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ต่อเนื่องจากการใช้ผลผลิตพืชไร่  
ทั้งในส่วนของธุรกิจด้านอาหารและหัตถกรรมสิ่งทอ เพื่อการพัฒนาระบบเกษตรพันธะสัญญาที่ครบ 
ห่วงโซ่คุณค่า มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอของผลผลิตต้นน�้า

 4)  บูรณาการกับองค์กรภาคีเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชไร่อัตลักษณ์ในกลุ่มงา ฝ้าย กัญชง โดยเฉพาะ 
กลุ่มเกษตรกรเพ่ือการพัฒนาการเกษตรพืชไร่อัตลักษณ์ในรูปแบบแปลงใหญ่

6.	 แผนงาน	และโครงการ

1) แผนงานวิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อัตลักษณ์

 1.1  โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชไร่อัตลักษณ์ พืชไร่อื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

 1.2  โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อัตลักษณ์

2) แผนงานสร้างสรรค์นวตักรรมพืชไร่อตัลักษณ์ และเสรมิสร้างความร่วมมอืเชิงบรูณาการในการพฒันา 
ผลิตภัณฑ์

 2.1  โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชไร่อัตลักษณ์ให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

 2.2  โครงการวิจัยพัฒนาการจัดการแปลงพืชไร่อัตลักษณ์ต้นแบบเพื่อบริหารจัดการศัตรูพืชแบบ 
      บูรณาการที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 2.3  โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกลุ ่มพืชอัตลักษณ์ในโรงเรือนต้นแบบโดยใช้ 
      เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

 2.4  โครงการพัฒนาเส้นใยจากพืชไร่อัตลักษณ์และออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต 
      พืชไร่เชิงอัตลักษณ์

 2.5  โครงการสร้างความร่วมมือกบัชุมชนและผูป้ระกอบการภาคเอกชน ในการผลติพชืไร่อตัลกัษณ์ 
      รูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อน�าไปสู ่การพัฒนาระบบเกษตรพันธะสัญญาที่ครบห่วงโซ่คุณค่า  
      (value chain)

 2.6  โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นวัตวิถีของชุมชนจากฐานการผลิตพืชไร่อัตลักษณ์ 
      ในระบบเกษตรอินทรีย์
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1.	 แผนงานวิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อัตลักษณ์

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

1.1 โครงการวิจัยพัฒนา 

  พันธุ์พืชไร่อัตลักษณ์ 

  พืชไร่อื่นๆ เพื่อเพิ่ม 

  คุณค่าและมูลค่า

พันธุ์และ 

เทคโนโลย ี

การผลติพชืไร่ 

อัตลักษณ์ 

ที่เหมาะสม 

ส�าหรับการ

พัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ที ่

มีคุณค่าและ

มูลค่าเพิ่ม

ศวร.เชียงใหม่

ศวร.อุบลราชธานี

ศวร.นครสวรรค์

ศวร.สงขลา 

ศวร.สุพรรณบุรี

งบปกติ

แหล่งทุน

ภายนอก

  กิจกรรม 1 วิจัย 

   พัฒนาพันธุ ์

   พืชไร่อัตลักษณ์ 

   เพื่อเพิ่มมูลค่า  

   (ฝ้าย กัญชง งา  

   ทานตะวัน ข้าวฟ่าง  

   มันขี้หนู)

  กิจกรรม 2 วิจัย 

   พัฒนาพันธุ ์

   พืชไร่อัตลักษณ์ 

   เพื่อเพิ่มคุณค่า 

   ทางโภชนาการ  

   (งา ทานตะวัน  

   มันขี้หนู)

1.2 โครงการวิจัยพัฒนา 

  เทคโนโลยีการผลิต 

  พืชไร่อัตลักษณ์

  กิจกรรม 1 วิจัย 

   พัฒนาเทคโนโลย ี

   การผลิตพืชไร่ 

   อัตลักษณ์ 

   เพื่อเพิ่มมูลค่า  

   (ฝ้าย กัญชง งา  

   ทานตะวัน  

   ข้าวฟ่าง มันขี้หนู)
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1.	แผนงานวิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อัตลักษณ์

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

  กิจกรรม 2 วิจัย 

   พัฒนาเทคโนโลย ี

   การผลิตอัตลักษณ ์

   เพื่อเพิ่มคุณค่า 

   ทางโภชนาการ  

   (งา ทานตะวัน  

   มันขี้หนู)

พันธุ์และ 

เทคโนโลย ี

การผลติพชืไร่ 

อัตลักษณ์ 

ที่เหมาะสม 

ส�าหรับการ

พัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ที ่

มีคุณค่าและ

มูลค่าเพิ่ม

ศวร.เชียงใหม่

ศวร.อุบลราชธานี

ศวร.นครสวรรค์

ศวร.สงขลา 

ศวร.สุพรรณบุรี

งบปกติ

แหล่งทุน

ภายนอก

1.3 โครงการวิจัยพัฒนา 

  เทคโนโลยีการผลิต 

  พืชไร่อัตลักษณ์

  กิจกรรม 1 การวิจัย 

   พัฒนาเทคโนโลย ี

   การผลิตพืชไร่ 

   อัตลักษณ์ 

   เพื่อเพิ่มมูลค่า  

   (ฝ้าย กัญชง งา  

   ทานตะวัน ข้าวฟ่าง  

   มันขี้หนู)

  กิจกรรม 2 การวิจัย 

   พัฒนาเทคโนโลย ี

   การผลิตอัตลักษณ ์

   เพื่อเพิ่มคุณค่า 

   ทางโภชนาการ  

   (งา ทานตะวัน  

   มันขี้หนู)
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2.	 แผนงานสร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่อัตลักษณ์	 และเสริมสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการใน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

2.1 โครงการวจิยัและพฒันา 

  ผลิตภัณฑ์จากพืชไร่ 

  อัตลักษณ์ให้มีคุณค่า 

  ทางโภชนาการสูง

1. เทคโนโลยี 

การจัดการ

แปลงพืชไร่

อัตลักษณ์

ต้นแบบ

เพื่อบริหาร

จัดการ 

ศัตรูพืช

2. โรงเรือน

ต้นแบบการ

ผลิตพืช 

อัตลักษณ์

3. ผลติภณัฑ์ 

หรอืเวชภณัฑ์ 

ที่มี 

โภชนาการสงู

4. ชุมชน

ต้นแบบ 

การผลติพชืไร่ 

อัตลักษณ์

รูปแบบ

แปลงใหญ่

หรือการ 

ท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์

นวัตวิถี

ศวร.เชียงใหม่

ศวร.อุบลราชธานี

ศวร.นครสวรรค์

งบปกติ

แหล่งทุน

ภายนอก

2.2 โครงการวิจัยพัฒนา 

  การจัดการแปลงพืชไร่ 

  อัตลักษณ์ต้นแบบ 

  เพื่อบริหารจัดการ 

  ศตัรพูชืแบบบูรณาการ 

  ที่ทันสมัยและเป็นมิตร 

  กับสิ่งแวดล้อม

2.3 โครงการวจิยัและพฒันา 

  เทคโนโลยีการผลิต 

  กลุ่มพืชอัตลักษณ์ 

  ในโรงเรือนต้นแบบ 

  โดยใช้เทคโนโลยี 

  ปัญญาประดิษฐ์

2.4 โครงการพัฒนาเส้นใย 

  จากพชืไร่อตัลกัษณ์และ 

  ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 

  เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

  พืชไร่เชิงอัตลักษณ์

2.5 โครงการสร้างความ 

  ร่วมมือกับชุมชนและ 

  ผู้ประกอบการ 

  ภาคเอกชน ในการ 

  ผลิตพืชไร่อัตลักษณ์ 

  รูปแบบแปลงใหญ่  

  เพื่อน�าไปสู่การพัฒนา 

  ระบบเกษตร 

  พันธะสัญญาที่ครบ 

  ห่วงโซ่คุณค่า  

  (value chain)
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2.	 แผนงานสร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่อัตลักษณ์	 และเสริมสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการใน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง 

งบประมาณ

ระยะเวลา

2563 2564 2565 2566 2567 2568

2.6 โครงการพัฒนา 

  การท่องเที่ยว 

  เชิงอนุรักษ์นวัตวิถี 

  ของชุมชนจากฐาน 

  การผลิตพืชไร่ 

  อัตลักษณ์ในระบบ 

  เกษตรอินทรีย์

1. เทคโนโลยี 

การจัดการ

แปลงพืชไร่

อัตลักษณ์

ต้นแบบ

เพื่อบริหาร

จัดการ 

ศัตรูพืช

2. โรงเรือน

ต้นแบบการ

ผลิตพืช 

อัตลักษณ์

3. ผลติภณัฑ์ 

หรอืเวชภณัฑ์ 

ที่มี 

โภชนาการสงู

4. ชุมชน

ต้นแบบ 

การผลติพชืไร่ 

อัตลักษณ์

รูปแบบ

แปลงใหญ่

หรือการ 

ท่องเที่ยว
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