
แผนการพัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
ระยะปี พ.ศ. 2563 - 2575 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 สร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เพ่ือคุณค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร
พลังงานน ้าและการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Innovation for Life and Sustain) 

 

พันธกิจ (Mission) 

1) วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ วิทยาการ และสร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่ พืชทดแทนพลังงาน รองรับ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงทาง
อาหารและพลังงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร และประชาชน 

2) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ สร้างคุณค่า มูลค่าที่สามารถแข่งขันได้ และเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3) บูรณาการความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
ให้มีระบบบริหารจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมให้เกิดคุณค่าสูงสุด
ต่อประเทศและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล มีความสามารถในการแข่งขัน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4) พัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาลและ
สร้างสรรค์นักวิจัยให้เป็นมืออาชีพ 

ค่านิยม (Value) 
 มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ทันสมัย ใส่ใจความยั่งยืน (Professionalism, Creative Thinking, Modernize and Sustain) 

เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goal) 
1) ผลผลิตและมูลค่ารวมของพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานในประเทศ และการส่งออกของผลผลิต และ

ผลิตภัณฑ์เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
- ผลผลิตรวมภายในประเทศเพ่ิมขึ นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 
- ผลผลิตรวมภายในประเทศที่เกิดจากการน้าวิทยาการและนวัตกรรมพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานไปใช้ให้

เกิดประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุดอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 
2) ผลผลิตวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานมีคุณค่าต่อประเทศ สามารถเพ่ิมศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง

ทางการเกษตรมากขึ น โดยสามารถลดการน้าเข้าหรือเพ่ิมคุณค่าของวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ปาล์มน ้ามัน) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๒๐ ภายใน 5 ปี 

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

4) ผลผลิตทางวิชาการและเทคโนโลยีพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (อ้อย ปาล์มน ้ามัน มันส้าปะหลัง และชีวมวล
จากพืชไร่) สามารถเพ่ิมสัดส่วนการใช้พืชมาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนให้เติบโตอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ในปี 2575 และสามารถลดต้นทุนทางด้านพลังงานแก่เกษตรกร 
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5) เกษตรกรพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานมีรายได้เพ่ิมสูงขึ นจากการน้าผลผลิตทางวิชาการและเทคโนโลยี  
พืชไร่และพืชทดแทนพลังงานไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 4 ต่อปี และสร้างงาน อาชีพ แก่ประชาชน ชุมชน
อย่างมั่นคง ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งมากกว่า 100 กลุ่ม และสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการเติบโต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี 

6) สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานเป็นองค์กรที่มีบุคลากรมืออาชีพ ทันสมัย ก้าวหน้า มีสมรรถนะสูง 
เป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

7) ดัชนีความเชื่อมั่นและการยอมรับผลงานทางวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานของเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร และผู้ประกอบการ ที่มีต่อสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
สร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เพื่อคุณค่าทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางอาหาร

พลังงานน ้าและการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(Innovation for Life and Sustain) 

นิยามวิสัยทัศน์ ก้าหนดไว้ ดังนี  
สร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เพื่อคุณค่าทางเศรษฐกิจ หมายถึง  

- การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิชาการ เพ่ือรองรับการผลิตและพัฒนาผลผลิตพืชไร่และพืชทดแทน
พลังงาน เพ่ือให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามหลัก หรือข้อปฏิบัติสากล 

- การพัฒนาวิทยาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานของประเทศ เพ่ือการเพ่ิมของพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
กลุ่มพืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วย อ้อย มันส้าปะหลัง ปาล์มน ้ามัน ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ข้าวโพดฝักสดและพืชตระกูลถั่ว 
โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลก 

- การส่งเสริมพัฒนาวิชาการในกลุ่มพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่เป็นพืชทางเลือกใหม่ ประกอบด้วย พืชอัตลักษณ์
ของประเทศ (งา ฝ้าย กัญชง) เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด และพืชเฉพาะกลุ่ม 

- เสริมสร้างศักยภาพการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม พืชไร่เพ่ือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (New S-curve) ทั งด้านปริมาณ 
คุณภาพ และการเพ่ิมมูลค่า ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคด้วยราคาและคุณภาพที่ดีกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน และมีผลตอบแทนคุ้มค่ากับปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่ลงทุนไป 

สร้างความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน น ้า หมายถึง 
- การจัดการวิชาการด้านการผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานที่ใช้ส้าหรับการบริโภคภายในประเทศให้มี

ปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ ปลอดภัย ลดการน้าเข้า ลดความสูญเสียทางอาหาร เพ่ิมการเข้าถึงอาหาร และ
การผลิตพืชไร่ที่ปลอดภัย ใช้น ้าให้เกิดประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุด ไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน ้าส้าหรับ  
การอุปโภคบริโภคและท้าลายสิ่งแวดล้อม 

- การจัดการพืชทดแทนพลังงานให้มีความหลากหลาย เป็นพลังงานส้ารอง (Buffer Stock) ภายในประเทศได้ใน
ระดับท่ีไม่กระทบต่อความม่ันคงทางอาหาร 

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน หมายถึง 
- การผลิตและพัฒนาพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานที่ยั่งยืน มีความสมดุลในการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาในระดับที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพทั งด้านเศรษฐกิจและความ
มั่นคงทางอาหาร ไม่ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมในระบบนิเวศของธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชน  

- การผลิตผลงานทางวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้
เป็นแหล่งผลิตคุณภาพสูงเพื่อเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจ และมีมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 



-4- 

จุดยืนและต้าแหน่งการพัฒนายุทธศาสตร์(Strategic Positioning : SP) 
1) ยกระดับการให้บริการ สู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่า โปร่งใส 

เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิทยาการการผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และเป็นห้องปฏิบัติการกลางของชาติ 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานในระดับสากล (Center of Excellent, One stop 
service) พร้อมการพัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรสมรรถนะสูงมีขีดความสามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในการพัฒนา  
พืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน สร้างสรรค์งานวิชาการ นวัตกรรมพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตและคุณภาพของผลผลิต เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรด้วยบุคลากร
ของสถาบันที่มีสมรรถนะ: คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม มีจิตส้านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นเป็นมืออาชีพในการ
ท้างานสู่องค์กรสีเขียว (Green Office) เติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เป็นสถาบันที่มีภาพลักษณ์ 
ที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับทั งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

2) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม (อ้อย มันส้าปะหลัง ปาล์มน ้ามัน ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ข้าวโพดฝักสด 
พืชตระกูลถั่ว และพืชไร่อุตสาหกรรมอ่ืนที่มีศักยภาพในอนาคต) ให้ได้มาตรฐาน แข่งขันได้ในเวทีโลก และเพียงพอ
กับความต้องการใช้ในประเทศ และการส่งออก เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและ
ภูมิอากาศโลก น้าพาประเทศให้เป็นผู้น้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพืชไร่อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางการรวบรวมสินค้าพืชไร่อุตสาหกรรมของประเทศและอาเซียน น้ามาแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าในการส่งออกภายใต้แบรนด์ของประเทศที่เข้มแข็ง 

3) การสร้างสรรค์วิชาการ และนวัตกรรมพืชไร่เพ่ือความมั่นคงทางอาหาร เพ่ิมผลิตภาพเชิงปริมาณ คุณภาพ 
มูลค่า ความหลากหลาย ความปลอดภัย บนพื นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลดความเหลื่อมล ้า และ
ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหารของประเทศ เสริมสร้างเครือข่าย/หุ้นส่วน
ในด้านการวิจัย และพัฒนาทั งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะพืช
ตระกูลถั่วหรือพืชอ่ืน ๆ เพื่อลดการน้าเข้าจากต่างประเทศ 

4) การบริหารจัดการเทคโนโลยี วิทยาการด้านพืชทดแทนพลังงาน (ปาล์มน ้ามัน อ้อย มันส้าปะหลัง) หนุนเสริม
การพัฒนา ทั งด้านปริมาณ และคุณภาพ เพ่ือรองรับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกร และเพ่ิมศักยภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์เพ่ือการแข่งขัน 

5) สร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ส่งเสริมและขยายผลการผลิตพืชไร่ที่มีคุณภาพ รวมทั งวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตพืชไร่เพ่ือน้าเสนอการใช้
การตลาดน้าการผลิต ให้มีช่องทางจ้าหน่ายหลากหลายและเป็นธรรม ภายใต้ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม 
วิถีชุมชน และระบบมาตรฐานสากล ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ที่สามารถรองรับการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการตลาด และการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน 

6) การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากพืชไร่และพืชอัตลักษณ์ประเทศ 
(งา ฝ้าย กัญชง) หนุนเสริมเศรษฐกิจ รักษาฐานรายได้เดิม สร้างฐานรายได้ใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพ่ือเพ่ิมคุณค่า มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาพืชไร่ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูง
ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย พร้อมทั งเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั งเชิงปริมาณ มูลค่า และความหลากหลาย 
สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีทักษะเกี่ยวกับพืชไร่และพืชอัตลักษณ์ให้มีความสามารถในการแข่งขัน 



-5- 

การประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมขององค์กรต่อการขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) 
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ได้มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันขององค์กรโดยน้าเครื่องมือ

ทางการบริหาร SWOT Analysis มาใช้เพ่ือค้นหาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการด้าเนินงานด้วยการวิเคราะห์
หาจุดอ่อนจุดแข็งอุปสรรคและโอกาสในการพัฒนาโดยมองว่าการวิเคราะห์หาจุดแข็งหรือจุดเด่นภายในองค์กร 
(Strength)จะท้าให้การด้าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์และพยายามควบคุมจุดอ่อนหรือข้อด้อย (Weakness) ภายใน
องค์กรที่ท้าให้การด้าเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ในขณะเดียวกันวิเคราะห์หาโอกาสหรือปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก 
(Opportunity) ที่ท้าให้การด้าเนินงานภายในโรงพยาบาลบรรลุผลสัมฤทธิ์ และเฝ้าระวังอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม
จากภายนอก(Threat) ที่ท้าให้การด้าเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ผล ท้าให้ได้ผลการวิเคราะห์องค์กร ดังนี  

จุดแข็ง (Strengths) 
 S1 มีต้นทุนองค์ความรู้ทางการวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานหลากหลายสาขาวิชา และมีบุคลากรที่มี
ศักยภาพในการผลิตผลงานการวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมในทุกกระบวนการ มีผลงานเด่นในด้านการปรับปรุง
พันธุ์พืช การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูล และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านพืชไร่และพืชทดแทน
พลังงาน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ ซึ่งเกษตรกรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถน้าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

S2 มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาด้านพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานตั งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ (10 แห่ง) ที่
รับผิดชอบในการวิจัย การบริการวิชาการ การฝึกอบรมและพัฒนาและเป็นศูนย์เรียนรู้ ที่มีความเป็นเลิศด้านพืชไร่และ
พืชทดแทนพลังงานตามบริบทของพื นที่ และมีความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่มีมาตรฐาน 

S3 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานมีความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานทั งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ มีบุคลากรหลากหลายสาขาวิชา ที่สามารถยกระดับปริมาณและคุณภาพวัตถุดิบของพืชไร่และพืชทดแทน
พลังงาน และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างชัดเจน ท้าให้ผลงานวิจัยน่าเชื่อถื อ และเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็น
หน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ท่ีเกษตรกรมีความเชื่อม่ัน เชื่อถือ และไว้วางใจ 

S4 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน มีพันธุ์และเชื อพันธุกรรม และเทคโนโลยีการผลิต ที่มีศักยภาพ
ในการผลิต มีคุณค่าทางอาหาร และมีมูลค่าทางการตลาดและเป็นพืชไม่ตัดแต่งทางพันธุกรรม (Non-GMOs) มี
ต้นแบบของการผลิตอย่างยั่งยืนบนพื นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารปลอดภัย 

S5 มีกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตรตามภารกิจ ที่เป็นส่วนส้าคัญในการสร้างสรรค์
ผลงานวิชาการ การพัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

W1 โจทย์การวิจัย ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ไม่ได้
มุ่งเน้นการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า ท้าให้ไม่เกิดการเชื่อมโยงและการใช้ประโยชน์ การบูรณาการ
ร่วมกับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง 

W2 ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และคลังความรู้ทางวิชาการ ไม่ทันสมัยและครอบคลุม ยังไม่
สามารถรองรับการบริการแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสารและการสร้างการ
รับรู้ ยังไม่หลากหลายและไม่สามารถเชื่อมโยงกันเป็นฐานข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

W3 โครงสร้างและระบบงานวิชาการขององค์กรยังไม่ครอบคลุมสาขาวิชาที่สอดคล้องและรองรับกับงานวิจัย
และนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหารในอนาคต การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังไม่สอดคล้องกับภารกิจใน
อนาคต และความจ้าเป็นตามยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดการความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การ
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ท้างานจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการจัดการความรู้ทาง
วิทยาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

W4 ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยที่สนับสนุนงานวิจัยเชิงลึก เพ่ือต่อยอดและเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากพืชไร่และ
พืชทดแทนพลังงาน และห้องปฏิบัติการบางส่วนยังไม่สามารถด้าเนินงานวิจัยได้ครบถ้วน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี/การน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
โอกาส (Opportunities) 

 O1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทการพัฒนาประเทศ เน้นความส้าคัญกับ
การเสริมสร้าง และพัฒนาประเทศให้เป็นมหาอ้านาจทางการเกษตร การสร้างคุณค่า มูลค่าของผลผลิต และผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจสีเขียว และ
การส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 

 O2 การเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากภาคการเกษตร และการพัฒนาประเทศที่มีความ
ต้องการทางอาหารและพลังงานเป็นโอกาสในการพัฒนาผลผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน รองรับความต้องการ
ของตลาดทั งในประเทศและต่างประเทศ 

 O3 วิถีชีวิตของชุมชน ประชาชน ยึดโยงกับผลผลิตพืชไร่ และกระแสการบริโภคอาหารปลอดภัย อาหาร
สุขภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นโอกาสในการพัฒนาพืชไร่เพ่ือความม่ันคงทางอาหาร ผลผลิตพืชไร่เฉพาะกลุ่ม 
และพืชไร่คุณภาพ 

 O4 ความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาการวิจัยด้านพืชไร่และโอกาส
ในการน้าผลผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน มาแปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือการใช้ในประเทศ 
และส่งออก และการรวมกลุ่มของสมาคมอาเซียน เพ่ือลดอุปสรรคในการน้าเข้าวัตถุดิบและเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต 

 O5 มีแหล่งทุนจากหลากหลายช่องทางทั งในประเทศและต่างประเทศที่สามารถน้ามาใช้ในการต่อยอดการ
วิจัยพัฒนา และการริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 O6 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อดิจิทัล ที่เป็นโอกาสในการพัฒนาการวิจัย การสื่อสาร
องค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการเกษตรแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการเกษตรกรและเครือข่ายที่มีความสามารถด้านการ
ผลิตพืชไร่ (Smart Famer) มีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ท้าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เร็วขึ น 

 O7 ปาล์มน ้ามัน อ้อย มันส้าปะหลังมีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทนและการส่งออก และปัจจุบันมีความ
ตื่นตัวด้านพลังงานทดแทน มีความต้องการพลังงานธรรมชาติและสะอาดเพ่ิมขึ นเพื่อทดแทนพลังงานจากฟอสซิล เป็น
โอกาสให้ต้องเร่งพัฒนาพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการผลิตพืชเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประเทศไทยมีผู้ประกอบการ/โรงงานแปรรูป ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพจ้านวนมากและหลากหลายผลิตภัณฑ์ 

 O8 พื นที่ปลูกที่มีความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสมต่อการผลิตพืชไร่และ 
พืชทดแทนพลังงาน 

 O9 มีสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการและการพัฒนาเทคโนโลยีพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  
ที่สามารถเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาการผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานของประเทศให้แข่งขันได้ 
อุปสรรค (Threats) 

 T1 ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ภัยธรรมชาติ การเคลื่อนย้ายพืชโดยการลักลอบน้าเข้าผลผลิต 
การเสื่อมลงของคุณภาพดินจากการท้าการเกษตรที่ใช้สารเคมี ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 
และเกิดศัตรูพืชอุบัติใหม่ 
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 T2 การปรับเปลี่ยน เชิงนโยบายของรัฐบาล ท้าให้การพัฒนาขาดความต่อเนื่องขาดการวางแผนเชิงนโยบาย
ในการสร้างสมดุลการผลิตเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร อุตสาหกรรม และพลังงาน ที่สามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการของประเทศ 

 T3 การเปลี่ยนแปลงของวิถีสังคม เกษตรกรเริ่มมีอายุมากขึ น เกษตรกรมีภาวะหนี สินมีวิถีการท้าการเกษตร
รูปแบบเดิม ไม่ทันการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในการเรียนรู้ทางวิชาการและวิทยาการทางด้านพืชไร่และพืชทดแทน
พลังงานใหม่ๆมีการใช้สารเคมีมากขึ นเป็นอุปสรรคส้าคัญในการพัฒนาผลผลิตคุณภาพ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

 T4 ราคาผลผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานมีความผันผวนการกีดกันทางการค้าส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออกและท้าให้ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศ 

 T5 ขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรต้องพ่ึงพาแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ผลผลิต รวมถึงการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรไม่สอดคล้องกับการพัฒนาการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตเพ่ิมขึ น 

T6 การเข้าถึงข้อมูลทางด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจของหน่วยงานภาครัฐ ยังขาด
การเชื่อมโยงท้าให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลซึ่งกันและกันได้ 

 T7 จุดยืน ต้าแหน่ง และการพัฒนาตามยุทธศาสตร์พืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ในภาพรวมของประเทศ ยัง
ไม่ชัดเจน ขาดการพัฒนาแบบบูรณาการที่ต่อเนื่อง และทันการเปลี่ยนแปลง และไม่สอดคล้องมุมมองเชิงภารกิจแห่ง
อนาคตของสถาบัน 

 T8 กฎ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน 
และมีความจ้าเป็นต้องพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ  

 T9 วงจรตลาดผลผลิตของพืชไร่อุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันสูง และมีการแทรกแซงราคาจากประเทศที่มี
ความเข้มแข็งกว่า หรือธุรกิจเอกชนที่ครองตลาดอยู่ก่อน ท้าให้กลไกของตลาดถูกบิดเบือนและขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการของพืชไร่อุตสาหกรรมปรับตัวได้ไม่ทันการแข่งขัน อีกทั งการวิจัยยังต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด้าเนินการและมีข้อจ้ากัดหลากหลาย ส่งผลให้ยังไม่สามารถทันการแข่งขันได้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ทันสมัย สมรรถนะสูง 
2. การพัฒนาวิทยาการเทคโนโลยีพืชไร่เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. การบริหารจัดการพืชทดแทนพลังงานเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ลดต้นทุนทางการเกษตร 
4. การจัดการพืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และคุณภาพชีวิต 
5. การจัดการพืชไร่อัตลักษณ์ประเทศให้เข้มแข็ง ครบวงจร เพ่ือเพ่ิมคุณค่า มูลค่า 

โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีกลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน โครงการ ดังนี  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ทันสมัย สมรรถนะสูง 

1. หลักการและเหตุผล 
 สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั งสภาพแวดล้อมของโลก สภาพแวดล้อมของชาติ รวมถึงแนวคิด

ของประชาชนที่มีการท้างานของภาครัฐ องค์กรภาครัฐ จ้าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางความคิด (Mindset) 
น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการท้างานที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง 
องค์กรภาครัฐต้องมีการบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ ก้าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนปฏิบัติ ที่สอดคล้องกันและไปใน
ทิศทางเดียวกัน สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ว่า “สร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่ระดับ
มาตรฐานสากล เพ่ือสร้างคุณค่า มูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในตลาดโลก 
สร้างความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน น ้า และการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”  

 การมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ตั งไว้ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานต้องพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางข้อมูล 
สารสนเทศ มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรที่ใช้ในการพัฒนาการผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานของไทย 
ซึ่งเป็นข้อมูลความรู้ที่ทันสมัย ทันสถานการณ์ และสามารถน้าไปปฏิบัติได้จริง นอกจากนี  ยังต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรที่
คล่องตัว มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การส่งมอบผลผลิตและบริการของสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานสู่ผู้ใช้
ประโยชน์ สอดประสานกันอย่างมีคุณค่า โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนการเกษตรของไทยให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน บนความมั่นคง ยั่งยืนทางอาหารทั งด้านผลิตภาพและคุณภาพ และที่ส้าคัญต้องเป็นองค์กรที่ พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั งด้านการบริหารจัดการและการเรียนรู้ขององค์กร ตั งอยู่บนการพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานเป็นกลไกระดับชาติที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มีความเป็น
มืออาชีพของบุคลากรในการเสริมสร้างสมรรถนะและนวัตกรรมด้านการผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
ของประเทศเป็นต้นแบบน้าขององค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารการวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านพืชไร่ของ
ประเทศให้มีขีดความสามารถสูง แข่งขันได้ในระดับสากล 

3) เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นว่าสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่มี
คุณค่า และมีคุณประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ 

4) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางวิชาการ การบริหารจัดการ การเงิน การคลัง 
5) เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย สอดคล้องกับภารกิจ ความจ้าเป็นในอนาคต และยกระดับ

สถาบันสู่องค์กรดิจิทัล 
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3. เป้าหมายการพัฒนา (Goal) 
ระยะสั น (2562-2565) ระยะกลาง (2566-2570) ระยะยาว (2571-2575) 

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน
พลังงานเป็นองค์กรประสิทธิภาพ 
คล่องตัว เป็นมืออาชีพ มีกระบวน
ทัศน์ใหม่ในความจ้าเป็นของภารกิจ
แห่ งอนาคต มี ศั กยภาพในการ
สร้างสรรค์คุณค่าเพ่ิมจากองค์ความรู้ 
ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร และ
อุตสาหกรรมพืชไร่ อย่างเป็นรูปธรรม
และบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Smart Institute) 

- สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน
พลังงาน เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้าน
งานวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
ทันสมัย บริหารจัดการ มีผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
- ศูนย์วิจัยพืชไร่และพืชทดแทน
พลั งงานในภูมิภาคทุกแห่ ง เป็น
ศูนย์กลางความเป็นเลิศในการวิจัย
เฉพาะด้านในภูมิภาคนั น ๆ 

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน
พลังงาน มีสมรรถนะสูง มีการบริหาร
จัดการอย่ างมีคุณภาพ ผ่ านการ
รับรองการพัฒนาองค์กรสู่สากลตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (High 
performance institute) มี ผ ล ง าน
โดดเด่นในระดับนานาชาติ เป็นที่
ยอมรับและเชื่อมั่นในสังคมวิทยาการ
เทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาพืชไร่
ระดับสากล 

 

4. เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ (Goal) 
 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานเป็นองค์กรทางวิชาการพืชไร่ที่มีขีดความสามารถสูง มีศักยภาพใน
ระดับสากล ได้รับการยอมรับ และเชื่อมั่นจากเกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

5. กลยุทธ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับองค์กรให้มีความคล่องตัว ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรร

วิชาการพืชไร่ 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

1) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย  
รองรับการจัดระบบฐานข้อมูลกลางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ของประเทศ เพ่ือการใช้ประโยชน์จากภาคี
ทุกภาคส่วน 

2) การบริหารจัดการระบบข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมพืชไร่ของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ครบถ้วน ครอบคลุม ทันสมัย สะดวกต่อการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทั งในระบบออฟไลน์และออนไลน์  
สร้างดิจิทัลแพลตฟอร์ม พร้อมทั งเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

3) การบริหารจัดการระบบงานวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล สอดคล้องกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยบูรณาการความร่วมมือ
ทางวิชาการกับหน่วยงานด้านการเกษตรทั งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพ่ือยกระดับการจัดการผลผลิต 
เพ่ิมมูลค่าและคุณภาพพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล และบูรณาการความ
ร่วมมือวิชาการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปรับบทบาทของศูนย์วิจัย 10 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นศูนย์กลางแห่ง
ความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและบริการเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย มีความเชี่ยวชาญ เข้าถึงเกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ จนเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพ่ือการสร้างคุณค่าและมูลค่า สร้างเครือข่าย
การวิจัยด้านพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ให้มีความเข้มแข็งโดยเฉพาะพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานตาม
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
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4) พัฒนาให้สถาบันฯ เป็น One stop data (management + system) โดยการ  
- การจัดการข้อมูลงานวิจัยและงานด้านบริหาร ให้เป็นหนึ่งเดียว สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้ครบถ้วน 

ทันสมัย สะดวกต่อการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์  
- พัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถ ปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการ

จัดการฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
- ให้สถาบันฯ เป็นศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) และแหล่งอ้างอิง โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่

ทันสมัย และเชื่อมโยงสู่การพัฒนาทุกระดับ ทุกประเด็น และทุกพื นที่ 
5) พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถรอบด้าน และน้าระบบเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ทันสมัยมาทดแทน

บุคลากร  
6) ลดขั นตอนการท้างานของระบบการปฏิบัติงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน หลายขั นตอน ให้สะดวก รวดเร็ว กระชับ

และมีประสิทธิภาพ ให้เป็น Smart office โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ มาช่วยในการท้างาน พัฒนา
สู่ส้านักงานท่ีไร้กระดาษ (e-office) การน้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารสถาบันและศูนย์วิจัยทุกแห่ง 

7) ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยท้ามาก่อนในองค์กร สร้างสรรค์สถาบันให้เป็นองค์กรสีเขียว (green office) 
และให้ความส้าคัญกับการพัฒนาสวนในที่ท้างาน (office in the garden and garden in the office)  
โดยการสร้างจิตส้านึกให้บุคลากรในสถาบัน ส่งเสริมให้มีการวิจัยสีเขียว ด้วยการลดการใช้สารเคมีใช้ปัจจัย
การผลิตอย่างประหยัด และคุ้มค่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงาน ลดการสร้างมลพิษ ลดขยะ 
แยกขยะ ใช้เทคโนโลยีในการเปลี่ยนรูปแบบการท้างาน และการปรับใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงาน 

8) การเพ่ิมประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับการวิจัย พัฒนาด้านการเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าของพืชไร่และ
พืชทดแทนพลังงานตามภารกิจและยุทธศาสตร์ เช่น เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารหรือ
ให้บริการทางห้องปฏิบัติกับผู้ใช้บริการแบบ real time และทันสมัย การเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยที่
สามารถด้าเนินการได้ในระดับดีเอ็นเอในพืชไร่ การสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและครบวงจร 
ห้องเก็บรักษาเชื อพันธุกรรมพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานที่ทันสมัย เป็นต้น 

9) จัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาศูนย์วิจัยให้เป็นต้นแบบอัจฉริยะ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเชี่ยวชาญทางวิทยาการพืชไร่ และความเป็นมืออาชีพแก่บุคลากร 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

1) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยการแลกเปลี่ยน
ความรู้กับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ การแสวงหา partner ร่วมงานวิจัย สนับสนุนให้ทุนนักวิจัยเพ่ือ
ศึกษา ดูงาน ในสาขาวิชาที่ส้าคัญ   

2) พัฒนาให้นักวิจัย มีความรู้ความสามารถด้านอื่น ๆ นอกจากงานวิจัยของหน่วยงาน เช่น งานวิจัยที่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลก ทันสมัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ นในปัจจุบัน และคาดการณ์ตลาดในอนาคต 
พร้อมให้ความส้าคัญกับการปรับกระบวนทัศน์ทางความคิดของบุคลากรในการค้านึงถึงภารกิจในอนาคต
ของการเป็นหน่วยวิจัยสร้างคุณค่าทางการเกษตรของชาติ 

3) ปรับระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรคุณภาพ และรักษาไว้
ซึ่งบุคลากรเชี่ยวชาญ วางมาตรการเฉพาะเพ่ือดูแลและส่งเสริมบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง  ให้การยก
ย่องเชิดชูเกียรติผู้ท้าคุณประโยชน์สูงสุดทางวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
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4) เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ นักวิจัยและแปรรูปเพ่ือการสร้าง
คุณค่าของผลผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน บุคลากรด้านการบริหารจัดการ นักวิเคราะห์แผนและ
ยุทธศาสตร์ และด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

5) เสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันในการเป็นศูนย์กลางของประเทศ สร้างนักวิจัยและเกษตรกร  
มืออาชีพด้านพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและเป็นศูนย์รวมความเป็นเลิศของ
เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน โดยพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพ่ือรองรับ
ความเป็นศูนย์กลางของประเทศ การพัฒนาระบบการจ้างงานวิธีการเฉพาะเพ่ือให้ได้ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมงาน 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับระบบการสื่อสารองค์กร ภารกิจ สู่เกษตรกร ผู้ประกอบการ สังคม และนานาชาติ  
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

1) สร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางดิจิทัล เพ่ือการสื่อสารภารกิจ ผลงาน องค์ความรู้ ผลงานวิชาการ นวัตกรรม
ทางด้านพืชไร่ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั งการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงผลงานทาง
วิชาการของสถาบันสู่การสร้างคุณค่าเพ่ิมด้วยวิธีการที่หลากหลาย บูรณาการ และการปฏิบัติการเชิงรุก 
จัดท้าแพลทฟอร์มกลางของสถาบันฯ เพ่ือการสื่อสารที่เข้าถึง และทันสมัย 

2) พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานสถาบันในระดับพื นที่ เพ่ือการพัฒนาระบบการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ 
และการน้าองค์ความรู้เทคโนโลยี เพ่ือการชี แนะ ชี น้า การพัฒนาพืชไร่แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร 

3) ร่วมมือกับเกษตรกร ผู้น้าเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ในการร่วมเป็นเครือข่ายการสื่อสารภารกิจของสถาบัน 
พร้อมทั งเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรในการเป็นนักสื่อสารองค์กรที่มีขีดความสามารถในการเป็นนัก
ประชาสัมพันธ์ และการใช้สื่อดิจิทัลมืออาชีพ ในการส่งเสริมเกษตรกรและภาคเอกชน ให้มีความสามารถที่
เข้มแข็งในการขับเคลื่อน และสร้างงานวิจัยได้เอง โดยมีสถาบันคอยให้ความร่วมมือ สนับสนุน เป็นพ่ีเลี ยง
จนพึ่งพาตนเองได ้

4) การส่งเสริม สนับสนุน การจัดงาน มหกรรมวิทยาการเทคโนโลยีพืชไร่ทั งในระดับอาเซียน ประเทศ และระดับพื นที่ 
โดยให้หน่วยงานของสถาบันเป็นแหล่งจัดงาน ทั งนี  จะเน้นการพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อการจัดงานในรูปแบบ
ของ Offline ที่สามารถเชื่อมโยงกับเกษตรกรที่สนใจเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และจัดท้า e-Journal เพ่ือ
การสื่อสารวิทยาการเทคโนโลยีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่จะน้าองค์ความรู้ 
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 แหล่งงบประมาณ 
ระยะเวลา 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 
1. โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญบุคลากร          
1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความเป็นมืออาชีพ 
และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรเชี่ยวชาญ 

ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความเป็น
มืออาชีพ 

สวร.  
และเครือข่าย 

งบปกติ       

1.2 พัฒนาให้นักวิจัย มีความรู้ความสามารถ
รอบด้านเพ่ือบูรณาการงานวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอก 

ได้นักวิจัยที่มีความรู้
ความสามารถรอบด้านบูรณาการ
งานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 

สวร.  
และเครือข่าย 

งบปกติ       

1.3 สร้างระบบการจัดการความรู้  
(ทายาทนักวิจัยสืบทอดความรู้) 

ได้ทายาทนักวิจัยสืบทอดความรู้
ด้านพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 

สวร.  
และเครือข่าย 

งบปกติ       

1.4 สร้างทีมพลังร่วมนักวิจัย ได้ทีมนักวิจัยทรงพลังขับเคลื่อน
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

สวร.  
และเครือข่าย 

งบปกติ       

2. โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Data 
Management System : OSDM) 

         

2.1 การปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัย  ส้าหรับการบริหาร 
การจัดการระบบข้อมูล (Big Data)  
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พืชไร่ของประเทศ 

ได้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

สวร.  
และเครือข่าย 
ศสท. 

งบปกติ       
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แผนงานพัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
ระยะเวลา 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 
2.2 การจัดท้าแพลทฟอร์มกลางของสถาบันฯ 

เพ่ือการสื่อสารที่เข้าถึงได้ทั งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

ได้แพลทฟอร์มกลางของ
สถาบันฯ ที่มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 

สวร.  
และเครือข่าย 
ศสท. 

งบปกติ       

3. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัย
อัจฉริยะ 

         

3.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือ
รองรับการวิจัยพัฒนาของพืชไร่และ 
พืชทดแทนพลังงาน 

ได้ห้องปฏิบัติการวิจัยพืชไร่และ
พืชทดแทนพลังงานที่มี
มาตรฐานสากล 

สวร.  
และเครือข่าย 

งบปกติ       

4. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศอย่าง
ครบวงจร 

         

4.1 พัฒนาศูนย์วิจัยต้นแบบความเป็นเลิศ 
 ด้านพืชไร่พืชทดแทนพลังงาน 

ได้ศูนย์วิจัยต้นแบบความเป็น
เลิศด้านวิชาการพืชไร่และพืช
ทดแทนพลังงาน 

สวร.  
และเครือข่าย 

งบปกติ       

4.2 พัฒนาศูนย์วิจัยพืชไร่และพืชทดแทน 
พลังงานให้เป็นศูนย์กลางการสื่อสาร
ภารกิจ ผลงาน นวัตกรรมที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายในระดับพื นที่ 

ได้ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ
ด้านการบริการพืชไร่และ 
พืชทดแทนพลังงานที่ทันสมัย 
ในพื นที่ 

สวร.  
และเครือข่าย 

งบปกติ       

4.3 บูรณาการความร่วมมืองานวิจัยวิทยาการ
เทคโนโลยีพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
ทั งในระดับประเทศ อาเซียน และสากล 

ได้ศูนย์กลางความร่วมมือด้าน
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมระดับชาติและ
นานาชาติ 

สวร.  
และเครือข่าย 
 

งบปกติ       
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แผนงานพัฒนาสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
ระยะเวลา 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 
5. โครงการพัฒนาสถาบันให้เป็น Smart 

office 
         

5.1 พัฒนาสถาบันสู่ส้านักงานไร้กระดาษ 
ด้วยเทคโนโลยี 

ได้ระบบ e-office ที่สามารถ
ช่วยในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน 

สวร.  
และเครือข่าย 
 

งบปกติ       

5.2 สร้างสรรค์ พัฒนา ส่งเสริม ให้สถาบัน
และศูนย์วิจัยฯ ลด ละ เลิกการสร้าง
มลภาวะ 

ได้องค์กรสีเขียว (green office) สวร.  
และเครือข่าย 
 

งบปกติ       



-15- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาวิทยาการเทคโนโลยีพืชไร่ เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

1. หลักการและเหตุผล 
พืชไร่อุตสาหกรรม ได้แก่ อ้อย มันส้าปะหลัง ปาล์มน ้ามัน และข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นพืชที่ผลิต

ส้าหรับน้าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ส้าหรับอุปโภคและบริโภค มีความส้าคัญอย่างมากต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับสินค้าส่งออก ประเทศไทยผลิตพืชไร่
อุตสาหกรรม ดังนี   

ประเทศไทยมีพื นที่ปลูกอ้อยประมาณ 10 ล้านไร่ ผลผลิตอ้อยปีละประมาณ 100 ล้านตัน ประเทศไทยเป็น
แหล่งผลิตและส่งออกน ้าตาลที่ท้ามาจากอ้อยที่จัดว่าเป็นรายใหญ่ของโลก โดยสามารถผลิตและส่งออกน ้าตาลได้มาก
เป็นอันดับ 2 ของโลก คิดเป็นมูลค่าของผลผลิตแปรรูปจากอ้อย ประมาณ 200,000 ล้านบาท 

มันส้าปะหลังมีพื นที่ปลูกประมาณ 7.5 ล้านไร่ ได้ผลผลิตปีละประมาณ 30 ล้านตัน ประเทศไทยเป็นแหล่ง
ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลังรายใหญ่ที่สุดของโลก คิดเป็นมูลค่าประมาณ 100,000 ล้านบาท 

ปาล์มน ้ามันมีพื นที่ปลูกประมาณ 4.4 ล้านไร่ ผลผลิตน ้ามันปาล์มดิบปีละประมาณ 2-3 ล้านตัน ใช้ส้าหรับ
ผลิตน ้ามันบริโภค 1.2 ล้านตัน และใช้ส้าหรับผลิตไบโอดีเซล 1.2 ล้านตัน ซึ่งผลผลิตน ้ามันปาล์มดิบเพียงพอกับความ
ต้องการใช้ภายในประเทศและมีการส่งออกน้อยมาก 

ข้าวโพดเลี ยงสัตว์มีพื นที่ปลูกประมาณ 6.5 ล้านไร่ ผลผลิตปีละประมาณ 4.5 ล้านตัน ส้าหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ที่ต้องการประมาณ 6.5 ล้านตัน 
(ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) 

ข้าวโพดฝักสด ได้แก่ ข้าวโพดหวาน มีพื นที่ปลูกประมาณ 245,600 ไร่ ข้าวโพดฝักอ่อน มีพื นที่ปลูกประมาณ 
171,200 ไร่ และข้าวโพดข้าวเหนียว มีพื นที่ปลูกประมาณ 35,200 ไร่ โดยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวโพดฝักอ่อน
แปรรูปเป็นอันดับที่ 1 ของโลก คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,327 ต่อปี ในขณะที่ส่งออกข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง เป็น
อันดับ 3-4 ของโลก มูลค่าประมาณ 7,688 ล้านบาทต่อปี (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) 

ปริมาณความต้องการใช้พืชไร่อุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น เนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
และจากประชากรโลกที่เพ่ิมขึ น แต่จากข้อจ้ากัดของพื นที่เพาะปลูก และเทคโนโลยีการผลิตที่มีอยู่ รวมทั งผลกระทบ
จากสภาวะภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้าให้เกิดความความเสียหายของผลผลิต ดังนั นความท้าทายของระบบการผลิต
พืชไร่อุตสาหกรรม คือ การเพิ่มปริมาณผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ ที่เพ่ิมขึ นบนพื นที่ปลูกเท่าเดิม
หรือลดลง ภายใต้ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง จ้าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง  
โดยการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพอย่างก้าวกระโดด 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีค่อนข้างได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ มีความหลากหลายทางชีวภาพอันเป็นพื นฐานทาง
เกษตรกรรม แต่หลังการปฏิวัติเขียว (Green Revolution) จากยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมของรัฐบาล ภายใต้
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2504 เปลี่ยนรูปแบบการเกษตรของไทยด้วยการใช้
ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง เกิดการพ่ึงพาปัจจัยการผลิต เช่น สารเคมีและปุ๋ ยเคมีจาก
ต่างประเทศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการบ้ารุงรักษา รวมถึงการระบาดของศัตรูพืชที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม กลายเป็นความเสี่ยงด้านความม่ันคงทางอาหารของประเทศ
ในอนาคตหากไม่มีการจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศไทยถูกจัดอยู่
ในกลุ่มประเทศที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะ 30 ปีข้างหน้า  มากเป็น



-16- 

อันดับที่ 14 จาก 170 ประเทศ อีกทั งการเกษตรในอนาคตนั น เทคโนโลยีจะท้าให้สามารถเพาะปลูกได้ในทุก ๆ ที่ แม้แต่
การเพาะปลูกในโรงเรือน ไม่ได้ขึ นกับแหล่งภูมิศาสตร์อันเป็นข้อได้เปรียบอีกต่อไป  

การพัฒนาองค์กรเพ่ือให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี  ได้อย่างยั่งยืน  
จึงจ้าเป็นต้องก้าหนดให้มียุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือก้าหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่มีปัญหาความเสื่อมโทรม
อย่างต่อเนื่อง ทั งในส่วนของพื นที่ป่าไม้ที่ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพที่ถูกคุกคาม 
ทรัพยากรน ้าที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการอย่างเต็มศักยภาพ และความเสี่ยงในการขาดแคลนน ้าในอนาคต 
นอกจากนี  การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม 
ขยะล้นเมือง โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพ่ิมขึ น โดยมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสามมิติ คือ ระบบ
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และระบบเศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) หรือ BCG โมเดล ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพ่ือลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม ได้แก่ 
อ้อย มันส้าปะหลัง ปาล์มน ้ามัน ข้าวโพด ให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  

2) ส่งเสริม สนับสนุน การเชื่อมโยงการจัดการพืชไร่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเกิดมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหาร อุตสาหกรรมต่อเนื่อง สินค้าส่งออก และแข่งขันได้ 

3. เป้าหมายการพัฒนา (Goal) 
ระยะสั น ระยะกลาง ระยะยาว 

การเพ่ิมผลิตภาพพืชไร่อุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั งด้าน
ปริมาณ คุณภาพ และเพ่ิมมูลค่า
วัตถุดิบ วิทยาการพืชไร่ที่สามารถ
เพ่ิมผลผลิตพืชไร่เชิงอุตสาหกรรม  
ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ น    

การสร้างสรรค์วิชาการและเทคโนโลยี
การผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม น้าไปสู่การพัฒนา
ความหลากหลายของการแปรรูป
วัตถุดิบสินค้าพืชไร่อุตสาหกรรมจน
สามารถเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร
ผู้ประกอบการ 

สร้างสรรค์วิชาการและเทคโนโลยี
การผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถเพ่ิม
รายได้มวลรวมของประเทศจาก
อุตสาหกรรมพืชไร่เพ่ิมมากขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

4. เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ (Goal) 
1) วิชาการ และเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ สามารถเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าทางอุตสาหกรรมพืชไร่ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
2) ปริมาณวัตถุดิบเพียงพอ ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ ท้าให้ผู้ประกอบการสามารถ ส่งออก

ผลิตภัณฑ์ได้ ระบบอุตสาหกรรมที่น้าวัตถุดิบไปแปรรูปมีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3) ลดต้นทุนการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม โดยการผลิตต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5. กลยุทธ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ 
กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็น 

 มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

1) วิจัยและพัฒนาพืชไร่อุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ ให้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ให้มีผลผลิต 
คุณภาพ และปริมาณสารส้าคัญสูง 

2) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือสร้างคุณค่า และมูลค่าเพ่ิมของพืชไร่
อุตสาหกรรม รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมของตลาดเฉพาะกลุ่ม และความต้องการของผู้ประกอบการ 



-17- 

ทั งด้านการเกษตร และด้านเภสัชกรรม และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะ
พื นที่ และแก้ไขปัญหาในพื นที่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสังคมเกษตร  

3) การสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลระยะไกล เพ่ือการบริหารจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วยระบบการผลิตแบบแม่นย้า (Precision Agriculture) 

4) วิจัยและพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลเกษตร เพ่ือลดต้นทุนการผลิตด้านแรงงาน และสร้างหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล ส้าหรับพืชไร่อุตสาหกรรม พร้อมทั งเสริมสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

5) ส่งเสริมและขยายผลนวัตกรรมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า 
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมกับองค์กรภาคีทั งในและ

ต่างประเทศ  
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

1) บูรณาการด้านข้อมูล (Big Data) ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการวิเคราะห์สถานการณ์ วางแผนและ
ประสานงานการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม ประเมินปริมาณความต้องการใช้ผลผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมอย่าง
ครบวงจร  

2) บูรณาการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่
อุตสาหกรรม 

3) บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตที่มีความหลากหลายและเพ่ิมมูลค่า  
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาวัตถุดิบพืชไร่อุตสาหกรรมแปรรูปตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

4) แลกเปลี่ยนเชื อพันธุกรรมพืชไร่อุตสาหกรรมจากต่างประเทศ เพ่ือสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรม 
ส้าหรับใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ให้มีลักษณะเฉพาะ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลค่าของวัตถุดิบ 
ต้านทานโรคและแมลงศัตรูที่อุบัติใหม่ 

6. แผนงาน และโครงการ 
แผนงานนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1) โครงการพัฒนาพันธุ์พืชไร่อุตสาหกรรมที่ให้ผลผลิตและคุณภาพสูง เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
2) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
3) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชไร่อุตสาหกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
4) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลระยะไกลในพืชไร่อุตสาหกรรม 
5) โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลเกษตร เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
6) โครงการพัฒนาและขยายผลการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน (GAP GMP) 
7) โครงการส่งเสริมและขยายผลนวัตกรรมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า
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แผนงานนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
ระยะเวลา 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 
1. โครงการวิ จั ยและพัฒนาพันธุ์ พื ช ไร่

อุตสาหกรรมเพ่ือผลผลิตและคุณภาพสูง
เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

พันธุ์พืชไร่อุตสาหกรรมและคุณภาพสูง
เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง 

สวร.  
ศวร.ขอนแก่น 
ศวร.สุพรรณบุรี 
ศวร.นครสวรรค์ 
ศวร.ระยอง 
ศวร.ชัยนาท 
ศวป.สุราษฎร์ธาน ี
ศวป.กระบี่ 

งบปกติ 
แหล่งทุนภายนอก 

 
 
 

      

กิจกรรม 1 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย
โรงงานเพื่อผลผลิตและน ้าตาลสูง 

กิจกรรม 2 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มัน
ส้าปะหลังเพ่ือผลผลิตและแป้งสูง 

กิจกรรม 3 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด
เพ่ือผลผลิตและคุณภาพสูง 

กิจกรรม 4 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ปาล์ม
น ้ามันเพื่อผลผลิตน ้ามันและสารส้าคัญสูง 

(สารส้าคัญสูง ได้แก่ 
ปาล์มน ้ามัน : วิตามินอี  
แคโรทีนอยด์ น ้ามันเมล็ดใน 
Coenzyme Q10 กรดไขมัน 
มันส้าปะหลัง : กลูเต็น อะไมโลส) 

2. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมเฉพาะพื นที่ 

กิจกรรม 1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมเฉพาะพื นที่ 

กิจกรรม 2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตมันส้าปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมเฉพาะพื นที่ 

เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
เฉพาะพื นที่ 

สวร. 
ศวร.ขอนแก่น 
ศวร.สุพรรณบุรี 
ศวร.นครสวรรค์ 
ศวร.ระยอง 
ศวป.สุราษฎร์ธาน ี
ศวป.กระบี่ 
กปผ. 
สทช. 

งบปกติ 
แหล่งทุนภายนอก 
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แผนงานนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
ระยะเวลา 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 
กิจกรรม 3 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ

ผลิตข้าวโพดเลี ยงสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมเฉพาะพื นที่ 

กิจกรรม 4 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตปาล์มน ้ามันอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมเฉพาะพื นที่ 

กิจกรรม 5 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
อารักขาพืชไร่อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม 6 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
เพ่ือการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม 

 

 

       

3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชไร่
อุตสาหกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

กิจกรรม 1 การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

กิจกรรม 2 การวิจัยพัฒนาโภชนเภสัชเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 

กิจกรรม 3 การวิจัยพัฒนาเวชส้าอางเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 

กิจกรรม 4 การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้น
ใยเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

กิจกรรม 5 การวิจัยพัฒนาอาหารสัตว์ที่มี
คุณค่าทางโภชนสูง 

ผลิตภัณฑ์พืชไร่อุตสาหกรรม สวร. 
ศวร.ขอนแก่น 
ศวร.สุพรรณบุรี 
ศวร.นครสวรรค์ 
ศวร.ระยอง 
ศวป.สุราษฎร์ธาน ี
ศวป.กระบี่ 
กวป. 
มหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้อง 
อ่ืน ๆ 

งบปกติ 
แหล่งทุนภายนอก 
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แผนงานนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
ระยะเวลา 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 
4. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบข้อมูลระยะไกล 
ในพืชไร่อุตสาหกรรม 

กิจกรรม 1 การจัดการผลิตพืชไร่
อุตสาหกรรมด้วยระบบการเกษตรแบบ
แม่นย้า (Precision Agriculture) 

กิจกรรม 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศส้าหรับระบบเตือนภัย 
พยากรณ์ เพื่อการจัดการศัตรูพืชในพืชไร่
อุตสาหกรรม 

กิจกรรม 3 การพัฒนาระบบจ้าลองและ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิต 
พืชไร่อุตสาหกรรม  

กิจกรรม 4 การพัฒนาการศึกษาลักษณะการ
แสดงออกทางฟีโนไทป์ (Phenotyping 
Image) เพ่ือประเมินความต้องการของ
ธาตุอาหารในพืชไร่อุตสาหกรรมอย่าง
แม่นย้า 

ระบบข้อมูลสารสนเทศพืชไร่
อุตสาหกรรมส้าหรับการจัดการระบบ
การผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม 

สวร. 
ศวร.ขอนแก่น 
ศวร.สุพรรณบุรี 
ศวร.นครสวรรค์ 
ศวร.ระยอง 
ศวป.สุราษฎร์ธาน ี
ศวป.กระบี่ 
GISTDA 
มหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้อง 
อ่ืน ๆ 

งบปกติ 
แหล่งทุนภายนอก 

      

5. โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้เครื่องจักรกล
เกษตร เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

กิจกรรม 1 การวิจัยพัฒนาเครื่องจักรกล
เกษตรในอ้อย 

เครื่องจักรกลเกษตร เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สวศ. 
สวร. 
ศวร.ขอนแก่น 
ศวร.สุพรรณบุรี 

งบปกติ       
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แผนงานนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
ระยะเวลา 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 
กิจกรรม 2 การวิจัยพัฒนาเครื่องจักรกล

เกษตรในมันส้าปะหลัง 
กิจกรรม 3 การวิจัยพัฒนาเครื่องจักรกล

เกษตรในข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 
กิจกรรม 4 การวิจัยพัฒนาเครื่องจักรกล

เกษตรในปาล์มน ้ามัน 

 ศวร.นครสวรรค์ 
ศวร.ระยอง 
ศวป.สุราษฎร์ธาน ี
ศวป.กระบี่ 

       

6. โครงการพัฒนาและขยายผลการผลิต 
พืชไร่อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน  
(GAP GMP) 

แปลงที่ผ่านการรับรอง GAP 
โรงงานที่ผ่านการรับรอง GMP 

สวพ.1-8        

7. โครงการส่งเสริมและขยายผลนวัตกรรม
การผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่
อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า 

นวัตกรรมที่มีการขยายผลตลอดห่วงโซ่
อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า 

สวร. 
ศวร.ขอนแก่น
ศวร.สุพรรณบุรี
ศวร.นครสวรรค์
ศวร.ระยอง 
ศวป.สุราษฎร์ธาน ี
ศวป.กระบี่ 
กลุ่มเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ 
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

งบปกติ 
แหล่งทุนภายนอก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การบริหารจัดการพืชทดแทนพลังงานเพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ลดต้นทุนทางการเกษตร 

1. หลักการและเหตุผล 
การเติบโตของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เช่น จีน และอินเดีย ส่งผลให้มีการใช้พลังงานของโลกเพ่ิมสูงขึ นอย่าง

มาก ท้าให้ราคาน ้ามันเชื อเพลิงเพ่ิมสูงขึ น เป็นเหตุให้เกิดแรงผลักดันไปหาพลังงานทางเลือกเพ่ิมขึ น ความต้องการใช้ 
พืชพลังงานในโลกจึงมีแนวโน้มสูงขึ นด้วย ในประเทศไทยอุปทานของพลังงานส่วนใหญ่ยังคงเป็นพลังงานไม่หมุนเวียน
จากปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 87.0 ในขณะที่พลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนเพียง
ประมาณร้อยละ 13.0 ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งสามารถน้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานหลายรูปแบบ ทั งชีวมวล 
ก๊าซชีวภาพ การจัดการของเสียจากภาคการเกษตร รวมไปถึงไบโอดีเซลจากปาล์มน ้ามัน และเอทานอลจากกากน ้าตาล 
มันส้าปะหลัง และข้าวโพด เป็นต้น  

ปัจจุบันการผลิตเอทานอลของไทยจะใช้กากน ้าตาล อ้อย และมันส้าปะหลังเป็นวัตถุดิบในสัดส่วน 66 : 5 : 29 
(นรินทร์, 2560) โดยผลผลิตอ้อยปีละประมาณ 100 ล้านตัน เหลือเป็นกากน ้าตาลใช้ภายในประเทศประมาณ 4.6 ล้านตัน 
น้าไปผลิตเอทานอล 3.5 ล้านตัน และจะเพ่ิมขึ นเป็น 6 ล้านตัน ในปี 2579 ส่วนมันส้าปะหลัง ผลผลิตปีละประมาณ 
30 ล้านตัน ใช้เพ่ือผลิตเอทานอลประมาณ 2 ล้านตันและจะเพ่ิมขึ นเป็น 3.6 ล้านตัน ในปี 2579 นอกจากนี   
การผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน ้ามัน ซึ่งประเทศไทยผลิตน ้ามันปาล์มดิบปีละประมาณ 2-3 ล้านตัน ใช้ส้าหรับผลิตไบโอดีเซล
ประมาณร้อยละ 40 (หาอ้างอิงเพ่ิม) โดยปัจจุบันประเทศไทยน้าเข้าแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นเชื อเพลิงจากเวียดนาม 
แอฟริกาใต้ ปากีสถาน เป็นมูลค่า 12.4 ล้านดอลลาร์ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561) ซึ่งประเทศไทยยังต้องพ่ึงพาการน้าเข้า
พลังงานจากต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่า 1,305 พันล้านบาท (กระทรวงพลังงาน, 2562) ท้าให้ประเทศขาดความม่ันคง
ทางพลังงาน การกระจายความเสี่ยงของแหล่งพลังงานจึงมีความส้าคัญต่อความมั่นคงทางพลังงานของไทย  
จึงจ้าเป็นต้องลงทุนเพ่ือพัฒนาให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ นเพ่ือใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทนน ้ามันและก๊าซ
พลังงานจากพืช เช่น อ้อย มันส้าปะหลัง และปาล์มน ้ามัน เป็นทางเลือกหนึ่งที่ส้าคัญ อย่างไรก็ตามความท้าทายอยู่ที่
การบริหารวัตถุดิบให้สมดุล เพ่ือไม่ให้เกิดการแย่งชิงกันระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน 

จากกรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 เพ่ือแก้ปัญหาให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ความไม่เท่าเทียม
และความไม่สมดุลของการพัฒนา ด้วยการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ (New Economy Model) โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนสร้างรายได้ด้วยตนเอง มีการเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจที่เน้นการผลิต  
โดยใช้แรงงาน เครื่องจักร และทรัพยากร มาเป็นการผลิตบนฐานความรู้ และเทคโนโลยี (Value-based Economy) 
และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการด้วย
แนวคิด S-Curve Model โดยก้าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการพัฒนา ดังนี  

1. การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curves) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food) 

2. การสร้างอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curves) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมดิจิทัล  

 การต่อยอด First S-Curves ในด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต 
และสร้าง New S-Curves ด้านอุตสาหกรรมเชื อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เป็นส่วนที่สถาบันวิจัยพืชไร่และ 
พืชทดแทนพลังงานจ้าเป็นต้องด้าเนินการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางเศรษฐกิจ ฐานชีวภาพ และลดต้นทุนทางการเกษตร 
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2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพ่ือเพ่ิมปริมาณ คุณภาพ มูลค่าทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความสมดุลใน
การบริหารจัดการวัตถุดิบพืชเพ่ือการผลิตพลังงานทดแทน  

2) เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชทดแทนพลังงานที่สามารถลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร รองรับนโยบายการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ 

3. เป้าหมายการพัฒนา (Goal) 
ระยะสั น ระยะกลาง ระยะยาว 

1. สร้างผลงานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่น้าไปสู่การเพ่ิมปริมาณ 
คุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมของวัตถุดิบ
พืชเพ่ือการผลิตพลังงานทดแทน  
2. พัฒนาและขยายผลวิทยาการ 
ด้านพืช เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
พืชทดแทนพลังงาน 

ส่งเสริม สนับสนุนเทคโนโลยี  
และนวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการ
วัตถุดิบพืชให้มีความเพียงพอ  
โดยบูรณาการความร่วมมือจากภาคี
ทุกภาคส่วน ในการผลิตพลังงาน
ทดแทนอย่างต่อเนื่อง 

เสริมสร้างความสมดุลในการ
บริหารจัดการวัตถุดิบพืชเพ่ือการ
ผลิตพลังงานทดแทน โดยบูรณา
การความร่วมมือจากภาคีทุกภาค
ส่วน ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 

4. เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ (Goal)  
1) ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสามารถน้าไปสู่การเพ่ิมปริมาณ คุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมของวัตถุดิบ

พืชเพ่ือการผลิตพลังงานทดแทนได้ 
2) ผลผลิตพืชพลังงานมีความสมดุลเพียงพอต่อความต้องการด้านการพัฒนาพลังงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ภาคการเกษตร 
5. กลยุทธ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ชีวภาพ และลดต้นทุนการผลิต 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

1) การวิจัยพันธุ์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพืชทดแทนพลังงาน ให้เป็นพลังงานสะอาด โดยใช้
เทคโนโลยีขั นสูง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตพืชพลังงานและลดต้นทุนการผลิต 
พร้อมทั งส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชพลังงานทดแทน 
และปรับปรุงเทคโนโลยี กระบวนการสกัด จัดหาเครื่องมือที่เหมาะสม สามารถสกัดสารส้าคัญได้ปริมาณมากขึ น 
และมีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ือรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน พร้อมทั งการพัฒนา
ระบบบริการของกรมวิชาการเกษตร รองรับความต้องการของเกษตรกร ภาคเอกชน และส่งเสริมการตลาด
การผลิตพืชพลังงานทดแทนที่เป็นธรรม 

2) วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากโรงงาน เช่น ผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์ม การผลิต
เชื อเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวล Biomass ด้วยกระบวนการ Pyrolysis process การผลิตเชื อเพลิงจาก 
Biogas จากน ้าเสียโรงงาน การผลิต Pellet จากเส้นใยปาล์ม/แป้งมันส้าปะหลัง 

3) สร้างเครือข่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือสร้างการรับรู้ และสร้างแปลงต้นแบบ ฝึกอบรมเกษตรกร
ต้นแบบ พร้อมทั งแสวงหาความร่วมมือจากสถาบันเครือข่ายทั งภาครัฐและภาคเอกชน ทั งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โดยเฉพาะความ
ร่วมมือด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการผลิตพืชไร่ส้าหรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชไร่รองรับความต้องการทางพลังงาน และการสร้างโอกาสทางการตลาด 

 ส่งออกพลังงานทดแทนที่ได้มาตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

1) เตรียมพร้อมประเทศไทยในการยกระดับการผลิตพืชพลังงาน เพ่ือใช้ในประเทศและส่งออกพลังงานทดแทน 
เช่น การยกระดับกระบวนการผลิตปาล์มน ้ามันสู่มาตรฐาน Thailand Sustainable Palm Oil (TSPO) 
การวิจัยและพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน TSPO การสร้างที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินระบบ 
การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์พืชพลังงานให้ได้มาตรฐาน ISO 17025 เป็นต้น  

2) การบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก้าหนดมาตรการในการสร้างการยอมรับให้เกษตรกรปฏิบัติตาม
มาตรฐาน TSPO และเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีขีดความสามารถในการส่งออกพลังงานจากพืช 
เพ่ือการพัฒนาพันธุ์และสร้างนวัตกรรมเพ่ือรองรับการผลิตพลังงานทดแทนเป็นการเฉพาะ 

3) ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล เน้นการส่งเสริมการผลิตโดยใช้มาตรฐาน GAP และ TSPO เพ่ิม
จ้านวนเกษตรกร โรงงาน ลานเท ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ ให้ผ่านอย่างน้อย 20% การปรับปรุงและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการเข้าสู่มาตรฐาน ISO 12500 

4) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือวัดเปอร์เซ็นต์น ้ามัน และแป้งแบบพกพา (ปาล์มน ้ามัน) และสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดเปอร์เซ็นต์น ้ามันและแป้งแบบพกพา เช่น ปาล์มน ้ามัน โดยเทคนิควิธีการวัด
ความแน่นเนื อของปาล์มน ้ามัน/แป้งมันส้าปะหลัง  

5) เพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย โดยส้ารวจและวิเคราะห์ช่องทางการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
การประมวลผลเพ่ือหาช่องทางที่เหมาะสม หาช่องว่างที่ท้าให้เทคโนโลยีไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย และจัดท้า/เพ่ิม
ช่องทางการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น Youtube Facebook เป็นต้น 

6) การบังคับใช้กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการผลิต การใช้พืชพลังงานและผลิตภัณฑ์พลังงานตรา
มาตรฐานสากล RSPO บูรณาการความร่วมมือการใช้กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ
การใช้พืชพลังงานและผลิตภัณฑ์พลังงานของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน และสนับสนุนการจัดตั งองค์กรอิสระ 
Renewable Energy Crops Board (RECB) 

6. แผนงาน และโครงการ 
แผนงานเทคโนโลยีการผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ 
1) โครงการวิจัยพันธุ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพืชทดแทนพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจชีวภาพ โดยใช้เทคโนโลยีขั นสูง 
2) โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากโรงงาน     
3) โครงการประสานความร่วมมือพัฒนาเมืองต้นแบบการใช้พลังงานจากพืชทดแทนพลังงาน (Green Energy City) 
แผนงานขยายการใช้และสร้างโอกาสทางการตลาดพืชทดแทนพลังงานที่ได้มาตรฐานสากล 
1) โครงการพัฒนาและขยายผลการผลิตปาล์มน ้ามันตามระบบการรับรองมาตรฐาน TSPO สู่กลุ่มเกษตรกร 

เพ่ือการผลิตอย่างยั่งยืน 
2) โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพพืชพลังงานทดแทน
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1. แผนงานเทคโนโลยีการผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
ระยะเวลา 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 
1.1 โครงการวิจัยพันธุ์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมด้านพืชทดแทนพลังงานเพ่ือ
เศรษฐกิจชีวภาพ  

กิจกรรม 1 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์และ
เทคโนโลยีการผลิตอ้อยเพ่ือผลผลิต 
เอทานอลและชีวมวลสูง 

กิจกรรม 2 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์และ
เทคโนโลยีการผลิตมันส้าปะหลังเพื่อ 
เอทานอลสูง 

กิจกรรม 3 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์และ
เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน ้ามันเพื่อ 
ไบโอดีเซลคุณภาพสูง 

 
 
 
- พันธุ์อ้อยเอทานอลและชีวมวลสูง 
- เทคโนโลยีการผลิตอ้อยผลผลิต 

เอทานอลและชีวมวลสูง 
- พันธุ์มันส้าปะหลังเอทานอลสูง 
- เทคโนโลยีการผลิตมันส้าปะหลัง 

เอทานอลสูง 
- พันธุ์ปาล์มน ้ามันเพ่ือไบโอดีเซลสูง 
- เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน ้ามัน

เพ่ือไบโอดีเซลคุณภาพสูง 

สวร. 
ศวร.ขอนแก่น 
ศวร.สุพรรณบุรี 
ศวร.นครสวรรค์ 
ศวร.ระยอง 
ศวป.สุราษฎร์ธาน ี
ศวป.กระบี่ 

งบปกติ       

1.2 โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์
วัสดุเหลือใช้จากโรงงาน     

กิจกรรม 1 วิจัยพัฒนาการผลิตถ่านกัมมันต์
จากกะลาปาล์ม  

กิจกรรม 2 วิจัยพัฒนาการผลิตเชื อเพลิง
สังเคราะห์จากชีวมวล  

กิจกรรม 3 วิจัยพัฒนาการผลิตเชื อเพลิง  
จากน ้าเสียโรงงาน  

กิจกรรม 4 วิจัยพัฒนาการผลิต Pellet   
จากเส้นใยปาล์ม 

 
 
- เทคโนโลยีการผลิตถ่านกัมมันต์ 

จากกะลาปาล์ม 
- เทคโนโลยีการผลิตเชื อเพลิง

สังเคราะห์จากชีวมวล Biomass 
- เทคโนโลยีการผลิต Biogas จากน ้า

เสียโรงงาน 
- เทคโนโลยีการผลิต Pellet   

จากเส้นใยปาล์ม 

สวร. 
ศวร.ระยอง 
ศวร.ขอนแก่น 
ศวป.สุราษฎร์ธาน ี
ศวป.กระบี่ 
 

งบปกติ 
แหล่งทุนภายนอก 
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1. แผนงานเทคโนโลยีการผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
ระยะเวลา 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 
กิจกรรม 5 วิจัยพัฒนาการใช้ประโยชน์น ้า

เสียจากโรงงานแป้งมันส้าปะหลัง 
กิจกรรม 6 วิจัยพัฒนา Bioplastic  

จากพืชพลังงาน 

- เทคโนโลยีการใช้น ้าเสียจากโรงงาน
แป้งมันส้าปะหลัง  

- ผลิตภัณฑ์ Bioplastic จากพืช
พลังงาน 

 

       

1.3 โครงการประสานความร่วมมือพัฒนา
เมืองต้นแบบการใช้พลังงานจาก 
พืชทดแทนพลังงาน  
(Green Energy City) 

เมืองต้นแบบการใช้พลังงานจาก 
พืชทดแทนพลังงาน  
(Green Energy City) 

สวร. 
ศวป.สุราษฎร์ธาน ี
ศวป.กระบี่ 
อ่ืน ๆ 

แหล่งทุนภายนอก       
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2. แผนงานขยายการใช้และสร้างโอกาสทางการตลาดพืชทดแทนพลังงานที่ได้มาตรฐานสากล 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
ระยะเวลา 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 
2.1 โครงการพัฒนาและขยายผลการผลิต

ปาล์มน ้ามันตามระบบการรับรอง
มาตรฐาน TSPO สู่กลุ่มเกษตรกร  
เพ่ือการผลิตอย่างยั่งยืน 

กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน TSPO 

ศวป.สุราษฎร์ธาน ี
ศวป.กระบี่ 

แหล่งทุนภายนอก       

2.2 โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพ 
พืชพลังงานทดแทน 

กิจกรรม 1 วิจัยพัฒนาเครื่องมือวัด
เปอร์เซ็นต์น ้ามันภาคสนามอย่างรวดเร็ว 

กิจกรรม 2 วิจัยพัฒนาเครื่องมือวัด
เปอร์เซ็นต์แป้งภาคสนามอย่างรวดเร็ว 

กิจกรรม 3 วิจัยพัฒนาเครื่องมือวัดซีซีเอส 
ภาคสนามอย่างรวดเร็ว 

 
 
- เครื่องมือวัดเปอร์เซ็นต์น ้ามัน
ภาคสนามอย่างรวดเร็ว 
- เครื่องมือวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง
ภาคสนามอย่างรวดเร็ว 
- เครื่องมือวัดซีซีเอสภาคสนามอย่าง
รวดเร็ว 

สวร. 
ศวร.ระยอง 
ศวร.ขอนแก่น 
ศวร.สุพรรณบุรี 
ศวป.สุราษฎร์
ธานี 
ศวป.กระบี่ 
สวศ. 
กปผ. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

การจัดการพืชไร่เพื่อความม่ันคงทางอาหาร และคุณภาพชีวิต 

1. หลักการและเหตุผล 
ความมั่นคงทางอาหารเป็นประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกก้าลังเผชิญและสร้างมาตรการรับมือกับความท้าทาย

ดังกล่าวเพ่ือความอยู่รอดของประชากรในประเทศ และประชากรโลก ภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งเป็นผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ปัญหาผลผลิตอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของโลกที่เพ่ิมขึ น ให้ทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ น แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยจะยังไม่ประสบกับปัญหาด้านความเพียงพอของอาหาร (Availability) 
เนื่องจากสามารถผลิตได้เพียงพอหรือเกินความต้องการบริโภคในประเทศ และเป็นแหล่งเพาะปลูกและผลิตอาหารที่
ส้าคัญของโลก มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร (Self-Sufficiency Ratio: SSR) เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ 
ในกลุ่มอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เช่น ข้าว มันส้าปะหลัง และอ้อย (ส้าหรับผลิตน ้าตาล) กลุ่มไขมัน เช่น ปาล์มน ้ามัน 
กลุ่มโปรตีน เช่น พืชตระกูลถั่ว สินค้าหมวดพืชที่มีอัตราความมั่นคงทางอาหาร (Food-security ratio) เกินกว่าร้อยละ 
20 ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ น ้าตาล มันส้าปะหลัง และน ้ามันปาล์ม แต่ประเทศไทยยังประสบปัญหาด้านการเข้าถึง
อาหาร (Accessibility) เนื่องจาก ปัญหาความยากจน และการใช้ประโยชน์จากอาหาร (Utilization) ทั งด้านความ
ปลอดภัยอาหาร (Food safety) และการสูญเสียของอาหาร (Food waste) (ลดาวัลย์, 2557) ซึ่งหมายถึงคุณภาพ
ชีวิตและความเหลื่อมล ้าของประชาชน 
 ปัญหาส้าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยคือ ผลิตภาพของพืชอาหาร
โดยเฉพาะพืชไร่ของไทยยังค่อนข้างต่้าเมื่อเทียบกับต้นทุน การพ่ึงพาปัจจัยการผลิต เช่น สารเคมีและปุ๋ยเคมีจาก
ต่างประเทศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และขาดการบ้ารุงรักษา เกิดความเสื่อมโทรม
โดยเฉพาะปัญหาดินเสื่อมสภาพถึงร้อยละ 60 ของพื นที่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการใช้พลังงาน
ทดแทนที่ผลิตจากพืชเพ่ิมขึ น เหล่านี เป็นความท้าทายที่สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานจะต้องด้าเนินการ
เพ่ือบรรเทาปัญหา และน้าไปสู่การผลิตอาหารจากพืชไร่อย่างม่ันคงในที่สุด 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เพ่ือการผลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมี 
2) เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศในการเพ่ิมผลิตภาพของ  

พืชอาหารจากพืชไร่ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง คุ้มทุน คุ้มค่า    
3) เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เพ่ือการลดปัญหาด้านการเข้าถึงอาหารจากปัญหาความยากจน และการใช้

ประโยชน์จากอาหาร ทั งด้านความปลอดภัยอาหาร และการสูญเสียของอาหาร ของประเทศให้ลดลง 
3. เป้าหมายการพัฒนา (Goal) 

ระยะสั น ระยะกลาง ระยะยาว 
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่
เพ่ือการผลิตแหล่งอาหารคุณภาพ 
ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการใช้
สารเคมีส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีของเกษตรกร 

การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการใช้
ประโยชน์จากอาหารให้มีความ
ปลอดภัย และลดการสูญเสีย 
ตลอดจนปัญหาการเข้าถึงอาหาร
คุณภาพของประเทศ 

การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางความเป็นเลิศทาง
นวัตกรรมพืชไร่ เพ่ือความมั่นคงทาง
อาหาร และยกระดับคุณภาพชีวิตใน
ระดับสากล เกิดความสมดุลในความ
ต้องการของการผลิตพืชไร่เพ่ือ
อาหารและพลังงานของประเทศ 
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4. เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ (Goal)  

1) วิทยาการ เทคโนโลยีทางการผลิตพืชมีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการผลิตอาหารให้กับประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และประชากร 

2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของพืชไร่กลุ่มอาหารเพิ่มขึ น 
3) มีการน้าผลงานวิชาการไปพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอาหารที่ท้าให้ประชาชนเข้าถึง และลดความเหลื่อมล ้า

ทางอาหาร 
5. กลยุทธ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างสรรค์องค์ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เกษตรกร 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

1) วิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีพืชไร่เพ่ือความมั่นคงทางอาหารของประเทศ โดยมุ  ่งเน้นการวิจัยและ
พัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ที่มีประสิทธิภาพ และรองรับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 

2) วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกันในการน้าไปใช้จริง  
เพ่ือทดแทนแรงงานภาคการเกษตร 

3) ศึกษาความส้าเร็จของประเทศต่าง ๆ ในการพัฒนาผลผลิตพืชไร่เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน เกษตรกร 

4) การสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และเกษตรแม่นย้าในการบริหารจัดการแปลงพืชไร่ เพ่ืออาหารคุณภาพ
ระดับพรีเมียม เจาะกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุและรักสุขภาพ วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างมาตรฐานคุณภาพ (พืชตระกูลถั่ว 
งา ข้าวโพดฝักสด) รองรับผลิตภัณฑ์จากพืชไร่ส้าหรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้รักสุขภาพ 

5) การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เพ่ือความมั่นคงทางอาหารเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
โดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาทางด้านสังคม ปัญหาการพัฒนาการเด็ก ปัญหาที่เกิดจากวิถีชีวิตการบริโภค 
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 

6) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาแบบจ้าลอง
การผลิตพืชและระบบเกษตรอัจฉริยะในการผลิตพืชไร่อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และลดความเหลื่อมล ้าทางอาหาร 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

1) การจัดการพืชไร่เพ่ือให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน และส่งเสริม
ให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั งสร้างเครือข่ายเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ เพ่ือเสริมสร้างขีด
ความสามารถของชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพากันเอง 

2) วิจัย พัฒนาพืชไร่และให้การสนับสนุน ส่งเสริมการใช้พืชไร่ในกลุ่มคนจน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และเกษตรกร
ผู้ผลิตพืชไร่ เพื่อให้มีความม่ันคงทางอาหารและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

3) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีสารส้าคัญทางเวชส้าอางและโภชนเภสัช คิดค้นวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มี
ต้นทุนต่้า ใช้สะดวก คงคุณค่าของสารส้าคัญได้นาน ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้าง
โอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อสังคมเกษตรอินทรีย์เข้มแข็ง นิเวศน์การเกษตรที่ยั่งยืน 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
1) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี รองรับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศ โดยให้ความรู้

แก่เกษตรกรและประชาชนถึงประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ในพืชไร่ ผ่านกลไกเกษตรแปลงใหญ่ พัฒนา 
smart farmer และ young smart farmer พัฒนาตลาดสินค้า บริการ และการรับรองมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพ่ิม
จากแปลงเกษตรอินทรีย์เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการรับมือกับความเสี่ยงในอนาคตของ
อาหารที่ไม่ปลอดภัยโดยการวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชไร่ปลอดภัย 

2) การน้าฐานพันธุกรรมพืชที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาต่อยอด โดยการน้าไปใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร 
เพ่ือการเพ่ิมคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกร และผู้บริโภค 

3) สร้างโมเดลการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในแปลงพืชไร่ เช่น สร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในชุมชน การปลูกพืชหมุนเวียน 
เพ่ิมความหลากหลายของพืช สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าการเกษตร โดยมุ่งเน้นในกลุ่มเกษตรกร mega farm 
และ big farm ส่งเสริมการท้างานแบบบูรณาการกับหน่วยงานทั งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจและเพ่ิมมูลค่าให้แก่เกษตรกรโดยผ่านกลไกและการสนับสนุนจากรัฐ และสร้างนวัตกรรม
ทางการเกษตรจากศาสตร์พระราชา มาต่อยอดในการสร้างงานวิจัยเพื่อให้เกิดเป็นโมเดลต้นแบบ 

6. แผนงาน และโครงการ 
1) แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และคุณภาพชีวิต 

1.1 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร  
1.2 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชไร่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
1.3 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชไร่เพื่อคุณค่าทางโภชนาการเฉพาะกลุ่ม 

2) แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และคุณภาพชีวิต 
2.1 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2.2 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือทดแทนแรงงานภาคการเกษตร  
2.3 โครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความร่วมมือในระบบการผลิตตลอดห่วงโซ่ 
2.4 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

3) แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
3.1 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชไร่เพื่อความม่ันคงทางอาหาร 
3.2 โครงการระบบการผลิตพืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหารให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ 
3.3 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการและโภชนเภสัชของพืชไร่ (Smart Ag-Products) 

4) แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชไร่ปลอดภัย ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4.1 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหารในระบบเกษตรอินทรีย์ 
4.2 การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในการผลิตพืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร 
4.3 เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคีในการพัฒนาชุมชนผลิตพืชไร่เพ่ือความม่ันคงทางอาหารในระบบ

เกษตรอินทรีย์ เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิต 
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1. แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชไร่เพื่อความม่ันคงทางอาหาร และคุณภาพชีวิต 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
ระยะเวลา 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 
1.1 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชไร่เพ่ือ  

 ความมั่นคงทางอาหาร 
กิจกรรม 1 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูล

ถั่วเพื่อความม่ันคงทางอาหาร  
(ถ่ัวเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วหรั่ง) 

กิจกรรม 2 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด 
ฝักสดเพื่อความม่ันคงทางอาหาร   

กิจกรรม 3 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชไร่เพ่ือ
คุณค่าทางโภชนาการเฉพาะกลุ่ม (อ้อย
อาหารสัตว์ อ้อยคั นน ้า ข้าวฟ่าง มันบริโภค) 

ได้พันธุ์พืชไร่เพื่อความม่ันคงทาง
อาหาร 

สวร. 
ศวร.ชัยนาท 
ศวร.เชียงใหม่ 
ศวร.ขอนแก่น 
ศวร.อุบลราชธานี 
ศวร.สงขลา 
ศวร.สุพรรณบุรี 
ศวร.ระยอง 
ศวร.นครสวรรค์ 

งบปกติ       

1.2 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชไร่เพ่ือ 
 รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
 ภูมิอากาศ 

ได้พันธุ์พืชไร่เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

สวร. 
ศวร.ชัยนาท 
ศวร.เชียงใหม่ 
ศวร.ขอนแก่น 
ศวร.อุบลราชธานี 
ศวร.สงขลา 
ศวร.สุพรรณบุรี 
ศวร.ระยอง 

งบปกติ       
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2. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพืชไร่เพื่อความม่ันคงทางอาหาร 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
ระยะเวลา 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 
2.1 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

พืชไร่เพื่อความม่ันคงทางอาหารและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม 1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชไร่ตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงทาง
อาหาร (ถ่ัวเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วหรั่ง) 

กิจกรรม 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตข้าวโพดฝักสดเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร 

กิจกรรม 3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพืชไร่
เพ่ือคุณค่าทางโภชนาการเฉพาะกลุ่ม (อ้อย
อาหารสัตว์ อ้อยคั นน ้า ข้าวฟ่าง มันบริโภค) 

กิจกรรม 4 การจัดการปุ๋ยร่วมกับระบบการให้
น ้าในพืชอาหาร (Fertigation ถั่วลิสง อ้อย
คั นน ้า ข้าวโพดฝักสด) 

ได้เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เพื่อความ
มั่นคงทางอาหารและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

สวร. 
ศวร.ชัยนาท 
ศวร.เชียงใหม่
ศวร.ขอนแก่น
ศวร.อุบลราชธานี
ศวร.สงขลา 
ศวร.สุพรรณบุรี 
ศวร.ระยอง 

งบปกติ       

2.2 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือทดแทน
แรงงานภาคการเกษตร 

ได้เทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกล
ทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

สวร. 
ศวร.ชัยนาท 
ศวร.เชียงใหม่
ศวร.ขอนแก่น
ศวร.อุบลราชธานี
ศวร.สงขลา 
ศวร.สุพรรณบุรี 
ศวร.ระยอง 
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2. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพืชไร่เพื่อความม่ันคงทางอาหาร 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
ระยะเวลา 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 
2.3 โครงการวิจัยการผลิตพืชไร่เพื่อความมั่นคง

ทางอาหารแบบเกษตรแม่นย้า (Precision 
agriculture) 

         

2.4 โครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความ
ร่วมมือในระบบการผลิตตลอดห่วงโซ่ 

ได้เครือข่ายความร่วมมือในระบบ
การผลิตพืชไร่เพ่ือความมั่นคงทาง
อาหารตลอดห่วงโซ่ 

สวร. 
ศวร.ชัยนาท 
ศวร.เชียงใหม่
ศวร.ขอนแก่น
ศวร.อุบลราชธานี
ศวร.สงขลา 
ศวร.สุพรรณบุรี 
ศวร.ระยอง 

       

2.5 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์
และเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

ได้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และ
วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 

สวร.  
กวม. 
ศวร.ชัยนาท 
ศวร.เชียงใหม่
ศวร.ขอนแก่น
ศวร.อุบลราชธานี
ศวร.สงขลา 
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3. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชไร่เพื่อความม่ันคงทางอาหารในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
ระยะเวลา 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 
3.1 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชไร่เพ่ือ
ความมั่นคงทางอาหาร 

ได้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชไร่เพ่ือความ
มั่นคงทางอาหาร 

สวร.  
ศวร.ชัยนาท 
ศวร.เชียงใหม่
ศวร.ขอนแก่น
ศวร.อุบลราชธานี
ศวร.สงขลา 
ศวร.สุพรรณบุรี 
ศวร.ระยอง 
กวป. 

งบปกติ 
แหล่งทุนภายนอก 

      

3.2 โครงการระบบการผลิตพืชไร่เพื่อความ
มั่นคงทางอาหารให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ 
(Zero waste) 

ได้ระบบการผลิตพืชไร่เพ่ือความ
มั่นคงทางอาหารที่ปลอดวัสดุ  
เหลือใช้ 

สวร.  
ศวร.ชัยนาท 
ศวร.เชียงใหม่
ศวร.ขอนแก่น
ศวร.อุบลราชธานี
ศวร.สงขลา 
ศวร.สุพรรณบุรี 
ศวร.ระยอง 
กวป. 

งบปกติ 
แหล่งทุนภายนอก 
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3. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชไร่เพื่อความม่ันคงทางอาหารในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
ระยะเวลา 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 
3.3 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน

โภชนาการและโภชนเภสชัของพืชไร่ 
(Smart Ag-Products) 

ได้ผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการและ
โภชนเภสัชของพืชไร่ 

สวร.  
ศวร.ชัยนาท 
ศวร.เชียงใหม่
ศวร.ขอนแก่น
ศวร.อุบลราชธานี
ศวร.สงขลา 
ศวร.สุพรรณบุรี 
ศวร.ระยอง 
กวป. 

งบปกติ 
แหล่งทุนภายนอก 
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4. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชไร่ปลอดภัยท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
ระยะเวลา 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 
4.1 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

พืชไร่เพื่อความม่ันคงทางอาหารในระบบ
เกษตรอินทรีย์ 

ได้เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เพื่อความ
มั่นคงทางอาหารในระบบเกษตร
อินทรีย์ 

สวร. 
ศวร.ชัยนาท 
ศวร.เชียงใหม่
ศวร.ขอนแก่น
ศวร.อุบลราชธานี
ศวร.สงขลา 
กมพ. 

งบปกติ       

4.2 การสนับสนุนระบบการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ในการผลิตพืชไร่เพื่อความ
มั่นคงทางอาหาร 

ได้แปลงผลิตพืชไร่เพื่อความมั่นคง
ทางอาหารที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

สวร. 
ศวร.ชัยนาท 
ศวร.เชียงใหม่
ศวร.ขอนแก่น
ศวร.อุบลราชธานี
ศวร.สงขลา 
กมพ. 
สวพ.1-8 

งบปกติ       

4.3 เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคีใน
การพัฒนาชุมชนผลิตพืชไร่เพ่ือความมั่นคง
ทางอาหารในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิต 

 
 

 
 

ได้ชุมชนผลิตพืชไร่เพ่ือความมั่นคง
ทางอาหารในระบบเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ 
วิถีชีวิต 

สวร. 
ศวร.ชัยนาท 
ศวร.เชียงใหม่
ศวร.ขอนแก่น
ศวร.อุบลราชธานี
ศวร.สงขลา 
กมพ. 
สวพ.1-8 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

การจัดการพืชไร่อัตลักษณ์ประเทศให้เข้มแข็ง ครบวงจร เพื่อเพิ่มคุณค่า มูลค่า 
1. หลักการและเหตุผล 

อัตลักษณ์เป็นการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับสังคม บ่งชี ถึงความเป็นกลุ่มหรือความเป็นชุมชนของแต่ละ
พื นที่อัตลักษณ์ชุมชนจึงเป็นวัฒนธรรมทางสังคมที่เกิดขึ นมาและใช้เป็นภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติใน
สังคมสังคมนั น ๆ ซึ่งมีลักษณะของความโดดเด่นหรือมีความแตกต่างจากขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของสังคมอ่ืน ๆ 
พืชไร่อัตลักษณ์ประเทศจึงหมายถึง พืชไร่ที่เกิดขึ นและด้ารงอยู่กับสังคมแต่ละชุมชนของไทยยึดโยงกับวิถีชีวิตในชุมชน 
เกิดภูมิปัญญาในการสร้างผลิตภัณฑ์เฉพาะของชุมชน รูปแบบการผลิตจึงเป็นการผลิตในชุมชนครัวเรือนเป็นหลัก เช่น  
การปลูกและประดิษฐ์สิ่งทอจากฝ้ายหรือกัญชง การปลูกงาเพ่ือใช้ประกอบอาหาร สรรพคุณทางยา เป็นต้น การผลิต 
พืชไร่อัตลักษณ์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นอาชีพรองเพ่ือเสริมรายได้ของเกษตรกร แต่ในปัจจุบันเนื่องจากสภาวะโลกร้อน  
จึงมีความนิยมใช้หัตถกรรมสิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติที่สามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี ตรงความต้องการของผู้บริโภค 
มีการขยายตัวของหัตถกรรมสิ่งทอมากขึ น พบว่า มีวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ที่ประกอบกิจการ
ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เสื อผ้าถึง 8,981 ราย คิดเป็น 10% ของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
ที่จดทะเบียนทั งประเทศ ความต้องการคุณสมบัติของงาในการท้าอาหารเสริมหรือเวชภัณฑ์ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี ให้ความส้าคัญกับการน้าพืชไร่อัตลักษณ์พื นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์
เกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง จึงควรมีการจัดการพืชไร่อัตลักษณ์ตั งแต่ต้นน ้า กลางน ้า  และปลายน ้า เพ่ือให้ผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์พืชไร่อัตลักษณ์มีเสถียรภาพ และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างสมดุล 

2. วัตถุประสงค์ 
1) พัฒนาแหล่งผลิตพืชไร่อัตลักษณ์ให้เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ของเกษตรกรและชุมชน 
2) พัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์พืชไร่ที่คงความเป็นอัตลักษณ์ประจ้าถิ่น ให้มีคุณค่า และมูลค่า 

3. เป้าหมายการพัฒนา (Goal) 
ระยะสั น ระยะกลาง ระยะยาว 

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 
อัตลักษณ์ประเทศเพ่ือรองรับปัญหา
ศัตรูพืช การเพ่ิมผลผลิตรองรับความ
ต้องการในการแปรรูป สร้างมูลค่า
ผลผลิต 

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ไร่อัตลักษณ์ประเทศเพ่ือขับเคลื่อน
การสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้
แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และ
วิสาหกิจชุมชน 

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 
อัตลักษณ์ประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศ
ให้เป็นศูนย์กลางในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
อัตลักษณ์ระดับสากล และสามารถเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ (Goal)  
1) ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตพืชไร่เชิงอัตลักษณ์ของประเทศ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม เสริมสร้างเศรษฐกิจ

เข้มแข็ง สร้างงานอาชีพ แก่ประชาชน 
2) ผลผลิตพืชไร่เชิงอัตลักษณ์มีนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ (เช่น เสื อทนไฟ เสื อฝน  

เสื อคลายร้อน) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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5. กลยุทธ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่อัตลักษณ์เพื่อการสร้างงาน อาชีพ และรายได้แก่ชุมชน 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
1) สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีรองรับการผลิตพืชอัตลักษณ์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสร้างฐานข้อมูล  

องค์ความรู้พืชไร่อัตลักษณ์และบุคลากรที่มีองค์ความรู้ พัฒนาพันธุ์ พืชอัตลักษณ์ให้ทนทานต่อสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาการจัดการแปลงพืชไร่อัตลักษณ์ต้นแบบเพ่ือบริหารจัดการศัตรูพืช
แบบบูรณาการและทันสมัย โดยการน้าระบบการเตือนภัยโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ผสมผสานกับ
หลักธรรมชาติ พร้อมทั งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์  

2) พัฒนาพืชไร่อัตลักษณ์ให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพ่ือพัฒนาเป็นอาหารเสริมหรือเวชภัณฑ์ที่เหมาะกับช่วงวัย 
โดยเฉพาะการรองรับปัญหาของประเทศด้านการพัฒนาเด็กและการเข้าสูงสังคมผู้สูงอายุ 

3) สร้างเทคโนโลยีการผลิตกลุ่มพืชอัตลักษณ์ในโรงเรือน โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เ พ่ือการสร้างคุณค่า ในการบริหารแปลงผลิตพืชไร่ อัตลักษณ์ ให้กระบวนการผลิตมี
ประสิทธิภาพและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  

4) เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคี เพ่ือการพัฒนาชุมชนผลิตพืชไร่อัตลักษณ์ เพื่อการพัฒนาชุมชนให้เป็น
ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก 
พืชไร่อัตลักษณ์ประเทศ 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
1) พัฒนาเส้นใยจากพืชไร่อัตลักษณ์และออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยส้าหรับประเทศเขตร้อน ผลักดันให้

เป็นสินค้าประจ้าถิ่นระดับผลิตภัณฑ์ Handmade คุณภาพสูง โดยบูรณาการร่วมมือกับกลุ่มประเทศที่มี
ความก้าวหน้าในด้านการสร้างอัตลักษณ์สินค้าของชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตพืชไร่เชิงอัตลักษณ์ประเทศ 

2) บูรณาการร่วมกับชุมชน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นวัตวิถี
ของชุมชน ส้าหรับนักท่องเที่ยวจากภายในและต่างประเทศ ชูประเด็นความเป็นพืชและผลิตภัณฑ์  
อัตลักษณ์พื นถิ่นที่มีเฉพาะแหล่ง รวมทั งความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3) สร้างความร่วมมือกับชุมชนและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ต่อเนื่องจากการใช้ผลผลิตพืชไร่ ทั งในส่วนของ
ธุรกิจด้านอาหารและหัตถกรรมสิ่งทอ เพ่ือการพัฒนาระบบเกษตรพันธะสัญญาที่ครบห่วงโซ่คุณค่า และมีปริมาณ
และคุณภาพเพียงพอของผลผลิตต้นน ้า 

4) บูรณาการกับองค์กรภาคีเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตพืชไร่อัตลักษณ์ในกลุ่มงา ฝ้าย กัญชง โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร
เพ่ือการพัฒนาการเกษตรพืชไร่อัตลักษณ์ในรูปแบบแปลงใหญ่ 

6. แผนงาน และโครงการ 
1) แผนงานวิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อัตลักษณ์ 

1.1 โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชไร่อัตลักษณ์ พืชไร่อื่น ๆ เพื่อเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า 
1.2 โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อัตลักษณ์ 
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2) แผนงานสร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่อัตลักษณ์ และเสริมสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 
2.1 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชไร่อัตลักษณ์ให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
2.2 โครงการวิจัยพัฒนาการจัดการแปลงพืชไร่อัตลักษณ์ต้นแบบเพื่อบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการที่

ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.3 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกลุ่มพืชอัตลักษณ์ในโรงเรือนต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ 
2.4 โครงการพัฒนาเส้นใยจากพืชไร่อัตลักษณ์และออกแบบเครื่องแต่งกายเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตพืชไร่

เชิงอัตลักษณ์ 
2.5 โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและผู้ประกอบการภาคเอกชน ในการผลิตพืชไร่อัตลักษณ์รูปแบบ

แปลงใหญ่ เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาระบบเกษตรพันธะสัญญาที่ครบห่วงโซ่คุณค่า (value chain) 
2.6 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นวัตวิถีของชุมชนจากฐานการผลิตพืชไร่อัตลักษณ์ในระบบ

เกษตรอินทรีย ์
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1. แผนงานวิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อัตลักษณ์ 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
แหล่ง

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 
1. โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชไร่อัตลักษณ์ 

พืชไร่อื่น ๆ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า 
กิจกรรม 1 วิจัยพัฒนาพันธุ์พืชไร่อัตลักษณ์เพ่ือเพ่ิม

มูลค่า (ฝ้าย กัญชง งา ทานตะวัน ข้าวฟ่าง  
มันขี หนู) 

กิจกรรม 2 วิจัยพัฒนาพันธุ์พืชไร่อัตลักษณ์เพ่ือเพ่ิม
คุณค่าทางโภชนาการ (งา ทานตะวัน มันขี หนู) 

2. โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 
อัตลักษณ์ 

กิจกรรม 1 วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 
อัตลักษณ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า  (ฝ้าย กัญชง งา 
ทานตะวัน ข้าวฟ่าง มันขี หนู) 

กิจกรรม 2 วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
อัตลักษณ์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ  
(งา ทานตะวัน มันขี หนู) 

3. โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 
อัตลักษณ์ 

กิจกรรม 1 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
พืชไร่อัตลักษณ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า (ฝ้าย กัญชง  
งา ทานตะวัน ข้าวฟ่าง มันขี หนู) 

กิจกรรม 2 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
อัตลักษณ์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ  
(งา ทานตะวัน มันขี หนู) 

พันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 
อัตลักษณ์ท่ีเหมาะสมส้าหรับส้าหรับ
การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่า
และมูลค่าเพ่ิม 

ศวร.เชียงใหม่ 
ศวร.อุบลราชธานี 
ศวร.นครสวรรค์ 

งบปกติ 
แหล่งทุนภายนอก 
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2. แผนงานสร้างสรรค์นวัตกรรมพืชไร่อัตลักษณ์ และเสริมสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 
แหล่ง

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 
4. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชไร่ 

อัตลักษณ์ให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
5. โครงการวิจัยพัฒนาการจัดการแปลงพืชไร่ 

อัตลักษณ์ต้นแบบเพ่ือบริหารจัดการศัตรูพืชแบบ
บูรณาการที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกลุ่ม
พืชอัตลักษณ์ในโรงเรือนต้นแบบโดยใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

7. โครงการพัฒนาเส้นใยจากพืชไร่อัตลักษณ์และ
ออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิตพืช
ไร่เชิงอัตลักษณ์ 

8. โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน ในการผลิตพืชไร่อัต
ลักษณ์รูปแบบแปลงใหญ่ เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนา
ระบบเกษตรพันธะสัญญาที่ครบห่วงโซ่คุณค่า 
(value chain) 

9. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นวัตวิถี
ของชุมชนจากฐานการผลิตพืชไร่อัตลักษณ์ใน
ระบบเกษตรอินทรีย์ 

1. เทคโนโลยีการจัดการแปลงพืช
ไร่อัตลักษณ์ต้นแบบเพ่ือบริหาร
จัดการศัตรูพืช 
2. โรงเรือนต้นแบบการผลิตพืช 
อัตลักษณ์ 
3. ผลิตภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ที่มี 
โภชนาการสูง 
4. ชุมชนต้นแบบการผลิตพืชไร่ 
อัตลักษณ์รูปแบบแปลงใหญ่หรือ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นวัตวิถี 

ศวร.เชียงใหม่ 
ศวร.อุบลราชธานี 
ศวร.นครสวรรค์ 

งบปกติ 
แหล่งทุนภายนอก 

      

 


