
การสนับสนุนงานวิจัย ด้านพืชไร่
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บทบาทของสวก.

ทิศทางงานวิจัยของสวก.

การสนับสนุนทุนวิจัย ปี 2565

ผลงานวิจัยด้านพืชไร่ของ สวก.



บทบาทของ สวก.



“สวก. เป็นผู้น าในการ
บริหารการวิจัยการเกษตร
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน”

พนัธกจิ

สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันา

การวจิยัการเกษตร

สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันาบคุลากร
ดา้นการวจิยัการเกษตร

สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันาขอ้มลู
สารสนเทศดา้นการวจิยัการเกษตร



• เน้นโครงการมุ่งเปา้ 

Impact สูง

• ตอบโจทย์ Demand site

• สอดคล้องตาม OKR

ปีงบประมาณ 2565

การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร

“ให้ทุน…จดได้…ขายจริง…”

การขอรับทรัพย์สินทางปัญญาและการอนุญาตใช้สิทธิ

17 ปี สวก. กับงานบริหารการวิจัยการเกษตรของไทย 
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นโยบาย สาธารณะ พาณิชย์

1. เชิงนโยบาย : เพ่ือก าหนดนโยบายสู่การปฏิบัติ ผ่านการออกมาตรการ และ

ข้อก าหนดที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตรโดยรวม
2. เชิงสาธารณะ : เพ่ือใช้ประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ    

ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป 
3. เชิงพาณิชย์ : เพ่ือสร้างเศรษฐกิจจากงานวิจัยให้กับภาคธุรกิจ กลุ่ม Startup

การสนับสนุนทุนวิจัย สวก.

การบริหารผ่านเครือข่าย (node) / การร่วมทุนวจิยั



สถานะโครงการวิจัยปี 2560-2563

งบประมาณทีม่กีาร 

in cash/in kind โดยเฉลีย่

เชงิสาธารณะ

เชงิพาณิชย ์
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สัดส่วนการร่วมทุนวิจัย
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TRL 8  สิ่งที่ส่งมอบจริงได้ผ่านการทดสอบและสาธิต (ใช้งานได้ตามสภาวะท างานจริง)
TRL 7  ตัวแทนสิ่งที่จะส่งมอบได้ถูกสาธิตในสภาวะที่เกี่ยวข้อง (ผู้ใช้)

TRL 9  การใช้งานของสิ่งที่ส่งมอบ (น าไปใช้ประโยชน์จริงแล้ว)

TRL 1  หลักการพ้ืนฐานได้รับการพิจารณาและมีการรายงาน

TRL 5  องค์ประกอบที่ส าคัญได้ถูกสาธิตในสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

TRL 6  ตัวแทนสิ่งที่จะส่งมอบได้ถูกสาธิตในสภาวะที่เกี่ยวข้อง (ผู้ใช้)

TRL 4  องค์ประกอบที่ส าคัญได้ถูกสาธิตในระดับห้องปฏิบัติการแล้ว

TRL 2  สร้างแนวคิดด้านเทคโนโลยี และ/หรือการประยุกต์ใช้

TRL 3  แนวคิดได้ถูกสาธิตด้วยการวิเคราะห์หรือทดลอง

25.9%

21 %

23.1%
7.55%

ข้อมูลโครงการ ปี 2560-2563

Technology Readiness Level (TRL)



ทิศทางงานวิจัยของสวก



2555

• ขา้ว

2556 2557 2558 2559 2560-2561

• ขา้ว
• ปาลม์
• อาหาร
• พืน้ทีส่งู

• ขา้ว
• ปาลม์
• อาหาร
• สมนุไพร

• ขา้ว
• ปาลม์
• อาหาร
• สมนุไพร
• สตัวเ์ศรษฐกจิ
• พชืสวน

• ขา้ว
• ปาลม์
• อาหาร
• สมนุไพร
• สตัวเ์ศรษฐกจิ
• พชืสวน

• ขา้ว
• ปาลม์
• อาหาร
• สมนุไพร
• สตัวเ์ศรษฐกจิ
• พชืสวน
• การบรหิาร
จดัการ
ทรพัยากรน า้

ต ัง้แตปี่ 2555 – 2562
สวก. ไดร้บัมอบจาก วช. 
ใหบ้รหิารจดัการงบบรูณาการทีมุ่ง่เป้าเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประเทศ 
ดา้นการเกษตร รวมท ัง้ส ิน้ 7 กลุม่เร ือ่ง 

10

2562

• ขา้ว
• ปาลม์
• อาหาร
• สมนุไพร
• สตัวเ์ศรษฐกจิ
• พชืสวน
• การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน า้

• เกษตรและ
อตุสาหกรรมเกษตร

2563

• กองทนุ 
ววน.



การสนับสนุนทุนวจิยัของ สวก. ผ่านกองทุน ววน.

OKRs,
4 Platforms, 
17 Programs 

1

2

3

4

5
14

END USERS, 
IMPACTS



นวตักรรมสูค่วามย ัง่ยนื

เพือ่อตุสาหกรรมเกษตร

เกษตรกรมรีายไดม้ ัน่คง

ลดการอดุหนุนจากภาครฐั

ใชไ้ดจ้รงิกบัทุก

Stakeholders

ผูใ้ชทุ้กระดบัมสีว่นรว่มกบั

งานวจิยัต ัง้แตเ่ร ิม่ท าวจิยั

งานวจิยัเชงิระบบ

▪ กลุ่มเกษตรกร

▪ ผูป้ระกอบการ

▪ หน่วยงานผูใ้ชห้ลกั

เพือ่เป็นขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 

แกไ้ขปัญหาสนิคา้เกษตรทีส่ าคญั

ตลอดห่วงโซ่

ม ีimpact สูงหรอืสรา้ง
ความเปลีย่นแปลง และ

ใชไ้ดจ้รงิ

ตอบโจทยน์โยบายหรอื

ความเรง่ดว่นของประเทศ
▪ ปัญหาโรคอบุตัใิหม่ 

▪ ความปลอดภยัของอาหาร

โครงการที่ สวก. มุ่งเน้น



การสนับสนุนทุนวิจัยด้านพืชไร่…

การพัฒนาเกษตรกรและการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
เนื่องจากเกษตรกรยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
หรือน าเทคโนโลยีท่ีมีน าไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

การบริหารจัดการตลอดโซ่การผลิต ที่
สอดคล้องกับ BCG – หาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงพันธุ์ ให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
และมีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต ค านึงถึง
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากของเสีย

การเขตกรรม และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
เช่น การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เหมาะสม
กับขนาดแปลง การบริหารจัดการแปลงเพื่อลดต้นทุน
รวมถึงใช้เป็นพืชหลังนำในเขตพื้นที่น้ าน้อย

กลยุทธ์ด้านการค้าและการส่งออก 
การก าหนด position ของยางพาราไทย เพื่อแผน
การจัดการยางพาราของไทยในล าดับต่อไป

รวมถึงพืชไร่ที่มีศักยภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น ที่สามารถสร้างเป็นมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

ขา้ว

ยางพารา
ขา้วโพด

มนัส าปะหลงั



การสนับสนุนทุนวิจัย ปี 2565



แพลตฟอร์ม 1
การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้

P.1 พัฒนำระบบนิเวศเพื่อกำรพัฒนำและ
ใช้ก ำลังคนคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำร
ของประเทศ
P.2 ผลิตก ำลังคนระดับสูงรองรับ EEC 
และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
P.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
พัฒนำทักษะเพื่ออนำคต

P.6 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรวิจัยที่
ส ำคัญ

P.5 ส่งเสริมกำรวิจัยชั้นแนวหน้ำและกำร
วิจัยพื้นฐำนที่ประเทศไทยมีศักยภำพ

P.4 ส่งเสริมปัญญำประดิษฐ์เป็นฐำน
ขับเคลื่อนประเทศในอนำคต (AI for All)

แพลตฟอร์ม 2
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ

ตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

P.7 โจทย์ท้ำทำยด้ำนทรัพยำกร
สิ่งแวดล้อม และกำรเกษตร

P.8 สังคมสูงวัย

P.9 สังคมคุณภำพและควำมมัน่คง

แพลตฟอร์ม 3
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถการแข่งขัน

P.10 ยกระดับควำมสำมำรถกำรแข่งขัน
และวำงรำกฐำนทำงเศรษฐกิจ
P10.1 BCG in Action

P.11 สร้ำงและยกระดับศักยภำพ
วิสำหกิจเริ่มตัน (Startup) พัฒนำระบบ
นิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจ
นวัตกรรม
P.12 โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพและ
บริกำร

แพลตฟอร์ม 4
การวิจัยและสร้างนวัดกรรมเพื่อการ

พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า

P.13 นวัตกรรมส ำหรับเศรษฐกิจฐำนรำก
และชุมชนนวัตกรรม

P.14 ขจัดควำมยำกจนแบบเบ็ดเสร็จและ
แม่นย ำ (Personalized Poverty 
Eradication)

P.15 เมืองน่ำอยู่และกำรกระจำย
ศูนย์กลำงควำมเจริญ

ปีงบประมาณ 2565
อ้ำงอิง กรอบนโยบำยและยุทธศำสตร์ อววน. 2563-2570
ได้รับควำมเห็นชอบในหลักกำรจำก ครม. และประกำศใช้ตั้งแต่ พ.ย.62
ส ำหรับปีงบ 63 และ 64 โดย กสว. เพ่ิม P17 เมื่อเมษำยน 634 แพลตฟอร์ม 17 โปรแกรม

P.16 กำรปฏิรูประบบ อววน.
P17. กำรแก้ปัญหำวิกฤติของประเทศ (National Crisis Management)

ท่ีมา : รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล



06น้ าเพื่อการเกษตร

07
เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ

08

พัฒนารูปแบบการด าเนินธุรกิจราย
ภูมิภาคที่มีศักยภาพ ในการแข่งขัน

เชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูป
สินค้าเกษตรและอาหาร

01
แก้ปัญหาเกษตรกร
ในภาวะวิกฤติ

02

สมุนไพรไทยความมั่นคง
ทางสุขภาพและความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจ

03
เกษตรแม่นย าสูง และ
เกษตรอัจฉริยะ

แผนงานวิจัยปีงบประมาณ 2565 ของ สวก.

04
สัตว์เศรษฐกิจเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถการแข่งขัน

ยื่นขอรับทุน 
932 คก.    

งบประมาณ 
2,310 ลบ. 

09

ความม่ันคงด้านอาหาร
และโภชนาการของ

ประเทศไทย
05

นวัตกรรมอาหารแห่ง
อนาคตเพื่อการพ่ึงพาตนเอง
ในประเทศ



กรอบการวิจัย

กรอบการวิจัย ผลผลิต

1. ด้านการพัฒนา
เกษตรกร

1.1 ช่วยลดต้นทุนการผลิตลงอย่างน้อยร้อยละ 15
1.2 การพัฒนาการรวมกลุ่มของเกษตรกร พึ่งพำตนเองได้และ
ลดกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐ
1.3 การผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
1.4 กำรส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.5 การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กับ
เกษตรกรตำมควำมเหมำะสมในแต่ละพ้ืนที่

1 . 1 ได้ต้ นแบบของกำรรวมกลุ่ ม
เกษตรกร
1.2 ได้เทคโนโลยีเหมำะสมที่ช่วยลด
ต้นทุนกำรผลิตและมีรำยได้เพ่ิมขึ้น
1.3 ได้ต้นแบบกำรจัดกำรพื้นที่เกษตร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและกำรปลูกพืช
ที่เหมำะสมเสริมรำยได้ในพ้ืนที่

ตัวอย่างโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน
1) การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวพ้ืนนุ่มแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 
2) การพัฒนาหมู่บ้านเกษตรกรรมอัจฉริยะต้นแบบเพ่ือบริหารจัดการผลิตข้าวแบบครบวงจร



กรอบการวิจัย ผลผลิต

2. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

2.1 การปรับปรุงพันธุ์
2.1 .1 พัฒนำพันธุ์พื ชที่ มี คุณลักษณะคุณค่ าทาง
โภชนาการสูง
2.1.2 พัฒนำพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูง ตลาดยอมรับ
2.1.3 พัฒนำองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส ำหรับ
กำรพัฒนำและปรับปรุงพันธุ์ขั้นสูง 

2.1 ได้สำยพันธุ์พืชไร่ที่มีผลผลิตสูง ทนต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ รวมถึงทนต่อ
โรคและแมลงและคุณสมบัติพิเศษ ตรงตำมควำม
ต้องกำรของตลำด

กรอบการวิจัย

ตัวอย่างโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน
1) การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมส าหรับใช้ในการผลิตข้าวโพดหมัก 
2) การพัฒนาถั่วเขียวพันธุ์ KUML4 ให้ต้านทานต่อดินด่างโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือก



กรอบการวิจัย ผลผลิต

2. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

2.2 อุปกรณ์และเครื่องจักรกลทางการเกษตร
2.2.1 พัฒนำเครื่องจักรกล โดยสำมำรถทดแทนแรงงำนคนและ
มีควำมเหมำะสมกับพื้นที่
2.2.2 วิจัยพัฒนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภำพสูง
2.2.3 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดความเสียหายของ
ผลิตผล ตั้งแต่กำรเก็บเกี่ยวจนถึงมือผู้บริโภค

2 . 2 ได้ ต้ น แบบ เค รื่ อ ง จั ก รกลที่ มี
ประสิทธิภำพเหมำะสมในแต่ละพื้นที่     
มีอุปกรณ์ตรวจวัดปัจจัยต่ำงๆที่มีผลต่อ
กำรผลิต สำมำรถลดควำมเสียหำยของ
ผลผลิตได้ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ

กรอบการวิจัย

ตัวอย่างโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน
1) การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวของออ้ยในเชิงปริมาณด้วยเทคนิค Real-time LAMP (เอกชนร่วม in cash 20%)
2) ระบบรถจักรกลเกษตรขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วยระบบการน าาทางด้วยดาวเทียมความแม่นย าสูงส าหรับการเพาะปลูกข้าวโพด



กรอบการวิจัย ผลผลิต

3. ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
สร้างมูลค่าเพิ่ม

3.1 การพัฒนา Starch and Flour เพื่ออุตสำหกรรม
3.2 พัฒนำนวัตกรรมอาหาร โภชนเภสัช เวชส าอางค์และเวชภัณฑ์
3.3 กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกวัสดุเหลือจากกระบวนการผลิต
3.4 พัฒนำกระบวนกำรการสกัดสารออกฤทธิ์ชีวภาพ
3.5 พัฒนำผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ได้คุณภำพและมีมาตรฐาน
3.6 กำรการขยายผลงำนวิจัยในระดับอุตสาหกรรม 

(มีบริษัทเอกชนร่วมลงทุนในลักษณะ in cash )

3.1 ได้เทคโนโลยีส ำหรับกำรใช้ประโยชน์
และเพ่ิมมูลค่ำจำก Starch and Flour 
3.2 ได้กระบวนกำรผลิตสำรส ำคัญ
3.3 ได้เทคโนโลยี/นวัตกรรม กำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์
3.4 ได้รูปแบบกำรขยำยผลในระดับ
อุตสำหกรรมหรือโรงงำนต้นแบบ

กรอบการวิจัย

ตัวอย่างโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน
1) การใช้ประโยชน์จากเถ้าชานอ้อยในการผลิตกระเบื้องหลังคาแผ่นเรียบทนยูวี (เอกชนร่วม incash 20%)
2) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากเศษเหลือของโรงสีข้าว



กรอบการวิจัย ผลผลิต

4. ด้านนโยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
และการส่งเสริมด้าน
การตลาด

4.1 จัดท ำข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อประกอบกำรการก าหนดนโยบาย
4.2 จัดท ำยุทธศำสตร์เชิงรุก
4.3 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการผลิตภายในประเทศ
4.4 เสนอแนะแนวทำงในกำรส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ
4.5 กำรส่งเสริมกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) และ
CSV (Creating Shared Value) ในเรื่องพืชไร่
4.6 จัดท ำฐานข้อมูลงานวิจัย พร้อมทั้งวิเครำะห์และสงัเครำะห์ รวมทั้งกำร
ท ำ patent mapping ในระยะ 10 ปี เพื่อใช้ประโยชน์ใน การก าหนด
นโยบายในการท าวิจัยของประเทศในอนาคต

4.1ภำครัฐมีข้อมูลเชิงวิชำกำรส ำหรับประกอบกำรตัดสิน
ในกำรก ำหนดนโยบำยในกำรส่งเสริมและสนับสนุน
เกษตรกร 
4.2 ภำคเอกชนมีข้อมูลด้ำนกลยุทธ ในด้ำนกำรส่งออกที่
ตรงตำมบริบท
4.3 ภำควิชำกำรได้แนวทำงส ำหรับกำรด ำเนินกำร
ก ำหนดแนวทำงกำรวิจัยและพัฒนำประเด็นวิจัยได้

กรอบการวิจัย

ตัวอย่างโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน
1) การศึกษาความคุ้มทุนของการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตข้าวขาวพ้ืนนุ่มในประเทศไทย
2) การพัฒนาระบบการตลาดข้าวของกลุ่มชาวนาอินทรีย์สู่การค้าเชิงพาณิชย์ 



ผลงานวิจัยด้านพืชไร่ของ สวก.



เกษตรกรผู้ผลิตข้าว กข 43
จ านวน 6 กลุ่ม ภายใต้ แบรนด์ “ชาวนาร่วมใจ”

ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมาณฑลได้แนวทางในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต 
มีผลผลิตไม่น้อยกว่า 300 ตัน ข้าวสาร ราคารับซื้อจากเกษตรกร กก.ละ 35 บาท

ตลาดรองรับ ประเทศมำเลเซีย พม่ำ อินโดนีเซีย ไนจีเรีย จีน
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 68

เกษตรกร

เกษตรกรผู้ผลิตข้าวเหนียวเขี้ยวงู 
จ านวน 55 ราย

ในพื้นที่อ าเภอแม่จันทร์ 
ได้แนวทางในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต 
มีผลผลิตไม่น้อยกว่า 120 ตันข้าวสาร 

ตลาดรองรับ : (รำคำปกติ กก.ละ 40 บำท)
ห้างสรรพสินค้า Big C 

รำคำซื้อจำกเกษตรกร กก. ละ 70 บำท 
ไร่สิงห์ปาร์ค ไร่ชา 

รำคำซื้อ กก ละ 110 บำท
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

process package

เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดหลังนา
ได้เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพันธุ์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมในพื้นที่นา
ได้ผลผลิต ไม่น้อยกว่ำ 1,200 กก./ไร่

เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2,000 บาท/ไร่

ข้าว
เหนียว



การปรับปรุงพันธุ์
process package

ข้าว ลูกผสม ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง
ที่มีทั้งลักษณะต้นเต้ียที่ไม่หักล้มง่ำยเมื่อเก็บเก่ียว 
จ ำนวน 4 สำยพันธุ์ ซึ่งอยู่ระหว่ำงขอคุ้มครองพันธุ์
โดยคงคุณลักษณะส ำคัญของแต่ละพันธุ์ รวมถึงได้
ผลผลิตปริมำณไม่น้อยกว่ำพันธุ์เดิม

ข้าวนุ่ม 
พัฒนำสำยพันธุ์ข้ำวให้มีปริมาณอมิโลสต่ า และปำนกลำง 
ให้ผลผลิตสูง

การใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพื้นที่สูง ต่อ
ยอดงำนวิจัยสู่กำรขยำยผลเชิงพื้นที่ โดย
ส่งเสริมกำรผลิตข้ำวคุณภำพพิเศษ
จ ำนวน 5 สำยพันธุ์ ได้แก่ 1) ขำหนี่ 2) 
บือขอแผ่ 3) ข้ำวแดง 4) เฟืองค ำ และ 5) 
เบี้ยวเบน ร่วมกับพื้นที่ศึกษำจ ำนวน 4
ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แนวทางการใช้ประโยชน์ - ส่งเสริมให้
เกษตรกรในเขตพื้นที่สูงปลูกเพื่อเพิ่มรำยได้

แนวทางการใช้ประโยชน์ - ส่งเสริมเกษตรกรในเขตพื้นที่ภำค
กลำง เพื่อผลิตข้ำวนุ่มเพื่อบริโภคภำยในประเทศและส่งออก 
แข่งขันกับข้ำวเวียดนำมท่ีมีกำรปลูกอยู่ปัจจุบัน แนวทางการใช้ประโยชน์ – ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้สมำคม

ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ เพ่ือขยำยเมล็ดพันธุ์เพ่ือจ ำหน่ำยให้
เกษตรกรต่อไป



เนื้อที่เพาะปลูก 4.7 ล้านไร่ 
พื้นที่ มีความลาดเอียง

เนื้อที่เพาะปลูก 1.4 ล้านไร่ 
พื้นที่ นอกเขตชลประทาน

ภาคกลาง
เนื้อที่เพาะปลูก 0.7 ล้านไร่ 
พื้นที่ หลังนา/ชลประทาน

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมที่ขึ้นทะเบียนพันธุจ์ านวน 2 พันธุ์
โดยให้ผลผลิต 1,600-1,800 กก/ไร่ แนวทางการใช้ประโยชน์ : ส่งเสริมเกษตรกร
เขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง น่าน 

พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมปลูกหลังนา พื้นที่ภาคเหนือเขต 2 (ระยะ 2)

สุวรรณ 5720 และสุวรรณ 5821
(Suwan group) 

พันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมปลูกในฤดแูล้ง
เขตชลประทานภาคกลาง

พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเด่ียว 2 พันธุ์
(Suwan , Non Suwan group)ที่ใหผ้ลผลิต 1,500-1,800 กก./ไร่ แนวทางการใช้

ประโยชน์ : ส่งเสริมเกษตรกรพ้ืนที่ภาคกลาง (นครสวรรค,์พิษณุโลก,อุทัยธานี,
ก าแพงเพชร,สิงห์บุรี,สระบุรี,ลพบุรี,อยุธยา,ชัยนาท,สุพรรณบุรี,เพชรบูรณ์)

พันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสม ที่ปลูกในฤดูแล้ง
เขตชลประทาน ภาคกลาง ระยะที2่

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสม 5 พันธุ์
เทคโนโลยีท่ีผลผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 แนวทางการใช้
ประโยชน์ : ส่งเสริมเกษตกรเขตพ้ืนที่ภาคตะวันตก 

เช่น กาญจนบุรี ราชบุรี 

การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมและเทคโนโลยี
ผลิตข้าวโพดสดและข้าวโพดหมักส าหรับปศุสัตว์ 

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ใน จ.นครราชสีมา
ที่มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยไร่ละ 200 กก.

แนวทางการใช้ประโยชน์ : ส่งเสริมเกษตกรในพื้นที่
ภาคกลางและภาคอีสาน เช่น  สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท 

นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลฯ

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์เชิงธุรกิจ

เทคโนโลยีการผลิตที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยไร่ละ 100 – 150 กก.

แนวทางการใช้ประโยชน์ : ส่งเสริมเกษตรกรท้ังในและ
นอกพื้นที่ชลประทาน

เทคโนโลยีการผลิตเพาะปลูกข้าวโพดไร่ลูกผสมพันธุ์รับรอง
ที่พัฒนาโดยภาครัฐในฤดูฝนและฤดูแล้ง 

พันธ์ุข้าวโพด

ขยำยผลในพื้นที่
นอกเขตชลประทำน

ขยำยผลในพื้นที่
นอกเขตชลประทำน



ประสิทธิภาพการผลิต

กลุ่มเกษตรกร เครื่องจักรกล การรักษาคุณภาพ

การใช้ประโยชน์ 26 กลุ่ม 9 กลุ่ม

ต้นแบบ 20 ต้นแบบ

การจัดการ 3

เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองโดยการผลิตข้าวคุณภาพดีทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ มีพืชทางเลือกในการเสริมรายได้ในพื้นที่นา มี

เครื่องมือและเครื่องจักรกลที่เหมาะสมตามความต้องการ
สร้างรายได้และลดการสูญเสียในระบบการผลิต



การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

เทคนิคการผ่ารังไข่ของเพลี้ยกระโดดสี
น้้าตาลเพ่ือสนับสนุนระบบพยากรณ์
การระบาดจากแมลงอพยพ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบ
การเตือนภัยกำรระบำดที่ มี ควำม
แม่นย ำและทันท่วงที สำมำรถจ ำกัด
กำรระบำดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

การจัดการเพื่อรักษาคุณภาพและความ
หอมของข้าวหอมมะลิ ได้แนวทำงในกำร
บริหำรจัดกำรเพิ่มลดควำมเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในกำรสูญเสียระหว่ำงกำรผลิต
ตลอดห่วงโซ่กำรผลิตข้ำวหอมมะลิ เพื่อให้
ข้ำวหอมมะลิของไทยยังคงความหอม
จนถึงมือผู้บริโภค 

process package

สารก้าจัดวัชพืช (สกัดจากวัชพืชที่มีฤทธิ์
ควบคุมวัชพืชได้ ในแปลงนา ) ต่อการ
ควบคุ มวั ชพื ช ในแปลงนาระยะกล้ า 
มีประสิทธิภำพในการควบคุมวัชพืช ทดแทน
สำรเคมี เพื่อเป็นทำงเลือกให้กับเกษตรกร    
มีประสิทธิภำพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

อิทธิพลของปัจจัยทางกายภาพต่อ
ความสามารถในการอยู่รอดของ
ประชากรของแมลงหล่าในนาข้าว     
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนาระบบ
การเตือนภัยกำรระบำดก่อนที่จะเกด
ควำมเสียหำยต่อระบบกำรผลิต

การพัฒนาอุปกรณ์ไถจอบหมุนใช้ก้าลังต่้า
ส้าหรับการปลูกข้าว  โดยลดขนำดก ำลังที่
เพลำอ ำนวยก ำลังขณะอุปกรณ์ไถจอบหมุน
ก ำลังไถพรวนดินพลังงำนกำรไถพรวนดิน
จ ำ เพำะลดลงโดย เฉลี่ ย  25 .13% เมื่ อ
เปรียบเทียบกับใบมีดจอบหมุนปกติ

A

A

Plane A-A

Flange

Rotary blade

การลดความสูญเสียจากกระบวนการเก็บเกี่ยว 
ได้แนวทำงในกำรจัดกำรเพื่อลดควำมสูญเสีย 10 
มำตรกำร 4 ปัจจัย สำมำรถลดความสูญเสียได้ดังน้ี
ข้ำวนำปี ไร่ละ 516.10 บำท  
ข้ำวนำปรัง ไร่ละ 226.55 บำท
ซึ่งได้น ำไปขยำยผลร่วมกับผู้ประกอบกำรในจังหวัด
พิจิตร

process package



ผลงานวิจัย
• พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับภาคเหนือเขต2

และเมล็ดพันธุ์ดี (ผลผลิตไม่น้อยกว่า 1.4 ตัน/ไร่)
• เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพกาผลิตใน จ.พะเยา
• เทคโนโลยีการปลูกใน จ.พิษณุโลก
• เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม จ.เพชรบูรณ์

ผลงานวิจัย
• พันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมที่เหมาะสมของ จ.นครราชสีมา
• เทคโนโลยีการจัดการดินกรดที่เหมาะสม
• เทคโนโลยีการลดการไถพรวน
• (อยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัย) โดยมีแผนการใช้ประโยชน์

คือ ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

เนื้อที่เพาะปลูก 4.7 ล้านไร่ 
พื้นที่ มีความลาดเอียง

เนื้อที่เพาะปลูก 1.4 ล้านไร่ 
พื้นที่ นอกเขตชลประทาน

ภาคกลาง
เนื้อที่เพาะปลูก 0.7 ล้านไร่ 
พื้นที่ หลังนา/ชลประทาน

ผลงานวิจัย
• พันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมที่เหมาะสมหน้าแล้งในเขตชลประทาน

(ผลผลิตไม่น้อยกว่า 1.3 ตัน/ไร่)
• พันธุ์ข้าวโพดไร่หลังนาในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี
• เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดหลังนา
• มีการส่งเสริมการปลูกในพื้นที่จังหวัดอ่ืนๆ ได้แก่
• สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา เป็นต้น 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
สามารถดึงศักยภาพพ้ืนที่

ได้อย่างเต็มที่

การประเมินพื้นที่ปลูกและความ
เหมาะสมของการใช้ที่ดินส าหรับ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
• แผนที่จ าแนกความเหมาะสมการ

ปลูกข้าวโพด
• วิธีการลดต้นทุนการผลิตข้าวโพด
• แนวทางการลดปัญหาการเพิ่มพื้นที่

การปลูกข้าวโพดและเพิ่มผลผลิต
ข้าวโพดร้อยละ 10-20 ต่อปี



การสนับสนุนงานวิจัย
ด้านพืชไร่



ได้ข้อมูลผลทดสอบด้านประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้้ามันร้าข้าว ในด้ำนฤทธิ์
ต้ำนมะเร็ง ป้องกันโรคในกลุ่ม NCDs..และ
โรคความจ าเสื่อม

สมำคมน้ ำมันร ำข้ ำว ใช้ เป็นข้อมู ล
ประกอบผลิตภัณฑ์น้ ำมันร ำข้ำวแก่ผู้บริโภค ให้
มีควำมเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์

ซีอิ๊วลดโซเดียม พัฒนำกระบวนกำรผลิตซีอิ้ว
จำกร ำข้ำวที่สำมำรถทดแทนกำรใช้ถั่วเหลือง
ได้ ร้อยละ 100 มีปริมำณโซเดียมลดลงร้อยละ 
48 โดยยังรสชำติคงเดิม

ทดแทนซีอิ๊วสูตรปกติ สำมำรถใช้ เป็น
เครื่องปรุงส าหรับผู้ป่วยที่ต้องควบคุมปริมาณ
สารอาหาร (ระหว่ำงเปิดตัวเทคโนโลยี)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทางสายให้อาหาร 
ส้าหรับผู้ป่วยที่มีเบาหวาน ผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อม
รับประทำน จ ำนวน 2 สูตร แบบธรรมดำและสูตร
ผสมสำรสกัดจำกข้ำว

บริษัท ดีโอดี จ ำกัด (มหำชน) รับถ่ำยทอด
เทคโนโลยี เพื่อผลิตในเชิงกำรค้ำ ซึ่งจะลดการน าเข้า
อาหารทางการแพทย์จำกต่ำงประเทศ

process package

Retort 
pouch

Retort 
pouch

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และสร้างมูลค่าเพิ่ม



โภชนเภสัช
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้้ามันร้าข้าว ได้ข้อมูล
ในด้ำนกำรลดภำวะควำมดันโลหิตสูงใน
ผู้ป่วยเทียบเท่ำผลิตภัณฑ์น้ ำมันปลำ

น้ ำมันร ำข้ำวใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ผลิตภัณฑ์น้ ำมันร ำข้ำวแก่ผู้บริโภค ให้มี
ควำมเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ ลดกำรน ำเข้ำ
ของน้ ำมันปลำจำกต่ำงประเทศ

การเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์เส้นหมี่โคราชกึ่งส้าเร็จรูป เพียงเติม
น้ ำร้อนสำมำรถรับประทำนได้ทันที และยังคง
รสชำติของผัดหมี่โครำชไว้ได้เป็นอย่ำงดี 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แม่ตุ้ย หมี่ตะคุ  รับ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี ไปลผิตเพื่ อจ ำหน่ ำย
เรียบร้อยแล้ว

เวชส้าอางค์
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและป้องกันผมหงอก 
ได้กระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์ที่มีผลต่อ
กระตุ้นการสร้างเม็ดสี (โครงกำรอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร)

process packageการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และสร้างมูลค่าเพิ่ม



นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าว
และการส่งเสริมด้านการตลาด

การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดข้าวสีไทย
ในตลาดฮ่องกง น ำเสนอกลยุทธ์ระยะสั้นเน้น
กำรสื่อสำรให้ควำมรู้กับผู้บริโภคและระยะ
ยำว เน้นกำรสร้ ำ ง  story2 เพื่ อกำร เพิ่ ม
ศักยภำพทำงกำรตลำดของข้ำวสีไปยังต่ำง
ต่ำงประเทศ

ยุทธศาสตร์การแข่งขันเพื่อการส่งออกข้าว
กล้องสีไทย เสนอแนะยุทธศำสตร์ในกำรเพิ่ม
ศักยภำพกำรส่งออกของข้ำงกล้องสี ภำยใต้ 3
กลยุทธ์ เพื่อขยำยกำรส่งออก ภำยใน 5 ปี จะ
สำมำรถส่งออกได้เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่ำ 585 ล้ำน
เหรียญสหรัฐ 

process package

เพื่อตอบโจทย์การยะระดับรายได้ของเกษตรกร 
และเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของข้าวไทยในระดับสากล 



ผลงานด้านสาธารณะและนโยบาย



ผลงานด้านสาธารณะและนโยบาย

646 ครัวเรือน / 18 ล้านบาทต่อฤดู



การขยายผลงานวิจัยพืชไร่สู่เชิงพาณิชย์

ขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
29 สิทธิบัตร

ถ่ายทอดสิทธิให้กับภาคเอกชน
10 โครงการ  จ านวน 20 บริษัท

ข้อเสนอแนะในเชิงการค้าการส่งออก
11 แนวทาง

เกิดมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

ไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท 



ส านักสนับสนุนงานวิจัย
กลุ่มงานข้าวและพืชไร่
0-2579-7235 ต่อ 1305

080-605-6561


