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ยุทธศาสตรก์ารวิจัยและพัฒนา ปี 2559-2564 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา  กรมวิชาการเกษตร  

--------------------------------------------------- 
 
กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๘ ก ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ให้ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๑ - ๘ มีอ านาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

(๑) วางแผนงานและโครงการวิจัยและพัฒนาพืช 
(๒) ศึกษา วิจัยและพัฒนาพืช รวมทั้งทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร 

เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 
(๓) ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองดิน น้ า พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร 

ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช และมาตรฐานสินค้าเกษตร 
(๔) ควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ 
(๕) เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านวิชาการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้อง 
(๖) ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
 
 

1. บทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของภูมิสังคมและการผลิตพืชในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง  
1.1 สภาพทั่วไปทางภูมิสังคม   

1.1.1 ภาคใต้ตอนล่างประกอบด้วย 7 จังหวัด คือ ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส  

1.1.2 สภาพอากาศ    เป็นแบบร้อนชื้น ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปี 2544-2556 จ านวน 2,245 
มิลลิเมตร วันฝนตกเฉลี่ย 160 วัน  

1.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ ที่มีทะเลขนาบอยู่ 2 ด้าน มีเนื้อที่ทั้งหมด 18.22 ล้านไร่ ใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร ร้อยละ 51 หรือ 9.36 ล้านไร่ จ าแนกเป็นพ้ืนที่ยางไม้ผลไม้ยืนต้นร้อยละ 
86.5 หรือ 8,032,337 ไร่ นาข้าวร้อยละ 9 หรือ 809,875 ไร่ สวนผักไม้ดอกไม้ประดับ
ร้อยละ 0.5 หรือ 46,001 ไร่ และอ่ืนๆร้อยละ 5 หรือ 472,422 ไร่ มีผู้ถือครองท า
การเกษตรทั้งสิ้น 462,955 ครัวเรือน ขนาดฟาร์มเฉลี่ย 20.6 ไร่  

1.1.4 ประชากร มีครัวเรือนเกษตรทั้งหมด 459,842 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 1.7 ล้านคน 
ขนาดครัวเรือน 3.9 คนต่อครัวเรือน   

1.1.5 รายได้เงินสดทางเกษตร 181,221.7 บาทต่อครัวเรือน มาจากพืช 160,531.3 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 88.6  ครัวเรือนมีหนี้สินร้อยละ 38.9 ขนาดหนี้ 118,457 บาทต่อครัวเรือน 

1.2 การผลิตพืช ในภาคใต้ตอนล่าง   
พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ยางพารา ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ร้อยละ 75 ของพ้ืนที่ปลูกพืชทั้งหมด  
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รองลงมาจะเป็น ข้าว ร้อยละ 7 ปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 5 และ ลองกอง ทุเรียน มังคุด เงาะ มะพร้าว และสับปะรด 
รวมกันร้อยละ 13 ของพ้ืนที่ปลูกพืชทั้งหมด (ลักษณะการปลูกไม้ผลในภาคใต้ตอนล่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นแบบ
ผสมผสานหลายชนิด ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 811,176 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 42.3 ของพ้ืนที่ทางการเกษตรที่ไม่รวม
ยางพาราและปาล์มน้ ามัน) พืชที่มีมูลค่าสูงที่สุด คือ ยางพารา มีมูลค่า 110,911.9 ล้านบาท รองลงมาคือ ข้าว และ 
ปาล์มน้ ามัน 4,070.1 และ 2,545.2 ล้านบาท ส่วนพืชอื่นๆจะมีมูลค่าไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ได้แก่ ลองกอง 
ทุเรียน มังคุด มะพร้าว สับปะรด และเงาะ ซึ่งมีมูลค่า 863.6, 767.0, 498.5, 457.4, 290.1 และ 253.2 ล้าน
บาท ตามล าดับ  

1.2.1 ยางพารา  มีเนื้อที่ปลูกรวม 7,041,036 ไร่ เนื้อท่ีกรีด 5,307,559 ไร่ หรือหรือคิดเป็นร้อยละ 
75.4 ของพ้ืนที่ปลูกท้ังหมด ผลผลิตรวม 1,523,515 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 285 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิตยางแผ่น
ดิบปี 2555 เป็นเงิน 16,212.64 บาทต่อไร่ หรือ 56.90 บาทต่อกิโลกรัม ราคายางแผ่นดิบที่เกษตรกรขายได้ 
50-60 บาท ถือว่ามีความเสี่ยงในการขาดทุนค่อนข้างสูง 
 1.2.2 ข้าวนาปี  มีเนื้อที่ปลูก 630,628 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 609,150 ไร่ ผลผลิตรวม 277,832 ตัน 
ผลผลิตเฉลี่ย 395 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวนาปรัง มีเนื้อที่ปลูก 227,300 ไร่ ผลผลิตรวม 124,988 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 
494 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต ปี 2555 มีต้นทุนการผลิตข้าวนาปี 4,437.91 บาทต่อไร่ นาปรัง 4,923.49 
บาทต่อไร่ หรือ 9,970- 11,230 บาทต่อตัน ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา 8,521-9,000 บาทต่อตัน จึงถือว่ามี
ความเสี่ยงต่อการขาดทุนสูงมาก 

1.2.3 ปาล์มน้ ามัน  มีเนื้อที่ปลูก 399,796 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเกี่ยวรวม 342,030 ไร่ ผลผลิตรวม 848,387 
ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2,258 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิตปี 2555 มีเฉลี่ย 8,450.59 บาทต่อไร่ หรือ 3.74 บาทต่อ
กิโลกรัม ราคาขายปี 2553-2555 อยู่ในช่วง 4.26-4.91 บาทต่อกิโลกรัม ถือว่ามีความเสี่ยงในการขาดทุนน้อย 

1.2.4 ลองกอง  มีเนื้อที่ปลูก 186,038 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 166,622 ไร่ หรือร้อยละ 89.6 ของพ้ืนที่
ปลูก ผลผลิตรวม 39,708 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 360 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต ปี 2555 มีต้นทุนรวมต่อไร่ 
10,129.68 บาทต่อไร่ หรือ 28.14 บาทต่อกิโลกรัม ราคาปี 2553-2555 ที่เกษตรกรขายได้ 20.76-21.75 
บาทต่อกิโลกรัม ถือว่ามีความเสี่ยงในการขาดทุนค่อนข้างสูง 

1.2.5 ทุเรียน  มีเนื้อที่ปลูก 117,209 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 104,080 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 420 กิโลกรัมต่อไร่  
ต้นทุนการผลิต ปี 2555 มีต้นทุนรวมต่อไร่ 15,025.17 บาทต่อไร่ หรือ 35.77 บาทต่อกิโลกรัม ราคาปี 2553-
2555 ที่เกษตรกรขายได้ 25.36-31.06 บาทต่อกิโลกรัม  ถือว่ามีความเสี่ยงในการขาดทุนค่อนข้างสูง 

1.2.6 มังคุด  มีเนื้อที่ปลูก 58,202 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 52,467 ไร่ ผลผลิตรวม 26,845 ตัน ผลผลิต
เฉลี่ย 591 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต ปี 2555 มีต้นทุนรวมต่อไร่ 8,339.68 บาทต่อไร่ หรือ 14.11 บาทต่อ
กิโลกรัม ราคาปี 2553-2555 ที่เกษตรกรขายได้ 13.00-25.01 บาทต่อกิโลกรัม ถือว่ามีความเสี่ยงในการขาดทุน
น้อย 
  1.2.7 เงาะ   มีเนื้อที่ปลูก 57,577 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 49,184 ไร่ ผลผลิตรวม 21,666 ตัน ผลผลิต
เฉลี่ย 505 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต ปี 2555 มีต้นทุนรวมต่อไร่ 9,889.5 บาทต่อไร่ หรือ 19.58 บาทต่อ
กิโลกรัม ราคาปี 2553-2555 ที่เกษตรกรขายได้ 13.36-16.80 บาทต่อกิโลกรัม ถือว่ามีความเสี่ยงในการขาดทุน
ค่อนข้างสูง 
  1.2.8 มะพร้าว  มีเนื้อที่ปลูก 174,992 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 171,464 ไร่ ผลผลิตรวม 114,599 ตัน 
ผลผลิตเฉลี่ย 705 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต ปี 2555 มีต้นทุนรวมต่อไร่ 4,236.25 บาทต่อไร่ หรือ  6.01 
บาทต่อกิโลกรัม ราคาปี 2553-2555 ที่เกษตรกรขายได้ 4.76-10.61 บาทต่อกิโลกรัม ถือว่ามีความเสี่ยงในการ
ขาดทุนน้อย 
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  1.2.9 สับปะรด  มีเนื้อที่ปลูก 9,062 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 3,453 ไร่ ผลผลิตรวม 22,550 ตัน ผลผลิต
เฉลี่ย 4,852 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต ปี 2555 มีต้นทุนรวมต่อไร่ 13,846.31 บาทต่อไร่ เมื่อค านวณตาม
ผลผลิตเฉลี่ยในพื้นทีพ่บว่าจะมีต้นทุนการผลิต 2.85 บาทต่อกิโลกรัม ราคาปี 2553-2555 ที่เกษตรกรขายได้เป็น
สับปะรดบริโภคผลสด 6-10 บาทต่อกิโลกรัม ถือว่าไม่มีความเสี่ยงในการขาดทุน 
 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือ SWOT โดยตั้งกรอบชี้น าการวิเคราะห์ คือการพัฒนาการผลิตพืช
เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง สมดุล และ ยั่งยืน จะพบว่าภาคใต้ตอนล่างมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการ
พัฒนาการผลิตพืชดังนี้  

2.1 จุดแข็ง (Strength)  
2.1.1 ด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ลักษณะการปลูกไม้ผลในภาคใต้ตอนล่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นแบบ

ผสมผสานหลายชนิด จึงถือเป็นจุดแข็งในด้านความมั่นคงของระบบการผลิตพืชกรณีพืชใดพืชหนึ่งได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาด้านการตลาด ในบรรดาพืชเศรษฐกิจส าคัญ 9 ชนิดพบว่า ยางพารามีสัดส่วนพ้ืนที่ปลูกประมาณร้อยละ 75 
ข้าวร้อยละ 7 ปาล์มน้ ามันร้อยละ 5 และ ลองกอง ทุเรียน มังคุด เงาะ มะพร้าว สับปะรด รวมกันร้อยละ 13 และ
ด้วยความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท าให้ในพ้ืนที่ยังมีพืชท้องถิ่นที่น่าสนใจอีกหลายชนิด เช่น 
จ าปาดะจังหวัดสตูล สละจังหวัดพัทลุง ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ส้มจุกอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ส้มโชกุนจังหวัด
ยะลา นอกจากนั้นยังมีพืชผัก พืชไร่  และพืชพ้ืนเมืองที่มีศักยภาพอีกหลายชนิด เป็นต้น    

2.1.2 ด้านภูมินิเวศเกษตร มีอาณาเขตพ้ืนที่ติดทะเลทั้งสองด้านท าให้มีจุดเด่นด้านอัตลักษณ์พ้ืนที่ซึ่งจะเป็น
ผลดีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และด้วยสภาพพ้ืนที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือเป็นทิวเขาอยู่ตอนกลาง 
ลาดเทสู่ พ้ืนที่ราบลุ่ม ล าน้ า และทะเล จึงท าให้สามารถท าความเข้าใจและวางแผนในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ได้ง่าย  
ลักษณะภูมิอากาศ สภาพที่มีฝนกระจายตัวเกือบตลอดปี มีปริมาณน้ าฝนมากและไม่มีช่วงอากาศหนาวหรือแล้ง
ยาวนาน จะเป็นผลดีต่อการเพาะปลูก ท าให้ลดต้นทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน สามารถท าการปลูกพืชได้
หลากหลายชนิดและมีช่วงฤดูเพาะปลูกยาวนานกว่าภาคอ่ืนๆ และด้วยสภาพอากาศที่แตกต่างระหว่างภาคใต้ ฝั่ง
ตะวันออกและฝั่งตะวันตกประมาณ 2 เดือนมีผลท าให้ผลผลิตพืชออกไม่พร้อมกันจึงช่วยลดภาวะกดดันสินค้าออกสู่
ตลาด  ลักษณะดินที่ส าคัญในภาคใต้ตอนล่างเป็นดินดอน จึงเหมาะสมกับการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ขณะเดียวกันก็มี
แหล่งที่ลุ่มส าหรับปลูกข้าวเพ่ือเป็นอาหารเลี้ยงประชากรในพ้ืนที่   การใช้ที่ดินทางการเกษตร มีเนื้อที่ป่าไม้ 4.08 
ล้านไร่ ที่สร้างความชุ่มชื้นให้แก่พ้ืนที่ หากรวมพื้นท่ีไม้ผลไม้ยืนต้น ภาคใต้ตอนล่างจะมีไม้ยืนต้นปกคลุมพ้ืนที่ประมาณ 
ร้อยละ 90 ของภาค การถือครองที่ดินมีขนาดฟาร์มเฉลี่ย 20.6 ไร่ ประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน (Multiple Cropping 
Index : MCI) ร้อยละ 67.3 ยังสามารถพัฒนาให้เพ่ิมขึ้นได้ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นลักษณะฟาร์มที่
เอ้ืออ านวยต่อการเกษตรผสมสาน คือเป็นที่อยู่อาศัย 1.6 ไร่ ที่ไม้ยืนต้น 12.5 ไร่ ที่นาข้าว 3.3 ไร่ ที่สวนไม้ผล 3.1 
ไร่   

2.1.3 ด้านเศรษฐกิจ รายได้เงินสดจากพืชของครัวเรือนเกษตร 160,531.3 บาท พ่ึงพายางพาราเป็น
หลัก คือ 137,481.6 บาทต่อครัวเรือน รองลงมาคือ ปาล์มน้ ามัน ข้าวเจ้านาปี ลองกอง ทุเรียน ข้าวเจ้านาปรัง ซึ่งมี
รายได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อพืช รายจ่ายเงินสดด้านพืชของครัวเรือนเกษตร 35,214.3 บาทต่อครัวเรือน เป็น
ค่าแรงงานร้อยละ 56.21 และค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน ร้อยละ 43.79 จุดแข็งของที่มารายได้คือยางพาราเป็นพืช
ที่ให้รายได้ประจ าวันและหากราคาสูงเศรษฐกิจของเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจะดีขึ้นตาม ส่วนรายจ่ายเป็นด้านวัสดุ
อุปกรณ์ไม่ถึงครึ่งของรายการลงทุน แสดงออกถึงต้นทุนการผลิตเงินสดที่ต่ าท าให้ฐานะครัวเรือนมีความมั่งคงแม้
ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า  สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตร พ่ึงพารายได้จากพืชเป็นหลัก คือเป็นสัดส่วน
ถึงร้อยละ 88.6 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพืชมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจครัวเรือนสูง เกษตรกรจะให้
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ความส าคัญต่อการพัฒนาพืช ด้านรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน (Net cash family income) 239,156.5 บาทต่อ
ครัวเรือนสามารถน ามาใช้ในการลงทุนได้พอสมควร    สภาพภูมิสังคมรายจังหวัด จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล มีความ
เด่นด้านอยู่ติดทะเลฝั่งอันดามัน จังหวัดพัทลุงเป็นอู่ข้าวและมีพ้ืนที่ติดทะเลสาบ เช่นเดียวกับจังหวัดสงขลาซึ่งมีด่าน
การค้าติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน จังหวัดยะลาเป็นพ้ืนที่ดอนที่มีความหลากหลายของพืชพรรณ ส่วนจังหวัดปัตตานี
และจังหวัดนราธิวาส เป็นเส้นทางการค้าสู่ประเทศมาเลเซีย 

2.1.4 ด้านสังคม ประชากรประกอบด้วยไทยพุทธและมุสลิมซึ่งเป็นผลดีในด้านการพัฒนาสินค้าฮาลาลไป
ต่างประเทศ และด้วยอัตลักษณ์ของเกษตรกรแต่ละศาสนาได้ส่งผลให้มีพฤติกรรมความนิยมในการผลิตพืชที่แตกต่าง
กันจึงช่วยเพิ่มความหลากหลายของสินค้า ตลอดจนการมีวิถีการเป็นอยู่แบบเรียบง่ายชอบใช้เทคโนโลยีต้นทุนต่ าและ
มีความเชื่อในตัวผู้น าชุมชนท าให้ง่ายต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ส่วนขนาดครัวเรือน 3.9 คนต่อครัวเรือน 
ขนาดประชากรวัยแรงงานที่มีอายุ 15-64 ป ี2.8 คนต่อครัวเรือนถือว่าอยู่ในระดับที่มากพอสมควร      

2.2  จุดอ่อน (Weaknesses) 
 2.2.1 ด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ จุดอ่อนพ้ืนที่ที่มีการปลูกยางพารามีสัดส่วนพ้ืนที่ปลูกประมาณ

ร้อยละ 75 ของพ้ืนที่นั้นท าให้มีความเสี่ยงเมื่อเกิดปัญหาราคายางพาราตกต่ า และพ้ืนที่ปลูกข้าวที่มีน้อยเพียงร้อยละ 
7 ส่งผลให้เกษตรกรต้องซื้อข้าวบริโภค อีกทั้งจุดอ่อนของลักษณะการปลูกไม้ผลแบบผสมผสานหลายชนิดในภาคใต้
ตอนล่างมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพเชิงการค้าที่ท าได้ยากเพราะมีลักษณะการผสมผสานเป็นแปลงเล็ก ตัวอย่างเช่น 
สวนผสมลองกอง ทุเรียน มังคุด และเงาะ ด้านประสิทธิภาพการผลิตพบว่าแต่ละพืชยังที่มีจุดอ่อนด้านผลิตต่ า 
คุณภาพต่ า และมีปัญหาด้านราคาตกต่ าอยู่เสมอ เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดระยะสั้นและมีปริมาณมาก อีกทั้ง
คุณภาพผลผลิตค่อนข้างต่ าโดยเฉพาะลองกองและมังคุด ส่วนการมุ่งผลิตพืชที่เน้นเพ่ือการส่งออก เช่น ยางพารา ข้าว 
ปาล์มน้ ามัน จะได้รับผลกระทบจากการค้าต่างประเทศที่ส่งผลให้ราคาในประเทศตกต่ าอยู่เสมอ นอกจากนั้นยังมี
ปัญหาด้านเมล็ดพันธุ์พืชไร่ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
 2.2.2 ด้านภูมินิเวศเกษตร การที่มีอาณาเขตพ้ืนที่ติดทะเลทั้งสองด้านและมีทิวเขาอยู่ตอนกลาง จึงท าให้
พ้ืนที่ประสบปัญหาด้านภาวะน้ าท่วมขังในที่ลุ่มและน้ าป่าไหลหลากในที่ดอนอยู่เสมอเป็นสาเหตุที่ท าให้การปลูกพืช
ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ลุ่มริมทะเลที่มีสภาพน้ าทะเลหนุนท าให้เกิดภาวะน้ าท่วมขังยาวนาน  ลักษณะ
ภูมิอากาศ ภาวะฝนตกที่สร้างปัญหาให้พ้ืนที่คือมีช่วงฝนตกหนักช่วงฤดูฝน 1-2 เดือน มีปริมาณ 200-500 
มิลลิเมตรต่อเดือน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก นอกจากนั้นยังได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนท าให้มีผลต่อการผลิตพืช   ลักษณะดิน ในพ้ืนที่จะมีปัญหาดินอยู่ 4 
ลักษณะ คือดินเปรี้ยวจัดในพ้ืนที่พรุดินเค็ม ดินทรายจัดในพ้ืนที่ริมทะเล ดินที่มีปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก และดินขาด
ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งไม่เหมาะกันการปลูกพืช รวมพ้ืนที่ทั้งภาคใต้มีประมาณ 38 ล้านไร่  การใช้ที่ดินทางการเกษตร 
ด้วยขนาดการถือครองที่ดินมีขนาดฟาร์มเฉลี่ย 20.6 ไร่ ถือว่าไม่สูงมาก และประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน ร้อยละ 67.3 
ถือว่ายังต่ า  
 2.2.3 ด้านเศรษฐกิจและสังคม ในพ้ืนที่มีปัญหาด้านการก่อเหตุความไม่สงบท าให้มีผลกระทบต่อทุกภาค
ส่วนในสังคม รวมทั้งการผลิตพืชที่ไม่สามารถขยายผลเทคโนโลยีลงสู่พ้ืนที่ และพ่อค้าไม่สามารถไปซื้อสินค้าได้ในบาง
พ้ืนที ่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ รายได้ เกษตรกร ประกอบกับเกษตรกรรายย่อยมีความพร้อมด้านเงินลงทุน
เพ่ือการเกษตรน้อย และมีแนวโน้มด้านการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรไปท างานนอก
เกษตร 

 
2.3 โอกาส (Opportunities) 
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2.3.1 ด้วยสภาพพ้ืนที่ที่อยู่ติดชายแดนประเทศมาเลย์เชียได้ส่งผลดีให้นักท่องเที่ยว และการค้าต่างประเทศ
กับ มาเลย์เชีย อินโดนีเชีย และสิงค์โปร์ น าเข้าส่งออกสินค้าระหว่างภาคใต้ตอนล่างได้สะดวก ตลอดจนการได้
ประโยชน์จากความร่วมมือกันระหว่างประเทศในโครงการ The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle 
(IMT-GT)    

2.3.2 ด้วยการมีอาณาเขตพ้ืนที่ติดทะเลโดยเฉพาะฝั่งทะเลอันดามันท าให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนที่มาก 
ท าให้เกิดการกระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรมากขึ้น  

2.3.3 ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ จึงเป็นโอกาสให้สามารถน า
งานโครงการที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาด้านการผลิตพืชเพ่ิมข้ึน 
 2.4 อุปสรรค (Threats) 

2.4.1 ความหวาดกลัวที่มีต่อเหตุก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ ของผู้คนภายนอกซ่ึงเป็นทั้งนักท่องเที่ยว นักลงทุน 
พ่อค้าคนกลาง และประชาชนทั่วไป ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการเกษตรของภาคใต้ตอนล่าง  

2.4.2 ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีตกต่ าส่งผลกระทบเชิงลบต่อการส่งออกสินค้าเกษตร 
2.4.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีผลท าให้ผลไม้ออกดอกมากกว่าปกติเกินอัตราความต้องการของ

ตลาดจึงส่งผลให้ราคาตกต่ า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฃฃฃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ ความเชื่อมโยง ระหว่าง จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค และกลยุทธการวิจัย 

จุดแข็ง 
S1 ระบบการผลิตพืช ประกอบด้วยยางพาราเป็นพืชหลัก ปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน มีพืชผัก พืชไร่ ท้องถิ่นที่น่าสนใจอีก
หลายชนิด ท าการเกษตรแบบใช้ต้นทุนต่ า  
S2  ภูมินิเวศเกษตร เป็นภูเขา ที่ดอน และที่ราบที่ติดทะเลทั้งสองด้าน ฝนกระจายตัวเกือบตลอดปี ดินส่วนใหญ่เป็นดิน
ดอนเหมาะสมกับการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น  
S3 สังคม ประชากรประกอบด้วยไทยพุทธและมุสลิม ชอบใช้เทคโนโลยีต้นทุนต่ า มีความเชื่อในตัวผู้น าชุมชน สภาพ
เศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตร พ่ึงพารายได้จากพืชเป็นหลัก   

อุปสรรค 
T1 เหตุความไม่สงบในพ้ืนที่ ส่งผลทางลบต่อการผลิตและ
การค้า 
T2 ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีตกต่ าส่งผลกระทบเชิงลบต่อการ
ส่งออกสินค้าเกษตร 
T3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีผลท าให้ผลไม้ออก
มากกว่าปกติและราคาตกต่ า   

โอกาส 
O1 ประเทศ มาเลย์เชีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มีการ
เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจการค้า 
 O2 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนที่มาก ท าให้เกิดการ
กระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรมากข้ึน  
O3 รัฐบาลได้ให้ความสนใจในการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน
ใต ้

กลยุทธ์การวิจัย 

1. วิจัย พัฒนา ระบบการผลิตพืช กลุ่มพืชเศรษฐกิจ
ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการค้าส่งออกไปยังประเทศ
เพ่ือนบ้านโดยวิจัยแบบมีส่วนในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต และเพ่ิมคุณภาพ  
2. วิจัย พัฒนา ทดสอบเทคโนโลยี ระบบการผลิต
พืช กลุ่มพืชพ้ืนเมือง ผักพ้ืนบ้าน และพันธุ์พืชที่มี    
อัตลักษณ์ประจ าถิ่น โดยการเพ่ิมมูลค่าจากเอกลักษณ์ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต วิจัยเพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ การแปรรูปเส้นใย  
3. วิจัยและพัฒนา ทดสอบเทคโนโลยี  การจัดการ
ระบบการผลิตเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสม
กับภูมิสังคมพ้ืนที่ 
4. วิจัย พัฒนา ทดสอบเทคโนโลยี ต้นแบบการ
จัดการระบบเกษตรเชิงนิเวศน์ (Agroecology) ที่
เหมาะสมกับภูมิสังคมพ้ืนที่ เช่น เขตภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก/ตะวันตก เขตพ้ืนที่ลุ่ม/ดอน และเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  
 

กลยุทธ์การวิจัย 
1. วิจัย พัฒนา ทดสอบเทคโนโลยี ระบบการผลิต

พืช กลุ่มพืชเศรษฐกิจส าคัญของพ้ืนที่ท่ีได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการค้า
ต่างประเทศ โดยการเพ่ิมมูลค่าจากการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต และระบบการปลูกพืชที่สร้างความมั่นคงในอาชีพ
เกษตรกร เป็นต้น  

2.   วิจัย พัฒนา ทดสอบเทคโนโลยี การจัดการระบบ
การผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิจัยแบบมีส่วน
ร่วมกับชุมชนต้นแบบและท้องถิ่นในการจัดระบบการผลิต
พืชให้เกิดความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 



7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ ความเชื่อมโยง ระหว่าง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และกลยุทธการวิจัย 

 

อุปสรรค 
T1 เหตุความไม่สงบในพ้ืนที่ ส่งผลทางลบต่อการ
ผลิตและการค้า 
T2 ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีตกต่ าส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อการส่งออกสินค้าเกษตร 
T3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีผลท าให้
ผลไม้ออกมากกว่าปกติและราคาตกต่ า   

โอกาส 
O1 ประเทศ มาเลย์เชีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มีการ
เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจการค้า 
 O2 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนที่มาก ท าให้เกิดการ
กระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรมากข้ึน  
O3 รัฐบาลได้ให้ความสนใจในการพัฒนาพ้ืนที่
ชายแดนใต้ 

จุดอ่อน 
W1 เศรษฐกิจจะผันผวนตามราคายางพารา พ้ืนที่ปลูกข้าวที่มีน้อย การปลูกไม้ผลแบบผสมผสานหลายชนิด มีผล
ต่อการพัฒนาเชิงการค้าที่ผลิตต่ าและคุณภาพต่ า ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืชไร่ และเกษตรกรรายย่อยมีความพร้อม
ด้านเงินลงทุนเพ่ือการเกษตรน้อย และขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร 
W2  ภูมินิเวศเกษตรประสบปัญหาด้านภาวะน้ าท่วมขังในที่ลุ่มและน้ าป่าไหลหลาก ดินในหลายพื้นท่ีเสื่อมโทรม 
ถือครองที่ดินขนาดเล็ก  
W3 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ มีปัญหาด้านการก่อเหตุความไม่สงบท าให้มีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคม   

กลยุทธ์การวิจัย 
วิจัย พัฒนา ทดสอบเทคโนโลยี ชุมชนต้นแบบผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชไร่เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
อาหารท้องถิ่น เช่น ถั่วหรั่ง และ ถั่วลิสง  เป็นต้น  
วิจัย พัฒนา ทดสอบเทคโนโลยี ระบบการจัดการ
ผลิตพืชเฉพาะพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น พืชผสมผสานกับการ
เลี้ยงสัตว์ พืชชุ่มน้ า เห็ด พืชคลุมดิน  และ
เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กเพ่ือแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนและทดแทนแรงงานในระบบการปลูกพืช  
และอ่ืนๆ    
 
 

กลยุทธ์การวิจัย 

 วิจัย พัฒนา ทดสอบเทคโนโลยี การจัดการ
ระบบการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดย
วิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนต้นแบบและท้องถิ่นใน
การจัดระบบการผลิตพืชให้เกิดความสมดุล มั่นคง 
ยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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มาตรการ และเป้าหมาย การวิจัยและพัฒนา ของ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา  
มาตรการ เป้าหมาย 

1. วิจัย พัฒนา ทดสอบเทคโนโลยี ระบบการ
ผลิตพืช กลุ่มพืชเศรษฐกิจส าคัญของพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ
การค้าต่างประเทศ เช่น ยางพารา ข้าว และ ปาล์ม
น้ ามัน  โดยการเพ่ิมมูลค่าจากการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต และระบบการปลูกพืชที่สร้างความมั่นคงใน
อาชีพเกษตรกร เป็นต้น  

1. เกษตรกรชาวสวนยางพารา ปาล์มน้ ามัน และ
ชาวนา มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการผลิตพืช และมี
ความมั่นคงในอาชีพจากระบบการผลิตพืชที่
เหมาะสม พร้อมกับได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการธาตุอาหารและป้องกันก าจัดโรครากขาว
ยางพารา  การธาตุอาหารปาล์มน้ ามัน  และ
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ใหม่
ในระบบการปลูกพืช เป็นต้น 

2. วิจัย พัฒนา ทดสอบเทคโนโลยี ระบบการ
ผลิตพืช กลุ่มพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทาง
การค้าส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน  โดยวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมกับผู้ประกอบการ และเกษตรกรในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมคุณภาพ เช่น มะม่วง 
สับปะรด มังคุด เป็นต้น  

2. พืชในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้เพ่ิมข้ึน 
 

3. วิจัย พัฒนา ทดสอบเทคโนโลยี ระบบการ
ผลิตพืช กลุ่มพืชพ้ืนเมือง ผักพ้ืนบ้าน และพันธุ์พืชที่
มีอัตลักษณ์ (identity) ประจ าถิ่น โดยการเพ่ิมมูลค่า
จากเอกลักษณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต วิจัยเพื่อขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การแปรรูปเส้นใย เช่น 
ทุเรียนยะลา สะตอพัทลุง ลองกองตันหยงมัส ส้มโอ
หอมหาดใหญ่ ดาหลา ตาลโตนด     ถั่วหรั่ง และผัก
พ้ืนบ้านที่มีคุณสมบัติทางโภชนเภสัช เป็นต้น 

3. พืชพ้ืนเมือง ผักพ้ืนบ้าน และพันธุ์พืชที่มี    อัต
ลักษณ์ประจ าถิ่น ได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้นเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ในระดับชุมชน 
 

4. วิจัย พัฒนา ทดสอบเทคโนโลยี การจัดการ
ระบบการผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดย
วิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนต้นแบบและท้องถิ่นใน
การจัดระบบการผลิตพืชให้เกิดความสมดุล มั่นคง 
ยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

4. ชุมชนต้นแบบการพัฒนาการจัดการระบบการผลิต
พืช ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมกับ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
พืชเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ยั่งยืน ต้นแบบการผลิตพืช
ผสมสาน 9 กลุ่มพืชในระดับเครือข่ายชุมชน  
ต้นแบบการผลิตพืชอย่างพอเพียงในพ้ืนที่ฟาร์ม
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และ ได้
เกณฑ์หรือตัวชี้วัดการผลิตพืชตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน  และระดับ
หมู่บ้านชุมชน 
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มาตรการ และเป้าหมาย การวิจัยและพัฒนา ของ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา (ต่อ) 
มาตรการ เป้าหมาย 

5. วิจัย พัฒนา ทดสอบเทคโนโลยี ต้นแบบการจัดการ
ระบบเกษตรเชิงนิเวศน์ (Agroecology) ที่
เหมาะสมกับภูมิสังคมพ้ืนที่ เช่น เขตภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก/ตะวันตก เขตพ้ืนที่ลุ่ม/ดอน และเขต
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  

5. ศูนย์ต้นแบบระบบการเกษตรเชิงนิเวศน์ ตาม
สภาพภูมิสังคมพ้ืนที่ เขตภาคใต้ฝั่งตะวันออก/
ตะวันตก เขตพ้ืนที่ลุ่ม/ดอน และเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 
 

6. วิจัย พัฒนา ทดสอบเทคโนโลยี ชุมชนต้นแบบผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชไร่เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
อาหารท้องถิ่น เช่น ถั่วหรั่ง และ ถั่วลิสง  เป็นต้น  

6. ชุมชนต้นแบบผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่เพื่อความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและอาหารท้องถิ่น 
 

7. วิจัย พัฒนา ทดสอบเทคโนโลยี  การจัดการระบบ
การผลิตเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมกับ
ภูมิสังคมพ้ืนที่ 

7. ชุมชนต้นแบบการจัดการระบบการผลิตเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมกับภูมิสังคมพ้ืนที่ 

8. วิจัย พัฒนา ทดสอบเทคโนโลยี ระบบการจัดการ
ผลิตพืชเฉพาะพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น พืชผสมผสานกับการ
เลี้ยงสัตว์ พืชชุ่มน้ า เห็ด พืชคลุมดิน  และ
เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กเพ่ือแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนและทดแทนแรงงานในระบบการปลูกพืช  
และอ่ืนๆ    

8. เทคโนโลยี ระบบการจัดการผลิตพืชเฉพาะพ้ืนที่
อ่ืนๆ เช่น พืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์  พืชชุ่ม
น้ า เห็ด พืชคลุมดิน  และเครื่องจักรกลการเกษตร
ขนาดเล็กเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนและ
ทดแทนแรงงานในระบบการปลูกพืช  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา ฉบับนี้จัดท าเฉพาะ
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่เป็นบทบาทหน้าที่หลัก ตามยุทธศาสตร์กรมวิชาการเกษตรด้าน การเสริมสร้างระบบการผลิต
พืชที่ยั่งยืน และความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน 
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ยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตรปี 2559-2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การวิจัยเชิงรุกด้านพืชเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม 
เป้าประสงค์ : 
เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไปใช้ประโยชน์เพื่อ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชในภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม 
กลยุทธ์ : 
1.1 การวิจัยและพัฒนาการลดผลกระทบและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบ 
การผลิตทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ 
1.2 การวิจัยและพัฒนาการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในประชาคมโลก 
1.3 การวิจัยและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญตามความต้องการของตลาด 
1.4 การวิจัยและพัฒนาระบบการเตือนภัยและเฝ้าระวังในระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
1.5 การวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับและสนับสนุน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด : 
1.1 ร้อยละของผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย(เกษตรกร เอกชน และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง) นาไปใช้ประโยชน์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม 
1.2 จานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 
1.3 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 
1.4 จานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ในเอกสารวิชาการระดับชาติและระดับสากล 
1.5 จานวนงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
1.6 จานวนฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนระบบการเตือนภัยและเฝ้าระวังในระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
1.7 จานวนผลงานวิจัยที่รองรับและสนับสนุน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่รับผิดชอบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจด้านการผลิต การตลาด และการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
เป้าประสงค์ : 
เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ใน 
การเพ่ิมผลผลิต คุณภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิม อันเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก 
และเกิดอ านาจต่อรองกับประเทศคู่ค้าได้ 
กลยุทธ์ : 
2.1 การวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชอาหารปลอดภัย 
2.2 การวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพ่ือสร้าง 
มูลค่าเพ่ิม 
2.3 การวิจัยและพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพพืช ปัจจัยการผลิต และผลิตภัณฑ์ 
2.4 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงด้านการผลิตพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และระบบการจัดการ 
การผลิตพืช 
2.5 การวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกส์สินค้าพืช 
2.6 การวิจัยและพัฒนาระบบตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสร้างอานาจ 
การต่อรองและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2.7 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชและพลังงานทดแทน 
ตัวช้ีวัด : 
2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย(เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง) นาไปใช้ประโยชน์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร แข่งขัน และต่อรองกับประเทศคู่ค้าได้ 
2.2 จานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 
2.3 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 
2.4 จานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ในเอกสารวิชาการระดับชาติและระดับสากล 
2.5 จานวนงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
2.6 จานวนผลิตภัณฑ์แปรรูปที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การเสริมสร้างระบบการผลิตพืชที่ยั่งยืน และความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน 
เป้าประสงค์ : 
เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาเทคโนโลยีระบบการผลิตพืชไปใช้ 
ประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ : 
3.1 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชเศรษฐกิจ และพืชที่มีศักยภาพ 
3.2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจและการกระจายการผลิตเพ่ือความม่ันคง 
ด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืน 
3.3 การวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช และผลิตผลทางการเกษตร 
3.4 การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการการผลิตพืชอย่างยั่งยืนและเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
3.5 การวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ คุ้มครอง และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย 
ทางชีวภาพด้านพืช จุลินทรีย์ และศัตรูธรรมชาติ 
ตัวช้ีวัด : 
3.1 ร้อยละของผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย(เกษตรกร เอกชน และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง) นาไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน 
อย่างยั่งยืน 
3.2 จานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 
3.3 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 
3.4 จานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ในเอกสารวิชาการระดับชาติและระดับสากล 
3.5 จานวนงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
3.6 จานวนฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ และศัตรูธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้งานวิจัย 
เป้าประสงค์ : 
บุคลากรด้านงานวิจัยได้รับการพัฒนาให้เป็นนักวิจัยคุณภาพด้วยระบบการบริหารบุคลากร 
ด้านงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ที่มีคุณภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ : 
4.1 เร่งรัดพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัย พร้อมทั้งสนับสนุน 
การถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
4.2 ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่รับผิดชอบให้ทัน 
ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
4.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรด้านงานวิจัย 
4.4 กรมวิชาการเกษตรต้องเป็นสมาชิกวารสารวิชาการต่างประเทศ (E-journal) และนักวิจัย 
ในหน่วยงานสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึง 
4.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังด้านงานวิจัยให้สอดคล้องกับภาวะการเปลี่ยนแปลงและ 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตลอดจนการบริหารที่ให้บุคลากรด้านงานวิจัยมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
4.6 สนับสนุนขวัญและกาลังใจนักวิจัยโดยใช้ผลงานวิจัยเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและให้ 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด : 
4.1 จานวนนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัย 
4.2 จานวนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย 
4.3 จานวนวารสารวิชาการต่างประเทศ (E-journal) ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นสมาชิก 
4.4 จานวนครั้งที่นักวิจัยในหน่วยงานสามารถใช้บริการ 
4.5 จานวนนักวิจัยที่ได้รับทุน การฝึกอบรม การศึกษาต่างประเทศ ในแผนงานโครงการที่ 
รับผิดชอบ 
4.6 นักวิจัยที่ได้รับสนับสนุนขวัญและกาลังใจนักวิจัยโดยใช้ผลงานวิจัยเป็นหลักเกณฑ์ในการ 
พิจารณาและให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานผู้เชี่ยวชาญ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา (2558)  


