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บทท่ี 1  

บริบทท่ีเกี่ยวของ สถานการณ และวิเคราะหองคการ 

  การศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของประกอบดวย บริบทท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาภาคเกษตร ท้ังการ
เปลี่ยนแปลงระดับโลก การเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ  สถานการณดานการเกษตรของประเทศไทย นโยบายและ
ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติดานการเกษตร แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ  แผนปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ แผนการพัฒนาการเกษตรภาย ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตลอดจนภารกิจและผลการดําเนินงานดานการ
ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเพ่ือเปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ดานการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร สรุปผลการวิเคราะหได ดังนี้ 
 

1. บทวิเคราะหบริบทท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาภาคเกษตร 

 1.1 การเปล่ียนแปลงระดับโลก จากการวิเคราะหจะเห็นไดวาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในตางประเทศจะ

สงผลกระทบโดยตรงกับภาคเกษตรในหลายดาน 

  ๑)  การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจโลกท่ีผันผวนสงผลกระทบโดยตรงกับภาคเกษตรของไทย 

สืบเนื่องจากประเทศไทยเปนผูสงออกสินคาเกษตรและอาหารท่ีสําคัญ 

  ๒) กฎ กติกาดานการคาและการลงทุน มาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษีเขามามีบทบาทตอการ

สงออกมากข้ึน เชน ประเด็นทางสังคมและการผลักดันมาตรฐานใหมๆ จากกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว เชนมาตรการดาน

สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) สงผลใหภาคเกษตรจําเปนตองยกระดับการผลิต

สินคาเกษตรใหไดตามมาตรฐาน ตามกฎ กติกาการคาเพ่ือใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก 

  ๓) การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศและภัยคุกคามทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเปน

ปญหาสําคัญตอภาคเกษตรท่ัวโลก เชน ภัยแลง น้ําทวม ความแปรปรวนของฤดูกาล การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช

ท่ีรุนแรง สงผลกระทบตอภาคเกษตรทําใหผลผลิตเสียหายและมีตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

ท่ีผันผวนและรุนแรงมากข้ึนสงผลกระทบตอการผลิตในภาคเกษตรและความม่ันคงทางอาหาร 

  ๔) ความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีดานการเกษตรสมัยใหม   การเปลี่ยนแปลง

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว รวมถึงการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอยางกาวกระโดดทําใหเกิดอุตสาหกรรมและบริการใหมๆ ท่ีผสมผสานเทคโนโลยีหลากหลายสาขา การเขาถึง

ขอมูลและองคความรูมีไดไมจํากัด แตในขณะเดียวกันก็ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงเทคโนโลยี ผูท่ีเก่ียวของกับ

ภาคเกษตรจําเปนตองปรับตัวกาวใหทันการเปลี่ยนแปลงใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ

การพัฒนาภาคเกษตรใหยั่งยืนตลอดหวงโซอุปทาน 

  1.2 การเปล่ียนแปลงระดับประเทศ  
๑)  การเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐ นโยบายดานการเกษตรสวนใหญมาจากเหตุผลทาง

การเมืองและคํานึงถึงผลประโยชนในระยะสั้น  การกําหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาภาคเกษตรและคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรจะยั่งยืนไดตองพิจารณาความเรงดวน ความตอเนื่อง และความยั่งยืน ใหความสําคัญกับความแตกตางของ



๒ 
 

เกษตรกร ความแตกตางเชิงพ้ืนท่ี ความสอดคลองกับนโยบายอ่ืนๆ รวมถึงขอจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติ 
งบประมาณ เทคโนโลยี ความสามารถในการบริหารจัดการ เปนตน    

๒) ความเหล่ือมลํ้าทางรายไดของประชากรภาคเกษตร เกษตรกรหรือแรงงานรับจางในภาค
เกษตรสวนใหญถูกจัดอยูในกลุมประชากรท่ีมีรายไดเฉลี่ยคอนขางต่ํา มีคุณภาพชีวิตท่ีดอยกวาภาคการผลิตอ่ืน และขาด
ความม่ันคงในอาชีพและรายได ปญหาจากภัยธรรมชาติท่ีมีความรุนแรง ราคาสินคาเกษตรท่ีผันผวน กระแสผูบริโภค
นิยมและพฤติกรรมการบริโภคท่ีฟุมเฟอยทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางรายได 

๓) การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ  แนวโนมคนในภาค
เกษตรลดลงเนื่องจากแรงงานวัยทํางานไมสามารถทดแทนแรงงานท่ีกาวเขาสูวัยกลางคนและสูงอายุไดทัน ประกอบกับ
บุตรหลานเกษตรกรท่ีไดรับการศึกษาดีข้ึนไมนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพราะขาดแรงจูงใจและกลัวความไมม่ันคง
ทางรายไดสงผลใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน  สงผลกระทบ
ตอปริมาณการผลิตสินคาเกษตรและเชื่อมโยงไปยังสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและภาคสงออก  

๔) ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  มีสาเหตุท้ังจากการเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และ
เกิดจากกิจกรรมของมนุษย เชน การปลูกพืชซํ้าๆ และตอเนื่อง การตัดไมทําลายปา การขยายตัวของเมืองหรือ
อุตสาหกรรมเขาไปในพ้ืนท่ีการเกษตร การใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีไมเหมาะสม การใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง การ
เพ่ิมของประชากร ทําใหทรัพยากรลดลงอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติรุนแรงมากข้ึน 
เชน การขาดแคลนน้ํา การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุพืช พันธุสัตวและการสูญเสียระบบนิเวศชายฝง 
เปนตน 
2.  สถานการณดานการเกษตรของประเทศไทย 

 ภาคเกษตรของไทยเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหกับประเทศและสงออกไปยังท่ัวโลกรวมท้ังเปน
แหลงจางงานท่ีสําคัญ แตยังมีปญหาสําคัญ เชน ราคาผลผลิตท่ีขาดเสถียรภาพ การใชปจจัยการผลิตท่ีไมเหมาะสม 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  แรงงานอายุเฉลี่ยสูงข้ึน เกษตรกรรุนใหมมีจํานวนนอยลง และปญหาหนี้สิน
ครัวเรือนเกษตรกร สรุปประเด็นสําคัญท่ีจะนําไปสูการพัฒนา  ไดแก 
  การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง   
  ระบบการผลิต การเพ่ิมผลผลิตตอหนวยพ้ืนท่ี  
  ปจจัยการผลิต  หาแนวทางรองรับปญหาสําคัญ  ไดแก  การใชปจจัยการผลิตท่ีไมเหมาะสม พ้ืนท่ีชลประทาน
ไมครอบคลุม   ขอจํากัดในการใชเครื่องจักรของเกษตรกรรายยอย  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการบริหาร
จัดการตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตปจจัยการผลิต การแปรรูป บรรจุภัณฑ และระบบโลจิสติกส 
 ปญหาหนี้สินและท่ีทํากินของเกษตรกร กรรมสิทธิ์ในท่ีดินของเกษตรกรมีแนวโนมลดลงและปญหาหนี้สิน
จากการขาดทุนในการทําการเกษตร 
 การพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตร ควรใหความสําคัญกับผลผลิตเกษตรท่ีมีมาตรฐาน  การพัฒนามาตรฐาน
สินคาอยางตอเนื่อง 
 การสรางมูลคาเพ่ิมและผลิตสินคาคุณภาพสูง การพัฒนาตอยอดเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร  
 การฟนฟูและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สงเสริมใหเกษตรกรทําการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
รวมถึงการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice : GAP) 
 การบริหารจัดการภาครัฐ ตองปรับปรุงโครงสรางภารกิจภาครัฐใหรองรับการเปลี่ยนแปลง การจัดสรรงบประมาณ
รองรับการวิจัยและพัฒนาองคความรู การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตร 
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3. นโยบายและยุทธศาสตรดานการเกษตรของประเทศ 
 จากการศึกษาวิเคราะหนโยบายและยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของดานการเกษตรในทุกระดับสามารถสรุปประเด็น

เก่ียวกับการพัฒนาภาคการเกษตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนี้  

1) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)   

ภายใตวิสัยทัศนของประเทศ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีประเด็นท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและนําเทคโนโลยีมาปรับใชและตอยอดภาคการผลิตและบริการเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและสรางมูลคาเพ่ิม 
ปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการในปจจุบันไปสูภาคการผลิตและบริการใหมท่ีมีศักยภาพ การพัฒนารูปแบบ
การคาใหสอดรับกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป การสงเสริมใหเกิดสังคมผูประกอบการ การพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของแรงงาน    
 ประเด็นการเกษตรสรางมูลคา  เนนเกษตรคุณภาพสูงและการขับเคลื่อนภาคการเกษตรดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีใหความสําคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตท้ังเชิงปริมาณและมูลคา และความหลากหลาย
ของสินคาเกษตรท้ังเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะเพ่ือให
เกษตรกรมีรายไดสูงข้ึน 
  ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต  ปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการในปจจุบันไปสู
ภาคการผลิตและบริการใหมท่ีมีศักยภาพ ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต อุตสาหกรรมชีวภาพ 
สรางประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือตอยอดจากภาคเกษตรและมุงสูอุตสาหกรรมบนพ้ืนฐานชีวภาพท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
 ยุทธศาสตรท่ี  4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
 ประเด็นปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการเกษตรใหเหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร 
ฐานทรัพยากรและบริบทของพ้ืนท่ีและชุมชนทองถ่ินโดยเนนการจัดการตนเองของเกษตรกรและการมีกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือใหเกษตรกรเขาถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรูท้ังทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับเปนผูประกอบการตลอดหวงโซคุณคาและเพ่ิมชองทางการตลาด 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ จะเนนการพัฒนาและใชวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมข้ันกาวหนาท่ีเขมขนข้ึน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ
กําลังคนและความคิดสรางสรรคในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายไดใหม ควบคูไปกับการเพ่ิมผลผลิตของฐาน
การผลิตและบริการเดิม รวมท้ังการตอยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใชดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น 
จะใหความสําคัญกับการใชศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การสงเสริมเชื่อมโยงตลอดหวงโซมูลคาอยางมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมและการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเขา
กับการคา และการเตรียมความพรอมของภาคบริการใหสามารถรองรับการแขงขันเสรีมากข้ึน การเสริมสรางศักยภาพ
การแขงขันใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมท้ังการสรางสังคมผูประกอบการท่ีผลิตไดขายเปน โดยการ
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงความตองการของผูบริโภคอยางรวดเร็ว และมาตรฐานสากลของสินคาและบริการท่ี
สูงข้ึน รวมถึงมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังพัฒนาระบบและกลไกตลอดจนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือกระจายโอกาส
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ทางเศรษฐกิจใหคนในชุมชนและทองถ่ิน และแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจ  ภายใตแผนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  มีประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาภาคการเกษตรเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน           มีแนวทางการ

พัฒนาภาคการเกษตร ดังนี้ 

 เสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน โดย (๓) สงเสริมใหเกษตรกรมีความรูในการ

รวบรวม คัดเลือกและปรับปรุงพันธุพืช สัตว สัตวน้ําและจุลินทรียของทองถ่ิน  

สรางและถายทอดองคความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่นดานการเกษตรแบบมีสวนรวม (1) สงเสริมการวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตดานพันธุพืช พันธุสัตว พันธุสัตวน้ํา 

เทคโนโลยีการเพาะปลูก และการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน (๒) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป

ใหมๆ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและความหลากหลายของสินคาท่ีเกษตรกรและผูประกอบการสามารถเขาถึงได (๓) พัฒนา

รูปแบบและกระบวนการถายทอดความรูเพ่ือปรับระบบการผลิตท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศใหแกเกษตรกรอยางเปนรูปธรรม อาทิ      การจัดทําแปลงตนแบบผานศูนยการเรียนรูและศูนยถายทอด

เทคโนโลยีในแตละพ้ืนท่ี 

 ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน (๑)  พัฒนาระบบมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล (๒) สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหไดคุณภาพมาตรฐานและความ

ปลอดภัย และการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ  (๓) ขับเคลื่อนการผลิตสินคาเกษตรอินทรียอยางจริงจัง   

 เสริมสรางขีดความสามารถการผลิตในหวงโซอุตสาหกรรมเกษตร (๑) เสริมสรางศักยภาพของสถาบัน

เกษตรกรและการรวมกลุมใหเปนกลไกหลักในการบริหารจัดการตลอดหวงโซมูลคา (๒) สงเสริมใหเกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว 

และทําการประมงใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการของตลาด (Zoning)  (๓) วิจัยพัฒนาและใชเทคโนโลยีและ

เครื่องจักรกลสมัยใหมในกระบวนการผลิต ท้ังกอนการเก็บเก่ียว หลังการเก็บเก่ียว และในกระบวนการแปรรูป (๔) สนับสนุนการ

สรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตรและการใชประโยชนจากฐานทรัพยากรชีวภาพเพ่ือตอยอดองคความรูและพัฒนาผลิตภัณฑ

มูลคาสูง โดยนําผลงานวิจัยและพัฒนามาใชประโยชน  

3) แผนปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

 ภายใตแผนปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ มีแนวทางพัฒนาดังนี้  

สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตร (๑)  สงเสริมและสนับสนุนการ
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตร ตั้งแตระดับการผลิต การแปรรูป และการตลาด (๒) 
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรท้ังในดานการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด โดยใหความสําคัญกับงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค เทคโนโลยีสมัยใหมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ (๓) สรางนักวิชาการดานการวิจัยการเกษตรรุนใหมและพัฒนาศักยภาพนักวิชาการเกษตรในปจจุบัน 
(๔) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางความเขมแข็งของ   ภาคการเกษตรรวมกันในกลุมประเทศอาเซียน (๕) 
สนับสนุนการกําหนดกรอบงานวิจัยและสรางนวัตกรรม  ใหสอดคลองกับความตองการในระดับทองถ่ิน และสนับสนุน
การตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสามารถนําไปใชประโยชนและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี สงเสริมการจดสิทธิบัตรและ
ทรัพยสินทางปญญาดานการเกษตรท่ีเกษตรกรประดิษฐหรือคิดคนข้ึนเอง (๖) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูรู/
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นักวิจัยในทองถ่ินใหมีสวนรวมในการทําวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมทางการเกษตร รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการรวมกับเยาวชน เกษตรกรรุนใหม และสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี (๗) สนับสนุนงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotechnology) เพ่ือการปรับปรุงพันธุพืช พันธุสัตวใหมีคุณสมบัติตามความตองการ   

 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเช่ือมโยงขอมูลอยาเปนระบบ   (๑) บริหารจัดการ
ฐานขอมูลการเกษตรใหเปนระบบ ครบถวน ทันสมัยตลอดเวลา จัดเก็บและเรียกใชไดงาย  (๒) สนับสนุนและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรเพ่ือใหขอมูลขาวสารดานการตลาดและความตองการผลผลิตทางการเกษตร มีการไหล
ลื่นและกระจายไปสูเกษตรกรผูผลิตอยางท่ัวถึงและทันตอเหตุการณ         (๓) บริหารจัดการชองทางการสื่อสารเพ่ือให
เกษตรกรและผูใชบริการสามารถเขาถึงแหลงขอมูลท่ีถูกตองเปนปจจุบันไดงายและสะดวกรวดเร็ว (๔) สนับสนุนการ
ถายทอดความรูการขายสินคาเกษตรและผลิตภัณฑผานระบบอีคอมเมิรสเพ่ือใหความรู คําปรึกษา แนะนําแกเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการธุรกิจเกษตรขนาดกลางและขนาดยอมในการดําเนินธุรกิจตลาดอิเล็คทรอนิกส (๕) 
สงเสริมการนํางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใชประโยชน รวบรวมผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมดาน
การเกษตร จัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการเผยแพรประชาสัมพันธและเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรและผูสนใจ
ท่ัวไป สนับสนุนความรวมมือกับผูประกอบการเอกชนในการนําผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรไป
ผลิตเพ่ือจําหนายใหกับเกษตรกรและผูสนใจในราคาท่ีเหมาะสม สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร ปราชญชาวบาน หรือ
ชุมชนตนแบบ สถาบันเกษตรกร ในการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตรท่ีประดิษฐคิดคนข้ึนเองมาใช
ประโยชนเพ่ือเปนแหลงศึกษาเรียนรู  สนับสนุนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตรมาใชในระบบสงเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญเพ่ือลดตนทุน ตลอดจนพัฒนาระบบเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเขาสูการทํา
ฟารมท่ีมีความแมยําสูง (Precision Farming) เปนการควบคุมตนทุนการผลิต การใชทรัพยากรและการตลาด โดยใช
เทคโนโลยีเขาชวยในการควบคุมการใชน้ํา การใชปุย การปองกันโรค แมลงศัตรูพืช เทคนิคการผสมพันธุ และการเก็บ
เก่ียว 

3)  นโยบายการพัฒนาดานการเกษตร  ๑5 ดาน   
      นโยบาย “ตลาดนําการผลิต” การเพ่ิมชองทางตลาดใหหลากหลายท้ังในรูปแบบ ตลาดออนไลน 

(แพลตฟอรมรายสินคาเพ่ือรองรับ New Normal) ตลาดออฟไลน โมเดิรนเทรด (Modern Trade)  รถโมบาย ตลาดสด ตลาด

ชุมชน คาราวานสินคา เกษตรพันธะสัญญา และเคานเตอรเทรด  รวมมืออยางเขมขนกับกระทรวงพาณิชยภายใตโมเดล 

“เกษตร-พาณิชยทันสมัย” 

   การสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก  สงเสริมใหเกษตรกรมีการ

แลกเปลี่ยนความรู ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สามารถเชื่อมโยงเครือขายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ   

  การสงเสริมสถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ และ Start up เปนหนวยธุรกิจใหบริการทางการเกษตร 

(Agricultural Service Provider : ASP) เพ่ือยกระดับสูการใหบริการทางการเกษตร   

      การสงเสริมเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) เพ่ือสรางความไววางใจและความรวมมือใน

การพัฒนาศักยภาพการผลิตอยางยั่งยืนระหวางเกษตรกรกับผูประกอบการ และรวมกันยกระดับคุณภาพผลผลิตและ

แกปญหาผลผลิตลนตลาด 

   การพัฒนาศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) เปนแหลงรวบรวมองคความรูดานเทคโนโลยี

ทางการเกษตร สนับสนุนและสงเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐนวัตกรรม รวมท้ังเครื่องจักรกลเกษตรท่ีเหมาะสมกับ
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พ้ืนท่ีของแตละจังหวัด โดยเชื่อมโยงการทํางานกับ ศพก. เพ่ือยกระดับสู   การทําเกษตรสมัยใหมและเกษตรแมนยํา 

(Precision Agriculture)  

   การพัฒนาระบบโลจิสติกสดานการเกษตร เพ่ือตอบสนองตอโซอุปทานท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะ

การคาสินคาเกษตรออนไลนท่ีขยายตัวตอเนื่อง เพ่ือรักษาคุณภาพสินคาเกษตรใหมีความสดใหมและถึงมือผูบริโภคอยาง

รวดเร็ว รวมถึงพัฒนาระบบเชื่อมโยงทางอิเล็คทรอนิกสเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสงออกและนําเขาสินคาเกษตร 

   การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ มีการกระจายน้ําอยางเหมาะสมและท่ัวถึง   

    การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เพ่ือใหเกษตรกรสามารถใชประโยชนจากท่ีดินไดตรงตามศักยภาพ

ของท่ีดินและสอดคลองกับความตองการของตลาดมากท่ีสุด   

   การสงเสริมศูนยการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เพ่ือบมเพาะเกษตรกร

ใหเปน Smart Farmer ผานการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแกเกษตรกร รวมท้ัง

ใหบริการทางวิชาการ และเผยแพรขอมูลขาวสารในพ้ืนท่ีโดยเกษตรกรตนแบบเปนผูถายทอดความรู และเปนกลไกใน

การบูรณาการการทํางานของหนวยงาน  

   การประกันภัยพืชผลใหความคุมครองความเสียหายหรือความสูญเสียตอพืชผล เพ่ือสรางเสถียรภาพ

ทางรายไดและความม่ันคงในอาชีพใหแกเกษตรกร  

   สงเสริมเกษตรกรรมย่ังยืน เพ่ือเปนภูมิคุมกันและสรางความม่ันคงแกเกษตรกร ไดแก  เกษตรทฤษฎีใหม

เกษตรผสมผสาน  เกษตรอินทรีย เกษตรธรรมชาติ และวนเกษตร ดวยการลด ละ เลิกการใชสารเคมี   

  การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน โดยการสงเสริมผลิตภัณฑท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน สรางแบ

รนดใหกับสินคาเกษตรอัตลักษณ สงเสริมการแปรรูปสินคาจากความหลากหลายทางชีวภาพ เชน สมุนไพร แมลง

เศรษฐกิจ สงเสริมสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพทางดานการตลาดในอนาคต ท้ังสินคาอาหารอนาคต (Future Food) และ

สินคาเกษตรท่ีตอบสนองผูบริโภคเฉพาะกลุม (Functional Food) รวมท้ังสินคาเกษตรเพ่ือพลังงานและอุตสาหกรรมแหง

อนาคต 

    การวิจัยและพัฒนา เพ่ือตอบสนองการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย บนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอเกษตรกรและผูบริโภค 

    การพัฒนาฐานขอมูล Big Data  ใชประโยชนและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับหนวยงานตางๆ เพ่ือการบริหาร

และชวยใหเกษตรกรมีขอมูลท่ีดีและเพียงพอตอการตัดสินใจท่ีถูกตองและเหมาะสมเพ่ือการผลิตและจําหนายผาน

แพลตฟอรมออนไลนและการประกันรายไดของเกษตรกร 

    การประกันรายไดเกษตร ผูปลูกขาว ยางพารา มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน และขาวโพดเลี้ยงสัตว 

4. ลักษณะสําคัญขององคการและบทบาทของกรมวิชาการเกษตรในการพัฒนาภาคเกษตร 

 กรมวิชาการเกษตรเปนสวนราชการภายใตกลุมภารกิจดานพัฒนาการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรดานพืชท้ังงานวิจัย

พ้ืนฐาน งานวิจัยประยุกตและงานวิจัยท่ีขยายผลสูเกษตรกร รวมท้ังมีบทบาทในการถายทอดองคความรู เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพ่ือแกไขปญหาดานการผลิตรวมท้ังเพ่ิมผลิตภาพการผลิตสินคาเกษตรดานพืช   
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  อํานาจหนาท่ี 

   ๑. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการกักพืช กฎหมายวาดวยพันธุพืช กฎหมายวาดวยวัตถุ

อันตราย กฎหมายวาดวยการควบคุมยาง กฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุพืช และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  ๒. ศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย และพัฒนาวิชาการเกษตรดานตางๆ ท่ีเก่ียวกับพืช 

 ๓. ใหบริการดานการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานสินคาพืช และให

คําแนะนําเก่ียวกับเรื่อง ดิน น้ํา ปุย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑพืช การบริการสงออกสินคาเกษตร และ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 ๔. ใหบริการวิชาการ ขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยีการเกษตรแกเจาหนาท่ี เกษตรกร เอกชน 

และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  ๕. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งกรมวิชาการเกษตร 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึง

แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 2533 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ออกกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2557 ใหกรมวิชาการเกษตรมีภารกิจเก่ียวกับพืช โดยศึกษา วิจัยและพัฒนาพืช 

เครื่องจักรกลการเกษตร และปจจัยการผลิต ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสูกลุมเปาหมายท้ังภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร 

บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินคาพืช รวมท้ังใหคําแนะนําเก่ียวกับดิน น้ํา ปุย พืช วัสดุ

การเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑพืช เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตพืช เพ่ือพัฒนาผลผลิตพืชใหมีคุณภาพและ

ปลอดภัยตอผูบริโภคตามมาตรฐานสากลและเพ่ือบริการการสงออกสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

  โครงสรางองคกรของกรมวิชาการเกษตร 

   โครงสรางกรมวิชาการเกษตรแบงหนวยงานออกเปน 4 กลุมภารกิจ ไดแก กลุมบริหาร กลุมวิจัยและพัฒนา 

กลุมมาตรฐานสินคาเกษตรและควบคุมตามกฎหมาย และกลุมบริหารจัดการพ้ืนท่ีซ่ึงมีสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

จํานวน 8 เขต ท่ีกระจายอยูทุกภูมิภาค    

   

 สมรรถนะหลักขององคกร 
1.  ความเชี่ยวชาญดานพืชท่ีหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชาเชน ดานเขตกรรม  ดานการปรับปรุง

พันธุ  ดานการอารักขาพืช ดานปจจัยการผลิต ระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูปและบรรจุภัณฑ เกษตรดานพืชเพ่ือการสงออก และเทคโนโลยีชีวภาพทางการ
เกษตร เปนตน 

2. การคนควา สรางสรรคงานวิจัยทุกระดับ ไดแก งานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยประยุกต และงานวิจัยท่ีขยาย

ผลสูประชาชน 

3. การถายทอดงานวิจัยท่ีสามารถแกไขปญหาเกษตรกร โดยอยูบนพ้ืนฐานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
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สภาพแวดลอมดานการแขงขันขององคกร 

 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ซ่ึงสงผลกระทบทําใหกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ัวโลกหยุดชะงักท้ังหวงโซการผลิตอยางฉับพลัน ท่ัวโลกกังวลเรื่องการขาดแคลนอาหาร เสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจท่ัวโลกรวมท้ังเศรษฐกิจของไทยฝดเคือง แรงงานถูกเลิกจางและมีการปรับเปลี่ยนอาชีพหันมาทําการเกษตรเพ่ือ

ความอยูรอด ในทางกลับกันถือเปนโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม หรือ New Normal ท่ีทาทายเพราะเปนโอกาสของ

อาชีพเกษตรกรไทยเนื่องจากรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป คํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย

เพ่ิมข้ึน จึงถือเปนการพลิกวิกฤติใหเปนโอกาสในการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรและการสรางมูลคาเพ่ิม เพ่ือ

พัฒนาอาหารไทยใหปลอดภัย เนนอัตลักษณของสินคาผสมผสานวัฒนธรรมทองถ่ินและวิถีชีวิตรูปแบบใหม รวมถึงการ

ขยายชองทางการจําหนายสินคาเกษตรแบบออนไลน (E-commerce) พัฒนาระบบโลจิสติกสดานการเกษตรและสงเสริม

การทองเท่ียวเชิงเกษตรมากข้ึน   แตอยางไรก็ตาม แมโอกาสในการพัฒนาภาคเกษตรในสถานการณท่ีวิกฤติจะเปนความ

ทาทาย แตจากสภาพภูมิอากาศโลกและประเทศไทยท่ีแปรปรวนอยางรุนแรง สภาพอากาศรอนและแหงแลงจัด ปริมาณ

น้ําในอางขนาดใหญและแหลงน้ําธรรมชาติมีปริมาณนอย สงผลใหปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการเพาะปลูก ประกอบกับ 

บางพ้ืนท่ีมีการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชท่ีรุนแรง สรางความเสียหายใหกับผลผลิตรวมท้ังทําใหมีตนทุนการผลิตท่ี

สูงข้ึนซ่ึงสงผลตอเศรษฐกิจภาคเกษตรดวยเชนกัน  แตอยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยสนับสนุนจากการดําเนินนโยบายดาน

การเกษตรของรัฐบาลอยางตอเนื่อง ท้ังในดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังระบบ    การวางแผนการผลิตอยาง

เหมาะสม การสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร การทําการเกษตรแบบแปลงใหญ การสงเสริมการใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร การบริหารจัดการผลผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 

รวมถึงการสงเสริมการบริโภคและการใชสินคาเกษตรภายในประเทศ  

  จากสถานการณดังกลาว กรมวิชาการเกษตรอาจมีภารกิจท่ีตองเผชิญกับกับสภาพการแขงขันและความทา

ทายท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน  

๑.  ดานการวิจัยและพัฒนา  กรมวิชาการเกษตรมีหนาท่ี ศึกษา วิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกล

การเกษตร และปจจัยการผลิต ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสูกลุมเปาหมายท้ังภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร  ครอบคลุม

สาขาตางๆ เชน ดานเขตกรรม  ดานการปรับปรุงพันธุ  ดานการอารักขาพืช ดานปจจัยการผลิต ระบบการตรวจสอบ

รับรองคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูปและบรรจุภัณฑ ดานพืชเพ่ือการ

สงออก และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ซ่ึงทําการคนควา สรางสรรคงานวิจัยทุกระดับ ท้ังงานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัย

ประยุกต และงานวิจัยท่ีขยายผล ซ่ึงเปนโอกาสของกรมวิชาการเกษตรท่ีจะสามารถทําศึกษาวิจัยไดอยางหลากหลาย

ครอบคลุมตลอดหวงโซการผลิต  ในขณะเดียวกันความทาทายก็คือกรมจะตองเรงรัดการวิจัยใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ

และสอดคลองกับความตองการของผูใชและจัดทําแผนงานโครงการท่ีสามารถขับเคลื่อนเปาหมายและตัวชี้วัดของประเทศ

เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในการแขงขัน 

๒. ดานการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการกักพืช กฎหมายวาดวยพันธุพืช กฎหมายวาดวยวัตถุ

อันตราย กฎหมายวาดวยการควบคุมยาง กฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุพืช ตองมีการปรับปรุงใหทันสมัย  และเอ้ือให

สวนราชการทํางานอยางคลองตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ 
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๓. ใหบริการดานการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานสินคาพืช การบริการสงออกสินคา

เกษตร กรมวิชาการเกษตรตองดําเนินการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว แมนยํา และเชื่อถือได สินคาเกษตรตองมีความ

ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของประเทศคูคา และใหคําแนะนําเก่ียวกับเรื่อง ดิน น้ํา ปุย พืช วัสดุ

การเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑพืช องคความรูและเทคโนโลยีตองมีความเหมาะสมสามารถนําไปใชประโยชนในการ

ผลิตพืชตลอดจนการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีได การใหบริการขอมูลและการเขาถึงขอมูลของผูรับบริการตองรวดเร็ว สามารถ

ตอบสนองแบบ Real time 

5. ความทาทายดานการพัฒนานโยบายดานการเกษตรและแผนปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 

2560-2564)  

  สถานการณและแนวโนมสิ่งแวดลอมโลก วาระการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก ค.ศ. 2030 ไดกําหนดทิศ

ทางการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ ในขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศท่ีรุนแรงและพันธกรณีท่ีเก่ียวของทําใหประเทศไทยตองพรอมรับภาระในการลดกาซเรือนกระจกมากข้ึน 

ภายใตกระแสการแขงขันท่ีเขมขน วาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 จะมีสวนสําคัญในการกําหนดทิศทางในการ

พัฒนาของประเทศไทยในอนาคต การดําเนินการอยางเรงดวนเพ่ือตอสูกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ทําใหประเทศไทยตองกําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนาเพ่ือรักษาฟนฟูฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมีการใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน ลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมใหนอยท่ีสุด ซ่ึงเปนความทาทายในการพัฒนากําหนดกลไกการทํางานแบบบูรณาการเพ่ือมุงไปสูเปาหมาย

เดียวกัน 

 การผลักดันโมเดลเศรษฐกิจใหม BCG Model ใหเปนวาระแหงชาติซ่ึงเปนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค

รวมท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพรอมกันไดแก เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ท่ีมุงเนนการใชทรัพยากรชีวภาพเพ่ือ

สรางมูลคาเพ่ิม โดยเนนการพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ท่ีคํานึงถึง

การนําวัสดุตางๆ กลับมาใชประโยชนใหมากท่ีสุดและท้ัง 2 ระบบเศรษฐกิจนี้จะอยูภายใตเศรษฐกิจสีเขียว (Green 

Economy) ซ่ึงเปนการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีควบคูไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล ม่ันคงและยั่งยืน 

โดยเปลี่ยนขอไดเปรียบของไทยท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมใหเปนความสามารถในแขงขันดวย

นวัตกรรมเพ่ือใหเกิดเศรษฐกิจ BCG ท่ีเติบโตแขงขันไดในระดับโลก เกิดการกระจายรายไดสูชุมชน ลดความเหลื่อมล้ํา 

ชุมชนเขมแข็งมีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  มีเปาหมายหลักในการพัฒนาภาค
เกษตร โดยมุงเนนการพัฒนาโดยประยุกตใชองคความรูในทุกระดับ ตั้งแตภูมิปญญาทองถ่ิน  เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากการวิจัยทางการเกษตร ไปจนถึงการประยุกตใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล  
พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหเปนเกษตรกรสมัยใหมท่ีสามารถเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม และมี
ศักยภาพในการคิดวิเคราะห สามารถ “รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐานและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตร มุงหวังใหเกษตรกรมีรายไดสูงข้ึน เปนการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายไดของประชาชนใน
ภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตางๆ   ดังนั้นเพ่ือใหบรรลุเปาหมายจึงไดกําหนดแผนแมบทภายใต



๑๐ 
 

ยุทธศาสตรชาติดานการเกษตร โดยใหความสําคัญตอการยกระดับการผลิตใหเขาสูมาตรฐานความปลอดภัย การใช
ประโยชนจากความโดดเดนและเอกลักษณของสินคาเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในแตละพ้ืนท่ี การ
พัฒนาสินคาเกษตรและการแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ือสรางมูลคาและคุณคาใหกับสินคาเกษตร การประยุกตใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมในการผลิตและการจัดการฟารม นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนา
ระบบนิเวศของภาคเกษตร เพ่ือเสริมสรางใหการพัฒนามีการเติบโตอยางตอเนื่องและเขมแข็ง ประกอบดวย ๖ แผนยอย 
ประกอบดวย เกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ินดวยการประยุกตใชภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรองความ
ปลอดภัยในระดับตางๆ ตรวจสอบยอนกลับใหเปนท่ียอมรับของตลาดท้ังในและตางประเทศ เกษตรชีวภาพ สนับสนุน
การอนุรักษทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรเพ่ือนําไปสูการผลิตและการขยายผลเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  และใชประโยชน 
ตอยอดไปสูสินคาเกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป
สินคาเกษตรข้ันสูงท่ีมีคุณคาเฉพาะและผลิตภัณฑคุณภาพสูงท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด และผลักดัน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสูการผลิตเชิงพาณิชย เกษตรอัจฉริยะ สงเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว ปจจัยการ
ผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณทางการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแหงอนาคต เพ่ือนํามาใชใน
กระบวนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบนิเวศการเกษตร ใหความสําคัญ
กับมาตรการสนับสนุนท่ีจะชวยใหการสรางมูลคาในภาคเกษตรดําเนินการไดอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม   

  กรมวิชาการเกษตรเปนหนวยงานหนึ่งท่ีสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดแผนปฏิบัติการ
กรมวิชาการเกษตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตลอดจนสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ังเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตลอดจนนโยบาย
รัฐบาลท่ีตองการเรงรัดการแกไขปญหาใหกับเกษตรกร ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงตามท่ีกลาวมาลวนสงผลกระทบท้ัง
ทางตรงและทางออมและเปนท้ังโอกาสและความทาทายตอการพัฒนาภาคเกษตร ดังนี้ 

1. ทิศทางการพัฒนาในระดับโลกมีแนวโนมในการปรับตัวเขาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนมากข้ึน สอดคลองกับ
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ 

2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ท่ีสงผลใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ท้ังปญหา
ภัยแลง อุทกภัย การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช รวมถึงโรค แมลงอุบัติใหมท่ีไมเคยปรากฏในถ่ิน ความแปรปรวน
ของฤดูกาล สงผลกระทบตอการผลิตภาคเกษตร ปญหาตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน รวมถึง       การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูบริโภคท่ีตระหนักถึงความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3. การเปลี่ยนแปลง กฎ กติกาทางการคา โดยเฉพาะมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษี  
4. การเปลี่ยนผานของระบบการผลิตภาคเกษตรจากการผลิตแบบดั้งเดิมไปสูเกษตร 4.0 เกษตร

สมัยใหม เกษตรอัจฉริยะ เพ่ือกาวใหทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการพัฒนาไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมารวมรวมเปนแนวคิดในการพัฒนาเพ่ือใหภาคเกษตรไทยหลุดพนกับ
ดักทางรายได กับดักความเหลื่อมล้ํา และความไมสมดุล 

5. ประเทศไทยเปนเปนผูสงออกสินคาเกษตรท่ีสําคัญ สินคาเกษตรของไทยเปนท่ียอมรับในตลาดโลก แต
ยังคงมีปญหาในเรื่องคุณภาพของสินคา การผลิตตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะมาตรฐานดานความปลอดภัย 

6. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากการพัฒนาดานวิทยาศาสตร  การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาภาคเกษตรท่ีมุงเนน     การเพ่ิม
รายไดใหเกษตรกร  
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 กรอบทิศทางของแผนปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบดวย 5 

มาตรการ ไดแก 

 มาตรการท่ี ๑ การสรางและพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรท่ีเปนเลิศเพ่ือการ
พัฒนาการผลิตท่ีม่ันคงและยั่งยืน 
 มาตรการท่ี ๒  การขับเคลื่อนงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตร 

 มาตรการท่ี 3  การยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชและผลิตภัณฑสูเกษตรปลอดภัย 

 มาตรการท่ี 4 การสรางความเปนเลิศในการเปนศูนยกลางความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเปนประโยชนใน

การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

 มาตรการท่ี 5 การพัฒนาองคการสูความเปนเลิศในดานการบริหารจัดการองคการ 
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บทท่ี 2 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคล่ือนผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร 

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมกรมวิชาการเกษตร (SWOT Analysis) 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร โดยเครื่องมือ SWOT Analysis มีวัตถุประสงคเพ่ือหา   

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาสในการพัฒนา (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม 

(Threat) ท่ีเก่ียวของกับการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปสูการใช

ประโยชนในการพัฒนาภาคเกษตรท่ีมุงเนนการเพ่ิมรายไดใหเกษตรกร และนําผลวิเคราะหท่ีไดไปกําหนด

แผนปฏิบัติการเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของกรมวิชาการเกษตรในการสนับสนุนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขันและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรดานการเกษตร    

การเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรของไทย  ซ่ึงสอดคลองกับภารกิจตามกฎหมายของกรมวิชาการเกษตรท่ีกําหนดให

ดําเนินการเก่ียวกับพืช โดยศึกษา วิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และปจจัยการผลิต ถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตสูกลุมเปาหมายท้ังภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง

มาตรฐานสินคาพืช รวมท้ังใหคําแนะนําเก่ียวกับดิน น้ํา ปุย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑพืช     

เ พ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตพืช เ พ่ือพัฒนาผลผลิตพืชให มีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภคตาม

มาตรฐานสากลและเพ่ือบริการการสงออกสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน ผลการวิเคราะห สรุปไดดังนี้ 

 1) สภาพแวดลอมภายใน คือปจจัยท่ีอยูภายในของการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปสูการใชประโยชนในการพัฒนาภาคเกษตร ไดแก แผนปฏิบัติการและ
มาตรการของหนวยงาน  โครงสรางองคกร บุคลากร ระบบงาน ทักษะ ลักษณะของงาน คานิยมและวัฒนธรรม
องคกร  ประกอบดวย 

  จุดแข็ง (Strength : S) หมายถึง การดําเนินงานภายในท่ีเปนปจจุบันหรือมีนโยบายท่ีจะ
ดําเนินการในอนาคตท่ีทําใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของ        
กรมวิชาการเกษตรไปสูการใชประโยชนในการพัฒนาภาคเกษตร 

๑. กรมวิชาการเกษตรเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจตามกฎหมายโดยตรงในการศึกษา วิจัยและพัฒนา
พืช เครื่องจักรกลการเกษตร และปจจัยการผลิต ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสูกลุมเปาหมายท้ังภาครัฐ เอกชน 
และเกษตรกรและมีวิสัยทัศน แผนปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตร ระยะ 5 ป เปนกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงานขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ีสอดคลองกับทิศทางการขับเคลื่อนและการ
บรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติดานการเกษตร  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 และนโยบายการพัฒนาภาคเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใชตลาดนําการ
ผลิต สงเสริมและสนับสนุนใหชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมดุลและยั่งยืน 

๒. ผูบริหารของกรมวิชาการเกษตรใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนในการพัฒนาภาคการเกษตรโดยไดถายถอดเทคโนโลยีผานกลุมเปาหมายตางๆ 
เชน กลุมเกษตรกรเครือขายระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ  เครือขายศูนยการเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  การรวมกลุมเกษตรท่ัวไปในชุมชน เปนตน  
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๓. บุคลากรกรมวิชาการเกษตรมีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูงในหลากหลาย
สาขาวิชาและเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป และมีความพรอมยอมรับการเปลี่ยนแปลง จึงมีผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนได  

๔. มีผลงานวิจัยดานเกษตรครบสาขาวิชาตลอดหวงโซการผลิต มีความนาเชื่อถือและเปนท่ี
ยอมรับ สามารถนําไปแกไขปญหาภาคเกษตรได 

๕. กรมวิชาการเกษตรมีหนวยงานใตสังกัดตั้งอยู ในพ้ืนท่ีครอบคลุมในทุกภูมิภาคและมี          
การกระจายอํานาจในการบริหารทําใหเกิดความคลองตัวในการแกไขปญหาในพ้ืนท่ี และเปนแหลงรวบรวม
ขอมูลการวิจัยดานพืชท่ีเปนสหสาขาวิชาเปนประโยชนตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
   จุดออน (Weakness : W) หมายถึง การดําเนินงานภายในท่ีเปนอยูในปจจุบันท่ีอาจทําใหการ
ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปสูการพัฒนาภาคเกษตรไมบรรลุ
วัตถุประสงค ดังนี้ 

1. กระบวนการสรุปและรับรองเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยยังไมมีการดําเนินการอยางจริงจังทําให
ไมมีฐานขอมูลขอมูลองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยและคูมือการใชเทคโนโลยีเพ่ือนําไป
จัดทําแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

2. กรมวิชาการเกษตรมีแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานและแผนปฏิบัติราชการดานวิจัยและ
พัฒนาซ่ึงกําหนดตัวชี้วัดดานการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนไวอยางชัดเจนแตยังขาดกระบวนการผลักดันการ
นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเพ่ือใหเกิดผลลัพธและผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม 

3. การนําผลงานวิจัยไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรยังมีนอย 
4. การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรและการถายทอดสู

กลุมเปาหมายยังไมท่ัวถึง 
5. การบูรณาการหนวยงานภายนอกเพ่ือการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมยังไมเพียงพอ 
6. รูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีสูกลุมเปาหมายยังดําเนินการในรูปแบบเดิมๆ 
7. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการขับเคลื่อนผลงานวิจัยยังขาดขอมูลและองคความรูใหมๆ ท่ีได

จากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร  
8. บุคลากรของกรมวิชาการเกษตรมีชวงรอยตออายุท่ีหางกันทําใหบุคลากรรุนใหมพัฒนาองค

ความรูไมทันรุนเกาจําเปนตองมีการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยใหกับบุคลากรเพ่ือทําหนาท่ี
เปนครู ก ใหมีความพรอมในการนําผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปถายทอดตอยังกลุมเปาหมาย 

2.  สภาพแวดลอมภายนอก คือ ปจจัยท่ีอยูภายนอกและไมไดอยูภายใตการควบคุมของ     
กรมวิชาการเกษตร ซ่ึงเปนสภาพแวดลอม 2 สวน คือ สภาพแวดลอมการดําเนินงานและสภาพแวดลอมท่ัวไป 
ประกอบดวย สถานการณทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และเทคโนโลยี ประกอบดวย 

โอกาส (Opportunity : O) หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนประโยชนหรือเอ้ือตอการ
ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปสูการใชประโยชนในการพัฒนา
ภาคการเกษตร เชน การกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย บุคลากร กฎหมาย เปนตน 

1.  การกําหนดยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ใหความสําคัญกับ     
แนวทางการพัฒนาใหมๆ ท่ีสามารถยกระดับผลิตภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตผลและผลิตภัณฑ
สินคาเกษตร เชน การยกระดับมาตรฐานการผลิตสูความปลอดภัย การใชประโยชนจากความโดดเดนและ
เอกลักษณของสินคาเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ การแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ือสรางมูลคาและ
คุณคาใหกับสินคาเกษตรโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและการจัดการฟารมซ่ึงจะทํา



๑๔ 
 

ใหกรมวิชาการเกษตรมีโอกาสไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไปสูการใชประโยชนในการพัฒนาภาคเกษตร 

2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีรุนแรง กอใหเกิดปญหาภัยธรรมชาติ โรคแมลงศัตรูพืช
ระบาดรุนแรง รวมถึงโรคแมลงอุบัติใหมท่ีสงผลกระทบตอการผลิตในภาคเกษตร ทําใหภาคการผลิตมีความ
ตองการผลงานวิจัยเพ่ือชวยแกไขปญหา 

3. ผูบริโภคตื่นตัวเรื่องการบริโภคสินคาเกษตรปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานทําให     
ภาคการผลิตมีความตองการผลงานวิจัยเพ่ือชวยแกไขปญหา 

4. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดานการเชื่อมตอสรรพสิ่ง (Internet 
of Things) ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อนผลงานวิจัย และการเชื่อมโยง
ขาวสาร 

5. ประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารและสินคาเกษตรท่ีมีการสงออกไปตลาดโลกในอันดับตนๆ 
ขณะเดียวกันความตองการอาหารของโลกเพ่ิมข้ึนเนื่องจากแนวโนมประชากรโลกเพ่ิมมากข้ึนจําเปนตองเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตใหกับสินคาเกษตร 

6. การกาวเขาสูสังคมผูสูงวัยเปนโอกาสในการพัฒนาและถายทอเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยท่ี
นํามาทดแทนแรงงานในภาคเกษตร 

7. มีหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเปนพันธมิตรในการพัฒนาภาคเกษตร  
 อุปสรรค (Threat :T)   หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนอุปสรรคหรือคุกคามตอการ

ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปสูการใชประโยชนในการพัฒนา
ภาคการเกษตร เชน การกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย งบประมาณ บุคลากร กฎหมาย ดังนี้   

1. ผลงานวิจัยอาจไมตรงตามความตองการของเกษตรกรและผูใชเนื่องจากตองใชระยะเวลาใน
การศึกษายาวนานเกินไปและการเสนอแผนวิจัยลวงหนา 2 ป อาจไมสอดคลองกับประเด็นปญหา 

2. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนตองใชเวลานานเพ่ือใหเปนท่ียอมรับแกกลุมเปาหมาย 
3. การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ท่ัวโลกเปนอุปสรรคสําคัญท่ีทําให      

การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณท่ีวางไว 
4. บุคลากรภาคการเกษตรเปนผูสูงวัยกระทบตอความสามารถในการเรียนรู  การยอมรับและ

การปรับใชเทคโนโลยีทางการผลิตใหมๆ  
5. กรอบวงเงินงบประมาณของประเทศมีจํากัดสงผลใหกรมวิชาการเกษตรไดรับงบประมาณใน

วงเงินท่ีจํากัดดวย  



๑๕ 
 

2.  การวิเคราะห TOWS Matrix  
 จากผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก นํามาตรวจสอบกับขอเท็จจริงของขอมูลท่ีมีอยูและจัดลําดับความสําคัญเพ่ือกําหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปสูการพัฒนาภาคเกษตร ดังตารางท่ี 1 
    
ตารางท่ี 1. ผลการวิเคราะห TOWS Matrix   

 

กลยุทธเชิงรุก   (SO Strategy)  กลยุทธแนวทางตั้งรับ (ST Strategy)  
 

S1O1 
 - ภารกิจตามกฎหมายโดยตรงในการศึกษา วิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกล
การเกษตร และปจจัยการผลิต ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสูกลุมเปาหมายท้ัง
ภาครัฐ เอกชน มีวิสัยทัศนและแผนปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตรสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทดานการเกษตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 และนโยบายการพัฒนาภาคเกษตร  
 - การกําหนดยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ให
ความสําคัญกับแนวทางการพัฒนา โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การผลิตและการจัดการฟารม  
 
 
S2 O2 O3 O5 O6 
- ผูบริหารของกรมวิชาการเกษตรใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนในการพัฒนาภาคการเกษตร  และ
บุคลากร มีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสู.ในหลากหลายสาขาวิชาทํา
ใหผลิตผลงานวิจัยไดครบสาขาวิชาตลอดหวงโซการผลิต  

S1T5  
- ภารกิจตามกฎหมายโดยตรงในการศึกษา วิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกล
การเกษตร และปจจัยการผลิต ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสูกลุมเปาหมายท้ัง
ภาครัฐ เอกชน มีวิสัยทัศน และแผนปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตรสอดรับกับ
ทิศทางการขับเคลื่อนและการบรรลุเปาหมายของกับยุทธศาสตรชาติ และแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติดานการเกษตร  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 และนโยบายการพัฒนาภาคเกษตร  
- กรอบวงเงินงบประมาณของประเทศมีจํากัดสงผลใหกรมวิชาการเกษตรไดรับ
งบประมาณในวงเงินท่ีจํากัดดวย 
 
 
S2 T1 T2 T4 
- ผูบริหารของกรมวิชาการเกษตรใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนในการพัฒนาภาคการเกษตรและ
บุคลากรมีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูงในหลากหลายสาขาวิชา
ทําใหผลิตผลงานวิจัยไดครบสาขาวิชาตลอดหวงโซการผลิต  



๑๖ 
 

กลยุทธเชิงรุก   (SO Strategy)  กลยุทธแนวทางตั้งรับ (ST Strategy)  
 

- การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีรุนแรง กอใหเกิดปญหาภัยธรรมชาติ โรค
แมลงศัตรูพืชระบาดรุนแรง รวมถึงโรคแมลงอุบัติใหมท่ีสงผลกระทบตอการผลิต
ในภาคเกษตร ทําใหภาคการผลิตมีความตองการผลงานวิจัยเพ่ือชวยแกไขปญหา 
-   ผูบริโภคตื่นตัวเรื่องการบริโภคสินคาเกษตรปลอดภัยและมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน  
- ประเทศไทย มีการส งออกสินค า เกษตร ไปตลาดโลกใน อันดับตนๆ 
ขณะเดียวกันความตองการอาหารของโลกเพ่ิมข้ึนเนื่องจากแนวโนมประชากรโลก
เพ่ิมมากข้ึนจําเปนตองเพ่ิมผลิตภาพการผลิตใหกับสินคาเกษตร 
- การกาวเขาสูสังคมผูสูงวัยเปนโอกาสในการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยท่ีนํามาทดแทนแรงงานในภาคเกษตร 
 
S5 O4 
- กรมวิชาการเกษตรมีหนวยงานใตสังกัดตั้งอยูในพ้ืนท่ีครอบคลุมในทุกภูมิภาค
และมีการกระจายอํานาจในการบริหารทําใหเกิดความคลองตัวในการแกไขปญหา
ในพ้ืนท่ี และเปนแหลงรวบรวมขอมูลการวิจัยดานพืชท่ีเปนสหสาขาวิชา  
- ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดานการเชื่อมตอสรรพ
สิ่ง (Internet of Things) ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
ขับเคลื่อนผลงานวิจัย และการเชื่อมโยงขาวสาร  

 

- ผลงานวิจัยอาจไมตรงตามความตองการของเกษตรกรและผูใชเนื่องจากตองใช
ระยะเวลาในการศึกษายาวนานเกินไปและการเสนอแผนวิจัยลวงหนา 2 ปอาจไม
สอดคลองกับประเด็นปญหา 
- การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนตองใชเวลานานเพ่ือใหเปนท่ียอมรับแก
กลุมเปาหมาย 
-  บุคลากรภาคการเกษตรเปนผูสูงวัยกระทบตอการเรียนรูและการปรับใช
เทคโนโลยีทางการผลิตใหมๆ  

 
 
 
 
S5 T3 T5 
- กรมวิชาการเกษตรมีหนวยงานใตสังกัดตั้งอยูในพ้ืนท่ีครอบคลุมในทุกภูมิภาค
และมีการกระจายอํานาจในการบริหารทําใหเกิดความคลองตัวในการแกไขปญหา
ในพ้ืนท่ีและเปนแหลงรวบรวมขอมูลการวิจัยดานพืชท่ีเปนสหสาขาวิชา  
- การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ท่ัวโลกเปนอุปสรรคสําคัญท่ี
ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณท่ีวาง
ไว 
- กรอบวงเงินงบประมาณของประเทศมีจํากัดสงผลใหกรมวิชาการเกษตรไดรับ
งบประมาณในวงเงินท่ีจํากัดดวย 

 
 



๑๗ 
 

กลยุทธแนวทางแกไข (WO Strategy) 
 

กลยุทธเชิงปองกัน  (WT Strategy)  
 

W1 O1 
- กระบวนการสรุปและรับรองเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยยังไมมีการดําเนินการ
อยางจริงจังทําใหไมมีฐานขอมูลขอมูลองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ผลงานวิจัยและคูมือการใชเทคโนโลยีเพ่ือนําไปจัดทําแผนงานโครงการเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ 
- การกําหนดยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ให
ความสําคัญกับแนวทางการพัฒนา โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการผลิตและการจัดการฟารม  
 
W2 W3 O2 O5 O4O3 O6 

- กรมวิชาการเกษตรมีแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานและแผนปฏิบัติราชการ
ดานวิจัยและพัฒนาซ่ึงกําหนดตัวชี้วัดดานการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนไว
อยางชัดเจนแตยังขาดกลไกในการผลักดันการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
เพ่ือใหเกิดผลลัพธและผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม 
- การบูรณาการการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับหนวยงานภายนอกเชน 
กรมสงเสริมการเกษตรซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทในการพัฒนาภาคเกษตร
โดยตรงยังไมเพียงพอ 
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีรุนแรง กอใหเกิดปญหาภัยธรรมชาติ 
โรคแมลงศัตรูพืชระบาดรุนแรง รวมถึงโรคแมลงอุบัติใหมท่ีสงผลกระทบตอการ
ผลิตในภาคเกษตร ทําใหภาคการผลิตมีความตองการผลงานวิจัยเพ่ือชวยแกไข
ปญหา 
-  ผูบริโภคตื่นตัวเรื่องการบริโภคสินคาเกษตรปลอดภัยและมีคุณภาพตาม

W1 T1 
-กระบวนการสรุปและรับรองเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยยังไมมีการดําเนินการ
อยางจริงจังทําใหไมมีฐานขอมูลขอมูลองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ผลงานวิจัยและคูมือการใชเทคโนโลยีเพ่ือนําไปจัดทําแผนงานโครงการเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ 
- ผลงานวิจัยอาจไมตรงตามความตองการของเกษตรกรและผูใชเนื่องจากตองใช
ระยะเวลาในการศึกษายาวนานเกินไปและการเสนอแผนวิจัยลวงหนา 2 ปอาจ
ไมสอดคลองกับประเด็นปญหา 
 
W2  W3 T2 
- กรมวิชาการเกษตรมีแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานและแผนปฏิบัติราชการ
ดานวิจัยและพัฒนาซ่ึงกําหนดตัวชี้วัดดานการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนไว
อยางชัดเจนแตยังขาดกลไกในการผลักดันการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
เพ่ือใหเกิดผลลัพธและผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม 
- การบูรณาการการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับหนวยงานภายนอกเชน 
กรมสงเสริมการเกษตรซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทในการพัฒนาภาคเกษตร
โดยตรงยังไมเพียงพอ 
- การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนตองใชเวลานานเพ่ือใหเปนท่ียอมรับแก
กลุมเปาหมาย 
 
 
 



๑๘ 
 

กลยุทธแนวทางแกไข (WO Strategy) 
 

กลยุทธเชิงปองกัน  (WT Strategy)  
 

มาตรฐาน  
 - ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดานการเชื่อมตอ
สรรพสิ่ง (Internet of Things) ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการการถายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อนผลงานวิจัย และการเชื่อมโยงขาวสาร  
- ประเทศไทยมีการสงออกสินคาเกษตรไปตลาดโลกในอันดับตนๆ ขณะเดียวกัน
ความตองการอาหารของโลกเพ่ิมข้ึนเนื่องจากแนวโนมประชากรโลกเพ่ิมมากข้ึน 
จําเปนตองเพ่ิมผลิตภาพการผลิตใหกับสินคาเกษตร 
- การกาวเขาสูสังคมผูสูงวัยเปนโอกาสในการพัฒนาและถายทอเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยท่ีนํามาทดแทนแรงงานในภาคเกษตร 
 
W4 W5 O4 
 - การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรและการ
ถายทอดสูกลุมเปาหมายยังไมท่ัวถึง 
- รูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีสูกลุมเปาหมายยังดําเนินการในรูปแบบเดิมๆ 
- ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดานการเชื่อมตอสรรพ
สิ่ง (Internet of Things) ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
ขับเคลื่อนผลงานวิจัย และการเชื่อมโยงขาวสาร  
 
 
 
 
 

W4 W5 T3 T4 
- การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรและการ
ถายทอดสูกลุมเปาหมายยังไมท่ัวถึง 
  - รูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีสูกลุมเปาหมายยังดําเนินการในรูปแบบเดิมๆ 
-  การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ท่ัวโลกเปนอุปสรรคสําคัญ
ท่ีทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณท่ี
วางไว 
- บุคลากรภาคการเกษตรเปนผูสูงวัยกระทบตอการเรียนรูและการปรับใช
เทคโนโลยีทางการผลิตใหมๆ  
 
 
W6T5 
- บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการขับเคลื่อนผลงานวิจัยยังขาดขอมูลและองค
ความรูใหมๆ ท่ีไดจากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร และบุคลากรของกรม
วิชาการเกษตรมีชวงรอยตออายุท่ีหางกันทําใหบุคลากรรุนใหมพัฒนาองคความรู
ไมทันรุนเกาจําเปนตองมีการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัย
ใหกับบุคลากรเพ่ือทําหนาท่ีเปนครู ก ใหมีความพรอมในการนําผลงานวิจัยของ
กรมวิชาการเกษตรไปถายทอดตอยังกลุมเปาหมาย 
- กรอบวงเงินงบประมาณของประเทศมีจํากัดสงผลใหกรมวิชาการเกษตรไดรับ
งบประมาณในวงเงินท่ีจํากัดดวย 

 



๑๙ 
 

กลยุทธแนวทางแกไข (WO Strategy) 
 

กลยุทธเชิงปองกัน  (WT Strategy)  
 

W6 O4 
 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการขับเคลื่อนผลงานวิจัยยังขาดขอมูลและองค
ความรูใหมๆ ท่ีไดจากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร และบุคลากรของกรม
วิชาการเกษตรมีชวงรอยตออายุท่ีหางกันทําใหบุคลากรรุนใหมพัฒนาองค
ความรูไมทันรุนเกาจําเปนตองมีการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
งานวิจัยใหกับบุคลากรเพ่ือทําหนาท่ีเปนครู ก ใหมีความพรอมในการนํา
ผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปถายทอดตอยังกลุมเปาหมาย 
- ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดานการเชื่อมตอสรรพ
สิ่ง (Internet of Things) ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
ขับเคลื่อนผลงานวิจัย และการเชื่อมโยงขาวสาร  
 
W3 O7   
- การนําผลงานวิจัยไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรยังมีนอย   
- หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเปนพันธมิตรในการพัฒนาภาคเกษตร  
 
 

  



๒๐ 
 

3. การกําหนดมาตรการในการขับเคล่ือนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัย โดยนําผลจากการวิเคราะห 

TOWS Matrix  ดังนี้ 

 มาตรการท่ี 1  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศในการจัดการผลผลิตองคความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพดานการเกษตร 
  S1O1  กรมวิชาการเกษตรมีภารกิจตามกฎหมายโดยตรงในการศึกษา วิจัยและพัฒนาพืช 

เครื่องจักรกลการเกษตร และปจจัยการผลิต ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสูกลุมเปาหมายท้ังภาครัฐ เอกชน      

มีวิสัยทัศนและแผนปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตรสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทดาน

การเกษตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 และนโยบายการพัฒนาภาคเกษตร ซ่ึงให

ความสําคัญกับแนวทางการพัฒนา โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและการจัดการฟารม 

เปนโอกาสใหกรมวิชาการเกษตรไดนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการทํางานวิจัยไปใชประโยชน 

  S3 O2 O3 O5 O6   ผูบริหารของกรมวิชาการเกษตรใหความสําคัญกับการขับเคลื่อน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนในการพัฒนาภาคการเกษตร เพ่ือชวยในการแกไข

ปญหาท่ีเกิดจากผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีรุนแรง กอใหเกิดปญหาภัยธรรมชาติ โรคแมลง

ศัตรูพืชระบาดรุนแรง รวมถึงโรคแมลงอุบัติใหมท่ีสงผลกระทบตอการผลิตในภาคเกษตร ทําใหภาคการผลิตมี

ความตองการผลงานวิจัยเพ่ือชวยแกไขปญหา ตลอดจนกระแสผูบริโภคท่ีตื่นตัวเรื่องการบริโภคสินคาเกษตร

ปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐาน รวมท้ัง ประเทศไทยมีการสงออกสินคาเกษตรไปตลาดโลกในอันดับตนๆ 

ขณะเดียวกันความตองการอาหารของโลกเพ่ิมข้ึนเนื่องจากแนวโนมประชากรโลกเพ่ิมมากข้ึนจําเปนตองเพ่ิม

ผลิตภาพการผลิตใหกับสินคาเกษตร และการกาวเขาสูสังคมผูสูงวัยเปนโอกาสในการพัฒนาและถายทอ

เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยท่ีนํามาทดแทนแรงงานในภาคเกษตร 

 มาตรการท่ี 2 การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมสูการ
ใชประโยชนในการพัฒนาภาคเกษตร 
 S5 O4  กรมวิชาการเกษตรมีหนวยงานใตสังกัดตั้งอยูในพ้ืนท่ีครอบคลุมในทุกภูมิภาคและมีการ

กระจายอํานาจในการบริหารทําใหเกิดความคลองตัวในการแกไขปญหาในพ้ืนท่ี และเปนแหลงรวบรวมขอมูล

การวิจัยดานพืชท่ีเปนสหสาขาวิชา  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดานการเชื่อมตอสรรพสิ่ง 

(Internet of Things) เปนโอกาสในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําฐานขอมูลและเปนเครื่องมือใน          

การถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อนผลงานวิจัย และการเชื่อมโยงขาวสาร 

 W4 W5 T4 T4  การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรและการถายทอดสู

กลุมเปาหมายยังไมท่ัวถึง รวมท้ังรูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีสูกลุมเปาหมายยังดําเนินการในรูป

แบบเดิมๆ ในขณะท่ีบุคลากรภาคการเกษตรเปนผูสูงวัยกระทบตอการเรียนรูและการปรับใชเทคโนโลยี

ทางการผลิตใหมๆ และยังมีปญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ท่ัวโลกท่ีเปนอุปสรรค

สําคัญท่ีทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณท่ีวางไว 



๒๑ 
 

 W4 W5 O4  การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรและการถายทอดสู

กลุมเปาหมายยังไมท่ัวถึง รวมท้ัง รูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีสูกลุมเปาหมายยังดําเนินการในรูป

แบบเดิมๆ ไมหลากหลาย ในขณะท่ีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดานการเชื่อมตอ

สรรพสิ่ง (Internet of Things) ซ่ึงเปนโอกาสในการนํามาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการการถายทอดเทคโนโลยี

เพ่ือขับเคลื่อนผลงานวิจัย และการเชื่อมโยงขาวสาร 

 W3 O7  การนําผลงานวิจัยไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรยังมีนอย หากมีนโยบายท่ีชัดเจนจะ

เปนการเพ่ิมโอกาสในการถายทอดเทคโนโลยีในเชิงพาณิชยใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเปนพันธมิตร

ในการพัฒนาภาคเกษตร 
 

 มาตรการท่ี 3 สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อนองคความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
  W2  W3 T2  กรมวิชาการเกษตรมีแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานและแผนปฏิบัติราชการ

ดานวิจัยและพัฒนาซ่ึงกําหนดตัวชี้วัดดานการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนไวอยางชัดเจนแตยังขาดกลไก   ใน

การผลักดันการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเพ่ือใหเกิดผลลัพธและผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม  การบูร

ณาการกับหนวยงานภายนอกการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชน กรมสงเสริมการเกษตรซ่ึงเปน

หนวยงานท่ีมีบทบาทในการพัฒนาภาคเกษตรโดยตรงยังไมเพียงพอและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนตอง

ใชเวลามากเพ่ือใหเปนท่ียอมรับแกกลุมเปาหมาย ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จากผลงานวิจัย 

  มาตรการท่ี 4 เสริมสรางศักยภาพและแรงจูงใจบุคลากรในการนําองคความรู เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสูการใชประโยชน  

 W6 O4  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการขับเคลื่อนผลงานวิจัยยังขาดขอมูลและองคความรูใหมๆ 

ท่ีไดจากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร และบุคลากรของกรมวิชาการเกษตรมีชวงรอยตออายุท่ีหางกันทําให

บุคลากรรุนใหมพัฒนาองคความรูไมทันรุนเกาจําเปนตองมีการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัย

ใหกับบุคลากรเพ่ือทําหนาท่ีเปนครู ก ใหมีความพรอมในการนําผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปถายทอด

ตอยังกลุมเปาหมาย หากสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดานการเชื่อมตอสรรพสิ่ง (Internet of 

Things) มาประยุกตใชจะเปนโอกาสในการเพ่ิมประสิทธิภาพการการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อน

ผลงานวิจัย และการเชื่อมโยงขาวสาร  

  W6 T5 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการขับเคลื่อนผลงานวิจัยยังขาดขอมูลและองคความรูใหมๆ 

ท่ีไดจากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร และบุคลากรของกรมวิชาการเกษตรมีชวงรอยตออายุท่ีหางกันทําให

บุคลากรรุนใหมพัฒนาองคความรูไมทันรุนเกาจําเปนตองมีการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัย

ใหกับบุคลากรเพ่ือทําหนาท่ีเปนครู ก ใหมีความพรอมในการนําผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไป

ถายทอดตอยังกลุมเปาหมายในขณะท่ีกรอบวงเงินงบประมาณของประเทศมีจํากัดสงผลใหกรมวิชาการ

เกษตรไดรับงบประมาณในวงเงินท่ีจํากัดดวย อาจทําใหมีงบประมาณไมเพียงพอในการพัฒนาบุคลากร  
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4. รางแผนปฏิบัติการดานการขับเคล่ือนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร 
  

 วิสัยทัศน 
 “กรมวิชาการเกษตรเปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการวิจัยและพัฒนาดานพืช เครื่องจักรกลการเกษตร 
และเปนศูนยกลางรับรองตามมาตรฐานสินคาเกษตรดานพืชในระดับสากลบนพ้ืนฐานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 
 พันธกิจ 

๑. สรางและถายทอดองคความรูจากงานวิจัยดานพืชและเครื่องจักรกลการเกษตรสูกลุมเปาหมาย 
๒. กําหนดและกํากับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตพันธุพืชและปจจัยการผลิต พัฒนา

ระบบการตรวจสอบรับรองสินคาเกษตรดานพืชใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
๓. อนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพดานพืช แมลง และจุลินทรีย 
๔. กํากับ ดูแล และพัฒนากฎหมายท่ีกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ 

  เปาประสงค 
๑. จํานวนผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการเกษตรถูกนําไปใชประโยชนเพ่ิมข้ึนอยาง

นอยรอยละ ๕ ตอป 
๒. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยดานพืชและผลิตภัณฑใหไดคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 
๓. ทรัพยากรการเกษตรไดรับการอนุรักษและใชประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน เพ่ือนําไปสูการ

พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
 

 มาตรการท่ี 1  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศในการจัดการผลผลิตองคความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพดานการเกษตร 
 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหมีระบบการจัดการขอมูลองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยรองรับการใชประโยชนผลงานวิจัย 
เปาหมาย  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยมีความนาเชื่อถือและสามารถนําใชประโยชนได 

 

ตัวช้ีวัด 
จํานวนองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม ท่ีไดจากงานวิจัยท่ีสิ้นสุดและคูมือการใชงาน 

 

กลยุทธท่ี 1.1  สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการผลงานวิจัย 
แนวทางการดําเนินการ 
1) ทบทวนและปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑการรับรองเทคโนโลยีการเกษตรดานพืชของกรม

วิชาการเกษตร 
2) กําหนดหลักเกณฑการบริหารจัดการโครงการวิจัยสิ้นสุดรายปและสิ้นสุดแผนงานวิจัยใหมีการ

จัดทําขอมูลองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนจัดทําคูมือการใชงาน เสนอรับรองเทคโนโลยี 
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3) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาแพลตฟอรมการจัดการขอมูลงานวิจัยและนวัตกรรม
พรอมใชอยางเปนระบบและตอบสนองความตองการของผูใชประโยชนเพ่ือใหสามารถเขาถึงขอมูลและนํา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนหรือตอยอดเทคโนโลยีได 

4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตามผลลัพธจากงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการดําเนินการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. ทบทวนและปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑการรับรอง
เทคโนโลยีการเกษตรดานพืชของกรมวิชาการเกษตร 

- กองแผนงานและวิชาการ 
- สํานักผูเชี่ยวชาญ 

2. กําหนดหลักเกณฑการบริหารจัดการโครงการวิจัยสิ้นสุดรายป
และสิ้นสุดแผนงานวิจัยใหมีการจัดทําขอมูลองคความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตลอดจนจัดทําคูมือการใชงาน เสนอรับรอง
เทคโนโลย ี

- คกก. ท่ีปรึกษาดานวิชาการกรม 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาแพลตฟอรมการจัดการ
ขอมูลงานวิจัยและนวัตกรรมพรอมใชอยางเปนระบบและตอบสนอง
ความตองการของผูใชประโยชนเพ่ือใหสามารถเขาถึงขอมูลและนํา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนหรือตอยอดเทคโนโลยีได 

- กองแผนงานและวิชาการ 
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามผลลัพธจากงานวิจัยท่ีมี
ประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับระบบวิจัยกรมวิชาการเกษตร 

- คกก. ท่ีปรึกษาดานวิชาการกรม 
- กองแผนงานและวิชาการ 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

มาตรการท่ี 2  การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมสูการใช
ประโยชนในการพัฒนาภาคเกษตร 

วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหมีกระบวนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการผลักดันการนํา

ผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
เปาหมาย 
1) มีกระบวนการขับเคลื่อนองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมสูการใชประโยชน ท่ี มี

ประสิทธิภาพ 
2) มีเครือขายความรวมมือเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

 กลยุทธท่ี 2.1 การประชาสัมพันธเชิงรุกและส่ือมวลชนสัมพันธ 
 แนวทางการดําเนินงาน 

1)  วิเคราะหผูใชประโยชน (User) โดยการทํางานกับผูรับบริการท่ีหลากหลายเพ่ือกําหนด
รูปแบบการสื่อสารท่ีเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

2)  เลือกเนื้อหาท่ีสอดคลองกับเปาหมายการทํางาน 
3)  เลือกสื่อท่ีเหมาะสมกับผูรับบริการแตละกลุม 
4)  สื่อสารภาพลักษณขององคกรอยางตอเนื่อง 
5)  พัฒนาระบบฐานขอมูลออนไลนเชื่อมโยงระบบการประชาสัมพันธเพ่ือใหเกิดการเผยแพร

ผลงานสูสาธารณะ 
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แนวทางการดําเนินการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
1. วิเคราะหผูใชประโยชน (User) โดยการทํางานกับผูรับบริการท่ี
หลากหลายเพ่ือกําหนดรูปแบบการสื่อสารท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ
ความตองการของกลุมเปาหมาย 

- สํานักเลขานุการกรม 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2. เลือกเนื้อหาท่ีสอดคลองกับเปาหมายการทํางาน - สํานักเลขานุการกรม 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3. เลือกสื่อท่ีเหมาะสมกับผูรับบริการแตละกลุม - สํานักเลขานุการกรม 
4. สื่อสารภาพลักษณขององคกรอยางตอเนื่อง - สํานักเลขานุการกรม 
5. พัฒนาระบบฐานขอมูลออนไลนเชื่อมโยงระบบการประชาสัมพันธ

เพ่ือใหเกิดการเผยแพรผลงานสูสาธารณะ 
- สํานักเลขานุการกรม 
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
 
 กลยุทธท่ี 2.2  กลไกการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาระดับ
ชุมชน/ พ้ืนท่ี 
 แนวทางการดําเนินงาน 

1) รวบรวม วิเคราะหขอจํากัด สถานภาพการผลักดันองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน การถายทอดเทคโนโลยีของหนวยงานท่ีเก่ียวของและรูปแบบการนําไปใชประโยชน
ในกลุมเปาหมายตางๆ 

2) เสนอมาตรการหรือปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของท่ีเอ้ือตอการนําองคความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

3) สนับสนุนใหมีการศึกษากลไก ระบบการนําองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัย
ไปใชประโยชนเพ่ือจัดทําเปนคูมือการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ผลงานวิจัย 

 
แนวทางการดําเนินการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. รวบรวม วิเคราะหขอจํากัด สถานภาพการผลักดันองคความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยไปใชประโยชน การถายทอด
เทคโนโลยีของหนวยงานท่ีเก่ียวของและรูปแบบการนําไปใชประโยชน
ในกลุมเปาหมายตางๆ 

- กองแผนงานและวิชาการ 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2. เสนอมาตรการหรือปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของท่ีเอ้ือ
ตอการนําองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน 

- กองแผนงานและวิชาการ 
- คกก. ท่ีปรึกษาดานวิชาการกรม 
  

3. สนับสนุนใหมีการศึกษากลไก ระบบการนําองคความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใชประโยชนเพ่ือจัดทําเปนคูมือการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

- กองแผนงานและวิชาการ 
-  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  

4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัย 

- กองแผนงานและวิชาการ 
-  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 



๒๕ 
 

กลยุทธท่ี 2.3 กลไกการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
แนวทางการดําเนินงาน 
1) รวบรวม ศึกษา วิเคราะหสถานภาพองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ีมี

ศักยภาพในการถายทอดในเชิงพาณิชย 

2) สงเสริมสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัย 

3) พัฒนาระบบการถายทอดเชิงพาณิชยใหมีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

แนวทางการดําเนินการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะหสถานภาพองคความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพในการถายทอดในเชิงพาณิชย 

- กองแผนงานและวิชาการ 

2. สงเสริมสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากผลงานวิจัย 

- คกก.บริหารงานวิจัยและพัฒนา 
- สํานักนิติการ 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3. พัฒนาระบบการถายทอดเชิงพาณิชยใหมีความชัดเจนและสามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- คทง.ดูแลสิทธิปประโยชนดาน
ทรัพยสินทางปญญา 
- กองแผนงานและวิชาการ 

 

 มาตรการท่ี 3  สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อนองคความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
 วัตถุประสงค 
 เพ่ือเสริมสรางเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อนองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 เปาหมาย 
 มีเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อนองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีศักยภาพ 
 ตัวช้ีวัด 
 จํานวนเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อนองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีศักยภาพ 

 
 แนวทางการดําเนินงาน 

1. สํารวจความรวมมือในปจจุบันเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและกําหนดแนวทางความรวมมือ
ใหชัดเจน 

2. พัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับหนวยงานผูใชประโยชนภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชนในการออกแบบกลไกการผลักดันการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

3. พัฒนาศูนยบมเพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยในพ้ืนท่ีหรือชุมชนเพ่ือเปน
เครือขายการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัย 
  



๒๖ 
 

 
แนวทางการดําเนินการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. สํารวจความรวมมือในปจจุบันเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและ
กําหนดแนวทางความรวมมือใหชัดเจน 

- กองแผนงานและวิชาการ 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2. พัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับหนวยงานผูใชประโยชน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการออกแบบกลไกการผลักดันการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

- กองแผนงานและวิชาการ 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3. พัฒนาศูนยบมเพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยในพ้ืนท่ี
หรือชุมชนเพ่ือเปนเครือขายการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ผลงานวิจัย 

- กองแผนงานและวิชาการ 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 
 มาตรการท่ี 4  เสริมสรางศักยภาพและแรงจูงใจบุคลากรในการนําองคความรู เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสูการใชประโยชน 

 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะความพรอมในการถายทอดเทคโนโลยี 

2. เสริมสรางแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร 

 เปาหมาย 

 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการถายทอดเทคโนโลยีมีทักษะ องคความรู และมีแรงจูงใจในการ

ขับเคลื่อนงานใหมีประสิทธิภาพ 

 ตัวช้ีวัด 

 จํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการถายทอดเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาดานองคความรู 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยใหมๆ เพ่ือนําไปถายทอดสูกลุมเปาหมาย 

 แนวทางการดําเนินงาน 

1)  แลกเปลี่ยนเรียนรูระบบและกลไกการบริหารจัดการผลผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
งานวิจัยและการขับเคลื่อนองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2)  สนับสนุนและสงเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการทํางานรวมกันเพ่ือใหเกิดการรับและ
การถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม 

3)  สรางผูประเมินผลลัพธและผลกระทบการขับเคลื่อนองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาภาคการเกษตรและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

4) สนับสนุนกิจกรรมการสรางแรงจูงใจในการทํางานเชน การใหคาตอบแทน ใบประกาศเกียรติ
คุณเปนตน 
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แนวทางการดําเนินการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
1. แลกเปลี่ยนเรียนรูระบบและกลไกการบริหารจัดการผลผลิต
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยและการขับเคลื่อนองคความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- กองแผนงานและวิชาการ 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2. สนับสนุนและสงเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการทํางาน
รวมกันเพ่ือใหเกิดการรับและการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี
เหมาะสม 

- กองแผนงานและวิชาการ 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3. สรางผูประเมินผลลัพธและผลกระทบการขับเคลื่อนองคความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาภาคการเกษตรและการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน 

- กองแผนงานและวิชาการ 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4. สนับสนุนกิจกรรมการสรางแรงจูงใจในการทํางาน เชน การให
คาตอบแทน ใบประกาศเกียรติคุณ เปนตน  

- กองการเจาหนาท่ี 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

5. กลไกการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการดานการขับเคล่ือนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยสูการใช

ประโยชนในการพัฒนาภาคเกษตร 

 เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค ควรมีกลไกในการ

ขับเคลื่อน ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จากงานวิจัยสูการใชประโยชนในการพัฒนาภาคเกษตรเพ่ือกําหนดนโยบาย กํากับ ดูแลการจัดทําแผนงาน 

โครงการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกลาว 

2. กรมวิชาการเกษตรตองกําหนดนโยบายหรือเง่ือนไขการดําเนินการหลังสิ้นสุดงานวิจัยตาม
แผนปฏิบัติรายปหรือสิ้นสุดแผนวิจัย โดยใหมีความเชื่อมโยงกับการบังคับใชระบบวิจัย ดังนี้ 

2.1 ใหผูอํานวยการแผนวิจัย/หัวหนาโครงการวิจัยตองสรุปเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีไดจาก
งานวิจัยพอมจัดทําคูมือการใชงานเพ่ือนําเขาพิจารณารับรองเทคโนโลยี 

2.2 ใหผูอํานวยการแผนวิจัย/หัวหนาโครงการวิจัยจัดทําแผนการขยายผลพรอมกําหนด
กลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีเปาหมายใหชัดเจน เสนอกรมเพ่ือจัดทําคําของบประมาณงบประมาณ 

ท้ังนี้ สามารถบังคับใชกลไกการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางกรมวิชาการเกษตรกับ
กอง/สถาบัน/สํานัก และการถายทอดตัวชี้วัดจากกอง/สถาบัน/สํานัก ลงสูบุคคลใหเต็มประสิทธิภาพเพ่ือใหการ
ดําเนินงานวิจัยในแตละปและเม่ือสิ้นสุดแผนสามารถมีผลผลิตจากงานวิจัย (output) ท่ีเปนรูปธรรม สามารถ
นําไปใชประโยชนกอใหเกิดผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ตอการพัฒนาภาคเกษตรได 

3. ทบทวนคําสั่งคณะกรรมการรับรองเทคโนโลยีการเกษตรดานพืชของกรมวิชาการเกษตรให

กลับมามีบทบาทในการรับรองเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยอยางเปนรูปธรรม 

4. ทบทวนระเบียบและหลักเกณฑการรับรองเทคโนโลยีการเกษตรดานพืชของกรมวิชาการเกษตร 

5. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดจากการนําเทคโนโลยี

และนวัตกรรมจากผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนในการพัฒนาภาคเกษตร 
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ภาพท่ี 3 กลไกการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูการใชประโยชนในเชิงสาธารณะและเชิงพ้ืนท่ี 

แกไข/ปรับปรุง นําเสนอ 

• ติดตามและประเมินผลการใชประโยชน/ผลลัพธ/ผลกระทบ(ตอเน่ือง 2-5ป ) 

• คัดเลือกโครงการท่ีมผีลกระทบสงูเพ่ือประเมินความคุมคาและผลกระทบ      

เชิงเศรษฐกิจและสังคม (3-5 เรื่อง/ป) 
 

• จัดทําแผนการขยายผลสูการใชประโยชน 

•  กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย /กลุมเปาหมาย 

ผอ.แผนงาน / หน.โครงการ 

• สรุปเทคโนโลยี/นวัตกรรม 

• จัดทําคูมือการใชงานเทคโนโลย/ีนวัตกรรม 

คกก.รับรองเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ทบทวนคําส่ัง) 

• พิจารณารับรองสรุปเทคโนโลยี/นวัตกรรม 

 

กรมวิชาการเกษตร / กองแผนงานและวิชาการ  

•จัดทําขอเสนองบประมาณประจําป 

• ช้ีแจงกรรมาธิการงบประมาณ 

•จัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการ 
 

คกก. ติดตามและประเมินผล / กองแผนงานและวิชาการ  

คกก.ขับเคล่ือนผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร  

• พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกผลงานวิจัยเพ่ือนําไปใช

ประโยชน 
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ภาพท่ี 4 กลไกการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

• ผานการรับรองเทคโนโลย ี

• จดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร 
 

1. เกณฑการคัดเลือกเทคโนโลยี/นวัตกรรมไปถายทอดเชิงพาณิชย  
•  ตามนโยบายของผูบริหาร 

• ตามความประสงคของภาคเอกชน/ผูประกอบการ 
2. นักวิชาการเจาของผลงาน ดาํเนินการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

การประชาสัมพันธ /เชิญชวน 

• การเปดบานเทคโนโลย/ีนวัตกรรม 

• เผยแพรผานสื่อ เชน เว็บไซตกรมวิชาการเกษตร 
 

1. กลุมเปาหมายผูประกอบการท่ีเก่ียวของแจงความประสงคขอรับ    
การถายทอดเทคโนโลยี 

2. เสนอ อธก. เพ่ือขออนุญาตถายทอดเทคโนโลยี 
3. นําเขาพิจารณาใน คทง. ดูแลสิทธิประโยชนฯ 
4. ผูประกอบการพิจารณาเง่ือนไขการถายทอด/เห็นชอบ 
5. นัดลงนามในสัญญา 

 

คทง.ดูแลสิทธิปประโยชนดานทรัพยสินทางปญญา 

•  ยกรางสญัญา 

•  ประเมินมลูคาเทคโนโลยี/นวัตกรรม 

• พิจารณารางสญัญา / ตอรอง 

• การบริหารสญัญา 
 

อธิบดี 
• เห็นชอบใหถายทอดเทคโนโลยี  
•  ลงนามในสัญญา 

 

• กองแผนงานและวิชาการ ในฐานะเลขานุการคณะทํางานดูแลสิทธิ

ประโยชนฯ  รับผดิชอบการประชาสัมพันธ /เชิญชวนผูสนใจ   



๓๐ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



๓๑ 
 

 


