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คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณ  

ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 เพื่อให้ เป็นไปตามข้อ 31 ของประกาศหลักเกณฑ์คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 

กรมวิชาการเกษตร  โดย  นายระพี ภั ท ร์  จั นทรศรีวงศ์  ต ำแหน่ ง อธิบดี ก รมวิชาการเกษตร ในฐานะ 

หน่วยงานผู้ให้คำรับรอง ขอให้คำรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขของการอนุมัติงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ดังต่อไปนี้ 

1. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 

2567 โดยให้โครงการภายใต้คำรับรองมีระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานสามารถอนุมัติขยายเวลาโครงการได้ครั้งละไม่

เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกินระยะเวลาตามคำรับรอง  

2. หน่วยงานผู้ให้คำรับรอง ขอให้คำรับรองว่าจะปฏิบัติตามเง่ือนไขของการอนุมัติงบประมาณ โดยมีรายละเอียด 

ดังเอกสารแนบท้ายคำรับรองนี้ ดังต่อไปนี้ 

 เอกสารแนบ 1  เอกสารจัดสรรเงินพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 

เอกสารแนบ 2  แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

 เอกสารแนบ 3  แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 

 เอกสารแนบ 4  บัญชีธนาคารของหน่วยงาน 

 เอกสารแนบ 5  การรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 เอกสารแนบ 6  การประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานและการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของ

แผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 

 เอกสารแนบ 7  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 

3. หน่วยงานผู้ให้คำรับรอง ยินยอมที่จะให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์

สูงสุดจากการใช้งบประมาณ 

4. หน่วยงานผู้ให้คำรับรองจะได้รับงบประมาณเมื่อได้ลงนามในคำรับรองนี้แล้ว 

5. กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้งบประมาณ ตามคำรับรอง

ฉบับนี้ หน่วยงานผู้ให้คำรับรองจะดำเนินการแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

เป็นหนังสือเพื่อขอคำแนะนำหรือคำวินิจฉัยโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้มีการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานผู้ให้คำรับรองนั้นกับ 

สกสว.  

6. ในกรณีที่หน่วยงานผู้ให้คำรับรองไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของการอนุมัติงบประมาณด้าน

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามที่กำหนดในข้อ 2 หน่วยงานผู้ให้คำรับรองมีหน้าที่ต้องคืนงบประมาณที่ได้รับให้ สกสว. 

หรือดำเนินการอื่นตามที่ กสว. กำหนด 















เอกสารแนบ 2
แผนปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

กรมวิชาการเกษตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรชาติท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานดาน ววน. ของหนวยงาน
  ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

 เนนการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคูกับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก
2. วิสัยทัศน และพันธกิจของหนวยงาน

วิสัยทัศน
     กรมวิชาการเกษตรเปนองคกรที่เปนเลิศดานการวิจัยและพัฒนาดานพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเปนศูนยกลางรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรดานพืช
ในระดับสากล บนพื้นฐานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พันธกิจของหนวยงาน
     1. สรางและถายทอดองคความรูจากงานวิจัยดานพืชและเครื่องจักรกลการเกษตรสูกลุมเปาหมาย 2. กําหนดและกํากับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและ
ผลิตพันธุพืชและปจจัยการผลิต พัฒนาระบบตรวจรับรองสินคาการเกษตรดานพืชใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 3. อนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพดานพืช แมลง และจุลินทรีย 4. กํากับ ดูแล และพัฒนากฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ

3. แสดงยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และแผนงานท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีคาดวาจะ ดําเนินการในระยะส้ัน (3-5 ป) และ ระยะ
ยาว (>10 ป หากมี)

เปาหมาย/เปาประสงคหลัก
1. งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการเกษตรตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายและถูกนําไปใชประโยชน
2. ยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตรดานพืชมีคุณภาพไดมาตรฐาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
3. ทรัพยากรการเกษตรไดรับการอนุรักษ คุมครอง ฟนฟู สรางมูลคาเพิ่มและใชประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน

รายละเอียดตามแผนภาพท่ี 1

 

เอกสารแนบ 2

พิมพจากระบบ NRIIS เมื่อวันที่ 28/10/2565 09:19 น.
กรมวิชาการเกษตร

หนา 1 / 130



แผนภาพที่ 1  ความเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรมกรมวิชาการเกษตรที่สอดคลองยุทธศาสตรและแผนงานดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศ

วิเคราะหชองวาง (gap) ท่ีไดจากการทํา SWOT ในการดําเนินงานดานวิทยาศาสตร ดานวิจัย และดานนวัตกรรมของหนวยงานทาน และแนวทางในการ
ลดชองวาง (gap) เพ่ือการหนุนเสริมและการพัฒนาการบริหารจัดการใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
           การผลิตทางการเกษตรเปนการปฏิบัติท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตามสภาพแวดลอม ภูมิศาสตร (ภูมิอากาศ และพ้ืนท่ี) สังคม และการดําเนินชีวิตของ
เกษตรกร นโยบายดานเศรษฐกิจ และผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม สถานการณการแขงขันและแนวโนมสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงในปจจุบันสงผลกระทบตอการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะภาคการผลิตทางการเกษตรที่มีการปรับเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู
การเกษตรสมัยใหมที่ทันสมัยมากขึ้นที่เนนการบริหารจัดการองคความรูดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Smart Production : High Quality, Safety,
Competitive) ที่สามารถแขงขันตลาดในประเทศและตางประเทศได ตลอดจนการรักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน เพื่อ
นํามาซึ่งโอกาสในการสรางรายได สรางความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับเกษตรกรในระยะ 20 ป ตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ 20
ป (พ.ศ. 2561-2580) การพัฒนาภาคการเกษตรในการลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นดาน
การเกษตรที่ใหความสําคัญใน การยกระดับการผลิตใหเขาสูคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใชประโยชนจากความโดดเดนและเอกลักษณของสินคา
เกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในแตละพื้นที่ การพัฒนาสินคาเกษตรและการแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อสรางมูลคาและคุณคาใหกับสินคาเกษตร
การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมในการผลิตพืช ตลอดจนการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาระบบนิเวศของภาคการเกษตรเพื่อเสริมสราง
ใหการพัฒนามีการเติบโตอยางตอเนื่องและเขมแข็ง ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองไดรับการสนับสนุนงบประมาณใหดําเนินการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอยางตอเนื่องเพื่อบรรลุตามเปาหมายการพัฒนาดานการเกษตร การลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชที่เหมาะสมตอบสนองความ
ตองการของกลุมเปาหมาย รวมทั้งยังเปนการยกระดับภาคการผลิตเขาสูคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑและสินคา
เกษตรอันเปนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ อยางไรก็ตามจากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม สถานการณ
การแขงขันและแนวโนมสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบันสงผลกระทบตอการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตรจึงไดวิเคราะหและสรุปประเด็น
ปญหาสําคัญได ดังน้ี
           1) ปญหาตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตตอพื้นที่ตํ่า การใชพื้นที่ไมเหมาะสม พันธุพืชมีจํากัดและเกษตรกรปฏิบัติใชไมถูกตองและไมเหมาะสม การจัดการ
ปจจัยการผลิตและการจัดการพ้ืนท่ีไมถูกตองหรือไมสมดุลกับความตองการของพืชแตละชนิด
           2) ปญหาดานคุณภาพสินคาและการสรางหรือยกระดับคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน (เกษตรดีที่เหมาะสม/ เกษตรอินทรีย) เพื่อเพิ่มความ
สามารถแขงขันกับตลาดตางประเทศโดยเฉพาะเกิดจากประเด็นปญหา ดังน้ี 
           - ปญหาโรคแมลงศัตรูพืชท่ีมีการระบาดอยางตอเน่ืองตามฤดูกาลปลูกพืช และปญหาโรคแมลงศัตรูพืชอุบัติข้ึนใหมสรางความเสียหายใหกับผลิตผล
ทางการเกษตร การจัดการโรคแมลงศัตรูพืชเกษตรกรยังขาดขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการควบคุมหรือปองกันกําจัดที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
           - การวิจัยและพัฒนาเทคนิค/วิธีการ และระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรที่มีประสิทธิภาพที่จะนําไปใชเปนขอมูลเพื่อสรางความ
เช่ือม่ันใหแกผูบริโภคท้ังในประเทศและประเทศคูคา
           - เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือลดความเสียหาย และยืดอายุผลผลิต
           - เทคโนโลยีการเพ่ิมมูลคาผลผลิตเพ่ือเปนผลิตภัณฑใหมท่ีตรงกับความตองการของผูบริโภค สามารถแขงขันไดและไมทําลายส่ิงแวดลอม
           3) ปญหาดานการผลิตผลผลิตพืชไมสอดคลองกับความตองการของตลาด
           - ผลผลิตกระจุกตัว ทําใหราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายไดในพื้นที่นั้นตกตํ่าจําเปนตองศึกษาหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกระจายผลผลิตออกไปให
สอดคลองกับความตองการของตลาด (ปริมาณ คุณภาพ และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม)
           - ผลผลิตสูงมากเกินความตองการตลาด จําเปนตองศึกษาโครงสรางและปรับโครงสรางการผลิตใหชัดเจน เพ่ือกําหนดเขตปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับส่ิง
แวดลอมและสภาพพ้ืนท่ี
           - ผลผลิตนอยกวาความตองการของตลาด ทําใหเกิดการขาดแคลนหรือตองนําเขา จําเปนตองวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและปรับเปาหมายการ
ผลิตอยางตอเน่ือง
           4) ปญหาผลกระทบจากนโยบายการเจรจา/ขอตกลงการคากับประเทศคูคาและกฎหมายที่เกี่ยวของจําเปนตองวิจัยและพัฒนาใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น
เชน พ.ร.บ.ปุย, พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช, พ.ร.บ.พันธุพืช, พ.ร.บ.วัตถุอันตราย, พ.ร.บ.กักพืช เปนตน
           5) ปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ท่ีมีผลตอระบบการผลิตพืชทางการเกษตรโดยยึดหลักการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมรวมทั้งการพัฒนาที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมที่จะตองใชงานวิจัยในการวาง
กรอบการดําเนินงาน ตลอดจนขอมูลดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูการจัดการที่ถูกตองและเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศและลดการปลอยกาซท่ีมีผลกระทบตอภาวะเรือนกระจก สถานการณ ภัยแลงและผลกระทบท่ีเกิดจากสถานการณภัยแลง
จากประเด็นปญหาสําคัญดังกลาวกรมวิชาการเกษตรโดยทีมนักวิจัยทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคไดรวมบูรณาการกับผูมีสวนไดสวนเสียจัดการประชุมระดม
สมองและ Workshop เพื่อใหไดโจทยวิจัยที่ตรงกับสถานการณปจจุบันและไดแผนปฏิบัติการดานการวิจัยและนวัตกรรมกรมวิชาการเกษตร ป 2564-2569
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายแผน
และยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2565 ผลจากการประชุมระดม
สมองไดโจทยวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจหลัก พืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่และมีสาขาวิชาเฉพาะดานสนับสนุนที่ตองดําเนินการวิจัยตอเนื่อง และงานวิจัยที่ตอง
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ดําเนินการเพื่อแกไขปญหาเรงดวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และคุณภาพผลผลิต ตรงตามความตองการของตลาด
สรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สถานการณภัยแลง
และผลกระทบท่ีเกิดจากสถานการณภัยแลง แบงเปนประเด็นวิจัย ดังน้ี
           1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสรางและเพิ่มศักยภาพสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นของประเทศไทยและระบบการผลิตพืชที่ยั่งยืน
               1.1 วิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชที่มีศักยภาพเปนพืชอัตลักษณพื้นถิ่น : การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชและพัฒนาผลิตภัณฑสินคา
เกษตรพื้นถิ่นภาคเหนือตอนบน การผลิตพืชอัตลักษณพื้นถิ่นภาคเหนือตอนลางเพื่อสรางมูลคา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรและไมยืนตน
ทองถิ่นภาคตะวันออก การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใชประโยชนพืชทองถิ่นภาคใตตอนบน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชทองถิ่น
เปนพืชอัตลักษณในภาคใตตอนลาง
               1.2 วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชอยางยั่งยืนและเหมาะสมกับพื้นที่ : การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่
ภาคเหนือตอนลาง การวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชที่มีศักยภาพในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่
ภาคใต
           2. วิจัยและพัฒนาระบบนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชและผลิตภัณฑสูเกษตรปลอดภัย 
               2.1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชปลอดภัยท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและย่ังยืน : การวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต
สารชีวภาพจากจุลินทรียและสาหรายเพื่อผลิตพืชปลอดภัย การวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการผลิตพืชปลอดภัย การจัดการธาตุอาหารพืชรวมกับ
การใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพจากจุลินทรียและชีวมวลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชดวยการประยุกต
ใชปญญาประดิษฐ  การผลิตพืชในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสูมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย 
               2.2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตพืชอินทรีย : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไรในระบบอินทรีย  วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุพืชผักและพืชไรในระบบเกษตรอินทรีย วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรียตามมาตรฐานเกษตรอินทรียภาคเหนือ
การผลิตพืชอินทรียเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขยายผลในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก
               2.3 วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐาน การผลิต คุณภาพผลผลิต และผลิตภัณฑสูเกษตรปลอดภัย : การวิจัยและพัฒนาพันธุและ
เทคโนโลยีเพื่อรองรับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชสมุนไพร
               2.4 วิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองปจจัยการผลิตดานพืชเพื่อใหมีคุณภาพมาตรฐาน : การวิจัยการพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพ
ปจจัยการผลิต เพ่ือสรางมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพของหองปฏิบัติการในประเทศไทย
               2.5 วิจัยและพัฒนาการประเมินผลกระทบการใชปจจัยการผลิตตอเกษตรกร ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม :  การกําหนดคาปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุดของไทยและระยะเวลาเก็บผลผลิตที่ปลอดภัยหลังการพนสารครั้งสุดทาย เพื่อลดความเสี่ยงของสารพิษตกคางในผลิตผลทางเกษตร วิจัยการประเมิน
ผลกระทบจากการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรตอเกษตรกร ผูบริโภค และส่ิงแวดลอม
               2.6 วิจัยและพัฒนาดานอารักขาพืชเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันสินคาเกษตรปลอดภัย : การวิจัยและพัฒนาสารทางเลือก และเทคโนโลยีการ
จัดการวัชพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแกปญหาทาทายดานการผลิตพืชปลอดภัย วิจัยนวัตกรรมการผลิตและเทคโนโลยีการใชชีวภัณฑและสารสกัด
จากพืชเพื่อการอารักขาพืชอยางยั่งยืน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานอารักขาพืชเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการปองกันกําจัดศัตรูพืช วิจัยการ
บริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานในพืชผักสําหรับสงออกกลุมสหภาพยุโรป (EU) เพื่อการผลิตที่ยั่งยืน การวิจัยและพัฒนาการกักกันพืชเพื่อการคาสินคาเกษตร
ดานพืชระหวางประเทศ การวิจัยอนุกรมวิธานเชิงลึกมุงแกปญหาทาทายดานศัตรูพืชเพ่ือสนับสนุน และเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร
               2.7 วิจัยและพัฒนาการควบคุมสินคาเกษตรและปจจัยการผลิตดานพืชที่เกี่ยวของกับกฎหมาย ขอบังคับทางการคา : การวิจัยและพัฒนาการ
ควบคุมหองปฏิบัติการทดสอบยาง เพื่อยกระดับสินคายางและปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย การพัฒนากฎหมายวาดวยพันธุพืชเพื่อยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาเมล็ดพันธุพืช การพัฒนากระบวนงานตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาพืช การอนุญาต
และการรับรองภายใตพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และที่แกไขเพิ่มเติม
           3. การวิจัยและพัฒนาเกษตรชีวภาพเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู ปกปองคุมครอง สรางมูลคาเพิ่มและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ
               3.1 วิจัยและพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟูและการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพดานพืช จุลินทรียและศัตรูธรรมชาติอยางยั่งยืน เพื่อ
นําไปสูการผลิต การขยายผล การสรางมูลคาเพิ่ม ระบบฐานขอมูล : การวิจัยและพัฒนาการสรางมูลคาเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพของพืช เห็ด
จุลินทรีย และศัตรูธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษใชประโยชนอยางยั่งยืน
               3.2 วิจัยและพัฒนาการคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นดานพืช เพื่อการใชประโยชนดานการควบคุมการคาการ
จัดการทรัพยสินทางปญญาการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนตามกฎหมาย : วิจัยและพัฒนาการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมพืชและภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อการคุมครองตามกฎหมาย
               3.3 วิจัยและพัฒนาการผลิต การแปรรูป  การพัฒนาสินคาเกษตร และผลิตภัณฑจากฐานทรัพยากรชีวภาพ และฐานเกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดจน
นําวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใชประโยชนและสรางมูลคาเพิ่ม :  นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือทิ้งของมังคุด ลิ้นจี่ และทุเรียน
ใหมีมูลคาเพิ่มและศักยภาพเชิงพาณิชย
               3.4 วิจัยและพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหาร สินคาประเภทโภชนาเภสัช ผลิตภัณฑเวชสําอางและ
เครื่องสําอาง : การวิจัยและพัฒนาพืชสกุลกัญชาและพืชกระทอมเพื่อใชประโยชนทางการแพทย
               3.5 วิจัยและพัฒนารูปแบบการผลิตพืชเพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารและเสถียรภาพดานรายไดใหกับครัวเรือนและชุมชนโดยใชประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ : การวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชอัตลักษณพื้นถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย วิจัยและพัฒนา
ศักยภาพการผลิตพืชเพื่อเสริมสรางชุมชนเขมแข็งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง การจัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่มเสถียรภาพดานรายไดและความมั่นคงดาน
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อาหารของชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร
           4. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
               4.1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานวิทยาการกอนและหลังการเก็บเกี่ยวสินคาพืช : วิจัยและพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพและเครื่องจักร
อัตโนมัติสําหรับคัดคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาเทคโนโลยีลดการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือสินคาเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ
               4.2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม : นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล
แปรรูปผลิตผลเกษตรโดยใชเทคโนโลยีสุญญากาศและอบลมรอนแบบมีระบบควบคุมการทํางานอัจฉริยะ
           5. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเขาสูเกษตรอัจฉริยะและเกษตรแหงอนาคต
               5.1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและเกษตรอัจฉริยะดานการผลิตพืช : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรแมนยําสําหรับการผลิตพืชใน
โรงเรือนอัจฉริยะ นวัตกรรมวิจัยหุนยนตและเครื่องจักรกลเกษตรอัตโนมัติอารักขาพืช การวิจัยและพัฒนาการควบคุมสภาวะอากาศดวยระบบอัตโนมัติสําห
รับการผลิตพืชในโรงเรือน
               5.2 วิจัยและพัฒนาพันธุพืชไรเศรษฐกิจและพันธุพืชไรที่มีศักยภาพดวยเทคโนโลยีขั้นสูง : วิจัยและพัฒนาพันธุออยเพื่ออุตสาหกรรมนํ้าตาลและ
อุตสาหกรรมชีวภาพ วิจัยและพัฒนาพันธุพืชไรอื่นเพื่อเพิ่มมูลคาและคุณคา วิจัยและพัฒนาพันธุพืชไรตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และเสริมสราง
ความมั่นคงทางอาหาร วิจัยและพัฒนาพันธุมันสําปะหลังเพื่อผลผลิตและคุณภาพสูงสําหรับอุตสาหกรรม วิจัยและพัฒนาพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวเหมาะสมตอ
สภาพแวดลอมและระบบการผลิต วิจัยการปรับปรุงพันธุปาลมนํ้ามันเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเพิ่มมูลคาและพลังงานทดแทน
วิจัยและพัฒนาพันธุขาวโพดฝกสดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและบริโภคฝกสด
               5.3 วิจัยและพัฒนาพันธุพืชสวนเศรษฐกิจ และพันธุพืชสวนที่มีศักยภาพดวยเทคโนโลยีขั้นสูง : วิจัยและพัฒนาพันธุและเทคโนโลยีการผลิตไม
ดอกเขตรอนเพ่ือการแขงขัน ปรับปรุงพันธุพืชสวนเศรษฐกิจเพ่ือสรางรายไดท่ีม่ันคงของเกษตรกรและความเปนอยูท่ีดีของคนไทย
               5.4 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไรเศรษฐกิจ : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไรตระกูลถั่วและขาวโพดฝกสดเพื่อความมั่นคงทาง
อาหาร วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง ออย และปาลมนํ้ามัน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ไรอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่เฉพาะ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุพืชไรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
               5.5 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนสมัยใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน
คุณภาพ  วิจัยมะพราวเพื่อเพิ่มมูลคาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน วิจัยและพัฒนาพืชสวนอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและ
ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวยเทคโนโลยีสมัยใหม วิจัยและพัฒนาการผลิตพืชผักดวยเทคโนโลยีเกษตรขั้นสูงเพื่อเพิ่มผลิตภาพ วิจัยนวัตกรรมการผลิตสาระ
สําคัญในพืชที่มีฤทธิ์ทางเภสัชกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุมะเขือเทศเชอรี่ในระบบโรงเรือน วิจัยและพัฒนา
วิทยาการเมล็ดพันธุพืชสวนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
               5.6 วิจัยและพัฒนาแบบจําลองการผลิตพืช  : การวิจัยการพัฒนาและประยุกตใชแบบจําลองพืชเพื่อกําหนดเทคโนโลยีการผลิตพืชไรเศรษฐกิจใน
เขตภาคกลางและภาคตะวันตก

ปงบประมาณ พ.ศ.2565-2567 กรมวิชาการไดกําหนดทิศทางการดําเนินงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ประกอบดวย
           1. งานวิจัยรองรับและสนับสนุนการขับเคล่ือนประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG : Bio - Circular - Green Economy สูเปาหมายการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอยางย่ังยืน โดยใชทรัพยากรนอยแตไดประโยชนสูงสุด แบงเปน 
               1.1 เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) : งานวิจัยที่มุงเนนการอนุรักษและใชประโยชนจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพใหเกิดประโยชน
สูงสุด ประกอบดวย งานวิจัยและพัฒนาพืชสกุลกัญชาและพืชกระทอมเพื่อใชประโยชนทางการแพทย  การวิจัยและพัฒนาการสรางมูลคาเพิ่มจากความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืช เห็ด จุลินทรีย และศัตรูธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษใชประโยชนอยางยั่งยืน การวิจัยการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชและพัฒนา
ผลิตภัณฑสินคาเกษตรพ้ืนถ่ินภาคเหนือตอนบน การวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการใชประโยชนพืชทองถ่ินภาคใตตอนบน การวิจัยและพัฒนาการ
ผลิตพืชอัตลักษณพื้นถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรและไมยืนตนทอง
ถิ่นภาคตะวันออก การวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชอัตลักษณพื้นถิ่นภาคเหนือตอนลางเพื่อสรางมูลคา การวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชทองถิ่นเปนพืช
อัตลักษณในภาคใตตอนลาง
               1.2 เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) : งานวิจัยที่มุงเนนการใชประโยชนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยลด
ปริมาณของเหลือทิ้งใหเปนศูนย (Zero Waste) และสรางสินคาเกษตรมูลคาสูง เชน แปรรูปเพิ่มมูลคาเปนสินคาพรีเมียมหรือพืชที่ใหสารสําคัญสูงเพื่อใช
ประโยชนทางการแพทย เปนตน ประกอบดวยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือทิ้งของมังคุด ลิ้นจี่ และทุเรียน ใหมีมูลคาเพิ่มและศักยภาพเชิง
พาณิชย
               1.3 เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) : งานวิจัยที่มุงเนนการผลิตจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
สูการพัฒนาสังคมอยางสมดุลและยั่งยืน (ชีวภัณฑ สารทดแทน เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย) ประกอบดวยงานวิจัยนวัตกรรมการผลิตและเทคโนโลยี
การใชชีวภัณฑและสารสกัดจากพืชเพื่อการอารักขาพืชอยางยั่งยืน การวิจัยและพัฒนาสารทางเลือกและเทคโนโลยีการจัดการวัชพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและแกปญหาทาทายดานการผลิตพืชปลอดภัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานอารักขาพืชเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการปองกันกําจัดศัตรู
พืช การวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการผลิตพืชปลอดภัย การวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสารชีวภาพจากจุลินทรียและสาหรายเพื่อผลิต
พืชปลอดภัย การวิจัยและพัฒนาการจัดการธาตุอาหารพืชรวมกับการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพจากจุลินทรียและชีวมวลในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชปลอดภัย การวิจัยการจัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่มเสถียรภาพดานรายไดและความมั่นคงดานอาหารของชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร การวิจัยการ
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พัฒนาการผลิตพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสูมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย การวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชอินทรียเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ขยายผลในพื้นที่ภาคตะวันออก การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรียตามมาตรฐานเกษตรอินทรียภาคเหนือตอนบน การวิจัยอนุกรมวิธานเชิงลึก
มุงแกปญหาทาทายดานศัตรูพืชเพื่อสนับสนุน และเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไรในระบบอินทรีย การวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุพืชผักและพืชไรในระบบเกษตรอินทรีย
           2. งานวิจัยปรับปรุงพันธุพืชใหมตอยอดพันธุเดิมเพ่ือใหไดพันธุรองรับตลาดแนวใหม เชน พันธุพืชที่เปนแหลงโปรตีนใหมทดแทนเนื้อสัตว และ
รองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดลอม ประกอบดวยงานวิจัยและพัฒนาพันธุมันสําปะหลังเพื่อผลผลิตและคุณภาพสูงสําหรับ
อุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนาพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวเหมาะสมตอสภาพแวดลอมและระบบการผลิต การวิจัยปรับปรุงพันธุปาลมนํ้ามันเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเพิ่มมูลคาและพลังงานทดแทน การวิจัยและพัฒนาพันธุออยเพื่ออุตสาหกรรมนํ้าตาลและอุตสาหกรรมชีวภาพ การวิจัย
และพัฒนาพันธุพืชไรตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และเสริมสรางความมั่นคงทางอาหาร การวิจัยและพัฒนาพันธุขาวโพดฝกสดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต สําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และบริโภคฝกสด การวิจัยพัฒนาพันธุและเทคโนโลยีเพื่อรองรับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ
พืชสมุนไพร การวิจัยการปรับปรุงพันธุพืชสวนเศรษฐกิจเพื่อสรางรายไดที่มั่นคงของเกษตรกรและความเปนอยูที่ดีของคนไทย การวิจัยและพัฒนาพันธุพืชไร
อื่นเพื่อเพิ่มมูลคาและคุณคา การวิจัยพัฒนาพันธุและเทคโนโลยีการผลิตไมดอกเขตรอนเพื่อการแขงขัน
           3. งานวิจัยเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชดวยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เชน smart agriculture, digital food และการจัดการระบบ
เขตกรรมท่ีเหมาะสมตอการเพ่ิมผลผลิตพืช เปนตน  ประกอบดวยงานวิจัยและพัฒนาพืชสวนอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมดวยเทคโนโลยีสมัยใหม การวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อสินคาเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ การ
นวัตกรรมวิจัยหุนยนต และเครื่องจักรกลเกษตรอัตโนมัติอารักขาพืช การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุพืชไรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร การ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไรอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่เฉพาะ  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรแมนยํา
สําหรับการผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง ออย และปาลมนํ้ามัน
การวิจัยมะพราวเพื่อเพิ่มมูลคาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน การวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชที่มีศักยภาพในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก
การวิจัยและพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพและเครื่องจักรอัตโนมัติสําหรับคัดคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนสมัยใหม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุมะเขือเทศเชอรี่ในระบบโรงเรือน การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตพืชไรตระกูลถั่วและขาวโพดฝกสดเพื่อความมั่นคงทางอาหาร การวิจัยและพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุพืชสวนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน การวิจัยพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเพื่อเสริมสรางชุมชนเขมแข็งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชที่เหมาะ
สมกับพื้นที่ภาคใตตอนบน การวิจัยนวัตกรรมการผลิตสารสําคัญในพืชที่มีฤทธิ์ทางเภสัชกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล
แปรรูปผลิตผลเกษตรโดยใชเทคโนโลยีสุญญากาศและอบลมรอนแบบมีระบบควบคุมการทํางานอัจฉริยะ การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง การวิจัยการพัฒนาและประยุกตใชแบบจําลองพืชเพื่อกําหนดเทคโนโลยีการผลิตพืชไรเศรษฐกิจในเขตภาคกลางและ
ภาคตะวันตก การวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชผักดวยเทคโนโลยีเกษตรขั้นสูงเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชดวยการ
ประยุกตใชปญญาประดิษฐ การวิจัยและพัฒนาการควบคุมสภาวะอากาศดวยระบบอัตโนมัติสําหรับการผลิตพืชในโรงเรือน
           4. งานวิจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติท่ีกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ไดแก  พรบ.ปุย พรบ.วัตถุอันตราย พรบ.กักพืช พรบ.พันธุ
พืช พรบ.คุมครองพันธุพืช พรบ.ควบคุมยาง และการกําหนดมาตรการสําหรับนําเขาสงออกสินคาพืช และกฎหมายที่เกี่ยวของ ประกอบดวย การวิจัยและ
พัฒนาการกักกันพืชเพื่อการคาสินคาเกษตรดานพืชระหวางประเทศ การวิจัยพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพปจจัยการผลิต เพื่อสรางมาตรฐาน และ
ยกระดับคุณภาพของหองปฏิบัติการในประเทศไทย การวิจัยการบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานในพืชผักสําหรับสงออกกลุมสหภาพยุโรป (EU) เพ่ือการผลิตท่ี
ยั่งยืน การวิจัยการประเมินผลกระทบจากการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรตอเกษตรกร ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม การวิจัยการพัฒนากระบวนงานตรวจ
สอบโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาพืช การอนุญาต และการรับรองภายใตพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และที่แกไขเพิ่มเติม การวิจัยการกําหนดคา
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดและระยะเวลาเก็บผลผลิตที่ปลอดภัยหลังการพนสารครั้งสุดทาย เพื่อลดความเสี่ยงของสารพิษตกคางในผลิตผลทางเกษตร การ
วิจัยและพัฒนาการควบคุมหองปฏิบัติการทดสอบยาง เพื่อยกระดับสินคายางและปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย การวิจัยและพัฒนาการใชประโยชน
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการคุมครองตามกฎหมาย  การวิจัยการพัฒนากฎหมายวาดวยพันธุพืชเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาเมล็ดพันธุพืช
           แผนปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร ป 2566 ประกอบดวย 64 แผนงาน 308 โครงการวิจัย ภายใตแผน
งานที่เริ่มดําเนินการป 2565-2567 โดยทั้ง 64 แผนงานดังกลาวผานการวิเคราะห กลั่นกรอง และอนุมัติตามขั้นตอนระบบงานวิจัยของกรมฯ ที่กําหนดไว ทุก
แผนงาน/โครงการมีการดําเนินการที่เชื่อมโยงกันของงานวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจหลัก พืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่และสหสาขาวิชาเพื่อใหไดผลงานวิจัย
บรรลุเปาหมายตามพันธกิจของกรมฯ ที่กําหนดไว ไดงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตรตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายและถูกนําไป
ใชประโยชน ยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตรดานพืชมีคุณภาพไดมาตรฐาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และทรัพยากร
การเกษตรไดรับการอนุรักษ คุมครอง ฟนฟู สรางมูลคาเพิ่มและใชประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน นอกจากนั้นแผนปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตรดังกลาวยังมีการดําเนินการที่สอดคลองเชื่อมโยง ตามนโยบายและยุทธศาสตรดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 ดังนี้
           ยุทธศาสตรที่ 1 (S1) :  การพัฒนาเศรษฐกิจไทยดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค ใหมีความสามารถในการแขงขัน และพึ่งพา
ตนเองไดอยางย่ังยืน พรอมสูอนาคต โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
           แผนงาน (Plan: P) ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : แผนงาน P2 พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน -เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-
Green Economy : BCG) ในดานเกษตรและอาหารใหเปนระบบเศรษฐกิจมูลคา
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           แผนงานยอย (N) ภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 : แผนงานยอย N4 พัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และผลิตภัณฑจากพืชและสัตวเศรษฐกิจ
หลักของประเทศตลอดหวงโซคุณคาเพ่ือเพ่ิมมูลคาและรายไดของประเทศ

แผนภาพ Framework ภาพรวมคําของบประมาณของหนวยงาน ที่จะนําไปสูกรอบยุทธศาสตร/ วิสัยทัศน/ พันธกิจ ของหนวยงานของทาน (จากทุก
แหลงทุน)  รายละเอียดตามแผนภาพท่ี 2 

แผนภาพที่ 2  ความเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรมกรมวิชาการเกษตรที่สอดคลองยุทธศาสตรและแผนงานดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศ

เปาประสงคและตัวช้ีวัดเปาหมาย (OKR ท้ังเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรหนวยงาน พรอมท้ังระบุคาเปาหมาย
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4. วงเงินงบประมาณกองทุน ววน. ท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 316,934,000.00 บาท
5. ระบุวัตถุประสงคของแตละโครงการวิจัยท่ีไดรับอนุมัติ

ลําดับ ช่ือโครงการวิจัย วัตถุประสงคของโครงการวิจัย พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ
วิจัยท่ีไดรับประโยชน

1 4151494 โครงการวิจัยและ
พัฒนาประสิทธิภาพสารทาง
เลือกและเทคโนโลยีการจัดการ
วัชพืชแบบผสมผสานในพืชไร
(ออย มันสําปะหลัง และ
ขาวโพด)

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพสารกําจัดวัชพืชที่ใชเปนสารทางเลือก ใหมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชไดดีเทียบเทากับการใชสารกําจัดวัชพืช
paraquat ในกลุมพืชไร ไดแก ออย มันสําปะหลัง และขาวโพด ปลอดภัยตอ
เกษตรกร ผูบริโภค และส่ิงแวดลอม 
2. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการจัดการวัชพืชแบบผสมผสานที่เหมาะสมในกลุมพืชไร
ไดแก ออย มันสําปะหลัง และขาวโพด ปลอดภัยตอเกษตรกร ผูบริโภค และส่ิง
แวดลอม
 

กาฬสินธุ, นครราชสีมา,
นครสวรรค, สุพรรณบุรี

2 4161887 โครงการวิจัยและ
พัฒนาประสิทธิภาพสารทาง
เลือกและเทคโนโลยีการจัดการ
วัชพืชแบบผสมผสานในพืชผัก
(ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอม
กะหลํ่าปลี คะนา และพริก)

1.เพื่อวิจัยและพัฒนาสารกําจัดวัชพืชที่ใชเปนสารทางเลือก ใหมีประสิทธิภาพใน
การควบคุมวัชพืชไดดีเทียบเทากับการใชสารกําจัดวัชพืช paraquat ในพืช
เศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญของประเทศ ใหผลผลิตปลอดภัย และเปนมิตรตอส่ิง
แวดลอม 
2. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการจัดการวัชพืชแบบผสมผสานที่เหมาะสมในพืช
เศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญของประเทศ ใหผลผลิตปลอดภัย และไมกระทบตอส่ิง
แวดลอม
 

กาญจนบุรี, นนทบุรี, ราชบุรี

3 4161916 โครงการวิจัยและ
พัฒนาประสิทธิภาพสารทาง
เลือกและเทคโนโลยีการจัดการ
วัชพืชแบบผสมผสานในไมผล
(มะมวง สมโอ ทุเรียน)

1. เพื่อศึกษาสารกําจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดวัชพืชไดดีในไมผลที่
สําคัญ ไดแก มะมวง สมโอ และทุเรียน สําหรับใชแทนสารกําจัดวัชพืช paraquat
ท่ีมีความปลอดภัยตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม และเปนทางเลือกใหเกษตรกร
2. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการจัดการวัชพืชแบบผสมผสานที่มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมวัชพืชในไมผล ไดแก มะมวง สมโอ และทุเรียน และมีความปลอดภัยตอ
เกษตรกร ผูบริโภค และส่ิงแวดลอม
 

จันทบุรี, ชุมพร, สุพรรณบุรี
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4 4161888 โครงการวิจัยและ
พัฒนาประสิทธิภาพสารทาง
เลือกและเทคโนโลยีการจัดการ
วัชพืชแบบผสมผสานในพืช
อุตสาหกรรม (ปาลมนํ้ามัน
ยางพารา มะพราว และกาแฟ)

1. เพื่อศึกษาสารกําจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดวัชพืชไดดีในกลุมพืช
อุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแก ปาลม นํ้ามัน มะพราว ยางพารา และกาแฟ แทน
การใชสารกําจัดวัชพืช paraquat ท่ีมีความปลอดภัยตอสุขภาพ และส่ิงแวดลอม
เพ่ือเปนทางเลือกใหเกษตรกร
2. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการจัดการวัชพืชแบบผสมผสานที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมในกลุมพืช อุตสาหกรรม ไดแก ปาลมนํ้ามัน มะพราว ยางพารา และ
กาแฟ ท่ีปลอดภัยตอผูบริโภค และส่ิงแวดลอม
 

จันทบุรี, ชุมพร, เพชรบุรี

5 4161991 โครงการวิจัย
พัฒนาการผลิตและการใชตัวหํ้า
ตัวเบียนเพ่ือควบคุมศัตรูพืชใน
การผลิตพืชปลอดภัย

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงขยายตัวหํ้าและตัวเบียนใหมีปริมาณมากเพื่อใช
ควบคุมศัตรูพืช 
2. เพ่ือศึกษาการใชตัวห้ําและตัวเบียนเพ่ือใชควบคุมศัตรูพืชท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ
เพ่ือการผลิตพืชปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 
3. เพ่ือศึกษาผลกระทบของสารปองกันกําจัดแมลงท่ีมีผลตอแมลงศัตรูธรรมชาติ
เพื่อเปนคําแนะนําในการใชศัตรูธรรมชาติรวมกับสารเคมีกําจัดแมลง

กาญจนบุรี, เชียงใหม, ราชบุรี,
สมุทรสงคราม

6 4161513 โครงการวิจัย
พัฒนาการผลิตและการใช
ประโยชนจากจุลินทรียในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืช

1. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขยายไสเดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema
glaseri และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสูตรสําเร็จไวรัส NPV หนอนกระทูหอมใน
รูปแบบผงละลายน้ําเปนตนแบบในการผลิตใชควบคุมแมลงศัตรูพืช
2. เพ่ือหาอัตราและวิธีการใชเช้ือราสาเหตุโรคแมลงและไสเดือนฝอยศัตรูแมลงท่ี
เหมาะสมในการควบคุมแมลงศัตรูผักในสภาพไร ไดแก ดวงหมัดผักแถบลาย
แมลงหว่ีขาว และเพล้ียออนถ่ัว
 

 

ขอนแกน, จันทบุรี, ชัยนาท,
เชียงใหม, พิษณุโลก,
สุราษฎรธานี, อุบลราชธานี

7 4161546 โครงการวิจัย
พัฒนาการผลิตและใชประโยชน
ชีวภัณฑควบคุมโรคพืชเพ่ือการ
ผลิตพืชอยางย่ังยืน

1. เพ่ือวิจัยพัฒนานวัตกรรมการผลิตและทดสอบเทคโนโลยีการใชชีวภัณฑ
Bacillus subtilis และรา Trichoderma DOAC 2550 ในการควบคุมโรคพืชได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพแบคทีเรีย B. subtilis และรา Trichoderma spp.
สายพันธุใหมในการควบคุมโรคพืช
3. เพ่ือสรางกลุมเกษตรกรและถายเทคโนโลยีการใชชีวภัณฑเห็ดเรืองแสงควบคุม
โรครากเนาโคนเนาในทุเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอสภาพพื้นที่
 

กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี,
ขอนแกน, จันทบุรี, ชัยนาท,
เชียงใหม, ตราด, นครปฐม,
นนทบุรี, พิษณุโลก, สงขลา,
สุพรรณบุรี, สุราษฎรธานี,
อุบลราชธานี

8 4141411 โครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา
สารสกัดพืช (Plant extract)
ควบคุมศัตรูพืช เพ่ือเกษตร
ปลอดภัย

1. เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหมผลิตภัณฑสูตรผสมสารสกัดจากสะเดา+วาน
น้ํา และสะเดา+นอยหนาดวยนาโนเทคโนโลยี ผลิตภัณฑสําเร็จรูปสะเดาเอนแคป
ซูเลชัน และวานน้ําเอนแคปซูเลชัน สารสกัดสูตรผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากกากเมล็ด
ชานํ้ามัน เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปองกันกําจัดศัตรูพืช
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชของสารสกัด
ผลิตภัณฑสารธรรมชาติสําเร็จรูปจากกากเมล็ดชานํ้ามัน
 

กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี,
ชัยนาท, นครปฐม, สุพรรณบุรี

9 4161614 โครงการวิจัย
เทคโนโลยีการผลิตและใช
ประโยชนชีวินทรียควบคุมหอย
ทากและหนูศัตรูพืช

1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขยายและการใชหอยนักลาสยาม Perrottetia
siamensis และหอยนักลาทูโทน Gulella bicolor สําหรับนําไปใชควบคุมหอย
ทากศัตรูพืชท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจเพ่ือลดหรือทดแทนการใชสารเคมีกําจัดหอย
ทากศัตรูพืช 
2. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขยายและการใชไสเดือนฝอยวงศ Rhadbitidae
สําหรับนําไปใชควบคุมหอยทากศัตรูพืชท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจเพ่ือลดหรือทดแทน
การใชสารเคมีกําจัดหอยทากศัตรูพืช 
3. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขยายและการใชสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินวงศ
Oscillatoraiceae สําหรับนําไปใชควบคุมหอยทากศัตรูพืชท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ
เพ่ือลดหรือทดแทนการใชสารเคมีกําจัดหอยทากศัตรูพืช 
4. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพการกอโรคในหนู
ทดลองของโปรโตซัวสกุล Eimeria สําหรับพัฒนาเปนชีวภัณฑกําจัดหนูศัตรูพืช

กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี,
เพชรบูรณ
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5. เพ่ือพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑและทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจาก
หางไหลในรูปแบบเหย่ือพิษ สําหรับการปองกันกําจัดหนูศัตรูพืชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสงผลกระทบตอระบบนิเวศนอยท่ีสุด

10 4161555 โครงการวิจัยการ
สรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจาก
หอมดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

1. เพื่อพัฒนาการผลิตสีธรรมชาติจากหอม และพัฒนาผลิตภัณฑจากหอมในเครือ
ขายชุมชน เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากหอม
2. พัฒนาเปนระบบในการสืบคนขอมูลใหใชงานไดงาย

เชียงราย, เชียงใหม, พะเยา,
แพร, ลําพูน

11 4162105 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
อินทผลัม

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีในการผลิตอินทผลัม  
2. เพื่อศึกษาการจัดการอุณหภูมิหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑเพื่อยืดอายุและ
ลดการสูญเสียระหวางการขนสงและการเก็บรักษาอินทผลัมสด 
3. เพ่ือพัฒนากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑไซรัปอินทผลัมและอินทผลัมผง

กาญจนบุรี, เชียงใหม,
เพชรบูรณ, เลย

12 4162091 โครงการวิจัยการ
พัฒนาการเพิ่มผลผลิตคุณภาพ
และการแปรรูปมะขามปอมใน
พ้ืนท่ีจังหวัดแพร

1. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมะขามปอมในพื้นที่จังหวัด
แพร
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากมะขามปอมชวยสรางมูลคาเพิ่ม

พะเยา, แพร

13 4161924 โครงการวิจัยการ
พัฒนาพันธุมะเกี๋ยงเพื่อการ
แปรรูปเปนนํ้าผลไมพรอมดื่ม

- เพื่อพัฒนาพันธุมะเกี๋ยงที่มีผลผลิตสูงและคุณภาพดี

 

เชียงใหม, ลําปาง

14 4162030 โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสมเกลี้ยง
และการพัฒนาผลิตภัณฑเฉพาะ
ถ่ินจังหวัดลําปาง

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการใชปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา
และจัดการธาตุอาหารหลักที่เหมาะสมตามความตองการของสมเกลี้ยง
2. เพื่อพัฒนาการแปรรูปจากผลสมเกลี้ยงเปนผลิตภัณฑชนิดใหม

ลําปาง

15 4161893 โครงการวิจัยการ
ถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชา

1. เพื่อเพิ่มมูลคา ความหลากหลาย และถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ
ชาเขียว ชามัทฉะ ชาฝร่ัง และชาผูเออร 
2. เพ่ือทดสอบ และพัฒนาเคร่ืองมือสําหรับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑชาฝร่ัง
และชาเขียวอบไอนํ้า ใหสามารถแปรรูปผลิตภัณฑชาที่มีคุณภาพ และสรางมูลคา
เพิ่มใหผลิตภัณฑชา

เชียงใหม

16 4161799 โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตกลอยเพ่ือ
ยกระดับพืชทองถ่ินในพ้ืนท่ี
จังหวัดแพร

1. เพ่ือคัดเลือกพันธุกลอยท่ีมีปริมาณแปงสูง และพันธุท่ีมีสารไดออสคอรีนสูง
2. เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตและผลผลิตกลอย
3. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการธาตุอาหารกลอยเพื่อเพิ่มผลผลิต
4. เพ่ือพัฒนาแปงกลอยท่ีมีคุณสมบัติใชทดแทนแปงอเนกประสงคในอุตสาหกรรม
เบเกอรี่และขนมไทย
5. เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากกลอยในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช

แพร

17 4161820 โครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบการผลิตการเก็บ
เกี่ยวและการแปรรูปเพื่อยก
ระดับมูลคาผลิตภัณฑตาว
จังหวัดนาน

1. เพื่อสํารวจรวบรวมองคความรู ดานพันธุ ระบบการผลิต-แปรรูปตาวในชุมชน
รวมถึงวิถีการตลาด
2. เพื่อใหไดเทคโนโลยีการเพาะเมล็ด เพื่อการผลิตตนกลาตาว
3. เพื่อทดสอบขยายผลและพัฒนาเครื่องบีบตาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บ
เกี่ยวและสรางมูลคาเพิ่มใหกับในกระบวนการผลิตตาว  

เชียงราย, เชียงใหม, นาน,
พะเยา, เพชรบูรณ

18 4161645 โครงการวิจัยและ
พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตน้ําออยกอนพ้ืนท่ีจังหวัด
พะเยา

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออยท่ีมีผลผลิตและคุณภาพในพ้ืนท่ีจังหวัด
พะเยา
2. เพ่ือใหไดเทคโนโลยีการยืดอายุเก็บรักษาน้ําออยกอน
3. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑน้ําออยกอน

พะเยา

19 4162076 โครงการวิจัยการคัด
เลือกและเพ่ิมผลผลิตคําฝอยเพ่ือ
ใชประโยชนจากกลีบดอก

- เพ่ือคัดเลือกพันธุคําฝอยและเพ่ิมศักยภาพการผลิตท่ีเหมาะสมตอการผลิตใน
พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน

เชียงใหม, ลําพูน

20 4172227 โครงการวิจัย
เทคโนโลยีการผลิตพืชสกุล
กัญชาเพ่ือใชประโยชนทางการ
แพทย

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร ลักษณะประจําพันธุ
พฤกษเคมีและความหลากหลายทางพันธุกรรมของกัญชาพันธุพื้นเมืองของ
ประเทศไทย และพันธุการคาจากตางประเทศ
2. เพ่ือวิจัยยีนและการแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวของกับการผลิตสารกลุม Terpene

กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม,
นครราชสีมา, บุรีรัมย,
อุดรธานี
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และ Cannabinoid สําหรับการพัฒนาสายพันธุกัญชาและใหมีสาร
Tetrahydrocannabinol (THC) ต่ํากวา 0.2% หรือไมมีเลย โดยใชเทคนิคการก
ระตุนใหเกิดการกลายพันธุแบบแมนยํา
3. เพื่อศึกษาสายพันธุกัญชาและเทคโนโลยีการจัดการการผลิตที่เหมาะสมในการ
ผลิตท้ังภายในโรงเรือนท่ีไมควบคุมอุณหภูมิและโรงเรือนท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ
4. เพื่อไดรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมในการปกชําตนกลากัญชาและชักนําใหเกิด
รากในสภาพปลอดเช้ือ เพ่ือใชประโยชนในดานการวิจัยและขยายพันธุกัญชาดวย
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
5. ศึกษาสัมประสิทธ์ิการใชน้ําและปจจัยท่ีมีผลตอความเครียดกับสมดุลน้ําในดิน
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่ใชในการจัดทําคําแนะนําการใหนํ้าสําหรับกัญชา
6. เพ่ือศึกษาถึงชนิดของ แมลงและไร ศัตรูพืชท่ีสําคัญ และการจัดการแมลงและ
ไรศัตรูพืช ดวยวิธีชีววิธี และศัตรูธรรมชาติของกัญชาในประเทศไทย
7. เพื่อหาวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาที่เหมาะสมในการ
รักษาคุณภาพกัญชารวมทั้ง การพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑกัญชา

21 4182253 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช
กระทอมเพ่ือใชประโยชน
ทางการแพทย

1. เพื่อคัดเลือกสายตนกระทอมที่มีสารสําคัญทางการแพทยในปริมาณสูง
2. เพื่อศึกษาขอมูลทางสัณฐานวิทยาและขอมูลทางพันธุกรรมพืชกระทอมในพื้นที่
ภาคใตของประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการผลิตกระทอม ไดแก การจัดการธาตุอาหาร การ
จัดการโรคแมลงศัตรูท่ีถูกตองและเหมาะสม รวมถึงวิธีการเก็บเก่ียวและการเก็บ
รักษาผลผลิตกระทอมคุณภาพ
 

นครศรีธรรมราช,
สุราษฎรธานี

22 4161862 โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก
ปลอดภัยโดยใชเทคโนโลยีแบบ
ผสมผสาน

1. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักโดยใชเทคโนโลยีแบบผสมผสานตาม
มาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย 5 ชนิด ไดแก ผักกาดหัว ขิง หอมแบง  ขาวโพด
หวาน และขาวโพดขาวเหนียว โดยใชการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เพ่ือให
ไดการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
2. เพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกรตนแบบท่ีจะเปนศูนยถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิต
พืชผักปลอดภัย 5 ชนิด ไดแก ผักกาดหัว ขิง หอมแบง  ขาวโพดหวาน และ
ขาวโพดขาวเหนียว สูการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
(GAP) และขยายผลในพ้ืนท่ีไปสูกลุมหรือชุมชนอ่ืน ๆ ตอไป

กาฬสินธุ, ขอนแกน,
นครพนม, เลย

23 4162050 โครงการวิจัยการ
พัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อ
เพิ่มผลผลิตและคุณภาพตาม
มาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย

1. เพื่อพัฒนาการผลิตหัวพันธุคุณภาพและพันธุสะอาดของขมิ้นชันและไพลที่
ออนแอตอโรคเห่ียว
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร 3 ชนิดไดแก ฟาทะลายโจร ขมิ้นชัน
และไพลที่เหมาะสมในพื้นที่ไดผลผลิตสมุนไพรคุณภาพและไดรับรองมาตรฐาน
GAP พืชสมุนไพร
3. เพื่อพัฒนาการผลิตสมุนไพรคุณภาพมาตรฐาน GAP พืชสมุนไพร เปนศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรและสรางเครือขายผูผลิตพืชสมุนไพรและ
ตลาดสมุนไพร
 

กาฬสินธุ, ขอนแกน,
นครพนม, มุกดาหาร,
หนองคาย

24 4161573 โครงการวิจัยการ
พัฒนาการผลิตไมผลคุณภาพ
ภายใตมาตรฐานการผลิตพืช
ปลอดภัย

1. เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ฝร่ัง มังคุด ทุเรียน ให
ไดปริมาณและคุณภาพ ไดรับการรับรองแหลงผลิต GAP 100%
2. เพ่ือทดสอบกรรมวิธีการจัดการผลผลิตกอนการเก็บเก่ียวฝร่ังและล้ินจ่ีใหได
คุณภาพ และมีผลผลิตที่ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น 30 %
3. เพื่อทดสอบสายพันธุอาโวคาโดที่เหมาะสมในการปลูกพื้นที่ราบ
4. เพื่อศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอาโวคาโดที่เหมาะสมสําหรับการปลูกใน
พื้นที่ราบ

ขอนแกน, ชัยภูมิ, นครพนม,
บึงกาฬ, เลย, หนองคาย

25 4161705 โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชไรตาม
มาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชไร 3 ชนิด ไดแก ออย มันสําปะหลัง และ
ขาวโพดเล้ียงสัตว โดยการจัดการปุย และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เพ่ือ
ใหไดรับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

กาฬสินธุ, ชัยภูมิ, มุกดาหาร,
เลย, หนองบัวลําภู, อุดรธานี
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2. เพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกรท่ีจะเปนตนแบบถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตพืช
ไร 3 ชนิด ไดแก ออย มันสําปะหลัง และขาวโพดเล้ียงสัตว สูการรับรองตาม
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และขยายผลในพ้ืนท่ีไปสูชุมชนอ่ืน
ๆ

 
26 4161783 โครงการวิจัยการ

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก
ปลอดภัยในโรงเรือน

1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักชีไทย ขึ้นฉาย โหระพา สะระแหน พริก และ
มะเขือเทศ ท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในโรงเรือนปลูกพืช 
2. เพ่ือจัดทําแปลงตนแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยในสภาพ
โรงเรือน
 

ขอนแกน, ชัยภูมิ, นครพนม

27 4222604 โครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบควบคุมสภาพ
แวดลอมของโรงเรือนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก

1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดลอมอยางงายในโรงเรือนให
เหมาะสมตอการผลิตพืช
2. วิจัยและพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลการเจริญเติบโตของพืชและควบคุม
สภาพแวดลอมแบบ Real time ดวยระบบ IoT รวมกับการคํานวณขั้นสูงตาม
หลักพลศาสตรวิศวกรรมโดยใช Computational Fluid Dynamics เพ่ือแสดงผล
และอิทธิพลของปจจัยตอการผลิตพืชในโรงเรือน
3. เพ่ือทดสอบระบบในสภาพโรงเรือนของเกษตรกรใหใชงานไดจริง และเหมาะ
สมกับชนิดพืชและสภาพแวดลอม

 

ขอนแกน, มุกดาหาร, เลย,
หนองคาย

28 4161574 โครงการวิจัยการคัด
เลือกและพัฒนาพันธุมะเขือเทศ
ท่ีเหมาะสมกับการปลูกในโรง
เรือน

- เพ่ือทดสอบพันธุมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก (เชอร่ี) และผลใหญในโรงเรือน นครปฐม, มุกดาหาร, เลย,
ศรีสะเกษ

29 4162118 โครงการวิจัยและ
พัฒนาชีวภัณฑเมตาไรเซียม
ควบคุมดวงหมัดผักและเพล้ีย
จักจ่ันฝายในมะเขือและผัก
ตระกูลกะหลํ่า

1. เพ่ือพัฒนาวิธีการผลิตและขยายชีวภัณฑเมตาไรเซียมควบคุมดวงหมัดผัก และ
เพล้ียจักจ่ันฝายในผักตระกูลกะหล่ํา และมะเขือ แบบงาย และใชตนทุนต่ํา

2. เพ่ือทดสอบการใชชีวภัณฑเมตาไรเซียมควบคุมดวงหมัดผักในผักตระกูลกะหล่ํา
และเพลี้ยจักจั่นฝายในมะเขือที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

3. เพื่อพัฒนาการผลิตขยายชีวภัณฑเมตาไรเซียมใชเองระดับเกษตรกร เพื่อ
ควบคุมดวงหมัดผัก และเพล้ียจักจ่ันฝายในผักตระกูลกะหล่ํา และมะเขือ

กาฬสินธุ, ขอนแกน, ชัยภูมิ,
นครพนม, เลย, อุดรธานี

30 4141384 โครงการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑฮอรโมนพืช
จากจุลินทรียเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชใน
สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม

1. เพ่ือศึกษาจุลินทรียท่ีมีศักยภาพในการผลิตกรดแอบไซซิก สภาวะท่ีเหมาะ
สมในการผลิต รวมถึงพัฒนา ตนแบบผลิตภัณฑกรดแอบไซซิกจากจุลินทรีย
2. เพ่ือศึกษาจุลินทรียท่ีมีศักยภาพในการผลิตกรดอินโดลแอซีติก การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตกรดอินโดลแอซีติก และการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ
ชีวภาพกรดอินโดลแอซีติก
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพกรดแอบไซซิกในการเพิ่มความตานทานของฟาทะลาย
โจรและมะเขือเทศในสภาวะแลงและประสิทธิภาพกรดอินโดลแอซีติกในการกระตุ
นการเจริญเติบโตของพริก
 

ขอนแกน, เชียงราย

31 4161581 โครงการวิจัยการ
พัฒนาผลิตภัณฑสารกระตุน
ชีวภาพจากสาหรายเพื่อสงเสริม
การเจริญเติบโต และความแข็ง
แรงในพืช

1. เพื่อศึกษาผลของสารชีวภาพอัลจีเนตและคาราจีแนนที่สกัดจากสาหรายตอ
การเปล่ียนแปลงของคลอโรฟลล 
เอนไซม  และสารทุติยภูมิบางชนิดท่ีถูกสรางข้ึนภายในพริก
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารชีวภาพจากสาหรายตอการสงเสริมการเจริญ
เติบโตของพริกในสภาพโรงเรือน
3. เพื่อพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑสารชีวภาพจากสาหรายสําหรับใชสงเสริมการ

สงขลา
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เจริญเติบโตและความแข็งแรงในพริก
 

32 4151473 โครงการวิจัยการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีอารเอ็นเอ
อินเตอรเฟอเรนซ เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑชีวภาพทางการเกษตร

- เพ่ือศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีอารเอ็นเออินเตอรเฟอเรนซ ใน
การควบคุมราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในพริก

ปทุมธานี

33 4162013 โครงการวิจัยการ
พัฒนาผลิตภัณฑเอนไซมและ
ไมโครแคปซูลจากจุลินทรียเพ่ือ
ควบคุมศัตรูพืช

1. เพ่ือศึกษาการผลิตผลึกโปรตีนท่ีสรางข้ึนโดยแบคทีเรียบีที (Bacillus
thuringiensis) ท่ีมีประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยีการผลิตไมโครแคปซูลของผลึก
โปรตีนและสปอรจากบีทีท่ีมีความคงตัวและพัฒนาเปนผลิตภัณฑกําจัดแมลงศัตรู
พืช
2. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในระดับถังหมัก และรูปแบบผลิตภัณฑเอนแคปซูเลต
ไคติเนสใหมีความคงทนตอส่ิงแวดลอมและมีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลง
ศัตรูพืช 
3. เพ่ือศึกษาการผลิตเอนไซมยอยสลายเพคติเนส เพ่ือใชทดสอบการยับย้ังและ
กระตุนการสรางความตานทานตอเชื้อราสาเหตุโรครากเนาโคนเนาในพืช
เศรษฐกิจ
 

ปทุมธานี

34 4161768 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและ
แปรรูปมันจาวมะพราวเชิง
พาณิชย

1. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันจาวมะพราว
2. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุมันจาวมะพราว
3. ศึกษาและพัฒนาการแปรรูปเพื่อสรางผลิตภัณฑมันจาวมะพราวเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม 
4. ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันจาวมะพราวในระดับแปลงเกษตรกร 

 

ชัยภูมิ

35 4162154 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและ
แปรรูปมะกอกปาเชิงพาณิชย

1. รวบรวมและคัดเลือกพันธุมะกอกปาเพ่ือบริโภคผลผลสดท่ีใหผลผลิตและสาร
อาหารสูง
2. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะกอกปาเพ่ือบริโภคผลผลสดท่ีใหผลผลิตและสาร
อาหารสูงและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3. พัฒนาผลิตภัณฑจากผลมะกอกปาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและถนอมอาหาร

กาฬสินธุ, สกลนคร

36 4162214 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะรุม
ตัดใบเพ่ือเปนอาหารฟงกช่ัน

1. พัฒนาพันธุมะรุม ที่เปนพืชอาหาร พืชเศรษฐกิจทองถิ่น และพืชอาหารเพื่อ
สุขภาพที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย เพื่อใหเกษตรกรและกลุมเกษตรกรนําไปใชใน
การพัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะรุม ที่เปนพืชอาหาร พืชเศรษฐกิจทองถิ่น และพืช
อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีมีศักยภาพการผลิตเชิงพาณิชย เพ่ือถายทอดใหเกษตรกรและ
กลุมเกษตรกรนําไปใชในการพัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. พัฒนาผลิตภัณฑมะรุม ที่เปนพืชเศรษฐกิจทองถิ่น และพืชอาหารเพื่อสุขภาพ
 สําหรับถายทอดใหกลุมเกษตรกรนําไปใชในการแปรรูปเพื่อการถนอมอาหารและ
สรางมูลคาเพิ่ม
 

กาฬสินธุ, นครพนม,
มุกดาหาร, สกลนคร, อุดรธานี

37 4161821 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพพืชเครือ
หมานอยสําหรับผลิตภัณฑ
สุขภาพ

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การเพิ่มผลผลิต การเก็บเกี่ยวและ
การจัดการหลังการผลผลิตเก็บเกี่ยวสําหรับพืชเครือหมานอยที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนท่ีและภูมิสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพ่ือพัฒนาและแปรรูปตนแบบผลิตภัณฑ พืชเครือหมานอยเพ่ือเปนอาหาร
ฟงชั่น

สกลนคร

38 4162073 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบัว
หลวง ; กลีบดอกเพ่ืออาหารฟง
กช่ัน

1. ศึกษาและคัดเลือกพันธุบัวหลวงท่ีใหกลีบดอกสูงท้ังปริมาณและสารสําคัญสูง
สําหรับการผลิตอาหารฟงกช่ัน 
2. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบัวหลวงท่ีใหผลผลิตกลีบดอกในปริมาณและคุณภาพ
สารสําคัญสูง  
3. พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพจากกลีบดอกบัวเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

กาฬสินธุ, อุดรธานี
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39 4162184 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตผลิตภัณฑชีวภาพเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
ปลอดภัย

1. เพื่อวิจัยและพัฒนากระบวนการการผลิตผลิตภัณฑชีวภาพจากสาหรายสีเขียว
แกมน้ําเงินสกุล Hapalosiphon ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักรับ
ประทานใบ
2. เพื่อวิจัยและพัฒนากระบวนการการผลิตผลิตภัณฑชีวภาพอัดเม็ดจากแหนแดง
รวมกับสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชรับผัก
ประทานใบ
3. เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑชีวภาพจากสาหรายสี
เขียวแกมน้ําเงินสกุล Hapalosiphon ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักรับ
ประทานใบ
4. เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑชีวภาพอัดเม็ดจากแหน
แดงรวมกับสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน
 

กรุงเทพมหานคร, นครปฐม

40 4162102 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการธาตุ
อาหารพืชรวมกับการใช
ผลิตภัณฑชีวภาพจุลินทรียและ
ชีวมวลในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชปลอดภัย

1. เพื่อศึกษาความตองการธาตุอาหารของขาวโพดหวาน กระชาย และกระเจี๊ยบ
เขียว ในแตละระยะการเจริญเติบโต สําหรับใชในการประเมินการจัดการธาตุ
อาหารพืชอยางเหมาะสม
2. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชรวมกับการใช
ผลิตภัณฑชีวภาพจุลินทรียและ ชีวมวลที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตขาวโพดหวาน กระชาย และกระเจี๊ยบเขียว ตามวิธีการปฏิบัติทางการเกษตร
ท่ีดี (GAP) ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับสมบัติของดิน
3. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชรวมกับการใช
ผลิตภัณฑชีวภาพจุลินทรียและ ชีวมวลที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตขาวโพดหวาน และกระชาย ในระบบเกษตรอินทรียที่มีความเฉพาะเจาะจง
กับสมบัติของดิน
 

กาญจนบุรี, นครปฐม,
นครสวรรค, ราชบุรี,
สุพรรณบุรี

41 4161562 โครงการวิจัยอนุกรม
วิธาน ชีววิทยาแมลง ไร สัตว
ศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ

1. เพ่ือศึกษาชนิด ช่ือวิทยาศาสตร และพืชอาหารของแมลงในกลุมดวงท่ีพบใน
ธัญพืชนําเขาสงออกของประเทศไทย ทากศัตรูพืช เพล้ียไฟท่ีพบในไมดอก และ
ผีเส้ือหนอนกระทูสกุล Spodoptera สําหรับจัดทําแนวทางการวินิจฉัยชนิดท่ีถูก
ตองและเปนปจจุบัน 
2. เพ่ือศึกษาชีววิทยาและศักยภาพของไรแดงอัญชัน
3. เพ่ือศึกษาชนิดและชีววิทยาของมวนตัวห้ําสกุล Nesidiocoris และ ชีววิทยา
และศักยภาพการกินเหย่ือของแมลงชางสีน้ําตาล M. timidus และแมลงชางปก
แปง S. aleyrodiformis 

กรุงเทพมหานคร, ขอนแกน,
จันทบุรี, ชัยนาท, เชียงใหม,
นครปฐม, พัทลุง, พิษณุโลก,
เพชรบุรี, ลําปาง, สงขลา,
สุราษฎรธานี, อุบลราชธานี

42 4161527 โครงการวิจัยการ
จําแนกชนิดแมลง สัตว ศัตรูพืชท่ี
สําคัญดวยเทคนิคทางชีวโมเลกุล

1. เพ่ือจําแนกชนิดของจักจ่ันศัตรูออย เพล้ียหอยเกล็ด สกุล Pinnaspis และทาก
เล็บมือนางสกุล Parmarion ดวยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิคทางชีว
โมเลกุล
2. เพื่อจําแนกชนิดและหาความสัมพันธทางวิวัฒนาการของเพลี้ยแปง cryptic
species 
3. เพื่อจําแนก biotype และความสัมพันธทางวิวัฒนาการในแมลงหวี่ขาวยาสูบ
จากแปลงปลูกพริกแบบอินทรียและแปลงท่ีใชสารเคมี 
4. เพื่อจําแนกชนิดดวยขอมูลมอโฟเมตริกส ลายพิมพดีเอ็นเอ และความสัมพันธ
ทางวิวัฒนาการของแมลงวันหนอนชอนใบ

กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม,
นครปฐม, พัทลุง, พิษณุโลก,
เพชรบุรี, ลําปาง

43 4161870 โครงการวิจัยการ
จําแนกชนิดและคุณลักษณะชีว
โมเลกุลของจุลินทรียสาเหตุโรค
พืชท่ีสําคัญ

1. เพื่อจําแนกชนิด (species) ใหถูกตองและเปนปจจุบัน โดยศึกษาลักษณะทาง
ดานสัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุลของไสเดือนฝอยสกุล Hirschmanniella,
Xiphinema, Scutellonema ในพรรณไมนํ้าและพืชชนิดอื่น เชื้อรานํ้าคางสกุล
Pseudoperonospora และสกุล Peronospora สาเหตุโรคราน้ําคางพืชตระกูล
แตงและตระกูลกะหล่ํา และเช้ือไวรัสท่ีกอโรคในมันเทศ
2. เพ่ือใหไดวิธีการจัดจําแนกชนิดของศัตรูพืชท่ีถูกตอง และเปนวิธีการมาตรฐาน
ของประเทศไทย  

กรุงเทพมหานคร, จันทบุรี,
ชัยนาท, เชียงใหม, พิษณุโลก,
เพชรบุรี, ลําปาง, สงขลา,
สุราษฎรธานี, อุบลราชธานี

44 4161568 โครงการวิจัยการ - เพ่ือจําแนกชนิดและระบุช่ือวิทยาศาสตรท่ีถูกตองเปนปจจุบันของ Candidatus กรุงเทพมหานคร, ขอนแกน,
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จําแนกชนิดของจุลินทรียสาเหตุ
โรคพืชท่ีมีความซับซอน
(complex species)

Phytoplasma ในมันสําปะหลัง เช้ือรา Fusarium oxysporum f.sp. cubense
race 1 และ Xanthomonas spp. สาเหตุโรคใบจุดของพริกและมะเขือเทศ

จันทบุรี, ชัยนาท, เชียงใหม,
นครปฐม, พัทลุง, พิษณุโลก,
เพชรบุรี, ลําปาง, สงขลา,
สุราษฎรธานี, อุบลราชธานี

45 4161571 โครงการวิจัยการ
ศึกษาชนิดวัชพืชท่ีสําคัญเพ่ือแก
ปญหาทาทายดานวัชพืชและ
เพิ่มศักยภาพการผลิตสินคา
เกษตร

1. เพ่ือจําแนกชนิดของวัชพืชสกุล Echinochloa P.Beauv., Fimbristylis Vahl,
Spilanthes Jacq. และ Merremia Dennst. ex Endl. โดยใชลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา
2. เพื่อศึกษานิเวศวิทยาและการแพรกระจายของวัชพืชสกุล Echinochloa
P.Beauv., Fimbristylis Vahl, Spilanthes Jacq. และ Merremia Dennst. ex
Endl.

กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม,
พิษณุโลก, ลําปาง

46 4161776 โครงการวิจัยการ
ศึกษาชีววิทยา และนิเวศวิทยา
ของวัชพืชท่ีสําคัญเพ่ือแกปญหา
ทาทายดานวัชพืชและเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร

- เพ่ือศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช 4 ชนิด ไดแก ผักกระฉูด
(Neptunia plena (L.) Benth) โทงเทงประดับ (Nicandra physalodes (L.)
Gaertn) Oxalis debilis Kunth และจอลอ (Conyza sumatrensis (S.F.Blake)
Pruski & G.Sancho)

กรุงเทพมหานคร, ขอนแกน,
จันทบุรี, ชัยนาท, เชียงใหม,
พิษณุโลก, สงขลา,
สุราษฎรธานี, อุบลราชธานี

47 4161636 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุมันสําปะหลังเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

1. เพื่อพัฒนาพันธุมันสําปะหลังที่ใหผลผลิตและแปงสูงสําหรับอุตสาหกรรม
2. เพื่อพัฒนาสายพันธุมันสําปะหลังที่มีปริมาณอะมิโลสสูงไมนอยกวา 25%
สําหรับอุตสาหกรรมแปงดัดแปร 

กาฬสินธุ, กําแพงเพชร,
ขอนแกน, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี,
ชัยนาท, นครราชสีมา,
นครสวรรค, ปราจีนบุรี,
เพชรบูรณ, มหาสารคาม,
มุกดาหาร, รอยเอ็ด, ระยอง,
ลพบุรี, เลย, สระแกว,
อุบลราชธานี

48 4161765 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุมันสําปะหลังเพื่อ
การควบคุมโรคใบดางมัน
สําปะหลัง

1. เพื่อปรับปรุงพันธุมันสําปะหลังใหมีลักษณะตานทานตอโรคใบดางมัน
สําปะหลัง รวมท้ังใหผลผลิตสูงและมีปริมาณแปงสูง โดยใชเคร่ืองหมายโมเลกุลใน
การตรวจสอบและคัดเลือกพันธุ
2. พัฒนาและประยุกตใชเคร่ืองหมายโมเลกุลชนิด SNPs เพ่ือนําไปใชคัดเลือก
พันธุมันสําปะหลังที่มีความตานทานแมลงหวี่ขาวยาสูบในแหลงพันธุกรรมมัน
สําปะหลังของไทย
3. ศึกษาและวิจัยปริมาณสารแทนนินในตัวอยางใบมันสําปะหลังของประชากร
กลุมพอแมพันธุและลูกผสมจากเช้ือพันธุ
มันสําปะหลัง สําหรับใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการคัดเลือกพันธุมันสําปะหลังท่ี
ตานทานแมลงหวี่ขาวยาสูบ

กาญจนบุรี, กาฬสินธุ,
ขอนแกน, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี,
ชัยภูมิ, นครราชสีมา,
นครสวรรค, บุรีรัมย,
ปราจีนบุรี, มหาสารคาม,
มุกดาหาร, ระยอง, ลพบุรี,
ลําปาง, ศรีสะเกษ, สระแกว,
สระบุรี, สุพรรณบุรี, สุรินทร,
อุทัยธานี, อุบลราชธานี

49 4161627 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบัวบก
พันธุระยอง

1. ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมการผลิตบัวบกสายตนระยองในการ
ผลิตเชิงการคา
2. เพ่ือศึกษาการผลิตบัวบกในระบบการผลิตแบบโรงเรือนเพ่ือรักษาคุณภาพและ
ปริมาณสารสําคัญ
3. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเก็บรักษาและคงคุณภาพและ
สรรพคุณบัวบกสด
4. เพ่ือศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการอบแหงบัวบกดวยเคร่ืองอบแหงลมรอน สําหรับ
พัฒนาเปนผลิตภัณฑแปรรูปชนิดตางๆ และใชประโยชนทางการแพทยและเวช
สําอางตอไป

จันทบุรี, ตราด, ระยอง

50 4161794 โครงการวิจัยการ
ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการปลูก
กระวานเพื่อการผลิตเมล็ดในโรง
เรือนและการแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑสมุนไพรนํ้ามันหอม
ระเหย

1. เพื่อศึกษาสภาวะการเจริญเติบโตของกระวานและการติดเมล็ดตามธรรมชาติ 
2. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตกระวานเพื่อการผลิตเมล็ด ในโรงเรือน
ระบบกึ่งปด สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตไดผลผลิตที่สมํ่าเสมอ มีคุณภาพ และ
พัฒนาไปสูการผลิตเชิงการคาได
3. เพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพรนํ้ามันหอมระเหยจาก
กระวาน ในระดับเกษตรกร เพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตและสรางรายไดใหกับเกษตรกร

จันทบุรี

51 4182313 โครงการวิจัยและ 1. เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของสํารองสายตนตางๆในสภาพแปลง จันทบุรี
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พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสํารอง
ในสภาพแปลงปลูกเขตพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออก

ปลูก
2. เพ่ือศึกษาผลของการควบคุมทรงพุมท่ีระดับความสูงตางกันตอการเจริญเติบโต
และใหผลผลิตของสํารองในสภาพแปลงปลูก
3. เพ่ือศึกษาผลของการรัดก่ิงในระยะใบตางกันตอการออกดอกของสํารองใน
สภาพแปลงปลูก
 

52 4182231 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโกโก
ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออก

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกโกโกแซมไมผลเศรษฐกิจในจังหวัด
จันทบุรี
2. เพื่อศึกษาการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชจากการแปรรูปโกโก

จันทบุรี

53 4161659 โครงการวิจัยและ
พัฒนาไผในภาคตะวันออก

1. เพื่อศึกษาการไวลําไผตอกอของไผกิมซุงและไผตงศรีปราจีน เพื่อเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตหนอไม 
2. เพื่อเปรียบเทียบไผ 10 พันธุ เพื่อหาพันธุไผที่เหมาะสมที่จะขายหนอไมและ
ขายลําตน
3. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของไผ 10 พันธุ ในการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลแบบอัดเม็ด
และถานอัดแทง
4. เพื่อพัฒนาเตาเผาถานแบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพระดับชุมชนสําหรับผลิต
ถานเช้ือเพลิงและถานกัมมันต

จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, สระแกว

54 4161810 โครงการวิจัยการ
จัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพดานรายไดและความ
มั่นคงดานอาหารของชุมชน
นวัตกรรมวิชาการเกษตร
จังหวัดสงขลา

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
สรางเสถียรภาพดานรายไดและการเขาถึงอาหารไดอยางพอเพียง ในจังหวัด
สงขลา
2. เพ่ือวิจัยและพัฒนาตนแบบการผลิตพืชผสมผสานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางเสถียรภาพดานรายไดและมีความหลากหลายทาง
อาหาร ในจังหวัดสงขลา
3. เพื่อวิจัยและพัฒนาตนแบบการผลิตพืชอินทรีย เพื่อสรางเสถียรภาพดานราย
ไดและมีอาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ในจังหวัดสงขลา
4. เพ่ือวิจัยและพัฒนาตนแบบการผลิตพืชท่ียืดหยุนจากการไดรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาเพื่อสรางเสถียรภาพดานรายไดและมีเสถียรภาพ
ทางอาหาร ในจังหวัดสงขลา
5. เพื่อวิจัยและพัฒนาการสรางแพลตฟอรมนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหาร
ชุมชน หรือพื้นที่สําหรับการเชื่อมโยงการกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูมี
สวนไดเสียในการจัดการความม่ันคงอาหารของชุมชนตนแบบ ท่ีจะทําให
ประชาชนทั่วไป นักเรียน และผูใชบริการในโรงพยาบาล ไดมีความมั่นทางทาง
อาหารอยางเหมาะสม รวมทั้งการเชื่อมโยงไปสูการทองเที่ยวเชิงเกษตรและ
อาหาร ในจังหวัดสงขลา
6. เพ่ือวิจัยและพัฒนาชุมชนตนแบบ และเครือขายชุมชน ท่ีจะเปนศูนยถายทอด
เทคโนโลยีดานการผลิตพืชเพื่อสรางเสถียรภาพดานรายไดและความมั่นคงทาง
อาหาร และขยายผลไปสูชุมชนอ่ืนๆ ในจังหวัดสงขลา

สงขลา

55 4162047 โครงการวิจัยการ
จัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพดานรายไดและความ
มั่นคงดานอาหารของชุมชน
นวัตกรรมวิชาการเกษตร
จังหวัดพัทลุง

1. เพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ทองถิ่นเพื่อสรางเสถียรภาพดานรายไดและความมั่นคงทางอาหาร สงผลให
เกษตรกรในชุมชนเขาถึงอาหารไดอยางพอเพียง ในจังหวัดพัทลุง
2. เพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทําการเกษตรและ
การผลิตพืชผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะทําใหเกษตรกร
ในชุมชนตนแบบมีเสถียรภาพดายรายไดและมีความหลากหลายทางอาหาร ใน
จังหวัดพัทลุง
3. เพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตปลอดภัยและ
พืชอินทรีย ที่จะทําใหเกษตรกรในชุมชนตนแบบมีเสถียรภาพดานรายไดและมี
อาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ในจังหวัดพัทลุง
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชที่ยืดหยุน
จากการไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะทําให

พัทลุง
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เกษตรกรในชุมชนตนแบบมีเสถียรภาพดานรายไดและมีเสถียรภาพทางอาหาร
ในจังหวัดพัทลุง
5. เพื่อวิจัยและพัฒนาการสรางแพลตฟอรมนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหาร
ชุมชน หรือพ้ืนท่ีสําหรับการเช่ือมโยงกิจกรรมและแลกเปล่ียนเรียนรูของผูท่ีมีสวน
ไดสวนเสียในการจัดการความมั่นคงทางอาหารของชุมชนตนแบบที่จะทําให
ประชาชนท่ัวไป นักเรียน และผูใชบริการในโรงพยาบาล ไดมีความม่ันคงทาง
อาหารอยางเหมาะสมรวมทั้งการเชื่อโยงไปสูการทองเที่ยวเชิงเกษตรและอาหาร
ในจังหวัดพัทลุง
6. เพ่ือวิจัยและพัฒนาชุมชนตนแบบท่ีจะเปนศูนยถายทอดเทคโนโลยีดานการ
ผลิตพืชเพื่อสรางเสถียรภาพดานรายไดและความมั่นคงทางอาหารและขยายผล
ไปสูชุมชนอ่ืนๆในจังหวัดพัทลุง

56 4161739 โครงการวิจัยการ
จัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพดานรายไดและความ
มั่นคงดานอาหารของชุมชน
นวัตกรรมวิชาการเกษตร
จังหวัดสตูล

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
สรางเสถียรภาพดานรายไดและการเขาถึงอาหารไดอยางพอเพียง
2. เพ่ือวิจัยและพัฒนาตนแบบการผลิตพืชผสมผสานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางเสถียรภาพดานรายไดและมีความหลากหลายทาง
อาหาร
3. เพื่อวิจัยและพัฒนาตนแบบการผลิตพืชอินทรีย เพื่อสรางเสถียรภาพดานราย
ไดและมีอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย
4. เพ่ือวิจัยและพัฒนาตนแบบการผลิตพืชท่ียืดหยุนจากการไดรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสรางเสถียรภาพดานรายไดและมี
เสถียรภาพทางอาหาร
5. เพื่อวิจัยและพัฒนาการสรางแพลตฟอรมนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหาร
ชุมชน หรือพื้นที่สําหรับการเชื่อมโยงการกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูมี
สวนไดเสียในการจัดการความม่ันคงอาหารของชุมชนตนแบบ ท่ีจะทําให
ประชาชนทั่วไป นักเรียน และผูใชบริการในโรงพยาบาล ไดมีความมั่นทางทาง
อาหารอยางเหมาะสม รวมทั้งการเชื่อมโยงไปสูการทองเที่ยวเชิงเกษตรและ
อาหาร
6. เพ่ือวิจัยและพัฒนาชุมชนตนแบบ และเครือขายชุมชน ท่ีจะเปนศูนยถายทอด
เทคโนโลยีดานการผลิตพืชเพื่อสรางเสถียรภาพดานรายไดและความมั่นคงทาง
อาหาร และขยายผลไปสูชุมชนอื่นๆ

สตูล

57 4192384 โครงการวิจัยการ
จัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพดานรายไดและความ
มั่นคงดานอาหารของชุมชน
นวัตกรรมวิชาการเกษตร
จังหวัดปตตานี

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
สรางเสถียรภาพดานรายไดและการเขาถึงอาหารไดอยางพอเพียง
2. เพ่ือวิจัยและพัฒนาตนแบบการผลิตพืชผสมผสานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางเสถียรภาพดานรายไดและมีความหลากหลายทาง
อาหาร
3. เพื่อวิจัยและพัฒนาตนแบบการผลิตพืชอินทรีย เพื่อสรางเสถียรภาพดานราย
ไดและมีอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย
4. เพ่ือวิจัยและพัฒนาตนแบบการผลิตพืชท่ียืดหยุนจากการไดรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสรางเสถียรภาพดานรายไดและมี
เสถียรภาพทางอาหาร
5. เพื่อวิจัยและพัฒนาการสรางแพลตฟอรมนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหาร
ชุมชน หรือพื้นที่สําหรับการเชื่อมโยงการกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูมี
สวนไดเสียในการจัดการความม่ันคงอาหารของชุมชนตนแบบ ท่ีจะทําให
ประชาชนทั่วไป นักเรียน และผูใชบริการในโรงพยาบาล ไดมีความมั่นทางทาง
อาหารอยางเหมาะสม รวมทั้งการเชื่อมโยงไปสูการทองเที่ยวเชิงเกษตรและ
อาหาร
6. เพ่ือวิจัยและพัฒนาชุมชนตนแบบ และเครือขายชุมชน ท่ีจะเปนศูนยถายทอด
เทคโนโลยีดานการผลิตพืชเพื่อสรางเสถียรภาพดานรายไดและความมั่นคงทาง
อาหาร และขยายผลไปสูชุมชนอื่นๆ

ปตตานี

58 4161709 โครงการวิจัยการ 1. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ ยะลา
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จัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพดานรายไดและความ
มั่นคงดานอาหารของชุมชน
นวัตกรรมวิชาการเกษตร
จังหวัดยะลา

สรางเสถียรภาพดานรายไดและการเขาถึงอาหารไดอยางพอเพียง
2. เพ่ือวิจัยและพัฒนาตนแบบการผลิตพืชผสมผสานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางเสถียรภาพดานรายไดและมีความหลากหลายทาง
อาหาร
3. เพื่อวิจัยและพัฒนาตนแบบการผลิตพืชอินทรีย เพื่อสรางเสถียรภาพดานราย
ไดและมีอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย
4. เพ่ือวิจัยและพัฒนาตนแบบการผลิตพืชท่ียืดหยุนจากการไดรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสรางเสถียรภาพดานรายไดและมี
เสถียรภาพทางอาหาร
5. เพื่อวิจัยและพัฒนาการสรางแพลตฟอรมนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหาร
ชุมชน หรือพื้นที่สําหรับการเชื่อมโยงการกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูมี
สวนไดเสียในการจัดการความม่ันคงอาหารของชุมชนตนแบบ ท่ีจะทําให
ประชาชนทั่วไป นักเรียน และผูใชบริการในโรงพยาบาล ไดมีความมั่นทางทาง
อาหารอยางเหมาะสม รวมทั้งการเชื่อมโยงไปสูการทองเที่ยวเชิงเกษตรและ
อาหาร
6. เพ่ือวิจัยและพัฒนาชุมชนตนแบบ และเครือขายชุมชน ท่ีจะเปนศูนยถายทอด
เทคโนโลยีดานการผลิตพืชเพื่อสรางเสถียรภาพดานรายไดและความมั่นคงทาง
อาหาร และขยายผลไปสูชุมชนอื่นๆ

59 4151419 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุออยเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการใหผลผลิตในเขต
ดินรวน รวนเหนียว และดิน
เหนียว ดวยเทคโนโลยีปรับปรุง
พันธุสมัยใหม

1. เพ่ือพัฒนาพันธุออยพันธุใหมีผลผลิตสูงกวา หรือเทียบเทาพันธุขอนแกน 3
หรือ LK92-11 รอยละ 3 และมีคาความหวานไมนอยกวา 13 ซีซีเอส ทนแลง ไว
ตอไดไมนอยกวา 2 คร้ัง เหมาะสมกับสําหรับเขตดินรวน รวนเหนียว และดิน
เหนียว 
2. เพื่อศึกษาขอมูลโครงสรางทางพันธุกรรมของยีนที่เกี่ยวของกับการสรางความ
หวาน และทนแลง รวมท้ังกระบวนการทางชีวเคมีของออยโคลนดีเดนเม่ืออยูใน
สภาพเครียดจากการขาดนํ้า
3. เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของโคลนออยดีเดน เพ่ือนํา
ไปสูการจัดการปจจัยการผลิตท่ีเหมาะสมของโคลนออยดีเดน ใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

กําแพงเพชร, ขอนแกน,
ชัยนาท, ชัยภูมิ, นครราชสีมา,
นครสวรรค, บุรีรัมย,
สุพรรณบุรี, อุบลราชธานี

60 4161598 โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุออยท่ีใหผลผลิต
และนํ้าตาลสูง เหมาะสมตอ
สภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงใน
พื้นที่ดินทราย ถึงทรายรวน

1. เพ่ือพัฒนาโคลนออยดีเดนสําหรับอุตสาหกรรมน้ําตาล ท่ีใหผลผลิตเทียบเทา
หรือสูงกวาพันธุขอนแกน 3 หรือแอลเค92-11 รอยละ 3 มีความหวานไมนอยกวา
13 ซีซีเอส มีการไวตอไดไมนอยกวา 2 ป และเหมาะสมสําหรับเขตดินทรายถึง
ทรายรวน อยางนอย 1 โคลนพันธุ พรอมคําแนะนําการผลิตที่เหมาะสมกับโคลน
พันธุ
2. เพ่ือศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาท่ีเก่ียวของกับความทนแลงของโคลนออยดี
เดน    

 

ขอนแกน, ชัยนาท,
นครราชสีมา, บุรีรัมย,
ระยอง, อุดรธานี,
อุบลราชธานี

61 4161619 โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุออยโรงงานดวย
นวัตกรรมเพ่ือการผลิตในเขต
ชลประทานและนํ้าเสริม

1. เพ่ือปรับปรุงพันธุออยใหเหมาะสมกับเขตชลประทานและน้ําเสริม มีผลผลิตสูง
กวาหรือเทียบเทาพันธุขอนแกน 3 หรือ พันธุ LK92-11 รอยละ 3 และสะสม
น้ําตาลเร็วมีคาความหวานเฉล่ียไมนอยกวา 13 ซีซีเอส ประกอบกับมีการไวตอได
ไมนอยกวา 2 ป ผลผลิตออยตอลดลงไมเกิน 30 เปอรเซ็นตของออยปลูก
2.  เพื่อศึกษาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออยโคลนดีเดนในสภาพ
ชลประทานและน้ําเสริม ไดแก การจัดการปุยไนโตรเจน ความตานทานตอโรคแส
ดํา และโรคเห่ียวเนาแดง เพ่ือนําไปสูการใชประโยชนของโคลนออยดีเดนในสภาพ
ชลประทานและนํ้าเสริมใหเหมาะสมกับพื้นที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด

กาญจนบุรี, ชัยนาท,
นครสวรรค, ระยอง, ราชบุรี,
สุพรรณบุรี

62 4151428 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุออยพลังงานเพื่อ
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจชีวภาพ

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาออยพลังงานชีวภาพโคลนดีเดน ที่มีผลผลิตไมนอยกวา 15
ตัน/ไร และ มีความหวานไมต่ํากวา 18 องศาบริกซ อายุเก็บเก่ียว 8-10 เดือน
จํานวน 5-10 โคลน
2. เพ่ือศึกษาขอมูลระดับความทนทานของโรคสําคัญของออยพลังงานชีวภาพ
3. เพ่ือศึกษาวิธีการทดสอบความทนโรคออยพลังงานชีวภาพท่ีรวดเร็วแมนยําและ

กรุงเทพมหานคร, ขอนแกน,
นครราชสีมา, สุพรรณบุรี
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มีประสิทธิภาพสูง
4. เพ่ือศึกษาศักยภาพการใหผลผลิตแกสชีวภาพ และเอทานอลของออยพลังงาน
โคลนดีเดน
 

63 4161841 โครงการวิจัยพัฒนา
ตนแบบผลิตภัณฑจากความ
หลากหลายทางชีวภาพของไพล
ดํา (Zingiber ottensii
Valeton) ในประเทศไทยเพ่ือ
สรางมูลคาเชิงพาณิชย

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและคัดเลือกไพลดําที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาเชิงพาณิชย
2. เพื่อศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลในการจําแนกไพลดําสําหรับตรวจสอบมาตรฐาน
วัตถุดิบไพลดํา
3. เพื่อศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวที่มีผลตอนํ้ามันหอมระเหยและพฤกษเคมีของไพล
ดํา
4. เพื่อศึกษาวิจัยพฤกษเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ และจัดทําขอมูลเชิงวิชาการของไพล
ดํา
5. เพื่อพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑจากไพลดําและเพิ่มมูลคาในเชิงพาณิชย

กรุงเทพมหานคร, จันทบุรี,
ปทุมธานี, ปตตานี, ยะลา,
อํานาจเจริญ

64 4161590 โครงการวิจัยพัฒนา
ตนแบบผลิตภัณฑจากความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืช
สกุลปุด (Etlingera spp.) ใน
ประเทศไทยเพ่ือสรางมูลคาเชิง
โภชนเภสัชและเวชสําอาง

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางพันธุกรรม
ดวยเทคนิคชีวโมเลกุลเพ่ือการจัดจําแนกชนิดพืชสกุลปุดในประเทศไทย
2. เพ่ือศึกษาองคประกอบของพฤกษเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของพืชสกุลปุดท่ีมี
ศักยภาพเชิงโภชนเภสัชและเวชสําอาง
3. เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเช้ือพันธุกรรมพืชสกุลปุดในสภาพปลอดเช้ือ
เพื่อการอนุรักษ
4. เพื่อศึกษาวิธีการสกัดสารสําคัญใหมีมาตรฐานและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ
จากชนิดพันธุพืชสกุลปุดท่ีมีศักยภาพและเพ่ิมมูลคาเชิงพาณิชย

กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี,
ปตตานี, พังงา

65 4162093 โครงการวิจัยการใช
ประโยชนจากมะเขือพวง
(Solanum torvum Swartz) ท่ี
มีฤทธิ์เสริมภูมิตานทานโรค และ
การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ

1. เพื่อประเมินสารสําคัญและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อพันธุกรรมมะเขือ
พวงท่ีมีฤทธ์ิเสริมภูมิตานทานโรค
2. เพื่อศึกษาเทคนิคการอนุรักษเมล็ดเชื้อพันธุมะเขือพวงใหมีอายุการเก็บรักษาได
ยาวนานในธนาคารเชื้อพันธุพืช
3. เพื่อพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑจากมะเขือพวงเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

กรุงเทพมหานคร,
นครราชสีมา, ปทุมธานี

66 4161784 โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุเห็ดเปาฮ้ือและเห็ด
ยานางิ เพื่อขยายผลเชิงพาณิชย

1. เพ่ือปรับปรุงพันธุเห็ดเศรษฐกิจ ไดแก เห็ดเปาฮ้ือและเห็ดยานางิ  ใหมีลักษณะ
เดน ผลผลิตสูง  ตรงกับความตองการของตลาด เพ่ือสงเสริมในการผลิตเปนอาชีพ
และเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร
2. เพื่อศึกษาจําแนกสายพันธุ หาความสัมพันธทางพันธุกรรมของเห็ดเปาฮื้อและ
เห็ดยานางิลูกผสมดวยเครื่องหมายโมเลกุล และพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่
จําเพาะและเหมาะสมกับการตรวจสอบและจําแนกสายพันธุของลูกผสม
 

กรุงเทพมหานคร, จันทบุรี,
ระยอง, อุทัยธานี

67 4161525 โครงการวิจัย
นวัตกรรมแหลงโปรตีนใหมจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของต๊ักแตน (Orthoptera) เพื่อ
สรางมูลคาเพิ่ม ขับเคลื่อนธุรกิจ
ชีวภาพ

1. เพ่ือสํารวจและคัดเลือกชนิดของต๊ักแตนเพ่ือการบริโภค (Orthoptera) เพ่ือใช
เปนแหลงโปรตีนในการพัฒนาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา
2. เพ่ือพัฒนาเทคนิคการเล้ียงต๊ักแตนกินไดจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพ่ือ
ผลิตขยายใหไดปริมาณมาก
3. พัฒนาการสกัดโปรตีนจากตั๊กแตนกินได โดยการเทคโนโลยีเพิ่มสารอาหารรูป
แบบ fortified insect-based protein เพื่อพัฒนาอาหารเสริมสําหรับเด็ก
4. พัฒนาบรรจุภัณฑที่เหมาะสมในการยืดอายุและเก็บรักษาผลิตภัณฑ fortified
insect-based protein รวมท้ังรูปแบบนําเสนอผลิตภัณฑเพ่ือการขาย
5. เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคช่ันฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของต๊ักแตน ท่ี
สามารถเขาถึงขอมูลไดงายและมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนากระบวนการจัดเก็บ
ตัวอยางอางอิงและการจัดการฐานขอมูลสูระบบสากล

กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี,
เชียงราย, เชียงใหม,
นครศรีธรรมราช

68 4161616 โครงการวิจัยการเพิ่ม
ศักยภาพการใชแบคทีเรียเพ่ือสง
เสริมความทนแลงใหกับพืชไรใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการใชแบคทีเรียที่มีประโยชนทางการเกษตรในการสงเสริม
ใหพืชทนแลงไปพัฒนาเปนตนแบบปุยชีวภาพท่ีเหมาะสมกับการผลิตพืชไร
2. เพื่อสราง In-house library ของ peptide mass fingerprinting ในการ
จําแนกชนิดแบคทีเรียท่ีมีประโยชนทางการเกษตรและมีคุณสมบัติทนแลงอยาง
รวดเร็วดวยเคร่ืองมัลดิทอฟ

กรุงเทพมหานคร, ขอนแกน,
ชัยภูมิ, มหาสารคาม
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69 4162157 โครงการวิจัยการ

พัฒนาพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว
ผลผลิตสูงและทนแลง

1. เพื่อพัฒนาพันธุพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมอายุยาว สามารถเก็บเกี่ยวไดที่
115-120 วัน ใหผลผลิตสูงกวาขาวโพดเล้ียงสัตวลูกผสมพันธุลูกผสมนครสวรรค 4
รอยละ 10 และทนแลง และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก อยางนอย 1 พันธุ
2. เพื่อพัฒนาพันธุพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมอายุสั้น สามารถเก็บเกี่ยวไดที่
95-100 วัน ใหผลผลิตใกลเคียงหรือสูงกวาพันธุลูกผสมนครสวรรค 5 รอยละ 5
และทนแลง และเหมาะสมกับระบบการผลิตพืช อยางนอย 1 พันธุ 
3. พัฒนาขาวโพดเลี้ยงสัตวสายพันธุแทพอแมพันธุ สําหรับผลิตเมล็ดพันธุขาวโพด
เล้ียงสัตวลูกผสมอายุส้ันและอายุยาว ผลิตเพ่ือการคา หรือเกษตรกรผลิตเพ่ือใช
เอง 
4. เพื่อประเมินและจําแนกพันธุกรรมขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยลักษณะที่แสดงออก
ระดับฟโนไทป และในระดับดีเอ็นเอ เพ่ือการใชประโยชนในโครงการปรับปรุง
พันธุ

 

กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี,
กําแพงเพชร, เชียงราย,
เชียงใหม, นครราชสีมา,
นครสวรรค, นาน, ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี, พะเยา, พิจิตร,
พิษณุโลก, เพชรบุรี, แพร,
แมฮองสอน, ลําปาง, ลําพูน,
เลย, ศรีสะเกษ, สุโขทัย,
อางทอง, อุตรดิตถ, อุทัยธานี,
อุบลราชธานี

70 4161670 โครงการวิจัยการคัด
เลือกพันธุขาวโพดเล้ียงสัตว
ลูกผสมที่เหมาะสมสําหรับระบบ
การปลูกขาว

- เพ่ือศึกษาศักยภาพการใหผลผลิตของขาวโพดเล้ียงสัตวลูกผสมพันธุดีเดนใน
สภาพนา สําหรับเปนขอมูลแนะนําใหเกษตรกรไดเลือกใชพันธุท่ีเหมาะสมกับฤดู
ปลูก

นครราชสีมา, นครสวรรค,
เพชรบูรณ, ศรีสะเกษ,
อุบลราชธานี

71 4192391 โครงการวิจัย
สรีรวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
ในสภาพแวดลอมวิกฤติเพ่ือการ
ปรับปรุงพันธุขาวโพดเล้ียงสัตว

1. เพื่อศึกษาการตอบสนอง และความสัมพันธของลักษณะทางสรีรวิทยาของ
ขาวโพดเลี้ยงสัตวภายใตสภาวะแลง
2. เพ่ือประเมินศักยภาพการตอบสนองทางสรีรวิทยาและการใหผลผลิตของพันธุ/
สายพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวภายใตสภาวะรอน
3. เพ่ือพัฒนา และทดสอบเคร่ืองหมายโมเลกุลสําหรับตรวจสอบยีน ZmPYL ท่ี
สัมพันธกับการทนแลงในเช้ือพันธุกรรมขาวโพดเล้ียงสัตว

กรุงเทพมหานคร, นครสวรรค,
ปทุมธานี

72 4161716 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุถั่วเหลืองเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต คุณภาพ และเสริมสราง
ความมั่นคงทางอาหาร

1. เพ่ือพัฒนาพันธุถ่ัวเหลืองท่ีใหผลผลิตสูง โปรตีนสูง และตานทานตอโรคท่ีสําคัญ
ของถ่ัวเหลือง มีอายุเก็บเก่ียวเหมาะสมกับระบบปลูกพืชและการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
2. เพ่ือพัฒนาพันธุถ่ัวเหลืองฝกสดท่ีใหผลผลิตสูง และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
ท่ีตลาดตองการ

เชียงราย, เชียงใหม, ลําปาง,
ลําพูน

73 4161669 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุถั่วเขียวเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต คุณภาพ และเสริมสราง
ความมั่นคงทางอาหาร

1. เพ่ือพัฒนาพันธุถ่ัวเขียวผิวมันใหมีผลผลิตสูง คุณภาพดี ตานทานโรค และ
เหมาะสําหรับการแปรรูป
 2. เพ่ือพัฒนาพันธุถ่ัวเขียวผิวดําใหมีผลผลิตสูง ขนาดเมล็ดใหญ ตานทานโรค
และมีคุณภาพดีเหมาะสําหรับ
การเพาะถั่วงอก

นครสวรรค, พิจิตร, พิษณุโลก,
เพชรบูรณ, ลพบุรี

74 4161703 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุถั่วลิสงเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต คุณภาพ และเสริมสราง
ความมั่นคงทางอาหาร

- เพ่ือใหไดสายพันธุดีเดนถ่ัวลิสงขนาดเมล็ดปานกลางท่ีใหผลผลิตสูง ขอนแกน, สกลนคร, อุดรธานี

75 4161774 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุปาลมนํ้ามันเพื่อ
ผลผลิตและคุณภาพสูง

1. เพื่อปรับปรุงพันธุปาลมนํ้ามันลูกผสมที่มีผลผลิตสูง และพันธุที่มีปริมาณนํ้ามัน
เมล็ดในสูง 
2. เพ่ือพัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุลท่ีสัมพันธกับลักษณะสีผลสุกสีสม เพ่ือใชคัด
เลือกตนพอพันธุท่ีมีลักษณะผลสุกสีสมแท (Homozygous virescens) ในการ
ผลิตพันธุปาลมนํ้ามันลูกผสมที่มีผลสุกสีสมทั้งประชากร
3. เพ่ือศึกษาพันธุปาลมน้ํามันท่ีมีศักยภาพการใหผลผลิตสูงในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 
4. เพื่อศึกษาเทคนิคการชวยชีวิตเอ็มบริโอปาลมนํ้ามันพิสิเฟอราเพื่อผลิตตนพอ
พันธุปาลมนํ้ามัน

กระบี่, กรุงเทพมหานคร,
ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช,
นราธิวาส, ปทุมธานี,
ประจวบคีรีขันธ, พังงา,
พัทลุง, ระนอง, สตูล,
สุราษฎรธานี, หนองคาย,
อุบลราชธานี

76 4162049 โครงการวิจัยและ 1. วิจัยและพัฒนาพันธุปาลมนํ้ามันตนเตี้ย กระบี่, สุราษฎรธานี
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พัฒนาพันธุปาลมนํ้ามันเพื่อตน
เตี้ยและคุณภาพนํ้ามันสูง

2. ศึกษาเชื้อพันธุกรรมปาลมนํ้ามันที่มีปริมาณกรดไขมันไมอิ่มตัวและแคโรทีนสูง
จากการผสมขามชนิด

77 4161736 โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ
พืชตระกูลถั่วภายใตสภาวะ
เครียดจากความแหงแลงดวย
สารควบคุมการเจริญเติบโตและ
แคลเซียมคลอไรด

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีลดการสูญเสียผลผลิตเมล็ดพันธุพืชไรในสภาวะ
แหงแลงโดยการประยุกตใชสารควบคุมการเจริญเติบโต
2. เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของสารควบคุมการเจริญเติบโตตอความตานทาน
สภาวะแหงแลงของพืชตระกูลถ่ัวในโรงเรือนและในแปลง
3. เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสมใหแก
เกษตรกรเพ่ือยกระดับผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุพืช

เชียงใหม, นาน, พิจิตร,
พิษณุโลก

78 4161585 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรู
พืชของเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัว
เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
เมล็ดพันธุ

1. เพ่ือพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑสําหรับการปองกันโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแมลงศัตรูของการผลิตเมล็ดพันธุ

เชียงใหม, นาน, พิจิตร,
พิษณุโลก

79 4161606 โครงการวิจัยการ
ผลิตเมล็ดพันธุพืชไรโดยการ
ประยุกตใชเคร่ืองจักรกล
การเกษตร

1. เพ่ือศึกษาอายุเก็บเก่ียวและวิธีปลูกท่ีเหมาะสมสําหรับการใชเคร่ืองเก่ียวแบบ
วางรายตอผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุงา
2. เพื่อศึกษาอัตราและวิธีการใชสารจิบเบอเรลลินที่เหมาะสมตอการเก็บเกี่ยวดวย
เคร่ืองเก่ียวนวดและผลตอคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง และถ่ัวเหลืองฝก
สด
3. เพื่อศึกษาความเร็วรอบเครื่องนวดที่เหมาะสมสําหรับการกะเทาะเมล็ดและ
อายุการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมสําหรับเคร่ืองเก่ียวนวดตอคุณภาพและอายุการเก็บ
รักษาของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองฝกสดพันธุเชียงใหม 84-2
4. เพ่ือศึกษาวิธีการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมตอผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเขียว
ผิวดํา
5. เพ่ือศึกษาวิจัยการใชอากาศยานไรคนขับพนสารตอการควบคุมศัตรูพืชและ
คุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองและถ่ัวเขียว

ชัยนาท, เชียงใหม, นาน,
พิจิตร, ลพบุรี, สระบุรี

80 4161566 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุพืชไร

1. เพื่อพัฒนาวิธีการประเมินความแข็งแรงที่รวดเร็วและแมนยําดวยวิธีการแทง
รากในเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองและถ่ัวเขียว
2. เพื่อพัฒนาวิธีการวัดคาการนําไฟฟาที่เหมาะสมสําหรับการประเมินความแข็ง
แรงในเมล็ดพันธุถ่ัวเขียว
3. เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสอบความแตกราวในเมล็ดพันธุถั่วเหลืองสําหรับการ
ประยุกตใชในภาคสนาม
4. เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสอบความแข็งแรงในเมล็ดพันธุถั่วเหลืองดวยปริมาณเอ
ทานอลสําหรับหองปฏิบัติการและภาคสนาม
5. เพ่ือพัฒนาวิธีการตรวจสอบความงอกถ่ัวพราสําหรับการทดสอบในหองปฏิบัติ
การ

กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม,
นาน, พิษณุโลก, ลพบุรี,
หนองบัวลําภู

81 4161733 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการยกระดับ
คุณภาพเมล็ดพันธุขาวโพดและ
ถ่ัวเหลืองฝกสด

1. เพื่อพัฒนาไดวิธีการและเทคนิคการทําไพรมมิ่งเมล็ดพันธุถั่วเหลืองฝกสด 
2. เพ่ือศึกษาวิธีการและเทคนิคการเคลือบเมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตว
3. เพื่อพัฒนาไดวิธีการและเทคนิคการพอกเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว
4. สรางองคความรูใหมทางดานวิทยาการเมล็ดพันธุพืช

เชียงใหม, นครสวรรค, ลพบุรี,
สุโขทัย

82 4161632 โครงการวิจัยการ
พัฒนาและขยายเครือขายผูผลิต
เมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง

1. เพื่อพัฒนาและขยายเครือขายกลุมเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุถั่วเหลืองชั้นพันธุ
จําหนายใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่  โดยเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุไวใช
เองอีกท้ังสามารถจําหนายใหแกเกษตรกรท่ีตองการในพ้ืนท่ีใกลเคียงได
2. เพื่อผลิตเมล็ดพันธุถั่วเหลืองชั้นพันธุจําหนายใหเกษตรกรมีเมล็ดพันธุใชเพิ่มขึ้น
ในประเทศ
3. เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองช้ันพันธุจําหนายของกรม
วิชาการเกษตรใหเกษตรกร สามารถสรางเปนอาชีพได

เชียงราย, เชียงใหม,
แมฮองสอน

83 4161724 โครงการวิจัยการ
พัฒนาและขยายเครือขายผูผลิต
เมล็ดพันธุถ่ัวเขียว

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุของเกษตรกรและสามารถผลิตเมล็ด
พันธุไดคุณภาพตามมาตรฐาน
2. สรางเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุ โดยเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุไวใชเอง

นครสวรรค, พิจิตร,
เพชรบูรณ, ลพบุรี,
อํานาจเจริญ, อุทัยธานี

เอกสารแนบ 2

พิมพจากระบบ NRIIS เมื่อวันที่ 28/10/2565 09:19 น.
กรมวิชาการเกษตร

หนา 20 / 130



และจําหนายใหกับเกษตรกรท่ีตองการเมล็ดพันธุถ่ัวเขียวไดอยางเพียงพอและ
ย่ังยืน
3. เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเขียวช้ันพันธุจําหนายของกรม
วิชาการเกษตรใหเกษตรกรสามารถสรางเปนอาชีพได

84 4151430 โครงการวิจัยการ
พัฒนาและขยายเครือขายผูผลิต
เมล็ดพันธุถ่ัวลิสง

1.เพื่อพัฒนาและขยายเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุถั่วลิสงชั้นพันธุจําหนาย ใหมี
คุณภาพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
2.เพื่อใหเกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วลิสงชั้นพันธุจําหนาย เก็บเมล็ดพันธุ
ไวใชเอง และจําหนายใหแกเกษตรกรท่ีตองการในพ้ืนท่ีใกลเคียงได และมีเมล็ด
พันธุถ่ัวลิสงใชภายในประเทศเพ่ิมข้ึนอยางนอย 20 เปอรเซ็นต
3.เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงช้ันพันธุจําหนายของกรม
วิชาการเกษตรใหเกษตรกรสามารถสรางเปนอาชีพได

ขอนแกน, ลพบุรี, ลําปาง

85 4161753 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีขยายทอนพันธุ
มันสําปะหลังปลอดโรคเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต

1. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใชตนพันธุมันสําปะหลัง
โดยการปลูกมันสําปะหลังแบบทอนส้ัน
2. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มจํานวนตนพันธุมัน
สําปะหลังท่ีมีคุณภาพและปลอดโรคจากหองปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ

ระยอง

86 4161811 โครงการวิจัยการ
พัฒนาและขยายเครือขายผูผลิต
ทอนพันธุมันสําปะหลังมี
คุณภาพ

1. เพื่อขยายผลเทคโนโลยีการผลิตทอนพันธุมันสําปะหลังมีคุณภาพในพื้นที่
จังหวัดขอนแกนและจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 40 ไร
2. เพื่อสรางเครือขายเกษตรกรหรือกลุมเกษตรผูผลิตทอนพันธุมันสําปะหลังมี
คุณภาพในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนและจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 2 กลุม

ขอนแกน, อํานาจเจริญ,
อุดรธานี

87 4151487 โครงการวิจัยการ
สรางมูลคาเพ่ิมใหกับวัสดุเหลือ
ทิ้งจากมังคุดเพื่อพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน และ
อุตสาหกรรม

1. เพ่ือนําส่ิงเหลือท้ิงจากการผลิตมังคุดมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
2. เพ่ือศึกษาหาวิธีการทําปุยหมักจากเศษเหลือท้ิงของมังคุด
3. เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการสรางผลิตภัณฑจากเศษเหลือท้ิงของมังคุดใหแก
วิสาหกิจชุมชนและกลุมเกษตรกรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนเปน
อุตสาหกรรม
 

จันทบุรี

88 4161570 โครงการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑจากเปลือกและ
เมล็ดลิ้นจี่เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ลดขยะ และถายทอดเทคโนโลยี
สูวิสาหกิจชุมชนและ
อุตสาหกรรม

1. เพ่ือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยับย้ังการเกิดโรคในผลไมหลังการเก็บเก่ียวจาก
สารสกัดเปลือกและเมล็ดล้ินจ่ี
2. เพ่ือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑลดร้ิวรอยจากสารสกัดเปลือกและเมล็ดล้ินจ่ี
3. ถายทอดเทคโนโลยีการสรางผลิตภัณฑท้ังหมดสูวิสาหกิจชุมชน เพ่ือนําไปตอย
อดเปนผลิตภัณฑในระดับวิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรม
 

เชียงใหม, พะเยา

89 4161613 โครงการวิจัยการ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับทุเรียนเพื่อ
พัฒนาเปนผลิตภัณฑของ
วิสาหกิจชุมชน

1. เพ่ือวิจัยและพัฒนาเปลือกและเมล็ดทุเรียนเปนตนแบบผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
และทําความสะอาดผิวกาย
2. เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาและทําความสะอาดผิวกาย
ใหกับกลุมเกษตรผูแปรรูปและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี
 

จันทบุรี

90 4161990 โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตละมุดพืช
อัตลักษณพ้ืนถ่ินจังหวัดสงขลา

1. เพ่ือจัดทําฐานขอมูลการผลิตละมุดในจังหวัดสงขลา 
2. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการผลิตละมุดในจังหวัดสงขลา ใหมีคุณภาพ 
3. เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีกอนและหลังการเก็บเก่ียว รูปแบบบรรจุภัณฑ การตลาด
และการสรางแบรนดของละมุดในจังหวัดสงขลา 
4. เพ่ือสงเสริมการผลิตละมุดใหเปนพืชอัตลักษณพ้ืนถ่ินของจังหวัดสงขลา

สงขลา

91 4182237 โครงการวิจัยการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟ
โรบัสตาอัตลักษณท่ีเหมาะสมกับ
เขตภาคใตตอนลาง

1. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกกาแฟท่ีเหมาะกับพ้ืนท่ีเขตภาคใตตอนลาง
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกกาแฟโรบัสตารวมพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมพื้นที่
เขตภาคใตตอนลาง
3. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกาแฟอัตลักษณเฉพาะพื้นที่เขต
ภาคใตตอนลาง
 

นราธิวาส, ยะลา, สงขลา,
สตูล

92 4172232 โครงการวิจัยการ
พัฒนาการผลิตพืชชุมนํ้าทองถิ่น

1. ขยายผลและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชชุมน้ําท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ีจังหวัด
พัทลุงสูเกษตรกรในระดับชุมชน

พัทลุง
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ท่ีมีศักยภาพในจังหวัดพัทลุง 2. สรางมูลคาเพิ่มและสรางอัตลักษณใหกับพืชชุมนํ้าทองถิ่นและเพิ่มรายไดกับ
ครัวเรือนในชุมชน
3. เพื่อเปนแหลงพันธุและการอนุรักษพืชชุมนํ้าทองถิ่นที่มีศักยภาพไวกับชุมชน
4. เพื่อหาวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมในการสรางสรรคผลิตภัณฑเพื่อสรางอัต
ลักษณของสินคาของจังหวัด
5. เพิ่มชองทางสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรรูปและสรางอัต
ลักษณผลิตภัณฑของชุมชน
 

93 4161981 โครงการวิจัยการ
พัฒนาการผลิตและสรางมูลคา
เพิ่มไมผลพื้นถิ่นที่มีศักยภาพใน
พ้ืนท่ีชายแดนใต

1. เพ่ือจัดทําฐานขอมูลแปลงผลิตสมแขก หยี และลังแข ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต
2. เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสมแขกและการแปรรูป
3. เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหยีและการเพิ่มมูลคา
4. เพ่ือศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลังแขในระยะกอนเก็บเก่ียวผลผลิต

ปตตานี, ยะลา

94 4161699 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการปองกัน
กําจัดโรคพุมแจและไรแดงศัตรู
มันสําปะหลัง

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคพุมแจมันสําปะหลัง
2. เพื่อวิจัยและพัฒนาวิธีการควบคุมไรศัตรูมันสําปะหลังโดยการใชศัตรูธรรมชาติ

กรุงเทพมหานคร, ระยอง

95 4161825 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการปองกัน
กําจัดโรคและแมลงศัตรูออย

1. เพ่ือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคออยสาเหตุจากเช้ือไฟโต
พลาสมา
2. เพ่ือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคเห่ียวเนาแดงในออย
3. เพ่ือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปองกันกําจัดดวงหนวดยาวและจักจ่ันในออย

กาญจนบุรี, ขอนแกน,
นครราชสีมา, นครสวรรค,
ปทุมธานี, มหาสารคาม,
มุกดาหาร, สระแกว,
สุพรรณบุรี, อุดรธานี

96 4162042 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการปองกัน
กําจัดโรคและแมลงศัตรูปาลม
นํ้ามัน

1. เพ่ือศึกษาชนิดและความหลากหลายของเช้ือรา Ganoderma sp. เทคนิคการ
ปลูกเช้ือ และวิธีการปองกันโรคลําตนเนาดวยวิธีเขตกรรมและการใช
Streptomyces sp. และจําแนกสายพันธุปาลมน้ํามันทนทานดวยเทคนิคทางชีว
โมเลกุล และพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่จําเพาะตอยีนควบคุมลักษณะทนทาน
โรคลําตนเนาปาลมนํ้ามัน 
2. เพ่ือหาสารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพในการฉีดเขาลําตนเพ่ือปองกันกําจัดหนอน
หนาแมวและหนอนปลอกเล็กไมใหเกิดความเสียหายแกปาลมน้ํามัน 

นครนายก, ปทุมธานี, สระบุรี,
สุพรรณบุรี, สุราษฎรธานี

97 4222768 โครงการวิจัยหุนยนต
อัตโนมัติกําจัดวัชพืช และใสปุย
มันสําปะหลัง

1. ลดตนทุนการผลิตพืช 
2.วิจัยหุนยนตทํารุนมันสําปะหลัง มีระบบกําจัดวัชพืชทางกล พรอมใสปุยตามคา
วิเคราะหดิน และกลบปุยแบบอัตโนมัติ  สําหรับเกษตรกร หรือกลุมเกษตรกรท่ี
ปลูกมันสําปะหลังแปลงใหญ 

กําแพงเพชร, นครราชสีมา

98 4161641 โครงการวิจัยเรือขับ
เคล่ือนอัตโนมัติสําหรับใหน้ํา
และพนสารในรองดวยระบบ
นํารองดวยดาวเทียม

- เพ่ือวิจัยและพัฒนาระบบขับเคล่ือนอัตโนมัติในการควบคุมเรือในการใหน้ําหรือ
สารปองกันศัตรูพืชในรอง ดวยระบบนํารองดวยดาวเทียม (GNSS)

ราชบุรี

99 4162074 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเคร่ืองวัดความเขมขนไน
เตรท (NO3- )ในดินชนิดพกพา
ดวย Ion Selective
Electrodes (ISEs) แบบ
อัตโนมัติสําหรับระบบการทํา
แผนท่ีความเขมขนไนเตรทของ
แปลงเกษตร

- เพ่ือพัฒนาตนแบบเคร่ืองวัดความเขมขนของไนเตรต (NO3-) ในดินชนิดพกพา
ดวย Ion Selective Electrodes แบบอัตโนมัติ สามารถพกพานําไปใชตรวจ
ตัวอยางดินและระบุพิกัดตําแหนงในแปลงเกษตรได ใชงานงาย แมนยํา และ
รวดเร็ว เหมาะสมสําหรับใชในการตรวจที่มีจํานวนตัวอยางดินมากได มีความถูก
ตองเพียงพอในการจัดทําแผนท่ีความเขมขนไนเตรท สําหรับการจัดการปุย
ไนโตรเจนใหเหมาะสมสําหรับพื้นที่นั้นๆในแปลงเกษตร

เพชรบูรณ, สุพรรณบุรี

100 4161587 โครงการวิจัยและ
พัฒนารถยกสูงกําจัดวัชพืชและ
หยอดปุยตามคาวิเคราะหดิน
แบบอัตโนมัติสําหรับไรมัน

1. เพื่อวิจัยและพัฒนารถยกสูงสําหรับการกําจัดวัชพืชและหยอดปุยสําหรับไรมัน
สําปะหลัง
2. เพ่ือวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมอัตราการหยอดปุยแบบอัตโนมัติตามคา
วิเคราะหดินสําหรับไรมันสําปะหลัง

ฉะเชิงเทรา, นครราชสีมา,
ลพบุรี, สระบุรี
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สําปะหลัง
101 4161756 โครงการวิจัยการ

ปรับปรุงพันธุขาวโพดหวาน
ลูกผสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต คุณภาพ
บริโภค และทนทานตอโรคใบ
ไหมแผลใหญ

1. เพ่ือปรับปรุงพันธุขาวโพดหวานลูกผสมท่ีใหผลผลิตสูง มีคุณภาพบริโภคดี และ
ไดมาตรฐานตรงกับความตองการของเกษตรกร ผูบริโภค ภาคอุตสาหกรรม
แปรรูป และตลาดฝกสด และมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุดดวยเทคโนโลยีการ
ผลิตที่มีความเจาะจงกับขาวโพดหวานลูกผสมดีเดน
2. เพื่อพัฒนาสายพันธุอินเบรดขาวโพดหวานที่มีความตานทาน หรือทนทานตอ
โรคใบไหมแผลใหญ สําหรับการพัฒนาพันธุขาวโพดหวานลูกผสมท่ีตานทานตอ
โรคใบไหมแผลใหญ โดยใชเทคโนโลยีเคร่ืองหมายโมเลกุล สําหรับชวยในการคัด
เลือกพันธุ/สายพันธุขาวโพดหวานที่มีประสิทธิภาพและแมนยํา
3. เพื่อสรางประชากรขาวโพดหวานที่มีความแตกตางของรูปแบบความดีเดน
เหนือพอแม (heterotic pattern) สําหรับเปนแหลงพันธุกรรมใหมในงาน
ปรับปรุงพันธุขาวโพดหวานลูกผสม

กาญจนบุรี, ชลบุรี, ชัยนาท,
เชียงใหม, ตรัง, นครราชสีมา,
พระนครศรีอยุธยา, พัทลุง,
ยะลา, ลพบุรี, สงขลา, สตูล,
สิงหบุรี, สุโขทัย, หนองบัวลําภู

102 4222673 โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุขาวโพดขาวเหนียว
ลูกผสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และ
คุณภาพบริโภค

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ พันธุขาวโพดขาวเหนียว พันธุขาวโพดขาว
เหนียวหวานใหมีผลผลิตสูง มีคุณภาพ ไดมาตรฐานตรงกับความตองการของ
เกษตรกร และผูบริโภค 
2. เพื่อพัฒนาสายพันธุ/พันธุ/ประชากรขาวโพดขาวเหนียวหวาน
3. เพื่อศึกษาขอมูลจําเพาะของพันธุ และเทคโนโลยีการผลิตที่จําเพาะกับพันธุที่ดี
เดน

ขอนแกน, ชลบุรี, ชัยนาท,
เชียงใหม, พะเยา, มุกดาหาร,
ลพบุรี, สกลนคร, สิงหบุรี,
สุโขทัย, อางทอง

103 4161544 โครงการวิจัยและ
พัฒนาการชักนําภูมิตานทาน
ของพืชตอศัตรูพืช เพ่ือประยุกต
ใชรวมกับระบบการผลิตพืช
ปลอดภัย

1. วิจัยและพัฒนาการใชสารประกอบอินทรียในการชักนําภูมิตานทานของพืช
เชน พริก คะนา มะนาว เพื่อทราบถึงกลไกในการชักนําพืช ประสิทธิภาพ อัตรา
และวิธีการใช รวมท้ังขอจํากัดตาง ๆ เพ่ือใหไดเทคโนโลยีสําหรับนําไปประยุกตใช
รวมกับการควบคุมโรคพืชแบบผสมผสาน
2. วิจัยและพัฒนาการใชจุลินทรียในการชักนําภูมิตานทานของพืช เชน พริก ถั่ว
ลิสง มันสําปะหลัง เพื่อทราบถึงกลไกในการชักนําพืช ประสิทธิภาพ อัตราและวิธี
การใช รวมท้ังขอจํากัดตาง ๆ เพ่ือใหไดเทคโนโลยีสําหรับนําไปประยุกตใชรวมกับ
การควบคุมโรคพืชแบบผสมผสาน
3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารจากธรรมชาติ ไดแก พืช สาหราย และ
จุลินทรียบางชนิด ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของสารสกัด กลไกใน
การชักนําพืช ประสิทธิภาพ อัตราและวิธีการใช รวมท้ังขอจํากัดตาง ๆ เพ่ือใหได
เทคโนโลยีสําหรับนําไปประยุกตใชควบคุมโรคใบจุดและเพล้ียออนในคะนา รวม
ท้ังวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพ่ือใหไดผลิตภัณฑตนแบบจากสารสกัด
ธรรมชาติที่มีศักยภาพในการชักนําภูมิตานทานของพืช

กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี,
ขอนแกน, อุบลราชธานี

104 4151491 โครงการวิจัยการเพิ่ม
ขีดความสามารถการปองกัน
กําจัดศัตรูพืชโดยลดการใชสาร
เคมีเพื่อเกษตรดีที่เหมาะสมอ
ยางยั่งยืน

1. พัฒนารูปแบบการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชรวมกับการใชสารชีวภัณฑ และ
สารธรรมชาติ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปองกันกําจัดศัตรูพืช และลดการ
ใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางย่ังยืน สําหรับเกษตรกรท่ีผลิตพืชเศรษฐกิจท่ี
ใชบริโภคในประเทศและสงออก  และผูเก่ียวของ
2. พัฒนาเทคนิค อุปกรณและวิธีการใชสารแบบใหมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
รวดเร็วและแมนยํา ตลอดจนลดอันตรายจากการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
สําหรับเกษตรกรท่ีผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีใชบริโภคในประเทศและสงออก  และผู
เก่ียวของ
3. เพ่ือศึกษาชนิดและอัตราของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชหลากหลายกลุมกลไก
การออกฤทธ์ิ  ท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดศัตรูพืช และเปนปจจุบัน เพ่ือ
รองรับปญหาศัตรูพืชตานทานสารปองกันกําจัดศัตรูพืช

กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี,
กําแพงเพชร, ขอนแกน,
จันทบุรี, ชัยภูมิ, ชุมพร,
เชียงราย, เชียงใหม, ตรัง,
ตราด, ตาก, นครปฐม,
นครราชสีมา,
นครศรีธรรมราช, นครสวรรค,
นนทบุรี, นราธิวาส, นาน,
ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ,
พะเยา, พิจิตร, พิษณุโลก,
เพชรบุรี, เพชรบูรณ,
แมฮองสอน, ยะลา, ระยอง,แมฮองสอน, ยะลา, ระยอง,
ราชบุรี, ลําพูน, เลย,
ศรีสะเกษ, สงขลา,
สมุทรสาคร, สระบุรี,
สุพรรณบุรี, สุราษฎรธานี,
อุตรดิตถ
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105 4161563 โครงการวิจัย
เทคโนโลยีการอารักขาพืชเพื่อ
แกปญหาศัตรูพืชตานทานและ
การใชสารกําจัดศัตรูพืชเกิน
ความจําเปนในระบบการทํา
เกษตรแปลงใหญ

1. เพื่อทราบระดับความตานทานตอสารกําจัดศัตรูพืชในศัตรูพืชที่ทําลายสม สม
โอ แตงโม มะเขือ หอมแดง ขาวโพด และขาว ในระบบการทําเกษตรแปลงใหญ 
2. เพ่ือสรางรูปแบบการใชสารกําจัดศัตรูพืชแบบหมุนเวียนท่ีเหมาะสมถูกตองตาม
หลักวิชาการจากขอมูลความตานทานของศัตรูพืชในสม สมโอ มะเขือ แตงโม
หอมแดง ขาวโพด และในขาว ท่ีปลูกในระบบการทําเกษตรแปลงใหญ
3. เพ่ือทดสอบรูปแบบการใชสารกําจัดศัตรูพืชแบบหมุนเวียนท่ีเหมาะสมถูกตอง
ตามหลักวิชาการเพ่ือแกปญหาศัตรูพืชตานทานและลดการใชสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชเกินความจําเปนในขาวโพดเล้ียงสัตว ถ่ัวเหลือง หอมแดง กระเจ๊ียบเขียว
แตงโม และในขาว ท่ีปลูกในระบบการทําเกษตรแปลงใหญ
 

ชัยนาท, เชียงใหม, นครปฐม,
พิจิตร, เพชรบุรี, เพชรบูรณ,
ราชบุรี, สระบุรี, สุพรรณบุรี,
อุตรดิตถ, อุทัยธานี

106 4162062 โครงการวิจัยและ
พัฒนาการผลิตพืชผักอินทรียใน
โรงเรือนพ้ืนท่ีภาคตะวันออก

1. เพ่ือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  เมลอน และฟกบัตเตอรนัทอินทรียใน
โรงเรือน
2. เพ่ือทดสอบระบบการผลิตพืชผักอินทรียและพืชผักอินทรียหมุนเวียนหลังเก็บ
เก่ียวเมลอนในโรงเรือน
 

จันทบุรี, ปราจีนบุรี

107 4161971 โครงการวิจัยทดสอบ
และขยายผลการผลิตพืชผัก
อินทรียระดับชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดระยอง

1. เพ่ือทดสอบและขยายพ้ืนท่ีการผลิตพืชผักอินทรียระดับชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดระยอง  
2. เพ่ือใหเกษตรกรท่ีผลิตพืชผักอินทรียผานเขาสูระบบการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น

 

 

จันทบุรี, ระยอง

108 4161996 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขมิ้น
ชัน และการจัดการโรคเห่ียวใน
ระบบเกษตรอินทรียที่เหมาะ
สมในภาคตะวันออก

1. เพ่ือศึกษาการใชปุยพืชสดและปุยหมักในการผลิตขม้ินชันอินทรียท่ีเหมาะสม
2. เพื่อขยายผลและพัฒนาการจัดการโรคเหี่ยวของขมิ้นชันที่เหมาะสมในภาค
ตะวันออก

จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา,
ปราจีนบุรี, สระแกว

109 4162088 โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืช
อินทรียโดยใชศัตรูธรรมชาติและ
การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ขยายในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

1. เพ่ือศึกษาอัตราการใชแมลงชางปกใสควบคุมเพล้ียแปงในแปลงปลูกมะเขือ
เปราะอินทรีย
2. เพ่ือทดสอบการใชแมลงชางปกใสควบคุมเพล้ียแปงในพืชวงศมะเขือในแปลง
ปลูกพืชอินทรีย
3. เพ่ือทดสอบการใชศัตรูธรรมชาติกําจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืชในแปลงผลิตพืช
ผักอินทรีย

ปราจีนบุรี

110 4161977 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียน
อินทรียพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี

1. เพ่ือวิจัยและพัฒนาการผลิตทุเรียนอินทรียในระยะตนเล็กกอนใหผลผลิต
2. เพื่อวิจัยและพัฒนาการผลิตทุเรียนอินทรียในระยะตนโตพรอมใหผลผลิต
3. เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีสรางแปลงตนแบบการผลิตทุเรียนอินทรียในพ้ืนท่ีจังหวัด
จันทบุรี
4. เพ่ือพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑทุเรียนอินทรีย และศึกษากระบวนการ
จําหนายทุเรียนอินทรียออนไลน

จันทบุรี

111 4162054 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
มะพราวนํ้าหอมอินทรียพื้นที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ศึกษาการใชปุยหมักในการผลิตมะพราวนํ้าหอมอินทรีย
2. ศึกษาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมะพราวนํ้าหอมในรูปแบบเกษตรอินทรีย

ฉะเชิงเทรา

112 4151438 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่ว

1. เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเหลืองท่ีเหมาะสม เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ใน
การเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิตถ่ัวเหลืองและถ่ัวเหลืองฝกสด 

ขอนแกน, เชียงราย,
เชียงใหม, นาน, แพร,
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เหลืองและถ่ัวเหลืองฝกสดเพ่ือ
ความมั่นคงทางอาหาร 2. เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอการแปรรูปผลิตภัณฑใหมสําหรับถ่ัวเหลือง

และถ่ัวเหลืองฝกสด

3. เพ่ือทดสอบและปรับใชเทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเหลือง และถ่ัวเหลืองฝกสดให
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4.เพ่ือพัฒนาและขยายผลเคร่ืองเก่ียวนวดถ่ัวเหลืองแบบขับเคล่ือนในตัวขนาดเล็ก
ใหมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และมีประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง

แมฮองสอน, เลย,
หนองบัวลําภู

113 4161648 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่ว
เขียวเพ่ือความม่ันคงทางอาหาร

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาการเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดวยการ
จัดการ ดิน น้ํา ปุย และจุลินทรีย ท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ถ่ัวเขียวท่ีปลูกในสภาพดินนา 
2. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช โรคและแมลง ในการเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพของถ่ัวเขียว
3. เพื่อวิจัยและพัฒนาการเทคโนโลยีการผลิตถั่วงอกกึ่งสําเร็จรูปจากถั่วเขียวผิว
มัน และถ่ัวเขียวผิวดํา
4. เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตถ่ัวเขียว แบบเกษตรกรมี
สวนรวม และขยายผลสูกลุมเกษตรกรในแตละพื้นที่
 

ขอนแกน, ชัยนาท,
นครสวรรค, พิจิตร,
เพชรบูรณ, สุโขทัย,
หนองบัวลําภู, อุทัยธานี

114 4161578 โครงการวิจัยการ
ทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตถ่ัวลิสงใน
พ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือเพ่ือความม่ันคง
ทางอาหาร

1. เพ่ือทดสอบพันธุและเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิต ใหเหมาะสมกับแหลงปลูกถ่ัว
ลิสงในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. เพ่ือลดตนทุนการผลิตถ่ัวลิสงโดยการใชจักรกลการเกษตรและปจจัยการผลิต
ใหเหมาะสมในพื้นที่

3. เพ่ือพัฒนาแหลงผลิตถ่ัวลิสงใหไดคุณภาพสอดคลองกับพ้ืนท่ีและมาตรฐาน
เกษตรดีที่เหมาะสม

4. เพ่ือขยายผลและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 9 ในสภาพ
ไรและสภาพนาสูกลุมเกษตรกรและกลุมเกษตรกรเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุ

กาฬสินธุ, ขอนแกน, ชัยภูมิ,
เชียงใหม, นาน, ลําปาง,
หนองบัวลําภู

115 4151450 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ขาวโพดฝกสดเพ่ือความม่ันคง
ทางอาหาร

1. เพื่อศึกษาการจัดการดิน ธาตุอาหาร และการจัดการปุยรวมกับระบบใหนํ้าที่
เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดฝกสด
2. เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีการปองกันกําจัด ศัตรูขาวโพดฝกสดท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
ลดการใชสารเคมี
3. เพ่ือทดสอบและขยายผลเทคโนโลยีการผลิตขาวโพดฝกสดในสภาพพ้ืนท่ี
เกษตรกร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิต 
4. เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีการแปรรูปน้ํานมขาวโพดหวานผงดวยเคร่ืองอบแหงแบบ
พนฝอย (Spray drying) นําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มขึ้น

กาญจนบุรี, ชัยนาท,
เชียงราย, เชียงใหม, นครปฐม,
นครราชสีมา, นครสวรรค,
พัทลุง, มหาสารคาม, ยโสธร,
รอยเอ็ด, ราชบุรี, ลพบุรี,
สงขลา, สตูล, สระบุรี, สุโขทัย,
สุพรรณบุรี, สุรินทร,
หนองคาย, อางทอง, อุทัยธานี

116 4162215 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสต
รอวเบอรรีอินทรียตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ภาคเหนือตอน
บน

1. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารและวัสดุปลูกที่เหมาะสมเพื่อผลิต
สตรอวเบอรรีอินทรียในโรงเรือน และในแปลงเกษตรกร
2. เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีการจัดการโรคสตรอวเบอรรีในระบบอินทรียในแปลง
เกษตรกร
3. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการจัดการแมลงสตรอวเบอรรีในระบบอินทรียในแปลง
เกษตรกร
4. เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีการจัดการแปลงสตรอวเบอรรีในระบบอินทรียแบบผสม
ผสาน
5. เพ่ือจัดทําแปลงตนแบบและขยายผลเทคโนโลยีการผลิตสตรอวเบอรรีอินทรีย
6. เพื่อศึกษาการจัดการสตรอวเบอรรีหลังการเก็บเกี่ยว

เชียงใหม

117 4162096 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชา
อินทรีย

1. เพ่ือทดสอบและขยายผลเทคโนโลยีปุยหมักแบบเติมอากาศในระบบการผลิตชา
จีนอินทรียในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดนาน
2. เพ่ือทดสอบและขยายผลเทคโนโลยีการจัดการศัตรูชาในระบบการผลิตชาจีน

เชียงราย, นาน
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อินทรียอยางมีประสิทธิภาพในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย และจังหวัดนาน
118 4151493 โครงการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหญา
หวานอินทรียในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม

1. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมในระบบการผลิตหญา
หวานอินทรีย 
2. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการปองกันกําจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมในระบบการผลิต
หญาหวานอินทรีย
3. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแหงหญาหวานอินทรียที่สามารถรักษา
คุณภาพของสี สารสําคัญ 

เชียงใหม

119 4161995 โครงการวิจัยการ
ศึกษาการผลิตกระเจ๊ียบแดง
อินทรียในภาคเหนือ

1. เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีการปลูกกระเจ๊ียบแดงในรูปแบบเกษตรอินทรีย
2. เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑจากกระเจ๊ียบแดงอินทรีย

เชียงใหม

120 4161809 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขมิ้น
ชันอินทรียในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง

1. เพ่ือเปรียบเทียบวิธีการจัดการโรคเห่ียวในการผลิตขม้ินชันอินทรีย
2. เพ่ือศึกษาสัดสวนท่ีเหมาะสมของการใชปุยหมักรวมกับปุย PGPR-1 ในแปลง
ปลูกขม้ินชันอินทรีย
3. เพ่ือเปรียบเทียบวิธีการใชปุยหมักรวมกับปุย PGPR-1 ในแปลงปลูกขม้ินชัน
อินทรีย
 

ลําปาง

121 4161560 โครงการวิจัยและ
พัฒนาการตรวจสอบความมีชีวิต
และวิธีเก็บรักษาละอองเกสรที่
เหมาะสมของพืชผักและพืชสวน

1. เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสอบความมีชีวิตของละอองเกสรพืชผักและพืชสวน

2. เพื่อศึกษาวิธีการเก็บรักษาละอองเกสรพืชผักและพืชสวน

กรุงเทพมหานคร, ขอนแกน,
เชียงใหม, พิษณุโลก, ลพบุรี,
สระบุรี

122 4161584 โครงการวิจัยและ
พัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธุพืชผักและไมดอก

1. เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุฟกแฟง สําหรับการ
ทดสอบในหองปฏิบัติการ
2. เพื่อพัฒนาวิธีการประเมินความแข็งแรงของเมล็ดพันธุมะเขือเปราะ 

กรุงเทพมหานคร, ขอนแกน,
เชียงใหม, ลพบุรี

123 4162023 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบ
เมล็ดตอคุณภาพเมล็ดพันธุพริก
และมะเขือเทศ

1. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุรวมกับสารปองกันกําจัดโรค
แอนแทรคโนสพริกท่ีเกิดจากเช้ือ Colletotrichum spp. 
2. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุรวมกับเช้ือจุลินทรียปฏิปกษเพ่ือ
ปองกันกําจัดโรคเห่ียวเขียวมะเขือเทศท่ีเกิดจากเช้ือ Ralstonia solanacearum
3. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุรวมกับเช้ือจุลินทรียปฏิปกษเพ่ือ
ปองกันกําจัดโรคเห่ียวเหลืองมะเขือเทศท่ีเกิดจากเช้ือ Fusarium oxysporum
f.sp. lycopersici
 

กาฬสินธุ, ขอนแกน,
เชียงใหม, พิษณุโลก,
ศรีสะเกษ, สกลนคร,
หนองคาย

124 4162061 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการพอกเมล็ด
พันธุพืชตระกูลผักกาดหอมเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

1. คนหาชนิดของวัสดุพอก วัสดุประสาน และสัดสวนท่ีเหมาะสมสําหรับการพอก
เมล็ดพันธุผักกาดหอม

2. สรางตํารับการพอกเมล็ดพันธุรวมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตและธาตุ
อาหารที่เหมาะสมสําหรับ เมล็ดพันธุผักกาดหอม

3. ตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุหลังการพอก คุณภาพเมล็ดพันธุหลังการ
เก็บรักษาในสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกันของเมล็ดพันธุผักกาดหอมพอก

กรุงเทพมหานคร, ขอนแกน

125 4162207 โครงการวิจัยพัฒนา
ระบบการรับรองมาตรฐานการ
ตรวจสอบคุณภาพปุยตาม
มาตรฐานสากล

1. เพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะหและตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหปุยเคมีปุย
อินทรียปุยอินทรียเคมีปุยชีวภาพตามมาตรฐานISO/IEC 17025 : 2017
2. เพื่อศึกษาความเสถียรของธาตุอาหารรองในปุยเคมี
3. เพื่อศึกษาเกณฑคลาดเคลื่อนของการวิเคราะหธาตุอาหารเสริมในปุยเคมี

กรุงเทพมหานคร, ขอนแกน,
จันทบุรี, ชลบุรี, ชัยนาท,
เชียงใหม, นครปฐม,
พระนครศรีอยุธยา, พิษณุโลก,
สงขลา, สมุทรปราการ,
สุราษฎรธานี, อุบลราชธานี

126 4161677 โครงการวิจัยพัฒนา
และจัดทําเกณฑมาตรฐานการ
ตรวจรับรองสารปรับปรุงดิน
(ปูนมารล ปูนโดโลไมทปูนขาว

1. เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจคัดกรองสารปรับปรุงดินปูนมารล ปูนโดโลไมท ปูนขาว
และยิปซัม 
2. เพ่ือพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห และตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะห
คุณภาพสารปรับปุรงดินปูนมารล ปูนโดโลไมท ปูนขาว และยิปซัม

กรุงเทพมหานคร, ขอนแกน,
จันทบุรี, ชัยนาท, เชียงใหม,
พิษณุโลก, สงขลา,
สุราษฎรธานี, อุบลราชธานี
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และยิปซัม)
127 4161696 โครงการวิจัยและ

พัฒนาเทคนิคการทดสอบแบบ
สารรวมและสารเดี่ยวในการ
วิเคราะหผลิตภัณฑวัตถุอันตราย
ทางการเกษตรที่จําหนายในทอง
ตลาด

1. เพ่ือศึกษาเทคนิควิธีทดสอบแบบสารรวม (Multi-pesticides) ของสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืช เพ่ือประยุกตใชในการวิเคราะหผลิตภัณฑชีวภัณฑและสารสกัดจาก
พืช ท่ีไมทราบชนิด (Unknown sample) 
2. เพ่ือตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหปริมาณสารสําคัญอิมิดาโคลพริด
(imidacloprid) อะซอกซีสโตรบิน (azoxystrobin) และอะบาเมกติน
(abamectin) ในผลิตภัณฑสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือการขอขยายขอบขายการ
รับรอง ISO/IEC 17025:2017  
3. เพื่อตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหปริมาณสารสําคัญ  ฟโพรนิล
(fipronil) และ อิมิดาโคลพริด (imidacloprid), ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran)ใน
ผลิตภัณฑสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือการขอขยายขอบขายการรับรอง ISO/IEC
17025:2017
4. เพ่ือตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหปริมาณสารสําคัญ  คารเบนดาซิม
(carbendazim) พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl) และ แลมบดา-ไซฮาโล
ทริน (lambda-cyhalothrin) ในผลิตภัณฑสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือการขอ
ขยายขอบขายการรับรอง ISO/IEC 17025:2017   
5. เพ่ือตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหปริมาณสารสําคัญ  ไซม็อกซานิล
(cymoxanil) และไอซอกซาฟลูโทล (isoxaflutole) ในผลิตภัณฑสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชเพ่ือไดวิธีวิเคราะหท่ีผานการตรวจสอบความใชไดของสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชตามมาตรฐานมาจัดทําSOPs ท่ีเปนมาตรฐานของหองปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร, จันทบุรี,
เชียงใหม, อุบลราชธานี

128 4161697 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ในผลิตภัณฑวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร

- เพ่ือตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชใน
ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายทางการเกษตร

กรุงเทพมหานคร, จันทบุรี

129 4141406 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตออย
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะ
สมกับพื้นที่เฉพาะ

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตออยโดยการเก็บเก่ียวออยสด การ
จัดการนํ้า และการจัดการปุยเคมีรวมกับระบบใหนํ้าอยางเหมาะสม
2. เพ่ือพัฒนาการใชเทคนิค SCMR ในการประเมินปริมาณไนโตรเจนในใบออย
3. เพ่ือทดสอบและขยายผลเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิตออย
ในเขตอาศัยน้ําฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง   

ขอนแกน, นครราชสีมา,
บุรีรัมย, มหาสารคาม,
รอยเอ็ด, ระยอง, สุพรรณบุรี,
สุรินทร

130 4151477 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ขาวโพดเลี้ยงสัตวอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
พื้นที่เฉพาะ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยการจัดการระบบการใหนํ้า
ปุย และอัตราประชากร รวมทั้งการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม
2. เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตวลูกผสมพันธุดีเดน
3. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวและ
เทคโนโลยีการปองกันกําจัดหนอนกระทูขาวโพดลายจุดในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนลาง

กรุงเทพมหานคร,
กําแพงเพชร, เชียงใหม, ตาก,
นครราชสีมา, นครสวรรค,
นาน, พิษณุโลก, เพชรบูรณ,
แพร, มหาสารคาม, ยโสธร,
รอยเอ็ด, ลพบุรี, สุโขทัย,
อุทัยธานี, อุบลราชธานี

131 4161803 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมัน
สําปะหลังอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมเฉพาะพื้นที่

1. เพื่อวิจัยเทคโนโลยีการจัดการปุยรวมกับระบบใหนํ้าในการผลิตมันสําปะหลัง
อยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนในใบมันสําปะหลังอยางเรง
ดวนดวยเทคนิค SCMR
3. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังโดยใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย และการปรับปรุง
ดินดวยระบบปลูกมันสําปะหลังรวมกับพืชตระกูลถ่ัว 
4. เพ่ือศึกษาใชปุยในการผลิตมันสําปะหลังอยางถูกตอง แมนยําสอดคลองกับ
จํานวนประชากรในการผลิตมันสําปะหลังอยางมีประสิทธิภาพ   

ขอนแกน, นครราชสีมา,
ระยอง

132 4161650 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตปาลม
นํ้ามันอยางยั่งยืน

1.วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการนํ้า การจัดการธาตุอาหารของดินอยาง
แมนยําเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเฉล่ียไมต่ํากวา 4.5 ตันตอไรตอป
2.วิจัยและพัฒนาเทคนิคประเมินธาตุอาหารในดินและใบปาลมนํ้ามัน สมบัติทาง
กายภาพและทางเคมี อยางรวดเร็ว แมนยําและประหยัด สําหรับการจัดการธาตุ

กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครพนม,
นครศรีธรรมราช,
ประจวบคีรีขันธ, พังงา,
พัทลุง, ระนอง, สงขลา,
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อาหารปาลมนํ้ามัน 
3.วิจัยและพัฒนาเทคนิคการประเมินปริมาณและคุณภาพนํ้ามันปาลม เพื่อ
สนับสนุนการผลิตปาลมนํ้ามันคุณภาพตามมาตรฐาน มกษ 5702-2562
4.วิจัยและพัฒนาเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมของสวนปาลมนํ้ามันเพื่อเพิ่มราย
ไดเกษตรกร
5.การขยายผลนวัตกรรมการผลิตปาลมนํ้ามันเพื่อการใชประโยชนในพื้นที่เฉพาะ
อยางเหมาะสม

สุราษฎรธานี, หนองคาย,
อุบลราชธานี

133 4162034 โครงการวิจัยและ
พัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะแบบตู
คอนเทนเนอรสําหรับการผลิต
พืชผักและสมุนไพร

1. เพ่ือวิจัยและพัฒนาตนแบบโรงเรือนอัจฉริยะแบบตูคอนเทนเนอรสําหรับการ
ผลิตพืชผักและสมุนไพรที่เหมาะสมสําหรับการผลิตในโรงงานผลิตพืชขนาดเล็ก
(Plant Factory)
2. เพื่อทดสอบความยาวคลื่นแสงและปริมาณแสงที่เหมาะสมสําหรับการผลิตพืช
ผักและสมุนไพรโดยการใชแสงเทียมจากหลอด LED ในโรงงานผลิตพืชขนาดเล็ก
(Plant Factory)
3. เพ่ือทดสอบระบบการควบคุมคารบอนไดออกไซดท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิต
พืชผักและสมุนไพรในโรงงานผลิตพืชขนาดเล็ก (Plant Factory)

กรุงเทพมหานคร, ขอนแกน,
ปทุมธานี, พังงา, สมุทรสาคร,
สุราษฎรธานี

134 4162143 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเคร่ืองดักจับแมลง
อัตโนมัติสําหรับไมดอกเพ่ือลด
การระบาดของเพลี้ยไฟในโรง
เรือนอัจฉริยะ

1.พัฒนาเคร่ืองดักจับแมลงแบบอัตโนมัติเพ่ือชวยกําจัดเพล้ียไฟ
2.พัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดลอมในโรงเรือนไมดอกเพ่ือชวยลดการระบาด
ของเพลี้ยไฟ

จันทบุรี, ราชบุรี, ศรีสะเกษ,
อุบลราชธานี

135 4182261 โครงการวิจัยและ
พัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะสําหรับ
การผลิตหัวพันธุมันฝรั่ง

- พัฒนาโรงเรือนสําหรับการผลิตหัวพันธุมันฝร่ังดวยระบบควบคุมอัตโนมัติ เพ่ือให
สามารถผลิตหัวพันธุ มันฝร่ังปลอดโรค และสามารถลดตนทุนการผลิตได

เชียงใหม

136 4182250 โครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบควบคุมการระบาย
อากาศและความชื้นสัมพัทธ
แบบอัตโนมัติภายในโรงเรือน
ปลูกผักระบบเปดเขตพ้ืนท่ีฝนตก
ชุก

1. พัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมการระบายอากาศ และควบคุมความชื้นสัมพัทธ
ภายในโรงเรือนระบบเปดใหเหมาะสมกับการปลูกผัก 
2. ลดความเส่ียงการเกิดโรคเน่ืองจากความช้ืนภายในโรงเรือนท่ีสูงมากเกินไป

สุราษฎรธานี

137 4182362 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีระบบการปลูก
พืชผักแนวต้ังในโรงเรือนโดยใช
แสงธรรมชาติรวมกับการใชแสง
เทียมแบบอัจฉริยะ

1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกพืชผักแนวต้ังแบบ A-Frame โดยใชวัสดุ
ปลูกแบบไมใชดิน ในระบบโรงเรือน
2. พัฒนาเทคโนโลยีระบบส่ังการเปดปดหลอดไฟอัตโนมัติ โดยใชเซนเซอรวัดแสง
รับคาและส่ังงานผานชุดควบคุมอัตโนมัติ
3. ทดสอบใชอุปกรณส่ังการเปดปดหลอดไฟอัตโนมัติ ใหเหมาะสมกับจํานวน
ช่ัวโมงแสงตอวันท่ีเหมาะสมตอการปลูกพืชในแตละฤดู

กาฬสินธุ, ขอนแกน

138 4222580 โครงการวิจัยและ
พัฒนาหุนยนตเก็บผลสตรอเบอร
ร่ีในโรงเรือน

1. เพ่ือวิจัยและพัฒนาหุนยนตแบบเคล่ือนท่ีอัตโนมัติสําหรับเก็บผลสตรอเบอรร่ีใน
โรงเรือน

เชียงราย, เชียงใหม

139 4161828 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเครื่องตรวจวัดคุณภาพ
ของมะพราวนํ้าหอมโดยเทคนิค
ที่มีศักยภาพความถวงจําเพาะ
การประมวลผลภาพและคลื่น
เสียง

1. เพื่อศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณภาพ (ความออนแก) ผลมะพราวของเกษตรกร
หรือผูประกอบการท่ีมีการปฏิบัติกันมา คือ การสังเกตสีท่ีบริเวณข้ัวของผล
มะพราว (การประมวลผลภาพ) การดีดหรือเคาะผลมะพราวเพื่อฟงเสียง (ความถี่
คลื่นเสียง) และการลอยนํ้า (ความถวงจําเพาะ)
2. เพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรสําหรับการตรวจสอบคุณภาพผลมะพราวดวย
เทคนิคการประมวลผลภาพ การใชคลื่นเสียง และการใชความถวงจําเพาะ
 

 

นครปฐม, ปทุมธานี, ราชบุรี,
สมุทรสงคราม

140 4161833 โครงการวิจัยการ
ศึกษาวิจัยระบบตรวจวัดความ

- เพ่ือวิจัยระบบตรวจวัดความสุกแกของทุเรียนดวยคล่ืนเสียงสําหรับผูคาปลีก
ทุเรียนภายในประเทศ

จันทบุรี, ปทุมธานี, ศรีสะเกษ
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สุกแกของทุเรียนดวยคล่ืนเสียง
สําหรับผูคาปลีกทุเรียนภายใน
ประเทศ

141 4222595 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเคร่ืองคัดคุณภาพผลสต
รอเบอรร่ีโดยเทคนิคการ
ประมวลผลภาพ

- เพ่ือวิจัยและพัฒนาเคร่ืองคัดคุณภาพผลสตรอเบอรร่ีโดยเทคนิคประมวลผลภาพ
 

เชียงราย, เชียงใหม, ลําปาง

142 4222723 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเคร่ืองคัดแยกน้ําหนัก
เมล็ดกาแฟระบบนํ้าหนัก
จําเพาะแบบอัตโนมัติ

- เพ่ือวิจัยและพัฒนาเคร่ืองคัดคุณภาพผลสตรอเบอรร่ีโดยเทคนิคประมวลผลภาพ เชียงราย, เชียงใหม, นาน,
แมฮองสอน, ลําปาง

143 4162037 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเคร่ืองคัดแยกเมลอนโดย
น้ําหนักอัตโนมัติ

- เพ่ือวิจัยและพัฒนาเคร่ืองคัดแยกน้ําหนักผลเมลอนแบบอัตโนมัติ สามารถลด
ระยะเวลาในการคัดลงไมนอยกวา 2 เทา ประหยัดแรงงานในการคัดขนาดไมนอย
กวา 2 เทา มีราคาถูกเหมาะสมกับการผลิตของกลุมเกษตรกรหรือผูประกอบการ
รายยอย

เชียงใหม, นครราชสีมา,
บุรีรัมย, ลําพูน

144 4192479 โครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบปญญาประดิษฐ
สําหรับโรงเรือนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ
พืชผัก

1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมระบบควบคุมอัจฉริยะของโรงเรือนในการดูแลและเฝา
ระวังในการผลิตเมล็ดพันธุพืชในโรงเรือนระบบเปดและระบบปดเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตในฤดูกาลตางๆ
2. วิจัยและพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลการเจริญเติบโตของพืชและควบคุม
สภาพแวดลอมแบบ Real time ดวยระบบ IOT รวมกับการคํานวณขั้นสูงตาม
หลักพลศาสตรวิศวกรรมโดยใช Computational Fluid Dynamics เพ่ือแสดงผล
และอิทธิพลของปจจัยตอการผลิตเมล็ดพันธุพืช
3. เพื่อพัฒนาระบบการนําขอมูล Big Data ในการประมวลผลจากระบบควบคุม
อัจฉริยะมาพัฒนาระบบAI (Artificial Intelligence) สําหรับการผลิตท่ีผลผลิต
สูงสุด

 

ขอนแกน, หนองคาย

145 4182259 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ด
พันธุมะเขือเทศเชอร่ี เพ่ือรองรับ
ระบบเทคโนโลยีแบบแมนยําใน
โรงเรือน

1. เพ่ือศึกษาผลของโรงเรือนท่ีมีตอการผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุมะเขือเทศ

2. เพ่ือศึกษาผลของจัดการน้ํา ธาตุอาหาร แสง อุณหภูมิท่ีมีตอผลผลิตและ
คุณภาพเมล็ดพันธุมะเขือเทศในระบบโรงเรือน

3. เพ่ือทดสอบผลของเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุมะเขือเทศเชอร่ีในโรงเรือน
ระบบแมนยําท่ีมีตอผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ

ขอนแกน, หนองคาย

146 4161593 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชเศรษฐกิจในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

1. เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังพันธุระยอง 15 เพ่ือเก็บเก่ียวอายุ
ไมเกิน 8 เดือน 
2. เพื่อทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออยคั้นนํ้าที่
ปลอดภัย
3. เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีการปองกันกําจัดแมลงวันทองพริกแบบผสมผสาน

บุรีรัมย, มหาสารคาม, ยโสธร,
รอยเอ็ด, อุบลราชธานี

147 4151454 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชสมุนไพรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสมุนไพรให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ไดมาตรฐานระดับปลอดภัยหรือมาตรฐานเกษตรกร
อินทรีย

2. เพื่อสรางเกษตรกรและชุมชนตนแบบการผลิตและแปรรูปสมุนไพร ขยายผล
สรางเครือขายใหกับเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย และเชื่อมโยงการตลาด

บุรีรัมย, ยโสธร, รอยเอ็ด,
ศรีสะเกษ, สุรินทร,
อํานาจเจริญ, อุบลราชธานี

148 4161572 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

1. เพื่อศึกษาพันธุเสาวรสที่ใหผลผลิตสูงและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จังหวัด
บุรีรัมย

นครราชสีมา, บุรีรัมย,
มหาสารคาม
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การผลิตพืชทองถ่ินในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนลาง 2. เพื่อศึกษาชวงเวลาการเขาทําลายของหนอนเจาะผลมะขามเทศและการ

ปองกันกําจัด

3. เพื่อศึกษาระยะหอผลและวัสดุหอผลที่เหมาะสมสําหรับการผลิตมะขามเทศ
คุณภาพ

4. เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันแกวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

5. เพ่ือศึกษาอายุเก็บเก่ียวมันแกวท่ีใหสารสําคัญสูงสําหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ
เวชสําอาง

6. เพื่อทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมะขามเทศ เสาวรส และมันแกว ที่เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ีจังหวัด

นครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดมหาสารคาม

7. เพื่อขยายผลเทคโนโลยีการผลิตเสาวรสและมันแกวคุณภาพที่เหมาะสมใน
พื้นที่จังหวัดบุรีรัมยและ

จังหวัดมหาสารคาม
149 4161734 โครงการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชหลังนาภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนลาง

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชหลังนาใชนํ้านอยที่เหมาะสมกับพื้นที่
เกษตรในภูมินิเวศเกษตรและสังคมแตละจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง
2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรตนแบบศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร และเครือขายเกษตรกรตนแบบท่ีสามารถใชเปนแหลงศึกษาเรียนรู และ
ขยายผลเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชหลังนาใชนํ้านอยโดย การเพิ่มการใช
ประโยชนพื้นที่นาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในภูมินิเวศนเกษตรและสังคมแตละจังหวัด
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
3. เพ่ือพัฒนาชุมชนการผลิตพืชหลังนาใชน้ํานอย ใหเกิดการผลิตและบริโภค
สินคาเกษตรปลอดภัยตามหลักอินทรีย และ GAP ภายใตการผลิตในระบบศูนย
เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และเครือขายเกษตรกร
4. เพ่ือยกระดับผลผลิตและคุณภาพถ่ัวเขียวในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ลางใหสูงข้ึน

บุรีรัมย, มหาสารคาม, ยโสธร,
รอยเอ็ด, สุรินทร,
อํานาจเจริญ, อุบลราชธานี

150 4232802 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเคร่ืองทอดสุญญากาศ
อัตโนมัติโดยเทคนิคการควบคุม
แบบสมองกลฝงตัว

- เพ่ือวิจัยและพัฒนาเคร่ืองทอดสุญญากาศอัตโนมัติโดยเทคนิคการควบคุมแบบ
สมองกลฝงตัว สําหรับการทอดผักหรือผลไม

กาฬสินธุ, ขอนแกน,
นครพนม, มุกดาหาร,
ศรีสะเกษ, อุดรธานี

151 4222763 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเครื่องกวนระเหยนํ้าใน
ภาวะสุญญากาศแบบควบคุม
การทํางานอัตโนมัติสําหรับทํา
น้ําออยเขมขนและน้ําเช่ือม

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่องกวนระเหยนํ้าภายใตภาวะความดันสุญญากาศ
สําหรับการทําน้ําออยเขมขน และน้ําเช่ือมจากออย โดยใชระบบควบคุมการ
ทํางานใหมีความแมนยําและงายตอการใชงานและบํารุงรักษา

2. เพ่ือเผยแพรเทคโนโลยีเคร่ืองกวนระเหยน้ําภายใตความดันสุญญากาศ ใหแก
เกษตรกร ผูประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในการผลิตผลิตภัณฑจาก
ออยค้ันน้ํา และน้ําผลไมบางชนิด

ขอนแกน

152 4192488 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเคร่ืองอบลมรอนแบบถาด
อัจฉริยะสําหรับการลดความชื้น
ผลิตผลเกษตร

1. สามารถวัดวิเคราะหและแสดงผลความชื้นผานหนาจอ LED 
2. สามารถควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสมกับผลิตผลเกษตรท่ีกําลังอบลดความช้ืน
3. สามารถเปดปดลิ้นระบายความชื้นใหเหมาะสมกับความชื้นที่ลดลง 
4. สามารถปดเคร่ืองเม่ือไดความช้ืนท่ีกําหนด  
5. สามารถดูขอมูลและปดเปดเคร่ืองผานมือถือได

ชุมพร, ประจวบคีรีขันธ

153 4161920 โครงการวิจัยการ - เพื่อพัฒนาการจัดการผลิตคะนา พริก และมะเขือเทศในโรงเรือนใหมี นครปฐม, เพชรบูรณ, สุโขทัย,

เอกสารแนบ 2
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จัดการเทคโนโลยีการผลิตคะนา
พริก และมะเขือเทศในโรงเรือน
อัจฉริยะ

ประสิทธิภาพดวยระบบอัจฉริยะ สุพรรณบุรี

154 4161502 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก
ใน Plant factory artificial
light : PFAL เพื่อพัฒนา
เปนการคา

- เพ่ือศึกษาวิธีการผลิตพืชผักใน Plant factory artificial light: PFAL เพื่อ
พัฒนาเปนเชิงการคา

 

กรุงเทพมหานคร, เชียงราย,
เชียงใหม, สมุทรสาคร

155 4161858 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคนิคการพนสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชสวน
และสารปองกันกําจัดแมลงศัตรู
ผักดวยเคร่ืองพนอากาศยานไร
คนขับ (UAV)

1. เพ่ือหาเทคนิคการพนสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชสวนโดยการใชอากาศยาน
ไรคนขับ
2. เพ่ือหาเทคนิคการพนสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชผักโดยการใชอากาศยาน
ไรคนขับ

กาญจนบุรี, ชลบุรี, เพชรบุรี

156 4161505 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการปองกัน
กําจัดแมลงศัตรูพืชผักแบบ
แมนยํา

1. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการปองกันกําจัดศัตรูพืชผักอยางแมนยําในคะนา และ
กะหล่ําปลี 
2. จัดทําฐานขอมูลรายละเอียด (Passport data) ของแมลงศัตรูผัก การระบาด
เทคโนโลยีการปองกันกําจัด ใหสามารถสืบคนไดอยางรวดเร็วและถูกตอง

กาญจนบุรี, นครปฐม,
เพชรบูรณ

157 4162035 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุไมผลพื้นเมืองในเขต
ภาคใตตอนบน

1. เพื่อคัดเลือกสายพันธุสมโอพื้นเมือง ทุเรียนพื้นเมือง เงาะพื้นเมือง และ
ลางสาดเกาะสมุย ท่ีมีศักยภาพในเชิงการคาในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน 
2. เพื่อศึกษาลักษณะทางชีวโมเลกุลและคุณคาทางโภชนาการของสมโอพื้นเมือง
ทุเรียนพื้นเมือง เงาะพื้นเมือง และลางสาดเกาะสมุย ที่ลักษณะดีเดนของภาคใต
ตอนบน  

ชุมพร, พังงา, สุราษฎรธานี

158 4162178 โครงการวิจัยเปรียบ
เทียบพันธุจําปาดะที่มีศักยภาพ
ในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาพันธุพืชทองถิ่นสายพันธุดีที่มีศักยภาพในเชิงการคาในพื้นที่
ภาคใตตอนบน ใหไดเปนพันธุแนะนําของกรมวิชาการเกษตร
2. เพื่อศึกษา ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตร
และพัฒนานวัตกรรมวิชาการเกษตรสําหรับใชเพื่อการผลิตพืชทองถิ่นที่เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน
3. เพ่ือพัฒนาแปลงตนแบบการผลิตพืชทองถ่ิน และขยายผลสูชุมชน สําหรับเปน
ทางเลือกในการผลิตพืชและสรางรายไดใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน
 

ตรัง, ระนอง

159 4161700 โครงการวิจัยพันธุ
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
สะตอ ระยะที่ 2

1. เพ่ือทดสอบพันธุสะตอท่ีเหมาะสมในสภาพพ้ืนท่ีภาคใต
2. เพ่ือเปรียบเทียบสะตอลูกผสมท่ีไดจาการผสมพันธุ
3. เพื่อศึกษาการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมตอผลผลิตและคุณภาพสะตอ
4. เพ่ือศึกษาการผลิตสะตอพันธุตรัง 1 ท่ีปลูกระยะชิด
5. เพ่ือประเมินศักยภาพของถุงคลุมฝกสะตอ ในการจัดการศัตรูพืช
6. เพื่อประเมินความเหมาะสมของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชตอการการ
ตอบสนองของเมล็ด และก่ิงพันธุตนสะตอพันธุตรัง 1

ชุมพร, ตรัง, นราธิวาส

160 4161910 โครงการวิจัยการ
ผลิตแตงโมในพื้นที่บานไมขาว
จ.ภูเก็ต

1. เพ่ือศึกษาศักยภาพของพ้ืนท่ีบานไมขาวตอการผลิตแตงโม และยกระดับ
ปริมาณผลผลิตของเกษตรกร 
2. เพื่อนําเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรทดสอบและพัฒนาการผลิตแตงโม
บานไมขาว โดยขอมูลท่ีไดจะนําไปสูการสนับสนุนสูการขอข้ึนทะเบียนส่ิงบงช้ีทาง
ภูมิศาสตร
3. เพื่อการสํารวจเชื้อสาเหตุโรคและแมลงศัตรูพืชในสภาพการผลิตแตงโมพื้นที่
บานไมขาว

ภูเก็ต

161 4161674 โครงการวิจัยการ
ผลิตทุเรียนพันธุสาลิกาในพ้ืนท่ี
ภาคใตตอนบน

1. ศึกษาการคัดเลือกสายตนทุเรียนพันธุสาลิกาในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน 
2. ศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตทุเรียนพันธุสาลิกาในพื้นที่จังหวัดพังงา

พังงา

162 4161667 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่ม 1. ทดสอบศักยภาพการปลูกและการใหผลผลิตของมะมวงเบา สายตนตางๆ กระบี่, ชุมพร, ตรัง,

เอกสารแนบ 2
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ประสิทธิภาพการผลิตมะมวง
เบาในพ้ืนท่ีภาคใต

2. พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะมวงเบาในระบบปลูกระยะชิด
3. พัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยการควบคุมระยะ
เวลาการใหผลผลิตที่เหมาะสมของมะมวงเบา

นครศรีธรรมราช, พังงา,
พัทลุง, ภูเก็ต, ระนอง, สงขลา,
สุราษฎรธานี

163 4182275 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักพื้น
บานกินยอดท่ีมีศักยภาพทางการ
คาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี

1. เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการทรงพุมและระยะปลูกของผัก
พื้นบานกินยอดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี
2. เพ่ือศึกษาการจัดการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชท่ีสําคัญของผักพ้ืนบาน
กินยอดในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี
3. เพ่ือทดสอบและสรางแปลงตนแบบการผลิตผักพ้ืนบานกินยอดมีศักยภาพเพ่ือ
พัฒนาเปนพืชทางการคาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานีและยกระดับมาตรฐาน
สินคาสูมาตรฐาน GAP    
 

สุราษฎรธานี

164 4161969 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมันอนสู
พืชเศรษฐกิจภาคใตตอนบน

1. เพื่อสํารวจ รวมรวมศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรและการพัฒนาในรอบป
ของมันอนในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน
2. เพ่ือศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดของมันอน และแนวทางการใช
ประโยชนจากมันอนในเชิงเศรษฐกิจ
3. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันอนสูคุณภาพมาตรฐานในเชิงพาณิชย
 

นครศรีธรรมราช,
สุราษฎรธานี

165 4162153 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตเทายาย
มอมในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน

1. เพื่อศึกษา สํารวจ รวบรวม และคัดเลือกสายตนเทายายมอมที่มีลักษณะเดนใน
พ้ืนท่ีภาคใตตอนบน
2. ทดสอบ เปรียบเทียบการปลูกในวัสดุปลูกในรูปแบบโรงเรือนพรางแสง และการ
ปลูกในสภาพแปลงเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อ
สามารถตอยอดใหเกษตรกรมีทางเลือกการผลิตพืช และสรางรายไดเสริมไดใน
อนาคต

ชุมพร, สุราษฎรธานี

166 4192375 โครงการวิจัยการ
ศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ
และการจัดการหลังการเก็บ
เก่ียวปลาไหลเผือกในพ้ืนท่ีภาค
ใตตอนบน

1. เพื่อศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลาไหลเผือกในปริมาณมากในเวลาอัน
ส้ันในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน
2. เพื่อศึกษาและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และแปรรูปผลผลิตจากราก
ปลาไหลเผือกที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยตอผูบริโภคที่สามารถสรางมูลคา
เพิ่มแกผลผลิต และสรางรายไดที่เพิ่มขึ้นแกเกษตรกรและผูที่สนใจ

กรุงเทพมหานคร, ระนอง

167 4161763 โครงการวิจัยการ
สํารวจและคัดเลือกพันธุฟา
ทะลายโจรทองถิ่นที่มีสารออก
ฤทธ์ิสูงในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน

1. เพื่อรวบรวมพันธุฟาทะลายโจรที่มีสารสําคัญสูงในพื้นที่ภาคใตตอนบน
2. เพ่ือคัดเลือกสายพันธุฟาทะลายโจรคุณภาพสูง ดวยนวัตกรรมอุปกรณตรวจวัด
สารออกฤทธิ์กลุมแลคโตนในฟาทะลายโจรแบบพกพา (handheld deriver
spectrophotometer)
3. เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการเก็บเกี่ยวฟาทะลายโจรที่
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน
4. รวบรวมเมล็ดพันธุฟาทะลายโจรเพื่อเปนแหลงกระจายพันธุสูเกษตรกรในการ
เพิ่มพื้นที่ปลูก
5. เผยแพรเทคโนโลยีการผลิตดานพันธุ ดานการเพิ่มผลผลิตสารสําคัญ และการ
เก็บเก่ียวเพ่ือสงเสริมใหเปนพืชทางเลือกแกเกษตรกร

สุราษฎรธานี

168 4222620 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุมะขามปอมทองถิ่น
ภาคใตสูการใชประโยชน
ทางการแพทย

1. เพื่อคัดเลือกใหไดสายพันธุมะขามปอมที่มีสารสําคัญทางยาและใหผลผลิตสูง
สําหรับเปนพันธุแนะนําของกรมวิชาการเกษตรปลูกในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน 
2. เพ่ือเปนแปลงสาธิตพันธุ ตนแบบการปลูก และแปลงผลิตพันธุดี เพ่ือขยายผลสู
ชุมชนในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน
3. ไดขอมูลสําหรับประกอบการจัดทําเอกสารวิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม GAP

ชุมพร, ตรัง

169 4182252 โครงการวิจัยและ
พัฒนาขมิ้นชันเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมอาหารและ
สมุนไพร

1. เพื่อศึกษาพันธุขมิ้นชันที่มีศักยภาพสําหรับการผลิตและใชประโยชนระดับ
อุตสาหกรรมอาหารและสมุนไพร
2. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการผลิตขมิ้นชันที่เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและ
สมุนไพรสําหรับพัฒนาระบบการปลูกเพื่อรองรับการเกษตรแบบอินทรีย

ตรัง

170 4161950 โครงการวิจัยพัฒนา
พันธุบัวบกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ

- เพ่ือปรับปรุงพันธุบัวบกใหไดพันธุบัวบกสายตนท่ีใหผลผลิตและสารสําคัญสูงกวา
พันธุท่ีเกษตรกรปลูกท่ัวไป ในแหลงปลูกท่ีเหมาะสม

นครปฐม, แพร, สุโขทัย
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สารสําคัญ
171 4162098 โครงการวิจัยพัฒนา

พันธุกระชายดําเพื่อเพิ่มคุณภาพ
1. เพื่อใหไดสายพันธุกระชายดําพันธุใหมที่มีปริมาณสารสําคัญสูง และเหมาะสม
กับพ้ืนท่ีปลูก
2. เพ่ือศึกษาวิจัยขอมูลทางดานเทคนิคทางสถิติในการปฏิบัติงานวิจัย สําหรับใช
เปนมาตรฐานแปลงทดลองกระชายดํา

เพชรบูรณ

172 4162051 โครงการวิจัยพัฒนา
พันธุและเทคโนโลยีการผลิต
มะขามปอมในภาคใต

1. เพื่อใหไดพันธุมะขามปอมลูกผสมที่มีปริมาณสารสําคัญและใหผลผลิตสูง
เหมาะสมในการปลูกในภาคใต
2. เพื่อทราบอายุการเก็บเกี่ยวผลมะขามปอมที่เหมาะสมในการปลูกในภาคใต
เพื่อมีปริมาณสารสําคัญทางยาสูง
3. ไดรูปแบบและวิธีการตัดแตงและควบคุมทรงพุมมะขามปอมที่เหมาะสมในภาค
ใต
4. ไดขอมูลสําหรับประกอบการจัดทําเอกสารวิชาการเกษตรดีที่เหมาะสมมะขาม
ปอม (GAP) 

กระบ่ี, ตรัง, สงขลา

173 4161827 โครงการวิจัยและ
พัฒนาการผลิตสมุนไพรคุณภาพ
(ขม้ินชัน พลูคาว บัวบก) ใน
ระบบปลูกไมใชดิน (substrate
culture)

1. เพื่อใหไดเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารในการผลิตสมุนไพรคุณภาพของ
ขม้ินชัน พลูคาว และบัวบก ในระบบปลูกพืชไมใชดิน (substrate culture) ใน
โรงเรือน
2. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุขม้ินชันปลอดโรคในระบบปลูกไมใชดิน
(substrate culture) เชิงอุตสาหกรรม 
3. เพื่อศึกษาการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตและการใชแสงเทียมตอการเพิ่ม
ปริมาณสารเคอรคูมินอยดในผลผลิตขม้ินชันในโรงเรือน
 

เชียงราย, ตรัง, พะเยา

174 4161831 โครงการวิจัยพัฒนา
พันธุและเทคโนโลยีการผลิต
หญาหวานคุณภาพ

1. เพ่ือใหไดสายตนหญาหวานท่ีมีศักยภาพในการผลิตเชิงการคา

2. เพื่อใหไดเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมในการผลิตหญาหวาน
เชิงการคา

3. เพ่ือใหไดบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสมเพ่ือเก็บรักษาผลผลิตหญาหวานอบแหง

เชียงราย, เชียงใหม

175 4141297 โครงการวิจัยการ
ประเมินความตองการธาตุ
อาหารและการจัดการปุยตอ
ผลผลิตและคุณภาพปริมาณสาร
สําคัญของพืชสมุนไพรท่ีใช
ประโยชนจากใบ (ฟาทะลายโจร
พลูคาว วานหางจระเข)

- เพื่อศึกษาใหไดคาความตองการธาตุอาหารของฟาทะลายโจร พลูคาว วานหาง
จระเข เปนขอมูลพื้นฐานในการจัดการปุยเคมีในแปลงปลูกสมุนไพร สําหรับใช
เปนคําแนะนําการใชปุยที่เหมาะสมแกเกษตรกร.

เชียงราย, ประจวบคีรีขันธ

176 4162040 โครงการวิจัยและ
พัฒนาการผลิตมะแขวนเชิงการ
คา

1. เพ่ือคัดเลือกมะแขวนพันธุดีสําหรับเพาะปลูกเปนพืชเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใน
พ้ืนท่ีภาคเหนือ
2. เพ่ือพัฒนาวิธีการอบแหงผลผลิตมะแขวนของเกษตรกร ใหไดผลผลิตแหงท่ีมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน 
    สะอาดและถูกสุขลักษณะ 
3. เพื่อพัฒนาวิธีการเก็บรักษาผลผลิตมะแขวนแหงใหเหมาะสม สามารถคง
คุณภาพทั้งดานปริมาณนํ้ามัน
   หอมระเหย และปริมาณสารสําคัญ

เชียงใหม, นาน, แพร

177 4161938 โครงการวิจัยพันธุ
กระดอมเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพสูง

- เพ่ือคัดเลือกพันธุกระดอมสายพันธุดีผลผลิตและคุณภาพสูงกวาพันธุท่ีเกษตรกร
ใชปลูกท่ัวไปในแหลงปลูกท่ีเหมาะสม

ชัยภูมิ, นครปฐม, พิจิตร,
สุโขทัย

178 4161731 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุจันทนเทศคุณภาพ

- เพ่ือคัดเลือกใหไดพันธุจันทนเทศพดีเดนท่ีมีผลผลิตสูง รกหุมเมล็ดท่ีหนา น้ําหนัก
แหงสูง และมีปริมาณนํ้ามันหอมระเหยสูง

กระบี่, ชุมพร,
นครศรีธรรมราช, พังงา

179 4161671 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตออย

1. เพื่อศึกษาปุยอินทรียและปุยชีวภาพที่เหมาะสมในการผลิตออยระบบเกษตร
อินทรีย

ขอนแกน, สุพรรณบุรี
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อินทรีย 2. เพื่อศึกษาวิธีกําจัดวัชพืชที่เหมาะสมในการผลิตออยระบบเกษตรอินทรีย
3. เปรียบเทียบพันธุที่เหมาะสมสําหรับการผลิตออยในระบบเกษตรอินทรีย
4. ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตออยในระบบเกษตรอินทรียในพ้ืนท่ีภาคกลาง และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

180 4161795 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมัน
สําปะหลังอินทรีย

1. เพื่อประเมินพันธุมันสําปะหลังที่เหมาะสมสําหรับการปลูกแบบอินทรีย
2. เพื่อศึกษาอัตราที่เหมาะสมของปุยอินทรียแตละชนิดที่เหมาะสมตอการเจริญ
เติบโต และผลผลิตของมันสําปะหลังท่ีปลูกระบบอินทรีย

ยโสธร, อํานาจเจริญ,
อุบลราชธานี

181 4161652 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตงา
อินทรียในสภาพนาอินทรีย

- เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตงาอินทรียที่เหมาะสมในสภาพนาอินทรีย บุรีรัมย, อุบลราชธานี

182 4161751 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถ่ัวลิสง
อินทรียในสภาพนาอินทรีย

- เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงอินทรียในสภาพนาอินทรียที่เหมาะสม อุบลราชธานี

183 4192398 โครงการวิจัย
เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรม
การจัดการโรคใบดางมัน
สําปะหลัง

1. เพ่ือศึกษาเทคนิคการผลิตตนพันธุมันสําปะหลังปลอดโรคและการเพ่ิมปริมาณ
ตนพันธุมันสําปะหลังปลอดโรคดวยวิธีการ Temporary Immersion Bioreactor
(TIB)
2. เพ่ือศึกษาสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีมีฤทธ์ิในการกระตุนภูมิคุมกันของพืชตอ
เช้ือ SLCMV และการยับยั้งการเขาทําลายของแมลงหวี่ขาวและการพัฒนา
ตนแบบผลิตภัณฑของสารกระตุนภูมิคุมกันของพืชตอการเกิดโรคใบดางมัน
สําปะหลัง
3. เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ dsRNA ในการยับย้ังเช้ือ SLCMV และแมลง
หว่ีขาวพาหะโดยใชเทคโนโลยี RNAi
4. เพื่อพัฒนาชุดตรวจสอบไวรัส SLCMD สาเหตุโรคใบดางมันสําปะหลัง โดย
เทคนิค LAMP-LFICS สําหรับหองปฏิบัติการขนาดเล็กและภาคสนามและเทคนิค
Immunochromatographic strip (ICS) สําหรับเกษตรกร ตลอดจนถายทอด
เทคโนโลยีชุดตรวจสอบไวรัสใบดางมันสําปะหลังอยางรวดเร็วสูเกษตรกรและเจา
หนาท่ีตอไป

นครราชสีมา, ปทุมธานี,
ระยอง, อุบลราชธานี

184 4161984 โครงการวิจัย
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
และชักนําการผลิตสารสําคัญ
ทางเภสัชภัณฑจากพืชสมุนไพร

1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเหงาขมิ้นชันจิ๋ว (micro rhizome)  ท่ีปลอดสาร
พิษ และมีปริมาณสารสําคัญสูงขึ้น ในระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเปนสวน
ขยายพันธุสะอาดสูเกษตรกร
2. เพื่อพัฒนาการผลิต protocorm-like bodies ของกลวยไมลูกผสมสกุลหวาย
ในระบบ Bioreactor ใหมีปริมาณสารสําคัญสูงขึ้น

ตรัง, นครศรีธรรมราช,
สมุทรสงคราม, สุราษฎรธานี

185 4161994 โครงการวิจัยและ
พัฒนาชุดตรวจสารพิษตกคาง
ทางการเกษตรอยางรวดเร็ว
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช
ปลอดภัย

1. เพ่ือพัฒนาชุดตรวจสอบสารปนเปอนทางการเกษตรอยางงายดวยเทคโนโลยีดี
เอ็นเอแอปตาเมอรที่จําเพาะเจาะจงตอโลหะหนักประเภทแคดเมียมและตะกั่ว
และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช คารบาริลและไซเพอรเมทริน โดยใชเทคนิค
Electrochemical aptasensor 
2. ทดสอบความใชไดของชุดตรวจสอบอยางงายกับวิธีทางเคมี และทดสอบการใช
งานในภาคสนาม

ขอนแกน, อุบลราชธานี

186 4162024 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการกลายพันธุ
แบบแมนยําเพื่อการผลิตพืช
ปลอดภัยและย่ังยืน

1. เพ่ือพัฒนาพืชตานทานโรคดวยเทคโนโลยีการกลายพันธุแบบแมนยํา ไดแก
มะละกอตานโรคไวรัสจุดวงแหวน
2. เพื่อพัฒนาเทคนิคและวิธีการตรวจวิเคราะหพืชจากเทคโนโลยีกลายพันธุแบบ
แมนยํา ไดแก SHERLOCK LFICS homo/hetero-duplexes รวมกับ T7E1
และ Digital droplet PCR
 

กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี

187 4161764 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ด
พันธุพืชผักในระบบเกษตร
อินทรีย

1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุอินทรียพืชผักตระกูลพริกมะเขือ
ถ่ัวฝกยาว คะนา กวางตุงและ ผักชี ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมกับการผลิตเมล็ดพันธุ
ในระบบเกษตรอินทรียN
3. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุในระบบ

กาฬสินธุ, ขอนแกน, ยโสธร,
รอยเอ็ด, สุรินทร
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เกษตรอินทรีย
4. เพ่ือพัฒนาตนแบบและเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย

188 4161884 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ด
พันธุพืชไรบางชนิดในระบบ
เกษตรอินทรีย

1. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง ถ่ัวเหลืองฝกสด ขาวโพด
หวาน และ งาในระบบอินทรีย
2. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุดวยสารชีวภัณฑ และปุยบางชนิด ท่ี
มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรได  
3. เพ่ือพัฒนาตนแบบการผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง ถ่ัวเหลืองฝกสด ขาวโพดหวาน
และ งาอินทรีย โดยรวมมือเกษตรกร และ สหกรณการเกษตรใหเกิดความยั่งยืน 

เชียงใหม, พิษณุโลก, ลพบุรี,
สุราษฎรธานี

189 4161695 โครงการวิจัยการ
ทดสอบประสิทธิภาพสารปองกัน
กําจัดแมลงศัตรูพืชเพ่ือทดแทน
สารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชท่ี
กลุมสหภาพยุโรป (EU) หามใช

- เพ่ือศึกษาชนิดของสารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมสําหรับการปองกันกําจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ เพลี้ยออนฝาย และหนอน
แมลงวันชอนใบในโหระพา/กะเพรา และเพลี้ยไฟฝาย เพลี้ยออนฝายในมะระจีน
สําหรับเปนคําแนะนําทดแทนสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชเดิมท่ีกลุมสหภาพ
ยุโรปยกเลิกการใช

กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,
สุพรรณบุรี

190 4161710 โครงการวิจัยการ
บริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานใน
พืชผักเศรษฐกิจ เพ่ือสงออกกลุม
สหภาพยุโรป (EU)

- เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพริก คะนา ขาวโพดฝกออน ผักชีฝร่ัง กะเพรา/
โหระพา และมะระจีน ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กลุมสหภาพยุโรป (EU) ยอมรับ
ลดปริมาณเพล้ียไฟฝาย หนอนแมลงวันชอนใบ แมลงหว่ีขาวยาสูบ แมลงวันแตง
และแมลงวันทองพริก ใหมีปริมาณนอยท่ีสุดกอนเขาโรงคัดบรรจุ ผลผลิตไมมี
ปญหาสารพิษตกคางและปลอดภัย ไดมาตรฐานสําหรับสงออกกลุมสหภาพยุโรป
(EU)

กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,
สุพรรณบุรี

191 4162109 โครงการวิจัยอนุรักษ
เช้ือพันธุกรรมทุเรียนเพ่ือ
ประโยชนในการปรับปรุงพันธุ

- เพ่ือรวบรวม จัดจําแนกทุเรียนพันธุพ้ืนเมือง และจัดทําขอมูลฐานขอมูลเช้ือ
พันธุกรรมทุเรียนอยางนอย 80 พันธุ/สายตน ภายในป 2565-2567 สําหรับใช
เปนฐานพันธุกรรมทุเรียนของประเทศไทย การอนุรักษเช้ือพันธุกรรม การใช
ประโยชนในการปรับปรุงพันธุ และตอยอดงานวิจัยดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

จันทบุรี, ชุมพร, ตรัง, ตราด,
ยะลา, ระยอง

192 4162027 โครงการวิจัยและ
ปรับปรุงพันธุทุเรียนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแขงขัน

1. คัดเลือกพันธุทุเรียนลูกผสมท่ีมีอายุการเก็บเก่ียวส้ัน คุณภาพในการบริโภคดี
เน้ือหนาสีเหลืองเขม และเมล็ดลีบ เพ่ือการผลิตในเชิงการคาและรองรับการ
แขงขันกับตลาดตางประเทศ 
2. คัดเลือกพันธุทุเรียนลูกผสมท่ีมีคุณภาพในการบริโภคดี เน้ือหนาสีเหลืองสม-
แดง และเมล็ดลีบ เพ่ือรองรับการแขงขันกับตลาดตางประเทศ
3. เปรียบเทียบพันธุทุเรียนลูกผสมพันธุท่ีมีคุณภาพดีในดานการบริโภคผลสดและ/
หรือใชในอุตสาหกรรมแปรรูป เพ่ือเสนอเปนพันธุแนะนํา อยางนอย 2 พันธุ 

จันทบุรี, ชุมพร, ตรัง, ตราด,
ยะลา, ระยอง

193 4151498 โครงการวิจัยการคัด
เลือกพันธุทุเรียนลูกผสมใหม
และตนตอเพ่ือตานทานโรคราก
เนาโคนเนา

1. เพ่ือคัดเลือกทุเรียนลูกผสมพันธุใหมท่ีมีคุณภาพดีในดานการบริโภคผลสดและ/
หรือใชในอุตสาหกรรมแปรรูป มีความตานทานตอโรครากเนาโคนเนา 
2. เพ่ือคัดเลือกพันธุทุเรียนท่ีมีความตานทานตอโรครากเนาโคนเนาเพ่ือใชในการ
ผลิตตนตอ

จันทบุรี, ตราด, ระยอง

194 4161688 โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุกลวยตานทานโรค
ตายพราย

1.  พัฒนาพันธุพันธุกลวยนํ้าวา และกลุมประชากรกลายพันธุของกลวยหอมที่
ตานทานตอโรคตายพรายท่ี อยางนอย 3-6 สายตน

2. ไดวิธีการในการพัฒนาพันธุกลวยนํ้าวาตานทานโรคตายพราย 

กาฬสินธุ, เพชรบุรี, สุโขทัย

195 4161728 โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุและพัฒนาพันธุมัน
ฝร่ังใหตานทานตอโรคเห่ียวเขียว

- เพ่ือปรับปรุงพันธุมันฝร่ังใหมีความตานทานตอโรคเห่ียวเขียวจากแบคทีเรีย กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม,
ลําพูน

196 4161589 โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุมะเขือเทศสาย
พันธุดีของกรมวิชาการเกษตร
ตานทานโรคเห่ียวเขียวและหงิก
เหลือง

1. เพ่ือปรับปรุงพันธุมะเขือเทศสีดาศรีสะเกษ 2 ใหตานทานตอโรคเห่ียวเขียว
2. เพ่ือปรับปรุงพันธุมะเขือเทศสีดาศรีสะเกษ 2 ใหตานทานตอโรคใบหงิกเหลือง

เชียงใหม, นครพนม,
นครราชสีมา, ศรีสะเกษ,
สกลนคร

197 4162100 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุฝรั่งวิตามินซีสูง

1. เพื่อคัดเลือกพันธุฝรั่งที่มีผลผลิตและปริมาณวิตามินซีสูงมากกวา 300
มิลลิกรัม รสชาติหวานกรอบ เพื่อเหมาะสําหรับการบริโภคสด
2. เพื่อคัดเลือกพันธุฝรั่งที่มีผลผลิตและปริมาณวิตามินซีสูงมากกวา 300

นครปฐม, เลย

เอกสารแนบ 2
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มิลลิกรัม เพื่อเหมาะสําหรับการแปรรูปคั้นนํ้า
198 4162175 โครงการวิจัยการ

พัฒนาพันธุถ่ัวลันเตาฝกสดท่ีมี
ศักยภาพทางการคา

1. เพ่ือคัดเลือกพันธุถ่ัวลันเตาฝกกลมสีเขียวท่ีใหผลผลิตสูง และถ่ัวลันเตาฝกกลมสี
มวงท่ีมีปริมาณแอนโทไซยานินสูง
2. เพ่ือทดสอบศักยภาพของถ่ัวลันเตาสายพันธุท่ีผานการคัดเลือกรวมกับพันธุการ
คาในแหลงปลูกท่ีสําคัญ

เชียงราย, เลย

199 4141403 โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุมันเทศเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและคุณคาทางอาหารสูง

1. เพ่ือคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุมันเทศเน้ือสีเหลืองและสีสม สําหรับบริโภค
สดท่ีใหผลผลิตและมีคุณคาทางอาหารสูง 
2. เพ่ือคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุมันเทศเน้ือสีมวง สําหรับอุตสาหกรรมแปง 

กําแพงเพชร, พิจิตร, รอยเอ็ด,
สุโขทัย

200 4161661 โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุมะมวงเพื่อบริโภค
ผลสด

- พัฒนาพันธุมะมวงลูกผสมเพื่อบริโภคผลสุกใหมีลักษณะรสชาติเนื้อคลายนํ้า
ดอกไม ผลผลิตสูง สีสันแปลกตา เปลือกหนา ทนทานตอโรคและแมลง อายุการ
เก็บรักษานานขึ้น

นครราชสีมา, ศรีสะเกษ,
อุดรธานี

201 4161679 โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุสับปะรดเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแขงขันใน
ตลาดโลก

1. เพ่ือเปรียบเทียบพันธุสําหรับการแปรรูป และพันธุสําหรับบริโภคสด 
2. เพ่ือคัดเลือกพันธุตานทานโรคเนาจากเช้ือรา Phytophthora สําหรับการ
แปรรูป และบริโภคสด 
3. ศึกษาเทคนิคทางชีวโมเลกุลในการจําแนกพันธุ คัดเลือกพันธุตานทาน และ
ปรับปรุงพันธุทนทานตออาการไสสีน้ําตาล 

ชลบุรี, เชียงราย, ปทุมธานี,
ประจวบคีรีขันธ, เพชรบุรี,
ระยอง, ราชบุรี

202 4161694 โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุสมโอเน้ือสีแดงเพ่ือ
การสงออก

1.  เพ่ือคัดเลือกพันธุสมโอเน้ือสีแดงท่ีมีคุณภาพในการบริโภค และคุณคาทาง
โภชนาการสูง เมล็ดนอยเพ่ือการสงออก 
2.  เพื่อพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ และประเมินทดสอบความแมนยําของ
เคร่ืองหมายดีเอ็นเอท่ีเก่ียวของกับสีเน้ือผลของสมโอสําหรับการคัดเลือกและ
ปรับปรุงพันธุ

นครปฐม, นครศรีธรรมราช,
สระแกว, สุโขทัย

203 4161915 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุไมผลและพืชสวน
อุตสาหกรรมพันธุใหมสูการ
รับรองพันธุ ในป 2567

1. เพ่ือใหไดสายพันธุมะละกอบริโภคสุกท่ีใหผลผลิตสูงและเหมาะสมในแหลงปลูก
ตางๆ
2. เพื่อใหไดสายพันธุกาแฟโรบัสตา และชาอัสสัมสายพันธุที่เหมาะสมกับพื้นที่
ภาคใต 
3. เพื่อใหไดสายพันธุชานํ้ามัน ที่มีศักยภาพสําหรับพื้นที่สูง 1,300 เมตร จาก
ระดับนํ้าทะเล

ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช,
นราธิวาส, ศรีสะเกษ

204 4161813 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุพืชผักและสมุนไพร
พันธุใหมสูการรับรองพันธุในป
2567

1. เพื่อใหไดพันธุพริกหวานพันธุใหมที่มีลักษณะตรงตามพันธุ ทนรอน ใหผลผลิต
สูง
2. เพ่ือใหไดพันธุกระเจ๊ียบแดงท่ีมีผลผลิต และแอนโทไซยานินสูง  

กาญจนบุรี, เชียงราย,
เชียงใหม, ลพบุรี, ศรีสะเกษ

205 4161702 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุไมดอกพันธุใหมสู
การรับรองพันธุในป 2567

1. เพ่ือใหไดกระทือพันธุแนะนําท่ีมีศักยภาพดีเดนดานการเกษตร ผลผลิตและองค
ประกอบผลผลิต เหมาะสมในการตัดดอก
2. เพ่ือใหไดดาหลาพันธุแนะนําท่ีมีขนาดดอกเล็ก ลักษณะกลีบดอกคลายดอก
กุหลาบ กานดอกเล็ก น้ําหนักดอกนอยลง อายุการใชประดับนาน 
3. เพื่อใหไดพันธุบัวหลวงพันธุแนะนําเพื่อการใชประโยชนดานการเกษตรในการ
ผลิตดอกและราก

กาญจนบุรี, พัทลุง, ยะลา,
สงขลา, สุราษฎรธานี

206 4161721 โครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบการตรวจรับรอง
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
สินคาพืชตามประกาศกําหนด
เง่ือนไขการนําเขาส่ิงตองหามท่ี
ผานการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรู
พืชเพื่อการคา : กรณีศึกษา
โรงงานแปรรูปมะพราว

1. เพื่อพัฒนากระบวนการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมะพราวสําหรับ
การออกใบอนุญาตนําเขาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน
2. เพ่ือศึกษาคุณภาพงานบริการออกใบอนุญาตนําเขาส่ิงตองหามท่ีผานการ
วิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชเพื่อการคาสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
มะพราว
 

กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี,
ชุมพร, นครปฐม, นนทบุรี,
ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ,
ปตตานี, ราชบุรี,
สมุทรปราการ,
สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร,
สระบุรี

207 4161901 โครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบการตรวจรับรอง
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
สินคาพืชตามประกาศกําหนด

1. เพื่อพัฒนากระบวนการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมันฝรั่งสําหรับ
การออกใบอนุญาตนําเขาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน
2. เพ่ือศึกษาคุณภาพงานบริการออกใบอนุญาตนําเขาส่ิงตองหามท่ีผานการ
วิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชเพื่อการคาสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมันฝรั่ง

กรุงเทพมหานคร,
พระนครศรีอยุธยา, ลําพูน,
สมุทรปราการ
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เง่ือนไขการนําเขาส่ิงตองหามท่ี
ผานการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรู
พืชเพื่อการคา : กรณีศึกษา
โรงงานแปรรูปมันฝรั่ง

208 4161767 โครงการวิจัยการ
วิเคราะหตนทุนการใหบริการ
ออกใบอนุญาตและใบรับรอง
ภายใตพระราชบัญญัติกักพืช
พ.ศ. 2507 และที่แกไขเพิ่มเติม

1. เพ่ือศึกษาตนทุนตอหนวยการใหบริการออกใบอนุญาตนําเขา ใบอนุญาตนํา
ผานสิ่งตองหามที่ผานการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชเพื่อการคา ใบรับรองสุข
อนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอภายใตพระราชบัญญัติกัก
พืช พ.ศ. 2507 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการควบคุมตนทุนของหนวยงาน

กระบี่, กรุงเทพมหานคร,
กาญจนบุรี, จันทบุรี, ชลบุรี,
เชียงราย, เชียงใหม, ตรัง,
ตาก, นครพนม, นราธิวาส,
นาน, บึงกาฬ,
ประจวบคีรีขันธ, ปตตานี,
ภูเก็ต, มุกดาหาร,
แมฮองสอน, ยะลา, ระนอง,
เลย, ศรีสะเกษ, สงขลา, สตูล,
สมุทรปราการ,
สมุทรสงคราม, สระแกว,
สุราษฎรธานี, สุรินทร,
หนองคาย, อุบลราชธานี

209 4161626 โครงการวิจัยการ
ศึกษาความพึงพอใจและความ
เต็มใจที่จะจายของผูรับบริการ
ตอการใหบริการออกใบอนุญาต
และใบรับรองภายใตพระราช
บัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการออกใบอนุญาตและ
ใบรับรอง 
2. เพื่อศึกษาความเต็มใจที่จะจายของผูรับบริการตอการใหบริการออกใบอนุญาต
และใบรับรอง 

กระบี่, กรุงเทพมหานคร,
กาญจนบุรี, จันทบุรี, ชลบุรี,
เชียงราย, เชียงใหม, ตรัง,
ตราด, ตาก, นครพนม,
นราธิวาส, นาน, บึงกาฬ,
ประจวบคีรีขันธ, ปตตานี,
ภูเก็ต, มุกดาหาร,
แมฮองสอน, ยะลา, ระนอง,
เลย, ศรีสะเกษ, สงขลา, สตูล,
สมุทรปราการ,
สมุทรสงคราม, สระแกว,
สุราษฎรธานี, สุรินทร,
หนองคาย, อุบลราชธานี

210 4182286 โครงการวิจัยพัฒนา
ระบบแนะนําพันธุพืชดวย
เทคนิคตนไมตัดสินใจ

- เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันคําแนะนําการเลือกใชพันธุพืชของกรมวิชาการเกษตร
แกเกษตรกร

ขอนแกน, จันทบุรี, ชัยนาท,
เชียงใหม, พิษณุโลก, สงขลา,
สุราษฎรธานี, อุบลราชธานี

211 4161658 โครงการวิจัยพัฒนา
โมเดลการคัดแยกสับปะรดดวย
โครงขายประสาทเทียม

1. เพื่อศึกษาวิเคราะหและสรางโมเดลการคัดแยกระดับการสุกจากสีเปลือกผล
สับปะรดดวยโครงขายประสาทเทียม
2. เพ่ือพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการคัดแยกระดับความสุกของสีเปลือกผล
สับปะรด

ประจวบคีรีขันธ

212 4222610 โครงการวิจัยพัฒนา
ระบบแนะนําการอารักขาพืช
ดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ

- เพื่อพัฒนาการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแนะนําการอารักขาพืชอยางถูกวิธี
ตามหลักการอารักขาพืชแกเกษตรกร

ขอนแกน, จันทบุรี, ชัยนาท,
เชียงใหม, พิษณุโลก, สงขลา,
สุราษฎรธานี, อุบลราชธานี

213 4161654 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุพืชเสนใย

1. ไดฝายพันธุใหมท่ีทนทานตอแมลงศัตรูฝายท่ีสําคัญ และมีคุณภาพเสนใยท่ีดี
อยางนอย 1 สายพันธุ 
2. ไดกัญชงสายพันธุกาวหนาในการใหผลผลิตเสนใยคุณภาพ และใหปริมาณสาร
สําคัญทางการแพทยอยางนอย 1 สายพันธุ
3. ไดเทคโนโลยีการผลิตฝายในดานของอัตราปุย ระยะปลูก และการจัดการโรค
และแมลงที่เหมาะสม

กาฬสินธุ, เชียงใหม, เลย,
สกลนคร

214 4161647 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุพืชนํ้ามัน

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาพันธุงา และทานตะวัน ใหไดพันธุที่มีผลผลิตสูง พันธุงา
ปริมาณนํ้ามัน และปริมาณเซซามินสูง
2. เพ่ือใหไดขอมูลความตานทานแมลงศัตรูงา และความตานทานตอโรคเนาดํา

เชียงใหม, นครสวรรค,
เพชรบูรณ, อุบลราชธานี
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และไหมดําของงา
3. เพ่ือจําแนกพันธุงาโดยใชเคร่ืองหมายโมเลกุลชนิดเอสเอสอารสําหรับเปนขอมูล
ในการคัดเลือกพอแมพันธุในการปรับปรุงพันธุงา

215 4161792 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุมันสําปะหลังเพื่อ
บริโภค สําหรับอุตสาหกรรม
อาหาร

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาพันธุมันสําปะหลัง    ที่มีคุณสมบัติเหมาะตอการบริโภค
และใหผลผลิตสูงกวาพันธุหานาที ไมนอยกวารอยละ 10 และศึกษาสายพันธุมัน
สําปะหลังที่เหมาะสมสําหรับแปรรูป

2. เพื่อวิจัยและพัฒนาพันธุมันสําปะหลังบริโภคที่ใหผลผลิตสูงกวาพันธุหานาที
ระยอง 2 และ/หรือพิรุณ 4 และมีลักษณะประสาทสัมผัสเหมาะสมกับ
อุตสาหกรรมขนมอบกรอบดวยวิธีชักนําใหเกิดการ   กลายพันธุ

3. เพื่อวิจัยและพัฒนาพันธุมันสําปะหลังบริโภคที่มีคุณสมบัติเหมาะตอการบริโภค
ผลผลิตสูงกวาพันธุหานาที ระยอง 2 และ/หรือพิรุณ 4 และคุณคาทางโภชนาการ
สูง โดยใชเคร่ืองหมายโมเลกุล

กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี,
กําแพงเพชร, ขอนแกน,
จันทบุรี, ปทุมธานี, รอยเอ็ด,
ระยอง, ลพบุรี, สงขลา,
สระแกว, สุโขทัย

216 4192434 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุออยคั้นนํ้าเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพ

- เพ่ือพัฒนาพันธุออยค้ันน้ําท่ีใหปริมาณและคุณภาพน้ําออยสดเทียบเทาหรือดี
กวาออยพันธุสุพรรณบุรี 50 และตอบสนองตอสภาพแวดลอมไดดี ในดานรสชาติ
มีความหวานไมนอยกวา 18 บริกซ และมีสีเขียวอมเหลืองเปนท่ีตองการของตลาด
และผูบริโภค

ขอนแกน, สุพรรณบุรี

217 4161704 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุถั่วหรั่ง

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาพันธุถั่วหรั่งใหไดสายพันธุใหมที่ใหผลผลิตสูงกวาพันธุ
สงขลา 1 รอยละ 5
2. เพื่อหาระยะปลูก และอัตราปุยที่เหมาะสม สําหรับถั่วหรั่งพันธุใหมเพื่อนํามา
ใชเปนขอมูลในการสนับสนุนการรับรองพันธุตามข้ันตอนของกรมวิชาการเกษตร

กระบี่, ตรัง, นราธิวาส,
ปตตานี, พัทลุง, สงขลา

218 4161662 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุพืชไรเฉพาะกลุม
(ออยอาหารสัตว/ ขาวฟาง) เพื่อ
ผลผลิตและคุณคาทาง
โภชนาการ

1.  เพื่อรวบรวมและพัฒนาพันธุขาวฟางหวานและขาวฟางเมล็ดเพื่อผลผลิตและ
คุณภาพสูง
2.  เพ่ือพัฒนาพันธุออยอาหารสัตวท่ีใหผลผลิตและมีคุณคาทางโภชนะสูง

ขอนแกน, นครสวรรค, ลพบุรี,
สงขลา, สุพรรณบุรี,
อุบลราชธานี

219 4161908 โครงการวิจัยการ
พัฒนากฎหมายวาดวยพันธุพืช
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
เมล็ดพันธุพริกและเพิ่มมูลคา
ทางการคา

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพของเมล็ดพันธุพริกตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณเร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุควบคุม
2. เพื่อพัฒนาวิธีการรับรองเมล็ดพันธุพริกใหเปนเมล็ดพันธุรับรองตามพระราช
บัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518เพ่ือใหเกษตรกรไดรับเมล็ดพันธุท่ีดีมีคุณภาพและตรง
ตามสายพันธุ

กรุงเทพมหานคร,
กําแพงเพชร, ขอนแกน,
เชียงราย, เชียงใหม,
นครพนม, นครสวรรค, พิจิตร,
พิษณุโลก, เพชรบูรณ,
มุกดาหาร, ลําปาง, ศรีสะเกษ,
สกลนคร, สุโขทัย, อุดรธานี,
อุบลราชธานี

220 4161997 โครงการวิจัยการ
พัฒนาหลักเกณฑเพื่อรองรับ
ระบบการควบคุมและเพิ่มขีด
ความสามารถทางการคาของ
เมล็ดพันธุดาวเรือง

1. เพ่ือศึกษาและกําหนดแนวทางการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุดาวเรืองเพ่ือการ
คาในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาและกําหนดมาตรฐานคุณภาพของเมล็ดพันธุดาวเรืองเพื่อการคาใน
ประเทศไทย
3. พัฒนาวิธีการรับรองเมล็ดพันธุดาวเรืองใหเปนเมล็ดพันธุรับรองตามพระราช
บัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 เพ่ือใหเกษตรกรไดรับเมล็ดพันธุท่ีดีมีคุณภาพและตรง
ตามสายพันธุ

กรุงเทพมหานคร,
กําแพงเพชร, ขอนแกน,
เชียงราย, เชียงใหม,
นครพนม, นครสวรรค, พิจิตร,
พิษณุโลก, เพชรบูรณ,
มุกดาหาร, ลําปาง, ศรีสะเกษ,
สกลนคร, สุโขทัย, อุดรธานี,
อุบลราชธานี

221 4161635 โครงการวิจัยการ
พัฒนาหลักเกณฑเพื่อรองรับ
ระบบการควบคุมและเพิ่มขีด
ความสามารถทางการคาของ
เมล็ดพันธุสควอช

1. เพ่ือศึกษาและกําหนดแนวทางการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุสควอชเพ่ือการคา
ในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาและกําหนดมาตรฐานคุณภาพของเมล็ดพันธุสควอชเพื่อการคาใน
ประเทศไทย
3. พัฒนาวิธีการรับรองเมล็ดพันธุสควอชใหเปนเมล็ดพันธุรับรองตามพระราช
บัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 เพ่ือใหเกษตรกรไดรับเมล็ดพันธุท่ีดีมีคุณภาพและตรง

กรุงเทพมหานคร,
กําแพงเพชร, ขอนแกน,
เชียงราย, เชียงใหม,
นครพนม, นครสวรรค, พิจิตร,
พิษณุโลก, เพชรบูรณ,
มุกดาหาร, ลําปาง, ศรีสะเกษ,
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ตามสายพันธุ
 

สกลนคร, สุโขทัย, อุดรธานี,
อุบลราชธานี

222 4161777 โครงการวิจัยการ
ศึกษาชนิดของศัตรูพืชใน
ประเทศเพื่อการจัดทําบัญชีราย
ช่ือศัตรูพืช

1. เพ่ือศึกษาชนิดของแมลง ไร โรคพืช และ วัชพืช ท่ีถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร
ท่ีเช่ือถือไดของ อินทผลัม มันเทศ ลิลล่ี กลวยไมสกุลหวายและสกุลฟาแลนนอป
ซิส 
2. ไดตัวอยางศัตรูพืชเก็บไวในพิพิธภัณฑเพ่ือเปนหลักฐานทางวิชาการ

 

กรุงเทพมหานคร, เชียงราย,
เชียงใหม, ตราด, นครปฐม,
นครศรีธรรมราช, นครสวรรค,
พิษณุโลก, เพชรบูรณ, ระยอง,
ราชบุรี, สงขลา, สุพรรณบุรี,
สุราษฎรธานี, หนองคาย,
อุดรธานี, อุทัยธานี,
อุบลราชธานี

223 4161681 โครงการวิจัยการ
ศึกษาความเส่ียงศัตรูพืชท่ี
สัมพันธกับการนําเขาสินคา
เกษตรจากประเทศในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟก

- เพ่ือประเมินความเส่ียงศัตรูพืชของพืชและผลผลิตพืช วัสดุปลูกรวมกับพืช
สําหรับปลูก ท่ีนําเขาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และหาแนวทางในการ
กําหนดมาตรการสุขอนามัยพืชที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกัน

กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี,
ชลบุรี, เชียงราย, เชียงใหม,
นครปฐม, นครราชสีมา,
ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา,
เลย, สมุทรปราการ,
สมุทรสาคร, สุพรรณบุรี

224 4162012 โครงการวิจัยการ
ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชกักกันท่ีติด
มากับเมล็ดพันธุผักและหัวพันธุ
มันฝรั่งนําเขา

- เพ่ือใหไดขอมูลของศัตรูพืชกักกันท่ีติดมากับเมล็ดพันธุผักและหัวพันธุมันฝร่ังนํา
เขา

กรุงเทพมหานคร

225 4161607 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจ
วินิจฉัยศัตรูพืชและชีวภัณฑเพ่ือ
การคาสินคาเกษตรดานพืช

1. พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชเพื่อใชเปนเครื่องมือในการตรวจ
รับรองสินคาเกษตรในการสงออกตามเง่ือนไขของประเทศคูคาและเฝาระวังศัตรู
พืชกักกัน 
2. พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยชีวภัณฑเพื่อใชเปนเครื่องมือในการตรวจ
สอบชีวภัณฑนําเขาและข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรภายใตพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย

กรุงเทพมหานคร

226 4162005 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีกําจัดแมลงวัน
ผลไม Bactrocera dorsalis
(Hendel) ดวยวิธีการอบไอน้ํา
ปรับสภาพความชื้นสัมพัทธใน
ผลมะละกอและมะมวงเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการสงออก

1. ศึกษาความเสียหายจากความรอนดวยเทคโนโลยีอบไอนํ้าปรับสภาพ
ความช้ืนสัมพัทธตอคุณภาพของผลมะละกอพันธุแขกดํา และแขกนวล มะมวง
พันธุมันเดือนเกา น้ําดอกไมมัน แดงจักรพรรดิ และอกรอง
2. ศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงวันผลไม B. dorsalis ดวยเทคโนโลยีอบ
ไอนํ้าปรับสภาพความชื้นสัมพัทธในผลมะละกอพันธุแขกดํา และแขกนวล มะมวง
พันธุมันเดือนเกา นํ้าดอกไมมัน แดงจักรพรรดิ และอกรอง เพื่อใชในการเจรจา
เปดตลาดสงออก

กรุงเทพมหานคร, กาฬสินธุ,
จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี,
เชียงใหม, นครปฐม,
นครราชสีมา, ปทุมธานี,
ปราจีนบุรี,
พระนครศรีอยุธยา, พิจิตร,
มหาสารคาม, มุกดาหาร,
ราชบุรี, ศรีสะเกษ,
สมุทรปราการ,
สมุทรสงคราม, สุพรรณบุรี

227 4161675 โครงการวิจัยการ
สํารวจและเฝาระวังศัตรูพืช
กักกันของพืชและผลผลิตพืชใน
ประเทศไทย

- เพ่ือศึกษาสถานภาพ (การปรากฏ/ไมปรากฏ) ของศัตรูพืชกักกันในประเทศไทย
เพ่ือใชประกอบในการจัดทําบัญชีรายช่ือศัตรูพืช การวิเคราะหความเส่ียงศัตรูพืช
และสนับสนุนการออกประกาศพ้ืนท่ีปลอดศัตรูพืช โดยหนวยงานองคกรอารักขา
พืชแหงชาติ (NPPO)

กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี,
กาฬสินธุ, กําแพงเพชร,
ขอนแกน, จันทบุรี,
ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท,
ชัยภูมิ, ชุมพร, เชียงราย,
เชียงใหม, ตราด, ตาก,
นครนายก, นครปฐม,
นครพนม, นครราชสีมา,
นครศรีธรรมราช, นครสวรรค,
นนทบุรี, นาน, บึงกาฬ,
บุรีรัมย, ปทุมธานี,
ประจวบคีรีขันธ, ปราจีนบุรี,
พระนครศรีอยุธยา, พะเยา,
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พังงา, พัทลุง, พิจิตร,
พิษณุโลก, เพชรบุรี,
เพชรบูรณ, แพร,
มหาสารคาม, มุกดาหาร,
แมฮองสอน, ยโสธร, รอยเอ็ด,
ระนอง, ระยอง, ราชบุรี,
ลพบุรี, ลําปาง, ลําพูน, เลย,
ศรีสะเกษ, สกลนคร, สงขลา,
สตูล, สมุทรปราการ,
สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร,
สระแกว, สระบุรี, สิงหบุรี,
สุโขทัย, สุพรรณบุรี,
สุราษฎรธานี, สุรินทร,
หนองคาย, หนองบัวลําภู,
อางทอง, อํานาจเจริญ,
อุดรธานี, อุตรดิตถ, อุทัยธานี,
อุบลราชธานี

228 4161729 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรู
พืชอุบัติใหมในขาวโพดและ
กลวยเพ่ือการสงออก

1. เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหนอนกระทูขาวโพดลายจุดใน
ขาวโพดโดยใชวิธีการตางๆ
2. เพ่ือจําแนกชนิดท่ีถูกตองและเปนปจจุบันของเช้ือราสาเหตุโรคตายพราย
(Panama disease) tropical race 4 ของกลวย และพัฒนาเทคนิคการตรวจ
สอบ race เช้ือราสาเหตุโรคตายพรายของกลวย 
3. เพ่ือทดสอบปฏิกิริยาของสายพันธุ/พันธุกลวยตอการเขาทําลายของเช้ือรา
สาเหตุโรคตายพราย (Panama disease) tropical race 4 ของกลวย 
4. เพื่อศึกษาวิธีการปองกันกําจัดโรคตายพราย (Panama disease) tropical
race 4 ของกลวย

กรุงเทพมหานคร, ขอนแกน,
จันทบุรี, ชัยนาท, เชียงใหม,
นครปฐม, นครราชสีมา,
พิษณุโลก, เพชรบุรี, สงขลา,
สุราษฎรธานี, อุบลราชธานี

229 4161856 โครงการวิจัยพัฒนา
พันธุปทุมมาและกระเจียวเพื่อ
การคา

1. เพื่อพัฒนาปทุมมาลูกผสมสายพันธุใหมจากการผสมขามชนิด

2. เพ่ือทดสอบและเปรียบเทียบพันธุปทุมมาลูกผสมสายพันธุใหม ชุดท่ี 4 และ
ลูกผสมทนทานโรคเท่ียว

เชียงราย, เชียงใหม, เลย

230 4162016 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปทุม
มาที่มีศักยภาพทางการคา

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการผลิตตนพันธุปทุมมาลูกผสมที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจโดยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารเหลวดวยระบบไบโอรีแอ
คเตอรแบบจมช่ัวคราว

2. เพื่อศึกษาปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมในการผลิตหัวพันธุปทุมมาสําหรับ
การผลิตเปนไมตัดดอกและไมกระถาง

3. เพ่ือศึกษาระยะปลูกของการผลิตหัวพันธุปทุมมาปลอดโรค G๐ สําหรับการ
ผลิตเปนไมตัดดอกและไมกระถาง

4. เพ่ือศึกษาอายุการเก็บเก่ียว คุณภาพผลผลิต และผลผลิตของหัวพันธุปทุมมา
G๐ และ G1 ในสภาพโรงเรือนสําหรับการผลิตเปนไมตัดดอกและไมกระถาง

เชียงราย, เชียงใหม, เลย

231 4161993 โครงการวิจัยการ
พัฒนาพันธุและเทคโนโลยีการ
ผลิตไมดอกสกุลพลับพลึง

1. เพ่ือจัดทําขอมูลท่ีจําเปนระดับแปลงของวานส่ีทิศลูกผสมดอกซอนเพ่ือขอรับ
รองพันธุอยางนอย1-2พันธุ

2. เพื่อผลิตลูกผสมวานสี่ทิศพันธุใหมที่มีลักษณะดีเหมาะสมสําหรับผลิตเปนไม
กระถางอยางนอย1-2พันธุ

3. เพ่ือผลิตลูกผสมบัวดินใหออกดอกตลอดท้ังปมีขนาดดอกต้ังแต3 เซนติเมตรกลีบ
ดอกช้ันเดียวหรือกลีบซอนอยางนอย1-2พันธุ

เชียงราย, เลย
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4. เพ่ือศึกษาวิธีการขยายพันธุวานส่ีทิศและบัวดินท่ีเหมาะสมในสภาพปลอดเช้ือ
232 4182244 โครงการวิจัยการ

ศึกษาศักยภาพของกลวยไมดิน
ใบหมากลูกผสมและหงสเหิน
เพ่ือการผลิตเชิงการคาในพ้ืนท่ี
ภาคใต

- เพ่ือศึกษาศักยภาพพันธุกลวยไมดินใบหมากลูกผสมและหงสเหินสําหรับการ
ผลิตเปนไมตัดดอกและไมกระถางในพ้ืนท่ีภาคใต

พัทลุง, สุราษฎรธานี

233 4162060 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุหนาวัวตัดดอก

-  เพ่ือปรับปรุงพันธุหนาวัวใหมีผลผลิตสูงและคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของ
หนาวัวตัดดอก

ยะลา, ลําปาง

234 4161876 โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุกระทือเพื่อเปนไมตัด
ดอกและไมกระถางเชิงการคา

1. เพ่ือศึกษาการคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุกระทือลูกผสมท่ีมีศักยภาพเปนไม
ตัดอดอกและไมกระถาง

2. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการกอกลายพันธุกระทือโดยการใชรังสีแกมมา

3. เพ่ือศึกษาวิธีการใหปุยท่ีเหมาะสมตอผลผลิตและคุรภาพดอกสําหรับการผลิต
เชิงการคา

กาญจนบุรี, สุราษฎรธานี

235 4161860 โครงการวิจัยการ
ทดสอบเทคโนโลยีการผลิต
สับปะรดที่เหมาะสมในพื้นที่ภาค
ตะวันตก

1. เพ่ือทดสอบและขยายผลเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดโรงงานและสับปะรดผล
สดใหไดคุณภาพตามมาตรฐานโดยการจัดการพันธุ และการจัดการดานดินและ
ปุย
2. เพ่ือสรางเกษตรกร/ชุมชนตนแบบการใชเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดโรงงาน
และสับปะรดผลสดท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีภาคตะวันตก

ประจวบคีรีขันธ, เพชรบุรี

236 4172224 โครงการวิจัยการ
ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกลวย
นํ้าวาที่เหมาะสมในพื้นที่ภาค
กลางและภาคตะวันตก

1. ทดสอบและขยายผลเทคโนโลยีการผลิตกลวยน้ําวา โดยการจัดการพันธุ การ
ปองกันการเกิดโรคตายพราย และการจัดการดานดินปุย ในพ้ืนท่ีภาคกลางและ
ภาคตะวันตก
2. เพ่ือสรางเกษตรกร/ชุมชนตนแบบการใชเทคโนโลยีการผลิตกลวยน้ําวาท่ี
เหมาะสมในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก

ปทุมธานี, เพชรบุรี

237 4161807 โครงการวิจัยการ
พัฒนาการควบคุมศัตรูพืชของเม
ลอนและสมโอในพ้ืนท่ีภาคกลาง
และภาคตะวันตก

1. เพื่อพัฒนาการควบคุมเพลี้ยไฟและโรครากปมในแหลงปลูกเมลอนโดยชีววิธี
2. เพ่ือขยายผลการสรางสวนสมโอขาวแตงกวาท่ีปลอดโรคกรีนน่ิง
3. เพื่อขยายผลเทคโนโลยีการใชปุยชีวภาพละลายฟอสเฟตและปุยชีวภาพไมคลอ
รไรซาในสวนสมโอขาวแตงกวา
 

กาญจนบุรี, ชัยนาท,
สุพรรณบุรี

238 4161689 โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตขาวโพด
ในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคตะวัน
ตก

1. เพื่อขยายผลเทคโนโลยีการใชปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วัน รวมกับการลดการใชปุย
เคมีตามคาวิเคราะหดินรอยละ 25 ในแหลงปลูกขาวโพดท่ีสําคัญของภาคกลาง
และภาคตะวันตก
2. เพื่อพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีการกําจัดหนอนกระทูขาวโพดลายจุดที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดท่ีสําคัญของภาคกลางและภาค
ตะวันตก

 

กาญจนบุรี, ชัยนาท,
นครนายก, นครสวรรค,
ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา,
เพชรบุรี, สระบุรี, อุทัยธานี

239 4161854 โครงการวิจัยการคัด
เลือกและปรับปรุงพันธุขาวโพด
พื้นเมืองในพื้นที่ภาคกลางและ
ภาคตะวันตก

1. เพื่อคัดเลือกและพัฒนาพันธุขาวโพดพื้นเมืองเทียนกะเหรี่ยง เทียนเยาและ
แนะนําใหเกษตรกรปลูก 
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการเพิ่มผลผลิตขาวโพดพื้นเมืองพันธุเทียน
กะเหร่ียงและเทียนเยาฝกสด
3. เพื่อคัดเลือกและพัฒนาเมล็ดพันธุขาวโพดเทียนแปดแถวและแนะนําให
เกษตรกรปลูก
4. เพ่ือการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวโพดพ้ืนเมืองฝกสดและการผลิตเมล็ด
พันธุ และขยายผล

ราชบุรี, อุทัยธานี

240 4161859 โครงการวิจัย
เทคโนโลยีการผลิตไมดอกท่ี

1 เพ่ือใหไดเทคโนโลยีการปองกันกําจัดหนอนเจาะดอกมะลิแบบผสมผสาน ท่ี
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก

ชัยนาท, นครปฐม,
นครสวรรค, ปทุมธานี
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เหมาะสม ในพื้นที่ภาคกลางและ
ภาคตะวันตก

2 เพ่ือใหไดเทคโนโลยีการกระตุนใหเกิดการติดดอกของมะลิแบบผสมผสาน ท่ี
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก

241 4151492 โครงการวิจัยการ
พัฒนาและขยายผลชุด
เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรที่
เหมาะสมในพื้นที่ภาคกลางและ
ภาคตะวันตก

1.  เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี การผลิต สับปะรด กลวยนํ้าวาเมลอน สมโอ ขาวโพด
มะลิ ฟาทะลายโจร และขมิ้นชัน
2.  เพื่อคัดเลือกและพัฒนาพันธุขาวโพดพื้นเมือง 
3.  เพื่อขยายผลเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด กลวยนํ้าวา เม
ลอน สมโอ ขาวโพด ขาวโพดพื้นเมือง มะลิ ฟาทะลายโจร และขมิ้นชัน

ชัยนาท, อุทัยธานี

242 4161869 โครงการวิจัยระบบ
การเกษตรแบบผสมผสานใน
พ้ืนท่ีภาคใตตอนบน

1. ศึกษาสภาพทั่วไปการทําเกษตรแบบผสมผสานในรูปแบบตางๆในพื้นที่ภาคใต
ตอนบน

2. วิเคราะหรูปแบบการทําเกษตรแบบผสมผสานในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน

กระบี่, ชุมพร,
นครศรีธรรมราช, พังงา,
ภูเก็ต, ระนอง, สุราษฎรธานี

243 4182229 โครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบการผลิตพืชแบบ
ผสมผสานในสวนปาลมนํ้ามัน
เขตพ้ืนท่ีภาคใต

1. ขอมูลการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของปาลมนํ้ามันและพืชรวมในปาลม
นํ้ามันอายุระยะกอนใหผลผลิต (0-2.5 ปหลังปลูก) ระยะเริ่มใหผลผลิตอายุ (4-7
ปหลังปลูก) ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน

2. แปลงตนแบบเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชผสมผสานในสวนปาลมน้ํามันท่ี
ปาลมนํ้ามันระยะกอนใหผลผลิต (0-2.5 ปหลังปลูก) ระยะเริ่มใหผลผลิตอายุ (4-
7 ปหลังปลูก) และระยะใหผลผลิตเต็ม (8-15 ปหลังปลูก)

กระบี่, ชุมพร, พังงา, ระนอง,
สุราษฎรธานี

244 4222725 โครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบการผลิตแบบผสม
ผสานในสวนสะตอเขตพ้ืนท่ีภาค
ใตตอนบน

1. เพ่ือทราบชนิดของพืชสมุนไพรและไมพุมกินใบท่ีใหผลตอบแทนสูงเม่ือปลูก
เสริมรายไดในสวนสะตอและผลกระทบตอตนสะตอท้ังดานการเจริญเติบโต การ
ใหผลผลิต และโรค-แมลง

2. เพื่อไดเทคโนโลยีระบบการผลิตพืชสมุนไพรและไมพุมกินแซมในสวนสะตอใน
สภาพพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน

3. เพื่อเปนแหลงความรูดานพันธุพืชสมุนไพรและแปลงตนแบบเรียนรูระบบการ
ปลูกพืชสมุนไพรและไมพุมกินใบแซมในสวนสะตอในสภาพพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน

4. เพื่อไดองคความรูในการจัดการสวนสะตอและการปลูกพืชสมุนไพรและไมพุม
กินใบแซมระหวางแถวเพื่อเสริมรายไดในสวนสะตอ สําหรับจัดทําเอกสารวิชาการ
เกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ของพืช

ตรัง

245 4162008 โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการผลิต
มะพราวในพื้นที่ภาคใตตอนบน

- ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตมะพราวทั้งการผลิตมะพราวเชิงเดี่ยว
และมีพืชรวม

ชุมพร, ประจวบคีรีขันธ,
สุราษฎรธานี

246 4161832 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตกลวยหอมทอง
คุณภาพในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน

1. เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีเพ่ิมศักยภาพการผลิตกลวยหอมทองคุณภาพในพ้ืนท่ีภาค
ใตตอนบน

2. เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูสําคัญกลวยหอม
ทองในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน

ชุมพร, สุราษฎรธานี

247 4162130 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตผัก
เศรษฐกิจตามมาตรฐานเกษตร
อินทรียของเกษตรผูปลูกผักบาน
คลองไมแดง จังหวัด
สุราษฎรธานี

1.เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการดินและปุยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการ
ผลิตผักตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย

2.เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชท่ีสําคัญแบบผสม
ผสานในระบบการผลิตผักเศรษฐกิจตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย

สุราษฎรธานี

248 4161687 โครงการวิจัยการ
ประเมินความเสี่ยงจากการใช
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีเปน
สารเฝาระวังตอผูใช ผูบริโภค

1. ประเมินความเสี่ยงจากการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชกลุมที่มีความเสี่ยงสูง
ไดแก atrazine, 2,4-D, alachlor และ fipronil ตอเกษตรผูรับสัมผัส ผูบริโภค
และส่ิงแวดลอม
2. ประเมินความเสี่ยงจากการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชกลุมที่มีความเสี่ยงสูง

กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี,
นครปฐม, ราชบุรี, สุพรรณบุรี
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และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก atrazine, 2,4-D, alachlor และ fipronil ท่ีตกคางในผลผลิตท่ีสงผลตอผู
บริโภค เพ่ือบงช้ีความเปนอันตราย และผลกระทบในระยะยาว จากการใชหรือ
จากการบริโภค
3. ประเมินความเสี่ยงจากการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชกลุมที่มีความเสี่ยงสูง
ไดแก atrazine, 2,4-D, alachlor และ fipronil ท่ีปนเปอนและตกคางในส่ิง
แวดลอม เพ่ือศึกษาการสลายตัว และดัชนีบงช้ีอันตรายสารในส่ิงแวดลอม

249 4161798 โครงการวิจัยการ
ศึกษาผลกระทบจากการใชสาร
ไกลโฟเซต 2,4-D อะทราซีน
และกลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม
ตอจุลินทรียดินในแปลงปลูกพืช
ไร จังหวัดลพบุรี สุพรรณบุรี
นครราชสีมา และขอนแกน

- เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการใชสารกําจัดวัชพืช atrazine, 2,4-D, glyphosate
และ glufosinate-ammonium ตอชนิดและปริมาณประชากรจุลินทรียดิน
ปริมาณเอนไซมดินท่ีเก่ียวกับการหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน และประสิทธิภาพ
ของจุลินทรียดินในการยอยสลายสารกําจัดวัชพืช

กรุงเทพมหานคร

250 4161720 โครงการวิจัยการ
ประเมินและการจัดการความ
เสี่ยงจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในการปลูกผักและผลไม
เชิงพาณิชยในพ้ืนท่ีภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนบน

1. เพื่อสํารวจขอมูลการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และวิเคราะหหาปริมาณสารพิษ
ตกคางในผลผลิตพืช ดิน และแหลงน้ํา ในพ้ืนท่ีปลูกผักและผลไมเชิงพาณิชย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2. เพื่อประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากการใชสาร
เคมีกําจัดศัตรูพืชในระดับชุมชนในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 

กาฬสินธุ, ขอนแกน, ชัยภูมิ,
นครพนม, บึงกาฬ, มุกดาหาร,
เลย, สกลนคร, หนองคาย,
หนองบัวลําภู, อุดรธานี

251 4161686 โครงการวิจัยการ
ตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางใน
ผลิตผลเกษตรและส่ิงแวดลอม

1. ตรวจติดตามการปนเปอนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในส่ิงแวดลอมบริเวณพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมลุมนํ้าสําคัญของประเทศไทย
2. ประเมินผลกระทบจากการตกคางของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตอสุขภาพ และ
ส่ิงแวดลอม 
3. สํารวจสารพิษตกคางวัตถุอันตรายทางการเกษตรในพืชผักผลไม ที่มีความ
สําคัญทางเศรษฐกิจจากแหลงปลูกพืชท่ีสําคัญ
4. ประเมินความเสี่ยงภัยตอการบริโภค ความปลอดภัยทางดานอาหาร และเฝา
ระวัง ติดตามหลังจากการใชของเกษตรกร

กรุงเทพมหานคร,
อุบลราชธานี

252 4151462 โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมัน
สําปะหลังในพ้ืนท่ีแหงแลง
ซํ้าซากเพื่อสรางมูลคาของชุมชน
ในเขตภาคเหนือตอนลาง

1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีแหงแลงในเขตภาคเหนือ
ตอนลางใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

2 เพื่อสรางโมเดลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังในพื้นที่แหงแลงใน
แตละกลุมชุดดิน

3 เพ่ือสรางเกษตรกรตนแบบและชุมชนตนแบบท่ีมีความรูท่ีถูกตองตามหลัก
วิชาการในการผลิตมันสําปะหลังที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

กําแพงเพชร, พิจิตร,
พิษณุโลก, สุโขทัย, อุตรดิตถ

253 4161708 โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตถ่ัวเขียวใน
สภาพแหงแลงหลังนาโดยการใช
ปุยทางใบ

1. เพ่ือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเขียวหลังนาในสภาพแหงแลง โดย
การใชปุยทางใบ

2. เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเขียวหลังนาในสภาพแหงแลง พ้ืนท่ีจังหวัด
เพชรบูรณ โดยการใชปุยทางใบ

เพชรบูรณ

254 4161941 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
มะมวงหิมพานตและมะขาม
หวานเพ่ือลดผลกระทบจาก
ปญหาภัยแลงจังหวัดอุตรดิตถ

1 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะมวงหิมพานต และมะขามหวาน ที่สามารถลด
ผลกระทบจากภัยแลง ในจังหวัดอุตรดิตถ

2 เพ่ือสรางชุมชนตนแบบท่ีมีความรู เก่ียวกับการจัดการแปลงสําหรับการผลิต
มะมวงหิมพานตและมะขามหวานที่สามารถลดผลกระทบจากภัยแลง

อุตรดิตถ

255 4161640 โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตขาตาแดง
ในพื้นที่นาจังหวัดพิจิตร

1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาตาแดงใหไดผลผลิต
คุณภาพปลอดภัยใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี

2. เพ่ือพัฒนาและทดสอบวิธีการปองกันกําจัดโรคเห่ียวโดยสารชีวภัณฑ (หรือ
แบบผสมผสาน)

พิจิตร

เอกสารแนบ 2

พิมพจากระบบ NRIIS เมื่อวันที่ 28/10/2565 09:19 น.
กรมวิชาการเกษตร

หนา 43 / 130



3. เพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการผลิตหัวพันธุขาตาแดงปลอดโรคเหี่ยวดวยการเพาะ
เล้ียงเน้ือเย่ือ

4. เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาตาแดงแบบครบวงจรและขยายผลให
เกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย และสรางเครือขายในพื้นที่

256 4161866 โครงวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตกระชายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในจังหวัด
พิจิตร

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใชปุยที่ถูกตองและเหมาะสมในการผลิต
กระชายในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

2. เพ่ือพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคเห่ียวของกระชายท่ี
เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

พิจิตร

257 4161621 โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตตะไครใน
จังหวัดเพชรบูรณ

1. เพ่ือเปรียบเทียบพันธุตะไครท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีสําหรับการตัดใบ และตัดตน

2. เพื่อประเมินความตองการธาตุอาหารของตะไคร

3. เพ่ือศึกษาการจัดการปุยตอผลผลิตและคุณภาพของตะไคร

4. เพื่อศึกษาระยะปลูกและจํานวนตนที่เหมาะสมของตะไครสําหรับตัดใบและตัด
ตน

5. เพื่อทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตะไคร

เพชรบูรณ

258 4161692 โครงการวิจัยการ
สลายตัวของวัตถุอันตราย
ทางการเกษตรในมะมวง

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสลายตัวของ acetamiprid, procymidone,
myclobutanil และ pyridaben ใน มะมวง
2. เพื่อประเมินความเสี่ยงดา นสุขภาพจาก การบริโภคมะมวงที่มีการใชวัตถุ
อันตราย ทางการเกษตรตามคําแนะนํา
3. เพ่ือกําหนดระยะเวลาท่ีปลอดภัยในการ เก็บเก่ียวผลผลิตหลังการใชคร้ังสุดทาย
(pre harvest interval หรือ PHI)
4. เพ่ือเสนอขอกําหนดคา MRL สําหรับ ประเทศไทย อาเซียน และ codex

กรุงเทพมหานคร

259 4161643 โครงการวิจัยการ
สลายตัวของวัตถุอันตราย
ทางการเกษตรในพริก คะนา
และมะเขือเทศ

1. เพ่ือศึกษาการสลายตัวของสารพิษตกคาง ไดแก อีโทเฟนพรอกซ
(etofenprox) และลูเฟนนูรอน (lufenuron) ในพริก ไอโพรไดโอน (iprodione)
สไปนีโทแรม (spinetoram) และโทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad ในคะนา ฟโพ
รนิล (fipronil) และโทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad) ในมะเขือเทศ 
2. จัดทําขอมูลการสลายตัว และการประเมินความเสี่ยงวัตถุอันตรายทางการ
เกษตร ในพริก คะนา และมะเขือเทศ เพ่ือกําหนดระยะเก็บเก่ียวปลอดภัย (Pre
Harvest Interval: PHI) หลังการพนสารคร้ังสุดทาย 
3. นําขอมูลท้ังหมดท่ีไดเสนอ มกอช. เพ่ือพิจารณากําหนดคาปริมาณสูงสุดของ
สารพิษตกคาง (MRL) ของประเทศไทย ASEAN และ Codex MRL

กรุงเทพมหานคร

260 4161657 โครงการวิจัยการ
พัฒนาและประยุกตใชแบบ
จําลองพืชเพ่ือกําหนดเทคโนโลยี
การผลิตขาวโพดในแหลงปลูก
สําคัญเขตภาคกลางและภาค
ตะวันตก

1. เพ่ือพัฒนาแบบจําลองพืชสําหรับใชคาดการณผลผลิตของขาวโพดท่ีปลูกใน
แหลงปลูกสําคัญเขตภาคกลางและภาคตะวันตก

2. เพ่ือยกระดับผลผลิตของขาวโพดใหไดไมต่ํากวารอยละ 75 ของผลผลิตสูงสุดท่ี
ควรจะไดรับในพื้นที่นั้น

กาญจนบุรี, ชัยนาท,
นครปฐม, นครสวรรค,
ปทุมธานี, อุทัยธานี

261 4161885 โครงการวิจัยการ
พัฒนาและประยุกตใชแบบ
จําลองพืชเพ่ือกําหนดเทคโนโลยี
การผลิตมันสําปะหลังในแหลง
ปลูกสําคัญเขตภาคกลางและ
ภาคตะวันตก

- เพ่ือประเมินความเส่ียงศัตรูพืชของพืชและผลผลิตพืช วัสดุปลูกรวมกับพืช
สําหรับปลูก ท่ีนําเขาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และหาแนวทางในการ
กําหนดมาตรการสุขอนามัยพืชที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกัน

กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี,
ชลบุรี, เชียงราย, เชียงใหม,
นครปฐม, นครราชสีมา,
ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา,
เลย, สมุทรปราการ,
สมุทรสาคร, สุพรรณบุรี

262 4161863 โครงการวิจัยการ 1. เพ่ือพัฒนาแบบจําลองพืชสําหรับใชคาดการณผลผลิตของออยท่ีปลูกในแหลง ชัยนาท, นครสวรรค, ราชบุรี,
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พัฒนาและประยุกตใชแบบ
จําลองพืชเพ่ือกําหนดเทคโนโลยี
การผลิตออยในแหลงปลูกท่ี
สําคัญเขตภาคกลางและภาค
ตะวันตก

ปลูกท่ีสําคัญเขตภาคกลางและภาคตะวันตก

2. เพ่ือยกระดับผลผลิตของออยใหไดไมต่ํากวารอยละ 75 ของผลผลิตสูงสุดท่ีควร
จะไดรับในพื้นที่นั้น

อุทัยธานี

263 4161545 โครงการวิจัยและ
พัฒนาการคุมครองพันธุพืชและ
การขึ้นทะเบียนชุมชนตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ

1. เพื่อจัดทํารางประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคําขอและการเตรียมการ
เพื่อตรวจสอบพันธุพืชที่ขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม และรางระเบียบกรมวิชาการ
เกษตรวาดวยการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชที่ขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม
พรอมทั้งรางคูมือการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชสําหรับพนักงานเจาหนาที่
2. เพ่ือจัดทําแนวทางการบังคับใชกฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุพืชใหมท่ี
เก่ียวของในประเด็นขอบเขตสิทธินักปรับปรุงพันธุ และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เก่ียวกับการอนุญาตใหเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุพืชใหมไวปลูกตอได ใหเปนท่ี
ยอมรับจากผูเก่ียวของและสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ
3. เพื่อสรางชุมชนและพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่มีศักยภาพสามารถขึ้น
ทะเบียนชุมชนและจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราช
บัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542
4. เพ่ือปรับปรุงแกไขประกาศกรมวิชาการเกษตรวาดวยการควบคุม กํากับ ดูแล
การเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมพืชของ
ประเทศไทยใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ภายใตพระราชบัญญัติคุมครอง
พันธุพืช พ.ศ. 2542 และรางคูมือการเจรจาเพื่อการเขาถึงและแบงปนผล
ประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมพืช

กรุงเทพมหานคร, ขอนแกน,
ชลบุรี, เชียงราย, เชียงใหม,
นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี,
พิษณุโลก, แมฮองสอน,
ยโสธร, ระยอง, ราชบุรี,
ลําปาง, สงขลา, สระบุรี

264 4161586 โครงการวิจัยและ
พัฒนาแนวทางการใชประโยชน
พืชอนุรักษและพืชท่ีใกลสูญพันธุ
เพ่ือกําหนดมาตรการควบคุม
การคาระหวางประเทศอยาง
ย่ังยืน

1. เพื่อศึกษาสถานภาพดานการอนุรักษและการคาของพืชอนุรักษและพืชที่ใกล
สูญพันธุสําหรับกําหนดมาตรการควบคุมการคาระหวางประเทศ 
2. เพื่อพัฒนากฎระเบียบและกระบวนการกํากับดูแลการคาพืชอนุรักษให
สอดคลองกับกฎระเบียบของอนุสัญญาไซเตส และบริบทของประเทศ 

กรุงเทพมหานคร, เชียงราย,
เชียงใหม, ภูเก็ต, สงขลา,
สมุทรปราการ

265 4161945 โครงการวิจัยและ
จําแนกความหลากหลายของพืช
พื้นเมืองทั่วไปจากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถ่ินเพ่ือการใชประโยชน
อยางย่ังยืน

1. เพื่อวิเคราะหองคความรูพฤกษศาสตรพื้นบาน สําหรับจัดทําบัญชีรายการ
ความหลากหลายทางชีวภาพพืชและการใชประโยชน จัดทําฐานขอมูลและพัฒนา
ระบบสําหรับการจัดเก็บ สืบคนขอมูลบัญชีรายการความหลากหลายทางชีวภาพ
พืชและการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหาร สมุนไพร และ
การเกษตร หรือที่เรียกวา กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (Clearing-House
Mechanism; CHM)
2. เพื่อสํารวจ รวบรวม ความหลากหลายทางพันธุกรรมของมันเสาและมันมือเสือ
สําหรับเปรียบเทียบและหาความสัมพันธของปริมาณสารแอนโทไซยานินและ
คุณสมบัติของแปงพืช และศึกษาวิธีการที่เหมาะสําหรับการขยายพันธุและการ
เพิ่มผลผลิตมันเสาและมันมือเสือ
3. เพื่อศึกษาวิเคราะหและจําแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมและพฤกษเคมี
ของดีปลาก้ัง (Phlogacanthus pulcherrimus T. Anderson)  หอมชาง
(Phlogacanthus curviflorus (Wall.)) และจาฮอม (Phlogacanthus
thyrsiformis (Hardw.) Mabb) จากแหลงพันธุกรรมตางๆ สําหรับทดสอบฤทธ์ิ
ทางชีวภาพเบ้ืองตน

กรุงเทพมหานคร, ขอนแกน,
เชียงใหม, นราธิวาส, บึงกาฬ,
พิจิตร, เพชรบูรณ, เลย,
ศรีสะเกษ, อุดรธานี

266 4161605 โครงการวิจัยการ
สรางฐานพันธุกรรมพืชสวนเพื่อ
การใชประโยชนอยางคุมคาและ
ย่ังยืน

1. เพ่ือรวบรวมพันธุพืชผัก ไมผล และพืชสวนอุตสาหกรรม ไดแก มะเขือเทศ
พริก ฟกทอง แตงโม แตงกวา สมโอ มะละกอ ล้ินจ่ี ลําไย อาโวกาโด โกโก และ
กาแฟ ซึ่งเปนพันธุพื้นเมือง พันธุการคา และพันธุจากตางประเทศที่เปนที่นิยม
ปลูก 
2. เพื่อบันทึกขอมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะทางการเกษตร และ
ลักษณะเดนอื่น ๆ ที่อางอิงตามแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุตามระเบียบกรม
วิชาการเกษตร วาดวยการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนเปน

จันทบุรี, ชุมพร, เชียงราย,
เชียงใหม, นครพนม, พิจิตร,
เพชรบุรี, เพชรบูรณ,
แมฮองสอน, รอยเอ็ด, ราชบุรี,
ศรีสะเกษ, สกลนคร
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พันธุพืชใหม เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีรูปแบบท่ีเปนกลาง ครบถวน ท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนในแงของการคุมครองพันธุพืช

267 4161906 โครงการวิจัยและ
พัฒนาการควบคุมคุณภาพหอง
ปฏิบัติการทดสอบยางแทงเพ่ือ
การลดตนทุนและสนับสนุนการ
สงออก

1. ศึกษาวิธีการสุมตัวอยางยางสําหรับทดสอบปริมาณส่ิงสกปรกเพ่ือออกใบรับ
รองคุณภาพยางแทงเอสทีอารเพ่ือลดตนทุนในการทดสอบและยังคงมีความถูกตอง
แมนยําเปนที่ยอมรับ
2. เพ่ือพัฒนาวิธีทดสอบและตรวจสอบความใชไดของวิธีทดสอบยางแทงเอสทีอาร
เพ่ือออกใบรับรองคุณภาพยางแทงเอสทีอาร สําหรับใชปรับปรุงคูมือการทดสอบ
ตามมาตรฐานยางแทงเอสทีอารใหทันสมัย
3. เพ่ือผลิตวัสดุอางอิงภายในสําหรับควบคุมและกํากับดูแลความสามารถของหอง
ปฏิบัติการยางแทงเอสทีอาร

 

ชลบุรี, บุรีรัมย, พิษณุโลก,
ระยอง, สงขลา, สุราษฎรธานี,
หนองคาย, อุดรธานี,
อุบลราชธานี

268 4161801 โครงการวิจัยการ
พัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ
ทดสอบน้ํายางขนเพ่ือการสง
ออก

1. พัฒนาเคร่ืองมือและระบบในการควบคุมคุณภาพการทดสอบของหองปฏิบัติ
การ
2. พัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบน้ํายางขน ใหมีคุณภาพในการทดสอบเทาเทียม
กันและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ

ชลบุรี, ตรัง, นครศรีธรรมราช,
พัทลุง, ยะลา, ระยอง,
สกลนคร, สงขลา,
สุราษฎรธานี, อุบลราชธานี

269 4161558 โครงการวิจัยการ
ออกแบบและจัดการสวนทุเรียน
สมัยใหมในระยะปลูกชิด เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ทุเรียนคุณภาพ

1. เพ่ือศึกษาระบบการจัดการผลิตทุเรียนแบบสมัยใหมในฤดูกาลและนอกฤดูกาล
ผลิตในแตละระบบปลูก และใหผลผลิตท่ีมีปริมาณและคุณภาพ
2. เพ่ือสรางแปลงตนแบบและคูมือการจัดการแปลงสําหรับเกษตรกรผูปลูกทุเรียน
สมัยใหมในแตละระบบปลูกท้ังในและนอกฤดูกาลผลิต
 

จันทบุรี, ตราด, ระยอง

270 4151453 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียน
คุณภาพ โดยการประยุกตใช
ถานชีวภาพจากวัสดุเหลือท้ิง
ทางการเกษตร

1. เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการใชถานชีวภาพที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตทุเรียนคุณภาพ
2. เพ่ือสรางแปลงทุเรียนตนแบบใหม โดยการประยุกตใชถานชีวภาพจากวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ

จันทบุรี, ชุมพร, ตราด,
ระยอง, ศรีสะเกษ,
สุราษฎรธานี

271 4162210 โครงการวิจัยศึกษา
การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาท่ี
มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตทุเรียนในระยะปลูกชิด

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการสังเคราะหแสง การใชนํ้า และการจัดการนํ้าใน
แปลงทุเรียนระยะปลูกชิด

2. เพ่ือศึกษาโครงสรางของระบบรากตนพันธุทุเรียนท่ีทนทานตอสภาวะขาดน้ํา
และนํ้าขัง

จันทบุรี, ตราด, ระยอง

272 4161934 โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสมโอทา
ขอยเมืองพิจิตรสูระดับพรีเมียม
เพื่อสรางมูลคา

1. เพ่ือหาสายตนพันธุดีของสายตนสมโอทาขอยเมืองพิจิตรพืชพ้ืนถ่ินของจังหวัด
พิจิตร
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสมโอทาขอยเมืองพิจิตรใหได
มาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
3. เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของนํ้ามันหอมระเหยจากเปลือกและพัฒนา
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากสมโอทาขอยเพื่อเพิ่มมูลคาและสามารถเปนผลิตภัณฑ
ของชุมชนได
4. เพื่อพัฒนาและสรางความเขมแข็งแกชุมชนตนแบบการผลิตสมโอทาขอยเมือง
พิจิตร

พิจิตร

273 4161706 โครงการวิจัย
เทคโนโลยีการผลิตมะขามหวาน
เพชรบูรณเพื่อสรางมูลคา

1. เพื่อพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมะขามหวานเพชรบูรณ
2. เพื่อศึกษาวิธีการลดการเกิดราในฝกมะขามหวานกอนและหลังการเก็บเกี่ยว
3. เพื่อพัฒนาและสรางความเขมแข็งแกชุมชนตนแบบการผลิตมะขามหวาน

เพชรบูรณ

เพชรบูรณเพื่อสรางมูลคา 3. เพื่อพัฒนาและสรางความเขมแข็งแกชุมชนตนแบบการผลิตมะขามหวาน
เพชรบูรณ

274 4172225 โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตกลวยตานี
เพื่อสรางเสถียรภาพดานรายได

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลวยตานีดวยระบบการผลิตที่ชวยสราง
เสถียรภาพดานรายไดตอพื้นที่
2. เพ่ือการประเมินและควบคุมการระบาดของโรค แมลง และศักยภาพของศัตรู
ธรรมชาติ สําหรับการวางแผนควบคุมการระบาดใหทันเหตุการณ

สุโขทัย

เอกสารแนบ 2

พิมพจากระบบ NRIIS เมื่อวันที่ 28/10/2565 09:19 น.
กรมวิชาการเกษตร

หนา 46 / 130



3. เพ่ือสรางเกษตรกรตนแบบ และแปลงตนแบบการผลิตกลวยตานีอยางมี
ประสิทธิภาพ

275 4161992 โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสมเขียว
หวานสีทองเพื่อเพิ่มมูลคา

1. เพื่อพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
ของสมเขียวหวานสีทองเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
2. เพ่ือสรางเกษตรกรและชุมชนตนแบบการผลิตสมเขียวหวานสีทองคุณภาพ 

สุโขทัย

276 4172226 โครงการวิจัยพันธุ
และพัฒนาการผลิตละมุด
จังหวัดสุโขทัยเพ่ือเพ่ิมมูลคา

1. เพื่อพัฒนาพันธุละมุดใหมีคุณภาพตรงกับความตองการของตลาดภายใน
ประเทศและตางประเทศ

2. เพื่อพัฒนาการผลิต การเก็บรักษาเพื่อการขนสงและการตลาดเพื่อสรางมูลคา
เพิ่มของละมุด

3. เพ่ือสรางแปลงตนแบบและเกษตรกรตนแบบการผลิตละมุดท่ีมีประสิทธิภาพได
มาตรฐานตามความตองการของตลาด

สุโขทัย

277 4162086 โครงการวิจัยพันธุ
และเทคโนโลยีการผลิตมะปราง
เชิงพาณิชย เพื่อเพิ่มมูลคาการ
ผลิต

1. เพื่อปรับปรุงพันธุมะปรางโดยวิธีการฉายรังสีแกมมา ใหไดพันธุมะปรางหวาน
ชนิดผลใหญและมะยงชิดพันธุกลายท่ีใหผลผลิตสูง มีเน้ือหนา เมล็ดเล็กมากหรือ
เมล็ดลีบ สามารถเจริญเติบโตและปรับตัวไดดีในเขตภาคเหนือตอนลาง
2. เพ่ือใหไดเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ ในการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผลผลิต
มะปรางในเขตภาคเหนือตอนลาง
3. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมะยงชิดพันธุ
ทูลเกลา

พิจิตร, อุตรดิตถ

278 4162041 โครงการวิจัยการ
พัฒนาพันธุและเทคโนโลยีการ
ผลิตบุกเพ่ือเพ่ิมมูลคาในพ้ืนท่ี
จังหวัดตาก

1. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุบุกจากหัวบนใบ

2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบุกเพื่อการคาเพื่อสรางมูลคา

ตาก

279 4161983 โครงการวิจัยการ
พัฒนาเพกาเพื่อใชประโยชนใน
เชิงพาณิชยในเขตภาคเหนือตอน
ลางเพื่อสรางมูลคา

1. เพื่อใหไดเพกาพันธุดี สําหรับการบริโภคฝก และมีสารสําคัญสูง  ที่เหมาะสม
กับแหลงปลูกพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง อยางนอย 1 สายพันธุ

2. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพกาเพื่อการคาที่เหมาะสมกับแหลง
ปลูกพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง

พิจิตร, สุโขทัย, อุตรดิตถ

280 4161929 โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุกาแฟเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน

1.เพื่อพัฒนาพันธุกาแฟอะราบิกาสายพันธุกาวหนาที่มีความตานทานโรค
คุณภาพรสชาติดี และใหผลผลิตดีในปท่ี 1 อยางนอย 1-2 สายพันธุ สําหรับนําไป
พัฒนาตอ

2.เพื่อพัฒนาพันธุกาแฟโรบัสตาพันธุใหม เมล็ดมีคุณภาพดีไดมาตรฐาน รสชาดดี
และมีจํานวนครั้งการเก็บเกี่ยวนอยอยางนอย 1 สายพันธุ สําหรับเปนพันธุแนะนํา
แกเกษตรกร

3.เพื่อศึกษาหาจุดกลายพันธุของยีน caffeine synthase ในกาแฟที่มีปริมาณ
คาเฟอีนตํ่า นําไปสูการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสําหรับตรวจสอบยีน caffeine
synthase ในกาแฟ โดยการทดสอบเคร่ืองหมายโมเลกุลของยีน caffeine
synthase ที่สัมพันธกับปริมาณคาเฟอีนในเชื้อพันธุกรรมกาแฟ

4.เพื่อพัฒนานวัตกรรมการขยายพันธุกาแฟอะราบิกาสายพันธุกาวหนาของกรม
วิชาการเกษตร

5.เพื่อศึกษาลักษณะประจําพันธุกาแฟโรบัสตา สําหรับใชเปนฐานพันธุกรรม
กาแฟโรบัสตาของประเทศไทย และใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุ

ชุมพร, เชียงราย, เชียงใหม

281 4161868 โครงการวิจัยและ
พัฒนาคําแนะนําการจัดการดิน
และธาตุอาหารในการผลิ

1.  เพื่อศึกษาสมบัติดินทางเคมี และปริมาณธาตุอาหารพืชตอการเจริญเติบโต
และผลผลิตของกาแฟอะราบิกาสําหรับนําไปใชในการประเมินความตองการธาตุ
อาหารสําหรับพัฒนาคําแนะนําการใชปุยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อการผลิ

เชียงใหม
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ตกาแฟอะราบิกา ตกาแฟอะราบิกา
 2. เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยสําหรับกาแฟอะราบิกา

282 4161770 โครงการวิจัยการ
จัดการนํ้าเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพของกาแฟอะราบิกา

1. เพื่อศึกษาปริมาณรอยเทานํ้า เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่ใชในการจัดทําคําแนะนํา
การใหนํ้าสําหรับกาแฟอะราบิกาในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. เพ่ือศึกษาคาสัมประสิทธ์ิการใชน้ํา และปจจัยท่ีมีผลตอความเครียดกับสมดุล
นํ้าเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่ใชในการจัดทําคําแนะนําการใหนํ้าสําหรับกาแฟอะรา
บิกาในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เชียงใหม

283 4162036 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่ม
ผลผลิตโกโกเพ่ือรองรับ
เกษตรกรรมยั่งยืน

1. เพื่อศึกษาระบบการปลูกโกโกแบบพืชเดี่ยวและพืชรวม
2. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธและการปรับตัวของโกโกแตละพันธุในพื้นที่ที่มี
สภาพแวดลอมแตกตางกัน เพื่อหาแนวทางในการจัดการแปลงที่เหมาะสมใน
แตละพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตโกโก
3. เพ่ือศึกษาการเกิดโรค แมลงและสัตวศัตรูโกโกเพ่ือหาแนวทางในการจัดการ
แปลงไดอยางถูกตองและเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตโกโก

ชุมพร, เชียงราย, เพชรบูรณ,
ภูเก็ต, ยะลา, ระนอง, สงขลา,
หนองคาย, อุทัยธานี

284 4161857 โครงการวิจัย
นวัตกรรมการแปรรูปกาแฟและ
โกโกคุณภาพและการใช
ประโยชนจากวัสดุเหลือใชสู
ระบบการพัฒนาเกษตร
หมุนเวียน

1. สรางมูลคาเพิ่มจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนากระบวนการใหม
แกกาแฟและโกโก เกิดเปนนวัตกรรมตนแบบอยางนอย 8 ผลิตภัณฑ

2. พัฒนาเทคโนโลยีตนแบบการหมัก การบม การเติมตาง การสกัดสาร Coffee
silverskin Extract เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ ตอยอดการพัฒนาบรรจุภัณฑจากวัสดุ
เหลือใชในภาคอุตสาหกรรมกาแฟและโกโกอยางนอย 4 กระบวนการ

3. สงเสริมพัฒนาขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย การใชฐาน
ทรัพยากรชีวภาพจากการแปรรูปพืชอุตสาหกรรมเพื่อตอยอดการพัฒนาเกษตร
5.0 เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเดิมสูกาแฟพิเศษและโกโกคุณภาพมูลคาสูงจากเดิมไม
นอยกวารอยละ 25 ภายในป 2567

ชุมพร, เชียงราย, เชียงใหม

285 4162026 โครงการวิจัยพันธุ
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพ
การผลิตมะคาเดเมียอยางยั่งยืน

   

1. เพ่ือหาพันธุท่ีเหมาะสําหรับปลูกบนพ้ืนท่ีสูงท่ีระดับน้ําทะเลแตกตางกัน

2. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการตัดแตงกิ่งและการจัดการในสวนมะคาเดเมียที่มีอายุ
30 ป     

3. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการจัดการปุยแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตมะคาเดเมีย

4. พื่อศึกษาเทคโนโลยีการขยายพันธุมะคาเดเมียดวยสารควบคุมการเจริญ
เติบโต  

     

กรุงเทพมหานคร, เชียงราย,
เชียงใหม, ตาก, เพชรบูรณ,
เลย

286 4161781 โครงการวิจัยการ
พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลัง
การเก็บเก่ียวผลไมบางชนิดเพ่ือ
การสงออกและวางจําหนาย

1. พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเก่ียว การควบคุมโรคหลังการ    เก็บ
เกี่ยว และบรรจุภัณฑเพื่อชะลอ  การเสื่อมคุณภาพและยืดอายุการ     เก็บรักษา
อะโวคาโด กลวย และองุน     เพ่ือการสงออกและวางจําหนายในเชิงพาณิชย 
2. พัฒนาเทคโนโลยีในการใชแบคทีเรียปฏิปกษในการควบคุมโรคและลดการปน
เปอนของเช้ือรา Aspergillus section Nigri และสารพิษโอครา    ทอกซิน เอ ใน
ผลิตผลสด
3. พัฒนาการผลิตโฟมกันกระแทกจาก   นํ้ายางทดแทนโฟมตาขายกันกระแทก
จากพลาสติกจากปโตรเคมี
4. พัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บนํ้ามัน  หอมระเหยและประยุกตใชในการตาน
จุลินทรียเพ่ือควบคุมเช้ือราระหวาง   การเก็บรักษาองุนสด
 

ชัยภูมิ, ตาก, นครราชสีมา,
ปทุมธานี, แมฮองสอน

287 4161812 โครงการวิจัยการ 1.  เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการใชนํ้ารอนในการกําจัดแมลงวันทองพริกในพริกขี้หนู กรุงเทพมหานคร,
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พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวพริกและกระเทียม
เพื่อการสงออกและวางจําหนาย

เพ่ือการสงออก
2.  เพื่อศึกษาบรรจุภัณฑเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาพริกขี้หนูเพื่อการขนสงและวาง
จําหนาย
3.  เพ่ือศึกษาชนิดของบรรจุภัณฑและวิธีการบรรจุกระเทียมแบบแยกกลีบ และ
กระเทียมสดแบบปอกเปลือกพรอมบริโภคสําหรับการวางจําหนายแบบขายปลีก

อุบลราชธานี

288 4161806 โครงการวิจัยการ
พัฒนาชุดตรวจสอบสารโอครา
ทอกซิน เอ ในผลิตผลเกษตรดวย
วิธีทางภูมิคุมกันวิทยา

1. ทดสอบความใชไดของชุดตรวจสอบสารโอคราทอกซิน เอ ดวยวิธี ELISA เพื่อ
ใหไดชุดทดสอบที่มีประสิทธิภาพเทียบเทาวิธีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบสาร
โอคราทอกซิน เอ ไดอยางรวดเร็ว

2. ทดสอบความใชไดของชุดตรวจสอบสารโอคราทอกซิน เอ ดวยวิธี LFIA เพื่อให
ไดชุดทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบสารโอคราทอกซิน เอ ได
อยางงายและรวดเร็ว

เชียงราย, เชียงใหม, ตาก,
เพชรบูรณ

289 4161738 โครงการวิจัยการ
ศึกษาอัตรา ระยะเวลา และวิธี
การใชที่เหมาะสมของสารรม
ชนิดตางๆ ในการกําจัดแมลง
ศัตรูผลิตผลเกษตร เพ่ือสินคา
เกษตรปลอดภัย

- เพื่อศึกษาอัตราและระยะเวลาการใชที่เหมาะสมของสารรมฟอสฟน สารรมเว
เปอรฟอสและสารรมอีโคฟูมในการกําจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรท่ีสําคัญ

กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี

290 4161664 โครงการวิจัยการ
ปองกันกําจัดแมลงศัตรูกาแฟ
โดยลดการใชสารเคมี

- เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการดวงกาแฟในโรงเก็บดวยวิธีการท่ีปลอดภัย ไดแก การใช
กับดักสารลอ และกับดักแสงไฟ การใชบรรจุภัณฑ และการใชกาซไนโตรเจน เพ่ือ
ปองกันและกําจัดดวงกาแฟ
 

ชุมพร, ระนอง

291 4151439 โครงการวิจัยและ
พัฒนาอาหารดัชนีไกลซีมิกตํ่า
จากแปงตานทานการยอยเพื่อผู
บริโภคท่ีตองการควบคุมน้ําตาล

- วิจัยและพัฒนาการเพิ่มปริมาณแปงตานทานการยอยจากพืชชนิดตาง ๆ ไดแก
มันเทศ กลวย และมันสําปะหลัง ดวยการจัดการดวยกรดและความรอน

กรุงเทพมหานคร, จันทบุรี,
ปทุมธานี, พิจิตร

292 4161519 โครงการวิจัยและ
พัฒนาอาหารสุขภาพเพื่อผูสูง
อายุ

1. ศึกษาการผลิตผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีมีโปรตีนไฮโดรไลเซทกรดโฟลิกสูง
จากพืชสําหรับผูสูงอายุ

2. ศึกษาการผลิตผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ีมีสารลูทีนและซีแซ
นทีนสูงจากพืชสําหรับผูสูงอายุ

3. ศึกษาการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารแบบซอฟเจลที่มีสารตานอนุมูลอิสระสูง
จากสาหรายขนาดเล็ก

4. ศึกษาการผลิตผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ีมีสารทริปโตเฟน เซ
โรโทนิน และเมลาโทนิน จากพืชสําหรับผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี

293 4161940 โครงการวิจัยและ
พัฒนาการควบคุมสภาพ
แวดลอมดวยระบบอัตโนมัติ
สําหรับการผลิตพืชในโรงเรือ
นอีแวปโดยใชหลักการแรงดึง
ระเหยนํ้าของอากาศ

- วิจัยและพัฒนาการควบคุมสภาพแวดลอมดวยระบบอัตโนมัติสําหรับการปลูก
มะเขือเทศในโรงเรือนอีแวป โดยใชหลักการแรงดึงระเหยน้ําของอากาศ (Air
Vapor Pressure Deficit, VPD)

กรุงเทพมหานคร, ระยอง,
สุราษฎรธานี

294 4161867 โครงการวิจัยและ
พัฒนาการควบคุมสภาพ
แวดลอมดวยระบบอัตโนมัติ
สําหรับการผลิตพืชในโรงเรือน
ระบบเปดโดยใชหลักการแรงดึง
ระเหยนํ้าของอากาศ

- วิจัยและพัฒนาการควบคุมสภาพแวดลอมดวยระบบอัตโนมัติสําหรับการปลูก
มะเขือเทศในโรงเรือนระบบเปด โดยใชหลักการแรงดึงระเหยน้ําของอากาศ (Air
Vapor Pressure Deficit, VPD)

กรุงเทพมหานคร, ระยอง,
สุราษฎรธานี

295 4161582 โครงการวิจัยการ 1. เพื่อพัฒนาพันธุมะพราวอุตสาหกรรมลูกผสมที่มีลักษณะดีเดนทางดาน กรุงเทพมหานคร,
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ปรับปรุงพันธุมะพราว
อุตสาหกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
(ระยะที่ 1)

การเกษตร อยางนอย 1-2 พันธุ (ผลผลิตสูงไมต่ํากวา 110 ผล/ตน/ป อายุการให
ผลผลิตเร็วไมเกิน 4 ป 6 เดือน ตนก่ึงเต้ีย ขนาดผลไมต่ํากวา 1,500 กรัม/ผล น้ํา
หนักเนื้อมะพราวแหงสูงไมนอยกวา 300 กรัม/ผล และนํ้ามันตอเนื้อมะพราวแหง
สูงไมต่ํากวา 60 เปอรเซ็นต) 
2. เพื่อพัฒนาสายตนมะพราวที่นํามาใชเปนฐานพันธุกรรมการปรับปรุงพันธุ
สําหรับใชเปนสายตนพอพันธุแมพันธุท่ีมีลักษณะดีทางดานการเกษตร อยางนอย
100 สายตน สําหรับสรางลูกผสมพันธุมะพราว (ผลผลิตสูงไมตํ่ากวา 70-95 ผล/
ตน/ป อายุการใหผลผลิตเร็วไมเกิน 4 ป ขนาดผลไมต่ํากวา 1,300-1,600 กรัม/
ผล นํ้าหนักเนื้อมะพราวแหงสูงไมนอยกวา 250-350 กรัม/ผล และนํ้ามันตอเนื้อ
มะพราวแหงสูงไมตํ่ากวา 55 เปอรเซ็นต)    

กําแพงเพชร, ชุมพร,
นครปฐม, ราชบุรี

296 4161601 โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุมะพราวออนเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่ม (ระยะที่ 1)

1. เพื่อคัดเลือก และประเมินพันธุมะพราวนํ้าหอมเพื่อการบริโภคผลสด (ผลผลิต
สูงไมตํ่ากวา 130 ผล/ตน/ป ปริมาณนํ้าไมนอยกวา 300 มิลลิลิตร/ผล  มีความ
หอม และความหวานไมนอยกวา 6.5 % Brix)
2. เพื่อคัดเลือก และประเมินประชากรมะพราวนํ้าหอมสีเขียวเพื่อการบริโภคผล
สดสําหรับผลิตตนกลามะพราวน้ําหอมพันธุดี (ผลผลิตสูงไมต่ํากวา 130 ผล/ตน/ป
ปริมาณนํ้าไมนอยกวา 300 มิลลิลิตร/ผล มีความหอม และความหวานไมนอย
กวา 6.5 % Brix)  

กรุงเทพมหานคร,
กําแพงเพชร, ชุมพร, ตรัง,
นครปฐม, ราชบุรี

297 4161510 โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุมะพราวกะทิเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่ม (ระยะที่ 1)

1. เพ่ือปรับปรุงพันธุมะพราวกะทิท่ีมีความหอม 100 เปอรเซ็นต ท่ีใหผลผลิตสูง
คุณภาพดีตามความตองการของตลาด สําหรับเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร
2. เพื่อศึกษาวิธีการเก็บรักษาละอองเกสรมะพราวกะทิพันธุแท
3. เพื่อศึกษาวิธีการขนสงละอองเกสรมะพราวกะทิพันธุแท

กรุงเทพมหานคร,
กําแพงเพชร, ชุมพร,
นครปฐม, ประจวบคีรีขันธ,
ราชบุรี

298 4161600 โครงการวิจัยการ
ศึกษาการจัดการดิน ปุย และนํ้า
เพื่อผลิตมะพราวคุณภาพ

1. เพื่อศึกษาการจัดการธาตุอาหารพืชตอการเพิ่มผลผลิตคุณภาพของมะพราวใน
เขตภาคใต
2. เพ่ือศึกษาการใชน้ําของมะพราวในชุดดินท่ีแตกตางกันในเขตภาคใต

กรุงเทพมหานคร, ชุมพร,
สุราษฎรธานี

299 4161552 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตน
กลามะพราวเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต

- เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตนกลามะพราว โดยเพ่ิมการติดผล เปอรเซ็นต
ความงอกของผลพันธุ การเจริญเติบโตของตนกลา และลดระยะเวลาการอนุบาล
ตนกลาในแปลง
    

กรุงเทพมหานคร,
กําแพงเพชร, ชุมพร,
นครปฐม, ประจวบคีรีขันธ,
ราชบุรี

300 4151455 โครงการวิจัย
ประเมินศักยภาพการขยายพันธุ
เชื้อพันธุกรรมสายพันธุมะพราว
น้ําหอมสีเขียวในสภาพปลอดเช้ือ

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาพันธุมะพราวที่มีลักษณะดีเดนทางการเกษตรทั้งปริมาณ
และคุณภาพเพื่อใหเพียงพอตอปริมาณความตองการในภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
2. เพื่อรวบรวมเชื้อพันธุกรรมมะพราวในสภาพแปลงอนุรักษเชื้อพันธุ เพื่อใชเปน
ฐานพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ และการใชทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน 
3. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ
มะพราวใหเพียงพอตอความตองการ เพื่อใชประโยชนในเชิงพาณิชย
4. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการ
เก็บอนุรักษพันธุกรรมมะพราวในสภาพปลอดเชื้อ
5. เพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติสําหรับกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว
มะพราวในเชิงอุตสาหกรรม เพ่ือลดตนทุนการผลิต

กรุงเทพมหานคร, ชุมพร,
ราชบุรี, สมุทรสาคร

301 4161561 โครงการวิจัยการ
พัฒนาวิธีการชักนํารากและวัสดุ
ปลูกสําหรับตนมะพราวนํ้าหอม
ที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาพันธุมะพราวที่มีลักษณะดีเดนทางการเกษตรทั้งปริมาณ
และคุณภาพเพื่อใหเพียงพอตอปริมาณความตองการในภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
2. เพื่อรวบรวมเชื้อพันธุกรรมมะพราวในสภาพแปลงอนุรักษเชื้อพันธุ เพื่อใชเปน
ฐานพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ และการใชทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน 
3. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ
มะพราวใหเพียงพอตอความตองการ เพื่อใชประโยชนในเชิงพาณิชย
4. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการ
เก็บอนุรักษพันธุกรรมมะพราวในสภาพปลอดเชื้อ
5. เพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติสําหรับกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว

กรุงเทพมหานคร, ชุมพร,
ราชบุรี, สมุทรสาคร
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6. ตัวช้ีวัดเปาหมาย (OKR ของแผนงาน ท้ังเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรหนวยงานปงบประมาณ 2566 พรอมท้ังระบุคาเปา
หมาย

มะพราวในเชิงอุตสาหกรรม เพ่ือลดตนทุนการผลิต
302 4161559 โครงการวิจัยศึกษา

เทคโนโลยีการเก็บรักษาเช้ือ
พันธุกรรมมะพราวในสภาพ
เยือกแข็ง

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาพันธุมะพราวที่มีลักษณะดีเดนทางการเกษตรทั้งปริมาณ
และคุณภาพเพื่อใหเพียงพอตอปริมาณความตองการในภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
2. เพื่อรวบรวมเชื้อพันธุกรรมมะพราวในสภาพแปลงอนุรักษเชื้อพันธุ เพื่อใชเปน
ฐานพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ และการใชทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน 
3. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ
มะพราวใหเพียงพอตอความตองการ เพื่อใชประโยชนในเชิงพาณิชย
4. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการ
เก็บอนุรักษพันธุกรรมมะพราวในสภาพปลอดเชื้อ
5. เพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติสําหรับกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว
มะพราวในเชิงอุตสาหกรรม เพ่ือลดตนทุนการผลิต

กรุงเทพมหานคร, ชุมพร

303 4162032 โครงการวิจัยและ
พัฒนาถังหมักอัตโนมัติใน
กระบวนการผลิตนํ้ามันมะพราว
บริสุทธ์ิ

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตนํ้ามันมะพราวบริสุทธิ์
2. เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบการสกัดนํ้ามันมะพราวบริสุทธิ์ ดวยวิธีการหมักแบบ
ควบคุมตัวแปรแบบอัตโนมัติ โดยใชการติดตามและประมวลผลดวยอุปกรณสมอง
กลฝงตัว เปนการปรับปรุงกระบวนการผลิตนํ้ามันมะพราวบริสุทธิ์ดวยวิธีการหมัก
ใหมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงข้ึน ผลผลิตมีคุณภาพสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับวิธี
การหมักแบบธรรมชาติ

 

ชุมพร

304 4162007 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติใน
กระบวนการผลิตมะพราว
นํ้าหอมทรงเพชร

- เพ่ือออกแบบและพัฒนาเคร่ืองตนแบบของกระบวนการผลิตมะพราวน้ําหอม
ทรงเพชรแบบอัตโนมัติ ที่มีความสามารถในการผลิตที่เทียบเทาหรือมากกวากับ
การผลิตดวยแรงงานคน

ราชบุรี

305 4161829 โครงการวิจัยและ
พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องกวน
นํ้าตาลมะพราวเคี่ยวและพัฒนา
เคร่ืองหยอดข้ึนรูปน้ําตาลอ
มะพราวอัตโนมัติ

- เพื่อวิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร และเครื่องจักรอัตโนมัติสําหรับ
กระบวนการภายหลังการเคี่ยวนํ้าตาลสดมะพราวจนกระทั่งเปนนํ้าตาลมะพราว
ซึ่งไดแกเครื่องจักรในกระบวนการกวนลดอุณหภูมินํ้าตาลมะพราวเคี่ยว การไล
ฟองอากาศ และเคร่ืองหยอดข้ึนรูปน้ําตาลมะพราวอัตโนมัติ

ราชบุรี, สมุทรสงคราม

306 4161617 โครงการวิจัย
พัฒนาการผลิตโสม และตังกุย
โดยวิธีเพาะเลี้ยงรากลอย

1. เพื่อศึกษาการผลิตโสม และตังกุย ในระบบ Hairy Root Culture ใหสามารถ
ผลิตสารไดสูงใชเวลาการสะสมสารทุติยภูมิเร็วข้ึนและไดมาตรฐาน

2. เพ่ือไดตนแบบการผลิตสมุนไพรในระบบ Hairy Root Culture สามารถนําไป
ปรับหรือประยุกตใชในการผลิตสารสําคัญจากราก

กรุงเทพมหานคร, ชัยภูมิ,
เชียงราย

307 4161775 โครงการวิจัย
เทคโนโลยีการผลิตกลวยไมท่ีมี
คุณสมบัติทางเภสัชกรรม

1. เพื่อชักนําใหกลวยไมหวายตะมอยและหวายเหลืองจันทบูรในสภาพเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ สรางและเพิ่มปริมาณสารสําคัญที่ตองการในระยะเวลาสั้น

2. เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีการผลิตดวยเขตกรรมแบบปลอดสารเคมีเชิงการคา

3. เพื่อศึกษาชนิดของสารสําคัญที่มีศักยภาพทางสมุนไพรและ ฤทธิ์ทางชีวภาพ
ในกลวยไมชนิดยังมีการศึกษานอย และเทคโนโลยีการขยายพันธุในสภาพปลอด
เช้ือ

กระบี่, กรุงเทพมหานคร,
กาญจนบุรี, จันทบุรี, ตราด,
ปทุมธานี

ตัวช้ีวัดเปาหมาย (Key Results)
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ช่ือแผนงาน
ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ

จํานวน หนวยนับ คาเปา
หมาย

แผนงานวิจัยและพัฒนาพืชสกุลกัญชาและพืชกระทอมเพื่อใชประโยชน
ทางการแพทย

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

3 เทคโนโลยี  

แผนงานวิจัยและพัฒนาการสรางมูลคาเพิ่มจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืช เห็ด จุลินทรีย และศัตรูธรรมชาติ เพ่ือการอนุรักษใช
ประโยชนอยางยั่งยืน

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

4 เทคโนโลยี  

แผนงานวิจัยการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชและพัฒนาผลิตภัณฑสินคาเกษตร
พ้ืนถ่ินภาคเหนือตอนบน

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

11 เทคโนโลยี  

แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใชประโยชนพืชทองถิ่น
ภาคใตตอนบน

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

7 เทคโนโลยี  

แผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชอัตลักษณพ้ืนถ่ินภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบนท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

8 เทคโนโลยี  

แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรและไมยืนตนทองถิ่น
ภาคตะวันออก

2. จํานวนผลงานวิจัยสิ้นสุดที่พรอมยื่นตีพิมพ/
เผยแพรในเอกสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ
สากล

3 เร่ือง  

แผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชอัตลักษณพ้ืนถ่ินภาคเหนือตอนลางเพ่ือ
สรางมูลคา

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

24 กระบวนการ  

แผนงานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชทองถิ่นเปนพืชอัตลักษณใน
ภาคใตตอนลาง

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

5 เทคโนโลยี  

แผนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือท้ิงของมังคุด ล้ินจ่ี และ
ทุเรียน ใหมีมูลคาเพิ่มและศักยภาพเชิงพาณิชย

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

8 ตนแบบ  

แผนงานวิจัยนวัตกรรมการผลิตและเทคโนโลยีการใชชีวภัณฑและสารสกัด
จากพืชเพื่อการอารักขาพืชอยางยั่งยืน

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

44 กระบวนการ  

แผนงานวิจัยและพัฒนาสารทางเลือกและเทคโนโลยีการจัดการวัชพืชเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและแกปญหาทาทายดานการผลิตพืชปลอดภัย

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

1 ชุดขอมูล  

แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานอารักขาพืชเพื่อการเพิ่มขีดความ
สามารถในการปองกันกําจัดศัตรูพืช

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

26 กระบวนการ  

แผนงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการผลิตพืชปลอดภัย
1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

4 เทคโนโลยี  
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แผนงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสารชีวภาพจากจุลินทรียและ
สาหรายเพ่ือผลิตพืชปลอดภัย

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

6 กระบวนการ  

แผนงานวิจัยและพัฒนาการจัดการธาตุอาหารพืชรวมกับการใชประโยชน
ทรัพยากรชีวภาพจากจุลินทรียและชีวมวลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พืชปลอดภัย

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

4 กระบวนการ  

แผนงานวิจัยการจัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่มเสถียรภาพดานรายไดและความ
มั่นคงดานอาหารของชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

12 กระบวนการ  

แผนงานวิจัยการพัฒนาการผลิตพืชในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
สูมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

8 เทคโนโลยี  

แผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชอินทรียเพื่อเพิ่มศักยภาพและขยายผล
ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

7 กระบวนการ  

แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรียตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ภาคเหนือตอนบน

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

7 กระบวนการ  

แผนงานวิจัยอนุกรมวิธานเชิงลึกมุงแกปญหาทาทายดานศัตรูพืชเพ่ือ
สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร

2. จํานวนผลงานวิจัยสิ้นสุดที่พรอมยื่นตีพิมพ/
เผยแพรในเอกสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ
สากล

26 กระบวนการ  

แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไรในระบบอินทรีย
1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

26 เทคโนโลยี  

แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุพืชผักและพืชไรใน
ระบบเกษตรอินทรีย

2. จํานวนผลงานวิจัยสิ้นสุดที่พรอมยื่นตีพิมพ/
เผยแพรในเอกสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ
สากล

8 เร่ือง  

แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุมันสําปะหลังเพื่อผลผลิตและคุณภาพสูง
สําหรับอุตสาหกรรม

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

6 ตนแบบ  

แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวเหมาะสมตอสภาพแวดลอม
และระบบการผลิต

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

2 ชุด
เทคโนโลยี  

แผนงานวิจัยปรับปรุงพันธุปาลมนํ้ามันเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสําหรับ
อุตสาหกรรมแปรรูปเพิ่มมูลคาและพลังงานทดแทน

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

5 กระบวนการ  

แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุออยเพื่ออุตสาหกรรมนํ้าตาลและอุตสาหกรรม
ชีวภาพ

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

4 กระบวนการ  

แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุพืชไรตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และ
เสริมสรางความมั่นคงทางอาหาร

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

3 กระบวนการ  
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แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุขาวโพดฝกสดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และบริโภคฝกสด

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

1 กระบวนการ  

แผนงานวิจัยพัฒนาพันธุและเทคโนโลยีเพื่อรองรับมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชสมุนไพร

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

8 เทคโนโลยี  

แผนงานวิจัยการปรับปรุงพันธุพืชสวนเศรษฐกิจเพื่อสรางรายไดที่มั่นคงของ
เกษตรกรและความเปนอยูท่ีดีของคนไทย

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

35 ตนแบบ  

แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุพืชไรอื่นเพื่อเพิ่มมูลคาและคุณคา
1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

8 พันธุ/สาย
พันธุ  

แผนงานวิจัยพัฒนาพันธุและเทคโนโลยีการผลิตไมดอกเขตรอนเพ่ือการ
แขงขัน

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

13 กระบวนการ  

แผนงานวิจัยและพัฒนาพืชสวนอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการ
เกษตรและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดวยเทคโนโลยีสมัยใหม

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

6 ชุด
เทคโนโลยี  

แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีลดการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือสินคา
เกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ

2. จํานวนผลงานวิจัยสิ้นสุดที่พรอมยื่นตีพิมพ/
เผยแพรในเอกสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ
สากล

7 เร่ือง  

แผนงานวิจัยนวัตกรรมหุนยนต และเคร่ืองจักรกลเกษตรอัตโนมัติอารักขา
พืช

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

4 ตนแบบ  

แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุพืชไรเพื่อความมั่นคง
ทางอาหาร

2. จํานวนผลงานวิจัยสิ้นสุดที่พรอมยื่นตีพิมพ/
เผยแพรในเอกสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ
สากล

8 เร่ือง  

แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไรอุตสาหกรรมอยางมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับพื้นที่เฉพาะ

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

14 กระบวนการ  

แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรแมนยําสําหรับการผลิตพืช ใน
โรงเรือนอัจฉริยะ

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

6 เทคโนโลยี  

แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันสําปะหลัง ออย และปาลมนํ้ามัน

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

8 เทคโนโลยี  

แผนงานวิจัยมะพราวเพื่อเพิ่มมูลคาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอยาง
ย่ังยืน

2. จํานวนผลงานวิจัยสิ้นสุดที่พรอมยื่นตีพิมพ/
เผยแพรในเอกสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ
สากล

18 เร่ือง  

แผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชที่มีศักยภาพในพื้นที่ภาคกลางและภาค
ตะวันตก

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

13 กระบวนการ  
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แผนงานวิจัยและพัฒนาเคร่ืองวัดคุณภาพและเคร่ืองจักรอัตโนมัติสําหรับคัด
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

6 ตนแบบ  

แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนสมัยใหมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

4 เทคโนโลยี  

แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุมะเขือเทศเชอรี่ใน
ระบบโรงเรือน

2. จํานวนผลงานวิจัยสิ้นสุดที่พรอมยื่นตีพิมพ/
เผยแพรในเอกสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ
สากล

1 เร่ือง  

แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไรตระกูลถั่วและขาวโพดฝก
สดเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

5 เทคโนโลยี  

แผนงานวิจัยและพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุพืชสวนเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขัน

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

4 กระบวนการ  

แผนงานวิจัยพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเพื่อเสริมสรางชุมชนเขมแข็งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

17 เทคโนโลยี  

แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคใตตอน
บน

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

12 กระบวนการ  

แผนงานวิจัยนวัตกรรมการผลิตสารสําคัญในพืชที่มีฤทธิ์ทางเภสัชกรรมเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่ม

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

4 เทคโนโลยี  

แผนงานวิจัยและพัฒนาเคร่ืองจักรกลแปรรูปผลิตผลเกษตรโดยใชเทคโนโลยี
สุญญากาศและอบลมรอนแบบมีระบบควบคุมการทํางานอัจฉริยะ

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

3 ตนแบบ  

แผนงานวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่
ภาคเหนือตอนลาง

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

8 กระบวนการ  

แผนงานวิจัยการพัฒนาและประยุกตใชแบบจําลองพืชเพ่ือกําหนด
เทคโนโลยีการผลิตพืชไรเศรษฐกิจในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

4 ตนแบบ  

แผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชผักดวยเทคโนโลยีเกษตรขั้นสูงเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพ

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

1 ชุด
เทคโนโลยี  

แผนงานวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชดวยการประยุกต
ใชปญญาประดิษฐ

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

3 กระบวนการ  

แผนงานวิจัยและพัฒนาการกักกันพืชเพื่อการคาสินคาเกษตรดานพืช
ระหวางประเทศ

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

7 ชุดองคความ
รู  
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7. ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ (Expected Output)

แผนงานวิจัยพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพปจจัยการผลิต เพื่อสราง
มาตรฐาน และยกระดับคุณภาพของหองปฏิบัติการในประเทศไทย

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

4 กระบวนการ  

แผนงานวิจัยการบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานในพืชผักสําหรับสงออกกลุม
สหภาพยุโรป (EU) เพ่ือการผลิตท่ีย่ังยืน

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

8 กระบวนการ  

แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบจากการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ตอ เกษตรกร ผูบริโภค และส่ิงแวดลอม

2. จํานวนผลงานวิจัยสิ้นสุดที่พรอมยื่นตีพิมพ/
เผยแพรในเอกสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ
สากล

8 เร่ือง  

แผนงานวิจัยการพัฒนากระบวนงานตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
สินคาพืช การอนุญาต และการรับรองภายใตพระราชบัญญัติกักพืช
พ.ศ.2507 และที่แกไขเพิ่มเติม

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

2 กระบวนการ  

แผนงานวิจัยการกําหนดคาปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดและระยะเวลาเก็บ
ผลผลิตท่ีปลอดภัยหลังการพนสารคร้ังสุดทาย เพ่ือลดความเส่ียงของสารพิษ
ตกคางในผลิตผลทางเกษตร

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

11 ชุดขอมูล  

แผนงานวิจัยและพัฒนาการควบคุมหองปฏิบัติการทดสอบยาง เพ่ือยกระดับ
สินคายางและปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

7 กระบวนการ  

แผนงานวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมพืชและ
ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการคุมครองตามกฎหมาย

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

3 เร่ือง  

แผนงานวิจัยการพัฒนากฎหมายวาดวยพันธุพืชเพื่อยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาเมล็ดพันธุพืช

2. จํานวนผลงานวิจัยสิ้นสุดที่พรอมยื่นตีพิมพ/
เผยแพรในเอกสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ
สากล

1 ฉบับ  

แผนงานวิจัยและพัฒนาการควบคุมสภาพแวดลอมดวยระบบอัตโนมัติ
สําหรับการผลิตพืชในโรงเรือน

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในการ
ยกระดับการผลิตหรือสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
เกษตรดานพืชไดจริง

2 ตนแบบ  

ลําดับ โครงการวิจัย
ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ

จํานวน หนวยนับ รายละเอียดผลผลิต
ผลผลิต ประเภท

ผลผลิต
1 4151494

โครงการวิจัยและ
พัฒนา
ประสิทธิภาพสาร
ทางเลือกและ
เทคโนโลยีการ
จัดการวัชพืชแบบ
ผสมผสานในพืช
ไร (ออย มัน
สําปะหลัง และ
ขาวโพด)

7. ฐานขอมูล ระบบ
และกลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

1 ฐานขอมูล - สารกําจัดวัชพืชที่ใชเปนสารทางเลือกในการจัดการวัชพืช ในกลุมพืชไร
ไดแก ออย มันสําปะหลัง และขาวโพด

2 4161887
โครงการวิจัยและ
พัฒนา

7. ฐานขอมูล ระบบ
และกลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

1 ฐานขอมูล - สารกําจัดวัชพืชท่ีใชเปนสารทางเลือกในการจัดการวัชพืช ในพืชผัก
ไดแก ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอม กะหล่ําปลี คะนา และพริก
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ประสิทธิภาพสาร
ทางเลือกและ
เทคโนโลยีการ
จัดการวัชพืชแบบ
ผสมผสานในพืช
ผัก (ผักกาดขาว
ปลี ผักกาดหอม
กะหล่ําปลี คะนา
และพริก)

3 4161916
โครงการวิจัยและ
พัฒนา
ประสิทธิภาพสาร
ทางเลือกและ
เทคโนโลยีการ
จัดการวัชพืชแบบ
ผสมผสานในไม
ผล (มะมวง สม
โอ ทุเรียน)

7. ฐานขอมูล ระบบ
และกลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

1 ฐานขอมูล - สารกําจัดวัชพืชที่ใชเปนสารทางเลือก ในไมผล (มะมวง สมโอ ทุเรียน)

4 4161888
โครงการวิจัยและ
พัฒนา
ประสิทธิภาพสาร
ทางเลือกและ
เทคโนโลยีการ
จัดการวัชพืชแบบ
ผสมผสานในพืช
อุตสาหกรรม
(ปาลมนํ้ามัน
ยางพารา
มะพราว และ
กาแฟ)

7. ฐานขอมูล ระบบ
และกลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

1 ฐานขอมูล - สารกําจัดวัชพืชท่ีใชเปนสารทางเลือกในการจัดการวัชพืช ในกลุมพืช
อุตสาหกรรม ไดแก ปาลมนํ้ามัน ยางพารา มะพราว และกาแฟ

5 4161991
โครงการวิจัย
พัฒนาการผลิต
และการใชตัวห้ํา
ตัวเบียนเพ่ือ
ควบคุมศัตรูพืชใน
การผลิตพืช
ปลอดภัย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

12 กระบวนการ
ใหม

1. สูตรและอาหารเทียมที่ใชเพาะเลี้ยงดวงเตาสีสม 2. สูตรและอาหาร
เทียมท่ีใชเพาะเล้ียง ดวงเตาลายหยัก 3. ศักยภาพการกินเพล้ียแปงของ
ดวงเตาตัวห้ํา Cryptolaemus montrouzieri 4. ประสิทธิภาพของมวน
ตัวห้ํา Cardiastethus exiguous ในการกินแมลงหว่ีขาวในโรงเรือน 5.
ประสิทธิภาพของแตนเบียนดักแดในการทําลายดักแดหนอนหัวดํา
มะพราวในโรงเรือน 6. อัตราที่เหมาะสมของแมลงหวี่ขาวในการเลี้ยง
ขยายแตนเบียน Encarsia dispersa 7. ผลกระทบของสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชตอแมลงชางปกใส 8. ผลกระทบของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตอ
แมลงหางหนีบขาวงแหวน 9. การใชแมลงชางปกใส Chrysoperla
carnea ควบคุมเพล้ียออนในการปลูกคะนาในโรงเรือน 10. อัตราการ
ปลอยมวนเพชฌฆาตในการควบคุมหนอนเจาะฝกถ่ัวลายจุด 11. อัตรา
การปลอยแมลงหางหนีบขาวงแหวนในการควบคุมเพล้ียออน 12. การใช
ไรตัวห้ํา ควบคุมไรแดงในราสเบอรร่ีท่ีปลูกในโรงเรือน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ

1 กระบวนการ
ใหม

- เทคโนโลยีการจัดการไรสองจุดโดยใชไรตัวห้ําในราสเบอรร่ีในสภาพโรง
เรือน
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หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

ใหม ระดับ
ภาคสนาม

6 4161513
โครงการวิจัย
พัฒนาการผลิต
และการใช
ประโยชนจาก
จุลินทรียในการ
ควบคุมแมลงศัตรู
พืช

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ - ประสิทธิภาพและระยะเวลาในการเก็บรักษาสูตรสําเร็จไวรัส NPV
หนอนกระทูหอมรูปแบบผงละลายน้ํา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- วิธีการผลิตขยายไสเดือนฝอนศัตรูแมลง S. glaseri ดวยอาหารเหลวใน
ระดับขวดเขยา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

4 กระบวนการ
ใหม

1. อัตราการใชเช้ือราเมตาไรเซียมในการควบคุมดวงหมัดผักแถบลายใน
ผักกาดหัวในสภาพไร 2. อัตราการใชเช้ือราสาเหตุโรคแมลงในการควบคุม
แมลงหวี่ขาวในมะเขือเปราะในสภาพไร 3. อัตราการใชเชื้อราสาเหตุโรค
แมลงในการควบคุมเพล้ียออนถ่ัวในถ่ัวฝกยาวในสภาพไร 4. เทคโนโลยี
การใชไสเดือนฝอยศัตรูแมลงสูตรผงละลายน้ําในการควบคุมดวงหมัดผัก
แถบลายในพืชตระกูลกะหลํ่าในสภาพไร

7 4161546
โครงการวิจัย
พัฒนาการผลิต
และใชประโยชน
ชีวภัณฑควบคุม
โรคพืชเพ่ือการ
ผลิตพืชอยาง
ย่ังยืน

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.4 นักวิจัย
หนวยงานรัฐ

20 คน - อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การผลิตและการใชชีวภัณฑเห็ดเรืองแสงสิริน
รัศมีควบคุมโรครากเนาและโคนเนาทุเรียนใหกับเจาหนาท่ีในสวนภูมิภาค
ณ จังหวัดสุราษฎรธานี

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

14 กระบวนการ
ใหม

1. แบคทีเรีย Bacillus sp. ท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคผลเนา
แตงโม 2. แบคทีเรีย Bacillus sp. ท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคใบ
ติดทุเรียน 3. เทคโนโลยีการผลิตและประสิทธิภาพของชีวภัณฑ B.
subtilis ในการควบคุมโรคเนาคอดินมะเขือเทศ 4. ชีวภัณฑ Bacillus
spp. ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคราแปงในสภาพโรงเรือน 5. ประ
สิทธภาพของชีวภัณฑ B. subtilis ท่ีใชควบคุมไสเดือนฝอยรากปมพริกใน
สภาพแปลงปลูกและระยะเวลาการเก็บรักษา 6. ประสิทธภาพของชีว
ภัณฑ B. subtilis ท่ีใชควบคุมโรคเนาดําคะนาในสภาพแปลงปลูกและ
ระยะเวลาการเก็บรักษา 7. ประสิทธภาพของชีวภัณฑ B. subtilis ท่ีใช
ควบคุมโรคแคงเกอรมะนาวในสภาพแปลงปลูกและระยะเวลาการเก็บ
รักษา 8. ประสิทธภาพของชีวภัณฑ B. subtilis ท่ีใชควบคุมโรคแอน
แทรกโนสมะมวงในสภาพแปลงปลูกและระยะเวลาการเก็บรักษา 9.
แบคทีเรีย Bacillus spp. ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรครากเนาและ
โคนเนาทุเรียนในหองปฏิบัติการ และอัตราการใชชีวภัณฑดวยวิธีการทา
แผลและรดรอบโคนตนในสภาพแปลง 10. เช้ือรา Trichoderma spp. ท่ี
มีประสิทธิภาพในควบคุมโรครากและโคนเนาพริกในสภาพโรงเรือน 11.
เช้ือรา Trichoderma spp. ท่ีมีประสิทธิภาพในควบคุมโรคเนาคอดินพริก
ในสภาพโรงเรือน 12. เช้ือรา Trichoderma spp. ที่มีประสิทธิภาพใน
ควบคุมโรคใบจุดสีมวงหอม ในสภาพโรงเรือน 13. อัตราการใชชีวภัณฑ
Trichoderma DOAC 2550 ท่ีใชควบคุมโรคเห่ียวมะเขือเทศ 14. อัตรา
การใชชีวภัณฑ Trichoderma DOAC 2550 ท่ีใชควบคุมโรคเห่ียวพริก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- เทคโนโลยีการใชชีวภัณฑเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากเนาและ
โคนเนาทุเรียนท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี
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8. เครือขาย 8.1 ความ
รวมมือทาง
ดานวิชาการ
ระดับ
ประเทศ

1 เครือขาย - เจาหนาที่ศูนยวิจัยและพัมนาการเกษตรสุราษฎรธานี และเกษตรกรใน
พื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี

8 4141411
โครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
เพื่อเพิ่มมูลคา
สารสกัดพืช
(Plant extract)
ควบคุมศัตรูพืช
เพื่อเกษตร
ปลอดภัย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

2 กระบวนการ
ใหม

วิธีการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑผสมสําเร็จรูปจากสารธรรมชาติ ดวยนาโน
เทคโนโลยี 1. สะเดา+วานนํ้านาโนอิมัลชัน 2. สะเดา+นอยหนานาโน
อิมัลชัน

9 4161614
โครงการวิจัย
เทคโนโลยีการ
ผลิตและใช
ประโยชนชีวินท
รียควบคุมหอย
ทากและหนูศัตรู
พืช

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารและนําเสนอผลงานวิจัยภาค
บรรยาย (เร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑจากหางไหลในการปองกันกําจัดหนู
ศัตรูพืช)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ - ตนแบบผลิตภัณฑจากหางไหลในการปองกันกําจัดหนูศัตรูพืช

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

4 กระบวนการ
ใหม

1. ปจจัยที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงหอยนักลาทูโทนใหไดปริมาณมาก
ในหองปฏิบัติการ 2. ประสิทธิภาพการใชไสเดือนฝอยกําจัดหอยศัตรูพืช
ในสภาพกึ่งโรงเรือน 3. สูตรอาหารเลี้ยงสาหรายที่เหมาะสมที่สุด ในการ
เพิ่มปริมาณสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินวงศ Oscillatoriaceae ที่มี
ศักยภาพในการกําจัดหอยศัตรูพืช 4. เทคโนโลยีผลิตขยายเพิ่มปริมาณโอ
โอซีสตของโปรโตซัว Eimeria ท่ีมีประสิทธิภาพทําใหหนูปวยและตายได
เพ่ือนําไปผลิตชีวภัณฑในอนาคต

10 4161555
โครงการวิจัยการ
สรางมูลคาเพิ่ม
ผลิตภัณฑจาก
หอมดวย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

30 คน - วิธีการแปรรูปหอม

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.13 ผู
ประกอบการ
รายยอยและ
วิสาหกิจ
ชุมชน

10 คน - กระบวนการยอมผาดวยหอม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

3 กระบวนการ
ใหม

1. วิธีการผลิตชุดสียอมหอมสําเร็จรูป 2 วิธีการผลิตผลิตภัณฑจากเสนใย
ทางธรรมชาติยอมสีหอม 3. ชุดคําสั่งสําหรับพัฒนาระบบสืบคนขอมูล
เพ่ือออกแบบเมนูการใชงาน และไดเร่ิมตนทดสอบระบบสืบคน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ

1 กระบวนการ
ใหม

- วิธีการแปรรูปและการยอมผาที่มีประสิทธิภาพ
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หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

ใหม ระดับ
ภาคสนาม

7. ฐานขอมูล ระบบ
และกลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

1 ฐานขอมูล - ชุดคําส่ังสําหรับพัฒนาระบบสืบคนขอมูล เพ่ือออกแบบเมนูการใชงาน
และไดเร่ิมตนทดสอบระบบสืบคน

11 4162105
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตอินทผลัม

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

5 เร่ือง 1.ดัชนีการเก็บเก่ียว 1 เร่ือง 2.การแตงชอผล 1 เร่ือง 3. วัสดุปลูกท่ีเหมาะ
สมในการปลูกตนกลาอินทผลัม 1 เร่ือง 4. อุณหภูมิในเก็บรักษาอินทผลัม
1 เร่ือง 5.การแปรรูปอินทผลัมเปนไซรัป 1 เร่ือง

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

5 เร่ือง 1.ดัชนีการเก็บเก่ียว 1 เร่ือง 2.การแตงชอผล 1 เร่ือง 3.วัสดุปลูกท่ีเหมาะ
สมในการปลูกตนกลาอินทผลัม 1 เร่ือง 4.อุณหภูมิในเก็บรักษาอินทผลัม
1 เร่ือง 5.การแปรรูปอินทผลัมเปนไซรัป 1 เร่ือง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ การผลิตไซรัปจากอินทผลัม 1 ตนแบบ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

8 กระบวนการ
ใหม

1. อายุการเก็บเก่ียวอินทผลัม 1 กระบวนการ 2.การแตงชอผล 1
กระบวนการ 3. พนสารละลายกอนเก็บเกี่ยว 1 กระบวนการ 4. วัสดุหอ
ผล 1 กระบวนการ 5. วัสดุปลูกท่ีเหมาะสมสําหรับผลิตตนกลาอินทผลัม
1 กระบวนการ 6. การใชเคร่ืองหมายดีเอ็นเอเพ่ือจําแนกเพศตนอินทผลัม
1 กระบวนการ 7. การจัดการอุณหภูมิในการเก็บรักษาอินทผลัม 1
กระบวนการ 8. การบรรจุภัณฑสําหรับอินทผลัมสด 1 กระบวนการ

12 4162091
โครงการวิจัยการ
พัฒนาการเพิ่ม
ผลผลิตคุณภาพ
และการแปรรูป
มะขามปอมใน
พ้ืนท่ีจังหวัดแพร

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง เทคโนโลยีการแปรรูปมะขามปอม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

2 ตนแบบ มะขามปอมแผนและมะขามปอมผงผสมวานหางจระเขสําหรับพอกหนา

13 4161924
โครงการวิจัยการ
พัฒนาพันธุมะ
เกี๋ยงเพื่อการ
แปรรูปเปนน้ําผล
ไมพรอมดื่ม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

2 ตนแบบ แปลงเปรียบเทียบพันธุ และแปลงทดสอบพันธุ

14 4162030
โครงการวิจัยการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสม
เกลี้ยงและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
เฉพาะถิ่นจังหวัด
ลําปาง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ นํ้าสมเกลี้ยงแบพาสเจอรไรซ

15 4161893
โครงการวิจัยการ
ถายทอด

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ

10 คน นักวิชาการและพนักงานราชการที่รวมดําเนินงานในโครงการวิจัยเกิดการ
เรียนรูการแปรรูปชาสามารถถายทอดได
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เทคโนโลยีการ
แปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑ
ชา

ปริญญาตรี

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.2 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท

30 คน กลุมวิสาหกิจชุมชนเรียนรูการแปรรูปชาที่มีประสิทธิภาพสรางรายไดให
กับชุมชน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

2 เร่ือง 1. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑชาเขียวอบไอน้ําคุณภาพ 2. การใช
เคร่ืองจักรกลในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑชาฝร่ังและผลิตภัณฑชาชา
เขียวอบไอน้ํา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

3 ตนแบบ 1. ผลิตภัณฑชาเขียวอบไอน้ําคุณภาพ 2. ผลิตภัณฑชาฝร่ังคุณภาพ 3.
เคร่ืองจักรกลในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑชาฝร่ังและชาเขียว

6. เครื่องมือ และ
โครงสรางพื้นฐาน
(Facilities and
Infrastructure)

6.1 เครื่อง
มือ
(Facilities)

2 เคร่ือง 1. ตนแบบเคร่ืองมือในการแปรรูปชาเขียว 2. ตนแบบเคร่ืองมือในการ
แปรรูป ชาฝรั่ง

16 4161799
โครงการวิจัยการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตกลอย
เพื่อยกระดับพืช
ทองถ่ินในพ้ืนท่ี
จังหวัดแพร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

2 ตนแบบ ผลิตภัณฑประเภท เบเกอรี และขนมไทย จากแปงฟลาวกลอย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

4 กระบวนการ
ใหม

1.พันธุกลอยที่มีปริมาณแปงสูง 2.พันธุกลอยที่มีปริมาณสารไดออส
คลอรีนสูง 3.เทคโนโลยีการผลิตกลอย 4. เทคโนโลยีในการปองกันกําจัด
หนอนกระทูขาวโพดจากสารสกัดกลอย

17 4161820
โครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบการ
ผลิตการเก็บเก่ียว
และการแปรรูป
เพ่ือยกระดับ
มูลคาผลิตภัณฑ
ตาวจังหวัดนาน

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

30 คน เกษตรกรผูปลูกหรือแปรรูปตาวนําองคความรูเรื่องการเพาะเมล็ด การใช
เคร่ืองบีบตาวไปใชในอาชีพ

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.16
บุคลากรภาค
รัฐ

30 คน เจาหนาที่ปาไม ผูรับผิดชอบงานโครงการพระราชดําริ บุคลากรทางการ
วิจัย นําความรูเรื่องการเพาะเมล็ด การใชเคร่ืองบีบตาว และการแปรรูป
ไปใชหรือถายทอด

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง กระบวนการผลิตตาวและวิถีการตลาด

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

การเพาะเมล็ดตาวที่มีอัตราการงอกและตนกลาที่สมบูรณ

18 4161645
โครงการวิจัยและ
พัฒนาการเพิ่ม

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

10 คน - เกษตรกรผูปลูกออยองคความรูเทคโนโลยีการผลิตออยในพ้ืนท่ีจังหวัด
พะเยา
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ประสิทธิภาพการ
ผลิตน้ําออยกอน
พ้ืนท่ีจังหวัด
พะเยา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - พันธุออย ท่ีเหมาะสมสําหรับทําน้ําออยกอน

19 4162076
โครงการวิจัยการ
คัดเลือกและเพ่ิม
ผลผลิตคําฝอย
เพ่ือใชประโยชน
จากกลีบดอก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

2 กระบวนการ
ใหม

1. พันธุ/สายตนคําฝอยท่ีรวบรวมไดในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนท่ีใหผลผลิต
ดี 2. ขอมูลการใสปุยในอัตราตางๆ ท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ
คําฝอย

20 4172227
โครงการวิจัย
เทคโนโลยีการ
ผลิตพืชสกุล
กัญชาเพ่ือใช
ประโยชน
ทางการแพทย

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - ขอมูลพ้ืนฐานท่ีใชสําหรับจัดทําคําแนะนําการใหน้ําสําหรับกัญชา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

4 กระบวนการ
ใหม

1. การคัดเลือกและประเมินกัญชาท่ีมีสารสําคัญ THC และ CBD สูง 2.
การแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวของกับการผลิต Terpene ในกัญชา 3. การ
สรางเวคเตอรสําหรับกระตุนใหเกิดการกลายพันธุของกัญชาดวยเทคนิค
CRISPR/Cas 4. ไดสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักนําใหเกิดรากใน
สภาพปลอดเช้ือ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

4 กระบวนการ
ใหม

1. เทคโนโลยีการผลิตกัญชาในสภาพการปลูกแบบโรงเรือนระบบไม
ควบคุมอุณหภูมิ 2. เทคโนโลยีการผลิตกัญชาในสภาพการปลูกแบบโรง
เรือนระบบควบคุมอุณหภูมิ 3. การวิจัยและพัฒนาความตองการนํ้าเพื่อ
เพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของกัญชาปท่ี 2 4. การผลิตตนกลาคุณภาพท่ีได
จากการตัดชํา

21 4182253
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตพืช
กระทอมเพ่ือใช
ประโยชน
ทางการแพทย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

6 กระบวนการ
ใหม

1. ขอมูลการเปรียบเทียบสายตนกระทอมในพ้ืนท่ีภาคใตท่ีใหสารสําคัญสูง
สําหรับใชประโยชนทางการแพทยเบ้ืองตน 2. การวิเคราะหจีโนไทปของ
กระทอมจากเทคโนโลยี NGS 3. ขอมูลการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสม
ตอปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิตกระทอมเบ้ืองตน 4. ขอมูลรูปแบบ
การตัดแตงก่ิงกระทอมท่ีเหมาะสมตอการใหผลผลิตและการเก็บเก่ียว
เบ้ืองตน 5. ขอมูลการสํารวจโรคและแมลงในพ้ืนท่ีภาคใตฝงตะวันออก
และฝงตะวันตก ของตนกระทอมระยะเจริญเติบโตตางๆ ในป 2566 6.
ขอมูลการเก็บเก่ียวและการเก็บรักษาผลผลิตกระทอมคุณภาพเบ้ืองตน

22 4161862
โครงการวิจัยการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชผัก
ปลอดภัยโดยใช
เทคโนโลยีแบบ
ผสมผสาน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

2 เร่ือง 1. การใชเทคโนโลยีแบบผสมผสานปองกันกําจัดศัตรูผักกาดหัว ในกลุม
เกษตรกรจังหวัดขอนแกน 2. การใชเทคโนโลยีแบบผสมผสานปองกัน
กําจัดศัตรูขาวโพดขาวเหนียว ในกลุมเกษตรกรจังหวัดขอนแกน

23 4162050
โครงการวิจัยการ
พัฒนาการผลิต

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

30 คน - การผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพไดมาตรฐานและปลอดภัย (ฟาทะลายโจร
ขมิ้นชัน และ ไพล)
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พืชสมุนไพรเพื่อ
เพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพตาม
มาตรฐานการ
ผลิตพืชปลอดภัย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

2 กระบวนการ
ใหม

1. การผลิตหัวพันธุขม้ินชันพันธุสะอาดสําหรับเกษตรกร 2. การผลิตหัว
พันธุไพลพันธุสะอาดสําหรับเกษตรกร

24 4161573
โครงการวิจัยการ
พัฒนาการผลิต
ไมผลคุณภาพ
ภายใตมาตรฐาน
การผลิตพืช
ปลอดภัย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- ไดเทคโนโลยีการใชปุยและการตัดแตงก่ิงท่ีเหมาะสมในการผลิตมังคุด

25 4161705
โครงการวิจัยการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชไร
ตามมาตรฐาน
การผลิตพืช
ปลอดภัย

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังตามมาตรฐานการผลิต
พืชปลอดภัย

26 4161783
โครงการวิจัยการ
พัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชผัก
ปลอดภัยในโรง
เรือน

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

40 คน - เกษตรกรในพ้ืนท่ี อ.กระนวน จ.ขอนแกน เกษตรกรในพ้ืนท่ี อ.เมือง
อ.ศรีสงคราม และ อ.วังยาง จังหวัดนครพนม ไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตวัสดุปลูก การใชวัสดุปลูกรวมกับการใชปุยท่ีเหมาะ
สมในการผลิตพืชผักในโรงเรือน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- เทคโนโลยีการใหปุยท่ีเหมาะสมในการผลิตพืชผักในโรงเรือน

27 4222604
โครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบ
ควบคุมสภาพ
แวดลอมของโรง
เรือนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชผัก

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.4 นักวิจัย
หนวยงานรัฐ

30 คน - จัดอบรมการใชและการดูแลรักษาโรงเรือนอัจฉริยะ online (ในรูปแบบ
คูมือ Online)

28 4161574
โครงการวิจัยการ
คัดเลือกและ
พัฒนาพันธุ
มะเขือเทศท่ี
เหมาะสมกับการ
ปลูกในโรงเรือน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ - ขอมูลผลการทดสอบพันธุมะเขือเทศเชอร่ีในโรงเรือน 3 แหลง ไดแก
ศวส.ศก. ศวพ.เลย และศวพ.นครปฐม ฤดูกาลท่ี 2

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ - ขอมูลผลการทดสอบพันธุมะเขือเทศรับประทานสดผลใหญในโรงเรือน 3
แหลง ไดแก ศวส.ศก. ศวพ.มุกดาหาร และศวพ.นครปฐม ฤดูกาลท่ี 2
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29 4162118
โครงการวิจัยและ
พัฒนาชีวภัณฑเม
ตาไรเซียมควบคุม
ดวงหมัดผักและ
เพลี้ยจักจั่นฝาย
ในมะเขือและผัก
ตระกูลกะหลํ่า

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

2 กระบวนการ
ใหม

1. เทคโนโลยีการใชชีวภัณฑเมตาไรเซียม DOA-M3ควบคุมดวงหมัดผักใน
ผักตระกูลกะหล่ําท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2.
เทคโนโลยีการใชชีวภัณฑเมตาไรเซียม DOA-M8ควบคุมเพล้ียจักจ่ันฝาย
ในมะเขือท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

30 4141384
โครงการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
ฮอรโมนพืชจาก
จุลินทรียเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชในสภาพ
แวดลอมท่ีไม
เหมาะสม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

2 ตนแบบ 1. ตนแบบผลิตภัณฑกรดแอบไซซิก 2. ตนแบบผลิตภัณฑกรดอินโดลแอซี
ติก

31 4161581
โครงการวิจัยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
สารกระตุน
ชีวภาพจาก
สาหรายเพื่อสง
เสริมการเจริญ
เติบโต และความ
แข็งแรงในพืช

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ - ตนแบบผลิตภัณฑสารกระตุนชีวภาพจากสาหรายซ่ึงผานการคัดเลือกวา
มีคุณสมบัติเหมาะสมสาหรับใชทดสอบในระดับภาคสนาม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- ประสิทธิภาพการใชสารชีวภาพจากสาหรายในการสงเสริมกระบวนการ
ปลูกพริก

32 4151473
โครงการวิจัยการ
ประยุกตใช
เทคโนโลยีอาร
เอ็นเออินเต
อรเฟอเรนซ เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ
ชีวภาพทางการ
เกษตร

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - การใชประโยชนจากเทคโนโลยีอารเอ็นเออินเตอรเฟอเรนซเพ่ือควบคุม
โรคแอนแทรคโนสในพริก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- กระบวนการพัฒนา dsRNA เพ่ือยับย้ังเช้ือกอโรคแอนแทรคโนส

33 4162013
โครงการวิจัยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
เอนไซมและ
ไมโครแคปซูล
จากจุลินทรียเพื่อ
ควบคุมศัตรูพืช

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ - ตนแบบผลิตภัณฑไมโครแคปซูลหุมโปรตีนบีที

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ

2 กระบวนการ
ใหม

1.เทคโนโลยีการผลิตไมโครแคปซูลหุมโปรตีนบีที 2.เอนแคปซูเลตเอนไซม
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การ

34 4161768
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตและ
แปรรูปมันจาว
มะพราวเชิง
พาณิชย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ ตนแบบผลิตภัณฑจากมันจาวมะพราว ( แปง)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

4 กระบวนการ
ใหม

1. เทคโนโลยีการขยายพันธุมันจาวมะพราวดวยชิ้นสวนหัวพันธุ 2.
เทคโนโลยีการขยายพันธุมันจาวมะพราวดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 3.
เทคโนโลยีการจัดการระยะปลูกที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตมันจาวมะพราว 4. เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมันจาวมะพราว.

35 4162154
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตและ
แปรรูปมะกอกปา
เชิงพาณิชย

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง คําแนะนําการแปรรูปมะกอกปาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและการถนอมอาหาร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ ตนแบบผลิตภัณฑจากการแปรรูปผลมะกอกปา

36 4162214
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตมะรุมตัด
ใบเพื่อเปนอาหาร
ฟงกช่ัน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ ตนแบบผลิตภัณฑผักแผนมะรุม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

กระบวนการแปรรูปผักแผนมะรุม

37 4161821
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และคุณภาพพืช
เครือหมานอย
สําหรับผลิตภัณฑ
สุขภาพ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ ตนแบบผลิตภัณฑเจลล่ีพรอมด่ืมพืชเครือหมานอย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

กระบวนการแปรรูปเจลลี่พรอมดื่มพืชเครือหมานอย

38 4162073
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตบัวหลวง
; กลีบดอกเพ่ืออา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ ผลิตภัณฑอาหารสุขภาพของ กลีบดอกบัวหลวง
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หารฟงกชั่น 4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

2 กระบวนการ
ใหม

1. กระบวนการผลิตผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพจากกลีบดอกบัวหลวง 2. การ
จัดการโรคและแมลงศัตรู บัวหลวงโดยชีววิธี

39 4162184
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
การผลิต
ผลิตภัณฑชีวภาพ
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชปลอดภัย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- กระบวนการผลิตหัวเช้ือสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินแบบใหมในระดับหอง
ปฏิบัติการ

40 4162102
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การจัดการธาตุ
อาหารพืชรวมกับ
การใชผลิตภัณฑ
ชีวภาพจุลินทรีย
และชีวมวลใน
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชปลอดภัย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

3 กระบวนการ
ใหม

1. การประเมินความตองการธาตุอาหารของขาวโพดหวาน 2. การ
ประเมินความตองการธาตุอาหารของกระชาย 3. การประเมินความ
ตองการธาตุอาหารของกระเจ๊ียบเขียว

41 4161562
โครงการวิจัย
อนุกรมวิธาน
ชีววิทยาแมลง ไร
สัตวศัตรูพืชและ
ศัตรูธรรมชาติ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

7 กระบวนการ
ใหม

1. ลักษณะสัณฐานวิทยาของแมลงศัตรูพืชสําหรับใชจําแนกเปรียบเทียบ
ชนิดดวงท่ีพบในธัญพืช 5 ชนิด 2. ลักษณะสัณฐานวิทยาของสัตวศัตรูพืช
สําหรับใชจําแนกเปรียบเทียบทากศัตรูพืช 3. ลักษณะสัณฐานวิทยาของ
แมลงศัตรูพืชสําหรับใชจําแนกเปรียบเทียบชนิดเพล้ียไฟในไมดอก 3 ชนิด
4. ลักษณะสัณฐานวิทยาของแมลงศัตรูพืชสําหรับใชจําแนกเปรียบเทียบ
ผีเส้ือหนอนกระทูสกุล Spodoptera 2 ชนิด 5. ชีววิทยาของไรแดงอัญชัน
ท่ีเจริญเติบโตกับพืชเศรษกิจ 2 ชนิด 6. ชีววิทยาของแมลงศัตรูธรรมชาติ
และศักยภาพการกินเหย่ือเบ้ืองตนของแมลงชางสีน้ําตาลและแมลงชาง
ปกแปง 7. ชีววิทยาของมวนตัวห้ําสกุล Nesidiocoris และพืชอาหารของ
มวนตัวห้ําสกุล Nesidiocoris

42 4161527
โครงการวิจัยการ
จําแนกชนิดแมลง
สัตว ศัตรูพืชท่ี
สําคัญดวยเทคนิค
ทางชีวโมเลกุล

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

6 กระบวนการ
ใหม

1. ไดชนิดของจักจ่ันออยจากการจําแนกดวยสัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุล
อยางนอย 1 ชนิดจากพ้ืนท่ีภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ไดชนิดของเพล้ียหอยเกล็ด สกุล Pinnaspis จากการจําแนกดวย
สัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุลอยางนอย 2 ชนิด จากพ้ืนท่ีภาคตะวันออก
ภาคตะวันตกและภาคใต 3. ไดชนิดของทากเล็บมือนางสกุล Parmarion
จากการจําแนกดวยสัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุลอยางนอย 1 ชนิดจาก
พ้ืนท่ีภาคตะวันออกและภาคใต 4. ไดชนิดของเพล้ียแปงจากการจําแนก
ดวยชีวโมเลกุลอยางนอย 3 ชนิดจากพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
และภาคใต 5. ได biotype ของแมลงหวี่ขาวยาสูบจากการจําแนกดวยชีว
โมเลกุล อยางนอย 2 biotype จากพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิและขอนแกน 6.
ไดชนิดของแมลงวันหนอนชอนใบ จากการศึกษาความสัมพันธทาง
วิวัฒนาการอยางนอย 5 ชนิด
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43 4161870
โครงการวิจัยการ
จําแนกชนิดและ
คุณลักษณะชีว
โมเลกุลของ
จุลินทรียสาเหตุ
โรคพืชท่ีสําคัญ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

3 กระบวนการ
ใหม

1. ไดสไลดถาวรสําหรับศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของไสเดือนฝอยสกุล
Hirschmanniella สกุล Xiphinema และ สกุล Scutellonema จํานวน
สกุลละ 45 ตัวอยาง รวมสไลดถาวรท้ังส้ิน 135 สไลด 2. ไดลําดับนิวคลิ
ไทดของเช้ือราท่ีมีลักษณะพองกับเช้ือราน้ําคาง Pseudoperonospora
และสกุล Peronospora จากยีน 2 ตําแหนง 3. ไดสายพันธุของเช้ือไวรัส
กอโรคมันเทศและลําดับนิวคลิโอไทดสมบูรณท้ังจีโนมของไวรัสท่ีพบใน
มันเทศ

44 4161568
โครงการวิจัยการ
จําแนกชนิดของ
จุลินทรียสาเหตุ
โรคพืชท่ีมีความ
ซับซอน
(complex
species)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

3 กระบวนการ
ใหม

1. ดีเอ็นเอ และตนแบบของเช้ือ Candidatus Phytoplasma of
cassava จากพ้ืนท่ีภาคกลาง 2. ดีเอ็นเอ และตนแบบของเช้ือรา
Fusarium oxysporum f.sp. cubense ระดับ race 3. ดีเอ็นเอ และ
ตนแบบของเช้ือแบคทีเรีย Xanthomonas spp. ท่ีผานการทดสอบ
คุณสมบัติทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี และ PCR

45 4161571
โครงการวิจัยการ
ศึกษาชนิดวัชพืช
ท่ีสําคัญเพ่ือแก
ปญหาทาทาย
ดานวัชพืชและ
เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

3 กระบวนการ
ใหม

1. ชนิดและการแพรกระจายของวัชพืชสกุล Echinochloa P.Beauv
อยางนอย 1 ชนิด ในพ้ืนท่ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคใต นิเวศวิทยาและลักษณะสัณฐานวิทยา อยางนอย 2 ชนิด 2. ชนิด
และการแพรกระจายของวัชพืชสกุล Fimbristylis Vahl อยางนอย 5
ชนิด ในพ้ืนท่ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก นิเวศวิทยา
และลักษณะสัณฐานวิทยา อยางนอย 5 ชนิด 3. ไดชนิดและการแพร
กระจายของวัชพืชสกุล Spilanthes Jacq อยางนอย 2 ชนิด ในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันตก

46 4161776
โครงการวิจัยการ
ศึกษาชีววิทยา
และนิเวศวิทยา
ของวัชพืชท่ี
สําคัญเพ่ือแก
ปญหาทาทาย
ดานวัชพืชและ
เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

4 กระบวนการ
ใหม

1. ขอมูลนิเวศวิทยาและชีววิทยาของวัชพืช ผักกระฉูด ไดแก การเจริญ
เติบโตและความสามารถในการผลิตเมล็ดเบื้องตน ความสามารถในการ
ขยายพันธุดวยก่ิง คุณสมบัติทางอัลลิโลพาธิเบ้ืองตนในหองปฏิบัติการ
และผลของระดับความลึกของดินตอการงอกของเมล็ด 2. ขอมูลชีววิทยา
ของวัชพืช โทงเทงประดับ ไดแก การเจริญเติบโตและความสามารถใน
การผลิตเมล็ด และคุณสมบัติทางอัลลิโลพาธิเบ้ืองตนในหองปฏิบัติการ 3.
ขอมูลชีววิทยาของวัชพืช O. debilis ไดแก การเจริญเติบโตและความ
สามารถในการสรางหนวยขยายพันธุ คุณสมบัติทางอัลลิโลพาธิเบื้องตนใน
หองปฏิบัติการ 4. ขอมูลนิเวศวิทยาและชีววิทยาของวัชพืช จอลอ ไดแก
การเจริญเติบโตและความสามารถในการผลิตเมล็ด ความสามารถในการ
ขยายพันธุดวยก่ิง และคุณสมบัติทางอัลลิโลพาธิเบ้ืองตนในหองปฏิบัติการ

47 4161636
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุมัน
สําปะหลังเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

2 ตนแบบ 1. ตนแบบสายพันธุมันสําปะหลัง (ลูกผสมป 2561) อยางนอย 2-3 สาย
พันธุ ท่ีมีผลผลิตและแปงสูง โดยใหผลผลิตแปงสูงกวาหรือใกลเคียงพันธุ
ระยอง 5 ท่ีจะนําเขาสูการทดลองเปรียบเทียบในไรเกษตรกร 2. ตนแบบ
เมล็ดลูกผสมมันสําปะหลังที่มีปริมาณอะมิโลสสูงไมนอยกวา 25% อยาง
นอย 300 เมล็ด ท่ีจะนําไปปลูกทดสอบในข้ันตอนตอไป

48 4161765
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุมัน
สําปะหลังเพื่อ
การควบคุมโรค
ใบดางมัน
สําปะหลัง

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

3 เร่ือง 1. เครื่องหมายโมเลกุลที่จําเพาะกับลักษณะความตานทานตอแมลงหวี่
ขาวยาสูบ 2. ปริมาณสารแทนนินในกลุมประชากรพอแมพันธุจากเชื้อ
พันธุมันสําปะหลัง 3. การเขาทําลายของแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia
tabaci ตอพันธุมันสําปะหลังในธนาคารเช้ือพันธุมันสําปะหลัง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง

1 ตนแบบ - สายพันธุมันสําปะหลังลูกผสมcandidate ท่ีมีแถบดีเอ็นเอตานทานโรค
ใบดางมันสําปะหลังและแถบดีเอ็นเอของลักษณะผลผลิตสูง หรือสายพันธุ
มันสําปะหลังลูกผสมcandidate ท่ีมีแถบดีเอ็นเอตานทานโรคใบดางมัน
สําปะหลังและแถบดีเอ็นเอของลักษณะแปงสูง สําหรับนําไปคัดเลือกตอ
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สังคม ปฏิบัติการ ดวยเคร่ืองหมายโมเลกุลของลักษณะท่ีเหลือ จํานวน 4 สายพันธุ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

2 ตนแบบ 1. เมล็ดลูกผสมมันสําปะหลัง ชุดป 2566 จํานวน 2,000 เมล็ด ที่คาดวา
จะมีความตานทานโรคใบดางมันสําปะหลัง ที่จะนําเขาสูกระบวนการ
ปรับปรุงพันธุในข้ันตอนตอ ๆ ไป 2. ตนกลาลูกผสมมันสําปะหลัง ชุดป
2565 จํานวน 60 ตน ที่คาดวาจะมีความตานทานโรคใบดางมัน
สําปะหลัง ท่ีจะนําเขาสูกระบวนการปรับปรุงพันธุในข้ันตอนตอ ๆ ไป

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- เทคโนโลยีเคร่ืองหมายโมเลกุลท่ีเขามาชวยในการคัดเลือกและปรับปรุง
พันธุมันสําปะหลังใหมีลักษณะความตานทานแมลงหวี่ขาวยาสูบ

49 4161627
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตบัวบก
พันธุระยอง

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

1 เร่ือง - บทความวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง
เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรทองถ่ินภาคตะวันออก การผลิตบัวบกใน
ระบบโรงเรือนเพื่อคุณภาพและสารสําคัญ

50 4161794
โครงการวิจัยการ
ศึกษาพัฒนา
เทคโนโลยีการ
ปลูกกระวานเพื่อ
การผลิตเมล็ดใน
โรงเรือนและการ
แปรรูปเปน
ผลิตภัณฑ
สมุนไพรนํ้ามัน
หอมระเหย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ เคร่ืองสกัดน้ํามันหอมระเหยจากกระวานระดับหองปฎิบัติการ

51 4182313
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตสํารองใน
สภาพแปลงปลูก
เขตพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออก

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง บทความเก่ียวกับ สัณฐานวิทยา การเจริญเติบโต พัฒนาการในแตละชวง
ป และแนวโนมของสํารองสายตนท่ีเหมาะสมตอการปลูกในสภาพแปลง
ของภาคตะวันออก

52 4182231
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตโกโกใน
เขตพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออก

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง บทความเก่ียวกับ การเจริญเติบโต พัฒนาการในรอบปท่ี 2 และแนวโนม
ของโกโกสายพันธุท่ีเจริญเติบโตไดดีเม่ือปลูกแซมเงาะและทุเรียนในภาค
ตะวันออก

53 4161659
โครงการวิจัยและ
พัฒนาไผในภาค
ตะวันออก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ ไดตนแบบผลิตภัณฑ ระดับหองปฏิบัติการ เร่ือง เตาเผาถานจากไมไผแบบ
อัตโนมัติระดับหองปฏิบัติการ

54 4161810 1. กําลังคน หรือ 1.6 ชุมชน 2 คน - เกษตรกรมีความสามารถในการแกไขปญหาของตนเอง
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โครงการวิจัยการ
จัดการผลิตพืช
เพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพดาน
รายไดและความ
มั่นคงดานอาหาร
ของชุมชน
นวัตกรรม
วิชาการเกษตร
จังหวัดสงขลา

หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

ทองถ่ิน/
ประชาสังคม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

2 ตนแบบ 1. ผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูปชุมชนท่ีดอน จังหวัดสงขลา 2.
ผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูปชุมชนท่ีลุม จังหวัดสงขลา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

2 กระบวนการ
ใหม

1. แปลงตนแบบระดับภาคสนามเร่ืองชุมชนนวัตกรรมการจัดการผลิตพืช
เพื่อสรางเสถียรภาพดานรายไดและความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน
ในท่ีดอน จังหวัดสงขลา 2. แปลงตนแบบระดับภาคสนามเร่ืองชุมชน
นวัตกรรมการจัดการผลิตพืชเพื่อสรางเสถียรภาพดานรายไดและความ
ม่ันคงทางอาหารระดับชุมชน ในท่ีลุม จังหวัดสงขลา

55 4162047
โครงการวิจัยการ
จัดการผลิตพืช
เพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพดาน
รายไดและความ
มั่นคงดานอาหาร
ของชุมชน
นวัตกรรม
วิชาการเกษตร
จังหวัดพัทลุง

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.6 ชุมชน
ทองถ่ิน/
ประชาสังคม

1 คน - เกษตรกรรุนใหมในชุมชน ความรูสามารถในการวิจัยและแกไขปญหา
การผลิตพืช ชุมชน เกษตรกรผูนํามีความรูและประสบการณในการ
ทําการวิจัย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - ผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูป

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- กระบวนการใหมระดับภาคสนามในชุมชน นวัตกรรมการจัดการผลิตพืช
เพื่อเพิ่มเสถียรภาพดานรายไดและความมั่นคงดานอาหารของชุมชน
นวัตกรรมวิชาการเกษตร จังหวัดพัทลุง 1 ชุมชน 1 ตนแบบ

56 4161739
โครงการวิจัยการ
จัดการผลิตพืช
เพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพดาน
รายไดและความ
มั่นคงดานอาหาร
ของชุมชน
นวัตกรรม
วิชาการเกษตร
จังหวัดสตูล

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.6 ชุมชน
ทองถ่ิน/
ประชาสังคม

1 คน - เกษตรกรมีความสามารถในการแกไขปญหาของตนเอง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - ผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูป

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- แปลงตนแบบระดับภาคสนามเร่ืองชุมชนนวัตกรรมการจัดการผลิตพืช
เพื่อสรางเสถียรภาพดานรายไดและความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน
ในจังหวัดสตูล 1 ชุมชน 1 ตนแบบ

57 4192384
โครงการวิจัยการ
จัดการผลิตพืช

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.6 ชุมชน
ทองถ่ิน/
ประชาสังคม

1 คน - เกษตรกรมีความสามารถในการแกไขปญหาของตนเอง
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เพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพดาน
รายไดและความ
มั่นคงดานอาหาร
ของชุมชน
นวัตกรรม
วิชาการเกษตร
จังหวัดปตตานี

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ - ผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูป

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- แปลงตนแบบระดับภาคสนามเร่ืองชุมชนนวัตกรรมการจัดการผลิตพืช
เพื่อสรางเสถียรภาพดานรายไดและความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน
ในจังหวัดปตตานี 1 ชุมชน 1 ตนแบบ

58 4161709
โครงการวิจัยการ
จัดการผลิตพืช

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.6 ชุมชน
ทองถ่ิน/
ประชาสังคม

1 คน - เกษตรกรมีความสามารถในการแกไขปญหาของตนเอง

จัดการผลิตพืช
เพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพดาน
รายไดและความ
มั่นคงดานอาหาร
ของชุมชน
นวัตกรรม
วิชาการเกษตร
จังหวัดยะลา

การพัฒนาทักษะ ประชาสังคม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - ผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูป

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- แปลงตนแบบระดับภาคสนามเร่ืองชุมชนนวัตกรรมการจัดการผลิตพืช
เพื่อสรางเสถียรภาพดานรายไดและความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน
ในจังหวัดยะลา 1 ชุมชน 1 ตนแบบ

59 4151419
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุออย
เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการให
ผลผลิตในเขตดิน
รวน รวนเหนียว
และดินเหนียว
ดวยเทคโนโลยี
ปรับปรุงพันธุ
สมัยใหม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- การตรวจวิเคราะหการแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวของกับความหวาน/
ชีวเคมีของออยท่ีเปล่ียนแปลงไปเม่ือกระทบกับสภาพแลงของโคลนออยดี
เดนชุดป 2556 ในเขตดินรวน รวนเหนียว และดินเหนียว อยางนอย 1
กระบวนการ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- โคลนออยชุดป 2559 ท่ีมีศักยภาพการใหผลผลิตสูงกวาหรือเทียบเทา
พันธุมาตรฐาน เหมาะสมกับเขตดินรวน รวนเหนียว และดินเหนียว อยาง
นอย 3 โคลน

60 4161598
โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุออย
ท่ีใหผลผลิตและ
นํ้าตาลสูง เหมาะ
สมตอสภาพ
แวดลอมท่ี
เปล่ียนแปลงใน
พ้ืนท่ีดินทราย ถึง
ทรายรวน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - โคลนออยดีเดนชุดป 2560- 2561 ท่ีใหผลผลิตและ ความหวานสูง ไวตอ
ไดดี เหมาะสมในเขตดินทรายถึงทรายรวน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- โคลนออยดีเดนชุดป 2562- 2563 ในเขตดินทรายถึงทรายรวน อยาง
นอย 30 โคลน

61 4161619
โครงการวิจัยการ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/

4.5
เทคโนโลยี/

1 กระบวนการ
ใหม

- โคลนออยดีเดนชุดป 2559 สําหรับสภาพชลประทานและน้ําเสริม อยาง
นอย 3 โคลน
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ปรับปรุงพันธุออย
โรงงานดวย
นวัตกรรมเพื่อ
การผลิตในเขต
ชลประทานและ
นํ้าเสริม

กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

62 4151428
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุออย
พลังงานเพื่อเพิ่ม
มูลคาทาง
เศรษฐกิจชีวภาพ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- เทคนิคการวินิจฉัยโรคออยท่ีรวดเร็วและแมนยํา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

2 กระบวนการ
ใหม

1. ออยชีวมวลโคลนดีเดนท่ีใหผลผลิตชีวมวลสูง อยางนอย 3 โคลน 2.
ออยเอทานอลโคลนดีเดนท่ีมีศักยภาพการใหเอทานอลสูง อยางนอย 2
โคลน

63 4161841
โครงการวิจัย
พัฒนาตนแบบ
ผลิตภัณฑจาก
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
ไพลดํา (Zingiber
ottensii
Valeton) ใน
ประเทศไทยเพ่ือ
สรางมูลคาเชิง
พาณิชย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ ไพลดําแหลงพันธุท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย และเกรดมาตรฐานท่ีใชใน
ทางการแพทยซึ่งมีพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพสูง

64 4161590
โครงการวิจัย
พัฒนาตนแบบ
ผลิตภัณฑจาก
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
พืชสกุลปุด
(Etlingera spp.)
ในประเทศไทย
เพื่อสรางมูลคา
เชิงโภชนเภสัช
และเวชสําอาง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

5 ตนแบบ เช้ือพันธุกรรมพืชสกุลปุดท่ีอนุรักษความหลากหลายไวในสภาพโรงเรือน
หรือสภาพแปลงปลูกหรือสภาพปลอดเช้ือในกรมวิชาการเกษตร อยาง
นอย 5 แหลงพันธุ จากภูมิภาคตางๆ ไดแก 1. พืชสกุลปุดจากภาคเหนือ
ตอนบน 2. พืชสกุลปุดจากภาคเหนือตอนลาง 3. พืชสกุลปุดจากภาค
ตะวันออก 4. พืชสกุลปุดจากภาคใตตอนบน 5. พืชสกุลปุดจากภาคใต
ตอนลาง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ ชนิดพืชสกุลปุดท่ีมีศักยภาพเชิงโภชนเภสัชหรือเวชสําอาง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

เทคโนโลยีท่ีใชในการตรวจสอบและจัดจําแนกพืชสกุลปุดโดยใช
เครื่องหมายโมเลกุล

65 4162093 4. ตนแบบผลิตภัณฑ 4.1 ตนแบบ 1 ตนแบบ พัฒนาผลิตภัณฑเสริมภูมิตานทาน ไดแก เบเกอรี่วาฟเฟลสุขภาพมะเขือ
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โครงการวิจัยการ
ใชประโยชนจาก
มะเขือพวง
(Solanum
torvum Swartz)
ที่มีฤทธิ์เสริมภูมิ
ตานทานโรค
และการพัฒนา
ตนแบบผลิตภัณฑ

หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

พวง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

5 ตนแบบ มะเขือพวงท่ีเก็บอนุรักษในธนาคารเช้ือพันธุพืชอยางนอย 5 ตัวอยางพันธุ
จากภูมิภาคตางๆ ไดแก 1. มะเขือพวงจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 3 ตนแบบ (ตัวอยางพันธุ) 2. มะเขือพวงจากภาคกลางจํานวน 1
ตนแบบ (ตัวอยางพันธุ) 3. มะเขือพวงจากภาคใตจํานวน 1 ตนแบบ
(ตัวอยางพันธุ)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ เช้ือพันธุมะเขือพวงท่ีมีฤทธ์ิเสริมภูมิตานทานโรคท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย

66 4161784
โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุเห็ด
เปาฮื้อและเห็ดยา
นางิ เพื่อขยายผล
เชิงพาณิชย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

15 กระบวนการ
ใหม

เคร่ืองหมายโมเลกุลคัดเลือกท่ีมีแนวโนมจําแนกชนิดพันธุ/สายพันธุเห็ด
เปาฮื้อและเห็ดยานางิ 15 เครื่องหมาย

67 4161525
โครงการวิจัย
นวัตกรรมแหลง
โปรตีนใหมจาก
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
ต๊ักแตน
(Orthoptera)
เพื่อสรางมูลคา
เพ่ิม ขับเคล่ือน
ธุรกิจชีวภาพ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ ไดชนิดต๊ักแตนสายพันธุคัดเลือกโปรตีนสูงและมีศักยภาพในการผลิตขยาย
เพิ่มปริมาณ อยางนอย 1 ชนิด

68 4161616
โครงการวิจัยการ
เพิ่มศักยภาพการ
ใชแบคทีเรียเพ่ือ
สงเสริมความทน
แลงใหกับพืชไร
ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

150 ตนแบบ ไดเช้ือพันธุแบคทีเรียท่ีมีคุณสมบัติทนแลงและเก็บรักษาไวใน biobank
ของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 150 ไอโซเลท

69 4162157
โครงการวิจัยการ
พัฒนาพันธุ
ขาวโพดเล้ียงสัตว
ผลผลิตสูงและทน
แลง

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.4 นักวิจัย
หนวยงานรัฐ

20 คน - อบรมเทคโนโลยีดานการปรับปรุงพันธุขาวโพดทนแลง สําหรับนักวิจัย

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - การคัดเลือกพันธุขาวโพดเล้ียงสัตว ผลผลิตสูงทนแลง

7. ฐานขอมูล ระบบ
และกลไก หรือ

7.2 ฐาน
ขอมูล

4 ฐานขอมูล 1.ศักยภาพความทนแลงของสายพันธุแท ชุดท่ี 2 2.ศักยภาพความทนแลง
ของลูกผสม ชุดท่ี 1 3.ศักยภาพการใหผลผลิตของขาวโพดเล้ียงสัตว
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มาตรฐาน (Database) ลูกผสมจากการเปรียบเทียบในทองถิ่น 4.ลักษณะพันธุกรรมขาวโพดเลี้ยง
สัตว ระดับฟโนไทป ชุดท่ี 2

70 4161670
โครงการวิจัยการ
คัดเลือกพันธุ
ขาวโพดเล้ียงสัตว
ลูกผสมที่เหมาะ
สมสําหรับระบบ
การปลูกขาว

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- ขอมูลเบ้ืองตนศักยภาพการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของขาวโพดเล้ียง
สัตวลูกผสมในสภาพนา

71 4192391
โครงการวิจัย
สรีรวิทยาและ
เทคโนโลยี
ชีวภาพในสภาพ
แวดลอมวิกฤติ
เพื่อการปรับปรุง
พันธุขาวโพด
เล้ียงสัตว

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

3 กระบวนการ
ใหม

1. จุดกลายพันธุของยีน ZmPYL ในเช้ือพันธุกรรมขาวโพดเล้ียงสัตว 2.
ความสัมพันธของลักษณะทางสรีรวิทยาของขาวโพดเลี้ยงสัตวภายใต
สภาวะแลง 3. การตอบสนองทางสรีรวิทยา และการฟนตัวของขาวโพด
เล้ียงสัตวทนทานแลง

72 4161716
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุถั่ว
เหลืองเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต คุณภาพ
และเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
อาหาร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- ขอมูลลักษณะประจําพันธุและลักษณะทางการเกษตรเชื้อพันธุกรรมถั่ว
เหลืองฝกสด จํานวน 20 สายพันธุ/พันธุ

73 4161669
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุถั่ว
เขียวเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต คุณภาพ
และเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
อาหาร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- สายพันธุดีเดนถ่ัวเขียวผิวดําท่ีใหผลผลิตสูง คุณภาพดี เหมาะ สําหรับ
การเพาะถั่วงอก

74 4161703
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุถั่ว
ลิสงเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต คุณภาพ
และเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
อาหาร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- สายพันธุดีของถ่ัวลิสงเมล็ดปานกลางท่ีใหผลผลิตสูง และคุณภาพดี

75 4161774
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุปาลม
น้ํามันเพ่ือผลผลิต
และคุณภาพสูง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

2 ตนแบบ 1. พอพันธุปาลมน้ํามันท่ีปลูกทดสอบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือใช
ผลิตปาลมนํ้ามันลูกผสม ไมนอยกวา 1 สายพันธุ 2. แมพันธุปาลมนํ้ามัน
ท่ีปลูกทดสอบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือใชผลิตปาลมน้ํามันลูกผสม
ไมนอยกวา 1 สายพันธุ
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4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

3 กระบวนการ
ใหม

1. ขอมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตคูผสมปาลมน้ํามันอายุ 4 ป 2.
ขอมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตปาลมนํ้ามันโครงการปรับปรุงพันธุ รอบ
ท่ี 2 อายุ 5 ป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. เทคโนโลยีการชวยชีวิต
เอ็มบริโอปาลมนํ้ามันพิสิเฟอราในสภาพปลอดเชื้อ

76 4162049
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุปาลม
นํ้ามันเพื่อตนเตี้ย
และคุณภาพ
นํ้ามันสูง

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

1 คน - นักศึกษาสหกิจ วิจัยปริมาณกรดไขมันของปาลมน้ํามันลูกผสมกลับขาม
ชนิด

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - ฐานพันธุกรรมลูกผสมขามชนิดช่ัวท่ี 2 เพ่ือปาลมน้ํามันแคโรทีนสูง

77 4161736
โครงการวิจัยการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตเมล็ด
พันธุพืชตระกูล
ถั่วภายใตสภาวะ
เครียดจากความ
แหงแลงดวยสาร
ควบคุมการเจริญ
เติบโตและ
แคลเซียมคลอไรด

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

8 คน - ฝกอบรม ถายทอดเทคโนโลยีผานแปลงตนแบบการประยุกตใชสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตและแคลเซียมคลอไรดในแปลงผลิตเมล็ดพันธุพืช
ตระกูลถ่ัวภายใตสภาวะแหงแลง

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

3 เร่ือง 1. ผลของกรดแอบซิสิคตอผลผลิต และคุณภาพของเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงภาย
ใตสภาวะขาดน้ํา ในการทดลองท่ี 1.2 2. การศึกษาระดับความเขมขน
ของพาโคลบิวทาโซลท่ีเหมาะสมตอคุณภาพและผลผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวหลื
องในสภาวะขาดน้ํา ในการทดลองท่ี 2.2 3. ผลของการใชแคลเซียมคลอ
ไรดเพ่ิมคุณภาพผลผลิตถ่ัวเหลืองท่ีขาดน้ําในแปลงทดลอง ในการทดลองท่ี
3.2

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

4 กระบวนการ
ใหม

1. เทคโนโลยีการใชกรดแอบซิสิคท่ีเหมาะสมกับการปลูกถ่ัวลิสงในสภาวะ
ขาดนํ้า 2. เทคโนโลยีการใชสารพาโคบิวทาโซล ที่เหมาะสมกับการปลูก
ถ่ัวเหลืองในสภาวะขาดน้ํา 3. เทคโนโลยีการใชสารแคลเซียมคลอไรดท่ี
เหมาะสมกับการปลูกถั่วเหลืองในสภาวะขาดนํ้าในแปลง 4. เทคโนโลยี
การใชสารบราสสิโนสเตียรอยดที่เหมาะสมกับการปลูกพืชตระกูลถั่วใน
สภาวะแหงแลง

78 4161585
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การจัดการศัตรู
พืชของเมล็ดพันธุ
พืชตระกูลถั่วเพื่อ
เพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพเมล็ด
พันธุ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - เผยแพรผลงานเร่ือง ผลของซิลิคอนตอคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองและ
กลไกการปองกันการเขาทําลายของแมลงศัตรูถ่ัวเหลือง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ - ผลิตภัณฑเช้ือ Bacillus sp. สายพันธุผสมท่ีถูกตรึงเซลลดวยเทคนิค
ไมโครเอนแคปซูเลชันตอประสิทธิภาพการควบคุมโรคท่ีติดมากับเมล็ด
พันธุพืชตระกูลถั่ว

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- กระบวนการเคลือบเมล็ดพันธุจากสารสกัดพืชเพ่ือปองกันแมลงศัตรูใน
โรงเก็บ

79 4161606
โครงการวิจัยการ
ผลิตเมล็ดพันธุพืช
ไรโดยการ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

3 เร่ือง 1. อายุการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมสําหรับการเก็บเก่ียวดวยเคร่ืองเก่ียวนวด
ในเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองฝกสด 2. วิธีการเก็บเก่ียวตอผลผลิตและคุณภาพ
เมล็ดพันธุถ่ัวเขียวผิวดํา 3. การประยุกตใชอากาศยานไรคนขับเพ่ือปองกัน
กําจัดศัตรูพืชในแปลงผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัว
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ประยุกตใช
เคร่ืองจักรกล
การเกษตร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

3 กระบวนการ
ใหม

1 การเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุถ่ัวเขียวผิวดําดวยเคร่ืองเก่ียวนวด 2 การเก็บ
เก่ียวเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองฝกสดดวยเคร่ืองเก่ียวนวด 3 เทคโนโลยีการพน
สารดวยอากาศยานไรคนขับสําหรับการผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง และถ่ัว
เขียว

80 4161566
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ด
พันธุพืชไร

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

2 เร่ือง 1. การตรวจสอบความงอกในเมล็ดพันธุถ่ัวพราสําหรับหองปฏิบัติการ 2.
วิธีการที่เหมาะสมสําหรับการตรวจสอบความแตกราวในเมล็ดพันธุถั่ว
เหลืองระดับภาคสนาม

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.2
Proceeding
ระดับ
นานาชาติ

1 เร่ือง - การตรวจสอบความแข็งแรงดวยวิธีการแทงรากในเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง
และถ่ัวเขียว

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

3 กระบวนการ
ใหม

1. วิธีการตรวจสอบความงอกเมล็ดพันธุถ่ัวพราสําหรับหองปฏิบัติการ 2.
วิธีการตรวจสอบความแข็งแรงโดยการแทงรากในเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง 3.
วิธีการตรวจสอบความแข็งแรงโดยการแทงรากในเมล็ดพันธุถ่ัวเขียว

81 4161733
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การยกระดับ
คุณภาพเมล็ด
พันธุขาวโพดและ
ถ่ัวเหลืองฝกสด

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

2 เร่ือง 1.การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว 2.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการงอกในสภาพไรของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองฝกสด

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

2 เร่ือง 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการงอกในสภาพไรของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองฝกสด
พันธุเชียงใหม 84-2 โดยเทคนิคการไพรมมิ่งดวยจิบเบอเรลลิก 2.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการงอกในสภาพไรของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองฝกสดพันธุ
เชียงใหม 84-2 โดยเทคนิคการไพรมม่ิงดวยโซเดียมโมลิบเดต

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

3 กระบวนการ
ใหม

1.การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว 2.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการงอกในสภาพไรของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองฝกสดพันธุ
เชียงใหม84-2 โดยเทคนิคการไพรมมิ่งดวยจิบเบลเรลลิก 3.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการงอกในสภาพไรของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองฝกสดพันธุ
เชียงใหม84-2 โดยเทคนิคการไพรมมิ่งดวยโซเดียมโมลิบเดต

82 4161632
โครงการวิจัยการ
พัฒนาและขยาย
เครือขายผูผลิต
เมล็ดพันธุถั่ว
เหลือง

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - การพัฒนาและขยายเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุถั่วเหลือง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- การพัฒนาและขยายเครือขายกลุมเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุถั่วเหลือง
ชั้นพันธุจําหนาย

83 4161724
โครงการวิจัยการ
พัฒนาและขยาย
เครือขายผูผลิต
เมล็ดพันธุถั่ว
เขียว

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

60 คน - พัฒนาทักษะเกษตรกรผูปลูกถ่ัวเขียวใหผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเขียวไดตาม
มาตรฐานและขยายเครือขายเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี
นครสวรรค พิจิตร เพชรบูรณ ลพบุรี และอํานาจเจริญ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

6 กระบวนการ
ใหม

1. การผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวที่ไดตามมาตรฐานและสามารถจัดการ
บริหารกลุมไดอยางย่ังยืนและม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดอุทัยธานี 2. การผลิต
เมล็ดพันธุถั่วเขียวที่ไดตามมาตรฐานและสามารถจัดการบริหารกลุมได
อยางย่ังยืนและม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค 3. การผลิตเมล็ดพันธุถ่ัว
เขียวที่ไดตามมาตรฐานและสามารถจัดการบริหารกลุมไดอยางยั่งยืนและ
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ม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร 4. การผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเขียวท่ีไดตาม
มาตรฐานและสามารถจัดการบริหารกลุมไดอยางยั่งยืนและมั่นคงในพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ 5. การผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเขียวท่ีไดตามมาตรฐานและ
สามารถจัดการบริหารกลุมไดอยางยั่งยืนและมั่นคงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
6. การผลิตเมล็ดพันธุถั่วเขียวที่ไดตามมาตรฐานและสามารถจัดการ
บริหารกลุมไดอยางยั่งยืนและมั่นคงในพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ

84 4151430
โครงการวิจัยการ
พัฒนาและขยาย
เครือขายผูผลิต
เมล็ดพันธุถ่ัวลิสง

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

30 คน - พัฒนาทักษะเกษตรกรผูปลูกถั่วลิสงและขยายเครือขายเกษตรกรเพิ่มใน
พื้นที่ จ.ลพบุรี (10 ราย) ลําปาง (10 ราย) ขอนแกน (10 ราย) ให
สามารถผลิตเมล็ดพันธุถั่วลิสงได

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- ตนแบบการพัฒนาและขยายเครือขายกลุมเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุถ่ัว
ลิสงชั้นพันธุจําหนายที่ไดมาตรฐานตามชั้นพันธุ ในจังหวัดลําปาง

85 4161753
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
ขยายทอนพันธุ
มันสําปะหลัง
ปลอดโรคเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - การเพ่ิมความแข็งแรงใหกับทอนพันธุขอส้ันท่ีปลูกในสภาพน้ําจํากัดโดย
ใชสารพาโคลบิวทราโซล

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

2 ตนแบบ 1. ตนแบบเทคโนโลยีการเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตของมันสําปะหลังท่ี
ปลูกแบบขอส้ัน 2. ตนแบบเทคโนโลยีการขยายพันธุมันสําปะหลังโดยใช
ตนออน

86 4161811
โครงการวิจัยการ
พัฒนาและขยาย
เครือขายผูผลิต
ทอนพันธุมัน
สําปะหลังมี
คุณภาพ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - การสรางเครือขายเกษตรกรผูผลิตทอนพันธุมันสําปะหลังมีคุณภาพ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอการผลิตทอนพันธุมันสําปะหลังมีคุณภาพ

87 4151487
โครงการวิจัยการ
สรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับวัสดุเหลือ
ท้ิงจากมังคุดเพ่ือ
พัฒนาเปน
ผลิตภัณฑ
วิสาหกิจชุมชน
และอุตสาหกรรม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

4 ตนแบบ 1. ไดตนแบบผลิตภัณฑของใชจากส่ิงเหลือท้ิงมังคุด เชน กลองเก็บของ/
เคร่ืองมือฯ/เคร่ืองสําอาง 2. ไดตนแบบผลิตภัณฑเคร่ืองเรือนจากส่ิงเหลือ
ท้ิงมังคุด เชน เกาอ้ี โตะ เฟอรนิเจอรขนาดเล็ก 3. ไดตนแบบผลิตภัณฑ
ของท่ีระลึกจากส่ิงเหลือท้ิงมังคุด เชน กรอบรูป โมเดลสไตลโมเดิล 4. ได
ตนแบบผลิตภัณฑของจากส่ิงเหลือท้ิงมังคุดเปนวัสดุทดแทนไม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- ไดเช้ือจุลินทรียในทองถ่ินท่ีสามารถยอยเซลลูโลสมาชวยเรงกระบวนการ
หมักเศษเหลือท้ิงของมังคุดท่ียอยสลายยากสามารถยอยสลายไดเร็วข้ึน

88 4161570
โครงการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
จากเปลือกและ
เมล็ดลิ้นจี่เพื่อ
สรางมูลคาเพิ่ม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

2 ตนแบบ 1. สเปรยเคลือบผิวปองกันเช้ือรา 2. เซร่ัมลดร้ิวรอย
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ลดขยะ และ
ถายทอด
เทคโนโลยีสู
วิสาหกิจชุมชน
และอุตสาหกรรม

89 4161613
โครงการวิจัยการ
สรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับทุเรียนเพ่ือ
พัฒนาเปน
ผลิตภัณฑของ
วิสาหกิจชุมชน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

3 ตนแบบ 1. เซร่ัมบํารุงผิวหนา 2. สบูกอนกําจัดกล่ินกาย 3. สบูเหลวกําจัดกล่ินกาย

90 4161990
โครงการวิจัยการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตละมุดพืช
อัตลักษณพ้ืนถ่ิน
จังหวัดสงขลา

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.4 นักวิจัย
หนวยงานรัฐ

5 คน - นักวิจัยมีการพัฒนาทักษะและเรียนรูการดําเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่แบบ
บูรณาการกับหนวยงานภายนอก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- เทคโนโลยีการจัดการปุยละมุด/โรคและแมลงศัตรู/การขยายพันธุและ
การจัดการทรงพุม อายุเก็บเก่ียวและการเรงการสุกของละมุดเบ้ืองตน

91 4182237
โครงการวิจัยการ
พัฒนาศักยภาพ
การผลิตกาแฟโร
บัสตาอัตลักษณท่ี
เหมาะสมกับเขต
ภาคใตตอนลาง

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

3 คน - เกษตรกรรุนใหมที่มีความรูในการผลิตกาแฟโรบัสตาอัตลักษณเฉพาะ
ทองถ่ินสรางเอกลักษณ (สงขลา สตูล และยะลา)

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.4 นักวิจัย
หนวยงานรัฐ

7 คน - นักวิจัยมีความรูเพิ่มเติมดานการแปรรูปกาแฟโรบัสตาเปนกาแฟคั่วบด
ผง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - กาแฟพรอมดื่ม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- ตนแบบเทคโนโลยีผลิตกาแฟโรบัสตารวมยางพาราในระบบใหม/ระบบ
เดิมและรวมลองกอง

92 4172232
โครงการวิจัยการ
พัฒนาการผลิต
พืชชุมน้ําทองถ่ิน
ท่ีมีศักยภาพใน
จังหวัดพัทลุง

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.4 นักวิจัย
หนวยงานรัฐ

3 คน - นักวิจัยมีความรูเพิ่มขึ้นดานการวิจัยเชิงพื้นที่การทํางานแบบบูรณาการ
กับหนวยงานภายนอก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

2 ตนแบบ 1. ผลิตภัณฑชาบัวหลวง 2. ผลิตภัณฑรากบัวหลวงแหง

93 4161981
โครงการวิจัยการ

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ

1.4 นักวิจัย
หนวยงานรัฐ

3 คน - นักวิจัยมีการพัฒนาและเรียนรูการดําเนินงานวิจัยเชิงการทํางานแบบ
บูรณาการกับหนวยงานภายนอก
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พัฒนาการผลิต
และสรางมูลคา
เพิ่มไมผลพื้นถิ่น
ท่ีมีศักยภาพใน
พ้ืนท่ีชายแดนใต

การพัฒนาทักษะ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - ผลิตภัณฑชาสมแขก

94 4161699
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การปองกันกําจัด
โรคพุมแจและไร
แดงศัตรูมัน
สําปะหลัง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

4 กระบวนการ
ใหม

1. เทคนิค multiplex pcr เพื่อการตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสมากอโรคพุม
แจมันสําปะหลัง 2. เชื้อไฟโตพลาสมาที่พบในวัชพืชและพืชอื่นๆในแปลง
มันสําปะหลัง 2. ความตานทานของมันสําปะหลังพันธุรับรองและพันธุ
แนะนําตอไรแดงมันสําปะหลัง 4. วิธีการควบคุมไรแดงในมันสําปะหลัง
โดยใชแมลงศัตรูธรรมชาติในสภาพโรงเรือน

7. ฐานขอมูล ระบบ
และกลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

1 ฐานขอมูล ขอมูลวิธีการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชชนิดและอัตราสารเคมีท่ี
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสําหรับการปองกันกําจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ
เพลี้ยออนฝาย หนอนแมลงวันชอนใบในโหระพา/กะเพรา เพลี้ยไฟฝาย
และเพลี้ยออนฝายในมะระจีน เพื่อทดแทนสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช
เดิมท่ีกลุมสหภาพยุโรปยกเลิกการใช (5 เร่ือง)

95 4161825
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การปองกันกําจัด
โรคและแมลง
ศัตรูออย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

4 กระบวนการ
ใหม

1. วิธีการตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคในออยที่มีความแมนยําดวย
เทคนิค Multiplex-PCR 2. วิธีการตรวจโรคใบขาวออยท่ีรวดเร็วดวย
เทคนิค Loop mediated isothermal amplification (LAMP) 3.
ขอมูลความรุนแรงของเช้ือรา C. falcatum และ F. moniliforme สาเหตุ
ของโรคเห่ียวเนาแดงในออย 4. แนวทางการปองกันกําจัดจักจ่ันออยโดย
ชีววิธีในสภาพหองปฏิบัติการ

96 4162042
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การปองกันกําจัด
โรคและแมลง
ศัตรูปาลมนํ้ามัน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเช้ือรา Ganoderma sp.

97 4222768
โครงการวิจัยหุน
ยนตอัตโนมัติ
กําจัดวัชพืช และ
ใสปุยมัน
สําปะหลัง

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง การประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย เรื่อง การวิจัยหุน
ยนตอัตโนมัติกําจัดวัชพืช และใสปุยมันสําปะหลัง

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง ตีพิมพวารสารวิชาการระดับชาติ เรื่อง การวิจัยหุนยนตอัตโนมัติกําจัด
วัชพืช และใสปุยมันสําปะหลัง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - ตนแบบ หุนยนตอัตโนมัติกําจัดวัชพืช และใสปุยมันสําปะหลัง

98 4161641
โครงการวิจัยเรือ
ขับเคล่ือน
อัตโนมัติสําหรับ
ใหนํ้าและพนสาร
ในรองดวยระบบ
นํารองดวย
ดาวเทียม

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง การประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย เรื่อง การวิจัยเรือ
ใหน้ําอัตโนมัตินํารองดวยดาวเทียม

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - ตีพิมพวารสารวิชาการระดับชาติ เรื่อง การวิจัยเรือใหนํ้าอัตโนมัติ
นํารองดวยดาวเทียม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)

1 ตนแบบ - ตนแบบเรือใหน้ําอัตโนมัตินํารองดวยดาวเทียม
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หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

ระดับภาค
สนาม

99 4162074
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเครื่องวัด
ความเขมขนไน
เตรท (NO3- )ใน
ดินชนิดพกพา
ดวย Ion
Selective
Electrodes
(ISEs) แบบ
อัตโนมัติสําหรับ
ระบบการทํา
แผนท่ีความเขม
ขนไนเตรทของ
แปลงเกษตร

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - การประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย เรื่อง วิจัยและ
พัฒนาเคร่ืองวัดความเขมขนไนเตรท (NO3- )ในดินชนิดพกพาดวย Ion
Selective Electrodes (ISEs)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - เคร่ืองวัดความเขมขนไนเตรทในดินตนแบบ

100 4161587
โครงการวิจัยและ
พัฒนารถยกสูง
กําจัดวัชพืชและ
หยอดปุยตามคา
วิเคราะหดินแบบ
อัตโนมัติสําหรับ
ไรมันสําปะหลัง

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - การประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย เรื่อง การวิจัย
และพัฒนารถยกสูงสําหรับพวงเครื่องมือกําจัดวัชพืชและใสปุยไรมัน
สําปะหลัง

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - ตีพิมพวารสารวิชาการระดับชาติ เรื่อง วิจัยและพัฒนาเครื่องใสปุยตาม
คาวิเคราะหดินพวงทายรถยกสูงสําหรับไรมันสําปะหลัง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

2 ตนแบบ 1. ตนแบบรถยกสูงสําหรับพวงเคร่ืองมือกําจัดวัชพืชและใสปุยไรมัน
สําปะหลัง 2. ตนแบบเคร่ืองใสปุยตามคาวิเคราะหดินพวงทายรถยกสูง
สําหรับไรมันสําปะหลัง

101 4161756
โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุ
ขาวโพดหวาน
ลูกผสมเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต คุณภาพ
บริโภค และ
ทนทานตอโรคใบ
ไหมแผลใหญ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

3 เร่ือง 1. การคัดเลือกสายพันธุผสมตัวเองขาวโพดหวานดีเดนตานทานโรคใบ
ไหมแผลใหญโดยใชเคร่ืองหมายโมเลกุล 2. ขอมูลความตานทาน/ทนทาน
ตอโรคทางใบท่ีสําคัญของลูกผสม/สายพันธุขาวโพดหวาน 3. ขาวโพด
หวานลูกผสมดีเดน

102 4222673
โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุ
ขาวโพดขาว
เหนียวลูกผสม
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และคุณภาพ
บริโภค

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

2 เร่ือง 1. ขอมูลความตานทาน/ทนทานตอโรคทางใบท่ีสําคัญของลูกผสม/สาย
พันธุขาวโพดขาวเหนียว 2. ขาวโพดขาวเหนียวลูกผสมดีเดน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - ขาวโพดขาวเหนียวลูกผสมดีเดน

103 4161544
โครงการวิจัยและ
พัฒนาการชักนํา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ

3 กระบวนการ
ใหม

1. ไดขอมูลกลไกในการชักนําภูมิตานทานของพริก คะนา และมะนาว
ดวยสารประกอบอินทรีย และไดชนิดสารท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 2. ได
ขอมูลกลไกในการชักนําภูมิตานทานของมันสําปะหลัง และถ่ัวลิสง และ
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ภูมิตานทานของ
พืชตอศัตรูพืช
เพ่ือประยุกตใช
รวมกับระบบการ
ผลิตพืชปลอดภัย

หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

พริก ดวยจุลินทรีย และขอมูลประสิทธิภาพในการควบคุมโรค 3. ไดขอมูล
กลไกในการชักนําภูมิตานทานของคะนาดวยสารสกัดจากพืช สาหราย
และน้ําเล้ียงเช้ือ Streptomyces spp. ขอมูลการชักนําภูมิตานทานของ
คะนาและประสิทธิภาพในการควบคุมโรคใบจุดและเพล้ียออน

104 4151491
โครงการวิจัยการ
เพิ่มขีดความ
สามารถการ
ปองกันกําจัดศัตรู
พืชโดยลดการใช
สารเคมีเพื่อ
เกษตรดีที่เหมาะ
สมอยางยั่งยืน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

23 กระบวนการ
ใหม

1. ตนแบบเทคโนโลยีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชรวมกับสาร
ธรรมชาติ หรือสารชีวภัณฑ ที่มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมประชากร
ดวงหมัดผัก ในผักกวางตุง 2. ตนแบบเทคโนโลยีการใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชรวมกับสารธรรมชาติ หรือสารชีวภัณฑ ที่มีประสิทธิภาพดี
ในการควบคุมประชากรบั่วกลวยไมในกลวยไม 3. ตนแบบเทคโนโลยีการ
ใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชรวมกับสารธรรมชาติ หรือสารชีวภัณฑ ท่ี
มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมประชากรหนูศัตรูพืช ใน ขาวโพด 4.
ตนแบบเทคโนโลยีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชรวมกับสาร
ธรรมชาติ หรือสารชีวภัณฑ ที่มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมประชากร
หนูศัตรูพืช ในถ่ัวเหลือง 5. ตนแบบเทคโนโลยีการใชสารเคมี ปองกัน
กําจัดโรคพืช รวมกับสารสกัด ธรรมชาติ หรือสารชีวภัณฑท่ีมี
ประสิทธิภาพดีในการปองกันกําจัดโรคใบจุดคะนา 6. ตนแบบเทคโนโลยี
การใชสารเคมี ปองกันกําจัดโรคพืช รวมกับสารสกัด ธรรมชาติ หรือสาร
ชีวภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพดีในการปองกันกําจัดโรคราน้ําคางในผักกาดขาว
7. เทคโนโลยีใหมของชนิด และอัตราการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
หลากหลายกลุมกลไกการออกฤทธ์ิ เพ่ือนําไปประยุกตใชในการปองกัน
กําจัดเพลี้ยไฟในมะระ อยางนอย 2 กลุมกลไกการออกฤทธ์ิ 8. เทคโนโลยี
ใหมของชนิด และอัตราการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช หลากหลาย
กลุมกลไกการออกฤทธ์ิ เพ่ือนําไปประยุกตใชในการปองกันกําจัดเพล้ียไฟ
ในหอมหัวใหญ อยางนอย 2 กลุมกลไกการออกฤทธ์ิ 9. เทคโนโลยีใหม
ของชนิด และอัตราการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช หลากหลายกลุม
กลไกการออกฤทธ์ิ เพ่ือนําไปประยุกตใชในการปองกันกําจัดเพล้ียออนใน
ถ่ัวฝกยาว อยางนอย 2 กลุมกลไกการออกฤทธ์ิ 10. เทคโนโลยีใหมของ
ชนิด และอัตราการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช หลากหลายกลุมกลไก
การออกฤทธ์ิ เพ่ือนําไปประยุกตใชในการปองกันกําจัดแมลงหว่ีขาวใน
มะเขือ อยางนอย 2 กลุมกลไกการออกฤทธ์ิ 11. เทคโนโลยีใหมของชนิด
และอัตราการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช หลากหลายกลุมกลไกการ
ออกฤทธ์ิ เพ่ือนําไปประยุกตใชในการปองกันกําจัดเพล้ียจักจ่ันฝอยใน
ทุเรียน อยางนอย 2 กลุมกลไกการออกฤทธ์ิ 12. เทคโนโลยีใหมของชนิด
และอัตราการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช หลากหลายกลุมกลไกการ
ออกฤทธ์ิ เพ่ือนําไปประยุกตใชในการปองกันกําจัดเพล้ียไฟในขาวโพด
อยางนอย 2 กลุมกลไกการออกฤทธ์ิ 13. เทคโนโลยีใหมของชนิด และ
อัตราการใชสารปองกันกําจัดโรคพืชท่ีมีประสิทธิภาพ ในการปองกันกําจัด
โรคแอนแทรคโนสของมะมวง อยางนอย 2 กลุมกลไกการออกฤทธ์ิ 14.
เทคโนโลยีใหมของชนิด และอัตราการใชสารปองกันกําจัดโรคพืชท่ีมี
ประสิทธิภาพ ในการปองกันกําจัดโรคผลเนาของฝร่ัง อยางนอย 2 กลุม
กลไกการออกฤทธ์ิ 15. เทคโนโลยีใหมของชนิด และอัตราการใชสาร
ปองกันกําจัดโรคพืชท่ีมีประสิทธิภาพ ในการปองกันกําจัดโรคราแปงเงาะ
อยางนอย 2 กลุมกลไกการออกฤทธ์ิ 16. เทคโนโลยีใหมของชนิด และ
อัตราการใชสารปองกันกําจัดโรคพืชท่ีมีประสิทธิภาพ ในการปองกันกําจัด
เนาคอดินมะเขือเทศ อยางนอย 2 กลุมกลไกการออกฤทธ์ิ 17. เทคโนโลยี
ใหมของชนิด และอัตราการใชสารกําจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพ ในการ
กําจัดวัชพืชในกลวยอยางนอย 2 กลุมกลไกการออกฤทธ์ิ 18. เทคโนโลยี
ใหมของชนิด และอัตราการใชสารกําจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพ ในการ
กําจัดวัชพืชในมะนาวอยางนอย 2 กลุมกลไกการออกฤทธ์ิ 19. เทคโนโลยี
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ใหมของเทคนิคการพนสารแบบตางๆ ในการปองกันกําจัดเพล้ียจักจ่ันฝาย
ในมะเขือเปราะ อยางนอย 1 เทคนิค 20. เทคโนโลยีใหมของอากาศยาน
ไรคนขับในการปองกันกําจัดเพล้ียไฟในมะมวง อยางนอย 1 เทคนิค 21.
เทคโนโลยีใหมของการใชอากาศยานไรคนขับในการปองกันกําจัดสาร
กําจัดวัชพืชประเภทพนกอนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในขาวนา
หวานน้ําตม อยางนอย 1 เทคนิค 22. เทคโนโลยีใหมของอัตราการใชน้ํา
และประสิทธิภาพของเคร่ืองพนสารแบบแรงลมในพ้ืนสวนทุเรียน อยาง
นอย 1 เทคนิค 23. เทคโนโลยีใหมของอุปกรณลดการปนเปอนของสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชในนาขาว

105 4161563
โครงการวิจัย
เทคโนโลยีการ
อารักขาพืชเพื่อ
แกปญหาศัตรูพืช
ตานทานและการ
ใชสารกําจัดศัตรู
พืชเกินความ
จําเปนในระบบ
การทําเกษตร
แปลงใหญ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - เอกสารเรื่องเต็มในการประชุมวิชาการระดับชาติ เชน การประชุม
วิชาการอารักขาพืชแหงชาติ ในหัวขอเก่ียวกับความตานทานของศัตรูพืช
ตอสารฆาแมลงและวิธีการจัดการปญหาความตานทาน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - บทความตีพิมพในวารสารวิชาการ เชน วารสารกีฏและสัตววิทยา ใน
หัวขอเก่ียวกับความตานทานของศัตรูพืชตอสารฆาแมลงและวิธีการ
จัดการปญหาความตานทาน

3. หนังสือ 3.1 บางบท
ของหนังสือ
(Book
Chapter)
ระดับชาติ

1 เลม - บทความในหนังสือคําแนะนําการใชสารฆาแมลงอยางถูกตองและ
ปลอดภัยของสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

106 4162062
โครงการวิจัยและ
พัฒนาการผลิต
พืชผักอินทรียใน
โรงเรือนพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

2 กระบวนการ
ใหม

1. พืชผักอินทรียหมุนเวียนหลังการเก็บเก่ียว เมลอนในโรงเรือน 2.
เทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนฟกบัตเต
อรนัทอินทรีย

107 4161971
โครงการวิจัย
ทดสอบและขยาย
ผลการผลิตพืชผัก
อินทรียระดับ
ชุมชนพ้ืนท่ี
จังหวัดจันทบุรี
และจังหวัด
ระยอง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

2 กระบวนการ
ใหม

1. เทคโนโลยีการผลิตพืชผักอินทรียในชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี 2.
เทคโนโลยีการผลิตพืชผักอินทรียในชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง

108 4161996
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตขม้ินชัน
และการจัดการ
โรคเห่ียวในระบบ
เกษตรอินทรียท่ี
เหมาะสมในภาค
ตะวันออก

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

10 คน - เกษตรกรท่ีเขารวมดําเนินการทดสอบและพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน
สําหรับการผลิตขม้ินชันอินทรีย ไดรับคําแนะนําการใชปุยพืชสด และปุย
หมักในการผลิตขม้ินชันอินทรีย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- คําแนะนําการใชปุยพืชสด และปุยหมักในการผลิตขม้ินชันอินทรีย

109 4162088
โครงการวิจัยการ
เพิ่มประสิทธิภาพ

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.6 ชุมชน
ทองถ่ิน/
ประชาสังคม

10 คน - เกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย จํานวน 10 ราย
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การผลิตพืช
อินทรียโดยใช
ศัตรูธรรมชาติ
และการถายทอด
เทคโนโลยีการ
ผลิตขยายในพ้ืนท่ี
จังหวัดปราจีนบุรี

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- การใชศัตรูธรรมชาติกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในแปลงผลิตพืชอินทรีย
ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

110 4161977
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตทุเรียน
อินทรียพ้ืนท่ี
จังหวัดจันทบุรี

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

50 คน - ฝกอบรมเกษตรกร จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก การแปรรูปผลิตภัณฑ
ทุเรียนและการตลาดสินคาออนไลน เพื่อเตรียมความพรอมพัฒนา
ผลิตภัณฑแปรรูปทุเรียนอินทรีย และเพ่ิมชองทางจําหนายทุเรียนออนไลน

111 4162054
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตมะพราว
น้ําหอมอินทรีย
พ้ืนท่ีจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

30 คน - กลุมเกษตรกรผูปลูกมะพราวนํ้าหอม มีทางเลือกในการใชสารตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมะพราวนํ้าหอม
ในรูปแบบเกษตรอินทรีย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑมะพราวน้ําหอมอินทรียเม่ือใชกรดซิตริกท่ี
ระดับความเขมขนที่เหมาะสมแลวหุมดวยฟลม PVC ท่ีผูบริโภคพึงพอใจ

112 4151438
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตถ่ัวเหลือง
และถ่ัวเหลืองฝก
สดเพ่ือความ
มั่นคงทางอาหาร

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - เทคโนโลยีการแปรรูปถ่ัวเหลืองและถ่ัวเหลืองฝกสด (การแปรรูปน้ํานม
ถ่ัวเหลืองผงดวยวิธีอบแหงแบบพนฝอย)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

2 ตนแบบ 1. เทคโนโลยีการแปรรูปซอสพริกเตาเจี้ยวถั่วเหลือง 2. เทคโนโลยีการ
ผลิตถ่ัวเหลืองงอกแบบคอนโด

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - เคร่ืองเก่ียวนวดถ่ัวเหลืองขนาดเล็ก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

2 กระบวนการ
ใหม

1. ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองที่เหมาะสมตอการใชเครื่องเกี่ยวแถว
เดียว และเครื่องเกี่ยววางราย 2. การจัดการวัชพืช การใชสารควบคุมการ
เจริญเติบโต ท่ีเหมาะสมตอผลผลิตและคุณภาพถ่ัวเหลืองฝกสด

113 4161648
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตถ่ัวเขียว
เพื่อความมั่นคง
ทางอาหาร

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

2 เร่ือง 1. เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถ่ัวเขียว 2. เทคโนโลยีการ
ผลิตถ่ัวงอกก่ึงสําเร็จรูป

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

2 เร่ือง 1. เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถ่ัวเขียว 2.เทคโนโลยีการผลิต
ถ่ัวงอกก่ึงสําเร็จรูป

4. ตนแบบผลิตภัณฑ 4.5 2 กระบวนการ 1. เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเขียว 2. เทคโนโลยีการ
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หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

ใหม ผลิตถั่วเขียวที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่

114 4161578
โครงการวิจัยการ
ทดสอบ
เทคโนโลยีเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตถ่ัวลิสง
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ
และภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
เพื่อความมั่นคง
ทางอาหาร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - เคร่ืองปลิดฝกถ่ัวลิสงแบบติดรถไถเดินตาม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

2 กระบวนการ
ใหม

1. ชุดเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพเหมาะสมกับการผลิตถ่ัวลิสงฝกสดในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนบน 2. ชุดเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพเหมาะสมกับการผลิตฝก
แหงในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน

115 4151450
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตขาวโพด
ฝกสดเพ่ือความ
มั่นคงทางอาหาร

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - เทคโนโลยีการจัดการปุยเคมีรวมกับระบบนํ้าหยดที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการผลิตขาวโพดหวาน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ - ตนแบบผลิตภัณฑขาวโพดหวานผงระดับหองปฏิบัติการจากการแปรรูป
ขาวโพดหวานพันธุท่ีเหมาะสมดวยวิธีอบแหงแบบพนฝอย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารโดยการใชปุยเคมี และการใหปุยรวม
กับระบบนํ้าหยดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิต
ขาวโพดหวาน

116 4162215
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตสตรอว
เบอรรีอินทรีย
ตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย
ภาคเหนือตอนบน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- การยืดอายุสตรอวเบอรรีหลังการเก็บเก่ียว (ระดับหองปฏิบัติการเพ่ือ
ปรับใชในพ้ืนท่ี)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

2 กระบวนการ
ใหม

1. การจัดการวัสดุปลูกและการจัดการปุยที่เหมาะสมสําหรับการผลิตสต
รอวเบอรรีอินทรียในโรงเรือน (เพ่ือพัฒนาปรับใชในแปลงเกษตรกร) 2.
การผลิตสตรอวเบอรรีอินทรียแบบผสมผสานในแปลงเปด

117 4162096
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตชา
อินทรีย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

2 กระบวนการ
ใหม

1. การใชปุยหมักแบบเติมอากาศในการผลิตชาอินทรีย (ระดับปรับใชรวม
กับเกษตรกรนักวิจัยในทองถ่ิน) 2. การปองกันและการจัดการศัตรูพืชใน
การผลิตชาอินทรีย (ระดับปรับใชรวมกับเกษตรกรนักวิจัยในทองถ่ิน)

118 4151493
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

5 คน - ไดรวมงานทดสอบเทคโนโลยีการผลิตหญาหวานอินทรียแบบครบวงจรท่ี
เหมาะสมตอสภาพพื้นที่จังหวัดเชียงใหม โดยการมีสวนรวมของเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
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การผลิตหญา
หวานอินทรียใน
พ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- เทคโนโลยีการผลิตหญาหวานอินทรียแบบครบวงจรท่ีเหมาะสมตอ
สภาพพื้นที่

119 4161995
โครงการวิจัยการ
ศึกษาการผลิต
กระเจี๊ยบแดง
อินทรียในภาค
เหนือ

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.6 ชุมชน
ทองถ่ิน/
ประชาสังคม

5 คน - การจัดการธาตุอาหารกระเจี๊ยบแดงอินทรีย

120 4161809
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตขม้ินชัน
อินทรียในพ้ืนท่ี
จังหวัดลําปาง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- สัดสวนท่ีเหมาะสมของปุยหมักรวมกับปุย PGPR-1 ตอการเจริญเติบโต
และใหผลผลิตขม้ินชันอินทรีย.ในแปลงวิจัย

121 4161560
โครงการวิจัยและ
พัฒนาการตรวจ
สอบความมีชีวิต
และวิธีเก็บรักษา
ละอองเกสรท่ี
เหมาะสมของพืช
ผักและพืชสวน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - เทคโนโลยีการตรวจสอบความมีชีวิตละอองเกสรพืชสวนเพ่ือการผลิต
เมล็ดพันธุ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- กระบวนการตรวจสอบความมีชีวิตของละอองเกสรพืชผัก

122 4161584
โครงการวิจัยและ
พัฒนาวิธีการ
ตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ด
พันธุพืชผักและ
ไมดอก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- กระบวนการตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุมะเขือเปราะและ
การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุฟกแฟง

123 4162023
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การเคลือบเมล็ด
ตอคุณภาพเมล็ด
พันธุพริกและ
มะเขือเทศ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

2 เร่ือง 1. การเคลือบเมล็ดพันธุพริกรวมกับสารปองกันโรคแอนแทรกโนสพริก 2.
การเคลือบเมล็ดพันธุมะเขือเทศรวมกับเช้ือจุลินทรียปฏิปกษท่ีเหมาะ
สมในการปองกันโรคเห่ียวเขียว

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- การเคลือบเมล็ดพันธุมะเขือเทศดวยแบคทีเรียปฏิปกษตอความมีชีวิต
รอดของจุลินทรียและผลตอคุณภาพเมล็ดพันธุระหวางการเก็บรักษา

124 4162061
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การพอกเมล็ด

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ

1 กระบวนการ
ใหม

- ตนแบบเทคโนโลยี ระดับหองปฏิบัติการ เร่ืองเทคโนโลยีการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุผักกาดหอมหลังพอก
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พันธุพืชตระกูล
ผักกาดหอมเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

สังคม หองปฏิบัติ
การ

125 4162207
โครงการวิจัย
พัฒนาระบบการ
รับรองมาตรฐาน
การตรวจสอบ
คุณภาพปุยตาม
มาตรฐานสากล

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.16
บุคลากรภาค
รัฐ

15 คน อบรม และถายทอดเทคโนโลยีการตรวจรับรองปุยใหแกเจาหนาท่ีหอง
ปฏิบัติการในสวนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร และภาคเอกชน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

5 กระบวนการ
ใหม

1. เกณฑคลาดเคล่ือนของการวิเคราะหหาปริมาณโบรอนในปุยเคมี 2. วิธี
วิเคราะหฟอสฟอรัสที่ไมละลายในแอมโมเนียมซิเตรท ในปุยเคมีอินทรีย
เคมีและหินฟอสเฟต 3. วิธีวิเคราะหโซเดียมท่ีละลายน้ําในปุยอินทรีย 4.
วิธีวิเคราะหไนโตรเจนทั้งหมดในปุยของเหลว 5. วิธีการนับปริมาณ
จุลินทรียในปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต

126 4161677
โครงการวิจัย
พัฒนาและจัดทํา
เกณฑมาตรฐาน
การตรวจรับรอง
สารปรับปรุงดิน
(ปูนมารล ปูนโด
โลไมทปูนขาว
และยิปซัม)

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

15 คน อบรมถายทอดวิธีมาตรฐานการตรวจวิเคราะห เชิงปริมาณของปูนมารล
ปูนโดโลไมท ปูนขาว และยิปซัม ดวยเทคนิคเล้ียวเบนรังสีเอกซ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

4 เร่ือง - วิธีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะหสารปรับปรุงดิน 1. ปูนมารล 2. ปูน
โดโลไมท 3. ปูนขาว 4. ยิปซัม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

4 กระบวนการ
ใหม

วิธีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะหเชิงปริมาณของสารปรับปรุงดิน 1. ปูน
มารล 2. ปูนโดโลไมท 3. ปูนขาว 4. ยิปซัม

127 4161696
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคนิค
การทดสอบแบบ
สารรวมและสาร
เดี่ยวในการ
วิเคราะห
ผลิตภัณฑวัตถุ
อันตรายทางการ
เกษตรที่จําหนาย
ในทองตลาด

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

5 กระบวนการ
ใหม

1. การตรวจสอบชนิดสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑชีวภัณฑและ
สารสกัดจากพืช ดวยเทคนิค HPLC : สารปองกันกําจัดศัตรูพืช; ไซฮา
โลฟอคบิวทิล (cyhalofop-buthyl), เพนไดเมดทาลีน
(pendimethalin), ลูเฟนนูรอน (lufennuron), เฮกซะซิโนน
(hexazinon), เบนฟูลาคารบ (benfuracarb) 2.การตรวจสอบความใชได
ของวิธีวิเคราะหสารปองกันกําจัดศัตรูพืชสารออกฤทธ์ิอะซอกซีสโตรบิน
(azoxystrobin) สวพ. 1 เชียงใหม 3. การตรวจสอบความใชไดของวิธี
วิเคราะหสารปองกันกําจัดศัตรูพืชสารออกฤทธ์ิอิมิดาโคลพริด
(imidacloprid) สวพ.4 อุบลราชธานี 4. การตรวจสอบความใชไดของวิธี
วิเคราะหสารปองกันกําจัดศัตรูพืชสารออกฤทธ์ิพิริมิฟอส-เมทิล
(pirimiphos-methyl) สวพ.6 จันทบุรี 5. การตรวจสอบความใชไดของ
วิธีวิเคราะหสารปองกันกําจัดศัตรูพืชสารออกฤทธ์ิไซม็อกซานิล
(cymoxanil) วัตถุมีพิษการเกษตร กรุงเทพมหานคร

128 4161697
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคนิค
การตรวจสอบ
สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของ
พืชในผลิตภัณฑ
วัตถุอันตราย
ทางการเกษตร

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง การสรางฐานขอมูลวิธีการตรวจคัดกรองสารควบคุมการเจริญเติบโตของ
พืชในกลุมออกซิน จิบเบอเรลลิน และ กลุมไซโตไคนิน ดวยเทคนิค LC-
MS/MS

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

3 กระบวนการ
ใหม

1. ฐานขอมูลสําหรับการตรวจคัดกรองสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ในกลุมออกซิน จิบเบอเรลลิน และกลุมไซโตไคนินดวยเทคนิค LC-MS/MS
2. วิธีการตรวจวิเคราะหสารสาร Zeatin Kinetin และ6-
Benzylaminopurine (6-BA) ดวยเทคนิค HPLC 3. วิธีการตรวจ
วิเคราะหสารPaclobutrazol ดวยเทคนิค GC-FID
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129 4141406
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตออย
อยางมี
ประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับ
พื้นที่เฉพาะ

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

5 คน - การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะใหกับเกษตรกรรุนใหม เรื่องการจัดการใบ
และเศษซากออยหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือลดการเผาใบ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - อุปกรณตนแบบสําหรับควบคุมการจายปุยไปพรอมระบบการใหน้ํา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- การประเมินปริมาณไนโตรเจนในออยโดยใช SCMR

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

5 กระบวนการ
ใหม

1.การจัดการเศษใบออยหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการเผาใบ 2.คําแนะนํา
การใหนํ้าในแตละระยะการเจริญเติบโตของออย 3. คําแนะนําการใชปุย
รวมกับระบบน้ําหยดในการผลิตออยโรงงาน 4.เทคโนโลยีการจัดการศัตรู
พืชแบบผสมผสานท่ีเหมาะสมกับแตละสภาพพ้ืนท่ีในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนลาง 5. เทคโนโลยีการใชเคร่ืองสางใบออยท่ีเหมาะสมกับแตละ
สภาพพ้ืนท่ีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

130 4151477
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตขาวโพด
เล้ียงสัตวอยางมี
ประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับ
พื้นที่เฉพาะ

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

5 คน - อบรมถายทอดความรู เร่ือง ระบบการใหน้ําท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิต
ขาวโพดเล้ียงสัตว

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

4 กระบวนการ
ใหม

1. การจัดการปุยไนโตรเจนในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 2. การจัดการ
ระยะปลูกและการใชปุยไนโตรเจนที่เหมาะสมในการผลิตขาวโพดเลี้ยง
สัตวลูกผสมพันธุดีเดน 3. การปองกันกําจัดหนอนกระทูขาวโพดลายจุดใน
ขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยการคลุกเมล็ดและพนสารทางใบ 4. การควบคุม
หนอนกระทูขาวโพดลายจุดในขาวโพดเล้ียงสัตวโดยใชมวนพิฆาต

131 4161803
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตมัน
สําปะหลังอยางมี
ประสิทธิภาพ
และเหมาะสม
เฉพาะพื้นที่

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.16
บุคลากรภาค
รัฐ

10 คน - อบรมเจาหนาท่ีหรือผูสนใจในการใช SPAD Meter เพื่อประเมินอาการ
ขาดธาตุไนโตรเจน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- การใชปจจัยการผลิตในรูปแบบวัสดุอินทรีย ปุยเคมีรวมกับระบบการ
ปลูกพืช เพิ่มรายไดในระบบการผลิตมันสําปะหลังอยางยั่งยืน

132 4161650
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตปาลมนํ้ามัน
อยางย่ังยืน

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

2 คน - นักศึกษาสหกิจ วิจัยดานการวิเคราะหธาตุอาหารในใบดวยเทคนิค FT-
NIRSการศึกษาสรีรวิทยาปาลมนํ้ามัน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

2 เร่ือง 1.การประยุกตใช FT-NIRS กับปริมาณธาตุอาหารในใบปาลมนํ้ามัน
2.การประยุกตใช FT-NIRS กับคุณภาพนํ้ามัน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ

2 กระบวนการ
ใหม

1.การประยุกตใช FT-NIRS กับปริมาณธาตุอาหารในใบปาลมนํ้ามัน
2.การประยุกตใช FT-NIRS กับคุณภาพนํ้ามัน
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หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

2 กระบวนการ
ใหม

1.ตนแบบเทคโนโลยีการจัดการนํ้าและธาตุอาหารของปาลมนํ้ามัน
2.ตนแบบเทคโนโลยีการเล้ียงชันโรงในสวนปาลมน้ํามัน

133 4162034
โครงการวิจัยและ
พัฒนาโรงเรือน
อัจฉริยะแบบตู
คอนเทนเนอร
สําหรับการผลิต
พืชผักและ
สมุนไพร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ - โครงสรางโรงงานปลูกพืชแบบตูคอนเทนเนอรและอุปกรณการปลูกพืช
เบ้ืองตน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- การทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยใชสารละลายในระบบปดและการ
ทดสอบปจจัยแสงเทียมท่ีเหมาะสมกับพืช

134 4162143
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเคร่ืองดัก
จับแมลงอัตโนมัติ
สําหรับไมดอก
เพื่อลดการ
ระบาดของเพลี้ย
ไฟในโรงเรือน
อัจฉริยะ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - เร่ือง เคร่ืองดักจับแมลงและระบบการควบคุมสภาพแวดลอมสําหรับการ
ปลูกเยอบีราและเบญจมาศของไทย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - ตนแบบผลิตภัณฑเคร่ืองดักจับแมลงและขอมูลระบบการควบคุมสภาพ
แวดลอมในโรงเรือน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- ตนแบบเทคโนโลยีระบบการควบคุมสภาพแวดลอมสําหรับการปลูก
เบญจมาศในโรงเรือน

135 4182261
โครงการวิจัยและ
พัฒนาโรงเรือน
อัจฉริยะสําหรับ
การผลิตหัวพันธุ
มันฝรั่ง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- การทดสอบเทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะสําหรับการผลิตหัวพันธุมันฝร่ัง

136 4182250
โครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบ
ควบคุมการ
ระบายอากาศ
และ
ความชื้นสัมพัทธ
แบบอัตโนมัติ
ภายในโรงเรือน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- ไดตนแบบระบบควบคุมการระบายอากาศและความช้ืนสัมพัทธแบบ
อัตโนมัติภายในโรงเรือนสําหรับการทดสอบเก็บขอมูล
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ปลูกผักระบบเปด
เขตพ้ืนท่ีฝนตกชุก

137 4182362
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
ระบบการปลูก
พืชผักแนวต้ังใน
โรงเรือนโดยใช
แสงธรรมชาติ
รวมกับการใช
แสงเทียมแบบ
อัจฉริยะ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชผักแนวต้ังในโรงเรือนโดยใช
แสงธรรมชาติรวมกับการใชแสงเทียมแบบอัจฉริยะ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.2
Proceeding
ระดับ
นานาชาติ

1 เร่ือง - Research and development of vertical vegetable growing
systems in greenhouses using natural light combined with
smart artificial l lighting

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - โรงเรือนทดสอบระบบการปลูกพืชผักแนวต้ังในโรงเรือนโดยใชแสง
ธรรมชาติรวมกับการใชแสงเทียม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- เทคโนโลยีระบบการปลูกพืชผักแนวต้ัง ระยะการวางชุดปลูกแนวต้ังให
วางในโรงเรือนไดจํานวนตนสูงสุด การต้ังคาการเปดปดแสงในแตละ
ฤดูกาล

138 4222580
โครงการวิจัยและ
พัฒนาหุนยนต
เก็บผลสตรอเบอร
ร่ีในโรงเรือน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ - ตนแบบแขนกลสําหรับหุนยนตเก็บผลสตรอเบอรร่ีและระบบควบคุม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- การทดสอบเทคโนโลยีการประมวลผลภาพรวมกับแขนกลสําหรับการ
เก็บเก่ียวผลสตรอเบอรร่ี

139 4161828
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพ
ของมะพราว
นํ้าหอมโดย
เทคนิคท่ีมี
ศักยภาพ
ความถวงจําเพาะ
การประมวลผล
ภาพและคลื่น
เสียง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

2 ตนแบบ 1. ถังคัดแยกคุณภาพมะพราวพรอมสายพานลําเลียง 2. โปรแกรม
วิเคราะหเสียงวัดคุณภาพมะพราว เบื้องตน

140 4161833
โครงการวิจัยการ
ศึกษาวิจัยระบบ
ตรวจวัดความสุก
แกของทุเรียน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ - โปรแกรมวิเคราะหเสียงวัดคุณภาพทุเรียนเบ้ืองตน
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ดวยคล่ืนเสียง
สําหรับผูคาปลีก
ทุเรียนภายใน
ประเทศ

141 4222595
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเคร่ืองคัด
คุณภาพผลสตรอ
เบอรร่ีโดยเทคนิค
การประมวลผล
ภาพ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - ตนแบบเคร่ืองคัดคุณภาพผลสตรอเบอรร่ีโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ
ท่ีผานการทดสอบภาคสนาม

142 4222723
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเคร่ืองคัด
แยกน้ําหนักเมล็ด
กาแฟระบบนํ้า
หนักจําเพาะแบบ
อัตโนมัติ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - ตนแบบเคร่ืองคัดแยกน้ําหนักเมล็ดกาแฟระบบน้ําหนักจําเพาะแบบ
อัตโนมัติ ท่ีผานการทดสอบภาคสนาม

143 4162037
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเคร่ืองคัด
แยกเมลอนโดย
น้ําหนักอัตโนมัติ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ - เคร่ืองคัดแยกเมลอนโดยน้ําหนักอัตโนมัติ ตนแบบ

144 4192479
โครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบ
ปญญาประดิษฐ
สําหรับโรงเรือน
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตเมล็ดพันธุพืช
ผัก

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.4 นักวิจัย
หนวยงานรัฐ

10 คน - (การอบรมเจาหนาที่ขณะใชงาน) การใชและการดูแลรักษาโรงเรือน
อัจฉริยะ(สรางคิวอารโคดเอกสาร) และศึกษาดูงานโรงเรือน(เจาหนาที่
ของ ศวม.ขก. และ กวม. ท่ีสนใจ)

145 4182259
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตเมล็ด
พันธุมะเขือเทศ
เชอร่ี เพ่ือรองรับ
ระบบเทคโนโลยี
แบบแมนยําใน
โรงเรือน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - เทคโนโลยีการจัดการผลิตเมล็ดพันธุมะเขือเทศเชอรร่ีในโรงเรือนระบบ
เปดและระบบปด

146 4161593
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

420 คน - เกษตรกรไดรับการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตมัน
สําปะหลังและออยค้ันน้ําพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
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ประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ
ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอน
ลาง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

4 กระบวนการ
ใหม

1. เทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 2.
เทคโนโลยีการผลิตออยค้ันน้ําตามมาตรฐาน GAP ที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนท่ี 3. เทคโนโลยีการผลิตออยค้ันน้ําตามมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 4. เทคโนโลยีการปองกันกําจัดแมลงวันทองพริก
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

147 4151454
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชสมุนไพร
ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอน
ลาง

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

70 คน - เปนเกษตรกรในโครงการท่ีไดรับการอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
สมุนไพรแบบครบวงจร และขยายผลสรางเครือขาย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

8 กระบวนการ
ใหม

1. เทคโนโลยีการผลิตขมิ้นชันที่ไดมาตรฐานแบบเกษตรกรมีสวนรวมใน
พ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 2. เทคโนโลยีการผลิตขม้ินชันท่ีไดมาตรฐาน
แบบเกษตรกรมีสวนรวมในพ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ด 3. เทคโนโลยีการผลิต
ไพลที่ไดมาตรฐานแบบเกษตรกรมีสวนรวมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร 4..
เทคโนโลยีการผลิตไพลที่ไดมาตรฐานแบบเกษตรกรมีสวนรวมในพื้นที่
จังหวัดอํานาจเจริญ 5. เทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุไพลที่เหมาะสมในพื้นที่
จังหวัดยโสธร 6. เทคโนโลยีการผลิตฟาทะลายโจรที่ไดมาตรฐานแบบ
เกษตรกรมีสวนรวมในพ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ด 7. เทคโนโลยีการผลิต
กระเจียวไดมาตรฐานแบบเกษตรกรมีสวนรวมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย 8.
เทคโนโลยีการผลิตกระเจี๊ยบแดงที่ไดมาตรฐานแบบเกษตรกรมีสวนรวม
ในพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ

148 4161572
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชทองถ่ินใน
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอน
ลาง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

2 ตนแบบ 1.ตนแบบเทคโนโลยีการใชปุยชีวภาพไรโซเบียมเหลวในการผลิตผลิต
มันแกว 2.ตนแบบเทคโนโลยีการใชปุยชีวภาพไรโซเบียมรวมกับปุย
อินทรียในการผลิตมันแกวเพ่ือการผลิตมันแกวอินทรียในอนาคต

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

4 กระบวนการ
ใหม

1.พันธุเสาวรสที่ใหผลผลิตสูงและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย
2.การใชปุยชีวภาพไรโซเบียมเหลวในการผลิตผลิตมันแกว 3.การใชปุย
ชีวภาพไรโซเบียมรวมกับปุยอินทรียในการผลิตมันแกวเพ่ือการผลิต
มันแกวอินทรียในอนาคต 4.อายุเก็บเก่ียวมันแกวท่ีใหสารสําคัญสูงเพ่ือ
การแปรรูปเปนผลิตภัณฑเวชสําอางค

149 4161734
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชหลังนา
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอน
ลาง

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.4 นักวิจัย
หนวยงานรัฐ

14 คน - นักวิจัยและผูชวยนักวิจัยรวมโครงการฯไดรับการแลกเปล่ียนเรียนรูผาน
การประชุม สรุปผลงาน และเวทีเสวนาขยายผล

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.6 ชุมชน
ทองถ่ิน/
ประชาสังคม

70 คน - เกษตรกรรวมโครงการฯไดรับการแลกเปล่ียนเรียนรูผานการปฏิบัติ และ
การประชุม สรุปผลงาน และเวทีเสวนาขยายผล

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

2 เร่ือง 1.ระบบการปลูกพืชหลังนาในพื้นที่ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร และเครือขายในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
2.การผลิตถ่ัวเขียวพันธุชัยนาท 3 หลังนาขาวอินทรียในพ้ืนท่ีภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนลาง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

7 ตนแบบ - ไดเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชหลังนา ท่ีเหมาะสมพ้ืนท่ีศูนยเรียนรู การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและเครือขาย และเทคโนโลยีการ
ผลิตถ่ัวเขียวพันธุชัยนาท 3 หลังนาขาวอินทรีย ในสภาพพ้ืนท่ีภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนลาง รวม 7 จังหวัด ไดแก จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร
จ.อํานาจเจริญ จ.รอยเอ็ด จ.มหาสารคาม จ.สุรินทร จ.บุรีรัมย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/

4.5
เทคโนโลยี/

1 กระบวนการ
ใหม

- กระบวนการการผลิตพืชอาหารปลอดภัยในสภาพท่ีสอดคลองกับ
เทคโนโลยีในสภาพพื้นที่
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กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

150 4232802
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเคร่ืองทอด
สุญญากาศ
อัตโนมัติโดย
เทคนิคการ
ควบคุมแบบ
สมองกลฝงตัว

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - นําเสนอปากเปลา การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองทอดสุญญากาศอัตโนมัติ
โดยเทคนิคการควบคุมแบบสมองกลฝงตัว (ป 2566)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.6
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
อุตสาหกรรม

1 กระบวนการ
ใหม

- เทคโนโลยีพรอมกระบวนการควบคุมเคร่ืองทอดสุญญากาศ เชนการ
ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติสําหรับเคร่ืองทอดสุญญากาศ (ป 2566)

151 4222763
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเครื่องกวน
ระเหยนํ้าใน
ภาวะสุญญากาศ
แบบควบคุมการ
ทํางานอัตโนมัติ
สําหรับทําน้ําออย
เขมขนและน้ํา
เช่ือม

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.13 ผู
ประกอบการ
รายยอยและ
วิสาหกิจ
ชุมชน

1 คน - เกษตรกรแปลงใหญบานโนนรัง ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - การนําผลงานวิจัยไปนําเสนอในที่ประชุมระดับชาติทําใหผูไดรับขอมูล
สามารถนําไปประยุกตใชในงานท่ีเก่ียวของ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.3 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับ
อุตสาหกรรม

1 ตนแบบ - เคร่ืองกวนระเหยน้ําในภาวะสุญญากาศแบบควบคุมการทํางานอัตโนมัติ
สําหรับทําน้ําออยเขมขน และน้ําเช่ือม พรอมผลการทดสอบ และสรุป
รายงาน

152 4192488
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเคร่ืองอบ
ลมรอนแบบถาด
อัจฉริยะสําหรับ
การลดความชื้น
ผลิตผลเกษตร

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.13 ผู
ประกอบการ
รายยอยและ
วิสาหกิจ
ชุมชน

2 คน 1. รานวีรวรรณ ผูประกอบการและกลุมเกษตรกรพอตาหินชาง 2.
วิสาหกิจชุมชนบึงบัวโฮมสเตยและการทองเท่ียว

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - เคร่ืองอบลมรอนแบบถาดอัจฉริยะสําหรับการลดความช้ืนผลิตผลเกษตร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

2 ตนแบบ - ไดอุณหภูมิการอบแหง ของ กลวยเล็บมือนาง - ไดอุณหภูมิการอบแหง
ของ สับปะรด

6. เครื่องมือ และ
โครงสรางพื้นฐาน
(Facilities and
Infrastructure)

6.1 เครื่อง
มือ
(Facilities)

1 เคร่ือง - เคร่ืองอบลมรอนแบบถาดอัจฉริยะสําหรับการลดความช้ืนผลิตผลเกษตร

153 4161920
โครงการวิจัยการ
จัดการเทคโนโลยี

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

20 คน - ไดรับการถายทอดการใชเทคโนโลยีดานการจัดการการผลิตคะนา พริก
และมะเขือเทศในโรงเรือนอัจฉริยะ
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การผลิตคะนา
พริก และมะเขือ
เทศในโรงเรือน
อัจฉริยะ

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.4 นักวิจัย
หนวยงานรัฐ

2 คน - กําลังคน หรือหนวยงาน ท่ีไดรับการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดาน
การจัดการการผลิตคะนา พริก และมะเขือเทศในโรงเรือนอัจฉริยะ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

2 เร่ือง 1.เทคโนโลยีดานการจัดการการผลิตคะนา ในโรงเรือนอัจฉริยะ
2.เทคโนโลยีดานการจัดการการผลิตพริกในโรงเรือนอัจฉริยะ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

2 กระบวนการ
ใหม

1.เทคโนโลยีดานการจัดการการผลิตคะนา ในโรงเรือนอัจฉริยะ
2.เทคโนโลยีดานการจัดการการผลิตพริกในโรงเรือนอัจฉริยะ

154 4161502
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตพืชผักใน
Plant factory
artificial light :
PFAL เพื่อพัฒนา
เปนการคา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ - ขอมูลปจจัยสภาพแวดลอม แสง อุณหภูมิ ความช้ืน คารบอนไดออกไซด
ป 2566

7. ฐานขอมูล ระบบ
และกลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

1 ฐานขอมูล - ฐานขอมูลการผลิตพืชในใน Plant factory artificial light PFAL ป
2566

155 4161858
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคนิค
การพนสาร
ควบคุมการเจริญ
เติบโตพืชสวน
และสารปองกัน
กําจัดแมลงศัตรู
ผักดวยเคร่ืองพน
อากาศยานไรคน
ขับ (UAV)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

3 ตนแบบ 1. เทคนิคการพนสารควบคุมการเจริญเติบโตพริก และสนามหญาดวย
เคร่ืองพนอากาศยานไรคนขับเบ้ืองตน 2. เทคนิคการพนสารปองกันกําจัด
แมลงในคะนา กะหล่ําปลีดวยเคร่ืองพนอากาศยานไรคนขับ 3. เทคนิค
การพนสารปองกันกําจัดแมลงในถั่วฝกยาว และพริกดวยเครื่องพน
อากาศยานไรคนขับเบ้ืองตน

156 4161505
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การปองกันกําจัด
แมลงศัตรูพืชผัก
แบบแมนยํา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ ขอมูลสถานการณการระบาดของแมลงศัตรูคะนา กะหสํ่าปลี ป 2566

7. ฐานขอมูล ระบบ
และกลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

1 ฐานขอมูล ฐานขอมูลแมลงศัตรูผัก ป 2566

157 4162035
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุไมผล
พ้ืนเมืองในเขต
ภาคใตตอนบน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ สายตนสมโอพื้นเมืองลักษณะดีที่อนุรักษในสภาพแปลง

158 4162178
โครงการวิจัย
เปรียบเทียบพันธุ
จําปาดะที่มี

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ

1 กระบวนการ
ใหม

เทคนิคการขยายพันธุจําปาดะที่มีศักยภาพ โดยวิธีไมอาศัยเพศ
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ศักยภาพในพ้ืนท่ี
ภาคใตตอนบน

สังคม ภาคสนาม

159 4161700
โครงการวิจัย
พันธุและพัฒนา
เทคโนโลยีการ
ผลิตสะตอ ระยะ
ท่ี 2

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง ตนฉบับบทความวิจัย เร่ือง ศักยภาพการคลุมฝกสะตอเพ่ือการจัดการ
แมลงศัตรูสะตอ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ สะตอพันธุดี 1 พันธุ

160 4161910
โครงการวิจัยการ
ผลิตแตงโมใน

3. หนังสือ 3.4
Monograph
ระดับ

1 เลม ตนฉบับเอกสาร เร่ือง โรคเถาเห่ียวในสภาพพ้ืนท่ีการปลูกแตงโมไมขาว
และการปองกันกําจัด จํานวน 1 บท

ผลิตแตงโมใน
พื้นที่บานไมขาว
จ.ภูเก็ต

ระดับ
นานาชาติ

161 4161674
โครงการวิจัยการ
ผลิตทุเรียนพันธุ
สาลิกาในพื้นที่
ภาคใตตอนบน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

กระบวนการผลิตทุเรียนสาลิกา

162 4161667
โครงการวิจัยเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมะมวง
เบาในพื้นที่ภาค
ใต

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

เทคโนโลยีตนแบบการผลิตมะมวงเบาในพ้ืนท่ีภาคใต เร่ือง กรรมวิธีการ
จัดการสวนที่เหมาะสมกับการผลิตมะมวงเบาในการปลูกในระบบปลูก
แบบระยะชิด

163 4182275
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตผักพ้ืน
บานกินยอดท่ีมี
ศักยภาพทางการ
คาในพ้ืนท่ีจังหวัด
สุราษฎรธานี

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง การจัดการทรงพุมและระยะปลูกที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตของยอด
มะมวงหิมพานตและมันปูในจังหวัดสุราษฎรธานี

164 4161969
โครงการวิจัยเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันอนสู
พืชเศรษฐกิจภาค
ใตตอนบน

3. หนังสือ 3.3
Monograph
ระดับชาติ

1 เลม องคความรูพัฒนาการ crop requirement ในการผลิตมันอนในพ้ืนท่ี
ภาคใตตอนบน

165 4162153
โครงการวิจัยเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตเทายาย
มอมในพื้นที่ภาค
ใตตอนบน

3. หนังสือ 3.3
Monograph
ระดับชาติ

1 เลม - ตนฉบับเอกสาร เร่ือง องคความรูดานการผลิตเทายายมอม และขอมูล
ดาน Crop Requirement ของเทายายมอมในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน
จํานวน 1 บท

166 4192375 4. ตนแบบผลิตภัณฑ 4.1 ตนแบบ 1 ตนแบบ - ผลิตภัณฑรากปลาไหลเผือกผง
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โครงการวิจัยการ
ศึกษาเทคนิคการ
ขยายพันธุ และ
การจัดการหลัง
การเก็บเก่ียวปลา
ไหลเผือกในพ้ืนท่ี
ภาคใตตอนบน

หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

167 4161763
โครงการวิจัยการ
สํารวจและคัด
เลือกพันธุฟา
ทะลายโจรทอง
ถ่ินท่ีมีสารออก
ฤทธ์ิสูงในพ้ืนท่ี
ภาคใตตอนบน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - เทคโนโลยีการผลิตและการเก็บเกี่ยวฟาทะลายโจรที่เหมาะสมกับพื้นที่
ภาคใตตอนบน

168 4222620
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุ
มะขามปอมทอง
ถ่ินภาคใตสูการ
ใชประโยชน
ทางการแพทย

3. หนังสือ 3.1 บางบท
ของหนังสือ
(Book
Chapter)
ระดับชาติ

1 เลม - ตนฉบับเอกสาร เร่ือง การเจริญเติบโตของมะขามปอมท่ีขยายพันธุโดย
วิธีเสียบยอดของสายตนท่ีมีศักยภาพเม่ือปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดตรังและ
ชุมพร

169 4182252
โครงการวิจัยและ
พัฒนาขมิ้นชัน
เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรม
อาหารและ
สมุนไพร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- เทคโนโลยีการคลุมแปลงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพขม้ินชันเพ่ือ
อุตสาหกรรมอาหารและสมุนไพร

170 4161950
โครงการวิจัย
พัฒนาพันธุบัวบก
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และสารสําคัญ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- สายตนบัวบกลูกผสมช่ัวท่ี 1 คัดเลือกคร้ังท่ี 2 มีลักษณะดีตรงตามเกณฑ
จํานวน 5 สายตน

171 4162098
โครงการวิจัย
พัฒนาพันธุ
กระชายดําเพื่อ
เพิ่มคุณภาพ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - ขอมูลเบ้ืองตนสายตนกระชายดําท่ีผานเกณฑการคัดเลือก จํานวน 10
สายตน

172 4162051
โครงการวิจัย
พัฒนาพันธุและ
เทคโนโลยีการ
ผลิตมะขามปอม
ในภาคใต

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - เทคนิคการผสมละอองเกสรมะขามปอม

173 4161827
โครงการวิจัยและ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/

4.5
เทคโนโลยี/

3 กระบวนการ
ใหม

1. เทคโนโลยีการเพิ่มปริมาณสารเคอรคูมินอยดในขมิ้นชันโดยใชฮอรโมน
พืช 2. เทคโนโลยีการเพิ่มปริมาณสารเคอรคูมินอยดในขมิ้นชันโดยใชแสง
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พัฒนาการผลิต
สมุนไพรคุณภาพ
(ขมิ้นชัน พลูคาว
บัวบก) ในระบบ
ปลูกไมใชดิน
(substrate
culture)

กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

เทียม 3. ขอมูลเทคโนโลยีการผลิตบัวบกคุณภาพในระบบsubatrate
culture

174 4161831
โครงการวิจัย
พัฒนาพันธุและ
เทคโนโลยีการ
ผลิตหญาหวาน
คุณภาพ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - ไดพันธุหญาหวานที่เหมาะสมในการผลิตเชิงการคาสามารถแนะนําให
เกษตรปลูก

175 4141297
โครงการวิจัยการ
ประเมินความ
ตองการธาตุ
อาหารและการ
จัดการปุยตอ
ผลผลิตและ
คุณภาพปริมาณ
สารสําคัญของพืช
สมุนไพรท่ีใช
ประโยชนจากใบ
(ฟาทะลายโจร
พลูคาว วานหาง
จระเข)

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

3 เร่ือง 1. ชนิดและอัตราของปุยเคมีที่เหมาะสมสําหรับการปลูกวานหางจระเข
(2566) 2. ชนิดและอัตราของปุยเคมีที่เหมาะสมสําหรับการปลูกฟา
ทะลายโจร (2566) 3. ชนิดและอัตราของปุยเคมีที่เหมาะสมสําหรับการ
ปลูกพลูคาว (2566)

176 4162040
โครงการวิจัยและ
พัฒนาการผลิต
มะแขวนเชิงการ
คา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- บรรจุภัณฑที่เหมาะสมในการเก็บรักษามะแขวนแหงอยางนอย 1
ชนิด(การทดลองท่ี 3)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- เทคนิคการอบแหงผลผลิตมะแขวนท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยาง
นอย 1 เทคนิค (การทดลองท่ี 2)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- เทคโนโลยีการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเก่ียวและการบรรจุผลผลิตมะ
แขวนอบแหงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมตอการขนสง และการจําหนาย
ท่ียังคงรักษาคุณภาพผลผลิตมะแขวนไวได

177 4161938
โครงการวิจัย
พันธุกระดอมเพื่อ
เพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพสูง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - สายพันธุกระดอมลูกผสมช่ัวท่ี 6 ท่ีใหผลผลิตและคุณภาพสูง 5 สายตน
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178 4161731
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุ
จันทนเทศ
คุณภาพ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - ไดสายตนท่ีมีลักษณะดีเดน จํานวน 5 สายตน

179 4161671
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตออย
อินทรีย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

3 กระบวนการ
ใหม

1.ชนิดปุย ปริมาณท่ีเหมาะสมตอการปลูกออยอินทรีย 2.วิธีการกําจัด
วัชพืชในแปลงออยอินทรีย 3. พันธุท่ีเหมาะสมตอการปลูกออยอินทรีย

180 4161795
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตมัน
สําปะหลังอินทรีย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

6 กระบวนการ
ใหม

1. พันธุที่เหมาะสมในการผลิตมันสําปะหลังในระบบอินทรีย (ขอมูลปที่
2) 2. อัตราปุยคอกรวมกับปุยพืชสดที่เหมาะสมในการผลิตมันสําปะหลัง
ในระบบอินทรีย (ขอมูลปที่ 2) 3. อัตราปุยคอกที่เหมาะสมในการผลิตมัน
สําปะหลังในระบบอินทรีย (ขอมูลปท่ี 2) 4. อัตราปุยหมักเติมอากาศท่ี
เหมาะสมในการผลิตมันสําปะหลังในระบบอินทรีย (ขอมูลปที่ 2) 5.
อัตราปุยมูลไกแกลบที่เหมาะสมในการผลิตมันสําปะหลังในระบบอินทรีย
(ขอมูลปที่ 2) 6. อัตราปุยมูลไกอัดเม็ดที่เหมาะสมในการผลิตมัน
สําปะหลังในระบบอินทรีย (ขอมูลปที่ 2)

181 4161652
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตงา
อินทรียในสภาพ
นาอินทรีย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

9 กระบวนการ
ใหม

1.วิธีการปลูกและเตรียมดินที่เหมาะสมตอการปลูกงาในสภาพนาอินทรีย
2.อัตราปุยหมักโบกาฉิที่เหมาะสมตอการปลูกงาในสภาพนาอินทรีย
3.อัตราปุยหมักแบบเติมอากาศที่เหมาะสมตอการปลูกงาในสภาพนา
อินทรีย 4. ผลของการใชปุยพืชสดรวมกับปุยมูลวัวหมักท่ีเหมาะสมตอการ
ปลูกงาในสภาพนาอินทรีย 5.อัตราการใชปุยมูลไกอัดเม็ดท่ีเหมาะสมตอ
การปลูกงาในสภาพนาอินทรีย 6.ศักยภาพพันธุงาที่เหมาะสมตอการปลูก
ในสภาพนาอินทรีย 7.ประสิทธิภาพการใชสมุนไพรไลขับไลแมลงในการ
ปลูกงาอินทรีย 8.วิธีการควบคุมวัชพืชที่เหมาะสมตอการปลูกงาในสภาพ
นาอินทรีย 9.ประสิทธิภาพของน้ําหมักจากพืชปาเพ่ือควบคุมโรคไหมดําท่ี
เกิดจากเช้ือแบคทีเรียและโรคเนาดําท่ีเกิดจากเช้ือรา

182 4161751
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตถ่ัวลิสง
อินทรียในสภาพ
นาอินทรีย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

8 กระบวนการ
ใหม

1.การใชปุยหมักที่เหมาะสม 2.การใชปุยหมักเติมอากาศที่เหมาะสม
3.การใชปุยมูลไกแกลบที่เหมาะสม 4.การใชปุยมูลไกอัดเม็ดที่เหมาะสม
5.ใชปุยหมักโบกาฉิที่เหมาะสม 6.การใชปุยมูลสุกรที่เหมาะสม 7.วิธีการ
ควบคุมแมลงที่เหมาะสม 8.การควบคุมวัชพืชที่เหมาะสม

183 4192398
โครงการวิจัย
เทคโนโลยี
ชีวภาพและ
นวัตกรรมการ
จัดการโรคใบดาง
มันสําปะหลัง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

3 ตนแบบ 1. ตนแบบเทคโนโลยีการขยายพันธุมันสําปะหลังดวยระบบ TIB 2.
กระบวนการ dsRNAi เพื่อการจัดการโรคใบดางมันสําปะหลัง 3. ไดสาร
ออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีมีผลตอแมลงหว่ีขาว

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

3 กระบวนการ
ใหม

1. ไดอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการผลิตตนพันธุปลอดโรค 2.
ไดสูตรอาหาร และระยะเวลาที่เหมาะสม ในการเพิ่มปริมาณดวยระบบ
TIB 3. กระบวนการใหม ระดับหองปฏิบัติการ เร่ือง การใชเทคโนโลยี
RNAi เพื่อการจัดการโรคใบดางมันสําปะหลัง

8. เครือขาย 8.1 ความ
รวมมือทาง

1 เครือขาย - เครือขายดานการตรวจสอบโรคใบดางมันสําปะหลังท่ัวประเทศ ภาค
ราชการและภาคเอกชน
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ดานวิชาการ
ระดับ
ประเทศ

184 4161984
โครงการวิจัย
เทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือและ
ชักนําการผลิต
สารสําคัญทาง
เภสัชภัณฑจาก
พืชสมุนไพร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

3 กระบวนการ
ใหม

1. ชนิดและปริมาณของนํ้าตาล, สารชะลอการเจริญเติบโตที่ทําใหเกิด
เหงาจ๋ิวขม้ินชัน 2. ชนิดของธาตุอาหารและชนิดของแสง LED ตอการ
สะสมสารสําคัญในเหงาจิ๋วของขมิ้นชัน 3. ชนิดของสารควบคุมการเจริญ
ปริมาณนํ้าตาลที่เหมาะสมตอการเพิ่มปริมาณสาร Moscatilin ในโปรโต
คอรมกลวยไมลูกผสมสกุลหวายในระบบ Bioreactor

185 4161994
โครงการวิจัยและ
พัฒนาชุดตรวจ
สารพิษตกคาง
ทางการเกษตร
อยางรวดเร็ว เพ่ือ
เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตพืชปลอดภัย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

4 กระบวนการ
ใหม

1. กระบวนการตรวจสอบโลหะหนักแคดเมียม 2. กระบวนการตรวจสอบ
โลหะหนักตะกั่ว 3. กระบวนการตรวจสอบสารเคมีกําจัดแมลงคารบาริล
(carbaryl) 4. กระบวนการตรวจสอบสารเคมีกําจัดแมลงไซเพอรเมทริน
(cypermethrin)

186 4162024
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การกลายพันธุ
แบบแมนยําเพื่อ
การผลิตพืช
ปลอดภัยและ
ย่ังยืน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

7 กระบวนการ
ใหม

1. ระบบการถายยีนและการคัดเลือกเน้ือเย่ือท่ีเกิดการกลายพันธุ 2. สูตร
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบมะละกอและวิธีการชักนําใบใหเกิดยอด 3. วิธี
การตรวจวิเคราะหการกลายพันธุ ดวย Fluorescence detection และ
Lateral flow assay 4. พลาสมิดมาตรฐานสําหรับใชเปนวัสดุอางอิง
ทดสอบดวยเทคนิค homo/hetero-duplexes และ T7E1 5. ตนแบบชุด
ตรวจสอบถ่ัวเหลืองกลายพันธุแบบแมนยําดวยเทคนิค LFICS 6. วิธีการ
ตรวจคัดกรองขาวโพดท่ีผานการกลายพันธุแบบแมนยําดวยเทคนิค
Digital Droplet PCR ท่ีผานการทดสอบความใชได 7. ชุดไพรเมอรและ
สภาวะการตรวจคัดกรองเห็ดแชมปญองปรับแตงจีโนมพันธุแบบแมนยํา
ดวยเทคนิค Digital Droplet PCR

187 4161764
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตเมล็ด
พันธุพืชผักใน
ระบบเกษตร
อินทรีย

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.4 นักวิจัย
หนวยงานรัฐ

6 คน - นักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตรที่รวมดําเนินการวิจัยภายใตโครง
การฯ

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.6 ชุมชน
ทองถ่ิน/
ประชาสังคม

30 คน - เกษตรกรผูรวมวิจัยการจัดการกอนและหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุพืช
ผักตามมาตรฐานเกษตรอินทรียที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและ
สอดคลองกับวิถีชุมชน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

5 เร่ือง 1. การจัดการธาตุอาหารถั่วฝกยาวเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุในระบบเกษตร
อินทรีย 2. การจัดการธาตุอาหารมะเขือเทศเชอร่ีเพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุ
ในระบบเกษตรอินทรีย 3. การจัดการธาตุอาหารคะนา กวางตุง ผักชีเพื่อ
การผลิตเมล็ดพันธุในระบบเกษตรอินทรีย 4. การจัดการแมลงศัตรูพริก
เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุในระบบเกษตรอินทรีย 5. การจัดการแมลงศัตรู
ถั่วฝกยาวเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุในระบบเกษตรอินทรีย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

5 กระบวนการ
ใหม

1. การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุพืชผัก(ถั่วฝกยาว)ใน
ระบบเกษตรอินทรีย 2. การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ
พืชผัก(มะเขือเทศ)ในระบบเกษตรอินทรีย 3. การจัดการธาตุอาหารพืช
เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุพืชผัก(มะเขือเทศ)ในระบบเกษตรอินทรีย 4. การ
จัดการศัตรูพริกเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุในระบบเกษตรอินทรีย 5. การ
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จัดการศัตรูถ่ัวฝกยาวเพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุในระบบเกษตรอินทรีย

188 4161884
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตเมล็ด
พันธุพืชไรบาง
ชนิดในระบบ
เกษตรอินทรีย

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.16
บุคลากรภาค
รัฐ

40 คน - ผูชวยนักวิจัยภายในกรมวิชาการเกษตรเรียนรู เทคโนโลยีการผลิตเมล็ด
พันธุพืชไรอินทรีย

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.4 นักวิจัย
หนวยงานรัฐ

15 คน - นักวิจัยภายในกรมวิชาการเกษตรเรียนรู เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ
พืชไรอินทรีย

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

3 เร่ือง 1. เทคโนโลยีการจัดการปุยในแปลงผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง ถ่ัวเหลืองฝก
สด งา และ ขาวโพดหวานอินทรีย 2. เทคโนโลยีการลดการสูญเสีย
ผลผลิตเมล็ดพันธุจากศัตรูพืช โดยการประยุกตใชสารชีวภัณฑและ
สมุนไพร 3. เทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุดวยสารชีวภัณฑ และปุย
อินทรียบางชนิด

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

3 กระบวนการ
ใหม

1. อัตราปุยหมักแบบเติมอากาศที่เหมาะสมสําหรับการผลิตเมล็ดพันธุถั่ว
เหลือง ถ่ัวเหลืองฝกสด งา และ ขาวโพดหวานอินทรีย 2. ชนิดปุยน้ําสกัด
มูลสัตวตอผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ ถ่ัวเหลืองฝกสด งา และ
ขาวโพดหวาน ท่ีผลิตในระบบอินทรีย 3. การใชสารสกัดสะเดาในการ
ปองกันกําจัดเช้ือราท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ

189 4161695
โครงการวิจัยการ
ทดสอบ
ประสิทธิภาพสาร
ปองกันกําจัด
แมลงศัตรูพืชเพ่ือ
ทดแทนสาร
ปองกันกําจัด
แมลงศัตรูพืชท่ี
กลุมสหภาพยุโรป
(EU) หามใช

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

5 กระบวนการ
ใหม

1. ชนิดของสารเคมีชนิดใหมเพ่ือทดแทนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเดิมท่ี
กลุมสหภาพยุโรปยกเลิกการใช และอัตราการใชท่ีมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมในการปองกันกําจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบในโหระพา/กะเพรา 2.
ชนิดของสารเคมีชนิดใหมเพ่ือทดแทนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเดิมท่ีกลุม
สหภาพยุโรปยกเลิกการใช และอัตราการใชที่มีประสิทธิภาพและเหมาะ
สมในการปองกันกําจัดเพลี้ยออนฝายในโหระพา/กะเพรา 3. ชนิดของ
สารเคมีชนิดใหมเพ่ือทดแทนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเดิมท่ีกลุมสหภาพ
ยุโรปยกเลิกการใช และอัตราการใชที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการ
ปองกันกําจัดหนอนแมลงวันชอนใบในโหระพา/กะเพรา 4. ชนิดของสาร
เคมีชนิดใหมเพ่ือทดแทนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเดิมท่ีกลุมสหภาพยุโรป
ยกเลิกการใช และอัตราการใชที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการ
ปองกันกําจัดเพลี้ยไฟฝายในมะระจีน 5. ชนิดของสารเคมีชนิดใหมเพื่อ
ทดแทนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเดิมท่ีกลุมสหภาพยุโรปยกเลิกการใช
และอัตราการใชที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการปองกันกําจัดเพลี้ย
ออนฝายในมะระจีน

7. ฐานขอมูล ระบบ
และกลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

1 ฐานขอมูล - ขอมูลวิธีการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชชนิดและอัตราสารเคมี
ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสําหรับการปองกันกําจัดแมลงหวี่ขาว
ยาสูบ เพลี้ยออนฝาย หนอนแมลงวันชอนใบในโหระพา/กะเพรา เพลี้ยไฟ
ฝาย และเพลี้ยออนฝายในมะระจีน เพื่อทดแทนสารปองกันกําจัดแมลง
ศัตรูพืชเดิมท่ีกลุมสหภาพยุโรปยกเลิกการใช (5 เร่ือง

190 4161710
โครงการวิจัยการ
บริหารศัตรูพืช
แบบผสมผสานใน
พืชผักเศรษฐกิจ
เพ่ือสงออกกลุม
สหภาพยุโรป
(EU)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

3 กระบวนการ
ใหม

1. ไดเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่เหมาะสมสําหรับผลิต
พริก สําหรับสงออกกลุมสหภาพยุโรป (EU) ที่เหมาะสม 2. ไดเทคโนโลยี
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่เหมาะสมสําหรับผลิตคะนา สําหรับ
สงออกกลุมสหภาพยุโรป (EU) ที่เหมาะสม 3. ไดเทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสานท่ีเหมาะสมสําหรับผลิตขาวโพดฝกออน สําหรับสง
ออกกลุมสหภาพยุโรป (EU) ที่เหมาะสม

7. ฐานขอมูล ระบบ
และกลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

1 ฐานขอมูล 1. ขอมูลเทคโนโลยีการปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานเพ่ือการผลิต
พริก คะนา และขาวโพดฝกออน สําหรับสงออกกลุมสหภาพยุโรป (EU) ท่ี
เหมาะสม (3 เร่ือง) 2. ขอมูลรูปแบบการปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสม
ผสานเพื่อการผลิตคะนา ผักชีฝรั่ง กะเพรา/โหระพา และมะระจีน
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สําหรับสงออกกลุมสหภาพยุโรป (EU) ที่เหมาะสม (4 เรื่อง)

191 4162109
โครงการวิจัย
อนุรักษเช้ือ
พันธุกรรมทุเรียน
เพื่อประโยชนใน
การปรับปรุงพันธุ

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.8 เด็กและ
เยาวชน รวม
ถึง
อาชีวศึกษา

50 คน - การใหความรูและพัฒนาทักษะในการขยายพันธุทุเรียนพันธุดี และสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษเช้ือพันธุกรรมในทองถ่ิน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

4 ตนแบบ 1. ไดขอมูลลักษณะประจําพันธุทุเรียนที่มีลักษณะดีเดน ในแปลงรวบรวม
พันธุ จ.จันทบุรี 10 พันธุ/สายตน 2. ไดขอมูลลักษณะประจําพันธุทุเรียน
ที่มีลักษณะดีเดน ในแปลงรวบรวมพันธุ จ.ชุมพร 2 พันธุ/สายตน 3. ได
ขอมูลลักษณะประจําพันธุทุเรียนที่มีลักษณะดีเดน ในแปลงรวบรวมพันธุ
จ. ตรัง 3 พันธุ/สายตน 4. ไดขอมูลลักษณะประจําพันธุทุเรียนท่ีมี
ลักษณะดีเดน ในแปลงรวบรวมพันธุ จ. ยะลา 7 พันธุ/สายตน

192 4162027
โครงการวิจัยและ
ปรับปรุงพันธุ
ทุเรียนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
แขงขัน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - ผลงานตีพิมพ เร่ือง เปอรเซ็นตการผสมติดของทุเรียนลูกผสม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

2 ตนแบบ 1. กลุมประชากรทุเรียนลูกผสม (ชุดท่ี 5) มีอายุการเก็บเก่ียวส้ัน คุณภาพ
ในการบริโภคดี เน้ือหนาสีเหลืองเขม และเมล็ดลีบ จํานวน 12 คูผสม 2.
กลุมประชากรทุเรียนลูกผสม (ชุดท่ี 6) กลุมประชากรทุเรียนลูกผสมท่ีมี
คุณภาพในการบริโภคดี เน้ือหนาสีเหลืองสม-แดง และเมล็ดลีบจํานวน 10
คูผสม

193 4151498
โครงการวิจัยการ
คัดเลือกพันธุ
ทุเรียนลูกผสม
ใหมและตนตอ
เพ่ือตานทานโรค
รากเนาโคนเนา

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - ผลงานตีพิมพ เร่ือง ความเขากันไดระหวางตนตอกับยอดพันธุหมอนทอง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ - ไดขอมูลเบ้ีองตนของความเขากันไดระหวางตนตอกับยอดพันธุหมอน
ทอง

194 4161688
โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุ
กลวยตานทาน
โรคตายพราย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ - ไดกลุมประชากรกลวยหอมท่ีไดจากการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือท่ีรอดตาย
จากการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสวนผสมของ Fusaric a ซ่ึงเปน
สารพิษจากเชื้อ FOC

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - ไดแปลงกลวยน้ําวารวมพันธุ ของตนท่ีมีแนวโนมตานทานโรคตายพราย

195 4161728
โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุและ
พัฒนาพันธุมัน
ฝรั่งใหตานทาน
ตอโรคเห่ียวเขียว

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ - ไดสายตนมันฝร่ังท่ีตานทานโรคเห่ียวเขียว ไมมีรสขม และใหผลผลิตสูง
8 สายตน

196 4161589
โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)

1 ตนแบบ - ไดตนมะเขือเทศท่ีมีลักษณะเหมือนศรีสะเกษ 2 และตานทานโรคเห่ียว
เขียวช่ัวรุนท่ี 4 ท่ีไดผสมตัวเองแลว (BC4F1)
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มะเขือเทศสาย
พันธุดีของกรม
วิชาการเกษตร
ตานทานโรค
เห่ียวเขียวและ
หงิกเหลือง

หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

ระดับหอง
ปฏิบัติการ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ - ไดตนมะเขือเทศท่ีมีลักษณะเหมือนศรีสะเกษ 2 และตานทานโรคหงิก
เหลืองช่ัวรุนท่ี 4 ท่ีไดผสมตัวเองแลว (BC4F1)

197 4162100
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุฝรั่ง
วิตามินซีสูง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

2 ตนแบบ - ฝร่ังลูกผสมท่ีผานการคัดเลือกสําหรับบริโภคผลสดอยางนอย 8 สายพันธุ
และแปรรูปคั้นนํ้าอยางนอย 8 สายพันธุ รวม 16 สายพันธุ

198 4162175
โครงการวิจัยการ
พัฒนาพันธุถั่ว
ลันเตาฝกสดท่ีมี
ศักยภาพทางการ
คา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

2 ตนแบบ - ขอมูลถ่ัวลันเตาฝกกลมสีเขียวและฝกกลมสีมวงสายพันธุคัดเลือกท่ีให
ผลผลิตและปริมาณสารแอนโทไซยานินสูงเม่ือเทียบกับพันธุการคา โดย
เปนถ่ัวลันเตาฝกสีเขียว 1 สายพันธุ และถ่ัวลันเตาฝกสีมวง 1 สายพันธุ
รวมเปน 2 สายพันธุ (การเปรียบเทียบพันธุปที่ 1)

199 4141403
โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุ
มันเทศเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและ
คุณคาทางอาหาร
สูง

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

3 เร่ือง 1. การปรับปรุงพันธุมันเทศสําหรับบริโภคสด 2. การปรับปรุงพันธุมันเทศ
ท่ีมีสารเบตาแคโรทีนสูง (โปสเตอร) 3. การปรับปรุงพันธุมันเทศสีเน้ือสี
มวงสําหรับ อุตสาหกรรมแปง (โปสเตอร)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

3 ตนแบบ 1. ไดสายตนมันเทศเน้ือสีเหลืองท่ีมีคุณคาทางโภชนาการสูงท่ีผานการคัด
เลือกอยางนอย 6-8 สายตน 2. ไดสายตนมันเทศเน้ือสีสมท่ีมีคุณคาทาง
โภชนาการสูงท่ีผานการคัดเลือกอยางนอย 6-8 สายตน 3. ไดสายตน
มันเทศเน้ือสีมวงท่ีมีสารแอนโทไซยานินสูง สําหรับอุตสาหกรรมแปง ท่ี
ผานการคัดเลือกอยางนอย 6-8 สายตน

200 4161661
โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุ
มะมวงเพื่อ
บริโภคผลสด

7. ฐานขอมูล ระบบ
และกลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

2 ฐานขอมูล - ชุดขอมูลการเจริญเติบโต ผลผลิต สายพันธุลูกผสมจํานวน 40 สายพันธุ
เพื่อใชสําหรับการประเมินสายพันธุสําหรับบริโภคผลสุก

201 4161679
โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุ
สับปะรดเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถ
การแขงขันใน
ตลาดโลก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

2 ตนแบบ 1. สายตนสับปะรดสําหรับการแปรรูป 6 สายตนท่ีทดสอบในแหลงผลิต
และสายตนสับปะรดสําหรับการบริโภคสด 6 สายตนท่ีทดสอบในแหลง
ผลิต รวม 12 สายตน 2. กลุมประชากรสับปะรดลูกผสมสําหรับคัดเลือก
สายตนทนทานโรคเนาอยางนอย 20 คูผสม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- ไดเทคโนโลยีในการจําแนกความแตกตางทางพันธุกรรมของพันธุ
สับปะรดโดยการใชเคร่ืองหมายโมเลกุล

202 4161694
โครงการวิจัยการ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - ไดขอมูลพันธุกรรมและเคร่ืองหมายดีเอ็นเอท่ีเก่ียวของกับสีเน้ือของสม
โอ
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ปรับปรุงพันธุสม
โอเน้ือสีแดงเพ่ือ
การสงออก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- ไดขอมูลพันธุกรรมและเคร่ืองหมายดีเอ็นเอท่ีเก่ียวของกับสีเน้ือของสม
โอ

203 4161915
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุไมผล
และพืชสวน
อุตสาหกรรมพันธุ
ใหมสูการรับรอง
พันธุ ในป 2567

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

4 ตนแบบ - ขอมูลลักษณะทางการเกษตรของสายพันธุกาวหนา ไดแก มะละกอ
กาแฟโรบัสตา ชาอัสสัม และชานํ้ามัน

204 4161813
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุพืชผัก
และสมุนไพร
พันธุใหมสูการ
รับรองพันธุในป
2567

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - ไดกระบวนการพัฒนาพริกหวานสายพันธุดับเบิลแฮพลอยดจากการ
เพาะเลี้ยงอับละอองเกสร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

3 ตนแบบ - ไดพริกหวานสายพันธุดับเบิลแฮพลอยด ลักษณะผลผลิตสูงและทนรอน
3 สายพันธุ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

6 ตนแบบ - ไดสายพันธุพริกหวาน รุน F6 ท่ีมีผลเรียบ ผิวมัน ผลมีสีตรงตามพันธุ
ผลผลิตสูงและทนรอน 6 สายพันธุ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

6 ตนแบบ - ไดพันธุกระเจ๊ียบแดง รุน F6 ที่มีเจริญเติบโตดี มีลักษณะสมํ่าเสมอ
ผลผลิตและแอนโทไซยานินสูง 6 สายพันธุ

205 4161702
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุไม
ดอกพันธุใหมสู
การรับรองพันธุ
ในป 2567

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

4 ตนแบบ 1. ไดกลุมประชากรกระทือ 6 สายตน ที่มีแนวโนมการเจริญเติบโตดี
ผลผลิตสูง และคุณภาพผลผลิตดี 2. ไดกลุมประชากรดาหลา 8 สายตน ที่
มีแนวโนมการเจริญเติบโตดี ผลผลิตสูง และคุณภาพผลผลิตดี 3. ไดกลุม
ประชากรบัวหลวงสําหรับการผลิตดอก 6 สายตน ท่ีมีแนวโนมมีการเจริญ
เติบโตดี ผลผลิตสูง และคุณภาพผลผลิตดี 4. ไดกลุมประชากรบัวหลวง
สําหรับการผลิตรากบัว 5 สายตน ท่ีมีแนวโนมมีการเจริญเติบโตดี ผลผลิต
สูง และคุณภาพผลผลิตดี

206 4161721
โครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบการ
ตรวจรับรอง
โรงงาน
อุตสาหกรรม
แปรรูปสินคาพืช
ตามประกาศ
กําหนดเง่ือนไข
การนําเขาส่ิงตอง

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.4 นักวิจัย
หนวยงานรัฐ

10 คน นักวิจัยรุนใหมของสํานักมีทักษะในการทําการวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนากฎหมายภายใตระบบการวิจัยของชาติ เรื่อง การติดตามโครงการ
วิจัยตามระบบ NRIS ผานการดําเนินการในลักษณะ on the job
training

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

แบบรางกระบวนการตรวจสอบโรงงานแปรรูปมะพราวเพื่อขอใบอนุญาต
นําเขาสิ่งตองหามเพื่อการคา
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หามที่ผานการ
วิเคราะหความ
เส่ียงศัตรูพืชเพ่ือ
การคา : กรณี
ศึกษาโรงงาน
แปรรูปมะพราว

207 4161901
โครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบการ
ตรวจรับรอง
โรงงาน
อุตสาหกรรม
แปรรูปสินคาพืช
ตามประกาศ
กําหนดเง่ือนไข
การนําเขาส่ิงตอง
หามที่ผานการ
วิเคราะหความ
เส่ียงศัตรูพืชเพ่ือ
การคา : กรณี
ศึกษาโรงงาน
แปรรูปมันฝรั่ง

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.4 นักวิจัย
หนวยงานรัฐ

10 คน นักวิจัยรุนใหมของสํานักมีทักษะในการทําการวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนากฎหมายภายใตระบบการวิจัยของชาติ เรื่อง การติดตามโครงการ
วิจัยตามระบบ NRIS ผานการดําเนินการในลักษณะ on the job
training

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

แบบรางกระบวนการตรวจสอบโรงงานแปรรูปมันฝร่ัง เพ่ือขอใบอนุญาต
นําเขาสิ่งตองหามเพื่อการคา

208 4161767
โครงการวิจัยการ
วิเคราะหตนทุน
การใหบริการ
ออกใบอนุญาต
และใบรับรอง
ภายใตพระราช
บัญญัติกักพืช
พ.ศ. 2507 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.4 นักวิจัย
หนวยงานรัฐ

13 คน นักวิจัยรุนใหมของสํานักมีทักษะในการทําการวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนากฎหมายภายใตระบบการวิจัยของชาติ เรื่อง การติดตามโครงการ
วิจัยตามระบบ NRIS โดยดําเนินการผาน on the job training

10. ขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย (Policy
Recommendation)
และมาตรการ
(Measures)

10.1 ขอ
เสนอแนะเชิง
นโยบาย –
สมุดปกขาว
(White
paper)

4 เร่ือง/
ประเด็น

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย จํานวน 4 เร่ือง ไดแก (1) ตนทุนการใหบริการ
สําหรับใบอนุญาตนําเขา (2) ตนทุนการใหบริการสําหรับใบอนุญาตนํา
ผาน (3) ตนทุนการใหบริการสําหรับใบรับรองสุขอนามัยพืช และ (4)
ตนทุนการใหบริการสําหรับใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ ซ่ึง
นําไปประกอบการพิจารณากําหนดอัตราคาธรรมเนียมตอไป

209 4161626
โครงการวิจัยการ
ศึกษาความพึง
พอใจและความ
เต็มใจที่จะจาย
ของผูรับบริการ
ตอการใหบริการ
ออกใบอนุญาต
และใบรับรอง
ภายใตพระราช
บัญญัติกักพืช
พ.ศ. 2507 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.4 นักวิจัย
หนวยงานรัฐ

16 คน นักวิจัยรุนใหมของสํานักมีทักษะในการทําการวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนากฎหมายภายใตระบบการวิจัยของชาติ เรื่อง การติดตามโครงการ
วิจัยตามระบบ NRIS ผานการดําเนินการในลักษณะ on the job
training

10. ขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย (Policy
Recommendation)
และมาตรการ
(Measures)

10.1 ขอ
เสนอแนะเชิง
นโยบาย –
สมุดปกขาว
(White
paper)

4 เร่ือง/
ประเด็น

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย จํานวน 4 เรื่อง ไดแก (1) ความเต็มใจที่จะจาย
สําหรับใบอนุญาตนําเขา (2) ความเต็มใจที่จะจายสําหรับใบอนุญาตนํา
ผาน (3) ความเต็มใจที่จะจายสําหรับใบรับรองสุขอนามัยพืช และ (4)
ความเต็มใจที่จะจายสําหรับใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ ซึ่ง
นําไปประกอบการพิจารณากําหนดอัตราคาธรรมเนียมตอไป

210 4182286
โครงการวิจัย
พัฒนาระบบ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ

1 กระบวนการ
ใหม

โมบายแอปพลิเคชันแนะนําพันธุพืชท่ีใชงานงาย โดยการเลือกพ้ืนท่ีท่ี
ตองการปลูกพืช ระบบจะทําการเลือกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ พรอมคํา
แนะนําในการปลูกและดูแลรักษา
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แนะนําพันธุพืช
ดวยเทคนิคตนไม
ตัดสินใจ

หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

ใหม ระดับ
ภาคสนาม

211 4161658
โครงการวิจัย
พัฒนาโมเดลการ
คัดแยกสับปะรด
ดวยโครงขาย
ประสาทเทียม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

โมเดลการคัดแยกสีเปลือกสับปะรด

212 4222610
โครงการวิจัย
พัฒนาระบบ
แนะนําการ
อารักขาพืชดวย
เทคนิคตนไม
ตัดสินใจ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

โมบายแอปพลิเคชันแนะนําการอารักขาพืช โดยเลือกศัตรูพืชท่ีตองการคํา
แนะนํา ระบบจะทําการเลือกคําแนะนําที่เหมาะสมในการจัดการศัตรูพืช
ใหแกผูใชงาน

213 4161654
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุพืช
เสนใย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - ฝายพันธุใหมเสนใยยาวพิเศษ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- สายพันธุกัญชงกาวหนาเพ่ือผลผลิตเสนใยคุณภาพหรือการใหปริมาณ
สารสําคัญทางการแพทย (6 สายพันธุ)

214 4161647
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุพืช
นํ้ามัน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

2 กระบวนการ
ใหม

1. งาสายพันธุกาวหนาจากชุดปรับปรุงพันธุเพ่ือผลผลิตสูงและปรับตัวเขา
กับสภาพ แวดลอมไดดีชุดป 2559 (2 สายพันธุ) 2. ทานตะวันสายพันธุ
กาวหนาเพ่ือผลผลิตสูง (4 สายพันธุ)

215 4161792
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุมัน
สําปะหลังเพื่อ
บริโภค สําหรับ
อุตสาหกรรม
อาหาร

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

15 คน - ฝกอบรมและถายทอดองคความรูเก่ียวกับมันสําปะหลังเพ่ือบริโภค เพ่ือ
เพิ่มทักษะใหกับเกษตรกรรุนใหม เชน เกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชน
ศพก. บานฉาง จ.ระยอง กลุมเกษตรกรอําเภอบางละมุง จ.ชลบุรี และ
กลุมเกษตรกรอําเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี จํานวน 1 เร่ือง ช่ือเร่ือง “มัน
สําปะหลังเพ่ือบริโภคสายพันธุกาวหนา/สายพันธุดีเดน”

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

2 เร่ือง 1. การพัฒนาเครื่องหมายสนิปสของยีนที่จําเพาะกับลักษณะคุณคาทาง
โภชนาการในมันสําปะหลังเพื่อบริโภค 2. มันสําปะหลังเพื่อบริโภค
ลูกผสมสายพันธุกาวหนา/สายพันธุดีเดน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- เคร่ืองหมายโมเลกุลของยีนท่ีเก่ียวของกับสารเบตาแคโรทีน/ธาตุเหล็ก ท่ี
มีความแมนยํา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ 4.5 2 กระบวนการ 1. มันสําปะหลังบริโภคสายพันธุกาวหนา (ลูกผสมป 2562) เพื่อผลผลิต
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หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

ใหม สูง (6 สายพันธุ) 2. ประชากรลูกผสมมันสําปะหลังเพื่อบริโภค (ลูกผสมป
2566) (100 สายพันธุ)

216 4192434
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุออย
คั้นนํ้าเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและ
คุณภาพ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

3 ตนแบบ 1. ออยคั้นนํ้าโคลนกาวหนาที่มีลักษณะดีจากการกอกลายพันธุ (5 สาย
พันธุ) 2. ออยคั้นนํ้าโคลนกาวหนาที่มีลักษณะดีจากการเปรียบเทียบ
มาตรฐาน ชุดที่ 2 (20 สายพันธุ) 3. ออยคั้นนํ้าโคลนกาวหนาที่มีลักษณะ
ดีท่ีมาจากการเปรียบเทียบ เบ้ืองตน ชุดท่ี 3 และชุดท่ี 4 (20 สายพันธุ)

217 4161704
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุถั่ว
หร่ัง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

2 ตนแบบ 1.สายพันธุกาวหนาถั่วหรั่ง (3 สายพันธุ) 2.เมล็ดลูกผสม ชุดป 2566 8
คูผสม

218 4161662
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุพืชไร
เฉพาะกลุม (ออย
อาหารสัตว/ ขาว
ฟาง) เพื่อผลผลิต
และคุณคาทาง
โภชนาการ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

2 กระบวนการ
ใหม

1. ขอมูลลักษณะทางการเกษตรของออยอาหารสัตวและดานโภชนะ ที่
เหมาะสําหรับนํามาเปนพืชอาหารสัตวแบบสด 2. ขาวฟาง (5 สายพันธุ)

219 4161908
โครงการวิจัยการ
พัฒนากฎหมาย
วาดวยพันธุพืช
เพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน
คุณภาพเมล็ด
พันธุพริกและ
เพิ่มมูลคา
ทางการคา

10. ขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย (Policy
Recommendation)
และมาตรการ
(Measures)

10.2
มาตรการ

1 มาตรการ รางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง มาตรฐานคุณภาพของ
เมล็ดพันธุพริกลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

ขอมูลดานคุณภาพเมล็ดพันธุพริกในระหวางการเก็บรักษา

220 4161997
โครงการวิจัยการ
พัฒนาหลักเกณฑ
เพื่อรองรับระบบ
การควบคุมและ
เพิ่มขีดความ
สามารถทางการ
คาของเมล็ดพันธุ
ดาวเรือง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

ขอมูลดานคุณภาพเมล็ดพันธุดาวเรืองในระหวางการเก็บรักษา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

มาตรฐานแปลงทดลองปลูกดาวเรือง รุนท่ี 1

221 4161635
โครงการวิจัยการ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/

4.4
เทคโนโลยี/

1 กระบวนการ
ใหม

ขอมูลดานคุณภาพเมล็ดพันธุสควอชในระหวางการเก็บรักษา
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พัฒนาหลักเกณฑ
เพื่อรองรับระบบ
การควบคุมและ
เพิ่มขีดความ
สามารถทางการ
คาของเมล็ดพันธุ
สควอช

กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

2 กระบวนการ
ใหม

1.มาตรฐานแปลงทดลองปลูกสควอชเถา รุนท่ี 1/ 2.มาตรฐานแปลงทด
ลองปลูกสควอชพุม รุนท่ี 1

222 4161777
โครงการวิจัยการ
ศึกษาชนิดของ
ศัตรูพืชใน
ประเทศเพื่อการ
จัดทําบัญชีราย
ช่ือศัตรูพืช

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

4 กระบวนการ
ใหม

1. ชนิดแมลงศัตรู ในอิทผลัม มันเทศ ลิลล่ี กลวยไมสกุลหวาย และสกุล
ฟาแลนนอปซิส อยางนอย 3 ชนิด 2. ชนิดไรศัตรูพืช ในอิทผลัม มันเทศ
ลิลล่ี กลวยไมสกุลหวาย และสกุลฟาแลนนอปซิส อยางนอย 2 ชนิด 3.
ชนิดของเช้ือสาเหตุโรคพืชในอินทผลัม มันเทศ ลิลล่ี กลวยไมสกุลหวาย
และสกุลฟาแลนนอปซิส อยางนอย 4 ชนิด 4. ชนิดวัชพืชในอิทผลัม
มันเทศ ลิลล่ี กลวยไมสกุลหวาย และสกุลฟาแลนนอปซิส อยางนอย 55
ชนิด

223 4161681
โครงการวิจัยการ
ศึกษาความเสี่ยง
ศัตรูพืชท่ีสัมพันธ
กับการนําเขา
สินคาเกษตรจาก
ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

2 เร่ือง 1. ไดบทความวิชาการเรื่องการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผล
อินทผลัมนําเขาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 2. ไดบทความ
วิชาการเรื่องความเสี่ยงศัตรูพืชของสวนขยายพันธุองุนนําเขาจากประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

2 เร่ือง 1. ไดบทความทางวิชาการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช ขอมูล
ศัตรูพืชกักกันของสับปะรดและลิลล่ี 2. ไดแนวทางการกําหนดมาตรการ
สุขอนามัยพืชสําหรับการนําเขาสินคาเกษตรจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟกของสับปะรดและลิลล่ี

224 4162012
โครงการวิจัยการ
ตรวจวินิจฉัยศัตรู
พืชกักกันท่ีติดมา
กับเมล็ดพันธุผัก
และหัวพันธุมัน
ฝร่ังนําเขา

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

2 เร่ือง 1. ไดขอมูลศัตรูพืชท่ีติดมากับเมล็ดพันธุนําเขา 2. ไดขอมูลศัตรูพืชท่ีติดมา
กับหัวพันธุมันฝร่ังนําเขา นําขอมูลชนิดศัตรูพืชกักกันในพืชและผลิตผลพืช
นําเขาจากตางประเทศไปประกอบการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชในการ
ออกเงื่อนไขมาตรการสุขอนามัยพืชเพิ่มเติม

225 4161607
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การตรวจวินิจฉัย
ศัตรูพืชและชีว
ภัณฑเพื่อการคา
สินคาเกษตรดาน
พืช

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

7 กระบวนการ
ใหม

ประสิทธิภาพของเทคนิคและไพรเมอรที่มีความเฉพาะเจาะจงของ -
แมลงวันทองฝร่ัง B. correcta กับ แมลงวันแตง Z. cucurbitae -
Cucumber mosaic virus - แบคทีเรีย X. perforans - แบคทีเรีย X.
vesicatoria - ไสเดือนฝอย R. similis - เช้ือรา T. asperellum - เช้ือรา
M. anisopliae

226 4162005
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
กําจัดแมลงวันผล
ไม Bactrocera
dorsalis
(Hendel) ดวย
วิธีการอบไอน้ํา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

2 กระบวนการ
ใหม

1. ไดกระบวนการอบไอนํ้าปรับสภาพความชื้นสัมพัทธที่มีประสิทธิภาพใน
การกําจัดแมลงวันผลไม B. dorsalis จํานวนไมนอยกวา 3,000 ตัว ในผล
มะละกอพันธุแขกดํา และแขกนวล ตามมาตรฐานดานกักกันพืช 2. ได
กระบวนการอบไอนํ้าปรับสภาพความชื้นสัมพัทธที่มีประสิทธิภาพในการ
กําจัดแมลงวันผลไม B. dorsalis จํานวนไมนอยกวา 3,000 ตัว ในมะมวง
พันธุมันเดือนเกา นํ้าดอกไมมัน แดงจักรพรรดิ และอกรอง ตามมาตรฐาน
ดานกักกันพืช
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ปรับสภาพ
ความชื้นสัมพัทธ
ในผลมะละกอ
และมะมวงเพื่อ
เพิ่มศักยภาพใน
การสงออก

227 4161675
โครงการวิจัยการ
สํารวจและเฝา
ระวังศัตรูพืช
กักกันของพืชและ
ผลผลิตพืชใน
ประเทศไทย

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง บทความวิจัยเกี่ยวกับการสํารวจและเฝาระวังศัตรูพืชกักกันใน
ประเทศไทย

228 4161729
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การจัดการศัตรู
พืชอุบัติใหมใน
ขาวโพดและ
กลวยเพ่ือการสง
ออก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

5 กระบวนการ
ใหม

1. ไดชนิดของสารปองกันกําจัดแมลงท่ีมีประสิทธิภาพควบคุมหนอนกระทู
ขาวโพดลายจุดหลังจากท่ีหนอนกระทูขาวโพดลายจุดกิน Bt เขาไปกอน
แลวเปนเวลา 24 ช่ัวโมง และไดชนิดของสารปองกันกําจัดแมลงผสมกับ
Bt ท่ีมีประสิทธิภาพควบคุมหนอนกระทูขาวโพดลายจุด 2. ไดดีเอ็นเอ
และตนแบบของเช้ือราสาเหตุโรคตายพราย (Panama disease)
tropical race 4 จากการจําแนกดวยวิธี multilocus sequence
analysis 3. ไดไพรเมอร จํานวน 4 คู ท่ีผานการทดสอบ เพ่ือใช
พัฒนาการตรวจสอบเชื้อราสาเหตุโรคตายพราย TR4 กลวยในประเทศ
ดวยเทคนิค SIX genes 4. ไดปฏิกิริยาของสายพันธุ/พันธุกลวย อยางนอย
20 สายพันธุ/พันธุ ตอการเขาทําลายของเช้ือรา Foc TR4 5. ไดเช้ือรา T.
harzianum หรือ T. asperellum ท่ีมีประสิทธิภาพ ในการควบคุมโรค
ตายพราย TR4 ของกลวยคาเวนดิช ในสภาพเรือนทดลอง อยางนอย 1 ไอ
โซเลท

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

4 กระบวนการ
ใหม

1 ไดชนิดสารปองกันกําจัดแมลงประเภทใชทางดินท่ีมีประสิทธิภาพใน
การควบคุมหนอนกระทูขาวโพดลายจุดในขาวโพด 2. ไดรูปแบบการใช
ไวรัส SfNPV รวมกับสารปองกันกําจัดแมลงในการควบคุมหนอนกระทู
ขาวโพดลายจุดในขาวโพดหวาน 3. ไดรูปแบบการใชแมลงศัตรูธรรมชาติ
รวมกับชีวภัณฑในการควบคุมหนอนกระทูขาวโพดลายจุดในขาวโพด
หวาน ในปท่ี 1 4. ไดรูปแบบการใชแมลงศัตรูธรรมชาติรวมกับชีวภัณฑใน
การควบคุมหนอนกระทูขาวโพดลายจุดในขาวโพดฝกออน ในปท่ี 1

229 4161856
โครงการวิจัย
พัฒนาพันธุปทุม
มาและกระเจียว
เพื่อการคา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - ลูกผสมสายพันธุใหม ท่ีมีลักษณะดีตรงตามหลักเกณฑท่ีกําหนด

230 4162016
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตปทุมมา
ท่ีมีศักยภาพ
ทางการคา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- การผลิตตนพันธุปทุมมาดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารเหลวดวย
ระบบไบโอรีแอคเตอรแบบจมช่ัวคราว (TIBs)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

3 กระบวนการ
ใหม

1. สัดสวนธาตุอาหารหลักที่เหมาะสมในการผลิตหัวพันธุปทุมมาสําหรับ
ผลิตเปนไมกระถาง และไมตัดดอก 2. ระยะปลูกของการผลิตหัวพันธุปทุม
มาปลอดโรค G0 สําหรับผลิตเปนไมกระถาง และไมตัดดอก 3. อายุการ
เก็บเก่ียวของหัวพันธุปทุมมา (Go) ตอคุณภาพและผลผลิตของหัวพันธุ
ปทุมมา (G1) ในสภาพโรงเรือน สําหรับผลิตเปนไมกระถาง และไมตัด
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ดอก

231 4161993
โครงการวิจัยการ
พัฒนาพันธุและ
เทคโนโลยีการ
ผลิตไมดอกสกุล
พลับพลึง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ - เทคนิคการฟอกช้ินสวนหัวพันธุลูกผสมวานส่ีทิศท่ีผานการคัดเลือก โดย
วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อ

232 4182244
โครงการวิจัยการ
ศึกษาศักยภาพ
ของกลวยไมดิน
ใบหมากลูกผสม
และหงสเหินเพ่ือ
การผลิตเชิงการ
คาในพ้ืนท่ีภาคใต

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - ศักยภาพการปลูกกลวยไมดินใบหมากลูกผสมและหงสเหินในพ้ืนท่ีภาค
ใต

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

2 ตนแบบ 1. พันธุกลวยไมดินใบหมากสําหรับแนะนําปลูกในพื้นที่ภาคใต 2. พันธุ
หงสเหินสําหรับแนะนําปลูกในพ้ืนท่ีภาคใต

233 4162060
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุหนา
วัวตัดดอก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - แปลงเปรียบเทียบพันธุหนาวัว

234 4161876
โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุกระ
ทือเพ่ือเปนไมตัด
ดอกและไม
กระถางเชิงการ
คา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

2 ตนแบบ 1. ลูกผสมที่ผานการคัดเลือก และขยายพันธุโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเพื่อ
ใชในการเปรียบเทียบพันธุสําหรับเปนไมตัดดอก 2. ลูกผสมท่ีผานการคัด
เลือก และขยายพันธุโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเพื่อใชในการเปรียบเทียบ
พันธุสําหรับเปนไมกระถาง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- เทคโนโลยีการกอกลายพันธุกระทือโดยใชรังสีแกมมา

235 4161860
โครงการวิจัยการ
ทดสอบ
เทคโนโลยีการ
ผลิตสับปะรดท่ี
เหมาะสมในพื้นที่
ภาคตะวันตก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

3 กระบวนการ
ใหม

1. เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดโรงงานพันธุเพชรบุรี 2 ที่เหมาะสมกับ
พ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ 2. เทคโนโลยีการผลิต
สับปะรดโรงงานพันธุปตตาเวียโดยใชพันธุคัดเลือกท่ีตรงตามพันธุ 3.
เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพสับปะรดบริโภคผลสดพันธุ MD2 ที่เหมาะ
สมกับพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี

236 4172224
โครงการวิจัยการ
ทดสอบ
เทคโนโลยีการ
ผลิตกลวยน้ําวาท่ี
เหมาะสมในพื้นที่
ภาคกลางและ
ภาคตะวันตก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

2 กระบวนการ
ใหม

1. ตนแบบเทคโนโลยีสําหรับการผลิตกลวยน้ําวาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี
จังหวัดปทุมธานี 2. ตนแบบเทคโนโลยีสําหรับการผลิตกลวยน้ําวาท่ี
เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
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237 4161807
โครงการวิจัยการ
พัฒนาการ
ควบคุมศัตรูพืช
ของเมลอนและ
สมโอในพื้นที่ภาค
กลางและภาค
ตะวันตก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- ตนแบบเทคโนโลยีการควบคุมโรคกรีนน่ิงในแปลงสมโอ

238 4161689
โครงการวิจัยการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตขาวโพด
ในพ้ืนท่ีภาคกลาง
และภาคตะวันตก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

2 กระบวนการ
ใหม

- ตนแบบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดที่เหมาะสมตอ
พ้ืนท่ีในแตละนิเวศเกษตรของภาคกลางและภาคตะวันตกท่ีเปนแหลงปลูก
ขาวโพดท่ีสําคัญ

239 4161854
โครงการวิจัยการ
คัดเลือกและ
ปรับปรุงพันธุ
ขาวโพดพื้นเมือง
ในพ้ืนท่ีภาคกลาง
และภาคตะวันตก

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - ความกาวหนาทางการคัดเลือกของการปรับปรุงประชากรขาวโพดพื้น
เมืองอุทัยธานี

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

2 ตนแบบ 1.ตนแบบพันธุขาวโพดพื้นเมืองเทียนกะเหรี่ยง 2.ตนแบบพันธุขาวโพด
เทียนเยา

240 4161859
โครงการวิจัย
เทคโนโลยีการ
ผลิตไมดอกท่ี
เหมาะสม ใน
พ้ืนท่ีภาคกลาง
และภาคตะวันตก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

2 กระบวนการ
ใหม

1. กระบวนการใหม ระดับภาคสนามในการปองกันกําจัดหนอนเจาะดอก
มะลิโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 2. กระบวนการใหม ระดับ
ภาคสนามในการปองกันกําจัดหนอนเจาะดอกมะลิโดยวิธีผสมผสานใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาท

241 4151492
โครงการวิจัยการ
พัฒนาและขยาย
ผลชุดเทคโนโลยี
การผลิตพืช
สมุนไพรที่เหมาะ
สมในพื้นที่ภาค
กลางและภาค
ตะวันตก

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

3 คน - ไดเกษตรกรตนแบบการผลิตฟาทะลายโจรและขมิ้นชันที่มีศักยภาพใน
การถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรหรือผูท่ีสนใจในชุมชน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

3 เร่ือง 1.พัฒนาและขยายผลชุดเทคโนโลยีการผลิตฟาทะลายโจรในพื้นที่จังหวัด
ชัยนาท 2.พัฒนาและขยายผลชุดเทคโนโลยีการผลิตฟาทะลายโจรใน
พ้ืนท่ีจังหวัดอุทัยธานี 3. การขยายผลชุดเทคโนโลยีการผลิตขม้ินชันใน
พ้ืนท่ีจังหวัดอุทัยธานี

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

3 กระบวนการ
ใหม

1. ตนแบบเทคโนโลยีการผลิตฟาทะลายโจรเฉพาะพื้นที่จังหวัดชัยนาท 2.
ตนแบบเทคโนโลยีการผลิตฟาทะลายโจรเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี 3.
ตนแบบเทคโนโลยีการผลิตขม้ินชันเฉพาะพ้ืนท่ีจังหวัดอุทัยธานี

242 4161869
โครงการวิจัย
ระบบการเกษตร
แบบผสมผสานใน
พ้ืนท่ีภาคใตตอน
บน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

4 กระบวนการ
ใหม

1.ระบบการผลิตพืชรวมปาลมนํ้ามันในพื้นที่ภาคใตตอนบน 2.ระบบการ
ผลิตพืชรวมยางพาราในพื้นที่ภาคใตตอนบน. 3.ระบบการผลิตพืชรวมไม
ผลในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน. 4.ระบบการผลิตพืชรวมพืชผัก/สมุนไพรใน
พ้ืนท่ีภาคใตตอนบน.
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243 4182229
โครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบการ
ผลิตพืชแบบผสม
ผสานในสวน
ปาลมน้ํามันเขต
พ้ืนท่ีภาคใต

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- ขั้นตอนการปลูกไมผลทองถิ่นรวมกับปาลมนํ้ามันระยะสรางความ
สมบูรณตน (1-2 ปหลังยายปลูก) ในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน

244 4222725
โครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบการ
ผลิตแบบผสม
ผสานในสวน
สะตอเขตพ้ืนท่ี
ภาคใตตอนบน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - ผลผลิตของพืชสมุนไพรและไมพุมกินใบบางชนิดเม่ือปลูกแซมในสวน
สะตอในสภาพพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน

245 4162008
โครงการวิจัยการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการผลิต
มะพราวในพื้นที่
ภาคใตตอนบน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

2 กระบวนการ
ใหม

1) ขอมูลเบื้องตนเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตมะพราว
2) ขอมูลเบื้องตนเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตมะพราว
โดยมีพืชรวมจากแปลงตนแบบมะพราวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ชุมพร และสุราษฎรธานี

246 4161832
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตกลวย
หอมทองคุณภาพ
ในพ้ืนท่ีภาคใต
ตอนบน

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

20 คน - ใหความรูแกเกษตรกรรุนใหม Young Smart Farmer (YSF) และผู
สนใจ เก่ียวกับเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูสําคัญกลวย
หอมทองโดยวิธีผสมผสาน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

2 กระบวนการ
ใหม

1.เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตกลวยหอมทองคุณภาพในพ้ืนท่ีภาค
ใตตอนบน 2. เทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรค แมลงศัตรูสําคัญกลวยหอม
ในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน

247 4162130
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตผักเศรษฐกิจ
ตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย
ของเกษตรผูปลูก
ผักบานคลอง
ไมแดง จังหวัด
สุราษฎรธานี

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

2 กระบวนการ
ใหม

1. เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมสําหรับการผลิตผัก
อินทรียของเกษตรกรบานคลองไมแดง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
2. เทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชท่ีสําคัญสําหรับการ
ผลิตผักอินทรียของเกษตรกรบานคลองไมแดง อําเภอไชยา จังหวัด
สุราษฎรธานี

248 4161687
โครงการวิจัยการ
ประเมินความ
เส่ียงจากการใช
สารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชท่ีเปนสาร
เฝาระวังตอผูใช
ผูบริโภค และส่ิง

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

2 เร่ือง รายงานผลงานการวิจัยในรูปแบบเอกสารผลการปฏิบัติงาน/การประชุม
วิชาการประจําปของหนวยงาน ไดแก กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิต
ทางการเกษตร และ กรมวิชาการเกษตรและหนวยงานภายนอก 1.
ขอมูลความเส่ียงของ alachlor ท่ีใชในหอมแดง 2. ขอมูลความเส่ียงของ
alachlor ท่ีใชในคะนา
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แวดลอมทาง
กายภาพ

249 4161798
โครงการวิจัยการ
ศึกษาผลกระทบ
จากการใชสาร
ไกลโฟเซต 2,4-D
อะทราซีน และ
กลูโฟซิเนต-
แอมโมเนียม ตอ
จุลินทรียดินใน
แปลงปลูกพืชไร
จังหวัดลพบุรี
สุพรรณบุรี
นครราชสีมา
และขอนแกน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

27 ตนแบบ สายพันธุจุลินทรียดินที่สามารถนํามาใชทดสอบประสิทธิภาพการยอย
สลายสารกําจัดวัชพืช ไดแก 1. สายพันธุราดิน จํานวน 9 ตนแบบ 2. สาย
พันธุแบคทีเรีย จํานวน 9 ตนแบบ 3. สายพันธุแอคติโนมัยสีท จํานวน 9
ตนแบบ

250 4161720
โครงการวิจัยการ
ประเมินและการ
จัดการความเสี่ยง
จากการใชสาร
เคมีกําจัดศัตรูพืช
ในการปลูกผัก
และผลไมเชิง
พาณิชยในพื้นที่
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอน
บน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง แนวทางการจัดการความเสี่ยงจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในชุมชน
ปลูกผักเชิงพาณิชย

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง การประเมินความเสี่ยงสารพิษตกคางในผลไมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน

251 4161686
โครงการวิจัยการ
ตรวจวิเคราะห
สารพิษตกคางใน
ผลิตผลเกษตร
และส่ิงแวดลอม

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

4 เร่ือง 1. ขอมูลการตกคางและผลกระทบจากสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในแหลง
ปลูกออยพ้ืนท่ีภาคกลาง 2. ขอมูลสารพิษตกคาง และความเส่ียงในการ
บริโภคคะนา กวางตุง และผักกาดหอม จากแหลงผลิตบริเวณจังหวัด
นนทบุรี ปทุมธานีและนครปฐม 3. ขอมูลสารพิษตกคาง และความเสี่ยง
ในการบริโภคมะมวงและทุเรียน จากแหลงผลิตพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี 4. ขอมูลสารพิษตกคาง และความ
เส่ียงในการบริโภคพริก ตนหอม และหอมแดง จากแหลงผลิตพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

252 4151462
โครงการวิจัยการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมัน
สําปะหลังในพ้ืนท่ี
แหงแลงซ้ําซาก
เพื่อสรางมูลคา
ของชุมชนในเขต
ภาคเหนือตอน
ลาง

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

2 เร่ือง 1.เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังในพื้นที่แหงแลง
ท่ีเหมาะสมในชุดดิน 40 จังหวัดอุตรดิตถ 2.เทคโนโลยีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังในพื้นที่แหงแลงที่เหมาะสมในชุดดิน
35 จังหวัดกําแพงเพชร

253 4161708
โครงการวิจัยการ

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ

1.12
แรงงานภาค

30 คน - การอบรมใหความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเขียวสภาพแหงแลง
หลังนาดวยการใชปุยทางใบ
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เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตถ่ัวเขียว
ในสภาพแหงแลง
หลังนาโดยการใช
ปุยทางใบ

การพัฒนาทักษะ การเกษตร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- เทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเขียวโดยการใชปุยทางใบ เพ่ือลดผลกระทบจาก
ภัยแลงที่เหมาะสมจังหวัดเพชรบูรณ

254 4161941
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต
มะมวงหิมพานต
และมะขามหวาน
เพ่ือลดผลกระทบ
จากปญหาภัย
แลงจังหวัด
อุตรดิตถ

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

60 คน - อบรมรวมกับการเสวนาเกษตรกรเพื่อสอบถามความคิดเห็น สรุปความรู
ใหเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตมะมวงหิมพานตและมะขามหวาน และหา
สูตรปุยเคมีที่เหมาะสม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

4 กระบวนการ
ใหม

1.การใชปุยที่เหมาะสมสําหรับมะมวงหิมพานต 2.การใชปุยที่เหมาะสม
สําหรับมะขามหวาน 3.การปรับปรุงดินที่เหมาะสมสําหรับ
มะมวงหิมพานตและมะขามหวานในพื้นที่ 4.การใชปุยชีวภาพที่เหมาะ
สมสําหรับมะมวงหิมพานตและมะขามหวาน

8. เครือขาย 8.1 ความ
รวมมือทาง
ดานวิชาการ
ระดับ
ประเทศ

3 เครือขาย 1.เกษตรกรสมาชิกกลุมสาหกิจชุมชน 2.เกษตรอําเภอฟากทา 3.เกษตร
อําเภอทาปลา

255 4161640
โครงการวิจัยการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตขา
ตาแดงในพ้ืนท่ีนา
จังหวัดพิจิตร

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

20 คน - . การถายทอดความรูเร่ืองการใชสารชีวภัณฑ บาซิลลัส ซับทีลิส (Bs-
Doa 24) ในการปองกันกําจัดโรคเห่ียวท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรียของขา
ตาแดง

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - ประเมินความตองการธาตุอาหารหลัก (N,P,K) ที่เหมาะสมในการผลิต
ขาตาแดง (นําสงผลผลิต ป 2566)

256 4161866 โครง
วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการ
ผลิตกระชายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในจังหวัดพิจิตร

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.2 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท

30 คน - การใชชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืชตามคําแนะนําของกรม
วิชาการเกษตร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

2 กระบวนการ
ใหม

1. ไดผลตอบสนองตอการจัดการการใหปุยตอการเจริญเติบโตและผลผลิต
กระชาย 2. ไดเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคเห่ียวจากแบคทีเรียของ
กระชายแบบเกษตรกรมีสวนรวมในพ้ืนท่ี ตําบลดงเสือเหลือง อําเภอ
โพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร

257 4161621
โครงการวิจัยการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตตะไครใน
จังหวัดเพชรบูรณ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

2 เร่ือง 1. สายตนตะไครท่ีคัดเลือกไดในแหลงปลูกตางๆ 2. จํานวนตนและระยะ
ปลูกที่เหมาะสมของตะไครในจังหวัดเพชรบูรณ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

- เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตะไครคุณภาพ

8. เครือขาย 8.3 เครือ
ขายเพื่อการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ

1 เครือขาย - กลุมเกษตรกรผูผลิตตะไครนําเอาความรูและเทคโนโลยีไปใชและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
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ระดับ
ประเทศ

258 4161692
โครงการวิจัยการ
สลายตัวของวัตถุ
อันตรายทางการ
เกษตรในมะมวง

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

8 กระบวนการ
ใหม

1. ชุดขอมูลสารพิษตกคางของวัตถุ อันตรายทางการเกษตร
acetamiprid ในมะมวงแปลงท่ี 3 2. ชุดขอมูลสารพิษตกคางของวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร acetamiprid ในมะมวงแปลงที่ 4 3. ชุดขอมูล
สารพิษตกคางของวัตถุ อันตรายทางการเกษตร procymidone ใน
มะมวงแปลงท่ี 3 4. ชุดขอมูลสารพิษตกคางของวัตถุ อันตรายทางการ
เกษตร procymidone ในมะมวงแปลงที่ 4 5. ชุดขอมูลสารพิษตกคาง
ของวัตถุ อันตรายทางการเกษตร myclobutanil ในมะมวงแปลงที่ 3 6.
ชุดขอมูลสารพิษตกคางของวัตถุ อันตรายทางการเกษตร myclobutanil
ในมะมวงแปลงที่ 4 7. ชุดขอมูลสารพิษตกคางของวัตถุอันตรายทางการ
เกษตร pyridabenในมะมวงแปลงที่ 3 8. ชุดขอมูลสารพิษตกคางของ
วัตถุ อันตรายทางการเกษตร pyridabenในมะมวงแปลงที่ 4

259 4161643
โครงการวิจัยการ
สลายตัวของวัตถุ
อันตรายทางการ
เกษตรในพริก
คะนา และ
มะเขือเทศ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

14 กระบวนการ
ใหม

1. ชุดขอมูลท่ี 1 ขอมูลการสลายตัวของสารพิษตกคางอีโทเฟนพรอกซ
(etofenprox) ในพริก จากแปลงทดลองท่ี 3 2. ชุดขอมูลท่ี 2 ขอมูลการ
สลายตัวของสารพิษตกคางอีโทเฟนพรอกซ (etofenprox) ในพริก จาก
แปลงทดลองท่ี 4 3. ชุดขอมูลท่ี 3 ขอมูลการสลายตัวของสารพิษตกคาง
ลูเฟนนูรอน (lufenuron) ในพริก จากแปลงทดลองท่ี 3 4. ชุดขอมูลท่ี 4
ขอมูลการสลายตัวของสารพิษตกคางลูเฟนนูรอน (lufenuron) ในพริก
จากแปลงทดลองท่ี 4 5. ชุดขอมูลที่ 5 ขอมูลการสลายตัวของสารพิษ
ตกคางไอโพรไดโอน (iprodione) ในคะนา จากแปลงทดลองท่ี 3 6. ชุด
ขอมูลที่ 6 ขอมูลการสลายตัวของสารพิษตกคางไอโพรไดโอน
(iprodione) ในคะนา จากแปลงทดลองท่ี 4 7. ชุดขอมูลท่ี 7 ขอมูลการ
สลายตัวของสารพิษตกคางสไปนีโทแรม (spinetoram) ในคะนา จาก
แปลงทดลองท่ี 3 8. ชุดขอมูลท่ี 8 ขอมูลการสลายตัวของสารพิษตกคางส
ไปนีโทแรม (spinetoram) ในคะนา จากแปลงทดลองท่ี 4 9. ชุดขอมูลท่ี
9 ขอมูลการสลายตัวของสารพิษตกคางโทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad)
ในคะนา จากแปลงทดลองท่ี 3 10. ชุดขอมูลท่ี 10 ขอมูลการสลายตัวของ
สารพิษตกคางโทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad) ในคะนา จากแปลงทดลอง
ท่ี 4 11. ชุดขอมูลที่ 11 ขอมูลการสลายตัวของสารพิษตกคางฟโพรนิล
(fipronil) ในมะเขือเทศ จากแปลงทดลองท่ี 3 12. ชุดขอมูลท่ี 12 ขอมูล
การสลายตัวของสารพิษตกคางฟโพรนิล (fipronil) ในมะเขือเทศ จาก
แปลงทดลองท่ี 4 13. ชุดขอมูลท่ี 13 ขอมูลการสลายตัวของสารพิษตก
คางโทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad) ในมะเขือเทศ จากแปลงทดลองท่ี 3
14. ชุดขอมูลท่ี 14 ขอมูลการสลายตัวของสารพิษตกคางโทลเฟนไพแรด
(tolfenpyrad) ในมะเขือเทศ จากแปลงทดลองท่ี 4

260 4161657
โครงการวิจัยการ
พัฒนาและ
ประยุกตใชแบบ
จําลองพืชเพื่อ
กําหนด
เทคโนโลยีการ
ผลิตขาวโพดใน
แหลงปลูกสําคัญ
เขตภาคกลาง
และภาคตะวันตก

7. ฐานขอมูล ระบบ
และกลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

2 ฐานขอมูล แบบจําลองพืชจํานวน 2 ฐานขอมูล ไดแก 1 แบบจําลองขาวโพดเล้ียง
สัตว 2.แบบจําลองขาวโพดหวาน

261 4161885 7. ฐานขอมูล ระบบ 7.2 ฐาน 1 ฐานขอมูล แบบจําลองพืชจํานวน 1 ฐานขอมูล ไดแก 1 แบบจําลองมันสําปะหลัง
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โครงการวิจัยการ
พัฒนาและ
ประยุกตใชแบบ
จําลองพืชเพื่อ
กําหนด
เทคโนโลยีการ
ผลิตมันสําปะหลัง
ในแหลงปลูก
สําคัญเขตภาค
กลางและภาค
ตะวันตก

และกลไก หรือ
มาตรฐาน

ขอมูล
(Database)

262 4161863
โครงการวิจัยการ
พัฒนาและ
ประยุกตใชแบบ
จําลองพืชเพื่อ
กําหนด
เทคโนโลยีการ
ผลิตออยในแหลง
ปลูกท่ีสําคัญเขต
ภาคกลางและ
ภาคตะวันตก

7. ฐานขอมูล ระบบ
และกลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

1 ฐานขอมูล แบบจําลองพืชจํานวน 1 ฐานขอมูล ไดแก 1 แบบจําลองออย

263 4161545
โครงการวิจัยและ
พัฒนาการ
คุมครองพันธุพืช
และการขึ้น
ทะเบียนชุมชน
ตามกฎหมายที่
เก่ียวของท้ังใน
ประเทศและตาง
ประเทศ

10. ขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย (Policy
Recommendation)
และมาตรการ
(Measures)

10.1 ขอ
เสนอแนะเชิง
นโยบาย –
สมุดปกขาว
(White
paper)

3 เร่ือง/
ประเด็น

1. แนวทางและขอเสนอแนะทางนโยบายในการปรับปรุงแกไขกฎหมาย
คุมครองพันธุพืชเพื่อรองรับการเจรจาความตกลงการคาเสรีระหวาง
ประเทศสมัยใหม 2. แนวทางการบังคับใชกฎหมายและขอเสนอแนะเชิง
นโยบายในขอบทท่ีเก่ียวของกับประเด็นขอบเขตสิทธินักปรับปรุงพันธุพืช
3. แนวทางการบังคับใชกฎหมายและขอเสนอแนะเชิงนโยบายในขอบทท่ี
เก่ียวของกับประเด็นการอนุญาตใหเกษตรกรเก็บสวนท่ีเก็บเก่ียวไดเพ่ือใช
เปนสวนขยายพันธุในฤดูตอไป

10. ขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย (Policy
Recommendation)
และมาตรการ
(Measures)

10.2
มาตรการ

19 มาตรการ 1. รางประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคําขอและการเตรียมการ
เพ่ือตรวจสอบพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหมของเห็ดถ่ังเชาสี
ทอง 2. รางประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคําขอและการเตรียม
การเพ่ือตรวจสอบพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหมของพืชชายผา
สีดา 3. รางประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคําขอและการเตรียม
การเพ่ือตรวจสอบพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหมของพืชล้ิน
มังกร 4. รางประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคําขอและการเตรียม
การเพ่ือตรวจสอบพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหมของพืชยู
โฟรเบีย 5. รางประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคําขอและการเตรี
ยมการเพื่อตรวจสอบพันธุพืชที่ขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหมของพืชสม
เชง 6. รางประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคําขอและการเตรียม
การเพ่ือตรวจสอบพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหมของพืชสตรอ
เบอรี่ 7. รางประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคําขอและการเตรียม
การเพ่ือตรวจสอบพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหมของพืช
กะเพรา 8. รางประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคําขอและการเตรี
ยมการเพ่ือตรวจสอบพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหมของพืช
หอมแดง 9. รางประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคําขอและการเตรี
ยมการเพ่ือตรวจสอบพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหมของพืชเห็ด
รางแห 10. รางระเบียบกรมวิชาการเกษตร วาดวยการตรวจสอบ
ลักษณะของพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม ของเห็ดถ่ังเชาสีทอง
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11. รางระเบียบกรมวิชาการเกษตร วาดวยการตรวจสอบลักษณะของ
พันธุพืชที่ขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม ของพืชชายผาสีดา 12. ราง
ระเบียบกรมวิชาการเกษตร วาดวยการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชที่
ขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม ของพืชลิ้นมังกร 13. รางระเบียบกรม
วิชาการเกษตร วาดวยการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียน
เปนพันธุพืชใหม ของพืชยูโฟรเบีย 14. รางระเบียบกรมวิชาการเกษตร
วาดวยการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนเปนพันธุพืช
ใหม ของพืชสมเชง 15. รางระเบียบกรมวิชาการเกษตร วาดวยการตรวจ
สอบลักษณะของพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม ของพืชสตรอ
เบอรี่ 16. รางระเบียบกรมวิชาการเกษตร วาดวยการตรวจสอบลักษณะ
ของพันธุพืชที่ขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม ของพืชกะเพรา 17. ราง
ระเบียบกรมวิชาการเกษตร วาดวยการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชที่
ขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม ของพืชหอมแดง 18. รางระเบียบกรม
วิชาการเกษตร วาดวยการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียน
เปนพันธุพืชใหม ของเห็ดรางแห 19. รางกฎระเบียบวาดวยการควบคุม
กํากับ ดูแลการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากร
พันธุกรรมพืชของประเทศไทยท่ีสอดคลองกับแนวทางตามอนุสัญญาวา
ดวยความหลากหลายทางชีวภาพ และพิธีสารนาโงยาฯ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

11 กระบวนการ
ใหม

1. คูมือในการตรวจสอบพันธุพืชเพื่อการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหม
สําหรับพนักงานเจาหนาท่ี ของเห็ดถ่ังเชาสีทอง 2. คูมือในการตรวจสอบ
พันธุพืชเพื่อการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหมสําหรับพนักงานเจา
หนาที่ ของพืชชายผาสีดา 3. คูมือในการตรวจสอบพันธุพืชเพื่อการจด
ทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหมสําหรับพนักงานเจาหนาที่ ของพืชลิ้นมังกร
4. คูมือในการตรวจสอบพันธุพืชเพื่อการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหม
สําหรับพนักงานเจาหนาที่ ของพืชยูโฟรเบีย 5. คูมือในการตรวจสอบพันธุ
พืชเพื่อการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหมสําหรับพนักงานเจาหนาที่
ของพืชสมเชง 6. คูมือในการตรวจสอบพันธุพืชเพ่ือการจดทะเบียน
คุมครองพันธุพืชใหมสําหรับพนักงานเจาหนาที่ ของพืชสตรอเบอรี่ 7.
คูมือในการตรวจสอบพันธุพืชเพื่อการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหม
สําหรับพนักงานเจาหนาที่ ของพืชกะเพรา 8. คูมือในการตรวจสอบพันธุ
พืชเพื่อการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหมสําหรับพนักงานเจาหนาที่
ของพืชหอมแดง 9. คูมือในการตรวจสอบพันธุพืชเพ่ือการจดทะเบียน
คุมครองพันธุพืชใหมสําหรับพนักงานเจาหนาท่ี ของเห็ดรางแห 10. องค
ความรูในเรื่องพันธุพืชที่มีศักยภาพในการจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น 11. รางคูมือเจรจาการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการ
ใชทรัพยากรพันธุกรรมพืชของประเทศไทย

264 4161586
โครงการวิจัยและ
พัฒนาแนวทาง
การใชประโยชน
พืชอนุรักษและ
พืชท่ีใกลสูญพันธุ
เพ่ือกําหนด
มาตรการควบคุม
การคาระหวาง
ประเทศอยาง
ย่ังยืน

10. ขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย (Policy
Recommendation)
และมาตรการ
(Measures)

10.2
มาตรการ

2 มาตรการ 1. ได (ราง) ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่ใชกํากับดูแลการนําเขา สงออก
หรือนําผานพืชอนุรักษ 2. ได (ราง) ประกาศกรมวิชาการเกษตรที่ใช
กํากับดูแลการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

3 กระบวนการ
ใหม

1. ไดขอมูลสถานภาพดานการอนุรักษและการคาของไมตนสกุล
Pterocarpus 2. ไดขอมูลสถานภาพดานการอนุรักษและการคาของเฟน
กีบแรด 3. ไดขอมูลสถานภาพดานการอนุรักษและการคาของเฟนอุงตีน
หมี

265 4161945 2. ตนฉบับบทความ 2.3 บทความ 2 เร่ือง 1. ความหลากหลาย การใชประโยชน และปริมาณสารแอนโทไซยานินข
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โครงการวิจัยและ
จําแนกความ
หลากหลายของ
พืชพื้นเมืองทั่วไป
จากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ
และภูมิปญญา
ทองถ่ินเพ่ือการ
ใชประโยชนอยาง
ย่ังยืน

วิจัย (Manuscript) ในประเทศ องมันเสา (Dioscorea alata L.) ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 2. ความหลากหลาย การใชประโยชนและคุณคาทาง
โภชนาการของมันมือเสือ (Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill) ใน
พ้ืนท่ีภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

2 ตนแบบ 1.ขอมูลจากบัญชีรายการขอมูลความหลากหลายและการใชประโยชนพืช
จากภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ืออาหาร สมุนไพร และการเกษตร ในชุมชน นี้จะ
นําไปสังเคราะหเปนขอมูลเชิงสารสนเทศ สําหรับเปนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือ
การออกแบบจัดทําฐานขอมูลและระบบสืบคนขอมูลพฤกษศาสตรพ้ืนบาน
จากภูมิปญญาทองถ่ิน 2. ลักษณะทางพฤกษศาสตร นิเวศวิทยา และ
การกระจายพันธุ และความหลากหลายทางพันธุกรรมในระดับดีเอ็นเอ
ของดีปลาก้ัง หอมชาง และจาฮอม

7. ฐานขอมูล ระบบ
และกลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

1 ฐานขอมูล ไดรูปแบบจําลองฐานขอมูล (Mockup) เพื่อจําลองการทํางานของระบบ
จัดเก็บและสืบคนขอมูลพฤกษศาสตรพ้ืนบานจากภูมิปญญาทองถ่ิน

266 4161605
โครงการวิจัยการ
สรางฐาน
พันธุกรรมพืช
สวนเพ่ือการใช
ประโยชนอยาง
คุมคาและยั่งยืน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

10 ตนแบบ ขอมูลพันธุเปรียบเทียบสําหรับใชตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชท่ีขอจด
ทะเบียนเปนพันธุพืชใหม (มะเขือเทศ) จํานวน 10 พันธุ (ชื่อพันธุจะระบุ
ในไตรมาศที่ 1 ภายหลังการรวบรวมพันธุ)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

10 ตนแบบ ขอมูลพันธุเปรียบเทียบสําหรับใชตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชท่ีขอจด
ทะเบียนเปนพันธุพืชใหม (พริก) จํานวน 10 พันธุ (ชื่อพันธุจะระบุในไตร
มาศที่ 1 ภายหลังการรวบรวมพันธุ)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

10 ตนแบบ ขอมูลพันธุเปรียบเทียบสําหรับใชตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชท่ีขอจด
ทะเบียนเปนพันธุพืชใหม (ฟกทอง) จํานวน 10 พันธุ (ชื่อพันธุจะระบุใน
ไตรมาศที่ 1 ภายหลังการรวบรวมพันธุ)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

10 ตนแบบ ขอมูลพันธุเปรียบเทียบสําหรับใชตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชท่ีขอจด
ทะเบียนเปนพันธุพืชใหม (แตงโม) จํานวน 10 พันธุ (ชื่อพันธุจะระบุใน
ไตรมาศที่ 1 ภายหลังการรวบรวมพันธุ)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

10 ตนแบบ ขอมูลพันธุเปรียบเทียบสําหรับใชตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชท่ีขอจด
ทะเบียนเปนพันธุพืชใหม (แตงกวา) จํานวน 10 พันธุ (ชื่อพันธุจะระบุใน
ไตรมาศที่ 1 ภายหลังการรวบรวมพันธุ)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

13 ตนแบบ ขอมูลพันธุเปรียบเทียบสําหรับใชตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชท่ีขอจด
ทะเบียนเปนพันธุพืชใหม (มะละกอ)จํานวน 13 พันธุ (ชื่อพันธุจะระบุใน
ไตรมาศที่ 1 ภายหลังการรวบรวมพันธุ)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ

5 ตนแบบ ขอมูลพันธุเปรียบเทียบสําหรับใชตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชท่ีขอจด
ทะเบียนเปนพันธุพืชใหม (สมโอ) จํานวน 5 พันธุ (ชื่อพันธุจะระบุในไตร
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กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

มาศที่ 1)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

5 ตนแบบ ขอมูลพันธุเปรียบเทียบสําหรับใชตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชท่ีขอจด
ทะเบียนเปนพันธุพืชใหม (ลิ้นจี่) จํานวน 5 พันธุ (ชื่อพันธุจะระบุในไตร
มาศที่ 1)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)

5 ตนแบบ ขอมูลพันธุเปรียบเทียบสําหรับใชตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชท่ีขอจด
ทะเบียนเปนพันธุพืชใหม (ลําไย) จํานวน 5 พันธุ (ชื่อพันธุจะระบุในไตร
มาศที่ 1)กระบวนการใหม

หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

มาศที่ 1)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

5 ตนแบบ ขอมูลพันธุเปรียบเทียบสําหรับใชตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชท่ีขอจด
ทะเบียนเปนพันธุพืชใหม (อะโวคาโด) จํานวน 5 พันธุ (ชื่อพันธุจะระบุใน
ไตรมาศที่ 1)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

5 ตนแบบ ขอมูลพันธุเปรียบเทียบสําหรับใชตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชท่ีขอจด
ทะเบียนเปนพันธุพืชใหม (โกโก) จํานวน 5 พันธุ (ชื่อพันธุจะระบุในไตร
มาศที่ 1)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

5 ตนแบบ ขอมูลพันธุเปรียบเทียบสําหรับใชตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชท่ีขอจด
ทะเบียนเปนพันธุพืชใหม (กาแฟ) จํานวน 5 พันธุ (ชื่อพันธุจะระบุในไตร
มาศที่ 1)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

10 ตนแบบ ขอมูลลักษณะประจําพันธุของมะเขือเทศ จํานวน 10 พันธุ สําหรับระบบ
ฐานขอมูลพืชสวน(ชื่อพันธุจะระบุในไตรมาศที่ 1)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

10 ตนแบบ ขอมูลลักษณะประจําพันธุของพริก จํานวน 10 พันธุ สําหรับระบบฐาน
ขอมูลพืชสวน(ชื่อพันธุจะระบุในไตรมาศที่ 1)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

10 ตนแบบ ขอมูลลักษณะประจําพันธุของฟกทอง จํานวน 10 พันธุ สําหรับระบบ
ฐานขอมูลพืชสวน(ชื่อพันธุจะระบุในไตรมาศที่ 1)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)

10 ตนแบบ ขอมูลลักษณะประจําพันธุของแตงโม จํานวน 10 พันธุ สําหรับระบบฐาน
ขอมูลพืชสวน
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หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

ระดับหอง
ปฏิบัติการ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

10 ตนแบบ ขอมูลลักษณะประจําพันธุของแตงกวา จํานวน 10 พันธุ สําหรับระบบ
ฐานขอมูลพืชสวน(ชื่อพันธุจะระบุในไตรมาศที่ 1)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

13 ตนแบบ ขอมูลลักษณะประจําพันธุของมะละกอ จํานวน 10 พันธุ กลุมที่ 1
สําหรับระบบฐานขอมูลพืชสวน(ชื่อพันธุจะระบุในไตรมาศที่ 1)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

5 ตนแบบ ขอมูลลักษณะประจําพันธุของสมโอ จํานวน 5 พันธุ สําหรับระบบฐาน
ขอมูลพืชสวน(ชื่อพันธุจะระบุในไตรมาศที่ 1)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

5 ตนแบบ ขอมูลลักษณะประจําพันธุของลิ้นจี่ จํานวน 5 พันธุ สําหรับระบบฐาน
ขอมูลพืชสวน(ชื่อพันธุจะระบุในไตรมาศที่ 1)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

5 ตนแบบ ขอมูลลักษณะประจําพันธุของลําไย จํานวน 5 พันธุ สําหรับระบบฐาน
ขอมูลพืชสวน(ชื่อพันธุจะระบุในไตรมาศที่ 1)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

5 ตนแบบ ขอมูลลักษณะประจําพันธุของอะโวกาโด จํานวน 5 พันธุ สําหรับระบบ
ฐานขอมูลพืชสวน(ชื่อพันธุจะระบุในไตรมาศที่ 1)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

5 ตนแบบ ขอมูลลักษณะประจําพันธุของโกโก จํานวน 5 พันธุ สําหรับระบบฐาน
ขอมูลพืชสวน(ชื่อพันธุจะระบุในไตรมาศที่ 1)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

5 ตนแบบ ขอมูลลักษณะประจําพันธุของกาแฟ จํานวน 5 พันธุ สําหรับระบบฐาน
ขอมูลพืชสวน(ชื่อพันธุจะระบุในไตรมาศที่ 1)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง

7 ตนแบบ เก็บเมล็ดพันธุไวในธนาคารเช้ือพันธุพืชและมีขอมูลเช้ือพันธุพืชเบ้ืองตน
(passport data) จํานวน 7 ชนิด (ชื่อพันธุจะระบุในไตรมาศที่ 1)
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สังคม ปฏิบัติการ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

12 ตนแบบ พันธุไมอางอิง (มะเขือเทศ พริก ฟกทอง แตงโม แตงกวา สมโอ มะละกอ
ลิ้นจี่ ลําไย อาโวกาโด โกโก และกาแฟ)

267 4161906
โครงการวิจัยและ
พัฒนาการ
ควบคุมคุณภาพ
หองปฏิบัติการ
ทดสอบยางแทง
เพ่ือการลดตนทุน
และสนับสนุน
การสงออก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

3 กระบวนการ
ใหม

1. ไดวิธีการสุมและการเตรียมตัวอยางยางสําหรับการทดสอบปริมาณสิ่ง
สกปรกในยางแทงเอสทีอาร เพ่ือการลดตนทุนและลดการใชสารเคมี 2.
วิธีการผลิตวัสดุอางอิงภายในสําหรับการทดสอบปริมาณส่ิงระเหย 3. วิธี
การผลิตวัสดุอางอิงภายในสําหรับการทดสอบปริมาณไนโตรเจน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

ไดวิธีการสุมตัวอยางยางสําหรับการทดสอบปริมาณส่ิงสกปรกในการ
รับรองคุณภาพยางแทงเอสทีอาร เพ่ือการลดตนทุนการผลิตและลดตนทุน
ในการทดสอบ

268 4161801
โครงการวิจัยการ
พัฒนาคุณภาพ
หองปฏิบัติการ
ทดสอบน้ํายางขน
เพ่ือการสงออก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

ผลการทดสอบเปรียบเทียบของหองปฏิบัติการ

269 4161558
โครงการวิจัยการ
ออกแบบและ
จัดการสวน
ทุเรียนสมัยใหม
ในระยะปลูกชิด
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตทุเรียน
คุณภาพ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - นําเสนอผลงานแบบโปสเตอรในงานประชุมวิชาการ หรืองานประชุ
มอ่ืนๆ ทางดานการเกษตร เร่ือง การผลิตทุเรียนระยะชิดในฤดูกาลผลิต

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

2 ตนแบบ 1.แปลงตนแบบเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนระยะปกติ 2.แปลงตนแบบ
เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนระยะชิด

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

3 กระบวนการ
ใหม

1.กระบวนการใหปุยทางระบบนํ้าตามคาวิเคราะหดิน 2.กระบวนการผลิต
ทุเรียนในฤดูกาล 3. .กระบวนการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล

270 4151453
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตทุเรียน
คุณภาพ โดยการ
ประยุกตใชถาน
ชีวภาพจากวัสดุ
เหลือท้ิงทางการ
เกษตร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - ตนแบบผลิตภัณฑการผลิตถานชีวภาพเพ่ือใชประโยชนทางการเกษตร
ท่ีเกษตรกรสามารถผลิตใชไดเองในชุมชน

271 4162210 4. ตนแบบผลิตภัณฑ 4.5 3 กระบวนการ 1.ขอมูลประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงของตําแหนงใบบนเรือนพุม
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โครงการวิจัย
ศึกษาการ
เปล่ียนแปลงทาง
สรีรวิทยาที่มีผล
ตอการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตทุเรียนใน
ระยะปลูกชิด

หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

ใหม 2.ขอมูลโครงสรางของระบบรากตนกลาทุเรียน 3.ขอมูลปริมาณความ
ตองการน้ําของตนทุเรียนในแตละระยะการเติบโต

272 4161934
โครงการวิจัยการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสมโอทา
ขอยเมืองพิจิตรสู
ระดับพรีเมียม
เพื่อสรางมูลคา

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

20 คน ถายทอดองคความรูและแลกเปล่ียนเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สมโอทาขอยเมืองพิจิตรสูระดับพรีเมียมเพื่อสรางมูลคา ปที่ 2

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

2 กระบวนการ
ใหม

1. เทคโนโลยีการใชปุยแบบเกษตรกรมีสวนรวมในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร
สามารถนําไปใชในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตได 2. เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูสมโอทาขอยเมืองพิจิตรแบบผสมผสานในพื้นที่จังหวัดพิจิตรสามารถ
นําไปใชในการเพ่ิมคุณภาพผลผลิตได

273 4161706
โครงการวิจัย
เทคโนโลยีการ
ผลิตมะขามหวาน
เพชรบูรณเพื่อ
สรางมูลคา

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.13 ผู
ประกอบการ
รายยอยและ
วิสาหกิจ
ชุมชน

20 คน การถายทอดความรูเรื่องการผลิตมะขามหวานเพชรบูรณเพื่อสรางมูลคา

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง การลดการเกิดเช้ือราในฝกมะขามหวานหลังการเก็บเก่ียว

274 4172225
โครงการวิจัยการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตกลวย
ตานีเพื่อสราง
เสถียรภาพดาน
รายได

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

3 กระบวนการ
ใหม

1. การจัดระบบการปลูกพืชอาหารอายุส้ันแซมกลวยตานี ปท่ี 2 2. การ
ปองกันกําจัดโรคของกลวยตานี 3. การปองกันกําจัดแมลงศัตรูของกลวย
ตานี

275 4161992
โครงการวิจัยการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสมเขียว
หวานสีทองเพ่ือ
เพิ่มมูลคา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

7 กระบวนการ
ใหม

1. ไดขอมูลการใชปุยในแตละระยะการเจริญเติบโตท่ีมีผลตอผลผลิตและ
คุณภาพของสมเขียวหวานสีทอง (1เทคโนโลยี) 2. ไดขอมูลการควบคุม
โรครากเนา โคนเนา โดยวิธีผสมผสานในสมเขียวหวานสีทองเบ้ืองตนในป
ที่1(1เทคโนโลยี) 3. ไดขอมูลการระบาด การปองกันกําจัดผีเส้ือมวน
หวานในสมเขียวหวานสีทอง (1 เทคโนโลยี) 4. ไดตนแบบเทคโนโลยีการ
ใชปุยแบบเกษตรกรมีสวนรวมในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย (1เทคโนโลยี) 5. ได
ตนแบบเทคโนโลยีการควบคุมโรครากเนา โคนเนาโดยวิธีการผสมผสาน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย (1เทคโนโลยี) 6. ไดตนแบบการปองกันกําจัดผีเส้ือ
มวนหวานในสมเขียวหวานสีทอง (1เทคโนโลยี) 7. ไดตนแบบการฟนฟู
สวนสมเขียวหวานสีทองแบบผสมผสานในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย (1
เทคโนโลยี)

276 4172226
โครงการวิจัย
พันธุและ
พัฒนาการผลิต
ละมุดจังหวัด
สุโขทัยเพ่ือเพ่ิม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

6 กระบวนการ
ใหม

1. ละมุดลูกผสมท่ีมีการเจริญเติบโตเร็ว และมีผลผลิตคุณภาพดี 2. การ
พนละอองน้ําเพ่ือเพ่ิมการติดผลของละมุด ปท่ี 2 3. การไวผลละมุดตอตน
ที่เหมาะสมเพื่อการเพิ่มมูลคา ปที่ 2 4. การปลูกละมุดแบบระยะชิดที่
เหมาะสมในเชิงการคา ปที่ 2 5. การใชสารยืดอายุการเก็บรักษาตอ
คุณภาพผลิตผลละมุดสด 6. อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของละมุดและการ
ยึดอายุการเก็บรักษาผลละมุดที่เหมาะสม สําหรับจําหนาย
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มูลคา

277 4162086
โครงการวิจัย
พันธุและ
เทคโนโลยีการ
ผลิตมะปรางเชิง
พาณิชย เพื่อเพิ่ม
มูลคาการผลิต

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

4 กระบวนการ
ใหม

1. แปลงตนแบบ เพ่ือการเรียนรูเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ
มะปราง 2. การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชในการผลิตมะยงชิด
พันธุทูลเกลาเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ 3. การใชสารละลายดินขาว
เคโอลินตอคุณภาพและปริมาณผลผลิตมะยงชิดพันธุทูลเกลา 4. การพน
ละอองนํ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดผลของสวนมะยงชิดพันธุทูลเกลา

278 4162041
โครงการวิจัยการ
พัฒนาพันธุและ
เทคโนโลยีการ
ผลิตบุกเพ่ือเพ่ิม
มูลคาในพื้นที่
จังหวัดตาก

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

20 คน - ถายทอดองคความรู เทคโนโลยีการผลิตบุกเพ่ือเพ่ิมมูลคาในพ้ืนท่ีจังหวัด
ตาก

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - เทคโนโลยีการผลิตบุกเพ่ือเพ่ิมมูลคาในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก

3. หนังสือ 3.1 บางบท
ของหนังสือ
(Book
Chapter)
ระดับชาติ

1 เลม ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการที่ไดการยอมรับในวารสารกสิกร/
วิชาการเกษตร ไดแก เทคโนโลยีการผลิตบุกเพ่ือเพ่ิมมูลคาในพ้ืนท่ีจังหวัด
ตาก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

3 ตนแบบ 1. ระยะปลูกท่ีเหมาะสมกับการทําหัวพันธุ โดยใชหัวบนใบ 2. ระยะปลูก
ที่เหมาะสมในการปลูกบุกสลับ-ขาวโพด 3. ระยะปลูกที่เหมาะสมในการ
ปลูกบุกภายใตไมบังรม

279 4161983
โครงการวิจัยการ
พัฒนาเพกาเพื่อ
ใชประโยชนใน
เชิงพาณิชยในเขต
ภาคเหนือตอน
ลางเพื่อสราง
มูลคา

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

3 คน เกษตรกรไดรับการฝกทักษาการขยายพันธุเพกาและการคัดเลือกเพกา
ลักษณะดี

7. ฐานขอมูล ระบบ
และกลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

3 ฐานขอมูล 1. ขอมูลทางสันฐานวิทยาของเพกาในแปลงเดิม 2. ขอมูลการเจริญเติบโต
และผลผลิตของเพกาพันธุดีในแปลงปลูก 3. ขอมูลการเจริฐเติบโตของ
เพกาในระยะปลูกตางๆ

8. เครือขาย 8.1 ความ
รวมมือทาง
ดานวิชาการ
ระดับ
ประเทศ

2 เครือขาย เกิดความรวมมือระหวางหนวยงานในพื้นที่คือ 1. องคการบริหารสวน
ตําบลคลองกระจง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 2. สํานักงานเกษตร
อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

280 4161929
โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุ
กาแฟเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตและเพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

2 กระบวนการ
ใหม

1. เครื่องหมายโมเลกุลของยีน caffeine synthase สําหรับคัดเลือก
ปริมาณคาเฟอีน 2. สูตรอาหารในการชักนําการเพิ่มปริมาณหรือชักนํา
เอมบริโอเจนิคแคลลัส

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

5 กระบวนการ
ใหม

1. ขอมูลการเจริญเติบโตของสายพันธุกาวหนาของกาแฟอะราบิกา
Sachimore ชั่วที่ 6 ที่มีความตานทานตอโรคราสนิมในสภาพธรรมชาติ
2. ขอมูลการเจริญเติบโตของสายพันธุกาแฟอะราบิกาลูกผสมชั่วที่ 2 ที่มี
ความตานทานตอโรคราสนิมในสภาพธรรมชาติ 3. ขอมูลการเจริญเติบโต
และการเกิดโรคในกาแฟอะราบิกาในแตละสายพันธุในการทดลองคัด
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เลือกพันธุกาแฟอะราบิกาตานทานตอโรคแอนแทรกโนสจากการผสม
พันธุและการนําเขาจากตางประเทศในสภาพธรรมชาติ 4. ขอมูลการ
เจริญเติบโตของกาแฟโรบัสตาสายพันธุกาวหนาท่ีคัดเลือก 5. ขอมูลการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของกาแฟโรบัสตาพันธุไทยพ้ืนเมือง และพันธุคัด
เลือกท่ีใหผลใหญ

281 4161868
โครงการวิจัยและ
พัฒนาคําแนะนํา
การจัดการดิน
และธาตุอาหาร
ในการผลิ
ตกาแฟอะราบิกา

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

2 เร่ือง 1.คาวิกฤตของธาตุอาหารพืชในดินและใบของกาแฟอะราบิกาในพื้นที่
จ.เชียงใหม 2.การตอบสนองตอการใชปุยไนโตรเจน ฟอสเฟต และโพแทช
ของกาแฟอะราบิกาในระยะใหผลผลิตท่ีปลูกในพ้ืนท่ีจ. เชียงใหม

282 4161770
โครงการวิจัยการ
จัดการนํ้าเพื่อ
เพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพขอ
งกาแฟอะราบิกา

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - ไดขอมูลพื้นฐานที่ใชสําหรับจัดทําคําแนะนําการใหนํ้าสําหรับกาแฟ

283 4162036
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การเพิ่มผลผลิต
โกโกเพื่อรองรับ
เกษตรกรรม
ย่ังยืน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

2 เร่ือง 1. การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางสภาพแวดลอมกับการเจริญ
เติบโตของโกโกในพื้นที่ภาคเหนือ 2. การศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยทางสภาพแวดลอมกับการเจริญเติบโตของโกโกในพ้ืนท่ีภาคใต

284 4161857
โครงการวิจัย
นวัตกรรมการ
แปรรูปกาแฟและ
โกโกคุณภาพและ
การใชประโยชน
จากวัสดุเหลือใชสู
ระบบการพัฒนา
เกษตรหมุนเวียน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - เทคโนโลยีการหมักกาแฟแบบ Semi-wet process

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

2 ตนแบบ 1.ผลิตภัณฑกาแฟจากการหมักแบบ Semi-wet process 2.บรรจุภัณฑ
จากเปลือกโกโก

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

- เทคโนโลยีการสกัดเปลือกกากกาแฟเพ่ือผลิตบรรจุภัณฑ

285 4162026
โครงการวิจัย
พันธุและ
เทคโนโลยีเพ่ือ
เพิ่มคุณภาพการ
ผลิตมะคาเดเมีย
อยางย่ังยืน

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

2 เร่ือง 1.ศึกษาความตองการธาตุอาหารของมะคาเดเมีย 2.ศึกษาวิธีการขยาย
พันธุของมะคาเดเมียโดยการเสียบยอดก่ิงพันธุดี

286 4161781
โครงการวิจัยการ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/

4.4
เทคโนโลยี/

3 กระบวนการ
ใหม

1. เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเก่ียว อะโวคาโด ดานดัชนีการเก็บ
เก่ียว การยืดอายุการเก็บรักษาและการควบคุมโรค 2. เทคโนโลยีการยืด
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พัฒนาเทคโนโลยี
การจัดการหลัง
การเก็บเก่ียวผล
ไมบางชนิดเพื่อ
การสงออกและ
วางจําหนาย

กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

อายุการเก็บรักษากลวยหอมดวยสาร AVG บรรจุภัณฑสําหรับคาปลีก
และการใชชีวภัณฑปฏิปกษในการควบคุมโรคข้ัวหวีเนาของกลวยหอม 3.
เทคโนโลยีการควบคุมโรคและสารพิษในองุนสดในระดับหองปฏิบัติการ
และบรรจุภัณฑที่เหมาะสมในการบรรจุองุนสด

287 4161812
โครงการวิจัยการ
พัฒนาเทคโนโลยี
การจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวพริก
และกระเทียม
เพ่ือการสงออก
และวางจําหนาย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

3 กระบวนการ
ใหม

1. เทคโนโลยีการใชความรอนที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงวันทอง
พริกในระดับขยายขนาด 2. เทคโนโลยีการใชบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุพริก
เพื่อการวางจําหนาย 3. เทคโนโลยีการใชบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุกระเทียม
แบบปอกเปลือก

288 4161806
โครงการวิจัยการ
พัฒนาชุดตรวจ
สอบสารโอครา
ทอกซิน เอ ใน
ผลิตผลเกษตร
ดวยวิธีทาง
ภูมิคุมกันวิทยา

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

2 กระบวนการ
ใหม

1. กระบวนการตรวจสอบสารโอคราทอกซิน เอ ดวยชุดตรวจวิเคราะห
โดยวิธี ELISA 2. กระบวนการเตรียมตัวอยางสําหรับการตรวจวิเคราะห
สารโอคราทอกซิน เอ โดยวิธี LFIA

289 4161738
โครงการวิจัยการ
ศึกษาอัตรา
ระยะเวลา และ
วิธีการใชที่เหมาะ
สมของสารรม
ชนิดตางๆ ในการ
กําจัดแมลงศัตรู
ผลิตผลเกษตร
เพื่อสินคาเกษตร
ปลอดภัย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

2 กระบวนการ
ใหม

1. เทคโนโลยีการใชสารรมฟอสฟน (ระดับตํ่า-ปานกลาง-สูง) ในการกําจัด
เหาหนังสือในสภาพหองปฏิบัติการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.
เทคโนโลยีการใชสารรมอีโคฟูมในการกําจัดมอดแปง มอดหนวดยาว มอด
หัวปอม และมอดฟนเลื่อย ในสภาพออกซิเจนตํ่าระยะเวลาการรม 2 และ
3 วัน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.5
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
ภาคสนาม

1 กระบวนการ
ใหม

ไดอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสมของสารรมเวเปอรฟอสตอการกําจัด
มอดแปง

290 4161664
โครงการวิจัยการ
ปองกันกําจัด
แมลงศัตรูกาแฟ
โดยลดการใชสาร
เคมี

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

4 กระบวนการ
ใหม

1. เทคโนโลยีการใชสารลอดวงกาแฟในสภาพหองปฏิบัติการ และจํานวน
กับดักตอพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการใชกับดักสารลอดวงกาแฟในการปองกัน
กําจัดดวงกาแฟ 2. เทคโนโลยีการใชกับดักแสงไฟจากlight-emitting
diodes (LEDs) ท่ีระดับความสูงของกับดักแสงไฟ (LEDs) ที่เหมาะสมใน
การดึงดูดแมลงศัตรูกาแฟแตละชนิดในโรงเก็บ 3. เทคโนโลยีการใชกาซ
ไนโตรเจนเพ่ือการควบคุมดวงกาแฟทุกระยะการเจริญเติบโตในเมล็ด
กาแฟ 10 กิโลกรัมในหองปฏิบัติการ 4. เทคโนโลยีการใชบรรจุภัณฑท่ี
ปองกันการเขาทําลายของดวงกาแฟท่ีระยะเวลา 9 เดือน

291 4151439
โครงการวิจัยและ
พัฒนาอาหาร
ดัชนีไกลซีมิกต่ํา
จากแปงตานทาน
การยอยเพื่อผู
บริโภคท่ีตองการ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

3 กระบวนการ
ใหม

1. กระบวนการเพิ่มปริมาณแปงตานทานการยอยดวยการจัดการกับกรด
และความรอนที่เหมาะสมในแปงมันเทศ 2. กระบวนการเพิ่มปริมาณแปง
ตานทานการยอยดวยการจัดการกับกรดและความรอนที่เหมาะสมในแปง
กลวย 3. กระบวนการเพิ่มปริมาณแปงตานทานการยอยดวยการจัดการ
กับกรดและความรอนที่เหมาะสมในแปงมันสําปะหลัง
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ควบคุมน้ําตาล

292 4161519
โครงการวิจัยและ
พัฒนาอาหาร
สุขภาพเพื่อผูสูง
อายุ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

4 กระบวนการ
ใหม

1. กระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากขาวโพดที่มีปริมาณโปรตีน
ทั้งหมดและปริมาณกรดโฟลิกทั้งหมดเหมาะสมที่สุด 2. กระบวนการกัก
เก็บสารสกัดลูทีนและซีแซนทีน 3. กระบวนการผลิตแคปซูลซอฟเจลจาก
สารแคโรทีนอยดจากสาหรายขนาดเล็ก 4. กระบวนการและสภาวะที่
เหมาะสมในการทําแหงสารสกัดเมลาโทนิน

293 4161940
โครงการวิจัยและ
พัฒนาการ
ควบคุมสภาพ
แวดลอมดวย
ระบบอัตโนมัติ
สําหรับการผลิต
พืชในโรงเรือ
นอีแวปโดยใช
หลักการแรงดึง
ระเหยนํ้าของ
อากาศ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ โครงสรางโรงเรือนอีแวปและระบบควบคุมสภาพแวดลอมอัตโนมัติเบ้ือง
ตน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

ระบบควบคุมสภาพแวดลอมอัตโนมัติสําหรับการผลิตพืชในโรงเรือนอีแวป

294 4161867
โครงการวิจัยและ
พัฒนาการ
ควบคุมสภาพ
แวดลอมดวย
ระบบอัตโนมัติ
สําหรับการผลิต
พืชในโรงเรือน
ระบบเปดโดยใช
หลักการแรงดึง
ระเหยนํ้าของ
อากาศ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ โครงสรางโรงเรือนระบบเปดและระบบควบคุมสภาพแวดลอมอัตโนมัติ
เบ้ืองตน

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

ระบบควบคุมสภาพแวดลอมอัตโนมัติสําหรับการผลิตพืชในโรงเรือนระบบ
เปด

295 4161582
โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุ
มะพราว
อุตสาหกรรมเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่ม
(ระยะที่ 1)

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - การประเมินลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของพันธุ/สายตน
มะพราวอุตสาหกรรมเพื่อการแปรรูปอุตสาหกรรมกะทิ/นํ้ามันมะพราว
และตอยอดในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ

296 4161601
โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุ
มะพราวออนเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่ม
(ระยะที่ 1)

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - การประเมินลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของพันธุ/กลุมประชากร
มะพราวนํ้าหอมเพื่อการบริโภคผลสด และการผลิตตนกลามะพราวพันธุดี

297 4161510
โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุ
มะพราวกะทิเพื่อ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - องคความรูดานเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราวกะทิ
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สรางมูลคาเพิ่ม
(ระยะที่ 1)

298 4161600
โครงการวิจัยการ
ศึกษาการจัดการ
ดิน ปุย และน้ํา
เพื่อผลิตมะพราว
คุณภาพ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - ขอมูลพื้นฐานความตองการนํ้าของตนมะพราว

299 4161552
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตตนกลา
มะพราวเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิต

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - องคความรูดานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตตนกลามะพราว

300 4151455
โครงการวิจัย
ประเมินศักยภาพ
การขยายพันธุ
เช้ือพันธุกรรม
สายพันธุมะพราว
น้ําหอมสีเขียวใน
สภาพปลอดเช้ือ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - การพัฒนาแคลลัสและการพัฒนายอดจากช้ินสวนแคลลัสในสภาพปลอด
เช้ือ

301 4161561
โครงการวิจัยการ
พัฒนาวิธีการ
ชักนํารากและ
วัสดุปลูกสําหรับ
ตนมะพราว
นํ้าหอมที่ไดจาก
การเพาะเลี้ยง
เอ็มบริโอ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง - การชักนํารากในสภาพ ex vitro สําหรับการขยายพันธุมะพราวนํ้าหอม
โดยการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - การใชราอารบัสคูลารไมคอรไรซาเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของตนออน
มะพราวจากการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอเพื่อแจกจายแกหนวยงาน
มหาวิทยาลัยที่สนใจ

302 4161559
โครงการวิจัย
ศึกษาเทคโนโลยี
การเก็บรักษาเช้ือ
พันธุกรรม
มะพราวในสภาพ
เยือกแข็ง

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - เทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อพันธุมะพราวกลุมตนเตี้ยพื้นเมืองของไทย
ในสภาพเยือกแข็ง และการนํากลับมาใชประโยชน

303 4162032
โครงการวิจัยและ
พัฒนาถังหมัก
อัตโนมัติใน
กระบวนการผลิต
นํ้ามันมะพราว
บริสุทธ์ิ

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

2 เร่ือง 1. ผลงานตีพิมพ เรื่องการวิจัยและพัฒนาถังหมักอัตโนมัติในกระบวนการ
ผลิตนํ้ามันมะพราวบริสุทธิ์ 2. ถังหมักอัตโนมัติในกระบวนการผลิตนํ้ามัน
มะพราวบริสุทธิ์

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)

1 ตนแบบ - ตนแบบถังหมักอัตโนมัติในกระบวนการผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธ์ิ
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8. แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
8.1 ลักษณะของแผนงาน

ใหม    ตอเน่ือง
ระยะเวลาตลอดแผนงานเสริมสรางความเขมแข็งฯ เริ่มปงบประมาณ 2566 ส้ินสุดปงบประมาณ 2567 
งบประมาณรวมของแผนงานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) จํานวน 4,500,000.00
บาท
8.2 เปาหมายสุดทายเม่ือส้ินสุดการดําเนินงานของแผนงาน

หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

ระดับภาค
สนาม

304 4162007
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเครื่องจักร
อัตโนมัติใน
กระบวนการผลิต
มะพราวนํ้าหอม
ทรงเพชร

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

2 เร่ือง 1. ระดับปจจัยที่เหมาะสมของเครื่องจักรสําหรับการผลิตมะพราวนํ้าหอม
ทรงเพชร 2. ระดับปจจัยที่เหมาะสมของเครื่องจักรสําหรับการผลิต
มะพราวนํ้าหอมทรงเพชร/เครื่องจักรอัตโนมัติในกระบวนการผลิต
มะพราวนาหอมทรงเพชร

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ - เครื่องจักรอัตโนมัติในกระบวนการผลิตมะพราวนํ้าหอมทรงเพชร

305 4161829
โครงการวิจัยและ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
เคร่ืองกวนน้ําตาล
มะพราวเคี่ยว
และพัฒนาเครื่อง
หยอดข้ึนรูปน้ํา
ตาลอมะพราว
อัตโนมัติ

1. กําลังคน หรือ
หนวยงาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ

1.12
แรงงานภาค
การเกษตร

10 คน - การใชเคร่ืองจักรตนแบบในกระบวนการผลิตน้ําตาลมะพราว

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

3 เร่ือง 1. การวิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดขึ้นรูปนํ้าตาลมะพราวอัตโนมัติ
2.สถานการณการใชเครื่องจักรในการผลิตนํ้าตาลมะพราว 3. ผลของ
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพน้ําตาลมะพราวในข้ันตอนการกวนลด
อุณหภูมิ และขั้นตอนการหยอดขึ้นรูปนํ้าตาลมะพราว

2. ตนฉบับบทความ
วิจัย (Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง - รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

2 ตนแบบ 1.ตนแบบเคร่ืองกวน และอุปกรณการไลฟองอากาศ 2.ตนแบบเคร่ือง
หยอดขึ้นรูปนํ้าตาลมะพราวอัตโนมัติ

306 4161617
โครงการวิจัย
พัฒนาการผลิต
โสม และตังกุย
โดยวิธีเพาะเลี้ยง
รากลอย

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

2 กระบวนการ
ใหม

1. เทคนิคการกระตุนการเพิ่มปริมาณสารสําคัญโดยการเพาะเลี้ยงราก
ลอย ในโสม 1 เทคโนโลยี 2. เทคนิคการกระตุนการเพิ่มปริมาณสาร
สําคัญโดยการเพาะเลี้ยงรากลอยในตังกุย 1 เทคโนโลยี

307 4161775
โครงการวิจัย
เทคโนโลยีการ
ผลิตกลวยไมท่ีมี
คุณสมบัติทาง
เภสัชกรรม

4. ตนแบบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยี/
กระบวนการใหม
หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

2 กระบวนการ
ใหม

1. กรรมวิธีการเตรียมตัวอยางสําหรับการกระตุนการสรางสารสําคัญใน
สภาพปลอดเช้ือของกลวยไมหวายเหลืองจันทบูร 2. กรรมวิธีการเตรียม
ตัวอยางสําหรับการกระตุนการสรางสารสําคัญในสภาพปลอดเช้ือของ
กลวยไมหวายตะมอย
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แผนงานและโครงการที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ และนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชน หรือ
สามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนผลลัพธ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดเชิงประจักษ และใชงบประมาณไดอยางคุมคา เปนตน

3.1 การประเมินผลกระทบของงานวิจัย ววน. : กิจกรรมการวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

1. ประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนผลลัพธ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานวิจัยของ กรมวิชาการเกษตรในเชิงประจักษ

2. ใชเปนเครื่องมือในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณสําหรับการตอยอด หรือขยายผลงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาในการใชจายงบ
ประมาณ

3.2 การเผยแพรและผลักดันการนําผลงานวิจัย ววน. ไปใชประโยชน : กิจกรรมการจัดงานเปดบานงานวิจัยเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- ผลผลิตงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากโครงการวิจัยจํานวน 45 โครงการ สามารถเผยแพรสูผูใชประโยชนในการพัฒนาภาคเกษตร เปนการใชประโยชน
ทางดานวิชาการ

8.3 ตัวช้ีวัดความสําเร็จเม่ือส้ินสุดแผนงาน (KR)
8.3.1 ตัวช้ีวัดความสําเร็จหลัก (KR บังคับ)

8.3.1.1 มีโครงการที่ดําเนินการและสงมอบผลผลิตไดครบถวนตามแผน เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนโครงการทั้งหมด (คาเปาหมาย
ควรทาทายและเพิ่มขึ้นทุกป) 

     การประเมินผลกระทบของงานวิจัย ววน. : กิจกรรมการวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

          - จํานวนโครงการที่สามารถดําเนินการและสงมอบผลผลิตไดตามแผน ไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนโครงการทั้งหมด

     การเผยแพรและผลักดันการนําผลงานวิจัย ววน. ไปใชประโยชน : กิจกรรมการจัดงานเปดบานงานวิจัยเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรม

          - จํานวนโครงการที่สามารถดําเนินการและสงมอบผลผลิตไดตามแผน ไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนโครงการทั้งหมด (คาเปาหมายควร
ทาทายและเพิ่มขึ้นทุกป)

8.3.1.2 หนวยงานสามารถรายงานผลการดําเนินงาน และบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ ที่ สกสว. กําหนดไดอยางครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด

การประเมินผลกระทบของงานวิจัย ววน. : กิจกรรมการวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม     

          -  หนวยงานสามารถรายงานผลการดําเนินงาน และบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ ท่ี สกสว. กําหนดไดอยางครบถวนภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด

การเผยแพรและผลักดันการนําผลงานวิจัย ววน. ไปใชประโยชน : กิจกรรมการจัดงานเปดบานงานวิจัยเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรม

          - หนวยงานสามารถรายงานผลการดําเนินงาน และบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ ที่ สกสว. กําหนดไดอยางครบถวนภายในระยะเวลาที่
กําหนด

8.3.2 ตัวช้ีวัดความสําเร็จเลือก (KR เลือก)

8.4 เปาหมายรายป
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8.5 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
8.5.1 ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ (Expected output)

การประเมินผลกระทบของงานวิจัย ววน. : กิจกรรมการวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

1.  รายงานการศึกษาวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฉบับสมบูรณจํานวน 6 โครงการ

 การเผยแพรและผลักดันการนําผลงานวิจัย ววน. ไปใชประโยชน : กิจกรรมการจัดงานเปดบานงานวิจัยเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรม

1. ผลผลิตงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม จํานวน 45 โครงการ

8.5.2 ผลลัพธท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (Expected outcome)

การประเมินผลกระทบของงานวิจัย ววน. : กิจกรรมการวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

1. ผลลัพธท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (Expected Outcome) (ระบุผลลัพธโดยเทียบกับตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ (KR)
2. สนับสนุนธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย
3. สะทอนปญหาอุปสรรคของการดําเนินโครงการ (Lesson Learn)
4. สะทอนความคุมคาในการลงทุน การพิจารณาอนุมัติโครงการ และการตอยอดงานวิจัย
5. ขยายผลความสําเร็จของงานวิจัย ไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคการผลิต

การเผยแพรและผลักดันการนําผลงานวิจัย ววน. ไปใชประโยชน : กิจกรรมการจัดงานเปดบานงานวิจัยเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรม

1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากโครงการวิจัยมีการใชประโยชนดานวิชาการรอยละ 90 จากโครงการที่เขารวมการเผยแพรผลงานวิจัย
2. เกิดกระบวนการชองทางการเชื่อมโยงระหวางผูผลิตงานวิจัยและผูใชประโยชน

 

8.5.3 ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (Expected impact)

การประเมินผลกระทบของงานวิจัย ววน. : กิจกรรมการวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

1. กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย การพิจารณาจัดลําดับความสําคัญในจัดสรรงบประมาณสําหรับงานวิจัยและการขยายผลงานวิจัย มีประสิทธิภาพ
เกิดการผลักดันใหเกิดโครงการที่สามารถสรางผลกระทบและมีความคุมคาสูง

2. กรมวิชาการเกษตร และ นักวิจัย มีภาพลักษณ และความนาเชื่อถือ ในการเปนองคกรวิจัยที่มีศักยภาพสูงและสรางคุณประโยชนตอสังคมและประเทศ
ชาติ

การเผยแพรและผลักดันการนําผลงานวิจัย ววน. ไปใชประโยชน : กิจกรรมการจัดงานเปดบานงานวิจัยเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ปงบประมาณ เปาหมายรายป รายละเอียดส่ิงท่ีจะสงมอบรายป

2566
จํานวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมตามแผน ววน. ไดรับการ
ประเมินการใชประโยชน ผลลัพธ และผลกระทบ จํานวน 6
โครงการ

สรุปรายงานการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนาตามหลักวิชาการ
จํานวน 6 โครงการ

2566 การใชประโยชนผลงานวิจัยดานวิชาการจํานวน 45 โครงการ ผลผลิตงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากโครงการวิจัยจํานวน 45 โครงการ
ในรูปแบบ แผนพับ หรือโปสเตอร หรือหนังสือ หรือหลักสูตรการอบรม เปนตน

2567
จํานวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมตามแผน ววน. ไดรับการ
ประเมินการใชประโยชน ผลลัพธ และผลกระทบ จํานวน 6
โครงการ

สรุปรายงานการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนาตามหลักวิชาการ
จํานวน 6 โครงการ

2567 การใชประโยชนผลงานวิจัยดานวิชาการจํานวน 50 โครงการ ผลผลิตงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากโครงการวิจัยจํานวน 50 โครงการ
ในรูปแบบ แผนพับ หรือโปสเตอร หรือหนังสือ หรือหลักสูตรการอบรม เปนตน
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1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากโครงการวิจัยสามารถชวยลดตนทุนการผลิตหรือเพ่ิมผลผลิตหรือนําไปผลิตเชิงพาณิชยได
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การรายงานผลผลิตท่ีเกิดข้ึนของงานวิจัยและนวัตกรรม 
(รายงานผลในระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (NRIIS) หรือตามรูปแบบ ท่ี สกสว. กําหนด)

ผลผลิต (Outputs) หมายถึง ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยท่ีไดรับการจัดสรรทุนวิจัย ผานกองทุนสงเสริม ววน. โดยเปนผลท่ีเกิดข้ึนทันทีเม่ือจบโครงการ และ
เปนผลโดยตรงจากการดําเนินโครงการ

ประเภทของผลผลิตและคําจํากัดความ (Type of Outputs and Definition)
ประเภทของผลผลิต
(Type of Outputs)

คําจํากัดความ
(Definition)

1. กําลังคน หรือหนวยงาน ท่ีไดรับการพัฒนา
ทักษะ

กําลังคนหรือหนวยงานเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาจากโครงการ ววน. โดยนับเฉพาะคนหรือ หนวยงานท่ีเปนเปา
หมายของโครงการนั้น ๆ ซึ่งอาจเปนโครงการในรูปแบบทุนการศึกษา การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ หรือการ
ดําเนินการในรูปแบบอื่นที่ระบุไวในโครงการ

2. ตนฉบับบทความวิจัย (Manuscript) งานเขียนทางวิชาการ ซ่ึงมีการกําหนดประเด็นท่ีตองการอธิบายหรือวิเคราะหอยางชัดเจน ท้ังน้ี ตองมีการ
วิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ โดยมีการสํารวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุน จนสามารถสรุปผลการ
วิเคราะหในประเด็นนั้นได มีการแสดงเหตุผลหรือท่ีมาของประเด็นท่ี ตองการอธิบายหรือวิเคราะห กระบวนการ
อธิบายและวิเคราะหและบทสรุป มีการอางอิงและบรรณานุกรมที่ครบถวนและสมบูรณวารสารการวิจัยนั้นอาจ
จะเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือ เปนส่ืออิเล็กทรอนิกสซ่ึง ตนฉบับบทความวิจัย (Manuscript) ไดแก
Proceeding ระดับชาติ Proceeding ระดับนานาชาติ บทความในประเทศและบทความตางประเทศ

3. หนังสือ ขอมูลงานวิจัยในรูปแบบหนังสือ ตํารา หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ทั้งระดับชาติและ นานาชาติ โดยจะ
ตองผานกระบวนการ Peer review ประกอบดวย 
3.1 บางบทของหนังสือ (Book Chapter) 
3.2 หนังสือทั้งเลม (Whole book) 
3.3 เอกสาร/หนังสือท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อยางครบถวน (Monograph)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ หรือ เทคโนโลยี/
กระบวนการใหม หรือนวัตกรรมทางสังคม

ผลงานท่ีเกิดจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ท่ีทําใหเกิดผลิตภัณฑใหม หรือเทคโนโลยีใหม/ กระบวนการใหม
หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ หรือเทคโนโลยี/กระบวนการใหดีข้ึนกวาเดิม รวมถึงส่ือสรางสรร ส่ือสารคดีเพ่ือการ
เผยแพร ส่ือออนไลน แอปพลิเคชัน/Podcast/กิจกรรม/ กระบวนการ เพื่อสรางการเรียนรู การมีสวนรวม และ/
หรือ การตระหนักรูตาง ๆ 
4.1 ตนแบบผลิตภัณฑ หมายถึง ตนแบบในรูปแบบของผลิตภัณฑท่ีใชสําหรับการทดสอบกอน ส่ังผลิตจริง ท่ี
พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนการเดิมดวยองค ความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท้ังในระดับหองปฏิบัติการ ระดับภาคสนาม ระดับอุตสาหกรรม 
4.2 เทคโนโลยี/กระบวนการใหม หมายถึง กรรมวิธีข้ันตอน หรือเทคนิค ท่ีพัฒนาข้ึนจาก กระบวนการวิจัย
พัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนการเดิมดวยองคความรูดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
4.3 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) หมายถึง การประยุกตใช ความคิดใหม และ เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และส่ิงแวดลอม อันจะนําไปสูความ เทาเทียมกันในสังคม และ
สามารถลดปญหาความเหล่ือมล้ําไดอยางเปนรูปธรรม ตัวอยางเชน หลักสูตรอบรมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนานักวิจัย
หลักสูตรพื้นฐานเพื่อพัฒนาอาชีพใหมในรูปแบบ Reskill หรือ Upskill หลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตร
บัณฑิตพันธุใหม หลักสูตรการผลิต ครู เปนตน

5. ทรัพยสินทางปญญา ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ คิดคน หรือสรางสรรคของนักวิจัย ไดแก อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร การประดิษฐ สิทธิ
บัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายทางการคา ความลับ ทางการคา ช่ือทางการคา การข้ึนทะเบียน
พันธุพืชหรือสัตว ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร แบบผังภูมิ ของวงจร

6. เครื่องมือ และโครงสรางพื้นฐาน (Facilities
and Infrastructure)

เครื่องมือ และโครงสรางพื้นฐานเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ที่จัด
ซ้ือ สรางข้ึน หรือพัฒนาตอยอดภายใตโครงการ

7. ฐานขอมูล ระบบและกลไกหรือมาตรฐาน การพัฒนาฐานขอมูล และสรางระบบ กลไก หรือมาตรฐาน ที่ตอบสนองการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมตาง ๆ และเอื้อตอการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนการพัฒนากําลังคน การจัดการปญหาทางสังคม สิ่ง
แวดลอม และการสรางความสามารถในการแขงขัน เปนตน 
- ระบบและกลไก หมายถึง ข้ันตอนหรือเคร่ืองมือ การปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนใน การดําเนินการ
เพ่ือใหไดผลออกมาตามท่ีตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบ โดยท่ัวกัน ไมวาจะอยูในรูปของ
เอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องคประกอบของระบบและกลไก ไดแก ปจจัยนําเขา
กระบวนการ ผลผลิต กลุมคนท่ีเก่ียวของ และขอมูลปอนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน ตัวอยางเชน ระบบ
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การผลิตและการพัฒนากําลังคน ระบบสงเสริมการจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดลอม ระบบสงเสริมการวิจัยรวม
กับภาคอุตสาหกรรม ระบบบริการหรือส่ิงสนับสนุนประชาชนท่ัวไป ระบบบริการหรือส่ิงสนับสนุนกลุมผูสูงอายุ
ระบบบริการหรือส่ิงสนับสนุนกลุม ผูดอยโอกาส รวมถึงกลไกการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
- ฐานขอมูล (Database) คือ ชุดของสารสนเทศ ท่ีมีโครงสรางสม่ําเสมอ หรือชุดของ สารสนเทศใด ๆ ที่ประมวล
ผลดวยคอมพิวเตอร หรือสามารถประมวลดวยคอมพิวเตอรได 
- มาตรฐาน หมายถึง การรับรองมาตรฐานสินคา และ/หรือ ศูนยทดสอบตาง ๆ เพ่ือสรางและ ยกระดับความ
สามารถทางดานคุณภาพ ทั้งในชาติและนานาชาติ

8. เครือขาย เครือขายความรวมมือ (Network) และสมาคม (Consortium) ดานวิทยาศาสตร วิจัยและ นวัตกรรม ท่ีเกิดจาก
การดําเนินการของโครงการ ทั้งเครือขายในประเทศ และเครือขายระดับ นานาชาติ ซึ่งจะชวยในการยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันใหแกประเทศ ไดแก 
1. เครือขายความรวมมือทางดานวิชาการ 
2. เครือขายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3. เครือขายเพื่อการพัฒนาสังคม 
4. เครือขายเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอม เปนตน

9. การลงทุนวิจัยและนวัตกรรม ความสามารถในการระดมทุนเงินงบประมาณจากภาครัฐ และผูประกอบการภาคเอกชน ทั้งใน ประเทศและตาง
ประเทศ เพ่ือการลงทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ท้ังในรูปของเงินสด (In cash) และสวนสนับสนุนอ่ืนท่ี
ไมใชเงินสด (In kind)

10. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy
Recommendation) และมาตรการ
(Measures)

ขอเสนอแนะในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ หรือมาตรการจากงานวิจัยที่เปนประโยชนตอ ภาคประชาชน
สังคม และเศรษฐกิจ รวมท้ังสามารถนําไปใชในการบริหารจัดการ และแกปญหา ของประเทศ เชน มาตรการท่ีใช
เพ่ือปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ หรือพัฒนามาตรการและสราง แรงจูงใจใหเอื้อตอการพัฒนาภาคประชาชน
สังคม หรือเศรษฐกิจ
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เอกสารแนบ 3
แผนการใชจายงบประมาณของหนวยงาน

กรมวิชาการเกษตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. แผนการใชจายงบประมาณ
1.1 รายละเอียดงบประมาณของแตละโครงการ (แยกตามหมวด)

โครงการ

หมวดงบประมาณ (บาท)

งบประมาณรวม
ของปท่ีเสนอขอ

(บาท)

งบดําเนินงาน งบ
ลงทุน

คา
จาง คาใชสอย คาวัสดุ คา

สาธารณูปโภค

คาเดิน
ทางตาง
ประเทศ

คา อมแ ม
ครุภัณฑ ครุภัณฑ

1. แผนงานวิจัยและพัฒนาสารทางเลือก
และเทคโนโลยีการจัดการวัชพืชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและแกปญหาทาทาย
ดานการผลิตพืชปลอดภัย

- 1,594,389.00 119,046.00 16,880.00 - 144,685.00 - 1,875,000.00

1.1 (4151494) โครงการวิจัยและ
พัฒนาประสิทธิภาพสารทางเลือกและ
เทคโนโลยีการจัดการวัชพืชแบบผสม
ผสานในพืชไร (ออย มันสําปะหลัง และ
ขาวโพด)

- 376,448.00 34,045.00 4,050.00 - 35,457.00 - 450,000.00

1.2 (4161887) โครงการวิจัยและ
พัฒนาประสิทธิภาพสารทางเลือกและ
เทคโนโลยีการจัดการวัชพืชแบบผสม
ผสานในพืชผัก (ผักกาดขาวปลี ผักกาด
หอม กะหลํ่าปลี คะนา และพริก)

- 468,892.00 25,135.00 4,850.00 - 40,123.00 - 539,000.00

1.3 (4161916) โครงการวิจัยและ
พัฒนาประสิทธิภาพสารทางเลือกและ
เทคโนโลยีการจัดการวัชพืชแบบผสม
ผสานในไมผล (มะมวง สมโอ ทุเรียน)

- 335,664.00 31,846.00 3,630.00 - 31,860.00 - 403,000.00

1.4 (4161888) โครงการวิจัยและ
พัฒนาประสิทธิภาพสารทางเลือกและ
เทคโนโลยีการจัดการวัชพืชแบบผสม
ผสานในพืชอุตสาหกรรม (ปาลมนํ้ามัน
ยางพารา มะพราว และกาแฟ)

- 413,385.00 28,020.00 4,350.00 - 37,245.00 - 483,000.00

2. แผนงานวิจัยนวัตกรรมการผลิตและ
เทคโนโลยีการใชชีวภัณฑและสารสกัดจาก
พืชเพื่อการอารักขาพืชอยางยั่งยืน

- 3,862,494.00 2,647,556.00 64,250.00 - 564,700.00 - 7,139,000.00

2.1 (4161991) โครงการวิจัย
พัฒนาการผลิตและการใชตัวห้ําตัวเบียน
เพ่ือควบคุมศัตรูพืชในการผลิตพืช
ปลอดภัย

- 1,006,807.00 516,063.00 15,030.00 - 132,100.00 - 1,670,000.00

2.2 (4161513) โครงการวิจัย
พัฒนาการผลิตและการใชประโยชน
จากจุลินทรียในการควบคุมแมลงศัตรู - 562,058.00 233,132.00 7,850.00 - 68,960.00 - 872,000.00
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พืช

2.3 (4161546) โครงการวิจัย
พัฒนาการผลิตและใชประโยชนชีว
ภัณฑควบคุมโรคพืชเพ่ือการผลิตพืช
อยางย่ังยืน

- 1,318,118.00 959,812.00 22,480.00 - 197,590.00 - 2,498,000.00

2.4 (4141411) โครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา สาร
สกัดพืช (Plant extract) ควบคุมศัตรู
พืช เพ่ือเกษตรปลอดภัย

- 533,238.00 736,122.00 12,530.00 - 110,110.00 - 1,392,000.00

2.5 (4161614) โครงการวิจัย
เทคโนโลยีการผลิตและใชประโยชนชีวิ
นทรียควบคุมหอยทากและหนูศัตรูพืช

- 442,273.00 202,427.00 6,360.00 - 55,940.00 - 707,000.00

3. แผนงานวิจัยการเพิ่มศักยภาพการผลิต
พืชและพัฒนาผลิตภัณฑสินคาเกษตรพื้น
ถ่ินภาคเหนือตอนบน

- 3,824,036.00 2,431,544.00 61,070.00 - 543,350.00 - 6,860,000.00

3.1 (4161555) โครงการวิจัยการสราง
มูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑจากหอมดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

- 812,661.00 534,219.00 13,290.00 - 116,830.00 - 1,477,000.00

3.2 (4162105) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอินทผลัม - 441,759.00 647,061.00 10,750.00 - 94,430.00 - 1,194,000.00

3.3 (4162091) โครงการวิจัยการ
พัฒนาการเพิ่มผลผลิตคุณภาพและการ
แปรรูปมะขามปอมในพื้นที่จังหวัดแพร

- 429,579.00 257,311.00 6,110.00 - 61,000.00 - 754,000.00

3.4 (4161924) โครงการวิจัยการ
พัฒนาพันธุมะเกี๋ยงเพื่อการแปรรูปเปน
นํ้าผลไมพรอมดื่ม

- 169,910.00 194,850.00 3,600.00 - 31,640.00 - 400,000.00

3.5 (4162030) โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสมเกลี้ยงและการ
พัฒนาผลิตภัณฑเฉพาะถิ่นจังหวัด
ลําปาง

- 321,744.00 100,466.00 4,170.00 - 36,620.00 - 463,000.00

3.6 (4161893) โครงการวิจัยการ
ถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑชา

- 752,597.00 293,353.00 10,320.00 - 90,730.00 - 1,147,000.00

3.7 (4161799) โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตกลอยเพ่ือยก
ระดับพืชทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร

- 200,771.00 202,289.00 3,980.00 - 34,960.00 - 442,000.00

3.8 (4161820) โครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบการผลิตการเก็บเกี่ยวและ
การแปรรูปเพ่ือยกระดับมูลคาผลิตภัณฑ
ตาวจังหวัดนาน

- 441,727.00 117,263.00 5,520.00 - 48,490.00 - 613,000.00

3.9 (4161645) โครงการวิจัยและ
พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนํ้า
ออยกอนพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา

- 106,200.00 50,350.00 1,540.00 - 12,910.00 - 171,000.00

3.10 (4162076) โครงการวิจัยการคัด
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เลือกและเพ่ิมผลผลิตคําฝอยเพ่ือใช
ประโยชนจากกลีบดอก

- 147,088.00 34,382.00 1,790.00 - 15,740.00 - 199,000.00

4. แผนงานวิจัยและพัฒนาพืชสกุลกัญชา
และพืชกระทอมเพื่อใชประโยชนทางการ
แพทย

- 5,781,653.00 2,790,082.00 84,570.00 - 744,695.00 - 9,401,000.00

4.1 (4172227) โครงการวิจัย
เทคโนโลยีการผลิตพืชสกุลกัญชาเพ่ือใช
ประโยชนทางการแพทย

- 4,019,340.00 1,753,775.00 56,950.00 - 501,935.00 - 6,332,000.00

4.2 (4182253) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชกระทอม
เพื่อใชประโยชนทางการแพทย

- 1,762,313.00 1,036,307.00 27,620.00 - 242,760.00 - 3,069,000.00

5. แผนงานวิจัยการพัฒนาการผลิตพืชใน
พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู
มาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย

- 3,520,611.00 3,320,509.00 67,540.00 - 593,340.00 - 7,502,000.00

5.1 (4161862) โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัย
โดยใชเทคโนโลยีแบบผสมผสาน

- 431,864.00 190,976.00 6,150.00 - 54,010.00 - 683,000.00

5.2 (4162050) โครงการวิจัยการ
พัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพตามมาตรฐานการ
ผลิตพืชปลอดภัย

- 473,007.00 260,173.00 7,240.00 - 63,580.00 - 804,000.00

5.3 (4161573) โครงการวิจัยการ
พัฒนาการผลิตไมผลคุณภาพภายใต
มาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย

- 666,273.00 440,787.00 10,930.00 - 96,010.00 - 1,214,000.00

5.4 (4161705) โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชไรตาม
มาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย

- 590,939.00 871,761.00 14,440.00 - 126,860.00 - 1,604,000.00

5.5 (4161783) โครงการวิจัยการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรือน

- 345,267.00 341,393.00 6,780.00 - 59,560.00 - 753,000.00

5.6 (4222604) โครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดลอมของ
โรงเรือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พืชผัก

- 201,819.00 262,341.00 4,580.00 - 40,260.00 - 509,000.00

5.7 (4161574) โครงการวิจัยการคัด
เลือกและพัฒนาพันธุมะเขือเทศท่ี
เหมาะสมกับการปลูกในโรงเรือน

- 251,249.00 441,791.00 6,840.00 - 60,120.00 - 760,000.00

5.8 (4162118) โครงการวิจัยและ
พัฒนาชีวภัณฑเมตาไรเซียมควบคุมดวง
หมัดผักและเพล้ียจักจ่ันฝายในมะเขือ
และผักตระกูลกะหล่ํา

- 560,193.00 511,287.00 10,580.00 - 92,940.00 - 1,175,000.00

6. แผนงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การผลิตสารชีวภาพจากจุลินทรียและ
สาหรายเพ่ือผลิตพืชปลอดภัย

- 1,173,317.00 1,398,253.00 25,390.00 - 223,040.00 - 2,820,000.00
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6.1 (4141384) โครงการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑฮอรโมนพืชจาก
จุลินทรียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พืชในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม

- 312,538.00 418,802.00 7,220.00 - 63,440.00 - 802,000.00

6.2 (4161581) โครงการวิจัยการ
พัฒนาผลิตภัณฑสารกระตุนชีวภาพจาก
สาหรายเพื่อสงเสริมการเจริญเติบโต
และความแข็งแรงในพืช

- 158,352.00 242,888.00 3,960.00 - 34,800.00 - 440,000.00

6.3 (4151473) โครงการวิจัยการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีอารเอ็นเออินเต
อรเฟอเรนซ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ
ชีวภาพทางการเกษตร

- 250,022.00 227,828.00 4,720.00 - 41,430.00 - 524,000.00

6.4 (4162013) โครงการวิจัยการ
พัฒนาผลิตภัณฑเอนไซมและไมโคร
แคปซูลจากจุลินทรียเพ่ือควบคุมศัตรูพืช

- 452,405.00 508,735.00 9,490.00 - 83,370.00 - 1,054,000.00

7. แผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชอัต
ลักษณพ้ืนถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
บนท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย

- 2,819,245.00 1,235,045.00 40,020.00 - 351,690.00 - 4,446,000.00

7.1 (4161768) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป
มันจาวมะพราวเชิงพาณิชย

- 623,906.00 486,774.00 10,960.00 - 96,360.00 - 1,218,000.00

7.2 (4162154) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป
มะกอกปาเชิงพาณิชย

- 496,868.00 170,642.00 6,590.00 - 57,900.00 - 732,000.00

7.3 (4162214) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะรุมตัดใบ
เพื่อเปนอาหารฟงกชั่น

- 556,356.00 162,224.00 7,090.00 - 62,330.00 - 788,000.00

7.4 (4161821) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพพืชเครือหมานอยสําหรับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

- 541,007.00 218,603.00 7,500.00 - 65,890.00 - 833,000.00

7.5 (4162073) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบัวหลวง ;
กลีบดอกเพ่ืออาหารฟงกช่ัน

- 601,108.00 196,802.00 7,880.00 - 69,210.00 - 875,000.00

8. แผนงานวิจัยและพัฒนาการจัดการธาตุ
อาหารพืชรวมกับการใชประโยชน
ทรัพยากรชีวภาพจากจุลินทรียและชีวมวล
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
ปลอดภัย

- 1,532,973.00 1,315,807.00 28,110.00 - 247,110.00 - 3,124,000.00

8.1 (4162184) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชปลอดภัย

- 249,220.00 286,070.00 5,280.00 - 46,430.00 - 587,000.00

8.2 (4162102) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหาร
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พืชรวมกับการใชผลิตภัณฑชีวภาพ
จุลินทรียและชีวมวลในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย

- 1,283,753.00 1,029,737.00 22,830.00 - 200,680.00 - 2,537,000.00

9. แผนงานวิจัยอนุกรมวิธานเชิงลึกมุงแก
ปญหาทาทายดานศัตรูพืชเพ่ือสนับสนุน
และเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร

- 2,556,978.00 1,902,242.00 44,020.00 - 386,760.00 - 4,890,000.00

9.1 (4161562) โครงการวิจัยอนุกรม
วิธาน ชีววิทยาแมลง ไร สัตวศัตรูพืช
และศัตรูธรรมชาติ

- 584,993.00 244,837.00 8,190.00 - 71,980.00 - 910,000.00

9.2 (4161527) โครงการวิจัยการ
จําแนกชนิดแมลง สัตว ศัตรูพืชท่ีสําคัญ
ดวยเทคนิคทางชีวโมเลกุล

- 461,936.00 749,984.00 11,960.00 - 105,120.00 - 1,329,000.00

9.3 (4161870) โครงการวิจัยการ
จําแนกชนิดและคุณลักษณะชีวโมเลกุล
ของจุลินทรียสาเหตุโรคพืชท่ีสําคัญ

- 554,544.00 369,206.00 9,120.00 - 80,130.00 - 1,013,000.00

9.4 (4161568) โครงการวิจัยการ
จําแนกชนิดของจุลินทรียสาเหตุโรคพืชท่ี
มีความซับซอน (complex species)

- 358,931.00 302,209.00 6,530.00 - 57,330.00 - 725,000.00

9.5 (4161571) โครงการวิจัยการ
ศึกษาชนิดวัชพืชท่ีสําคัญเพ่ือแกปญหา
ทาทายดานวัชพืชและเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร

- 277,018.00 77,712.00 3,500.00 - 30,770.00 - 389,000.00

9.6 (4161776) โครงการวิจัยการ
ศึกษาชีววิทยา และนิเวศวิทยาของ
วัชพืชท่ีสําคัญเพ่ือแกปญหาทาทายดาน
วัชพืชและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคา
เกษตร

- 319,556.00 158,294.00 4,720.00 - 41,430.00 - 524,000.00

10. แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุมัน
สําปะหลังเพ่ือผลผลิตและคุณภาพสูง
สําหรับอุตสาหกรรม

- 4,216,978.00 1,571,772.00 57,140.00 - 502,110.00 - 6,348,000.00

10.1 (4161636) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุมันสําปะหลังเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต

- 2,495,511.00 771,839.00 32,250.00 - 283,400.00 - 3,583,000.00

10.2 (4161765) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุมันสําปะหลังเพื่อการ
ควบคุมโรคใบดางมันสําปะหลัง

- 1,721,467.00 799,933.00 24,890.00 - 218,710.00 - 2,765,000.00

11. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชสมุนไพรและไมยืนตนทองถ่ินภาค
ตะวันออก

- 1,923,383.00 1,659,487.00 35,360.00 - 310,770.00 - 3,929,000.00

11.1 (4161627) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบัวบกพันธุ
ระยอง

- 580,222.00 491,258.00 10,580.00 - 92,940.00 - 1,175,000.00

11.2 (4161794) โครงการวิจัยการ
ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการปลูก
กระวานเพื่อการผลิตเมล็ดในโรงเรือน - 408,505.00 395,805.00 7,940.00 - 69,750.00 - 882,000.00
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และการแปรรูปเปนผลิตภัณฑสมุนไพร
นํ้ามันหอมระเหย

11.3 (4182313) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสํารองใน
สภาพแปลงปลูกเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออก

- 149,629.00 157,681.00 3,030.00 - 26,660.00 - 337,000.00

11.4 (4182231) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโกโกในเขต
พ้ืนท่ีภาคตะวันออก

- 152,290.00 138,610.00 2,870.00 - 25,230.00 - 319,000.00

11.5 (4161659) โครงการวิจัยและ
พัฒนาไผในภาคตะวันออก - 632,737.00 476,133.00 10,940.00 - 96,190.00 - 1,216,000.00

12. แผนงานวิจัยการจัดการผลิตพืชเพื่อ
เพิ่มเสถียรภาพดานรายไดและความมั่นคง
ดานอาหารของชุมชนนวัตกรรมวิชาการ
เกษตร

- 2,703,145.00 3,765,875.00 63,830.00 - 561,150.00 - 7,094,000.00

12.1 (4161810) โครงการวิจัยการ
จัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่มเสถียรภาพดาน
รายไดและความมั่นคงดานอาหารของ
ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร จังหวัด
สงขลา

- 1,139,993.00 1,258,307.00 23,670.00 - 208,030.00 - 2,630,000.00

12.2 (4162047) โครงการวิจัยการ
จัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่มเสถียรภาพดาน
รายไดและความมั่นคงดานอาหารของ
ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร จังหวัด
พัทลุง

- 390,788.00 626,892.00 10,040.00 - 88,280.00 - 1,116,000.00

12.3 (4161739) โครงการวิจัยการ
จัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่มเสถียรภาพดาน
รายไดและความมั่นคงดานอาหารของ
ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร จังหวัด
สตูล

- 390,788.00 626,892.00 10,040.00 - 88,280.00 - 1,116,000.00

12.4 (4192384) โครงการวิจัยการ
จัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่มเสถียรภาพดาน
รายไดและความมั่นคงดานอาหารของ
ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร จังหวัด
ปตตานี

- 390,788.00 626,892.00 10,040.00 - 88,280.00 - 1,116,000.00

12.5 (4161709) โครงการวิจัยการ
จัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่มเสถียรภาพดาน
รายไดและความมั่นคงดานอาหารของ
ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร จังหวัด
ยะลา

- 390,788.00 626,892.00 10,040.00 - 88,280.00 - 1,116,000.00

13. แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุออยเพื่อ
อุตสาหกรรมนํ้าตาลและอุตสาหกรรม
ชีวภาพ

- 4,272,838.00 1,794,972.00 59,890.00 - 526,300.00 - 6,654,000.00

13.1 (4151419) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุออยเพื่อเพิ่มสมรรถนะการ
ใหผลผลิตในเขตดินรวน รวนเหนียว
และดินเหนียว ดวยเทคโนโลยีปรับปรุง

- 1,034,384.00 696,406.00 17,080.00 - 150,130.00 - 1,898,000.00
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พันธุสมัยใหม

13.2 (4161598) โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุออยท่ีใหผลผลิตและ
นํ้าตาลสูง เหมาะสมตอสภาพแวดลอมที่
เปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีดินทราย ถึงทราย
รวน

- 1,294,018.00 504,262.00 17,750.00 - 155,970.00 - 1,972,000.00

13.3 (4161619) โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุออยโรงงานดวยนวัตกรรม
เพ่ือการผลิตในเขตชลประทานและน้ํา
เสริม

- 1,262,228.00 271,602.00 15,140.00 - 133,030.00 - 1,682,000.00

13.4 (4151428) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุออยพลังงานเพื่อเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจชีวภาพ

- 682,208.00 322,702.00 9,920.00 - 87,170.00 - 1,102,000.00

14. แผนงานวิจัยและพัฒนาการสราง
มูลคาเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืช เห็ด จุลินทรีย และศัตรูธรรมชาติ
เพื่อการอนุรักษใชประโยชนอยางยั่งยืน

- 3,766,312.00 3,546,218.00 72,170.00 - 634,300.00 - 8,019,000.00

14.1 (4161841) โครงการวิจัยพัฒนา
ตนแบบผลิตภัณฑจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพของไพลดํา (Zingiber
ottensii Valeton) ในประเทศไทยเพ่ือ
สรางมูลคาเชิงพาณิชย

- 1,054,872.00 1,210,288.00 22,360.00 - 196,480.00 - 2,484,000.00

14.2 (4161590) โครงการวิจัยพัฒนา
ตนแบบผลิตภัณฑจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืชสกุลปุด (Etlingera
spp.) ในประเทศไทยเพ่ือสรางมูลคาเชิง
โภชนเภสัชและเวชสําอาง

- 721,424.00 706,616.00 14,090.00 - 123,870.00 - 1,566,000.00

14.3 (4162093) โครงการวิจัยการใช
ประโยชนจากมะเขือพวง (Solanum
torvum Swartz) ที่มีฤทธิ์เสริมภูมิ
ตานทานโรค และการพัฒนาตนแบบ
ผลิตภัณฑ

- 425,928.00 179,572.00 5,980.00 - 52,520.00 - 664,000.00

14.4 (4161784) โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุเห็ดเปาฮ้ือและเห็ดยานางิ
เพ่ือขยายผลเชิงพาณิชย

- 676,474.00 318,406.00 9,820.00 - 86,300.00 - 1,091,000.00

14.5 (4161525) โครงการวิจัย
นวัตกรรมแหลงโปรตีนใหมจากความ
หลากหลายทางชีวภาพของต๊ักแตน
(Orthoptera) เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ขับ
เคล่ือนธุรกิจชีวภาพ

- 634,462.00 383,218.00 10,040.00 - 88,280.00 - 1,116,000.00

14.6 (4161616) โครงการวิจัยการเพิ่ม
ศักยภาพการใชแบคทีเรียเพ่ือสงเสริม
ความทนแลงใหกับพืชไรในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ

- 253,152.00 748,118.00 9,880.00 - 86,850.00 - 1,098,000.00

15. แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุขาวโพด
เลี้ยงสัตวเหมาะสมตอสภาพแวดลอมและ - 2,469,772.00 1,018,248.00 34,430.00 - 302,550.00 - 3,825,000.00
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ระบบการผลิต

15.1 (4162157) โครงการวิจัยการ
พัฒนาพันธุขาวโพดเล้ียงสัตวผลผลิตสูง
และทนแลง

- 1,761,820.00 675,690.00 24,060.00 - 211,430.00 - 2,673,000.00

15.2 (4161670) โครงการวิจัยการคัด
เลือกพันธุขาวโพดเล้ียงสัตวลูกผสมท่ี
เหมาะสมสําหรับระบบการปลูกขาว

- 443,668.00 139,952.00 5,760.00 - 50,620.00 - 640,000.00

15.3 (4192391) โครงการวิจัย
สรีรวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพใน
สภาพแวดลอมวิกฤติเพ่ือการปรับปรุง
พันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว

- 264,284.00 202,606.00 4,610.00 - 40,500.00 - 512,000.00

16. แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุพืชไร
ตระกูลถ่ัวเพ่ือเพ่ิมผลผลิต คุณภาพ และ
เสริมสรางความมั่นคงทางอาหาร

- 3,789,819.00 1,673,381.00 53,930.00 - 473,870.00 - 5,991,000.00

16.1 (4161716) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มผลผลิต
คุณภาพ และเสริมสรางความมั่นคงทาง
อาหาร

- 1,420,034.00 726,576.00 21,190.00 - 186,200.00 - 2,354,000.00

16.2 (4161669) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุถ่ัวเขียวเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
คุณภาพ และเสริมสรางความมั่นคงทาง
อาหาร

- 1,501,837.00 679,423.00 21,530.00 - 189,210.00 - 2,392,000.00

16.3 (4161703) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิต
คุณภาพ และเสริมสรางความมั่นคงทาง
อาหาร

- 867,948.00 267,382.00 11,210.00 - 98,460.00 - 1,245,000.00

17. แผนงานวิจัยปรับปรุงพันธุปาลมนํ้ามัน
เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสําหรับ
อุตสาหกรรมแปรรูปเพิ่มมูลคาและพลังงาน
ทดแทน

- 2,987,952.00 2,811,758.00 57,250.00 - 503,040.00 - 6,360,000.00

17.1 (4161774) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุปาลมนํ้ามันเพื่อผลผลิตและ
คุณภาพสูง

- 2,566,912.00 2,380,158.00 48,830.00 - 429,100.00 - 5,425,000.00

17.2 (4162049) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุปาลมนํ้ามันเพื่อตนเตี้ยและ
คุณภาพนํ้ามันสูง

- 421,040.00 431,600.00 8,420.00 - 73,940.00 - 935,000.00

18. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตเมล็ดพันธุพืชไรเพ่ือความม่ันคงทาง
อาหาร

- 3,978,812.00 3,179,588.00 70,640.00 - 620,960.00 - 7,850,000.00

18.1 (4161736) โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุพืช
ตระกูลถั่วภายใตสภาวะเครียดจาก
ความแหงแลงดวยสารควบคุมการเจริญ
เติบโตและแคลเซียมคลอไรด

- 244,099.00 446,211.00 6,810.00 - 59,880.00 - 757,000.00

18.2 (4161585) โครงการวิจัยและ
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พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชของ
เมล็ดพันธุพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพเมล็ดพันธุ

- 316,508.00 572,592.00 8,780.00 - 77,120.00 - 975,000.00

18.3 (4161606) โครงการวิจัยการผลิต
เมล็ดพันธุพืชไรโดยการประยุกตใช
เครื่องจักรกลการเกษตร

- 749,830.00 636,260.00 13,680.00 - 120,230.00 - 1,520,000.00

18.4 (4161566) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธุพืชไร

- 411,270.00 291,800.00 6,940.00 - 60,990.00 - 771,000.00

18.5 (4161733) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการยกระดับคุณภาพ
เมล็ดพันธุขาวโพดและถ่ัวเหลืองฝกสด

- 297,626.00 246,764.00 5,370.00 - 47,240.00 - 597,000.00

18.6 (4161632) โครงการวิจัยการ
พัฒนาและขยายเครือขายผูผลิตเมล็ด
พันธุถ่ัวเหลือง

- 401,524.00 108,226.00 5,030.00 - 44,220.00 - 559,000.00

18.7 (4161724) โครงการวิจัยการ
พัฒนาและขยายเครือขายผูผลิตเมล็ด
พันธุถ่ัวเขียว

- 730,842.00 232,128.00 9,500.00 - 83,530.00 - 1,056,000.00

18.8 (4151430) โครงการวิจัยการ
พัฒนาและขยายเครือขายผูผลิตเมล็ด
พันธุถ่ัวลิสง

- 336,379.00 281,891.00 6,100.00 - 53,630.00 - 678,000.00

18.9 (4161753) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีขยายทอนพันธุมัน
สําปะหลังปลอดโรคเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต

- 218,802.00 187,908.00 4,010.00 - 35,280.00 - 446,000.00

18.10 (4161811) โครงการวิจัยการ
พัฒนาและขยายเครือขายผูผลิตทอน
พันธุมันสําปะหลังมีคุณภาพ

- 271,932.00 175,808.00 4,420.00 - 38,840.00 - 491,000.00

19. แผนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจาก
วัสดุเหลือท้ิงของมังคุด ล้ินจ่ี และทุเรียน ให
มีมูลคาเพิ่มและศักยภาพเชิงพาณิชย

- 761,151.00 405,179.00 11,520.00 - 101,150.00 - 1,279,000.00

19.1 (4151487) โครงการวิจัยการ
สรางมูลคาเพ่ิมใหกับวัสดุเหลือท้ิงจาก
มังคุดเพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑวิสาหกิจ
ชุมชน และอุตสาหกรรม

- 440,793.00 253,177.00 6,850.00 - 60,180.00 - 761,000.00

19.2 (4161570) โครงการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑจากเปลือกและเมล็ด
ลิ้นจี่เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ลดขยะ และ
ถายทอดเทคโนโลยีสูวิสาหกิจชุมชนและ
อุตสาหกรรม

- 115,310.00 135,460.00 2,480.00 - 21,750.00 - 275,000.00

19.3 (4161613) โครงการวิจัยการ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับทุเรียนเพื่อพัฒนา
เปนผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชน

- 205,048.00 16,542.00 2,190.00 - 19,220.00 - 243,000.00

20. แผนงานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชทองถ่ินเปนพืชอัตลักษณในภาคใต - 2,631,752.00 1,420,758.00 40,000.00 - 351,490.00 - 4,444,000.00
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ตอนลาง

20.1 (4161990) โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตละมุดพืชอัต
ลักษณพ้ืนถ่ินจังหวัดสงขลา

- 717,250.00 471,880.00 11,740.00 - 103,130.00 - 1,304,000.00

20.2 (4182237) โครงการวิจัยการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟโรบัสตา
อัตลักษณท่ีเหมาะสมกับเขตภาคใตตอน
ลาง

- 853,392.00 383,148.00 12,200.00 - 107,260.00 - 1,356,000.00

20.3 (4172232) โครงการวิจัยการ
พัฒนาการผลิตพืชชุมนํ้าทองถิ่นที่มี
ศักยภาพในจังหวัดพัทลุง

- 557,101.00 163,299.00 7,110.00 - 62,490.00 - 790,000.00

20.4 (4161981) โครงการวิจัยการ
พัฒนาการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มไม
ผลพ้ืนถ่ินท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ีชายแดน
ใต

- 504,009.00 402,431.00 8,950.00 - 78,610.00 - 994,000.00

21. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
จัดการศัตรูพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตมันสําปะหลัง ออย และปาลมนํ้ามัน

- 3,079,593.00 2,176,587.00 51,870.00 - 455,950.00 - 5,764,000.00

21.1 (4161699) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรค
พุมแจและไรแดงศัตรูมันสําปะหลัง

- 646,800.00 612,530.00 12,430.00 - 109,240.00 - 1,381,000.00

21.2 (4161825) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรค
และแมลงศัตรูออย

- 1,477,475.00 635,385.00 20,850.00 - 183,290.00 - 2,317,000.00

21.3 (4162042) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรค
และแมลงศัตรูปาลมนํ้ามัน

- 955,318.00 928,672.00 18,590.00 - 163,420.00 - 2,066,000.00

22. แผนงานวิจัยนวัตกรรมหุนยนต และ
เคร่ืองจักรกลเกษตรอัตโนมัติอารักขาพืช - 1,478,209.00 1,072,351.00 25,170.00 - 221,270.00 - 2,797,000.00

22.1 (4222768) โครงการวิจัยหุนยนต
อัตโนมัติกําจัดวัชพืช และใสปุยมัน
สําปะหลัง

- 363,856.00 355,634.00 7,100.00 - 62,410.00 - 789,000.00

22.2 (4161641) โครงการวิจัยเรือขับ
เคลื่อนอัตโนมัติสําหรับใหนํ้าและพนสาร
ในรองดวยระบบนํารองดวยดาวเทียม

- 307,018.00 74,142.00 3,760.00 - 33,080.00 - 418,000.00

22.3 (4162074) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเคร่ืองวัดความเขมขนไนเตรท
(NO3- )ในดินชนิดพกพาดวย Ion
Selective Electrodes (ISEs) แบบ
อัตโนมัติสําหรับระบบการทําแผนท่ี
ความเขมขนไนเตรทของแปลงเกษตร

- 506,367.00 178,473.00 6,760.00 - 59,400.00 - 751,000.00

22.4 (4161587) โครงการวิจัยและ
พัฒนารถยกสูงกําจัดวัชพืชและหยอด
ปุยตามคาวิเคราะหดินแบบอัตโนมัติ
สําหรับไรมันสําปะหลัง

- 300,968.00 464,102.00 7,550.00 - 66,380.00 - 839,000.00

เอกสารแนบ 3

พิมพจากระบบ NRIIS เมื่อวันที่ 10/10/2565 21:39 น.
กรมวิชาการเกษตร

หนา 10 / 48



23. แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุขาวโพด
ฝกสดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และ
บริโภคฝกสด

- 2,748,569.00 1,902,121.00 45,900.00 - 403,410.00 - 5,100,000.00

23.1 (4161756) โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุขาวโพดหวานลูกผสมเพื่อ
เพ่ิมผลผลิต คุณภาพบริโภค และ
ทนทานตอโรคใบไหมแผลใหญ

- 1,489,314.00 1,167,046.00 26,220.00 - 230,420.00 - 2,913,000.00

23.2 (4222673) โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุขาวโพดขาวเหนียวลูกผสม
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และคุณภาพบริโภค

- 1,259,255.00 735,075.00 19,680.00 - 172,990.00 - 2,187,000.00

24. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดาน
อารักขาพืชเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปองกันกําจัดศัตรูพืช

- 3,698,515.00 2,107,535.00 57,300.00 - 503,650.00 - 6,367,000.00

24.1 (4161544) โครงการวิจัยและ
พัฒนาการชักนําภูมิตานทานของพืชตอ
ศัตรูพืช เพ่ือประยุกตใชรวมกับระบบ
การผลิตพืชปลอดภัย

- 239,473.00 845,687.00 10,710.00 - 94,130.00 - 1,190,000.00

24.2 (4151491) โครงการวิจัยการเพิ่ม
ขีดความสามารถการปองกันกําจัดศัตรู
พืชโดยลดการใชสารเคมีเพ่ือเกษตรดีท่ี
เหมาะสมอยางยั่งยืน

- 2,464,487.00 714,383.00 31,370.00 - 275,760.00 - 3,486,000.00

24.3 (4161563) โครงการวิจัย
เทคโนโลยีการอารักขาพืชเพื่อแกปญหา
ศัตรูพืชตานทานและการใชสารกําจัด
ศัตรูพืชเกินความจําเปนในระบบการทํา
เกษตรแปลงใหญ

- 994,555.00 547,465.00 15,220.00 - 133,760.00 - 1,691,000.00

25. แผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืช
อินทรียเพื่อเพิ่มศักยภาพและขยายผลใน
พ้ืนท่ีภาคตะวันออก

- 2,830,515.00 1,658,765.00 44,300.00 - 389,420.00 - 4,923,000.00

25.1 (4162062) โครงการวิจัยและ
พัฒนาการผลิตพืชผักอินทรียในโรงเรือน
พ้ืนท่ีภาคตะวันออก

- 799,775.00 374,755.00 11,590.00 - 101,880.00 - 1,288,000.00

25.2 (4161971) โครงการวิจัยทดสอบ
และขยายผลการผลิตพืชผักอินทรีย
ระดับชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรีและ
จังหวัดระยอง

- 539,477.00 281,233.00 8,100.00 - 71,190.00 - 900,000.00

25.3 (4161996) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขมิ้นชัน และ
การจัดการโรคเหี่ยวในระบบเกษตร
อินทรียท่ีเหมาะสมในภาคตะวันออก

- 749,389.00 268,291.00 10,040.00 - 88,280.00 - 1,116,000.00

25.4 (4162088) โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรียโดยใช
ศัตรูธรรมชาติและการถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตขยายในพ้ืนท่ีจังหวัด

- 184,034.00 60,356.00 2,410.00 - 21,200.00 - 268,000.00
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ปราจีนบุรี

25.5 (4161977) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนอินทรีย
พ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี

- 316,747.00 457,453.00 7,640.00 - 67,160.00 - 849,000.00

25.6 (4162054) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะพราว
น้ําหอมอินทรียพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา

- 241,093.00 216,677.00 4,520.00 - 39,710.00 - 502,000.00

26. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชไรตระกูลถ่ัวและขาวโพดฝกสดเพ่ือ
ความมั่นคงทางอาหาร

- 4,428,329.00 2,983,601.00 73,150.00 - 642,920.00 - 8,128,000.00

26.1 (4151438) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเหลืองและ
ถ่ัวเหลืองฝกสดเพ่ือความม่ันคงทาง
อาหาร

- 1,441,510.00 716,050.00 21,290.00 - 187,150.00 - 2,366,000.00

26.2 (4161648) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเขียวเพ่ือ
ความมั่นคงทางอาหาร

- 775,604.00 432,676.00 11,930.00 - 104,790.00 - 1,325,000.00

26.3 (4161578) โครงการวิจัยการ
ทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตถ่ัวลิสงในพ้ืนท่ีภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือความ
มั่นคงทางอาหาร

- 675,843.00 818,747.00 14,750.00 - 129,660.00 - 1,639,000.00

26.4 (4151450) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขาวโพดฝกสด
เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

- 1,535,372.00 1,016,128.00 25,180.00 - 221,320.00 - 2,798,000.00

27. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชอินทรียตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ภาคเหนือตอนบน

- 902,801.00 666,909.00 15,490.00 - 135,800.00 - 1,721,000.00

27.1 (4162215) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสตรอวเบอรรี
อินทรียตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ภาคเหนือตอนบน

- 484,877.00 437,963.00 9,110.00 - 80,050.00 - 1,012,000.00

27.2 (4162096) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชาอินทรีย - 114,632.00 75,958.00 1,880.00 - 16,530.00 - 209,000.00

27.3 (4151493) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหญาหวาน
อินทรียในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม

- 90,246.00 56,060.00 1,440.00 - 12,254.00 - 160,000.00

27.4 (4161995) โครงการวิจัยการ
ศึกษาการผลิตกระเจ๊ียบแดงอินทรียใน
ภาคเหนือ

- 115,620.00 50,380.00 1,640.00 - 14,360.00 - 182,000.00

27.5 (4161809) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขมิ้นชัน
อินทรียในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง

- 97,426.00 46,548.00 1,420.00 - 12,606.00 - 158,000.00

28. แผนงานวิจัยและพัฒนาวิทยาการ
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เมล็ดพันธุพืชสวนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน

- 659,478.00 1,327,542.00 19,610.00 - 172,370.00 - 2,179,000.00

28.1 (4161560) โครงการวิจัยและ
พัฒนาการตรวจสอบความมีชีวิตและวิธี
เก็บรักษาละอองเกสรที่เหมาะสมของ
พืชผักและพืชสวน

- 61,822.00 418,748.00 4,740.00 - 41,690.00 - 527,000.00

28.2 (4161584) โครงการวิจัยและ
พัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุพืชผักและไมดอก

- 106,557.00 130,533.00 2,340.00 - 20,570.00 - 260,000.00

28.3 (4162023) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดตอ
คุณภาพเมล็ดพันธุพริกและมะเขือเทศ

- 303,181.00 733,649.00 10,230.00 - 89,940.00 - 1,137,000.00

28.4 (4162061) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการพอกเมล็ดพันธุพืช
ตระกูลผักกาดหอมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต

- 187,918.00 44,612.00 2,300.00 - 20,170.00 - 255,000.00

29. แผนงานวิจัยพัฒนาระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพปจจัยการผลิต เพื่อสราง
มาตรฐาน และยกระดับคุณภาพของหอง
ปฏิบัติการในประเทศไทย

- 410,033.00 4,146,499.00 44,890.00 - 386,578.00 - 4,988,000.00

29.1 (4162207) โครงการวิจัยพัฒนา
ระบบการรับรองมาตรฐานการตรวจ
สอบคุณภาพปุยตามมาตรฐานสากล

- 95,850.00 1,638,580.00 17,120.00 - 150,450.00 - 1,902,000.00

29.2 (4161677) โครงการวิจัยพัฒนา
และจัดทําเกณฑมาตรฐานการตรวจ
รับรองสารปรับปรุงดิน (ปูนมารล ปูนโด
โลไมทปูนขาว และยิปซัม)

- 162,544.00 812,276.00 9,620.00 - 84,560.00 - 1,069,000.00

29.3 (4161696) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคนิคการทดสอบแบบสารรวม
และสารเดี่ยวในการ วิเคราะหผลิตภัณฑ
วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่จําหนาย
ในทองตลาด

- 90,302.00 1,109,530.00 11,760.00 - 95,408.00 - 1,307,000.00

29.4 (4161697) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืชในผลิตภัณฑวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร

- 61,337.00 586,113.00 6,390.00 - 56,160.00 - 710,000.00

30. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชไรอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับพื้นที่เฉพาะ

- 5,095,275.00 3,849,555.00 88,280.00 - 775,890.00 - 9,809,000.00

30.1 (4141406) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตออยอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่
เฉพาะ

- 1,414,508.00 874,362.00 22,590.00 - 198,540.00 - 2,510,000.00

30.2 (4151477) โครงการวิจัยและ

เอกสารแนบ 3

พิมพจากระบบ NRIIS เมื่อวันที่ 10/10/2565 21:39 น.
กรมวิชาการเกษตร

หนา 13 / 48



พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขาวโพดเลี้ยง
สัตวอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับพื้นที่เฉพาะ

- 668,595.00 824,185.00 14,730.00 - 129,490.00 - 1,637,000.00

30.3 (4161803) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
เฉพาะพื้นที่

- 1,400,580.00 470,640.00 18,470.00 - 162,310.00 - 2,052,000.00

30.4 (4161650) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตปาลมนํ้ามันอยางยั่งยืน

- 1,611,592.00 1,680,368.00 32,490.00 - 285,550.00 - 3,610,000.00

31. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การเกษตรแมนยําสําหรับการผลิตพืช ใน
โรงเรือนอัจฉริยะ

- 2,231,783.00 1,952,937.00 41,310.00 - 362,970.00 - 4,589,000.00

31.1 (4162034) โครงการวิจัยและ
พัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะแบบตู
คอนเทนเนอรสําหรับการผลิตพืชผักและ
สมุนไพร

- 800,656.00 375,694.00 11,610.00 - 102,040.00 - 1,290,000.00

31.2 (4162143) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเคร่ืองดักจับแมลงอัตโนมัติ
สําหรับไมดอกเพ่ือลดการระบาดของ
เพลี้ยไฟในโรงเรือนอัจฉริยะ

- 221,889.00 265,061.00 4,810.00 - 42,240.00 - 534,000.00

31.3 (4182261) โครงการวิจัยและ
พัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะสําหรับการผลิต
หัวพันธุมันฝรั่ง

- 241,760.00 331,830.00 5,660.00 - 49,750.00 - 629,000.00

31.4 (4182250) โครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบควบคุมการระบายอากาศ
และความช้ืนสัมพัทธแบบอัตโนมัติ
ภายในโรงเรือนปลูกผักระบบเปดเขต
พ้ืนท่ีฝนตกชุก

- 344,988.00 385,442.00 7,210.00 - 63,360.00 - 801,000.00

31.5 (4182362) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชผัก
แนวต้ังในโรงเรือนโดยใชแสงธรรมชาติ
รวมกับการใชแสงเทียมแบบอัจฉริยะ

- 394,960.00 152,180.00 5,400.00 - 47,460.00 - 600,000.00

31.6 (4222580) โครงการวิจัยและ
พัฒนาหุนยนตเก็บผลสตรอเบอรร่ีในโรง
เรือน

- 227,530.00 442,730.00 6,620.00 - 58,120.00 - 735,000.00

32. แผนงานวิจัยและพัฒนาเครื่องวัด
คุณภาพและเคร่ืองจักรอัตโนมัติสําหรับคัด
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

- 1,092,597.00 3,086,623.00 41,250.00 - 362,530.00 - 4,583,000.00

32.1 (4161828) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพของ
มะพราวนํ้าหอมโดยเทคนิคที่มีศักยภาพ
ความถวงจําเพาะ การประมวลผลภาพ
และคล่ืนเสียง

- 174,014.00 636,666.00 8,000.00 - 70,320.00 - 889,000.00

32.2 (4161833) โครงการวิจัยการ
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ศึกษาวิจัยระบบตรวจวัดความสุกแกของ
ทุเรียนดวยคล่ืนเสียงสําหรับผูคาปลีก
ทุเรียนภายในประเทศ

- 204,253.00 675,727.00 8,690.00 - 76,330.00 - 965,000.00

32.3 (4222595) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเคร่ืองคัดคุณภาพผลสตรอเบอรร่ี
โดยเทคนิคการประมวลผลภาพ

- 364,916.00 735,734.00 10,860.00 - 95,490.00 - 1,207,000.00

32.4 (4222723) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเคร่ืองคัดแยกน้ําหนักเมล็ดกาแฟ
ระบบนํ้าหนักจําเพาะแบบอัตโนมัติ

- 197,404.00 497,466.00 6,860.00 - 60,270.00 - 762,000.00

32.5 (4162037) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเคร่ืองคัดแยกเมลอนโดยน้ําหนัก
อัตโนมัติ

- 152,010.00 541,030.00 6,840.00 - 60,120.00 - 760,000.00

33. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตเมล็ดพันธุมะเขือเทศเชอร่ีในระบบโรง
เรือน

- 816,008.00 1,614,192.00 23,980.00 - 210,820.00 - 2,665,000.00

33.1 (4192479) โครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบปญญาประดิษฐสําหรับโรง
เรือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เมล็ดพันธุพืชผัก

- 534,805.00 1,260,725.00 17,720.00 - 155,750.00 - 1,969,000.00

33.2 (4182259) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ
มะเขือเทศเชอร่ี เพ่ือรองรับระบบ
เทคโนโลยีแบบแมนยําในโรงเรือน

- 281,203.00 353,467.00 6,260.00 - 55,070.00 - 696,000.00

34. แผนงานวิจัยพัฒนาศักยภาพการผลิต
พืชเพื่อเสริมสรางชุมชนเขมแข็งภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนลาง

- 3,168,274.00 3,090,086.00 61,760.00 - 542,880.00 - 6,863,000.00

34.1 (4161593) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนลาง

- 1,107,946.00 1,815,594.00 28,850.00 - 253,610.00 - 3,206,000.00

34.2 (4151454) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พืชสมุนไพรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง

- 819,239.00 766,541.00 15,650.00 - 137,570.00 - 1,739,000.00

34.3 (4161572) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พืชทองถ่ินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง

- 562,244.00 209,226.00 7,610.00 - 66,920.00 - 846,000.00

34.4 (4161734) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พืชหลังนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ลาง

- 678,845.00 298,725.00 9,650.00 - 84,780.00 - 1,072,000.00

35. แผนงานวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล
แปรรูปผลิตผลเกษตรโดยใชเทคโนโลยี
สุญญากาศและอบลมรอนแบบมีระบบ - 676,612.00 1,011,288.00 16,650.00 - 146,450.00 - 1,851,000.00
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ควบคุมการทํางานอัจฉริยะ

35.1 (4232802) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเคร่ืองทอดสุญญากาศอัตโนมัติ
โดยเทคนิคการควบคุมแบบสมองกลฝง
ตัว

- 176,493.00 396,167.00 5,650.00 - 49,690.00 - 628,000.00

35.2 (4222763) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเครื่องกวนระเหยนํ้าในภาวะ
สุญญากาศแบบควบคุมการทํางาน
อัตโนมัติสําหรับทําน้ําออยเขมขนและ
น้ําเช่ือม

- 236,626.00 316,884.00 5,460.00 - 48,030.00 - 607,000.00

35.3 (4192488) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเคร่ืองอบลมรอนแบบถาด
อัจฉริยะสําหรับการลดความช้ืนผลิตผล
เกษตร

- 263,493.00 298,237.00 5,540.00 - 48,730.00 - 616,000.00

36. แผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชผัก
ดวยเทคโนโลยีเกษตรข้ันสูงเพ่ือเพ่ิมผลิต
ภาพ

- 1,689,024.00 1,395,946.00 30,450.00 - 267,580.00 - 3,383,000.00

36.1 (4161920) โครงการวิจัยการ
จัดการเทคโนโลยีการผลิตคะนา พริก
และมะเขือเทศในโรงเรือนอัจฉริยะ

- 466,063.00 430,347.00 8,850.00 - 77,740.00 - 983,000.00

36.2 (4161502) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักใน
Plant factory artificial light : PFAL
เพื่อพัฒนาเปนการคา

- 587,945.00 499,035.00 10,730.00 - 94,290.00 - 1,192,000.00

36.3 (4161858) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคนิคการพนสารควบคุมการ
เจริญเติบโตพืชสวน และสารปองกัน
กําจัดแมลงศัตรูผักดวยเคร่ืองพน
อากาศยานไรคนขับ (UAV)

- 241,634.00 183,316.00 4,190.00 - 36,860.00 - 466,000.00

36.4 (4161505) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการปองกันกําจัดแมลง
ศัตรูพืชผักแบบแมนยํา

- 393,382.00 283,248.00 6,680.00 - 58,690.00 - 742,000.00

37. แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและการใชประโยชนพืชทองถ่ินภาคใต
ตอนบน

- 5,134,241.00 2,159,109.00 71,980.00 - 632,670.00 - 7,998,000.00

37.1 (4162035) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุไมผลพื้นเมืองในเขตภาคใต
ตอนบน

- 771,545.00 95,675.00 8,560.00 - 75,220.00 - 951,000.00

37.2 (4162178) โครงการวิจัยเปรียบ
เทียบพันธุจําปาดะที่มีศักยภาพในพื้นที่
ภาคใตตอนบน

- 303,318.00 122,542.00 4,200.00 - 36,940.00 - 467,000.00

37.3 (4161700) โครงการวิจัยพันธุ
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสะตอ
ระยะที่ 2

- 567,894.00 382,306.00 9,380.00 - 82,420.00 - 1,042,000.00
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37.4 (4161910) โครงการวิจัยการผลิต
แตงโมในพื้นที่บานไมขาว จ.ภูเก็ต - 291,071.00 191,329.00 4,760.00 - 41,840.00 - 529,000.00

37.5 (4161674) โครงการวิจัยการผลิต
ทุเรียนพันธุสาลิกาในพ้ืนท่ีภาคใตตอน
บน

- 148,413.00 125,157.00 2,700.00 - 23,730.00 - 300,000.00

37.6 (4161667) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมะมวงเบาใน
พ้ืนท่ีภาคใต

- 314,139.00 223,881.00 5,310.00 - 46,670.00 - 590,000.00

37.7 (4182275) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักพ้ืนบานกิน
ยอดท่ีมีศักยภาพทางการคาในพ้ืนท่ี
จังหวัดสุราษฎรธานี

- 571,134.00 193,936.00 7,550.00 - 66,380.00 - 839,000.00

37.8 (4161969) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมันอนสูพืช
เศรษฐกิจภาคใตตอนบน

- 574,208.00 80,522.00 6,460.00 - 56,810.00 - 718,000.00

37.9 (4162153) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตเทายายมอมใน
พ้ืนท่ีภาคใตตอนบน

- 395,716.00 257,204.00 6,440.00 - 56,640.00 - 716,000.00

37.10 (4192375) โครงการวิจัยการ
ศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ และการ
จัดการหลังการเก็บเก่ียวปลาไหลเผือก
ในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน

- 198,332.00 295,918.00 4,880.00 - 42,870.00 - 542,000.00

37.11 (4161763) โครงการวิจัยการ
สํารวจและคัดเลือกพันธุฟาทะลายโจร
ทองถ่ินท่ีมีสารออกฤทธ์ิสูงในพ้ืนท่ีภาค
ใตตอนบน

- 697,031.00 115,469.00 8,020.00 - 70,480.00 - 891,000.00

37.12 (4222620) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุมะขามปอมทองถิ่นภาคใตสู
การใชประโยชนทางการแพทย

- 301,440.00 75,170.00 3,720.00 - 32,670.00 - 413,000.00

38. แผนงานวิจัยพัฒนาพันธุและ
เทคโนโลยีเพ่ือรองรับมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชสมุนไพร

- 3,018,933.00 1,216,860.00 41,800.00 - 367,407.00 - 4,645,000.00

38.1 (4182252) โครงการวิจัยและ
พัฒนาขมิ้นชันเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
อาหารและสมุนไพร

- 208,872.00 227,018.00 4,300.00 - 37,810.00 - 478,000.00

38.2 (4161950) โครงการวิจัยพัฒนา
พันธุบัวบกเพื่อเพิ่มผลผลิตและสาร
สําคัญ

- 105,427.00 36,793.00 1,400.00 - 12,380.00 - 156,000.00

38.3 (4162098) โครงการวิจัยพัฒนา
พันธุกระชายดําเพื่อเพิ่มคุณภาพ - 161,688.00 83,612.00 2,420.00 - 21,280.00 - 269,000.00

38.4 (4162051) โครงการวิจัยพัฒนา
พันธุและเทคโนโลยีการผลิตมะขามปอม
ในภาคใต

- 185,832.00 94,108.00 2,760.00 - 24,300.00 - 307,000.00

38.5 (4161827) โครงการวิจัยและ
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พัฒนาการผลิตสมุนไพรคุณภาพ (ขมิ้น
ชัน พลูคาว บัวบก) ในระบบปลูกไมใช
ดิน (substrate culture)

- 516,929.00 231,741.00 7,390.00 - 64,940.00 - 821,000.00

38.6 (4161831) โครงการวิจัยพัฒนา
พันธุและเทคโนโลยีการผลิตหญาหวาน
คุณภาพ

- 429,466.00 67,534.00 4,910.00 - 43,090.00 - 545,000.00

38.7 (4141297) โครงการวิจัยการ
ประเมินความตองการธาตุอาหารและ
การจัดการปุยตอผลผลิตและคุณภาพ
ปริมาณสารสําคัญของพืชสมุนไพรที่ใช
ประโยชนจากใบ (ฟาทะลายโจร
พลูคาว วานหางจระเข)

- 504,157.00 269,133.00 7,630.00 - 67,080.00 - 848,000.00

38.8 (4162040) โครงการวิจัยและ
พัฒนาการผลิตมะแขวนเชิงการคา - 433,075.00 77,585.00 5,040.00 - 44,300.00 - 560,000.00

38.9 (4161938) โครงการวิจัยพันธุ
กระดอมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสูง - 113,183.00 45,540.00 1,570.00 - 13,707.00 - 174,000.00

38.10 (4161731) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุจันทนเทศคุณภาพ - 360,304.00 83,796.00 4,380.00 - 38,520.00 - 487,000.00

39. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชไรในระบบอินทรีย - 1,372,859.00 391,661.00 17,410.00 - 153,070.00 - 1,935,000.00

39.1 (4161671) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตออยอินทรีย - 197,043.00 138,537.00 3,310.00 - 29,110.00 - 368,000.00

39.2 (4161795) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง
อินทรีย

- 319,318.00 52,742.00 3,670.00 - 32,270.00 - 408,000.00

39.3 (4161652) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตงาอินทรียใน
สภาพนาอินทรีย

- 500,477.00 135,103.00 6,270.00 - 55,150.00 - 697,000.00

39.4 (4161751) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถ่ัวลิสงอินทรีย
ในสภาพนาอินทรีย

- 356,021.00 65,279.00 4,160.00 - 36,540.00 - 462,000.00

40. แผนงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและ
นวัตกรรมการผลิตพืชปลอดภัย - 2,796,914.00 3,708,576.00 64,210.00 - 564,300.00 - 7,134,000.00

40.1 (4192398) โครงการวิจัย
เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการ
จัดการโรคใบดางมันสําปะหลัง

- 1,318,108.00 996,292.00 22,840.00 - 200,760.00 - 2,538,000.00

40.2 (4161984) โครงการวิจัย
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ
ชักนําการผลิตสารสําคัญทางเภสัชภัณฑ
จากพืชสมุนไพร

- 343,368.00 401,642.00 7,350.00 - 64,640.00 - 817,000.00

40.3 (4161994) โครงการวิจัยและ
พัฒนาชุดตรวจสารพิษตกคางทางการ
เกษตรอยางรวดเร็ว เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตพืชปลอดภัย

- 291,728.00 459,692.00 7,420.00 - 65,160.00 - 824,000.00
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40.4 (4162024) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการกลายพันธุแบบ
แมนยําเพ่ือการผลิตพืชปลอดภัยและ
ย่ังยืน

- 843,710.00 1,850,950.00 26,600.00 - 233,740.00 - 2,955,000.00

41. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตเมล็ดพันธุพืชผักและพืชไรในระบบ
เกษตรอินทรีย

- 911,419.00 1,095,671.00 19,810.00 - 174,100.00 - 2,201,000.00

41.1 (4161764) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุพืช
ผักในระบบเกษตรอินทรีย

- 534,446.00 624,574.00 11,440.00 - 100,540.00 - 1,271,000.00

41.2 (4161884) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุพืช
ไรบางชนิดในระบบเกษตรอินทรีย

- 376,973.00 471,097.00 8,370.00 - 73,560.00 - 930,000.00

42. แผนงานวิจัยการบริหารศัตรูพืชแบบ
ผสมผสานในพืชผักสําหรับสงออกกลุม
สหภาพยุโรป (EU) เพ่ือการผลิตท่ีย่ังยืน

- 1,088,797.00 260,813.00 13,320.00 - 117,070.00 - 1,480,000.00

42.1 (4161695) โครงการวิจัยการ
ทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัด
แมลงศัตรูพืชเพ่ือทดแทนสารปองกัน
กําจัดแมลงศัตรูพืชท่ีกลุมสหภาพยุโรป
(EU) หามใช

- 449,860.00 98,190.00 5,410.00 - 47,540.00 - 601,000.00

42.2 (4161710) โครงการวิจัยการ
บริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานในพืชผัก
เศรษฐกิจ เพ่ือสงออกกลุมสหภาพยุโรป
(EU)

- 638,937.00 162,623.00 7,910.00 - 69,530.00 - 879,000.00

43. แผนงานวิจัยการปรับปรุงพันธุพืชสวน
เศรษฐกิจเพื่อสรางรายไดที่มั่นคงของ
เกษตรกรและความเปนอยูท่ีดีของคนไทย

- 4,508,965.00 3,801,185.00 82,020.00 - 720,830.00 - 9,113,000.00

43.1 (4162109) โครงการวิจัยอนุรักษ
เชื้อพันธุกรรมทุเรียนเพื่อประโยชนใน
การปรับปรุงพันธุ

- 274,309.00 265,531.00 5,330.00 - 46,830.00 - 592,000.00

43.2 (4162027) โครงการวิจัยและ
ปรับปรุงพันธุทุเรียนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การแขงขัน

- 234,521.00 187,689.00 4,170.00 - 36,620.00 - 463,000.00

43.3 (4151498) โครงการวิจัยการคัด
เลือกพันธุทุเรียนลูกผสมใหมและตนตอ
เพื่อตานทานโรครากเนาโคนเนา

- 303,682.00 224,308.00 5,210.00 - 45,800.00 - 579,000.00

43.4 (4161688) โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุกลวยตานทานโรคตาย
พราย

- 352,880.00 220,710.00 5,660.00 - 49,750.00 - 629,000.00

43.5 (4161728) โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุและพัฒนาพันธุมันฝรั่งให
ตานทานตอโรคเห่ียวเขียว

- 461,224.00 323,936.00 7,750.00 - 68,090.00 - 861,000.00

43.6 (4161589) โครงการวิจัยการ
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ปรับปรุงพันธุมะเขือเทศสายพันธุดีของ
กรมวิชาการเกษตรตานทานโรคเหี่ยว
เขียวและหงิกเหลือง

- 125,935.00 156,755.00 2,790.00 - 24,520.00 - 310,000.00

43.7 (4162100) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุฝรั่งวิตามินซีสูง - 113,278.00 111,962.00 2,220.00 - 19,540.00 - 247,000.00

43.8 (4162175) โครงการวิจัยการ
พัฒนาพันธุถ่ัวลันเตาฝกสดท่ีมีศักยภาพ
ทางการคา

- 91,343.00 146,677.00 2,350.00 - 20,630.00 - 261,000.00

43.9 (4141403) โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุมันเทศเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และคุณคาทางอาหารสูง

- 274,197.00 155,303.00 4,240.00 - 37,260.00 - 471,000.00

43.10 (4161661) โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุมะมวงเพ่ือบริโภคผลสด - 375,077.00 207,613.00 5,750.00 - 50,560.00 - 639,000.00

43.11 (4161679) โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุสับปะรดเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถการแขงขันในตลาดโลก

- 532,851.00 624,349.00 11,420.00 - 100,380.00 - 1,269,000.00

43.12 (4161694) โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุสมโอเน้ือสีแดงเพ่ือการสง
ออก

- 356,502.00 336,538.00 6,840.00 - 60,120.00 - 760,000.00

43.13 (4161915) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุไมผลและพืชสวน
อุตสาหกรรมพันธุใหมสูการรับรองพันธุ
ในป 2567

- 416,048.00 525,032.00 9,290.00 - 81,630.00 - 1,032,000.00

43.14 (4161813) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุพืชผักและสมุนไพรพันธุใหม
สูการรับรองพันธุในป 2567

- 323,051.00 121,959.00 4,390.00 - 38,600.00 - 488,000.00

43.15 (4161702) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุไมดอกพันธุใหมสูการรับรอง
พันธุในป 2567

- 274,067.00 192,823.00 4,610.00 - 40,500.00 - 512,000.00

44. แผนงานวิจัยการพัฒนากระบวนงาน
ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
สินคาพืช การอนุญาต และการรับรองภาย
ใตพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และที่
แกไขเพ่ิมเติม

- 390,579.00 96,031.00 4,800.00 - 42,590.00 - 534,000.00

44.1 (4161721) โครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบการตรวจรับรองโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาพืชตาม
ประกาศกําหนดเง่ือนไขการนําเขาส่ิง
ตองหามที่ผานการวิเคราะหความเสี่ยง
ศัตรูพืชเพ่ือการคา : กรณีศึกษาโรงงาน
แปรรูปมะพราว

- 122,857.00 28,463.00 1,490.00 - 13,190.00 - 166,000.00

44.2 (4161901) โครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบการตรวจรับรองโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาพืชตาม
ประกาศกําหนดเง่ือนไขการนําเขาส่ิง - 67,461.00 19,139.00 860.00 - 7,540.00 - 95,000.00
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ตองหามที่ผานการวิเคราะหความเสี่ยง
ศัตรูพืชเพ่ือการคา : กรณีศึกษาโรงงาน
แปรรูปมันฝรั่ง

44.3 (4161767) โครงการวิจัยการ
วิเคราะหตนทุนการใหบริการออกใบ
อนุญาตและใบรับรองภายใตพระราช
บัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม

- 82,665.00 23,835.00 1,050.00 - 9,450.00 - 117,000.00

44.4 (4161626) โครงการวิจัยการ
ศึกษาความพึงพอใจและความเต็มใจที่
จะจายของผูรับบริการตอการใหบริการ
ออกใบอนุญาตและใบรับรองภายใตพระ
ราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม

- 117,596.00 24,594.00 1,400.00 - 12,410.00 - 156,000.00

45. แผนงานวิจัยและพัฒนาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชดวยการประยุกต
ใชปญญาประดิษฐ

- 710,767.00 75,151.00 7,760.00 - 68,322.00 - 862,000.00

45.1 (4182286) โครงการวิจัยพัฒนา
ระบบแนะนําพันธุพืชดวยเทคนิคตนไม
ตัดสินใจ

- 295,168.00 23,982.00 3,150.00 - 27,700.00 - 350,000.00

45.2 (4161658) โครงการวิจัยพัฒนา
โมเดลการคัดแยกสับปะรดดวยโครงขาย
ประสาทเทียม

- 120,429.00 27,189.00 1,460.00 - 12,922.00 - 162,000.00

45.3 (4222610) โครงการวิจัยพัฒนา
ระบบแนะนําการอารักขาพืชดวย
เทคนิคตนไมตัดสินใจ

- 295,170.00 23,980.00 3,150.00 - 27,700.00 - 350,000.00

46. แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุพืชไรอื่น
เพื่อเพิ่มมูลคาและคุณคา - 3,837,525.00 2,803,825.00 65,550.00 - 576,100.00 - 7,283,000.00

46.1 (4161654) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุพืชเสนใย - 998,114.00 700,756.00 16,770.00 - 147,360.00 - 1,863,000.00

46.2 (4161647) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุพืชนํ้ามัน - 1,057,635.00 791,685.00 18,250.00 - 160,430.00 - 2,028,000.00

46.3 (4161792) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุมันสําปะหลังเพื่อบริโภค
สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร

- 798,422.00 811,078.00 15,890.00 - 139,610.00 - 1,765,000.00

46.4 (4192434) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุออยคั้นนํ้าเพื่อเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพ

- 389,669.00 263,251.00 6,440.00 - 56,640.00 - 716,000.00

46.5 (4161704) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุถั่วหรั่ง - 361,604.00 175,506.00 5,300.00 - 46,590.00 - 589,000.00

46.6 (4161662) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุพืชไรเฉพาะกลุม (ออย
อาหารสัตว/ ขาวฟาง) เพ่ือผลผลิตและ
คุณคาทางโภชนาการ

- 232,081.00 61,549.00 2,900.00 - 25,470.00 - 322,000.00
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47. แผนงานวิจัยการพัฒนากฎหมายวา
ดวยพันธุพืชเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ทางการคาเมล็ดพันธุพืช

- 958,679.00 762,981.00 17,000.00 - 149,340.00 - 1,888,000.00

47.1 (4161908) โครงการวิจัยการ
พัฒนากฎหมายวาดวยพันธุพืชเพื่อยก
ระดับมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุพริก
และเพิ่มมูลคาทางการคา

- 335,153.00 86,147.00 4,160.00 - 36,540.00 - 462,000.00

47.2 (4161997) โครงการวิจัยการ
พัฒนาหลักเกณฑเพื่อรองรับระบบการ
ควบคุมและเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการคาของเมล็ดพันธุดาวเรือง

- 311,763.00 338,417.00 6,420.00 - 56,400.00 - 713,000.00

47.3 (4161635) โครงการวิจัยการ
พัฒนาหลักเกณฑเพื่อรองรับระบบการ
ควบคุมและเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการคาของเมล็ดพันธุสควอช

- 311,763.00 338,417.00 6,420.00 - 56,400.00 - 713,000.00

48. แผนงานวิจัยและพัฒนาการกักกันพืช
เพื่อการคาสินคาเกษตรดานพืชระหวาง
ประเทศ

- 4,146,133.00 4,025,427.00 80,660.00 - 708,780.00 - 8,961,000.00

48.1 (4161777) โครงการวิจัยการ
ศึกษาชนิดของศัตรูพืชในประเทศเพ่ือ
การจัดทําบัญชีรายช่ือศัตรูพืช

- 276,161.00 169,759.00 4,400.00 - 38,680.00 - 489,000.00

48.2 (4161681) โครงการวิจัยการ
ศึกษาความเส่ียงศัตรูพืชท่ีสัมพันธกับ
การนําเขาสินคาเกษตรจากประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

- 508,656.00 343,984.00 8,420.00 - 73,940.00 - 935,000.00

48.3 (4162012) โครงการวิจัยการ
ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชกักกันท่ีติดมากับ
เมล็ดพันธุผักและหัวพันธุมันฝรั่งนําเขา

- 44,519.00 434,241.00 4,730.00 - 41,510.00 - 525,000.00

48.4 (4161607) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยศัตรู
พืชและชีวภัณฑเพื่อการคาสินคาเกษตร
ดานพืช

- 809,277.00 830,323.00 16,180.00 - 142,220.00 - 1,798,000.00

48.5 (4162005) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีกําจัดแมลงวันผลไม
Bactrocera dorsalis (Hendel) ดวย
วิธีการอบไอนํ้าปรับสภาพ
ความชื้นสัมพัทธในผลมะละกอและ
มะมวงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสงออก

- 528,389.00 956,171.00 14,650.00 - 128,790.00 - 1,628,000.00

48.6 (4161675) โครงการวิจัยการ
สํารวจและเฝาระวังศัตรูพืชกักกันของ
พืชและผลผลิตพืชในประเทศไทย

- 1,093,287.00 744,203.00 18,140.00 - 159,370.00 - 2,015,000.00

48.7 (4161729) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
อุบัติใหมในขาวโพดและกลวยเพื่อการ
สงออก

- 885,844.00 546,746.00 14,140.00 - 124,270.00 - 1,571,000.00
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49. แผนงานวิจัยพัฒนาพันธุและ
เทคโนโลยีการผลิตไมดอกเขตรอนเพ่ือการ
แขงขัน

- 1,787,342.00 1,935,928.00 36,760.00 - 322,970.00 - 4,083,000.00

49.1 (4161856) โครงการวิจัยพัฒนา
พันธุปทุมมาและกระเจียวเพื่อการคา - 297,580.00 379,050.00 6,680.00 - 58,690.00 - 742,000.00

49.2 (4162016) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปทุมมาที่มี
ศักยภาพทางการคา

- 477,482.00 703,428.00 11,660.00 - 102,430.00 - 1,295,000.00

49.3 (4161993) โครงการวิจัยการ
พัฒนาพันธุและเทคโนโลยีการผลิตไม
ดอกสกุลพลับพลึง

- 309,650.00 291,290.00 5,930.00 - 52,130.00 - 659,000.00

49.4 (4182244) โครงการวิจัยการ
ศึกษาศักยภาพของกลวยไมดินใบหมาก
ลูกผสมและหงสเหินเพ่ือการผลิตเชิงการ
คาในพ้ืนท่ีภาคใต

- 150,346.00 100,424.00 2,480.00 - 21,750.00 - 275,000.00

49.5 (4162060) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุหนาวัวตัดดอก - 244,845.00 297,735.00 5,360.00 - 47,060.00 - 595,000.00

49.6 (4161876) โครงการวิจัยและ
พัฒนาพันธุกระทือเพ่ือเปนไมตัดดอก
และไมกระถางเชิงการคา

- 307,439.00 164,001.00 4,650.00 - 40,910.00 - 517,000.00

50. แผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชที่มี
ศักยภาพในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคตะวัน
ตก

- 2,495,633.00 2,921,947.00 53,470.00 - 469,950.00 - 5,941,000.00

50.1 (4161860) โครงการวิจัยการ
ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดท่ี
เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันตก

- 265,452.00 868,948.00 11,200.00 - 98,400.00 - 1,244,000.00

50.2 (4172224) โครงการวิจัยการ
ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกลวยน้ําวาท่ี
เหมาะสมในพื้นที่ภาคกลางและภาค
ตะวันตก

- 192,998.00 368,732.00 5,540.00 - 48,730.00 - 616,000.00

50.3 (4161807) โครงการวิจัยการ
พัฒนาการควบคุมศัตรูพืชของเมลอน
และสมโอในพื้นที่ภาคกลางและภาค
ตะวันตก

- 155,154.00 284,396.00 4,340.00 - 38,110.00 - 482,000.00

50.4 (4161689) โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดในพื้นที่
ภาคกลางและภาคตะวันตก

- 814,295.00 872,705.00 16,650.00 - 146,350.00 - 1,850,000.00

50.5 (4161854) โครงการวิจัยการคัด
เลือกและปรับปรุงพันธุขาวโพดพื้นเมือง
ในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคตะวันตก

- 249,342.00 131,818.00 3,760.00 - 33,080.00 - 418,000.00

50.6 (4161859) โครงการวิจัย
เทคโนโลยีการผลิตไมดอกที่เหมาะสม
ในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคตะวันตก

- 233,471.00 243,449.00 4,710.00 - 41,370.00 - 523,000.00
ในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคตะวันตก

50.7 (4151492) โครงการวิจัยการ

เอกสารแนบ 3

พิมพจากระบบ NRIIS เมื่อวันที่ 10/10/2565 21:39 น.
กรมวิชาการเกษตร

หนา 23 / 48



พัฒนาและขยายผลชุดเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชสมุนไพรที่เหมาะสมในพื้นที่ภาค
กลางและภาคตะวันตก

- 584,921.00 151,899.00 7,270.00 - 63,910.00 - 808,000.00

51. แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบการผลิต
พืชท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน - 3,333,546.00 2,234,162.00 54,950.00 - 482,342.00 - 6,105,000.00

51.1 (4161869) โครงการวิจัยระบบ
การเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ภาค
ใตตอนบน

- 211,382.00 13,566.00 2,210.00 - 18,842.00 - 246,000.00

51.2 (4182229) โครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบการผลิตพืชแบบผสมผสาน
ในสวนปาลมน้ํามันเขตพ้ืนท่ีภาคใต

- 939,076.00 1,405,414.00 23,140.00 - 203,370.00 - 2,571,000.00

51.3 (4222725) โครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบการผลิตแบบผสมผสานใน
สวนสะตอเขตพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน

- 70,051.00 34,759.00 1,040.00 - 9,150.00 - 115,000.00

51.4 (4162008) โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการผลิตมะพราวใน
พ้ืนท่ีภาคใตตอนบน

- 375,538.00 120,532.00 4,900.00 - 43,030.00 - 544,000.00

51.5 (4161832) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตกลวยหอมทองคุณภาพในพ้ืนท่ีภาค
ใตตอนบน

- 969,891.00 194,609.00 11,490.00 - 101,010.00 - 1,277,000.00

51.6 (4162130) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตผักเศรษฐกิจตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรียของเกษตรผูปลูกผักบาน
คลองไมแดง จังหวัดสุราษฎรธานี

- 767,608.00 465,282.00 12,170.00 - 106,940.00 - 1,352,000.00

52. แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบ
จากการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรตอ
เกษตรกร ผูบริโภค และส่ิงแวดลอม

- 1,993,091.00 3,176,469.00 51,030.00 - 448,410.00 - 5,669,000.00

52.1 (4161687) โครงการวิจัยการ
ประเมินความเสี่ยงจากการใชสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีเปนสารเฝาระวัง
ตอผูใช ผูบริโภค และส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพ

- 178,214.00 405,406.00 5,760.00 - 50,620.00 - 640,000.00

52.2 (4161798) โครงการวิจัยการ
ศึกษาผลกระทบจากการใชสารไกลโฟ
เซต 2,4-D อะทราซีน และกลูโฟซิเนต-
แอมโมเนียม ตอจุลินทรียดินในแปลง
ปลูกพืชไร จังหวัดลพบุรี สุพรรณบุรี
นครราชสีมา และขอนแกน

- 949,796.00 775,514.00 17,030.00 - 149,660.00 - 1,892,000.00

52.3 (4161720) โครงการวิจัยการ
ประเมินและการจัดการความเสี่ยงจาก
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในการปลูก
ผักและผลไมเชิงพาณิชยในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

- 208,729.00 333,851.00 5,360.00 - 47,060.00 - 595,000.00
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52.4 (4161686) โครงการวิจัยการ
ตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลิตผล
เกษตรและส่ิงแวดลอม

- 656,352.00 1,661,698.00 22,880.00 - 201,070.00 - 2,542,000.00

53. แผนงานวิจัยและพัฒนาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่
ภาคเหนือตอนลาง

- 1,766,845.00 1,232,375.00 29,610.00 - 260,170.00 - 3,289,000.00

53.1 (4151462) โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังใน
พ้ืนท่ีแหงแลงซ้ําซากเพ่ือสรางมูลคาของ
ชุมชนในเขตภาคเหนือตอนลาง

- 673,387.00 457,373.00 11,160.00 - 98,080.00 - 1,240,000.00

53.2 (4161708) โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตถ่ัวเขียวในสภาพ
แหงแลงหลังนาโดยการใชปุยทางใบ

- 80,592.00 29,728.00 1,090.00 - 9,590.00 - 121,000.00

53.3 (4161941) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
มะมวงหิมพานตและมะขามหวานเพื่อ
ลดผลกระทบจากปญหาภัยแลงจังหวัด
อุตรดิตถ

- 339,022.00 112,368.00 4,460.00 - 39,150.00 - 495,000.00

53.4 (4161640) โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตขาตาแดงในพื้นที่
นาจังหวัดพิจิตร

- 308,639.00 322,391.00 6,230.00 - 54,740.00 - 692,000.00

53.5 (4161866) โครงวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตกระชายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในจังหวัดพิจิตร

- 202,485.00 198,755.00 3,960.00 - 34,800.00 - 440,000.00

53.6 (4161621) โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตตะไครในจังหวัด
เพชรบูรณ

- 162,720.00 111,760.00 2,710.00 - 23,810.00 - 301,000.00

54. แผนงานวิจัยการกําหนดคาปริมาณ
สารพิษตกคางสูงสุดและระยะเวลาเก็บ
ผลผลิตท่ีปลอดภัยหลังการพนสารคร้ัง
สุดทาย เพื่อลดความเสี่ยงของสารพิษ
ตกคางในผลิตผลทางเกษตร

- 1,924,789.00 2,132,630.00 40,050.00 - 352,531.00 - 4,450,000.00

54.1 (4161692) โครงการวิจัยการ
สลายตัวของวัตถุอันตรายทางการ
เกษตรในมะมวง

- 831,277.00 813,803.00 16,240.00 - 142,680.00 - 1,804,000.00

54.2 (4161643) โครงการวิจัยการ
สลายตัวของวัตถุอันตรายทางการ
เกษตรในพริก คะนา และมะเขือเทศ

- 1,093,512.00 1,318,827.00 23,810.00 - 209,851.00 - 2,646,000.00

55. แผนงานวิจัยการพัฒนาและประยุกต
ใชแบบจําลองพืชเพ่ือกําหนดเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชไรเศรษฐกิจในเขตภาคกลางและ
ภาคตะวันตก

- 2,683,398.00 1,714,692.00 43,400.00 - 381,510.00 - 4,823,000.00

55.1 (4161657) โครงการวิจัยการ
พัฒนาและประยุกตใชแบบจําลองพืช
เพ่ือกําหนดเทคโนโลยีการผลิตขาวโพด - 1,296,148.00 827,672.00 20,960.00 - 184,220.00 - 2,329,000.00
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ในแหลงปลูกสําคัญเขตภาคกลางและ
ภาคตะวันตก

55.2 (4161885) โครงการวิจัยการ
พัฒนาและประยุกตใชแบบจําลองพืช
เพ่ือกําหนดเทคโนโลยีการผลิตมัน
สําปะหลังในแหลงปลูกสําคัญเขตภาค
กลางและภาคตะวันตก

- 719,805.00 452,885.00 11,570.00 - 101,740.00 - 1,286,000.00

55.3 (4161863) โครงการวิจัยการ
พัฒนาและประยุกตใชแบบจําลองพืช
เพ่ือกําหนดเทคโนโลยีการผลิตออยใน
แหลงปลูกท่ีสําคัญเขตภาคกลางและ
ภาคตะวันตก

- 667,445.00 434,135.00 10,870.00 - 95,550.00 - 1,208,000.00

56. แผนงานวิจัยและพัฒนาการใช
ประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมพืชและ
ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการคุมครองตาม
กฎหมาย

- 4,374,479.00 1,230,061.00 55,310.00 - 486,150.00 - 6,146,000.00

56.1 (4161545) โครงการวิจัยและ
พัฒนาการคุมครองพันธุพืชและการขึ้น
ทะเบียนชุมชนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ท้ังในประเทศและตางประเทศ

- 1,361,410.00 131,370.00 14,730.00 - 129,490.00 - 1,637,000.00

56.2 (4161586) โครงการวิจัยและ
พัฒนาแนวทางการใชประโยชนพืช
อนุรักษและพืชท่ีใกลสูญพันธุเพ่ือ
กําหนดมาตรการควบคุมการคาระหวาง
ประเทศอยางย่ังยืน

- 728,164.00 77,056.00 7,950.00 - 69,830.00 - 883,000.00

56.3 (4161945) โครงการวิจัยและ
จําแนกความหลากหลายของพืชพื้น
เมืองทั่วไปจากฐานทรัพยากรชีวภาพ
และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน

- 1,904,605.00 544,745.00 24,170.00 - 212,480.00 - 2,686,000.00

56.4 (4161605) โครงการวิจัยการ
สรางฐานพันธุกรรมพืชสวนเพื่อการใช
ประโยชนอยางคุมคาและยั่งยืน

- 380,300.00 476,890.00 8,460.00 - 74,350.00 - 940,000.00

57. แผนงานวิจัยและพัฒนาการควบคุม
หองปฏิบัติการทดสอบยาง เพ่ือยกระดับ
สินคายางและปรับปรุงกฎระเบียบและ
กฎหมาย

- 850,622.00 662,228.00 14,940.00 - 131,210.00 - 1,659,000.00

57.1 (4161906) โครงการวิจัยและ
พัฒนาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติ
การทดสอบยางแทงเพ่ือการลดตนทุน
และสนับสนุนการสงออก

- 615,664.00 501,426.00 11,030.00 - 96,880.00 - 1,225,000.00

57.2 (4161801) โครงการวิจัยการ
พัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบ
นํ้ายางขนเพื่อการสงออก

- 234,958.00 160,802.00 3,910.00 - 34,330.00 - 434,000.00

58. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตทุเรียนสมัยใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ - 1,794,668.00 926,442.00 26,850.00 - 236,040.00 - 2,984,000.00
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การผลิตทุเรียนคุณภาพ

58.1 (4161558) โครงการวิจัยการ
ออกแบบและจัดการสวนทุเรียนสมัย
ใหมในระยะปลูกชิด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ

- 700,262.00 354,808.00 10,410.00 - 91,520.00 - 1,157,000.00

58.2 (4151453) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียน
คุณภาพ โดยการประยุกตใชถานชีวภาพ
จากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร

- 509,217.00 90,813.00 5,920.00 - 52,050.00 - 658,000.00

58.3 (4162210) โครงการวิจัยศึกษา
การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาท่ีมีผลตอ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนใน
ระยะปลูกชิด

- 585,189.00 480,821.00 10,520.00 - 92,470.00 - 1,169,000.00

59. แผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชอัต
ลักษณพ้ืนถ่ินภาคเหนือตอนลางเพ่ือสราง
มูลคา

- 3,946,913.00 1,673,147.00 55,480.00 - 487,460.00 - 6,163,000.00

59.1 (4161934) โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสมโอทาขอยเมือง
พิจิตรสูระดับพรีเมียมเพื่อสรางมูลคา

- 366,078.00 310,552.00 6,680.00 - 58,690.00 - 742,000.00

59.2 (4161706) โครงการวิจัย
เทคโนโลยีการผลิตมะขามหวาน
เพชรบูรณเพื่อสรางมูลคา

- 527,127.00 307,273.00 8,240.00 - 72,360.00 - 915,000.00

59.3 (4172225) โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตกลวยตานีเพ่ือ
สรางเสถียรภาพดานรายได

- 461,270.00 177,060.00 6,300.00 - 55,370.00 - 700,000.00

59.4 (4161992) โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสมเขียวหวานสี
ทองเพื่อเพิ่มมูลคา

- 445,046.00 155,894.00 5,930.00 - 52,130.00 - 659,000.00

59.5 (4172226) โครงการวิจัยพันธุ
และพัฒนาการผลิตละมุดจังหวัดสุโขทัย
เพื่อเพิ่มมูลคา

- 550,501.00 238,289.00 7,790.00 - 68,420.00 - 865,000.00

59.6 (4162086) โครงการวิจัยพันธุ
และเทคโนโลยีการผลิตมะปรางเชิง
พาณิชย เพื่อเพิ่มมูลคาการผลิต

- 603,349.00 337,731.00 9,290.00 - 81,630.00 - 1,032,000.00

59.7 (4162041) โครงการวิจัยการ
พัฒนาพันธุและเทคโนโลยีการผลิตบุก
เพื่อเพิ่มมูลคาในพื้นที่จังหวัดตาก

- 378,425.00 72,065.00 4,450.00 - 39,060.00 - 494,000.00

59.8 (4161983) โครงการวิจัยการ
พัฒนาเพกาเพื่อใชประโยชนในเชิง
พาณิชยในเขตภาคเหนือตอนลางเพ่ือ
สรางมูลคา

- 615,117.00 74,283.00 6,800.00 - 59,800.00 - 756,000.00

60. แผนงานวิจัยและพัฒนาพืชสวน
อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการ
เกษตรและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดวย
เทคโนโลยีสมัยใหม

- 3,329,815.00 2,268,385.00 55,260.00 - 485,540.00 - 6,139,000.00
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60.1 (4161929) โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุกาแฟเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขัน

- 619,171.00 621,939.00 12,250.00 - 107,640.00 - 1,361,000.00

60.2 (4161868) โครงการวิจัยและ
พัฒนาคําแนะนําการจัดการดินและธาตุ
อาหารในการผลิตกาแฟอะราบิกา

- 834,087.00 125,233.00 9,470.00 - 83,210.00 - 1,052,000.00

60.3 (4161770) โครงการวิจัยการ
จัดการนํ้าเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
ของกาแฟอะราบิกา

- 689,799.00 182,891.00 8,610.00 - 75,700.00 - 957,000.00

60.4 (4162036) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตโกโก
เพื่อรองรับเกษตรกรรมยั่งยืน

- 729,868.00 631,612.00 13,440.00 - 118,080.00 - 1,493,000.00

60.5 (4161857) โครงการวิจัย
นวัตกรรมการแปรรูปกาแฟและโกโก
คุณภาพและการใชประโยชนจากวัสดุ
เหลือใชสูระบบการพัฒนาเกษตร
หมุนเวียน

- 253,255.00 331,275.00 5,770.00 - 50,700.00 - 641,000.00

60.6 (4162026) โครงการวิจัยพันธุ
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิต
มะคาเดเมียอยางยั่งยืน

- 203,635.00 375,435.00 5,720.00 - 50,210.00 - 635,000.00

61. แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีลด
การสูญเสียหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือสินคา
เกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ

- 2,116,344.00 2,790,566.00 48,430.00 - 425,660.00 - 5,381,000.00

61.1 (4161781) โครงการวิจัยการ
พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการ
เก็บเก่ียวผลไมบางชนิดเพ่ือการสงออก
และวางจําหนาย

- 525,275.00 1,180,885.00 16,840.00 - 148,000.00 - 1,871,000.00

61.2 (4161812) โครงการวิจัยการ
พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวพริกและกระเทียมเพื่อการสง
ออกและวางจําหนาย

- 305,937.00 200,163.00 5,000.00 - 43,900.00 - 555,000.00

61.3 (4161806) โครงการวิจัยการ
พัฒนาชุดตรวจสอบสารโอคราทอกซิน
เอ ในผลิตผลเกษตรดวยวิธีทางภูมิคุมกัน
วิทยา

- 139,678.00 203,182.00 3,380.00 - 29,760.00 - 376,000.00

61.4 (4161738) โครงการวิจัยการ
ศึกษาอัตรา ระยะเวลา และวิธีการใชที่
เหมาะสมของสารรมชนิดตางๆ ในการ
กําจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร เพ่ือ
สินคาเกษตรปลอดภัย

- 206,318.00 299,782.00 5,000.00 - 43,900.00 - 555,000.00

61.5 (4161664) โครงการวิจัยการ
ปองกันกําจัดแมลงศัตรูกาแฟโดยลดการ
ใชสารเคมี

- 400,200.00 265,490.00 6,570.00 - 57,740.00 - 730,000.00

61.6 (4151439) โครงการวิจัยและ
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พัฒนาอาหารดัชนีไกลซีมิกตํ่าจากแปง
ตานทานการยอยเพ่ือผูบริโภคท่ีตองการ
ควบคุมน้ําตาล

- 285,678.00 214,042.00 4,930.00 - 43,350.00 - 548,000.00

61.7 (4161519) โครงการวิจัยและ
พัฒนาอาหารสุขภาพเพื่อผูสูงอายุ - 253,258.00 427,022.00 6,710.00 - 59,010.00 - 746,000.00

62. แผนงานวิจัยและพัฒนาการควบคุม
สภาพแวดลอมดวยระบบอัตโนมัติสําหรับ
การผลิตพืชในโรงเรือน

- 122,083.00 542,707.00 6,560.00 - 57,650.00 - 729,000.00

62.1 (4161940) โครงการวิจัยและ
พัฒนาการควบคุมสภาพแวดลอมดวย
ระบบอัตโนมัติสําหรับการผลิตพืชในโรง
เรือนอีแวปโดยใชหลักการแรงดึงระเหย
น้ําของอากาศ

- 66,336.00 292,054.00 3,540.00 - 31,070.00 - 393,000.00

62.2 (4161867) โครงการวิจัยและ
พัฒนาการควบคุมสภาพแวดลอมดวย
ระบบอัตโนมัติสําหรับการผลิตพืชในโรง
เรือนระบบเปดโดยใชหลักการแรงดึง
ระเหยนํ้าของอากาศ

- 55,747.00 250,653.00 3,020.00 - 26,580.00 - 336,000.00

63. แผนงานวิจัยมะพราวเพื่อเพิ่มมูลคา
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน - 3,500,184.00 2,171,826.00 55,980.00 - 492,010.00 - 6,220,000.00

63.1 (4161582) โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุมะพราวอุตสาหกรรมเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่ม (ระยะที่ 1)

- 332,953.00 408,417.00 7,320.00 - 64,310.00 - 813,000.00

63.2 (4161601) โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุมะพราวออนเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม (ระยะที่ 1)

- 446,343.00 458,257.00 8,930.00 - 78,470.00 - 992,000.00

63.3 (4161510) โครงการวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุมะพราวกะทิเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม (ระยะที่ 1)

- 485,791.00 191,749.00 6,690.00 - 58,770.00 - 743,000.00

63.4 (4161600) โครงการวิจัยการ
ศึกษาการจัดการดิน ปุย และนํ้าเพื่อ
ผลิตมะพราวคุณภาพ

- 694,530.00 291,230.00 9,730.00 - 85,510.00 - 1,081,000.00

63.5 (4161552) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตนกลา
มะพราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

- 314,981.00 83,519.00 3,930.00 - 34,570.00 - 437,000.00

63.6 (4151455) โครงการวิจัยประเมิน
ศักยภาพการขยายพันธุเชื้อพันธุกรรม
สายพันธุมะพราวนํ้าหอมสีเขียวใน
สภาพปลอดเช้ือ

- 234,326.00 112,194.00 3,420.00 - 30,060.00 - 380,000.00

63.7 (4161561) โครงการวิจัยการ
พัฒนาวิธีการชักนํารากและวัสดุปลูก
สําหรับตนมะพราวนํ้าหอมที่ไดจากการ
เพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ

- 175,282.00 67,288.00 2,390.00 - 21,040.00 - 266,000.00

63.8 (4161559) โครงการวิจัยศึกษา
เทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรม - 153,636.00 90,754.00 2,410.00 - 21,200.00 - 268,000.00
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มะพราวในสภาพเยือกแข็ง

63.9 (4162032) โครงการวิจัยและ
พัฒนาถังหมักอัตโนมัติในกระบวนการ
ผลิตนํ้ามันมะพราวบริสุทธิ์

- 258,994.00 113,066.00 3,670.00 - 32,270.00 - 408,000.00

63.10 (4162007) โครงการวิจัยและ
พัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติใน
กระบวนการผลิตมะพราวนํ้าหอมทรง
เพชร

- 189,954.00 190,296.00 3,750.00 - 33,000.00 - 417,000.00

63.11 (4161829) โครงการวิจัยและ
พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องกวนนํ้าตาล
มะพราวเคี่ยวและพัฒนาเครื่องหยอด
ขึ้นรูปนํ้าตาลอมะพราวอัตโนมัติ

- 213,394.00 165,056.00 3,740.00 - 32,810.00 - 415,000.00

64. แผนงานวิจัยนวัตกรรมการผลิตสาร
สําคัญในพืชท่ีมีฤทธ์ิทางเภสัชกรรมเพ่ือ
สรางมูลคาเพิ่ม

- 2,182,122.00 607,378.00 27,530.00 - 241,970.00 - 3,059,000.00

64.1 (4161617) โครงการวิจัย
พัฒนาการผลิตโสม และตังกุย โดยวิธี
เพาะเลี้ยงรากลอย

- 781,938.00 295,012.00 10,630.00 - 93,420.00 - 1,181,000.00

64.2 (4161775) โครงการวิจัย
เทคโนโลยีการผลิตกลวยไมท่ีมีคุณสมบัติ
ทางเภสัชกรรม

- 1,400,184.00 312,366.00 16,900.00 - 148,550.00 - 1,878,000.00

65. แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งการ
บริหารจัดการแผนงานและโครงการดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

- 3,649,000.00 851,000.00 - - - - 4,500,000.00

รวม - 165,899,910.00 123,519,090.00 2,811,300.00 - 24,703,700.00 - 316,934,000.00

1.2 รายละเอียดงบประมาณของแตละโครงการ แยกตามงวดการจายเงิน

โครงการวิจัย
แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) งบประมาณรวม

(บาท)งวดท่ี 1 ( 1 
2) งวดท่ี 2 ( 3) งวดท่ี 3 ( 4)

1. แผนงานวิจัยและพัฒนาสารทางเลือกและเทคโนโลยีการจัดการวัชพืชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและแกปญหาทาทายดานการผลิตพืชปลอดภัย 1,125,000.00 562,500.00 187,500.00 1,875,000.00

1.1 (4151494) โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพสารทางเลือกและ
เทคโนโลยีการจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในพืชไร (ออย มันสําปะหลัง และ
ขาวโพด)

270,000.00 135,000.00 45,000.00 450,000.00

1.2 (4161887) โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพสารทางเลือกและ
เทคโนโลยีการจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในพืชผัก (ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอม
กะหลํ่าปลี คะนา และพริก)

323,400.00 161,700.00 53,900.00 539,000.00

1.3 (4161916) โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพสารทางเลือกและ
เทคโนโลยีการจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในไมผล (มะมวง สมโอ ทุเรียน) 241,800.00 120,900.00 40,300.00 403,000.00

1.4 (4161888) โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพสารทางเลือกและ
เทคโนโลยีการจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในพืชอุตสาหกรรม (ปาลมนํ้ามัน
ยางพารา มะพราว และกาแฟ)

289,800.00 144,900.00 48,300.00 483,000.00
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2. แผนงานวิจัยนวัตกรรมการผลิตและเทคโนโลยีการใชชีวภัณฑและสารสกัดจากพืช
เพื่อการอารักขาพืชอยางยั่งยืน 4,283,400.00 2,141,700.00 713,900.00 7,139,000.00

2.1 (4161991) โครงการวิจัยพัฒนาการผลิตและการใชตัวหํ้าตัวเบียนเพื่อ
ควบคุมศัตรูพืชในการผลิตพืชปลอดภัย 1,002,000.00 501,000.00 167,000.00 1,670,000.00

2.2 (4161513) โครงการวิจัยพัฒนาการผลิตและการใชประโยชนจากจุลินทรีย
ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช 523,200.00 261,600.00 87,200.00 872,000.00

2.3 (4161546) โครงการวิจัยพัฒนาการผลิตและใชประโยชนชีวภัณฑควบคุม
โรคพืชเพ่ือการผลิตพืชอยางย่ังยืน 1,498,800.00 749,400.00 249,800.00 2,498,000.00

2.4 (4141411) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา สารสกัดพืช
(Plant extract) ควบคุมศัตรูพืช เพ่ือเกษตรปลอดภัย 835,200.00 417,600.00 139,200.00 1,392,000.00

2.5 (4161614) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและใชประโยชนชีวินทรีย
ควบคุมหอยทากและหนูศัตรูพืช 424,200.00 212,100.00 70,700.00 707,000.00

3. แผนงานวิจัยการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชและพัฒนาผลิตภัณฑสินคาเกษตรพื้น
ถ่ินภาคเหนือตอนบน 4,116,000.00 2,058,000.00 686,000.00 6,860,000.00

3.1 (4161555) โครงการวิจัยการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจากหอมดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 886,200.00 443,100.00 147,700.00 1,477,000.00

3.2 (4162105) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอินทผลัม 716,400.00 358,200.00 119,400.00 1,194,000.00

3.3 (4162091) โครงการวิจัยการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตคุณภาพและการแปรรูป
มะขามปอมในพื้นที่จังหวัดแพร 452,400.00 226,200.00 75,400.00 754,000.00

3.4 (4161924) โครงการวิจัยการพัฒนาพันธุมะเกี๋ยงเพื่อการแปรรูปเปนนํ้าผล
ไมพรอมดื่ม 240,000.00 120,000.00 40,000.00 400,000.00

3.5 (4162030) โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมเกลี้ยงและการ
พัฒนาผลิตภัณฑเฉพาะถิ่นจังหวัดลําปาง 277,800.00 138,900.00 46,300.00 463,000.00

3.6 (4161893) โครงการวิจัยการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑชา 688,200.00 344,100.00 114,700.00 1,147,000.00

3.7 (4161799) โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลอยเพื่อยกระดับ
พืชทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร 265,200.00 132,600.00 44,200.00 442,000.00

3.8 (4161820) โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตการเก็บเกี่ยวและการ
แปรรูปเพ่ือยกระดับมูลคาผลิตภัณฑตาวจังหวัดนาน 367,800.00 183,900.00 61,300.00 613,000.00

3.9 (4161645) โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนํ้าออย
กอนพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา 102,600.00 51,300.00 17,100.00 171,000.00

3.10 (4162076) โครงการวิจัยการคัดเลือกและเพิ่มผลผลิตคําฝอยเพื่อใช
ประโยชนจากกลีบดอก 119,400.00 59,700.00 19,900.00 199,000.00

4. แผนงานวิจัยและพัฒนาพืชสกุลกัญชาและพืชกระทอมเพื่อใชประโยชนทางการ
แพทย 5,640,600.00 2,820,300.00 940,100.00 9,401,000.00

4.1 (4172227) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตพืชสกุลกัญชาเพื่อใชประโยชน
ทางการแพทย 3,799,200.00 1,899,600.00 633,200.00 6,332,000.00

4.2 (4182253) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชกระทอมเพื่อใช
ประโยชนทางการแพทย 1,841,400.00 920,700.00 306,900.00 3,069,000.00

5. แผนงานวิจัยการพัฒนาการผลิตพืชในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู
มาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย 4,501,200.00 2,250,600.00 750,200.00 7,502,000.00
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5.1 (4161862) โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยโดย
ใชเทคโนโลยีแบบผสมผสาน 409,800.00 204,900.00 68,300.00 683,000.00

5.2 (4162050) โครงการวิจัยการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย 482,400.00 241,200.00 80,400.00 804,000.00

5.3 (4161573) โครงการวิจัยการพัฒนาการผลิตไมผลคุณภาพภายใตมาตรฐาน
การผลิตพืชปลอดภัย 728,400.00 364,200.00 121,400.00 1,214,000.00

5.4 (4161705) โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไรตามมาตรฐาน
การผลิตพืชปลอดภัย 962,400.00 481,200.00 160,400.00 1,604,000.00

5.5 (4161783) โครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรือน 451,800.00 225,900.00 75,300.00 753,000.00

5.6 (4222604) โครงการวิจัยการพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดลอมของโรง
เรือนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก 305,400.00 152,700.00 50,900.00 509,000.00

5.7 (4161574) โครงการวิจัยการคัดเลือกและพัฒนาพันธุมะเขือเทศที่เหมาะสม
กับการปลูกในโรงเรือน 456,000.00 228,000.00 76,000.00 760,000.00

5.8 (4162118) โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑเมตาไรเซียมควบคุมดวงหมัด
ผักและเพลี้ยจักจั่นฝายในมะเขือและผักตระกูลกะหลํ่า 705,000.00 352,500.00 117,500.00 1,175,000.00

6. แผนงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสารชีวภาพจากจุลินทรียและ
สาหรายเพ่ือผลิตพืชปลอดภัย 1,692,000.00 846,000.00 282,000.00 2,820,000.00

6.1 (4141384) โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑฮอรโมนพืชจากจุลินทรียเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม 481,200.00 240,600.00 80,200.00 802,000.00

6.2 (4161581) โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑสารกระตุนชีวภาพจาก
สาหรายเพ่ือสงเสริมการเจริญเติบโต และความแข็งแรงในพืช 264,000.00 132,000.00 44,000.00 440,000.00

6.3 (4151473) โครงการวิจัยการประยุกตใชเทคโนโลยีอารเอ็นเออินเต
อรเฟอเรนซ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชีวภาพทางการเกษตร 314,400.00 157,200.00 52,400.00 524,000.00

6.4 (4162013) โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑเอนไซมและไมโครแคปซูล
จากจุลินทรียเพ่ือควบคุมศัตรูพืช 632,400.00 316,200.00 105,400.00 1,054,000.00

7. แผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชอัตลักษณพ้ืนถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย 2,667,600.00 1,333,800.00 444,600.00 4,446,000.00

7.1 (4161768) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปมันจาว
มะพราวเชิงพาณิชย 730,800.00 365,400.00 121,800.00 1,218,000.00

7.2 (4162154) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปมะกอก
ปาเชิงพาณิชย 439,200.00 219,600.00 73,200.00 732,000.00

7.3 (4162214) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะรุมตัดใบเพื่อเปน
อาหารฟงกชั่น 472,800.00 236,400.00 78,800.00 788,000.00

7.4 (4161821) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
พืชเครือหมานอยสําหรับผลิตภัณฑสุขภาพ 499,800.00 249,900.00 83,300.00 833,000.00

7.5 (4162073) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบัวหลวง ; กลีบดอก
เพื่ออาหารฟงกชั่น 525,000.00 262,500.00 87,500.00 875,000.00

8. แผนงานวิจัยและพัฒนาการจัดการธาตุอาหารพืชรวมกับการใชประโยชน
ทรัพยากรชีวภาพจากจุลินทรียและชีวมวลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
ปลอดภัย

1,874,400.00 937,200.00 312,400.00 3,124,000.00
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8.1 (4162184) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑชีวภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย 352,200.00 176,100.00 58,700.00 587,000.00

8.2 (4162102) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืช
รวมกับการใชผลิตภัณฑชีวภาพจุลินทรียและชีวมวลในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชปลอดภัย

1,522,200.00 761,100.00 253,700.00 2,537,000.00

9. แผนงานวิจัยอนุกรมวิธานเชิงลึกมุงแกปญหาทาทายดานศัตรูพืชเพ่ือสนับสนุน
และเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร 2,934,000.00 1,467,000.00 489,000.00 4,890,000.00

9.1 (4161562) โครงการวิจัยอนุกรมวิธาน ชีววิทยาแมลง ไร สัตวศัตรูพืชและ
ศัตรูธรรมชาติ 546,000.00 273,000.00 91,000.00 910,000.00

9.2 (4161527) โครงการวิจัยการจําแนกชนิดแมลง สัตว ศัตรูพืชที่สําคัญดวย
เทคนิคทางชีวโมเลกุล 797,400.00 398,700.00 132,900.00 1,329,000.00

9.3 (4161870) โครงการวิจัยการจําแนกชนิดและคุณลักษณะชีวโมเลกุลของ
จุลินทรียสาเหตุโรคพืชท่ีสําคัญ 607,800.00 303,900.00 101,300.00 1,013,000.00

9.4 (4161568) โครงการวิจัยการจําแนกชนิดของจุลินทรียสาเหตุโรคพืชที่มี
ความซับซอน (complex species) 435,000.00 217,500.00 72,500.00 725,000.00

9.5 (4161571) โครงการวิจัยการศึกษาชนิดวัชพืชที่สําคัญเพื่อแกปญหาทาทาย
ดานวัชพืชและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร 233,400.00 116,700.00 38,900.00 389,000.00

9.6 (4161776) โครงการวิจัยการศึกษาชีววิทยา และนิเวศวิทยาของวัชพืชที่
สําคัญเพ่ือแกปญหาทาทายดานวัชพืชและเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร 314,400.00 157,200.00 52,400.00 524,000.00

10. แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุมันสําปะหลังเพื่อผลผลิตและคุณภาพสูงสําหรับ
อุตสาหกรรม 3,808,800.00 1,904,400.00 634,800.00 6,348,000.00

10.1 (4161636) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุมันสําปะหลังเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 2,149,800.00 1,074,900.00 358,300.00 3,583,000.00

10.2 (4161765) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุมันสําปะหลังเพื่อการควบคุมโรค
ใบดางมันสําปะหลัง 1,659,000.00 829,500.00 276,500.00 2,765,000.00

11. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรและไมยืนตนทองถิ่นภาค
ตะวันออก 2,357,400.00 1,178,700.00 392,900.00 3,929,000.00

11.1 (4161627) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบัวบกพันธุระยอง 705,000.00 352,500.00 117,500.00 1,175,000.00

11.2 (4161794) โครงการวิจัยการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกกระวานเพื่อ
การผลิตเมล็ดในโรงเรือนและการแปรรูปเปนผลิตภัณฑสมุนไพรนํ้ามันหอมระเหย 529,200.00 264,600.00 88,200.00 882,000.00

11.3 (4182313) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสํารองในสภาพ
แปลงปลูกเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 202,200.00 101,100.00 33,700.00 337,000.00

11.4 (4182231) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโกโกในเขตพื้นที่
ภาคตะวันออก 191,400.00 95,700.00 31,900.00 319,000.00

11.5 (4161659) โครงการวิจัยและพัฒนาไผในภาคตะวันออก 729,600.00 364,800.00 121,600.00 1,216,000.00

12. แผนงานวิจัยการจัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่มเสถียรภาพดานรายไดและความมั่นคง
ดานอาหารของชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร 4,256,400.00 2,128,200.00 709,400.00 7,094,000.00

12.1 (4161810) โครงการวิจัยการจัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่มเสถียรภาพดานรายได
และความมั่นคงดานอาหารของชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร จังหวัดสงขลา 1,578,000.00 789,000.00 263,000.00 2,630,000.00

12.2 (4162047) โครงการวิจัยการจัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่มเสถียรภาพดานรายได
และความมั่นคงดานอาหารของชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร จังหวัดพัทลุง 669,600.00 334,800.00 111,600.00 1,116,000.00
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12.3 (4161739) โครงการวิจัยการจัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่มเสถียรภาพดานรายได
และความมั่นคงดานอาหารของชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร จังหวัดสตูล 669,600.00 334,800.00 111,600.00 1,116,000.00

12.4 (4192384) โครงการวิจัยการจัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่มเสถียรภาพดานรายได
และความมั่นคงดานอาหารของชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร จังหวัดปตตานี 669,600.00 334,800.00 111,600.00 1,116,000.00

12.5 (4161709) โครงการวิจัยการจัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่มเสถียรภาพดานรายได
และความมั่นคงดานอาหารของชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร จังหวัดยะลา 669,600.00 334,800.00 111,600.00 1,116,000.00

13. แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุออยเพื่ออุตสาหกรรมนํ้าตาลและอุตสาหกรรม
ชีวภาพ 3,992,400.00 1,996,200.00 665,400.00 6,654,000.00

13.1 (4151419) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุออยเพื่อเพิ่มสมรรถนะการให
ผลผลิตในเขตดินรวน รวนเหนียว และดินเหนียว ดวยเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ
สมัยใหม

1,138,800.00 569,400.00 189,800.00 1,898,000.00

13.2 (4161598) โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุออยที่ใหผลผลิตและนํ้าตาลสูง
เหมาะสมตอสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีดินทราย ถึงทรายรวน 1,183,200.00 591,600.00 197,200.00 1,972,000.00

13.3 (4161619) โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุออยโรงงานดวยนวัตกรรมเพื่อ
การผลิตในเขตชลประทานและน้ําเสริม 1,009,200.00 504,600.00 168,200.00 1,682,000.00

13.4 (4151428) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุออยพลังงานเพื่อเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจชีวภาพ 661,200.00 330,600.00 110,200.00 1,102,000.00

14. แผนงานวิจัยและพัฒนาการสรางมูลคาเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืช เห็ด จุลินทรีย และศัตรูธรรมชาติ เพ่ือการอนุรักษใชประโยชนอยางย่ังยืน 4,811,400.00 2,405,700.00 801,900.00 8,019,000.00

14.1 (4161841) โครงการวิจัยพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพของไพลดํา (Zingiber ottensii Valeton) ในประเทศไทยเพื่อสราง
มูลคาเชิงพาณิชย

1,490,400.00 745,200.00 248,400.00 2,484,000.00

14.2 (4161590) โครงการวิจัยพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืชสกุลปุด (Etlingera spp.) ในประเทศไทยเพ่ือสรางมูลคาเชิง
โภชนเภสัชและเวชสําอาง

939,600.00 469,800.00 156,600.00 1,566,000.00

14.3 (4162093) โครงการวิจัยการใชประโยชนจากมะเขือพวง (Solanum
torvum Swartz) ท่ีมีฤทธ์ิเสริมภูมิตานทานโรค และการพัฒนาตนแบบ
ผลิตภัณฑ

398,400.00 199,200.00 66,400.00 664,000.00

14.4 (4161784) โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุเห็ดเปาฮื้อและเห็ดยานางิ เพื่อ
ขยายผลเชิงพาณิชย 654,600.00 327,300.00 109,100.00 1,091,000.00

14.5 (4161525) โครงการวิจัยนวัตกรรมแหลงโปรตีนใหมจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพของต๊ักแตน (Orthoptera) เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ขับเคลื่อนธุรกิจ
ชีวภาพ

669,600.00 334,800.00 111,600.00 1,116,000.00

14.6 (4161616) โครงการวิจัยการเพิ่มศักยภาพการใชแบคทีเรียเพื่อสงเสริม
ความทนแลงใหกับพืชไรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 658,800.00 329,400.00 109,800.00 1,098,000.00

15. แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวเหมาะสมตอสภาพแวดลอมและ
ระบบการผลิต 2,295,000.00 1,147,500.00 382,500.00 3,825,000.00

15.1 (4162157) โครงการวิจัยการพัฒนาพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวผลผลิตสูงและ
ทนแลง 1,603,800.00 801,900.00 267,300.00 2,673,000.00

15.2 (4161670) โครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมที่
เหมาะสมสําหรับระบบการปลูกขาว 384,000.00 192,000.00 64,000.00 640,000.00

15.3 (4192391) โครงการวิจัยสรีรวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพในสภาพ
แวดลอมวิกฤติเพ่ือการปรับปรุงพันธุขาวโพดเล้ียงสัตว 307,200.00 153,600.00 51,200.00 512,000.00
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16. แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุพืชไรตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และเสริม
สรางความมั่นคงทางอาหาร 3,594,600.00 1,797,300.00 599,100.00 5,991,000.00

16.1 (4161716) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มผลผลิต
คุณภาพ และเสริมสรางความมั่นคงทางอาหาร 1,412,400.00 706,200.00 235,400.00 2,354,000.00

16.2 (4161669) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุถั่วเขียวเพื่อเพิ่มผลผลิต คุณภาพ
และเสริมสรางความมั่นคงทางอาหาร 1,435,200.00 717,600.00 239,200.00 2,392,000.00

16.3 (4161703) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิต คุณภาพ
และเสริมสรางความมั่นคงทางอาหาร 747,000.00 373,500.00 124,500.00 1,245,000.00

17. แผนงานวิจัยปรับปรุงพันธุปาลมนํ้ามันเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสําหรับ
อุตสาหกรรมแปรรูปเพิ่มมูลคาและพลังงานทดแทน 3,816,000.00 1,908,000.00 636,000.00 6,360,000.00

17.1 (4161774) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุปาลมนํ้ามันเพื่อผลผลิตและ
คุณภาพสูง 3,255,000.00 1,627,500.00 542,500.00 5,425,000.00

17.2 (4162049) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุปาลมนํ้ามันเพื่อตนเตี้ยและ
คุณภาพนํ้ามันสูง 561,000.00 280,500.00 93,500.00 935,000.00

18. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุพืชไรเพื่อความมั่นคงทาง
อาหาร 4,710,000.00 2,355,000.00 785,000.00 7,850,000.00

18.1 (4161736) โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุพืช
ตระกูลถ่ัวภายใตสภาวะเครียดจากความแหงแลงดวยสารควบคุมการเจริญเติบโต
และแคลเซียมคลอไรด

454,200.00 227,100.00 75,700.00 757,000.00

18.2 (4161585) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชของ
เมล็ดพันธุพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ 585,000.00 292,500.00 97,500.00 975,000.00

18.3 (4161606) โครงการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุพืชไรโดยการประยุกตใช
เครื่องจักรกลการเกษตร 912,000.00 456,000.00 152,000.00 1,520,000.00

18.4 (4161566) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธุพืชไร 462,600.00 231,300.00 77,100.00 771,000.00

18.5 (4161733) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการยกระดับคุณภาพเมล็ด
พันธุขาวโพดและถ่ัวเหลืองฝกสด 358,200.00 179,100.00 59,700.00 597,000.00

18.6 (4161632) โครงการวิจัยการพัฒนาและขยายเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุถั่ว
เหลือง 335,400.00 167,700.00 55,900.00 559,000.00

18.7 (4161724) โครงการวิจัยการพัฒนาและขยายเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุถั่ว
เขียว 633,600.00 316,800.00 105,600.00 1,056,000.00

18.8 (4151430) โครงการวิจัยการพัฒนาและขยายเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุถั่ว
ลิสง 406,800.00 203,400.00 67,800.00 678,000.00

18.9 (4161753) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขยายทอนพันธุมัน
สําปะหลังปลอดโรคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 267,600.00 133,800.00 44,600.00 446,000.00

18.10 (4161811) โครงการวิจัยการพัฒนาและขยายเครือขายผูผลิตทอนพันธุ
มันสําปะหลังมีคุณภาพ 294,600.00 147,300.00 49,100.00 491,000.00

19. แผนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือท้ิงของมังคุด ล้ินจ่ี และทุเรียน
ใหมีมูลคาเพิ่มและศักยภาพเชิงพาณิชย 767,400.00 383,700.00 127,900.00 1,279,000.00

19.1 (4151487) โครงการวิจัยการสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุเหลือทิ้งจากมังคุด
เพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรม 456,600.00 228,300.00 76,100.00 761,000.00

19.2 (4161570) โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากเปลือกและเมล็ดลิ้นจี่
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เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ลดขยะ และถายทอดเทคโนโลยีสูวิสาหกิจชุมชนและ
อุตสาหกรรม

165,000.00 82,500.00 27,500.00 275,000.00

19.3 (4161613) โครงการวิจัยการสรางมูลคาเพิ่มใหกับทุเรียนเพื่อพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชน 145,800.00 72,900.00 24,300.00 243,000.00

20. แผนงานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชทองถิ่นเปนพืชอัตลักษณในภาค
ใตตอนลาง 2,666,400.00 1,333,200.00 444,400.00 4,444,000.00

20.1 (4161990) โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตละมุดพืชอัตลักษณ
พ้ืนถ่ินจังหวัดสงขลา 782,400.00 391,200.00 130,400.00 1,304,000.00

20.2 (4182237) โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟโรบัสตาอัต
ลักษณท่ีเหมาะสมกับเขตภาคใตตอนลาง 813,600.00 406,800.00 135,600.00 1,356,000.00

20.3 (4172232) โครงการวิจัยการพัฒนาการผลิตพืชชุมนํ้าทองถิ่นที่มีศักยภาพ
ในจังหวัดพัทลุง 474,000.00 237,000.00 79,000.00 790,000.00

20.4 (4161981) โครงการวิจัยการพัฒนาการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มไมผลพื้น
ถ่ินท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ีชายแดนใต 596,400.00 298,200.00 99,400.00 994,000.00

21. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตมันสําปะหลัง ออย และปาลมนํ้ามัน 3,458,400.00 1,729,200.00 576,400.00 5,764,000.00

21.1 (4161699) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคพุมแจ
และไรแดงศัตรูมันสําปะหลัง 828,600.00 414,300.00 138,100.00 1,381,000.00

21.2 (4161825) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคและ
แมลงศัตรูออย 1,390,200.00 695,100.00 231,700.00 2,317,000.00

21.3 (4162042) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคและ
แมลงศัตรูปาลมนํ้ามัน 1,239,600.00 619,800.00 206,600.00 2,066,000.00

22. แผนงานวิจัยนวัตกรรมหุนยนต และเครื่องจักรกลเกษตรอัตโนมัติอารักขาพืช 1,678,200.00 839,100.00 279,700.00 2,797,000.00

22.1 (4222768) โครงการวิจัยหุนยนตอัตโนมัติกําจัดวัชพืช และใสปุยมัน
สําปะหลัง 473,400.00 236,700.00 78,900.00 789,000.00

22.2 (4161641) โครงการวิจัยเรือขับเคลื่อนอัตโนมัติสําหรับใหนํ้าและพนสาร
ในรองดวยระบบนํารองดวยดาวเทียม 250,800.00 125,400.00 41,800.00 418,000.00

22.3 (4162074) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องวัดความเขมขนไนเตรท (NO3-
)ในดินชนิดพกพาดวย Ion Selective Electrodes (ISEs) แบบอัตโนมัติสําหรับ
ระบบการทําแผนท่ีความเขมขนไนเตรทของแปลงเกษตร

450,600.00 225,300.00 75,100.00 751,000.00

22.4 (4161587) โครงการวิจัยและพัฒนารถยกสูงกําจัดวัชพืชและหยอดปุยตาม
คาวิเคราะหดินแบบอัตโนมัติสําหรับไรมันสําปะหลัง 503,400.00 251,700.00 83,900.00 839,000.00

23. แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุขาวโพดฝกสดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และบริโภคฝกสด 3,060,000.00 1,530,000.00 510,000.00 5,100,000.00

23.1 (4161756) โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุขาวโพดหวานลูกผสมเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต คุณภาพบริโภค และทนทานตอโรคใบไหมแผลใหญ 1,747,800.00 873,900.00 291,300.00 2,913,000.00

23.2 (4222673) โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุขาวโพดขาวเหนียวลูกผสมเพื่อ
เพ่ิมผลผลิต และคุณภาพบริโภค 1,312,200.00 656,100.00 218,700.00 2,187,000.00

24. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานอารักขาพืชเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 3,820,200.00 1,910,100.00 636,700.00 6,367,000.00

24.1 (4161544) โครงการวิจัยและพัฒนาการชักนําภูมิตานทานของพืชตอศัตรู
พืช เพ่ือประยุกตใชรวมกับระบบการผลิตพืชปลอดภัย 714,000.00 357,000.00 119,000.00 1,190,000.00
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24.2 (4151491) โครงการวิจัยการเพิ่มขีดความสามารถการปองกันกําจัดศัตรู
พืชโดยลดการใชสารเคมีเพื่อเกษตรดีที่เหมาะสมอยางยั่งยืน 2,091,600.00 1,045,800.00 348,600.00 3,486,000.00

24.3 (4161563) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการอารักขาพืชเพื่อแกปญหาศัตรูพืช
ตานทานและการใชสารกําจัดศัตรูพืชเกินความจําเปนในระบบการทําเกษตร
แปลงใหญ

1,014,600.00 507,300.00 169,100.00 1,691,000.00

25. แผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชอินทรียเพื่อเพิ่มศักยภาพและขยายผลใน
พ้ืนท่ีภาคตะวันออก 2,953,800.00 1,476,900.00 492,300.00 4,923,000.00

25.1 (4162062) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชผักอินทรียในโรงเรือน
พ้ืนท่ีภาคตะวันออก 772,800.00 386,400.00 128,800.00 1,288,000.00

25.2 (4161971) โครงการวิจัยทดสอบและขยายผลการผลิตพืชผักอินทรียระดับ
ชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง 540,000.00 270,000.00 90,000.00 900,000.00

25.3 (4161996) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขมิ้นชัน และการ
จัดการโรคเห่ียวในระบบเกษตรอินทรียท่ีเหมาะสมในภาคตะวันออก 669,600.00 334,800.00 111,600.00 1,116,000.00

25.4 (4162088) โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรียโดยใช
ศัตรูธรรมชาติและการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขยายในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 160,800.00 80,400.00 26,800.00 268,000.00

25.5 (4161977) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนอินทรีย
พ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี 509,400.00 254,700.00 84,900.00 849,000.00

25.6 (4162054) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะพราวนํ้าหอม
อินทรียพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 301,200.00 150,600.00 50,200.00 502,000.00

26. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไรตระกูลถั่วและขาวโพดฝกสด
เพื่อความมั่นคงทางอาหาร 4,876,800.00 2,438,400.00 812,800.00 8,128,000.00

26.1 (4151438) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองและถั่ว
เหลืองฝกสดเพ่ือความม่ันคงทางอาหาร 1,419,600.00 709,800.00 236,600.00 2,366,000.00

26.2 (4161648) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวเพื่อความ
มั่นคงทางอาหาร 795,000.00 397,500.00 132,500.00 1,325,000.00

26.3 (4161578) โครงการวิจัยการทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตถ่ัวลิสงในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือความม่ันคงทาง
อาหาร

983,400.00 491,700.00 163,900.00 1,639,000.00

26.4 (4151450) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขาวโพดฝกสดเพื่อ
ความมั่นคงทางอาหาร 1,678,800.00 839,400.00 279,800.00 2,798,000.00

27. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรียตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ภาคเหนือตอนบน 1,032,600.00 516,300.00 172,100.00 1,721,000.00

27.1 (4162215) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสตรอวเบอรรี
อินทรียตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ภาคเหนือตอนบน 607,200.00 303,600.00 101,200.00 1,012,000.00

27.2 (4162096) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชาอินทรีย 125,400.00 62,700.00 20,900.00 209,000.00

27.3 (4151493) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหญาหวานอินทรีย
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 96,000.00 48,000.00 16,000.00 160,000.00

27.4 (4161995) โครงการวิจัยการศึกษาการผลิตกระเจี๊ยบแดงอินทรียในภาค
เหนือ 109,200.00 54,600.00 18,200.00 182,000.00

27.5 (4161809) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขมิ้นชันอินทรียใน
พ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง 94,800.00 47,400.00 15,800.00 158,000.00
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28. แผนงานวิจัยและพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุพืชสวนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน 1,307,400.00 653,700.00 217,900.00 2,179,000.00

28.1 (4161560) โครงการวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบความมีชีวิตและวิธีเก็บ
รักษาละอองเกสรที่เหมาะสมของพืชผักและพืชสวน 316,200.00 158,100.00 52,700.00 527,000.00

28.2 (4161584) โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ
พืชผักและไมดอก 156,000.00 78,000.00 26,000.00 260,000.00

28.3 (4162023) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดตอคุณภาพ
เมล็ดพันธุพริกและมะเขือเทศ 682,200.00 341,100.00 113,700.00 1,137,000.00

28.4 (4162061) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการพอกเมล็ดพันธุพืช
ตระกูลผักกาดหอมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 153,000.00 76,500.00 25,500.00 255,000.00

29. แผนงานวิจัยพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพปจจัยการผลิต เพื่อสราง
มาตรฐาน และยกระดับคุณภาพของหองปฏิบัติการในประเทศไทย 2,992,800.00 1,496,400.00 498,800.00 4,988,000.00

29.1 (4162207) โครงการวิจัยพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานการตรวจสอบ
คุณภาพปุยตามมาตรฐานสากล 1,141,200.00 570,600.00 190,200.00 1,902,000.00

29.2 (4161677) โครงการวิจัยพัฒนาและจัดทําเกณฑมาตรฐานการตรวจ
รับรองสารปรับปรุงดิน (ปูนมารล ปูนโดโลไมทปูนขาว และยิปซัม) 641,400.00 320,700.00 106,900.00 1,069,000.00

29.3 (4161696) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการทดสอบแบบสารรวมและ
สารเดี่ยวในการ วิเคราะหผลิตภัณฑวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่จําหนายในทอง
ตลาด

784,200.00 392,100.00 130,700.00 1,307,000.00

29.4 (4161697) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชในผลิตภัณฑวัตถุอันตรายทางการเกษตร 426,000.00 213,000.00 71,000.00 710,000.00

30. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไรอุตสาหกรรมอยางมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับพื้นที่เฉพาะ 5,885,400.00 2,942,700.00 980,900.00 9,809,000.00

30.1 (4141406) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตออยอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่เฉพาะ 1,506,000.00 753,000.00 251,000.00 2,510,000.00

30.2 (4151477) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่เฉพาะ 982,200.00 491,100.00 163,700.00 1,637,000.00

30.3 (4161803) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังอยาง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเฉพาะพื้นที่ 1,231,200.00 615,600.00 205,200.00 2,052,000.00

30.4 (4161650) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตปาลมนํ้ามันอยางยั่งยืน 2,166,000.00 1,083,000.00 361,000.00 3,610,000.00

31. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรแมนยําสําหรับการผลิตพืช ในโรง
เรือนอัจฉริยะ 2,753,400.00 1,376,700.00 458,900.00 4,589,000.00

31.1 (4162034) โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะแบบตูคอนเทนเนอร
สําหรับการผลิตพืชผักและสมุนไพร 774,000.00 387,000.00 129,000.00 1,290,000.00

31.2 (4162143) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องดักจับแมลงอัตโนมัติสําหรับไม
ดอกเพื่อลดการระบาดของเพลี้ยไฟในโรงเรือนอัจฉริยะ 320,400.00 160,200.00 53,400.00 534,000.00

31.3 (4182261) โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะสําหรับการผลิตหัว
พันธุมันฝรั่ง 377,400.00 188,700.00 62,900.00 629,000.00

31.4 (4182250) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมการระบายอากาศและ
ความช้ืนสัมพัทธแบบอัตโนมัติภายในโรงเรือนปลูกผักระบบเปดเขตพ้ืนท่ีฝนตกชุก 480,600.00 240,300.00 80,100.00 801,000.00
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31.5 (4182362) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชผักแนว
ต้ังในโรงเรือนโดยใชแสงธรรมชาติรวมกับการใชแสงเทียมแบบอัจฉริยะ 360,000.00 180,000.00 60,000.00 600,000.00

31.6 (4222580) โครงการวิจัยและพัฒนาหุนยนตเก็บผลสตรอเบอรรี่ในโรงเรือน 441,000.00 220,500.00 73,500.00 735,000.00

32. แผนงานวิจัยและพัฒนาเคร่ืองวัดคุณภาพและเคร่ืองจักรอัตโนมัติสําหรับคัด
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 2,749,800.00 1,374,900.00 458,300.00 4,583,000.00

32.1 (4161828) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจวัดคุณภาพของมะพราว
นํ้าหอมโดยเทคนิคที่มีศักยภาพความถวงจําเพาะ การประมวลผลภาพและคลื่น
เสียง

533,400.00 266,700.00 88,900.00 889,000.00

32.2 (4161833) โครงการวิจัยการศึกษาวิจัยระบบตรวจวัดความสุกแกของ
ทุเรียนดวยคล่ืนเสียงสําหรับผูคาปลีกทุเรียนภายในประเทศ 579,000.00 289,500.00 96,500.00 965,000.00

32.3 (4222595) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องคัดคุณภาพผลสตรอเบอรรี่โดย
เทคนิคการประมวลผลภาพ 724,200.00 362,100.00 120,700.00 1,207,000.00

32.4 (4222723) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องคัดแยกนํ้าหนักเมล็ดกาแฟ
ระบบนํ้าหนักจําเพาะแบบอัตโนมัติ 457,200.00 228,600.00 76,200.00 762,000.00

32.5 (4162037) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องคัดแยกเมลอนโดยนํ้าหนัก
อัตโนมัติ 456,000.00 228,000.00 76,000.00 760,000.00

33. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุมะเขือเทศเชอรี่ในระบบ
โรงเรือน 1,599,000.00 799,500.00 266,500.00 2,665,000.00

33.1 (4192479) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบปญญาประดิษฐสําหรับโรงเรือน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุพืชผัก 1,181,400.00 590,700.00 196,900.00 1,969,000.00

33.2 (4182259) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุมะเขือ
เทศเชอร่ี เพ่ือรองรับระบบเทคโนโลยีแบบแมนยําในโรงเรือน 417,600.00 208,800.00 69,600.00 696,000.00

34. แผนงานวิจัยพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเพื่อเสริมสรางชุมชนเขมแข็งภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนลาง 4,117,800.00 2,058,900.00 686,300.00 6,863,000.00

34.1 (4161593) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
เศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1,923,600.00 961,800.00 320,600.00 3,206,000.00

34.2 (4151454) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
สมุนไพรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1,043,400.00 521,700.00 173,900.00 1,739,000.00

34.3 (4161572) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชทอง
ถ่ินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 507,600.00 253,800.00 84,600.00 846,000.00

34.4 (4161734) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชหลัง
นาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 643,200.00 321,600.00 107,200.00 1,072,000.00

35. แผนงานวิจัยและพัฒนาเคร่ืองจักรกลแปรรูปผลิตผลเกษตรโดยใชเทคโนโลยี
สุญญากาศและอบลมรอนแบบมีระบบควบคุมการทํางานอัจฉริยะ 1,110,600.00 555,300.00 185,100.00 1,851,000.00

35.1 (4232802) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องทอดสุญญากาศอัตโนมัติโดย
เทคนิคการควบคุมแบบสมองกลฝงตัว 376,800.00 188,400.00 62,800.00 628,000.00

35.2 (4222763) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องกวนระเหยนํ้าในภาวะ
สุญญากาศแบบควบคุมการทํางานอัตโนมัติสําหรับทําน้ําออยเขมขนและน้ําเช่ือม 364,200.00 182,100.00 60,700.00 607,000.00

35.3 (4192488) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องอบลมรอนแบบถาดอัจฉริยะ
สําหรับการลดความช้ืนผลิตผลเกษตร 369,600.00 184,800.00 61,600.00 616,000.00

36. แผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชผักดวยเทคโนโลยีเกษตรขั้นสูงเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพ 2,029,800.00 1,014,900.00 338,300.00 3,383,000.00
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36.1 (4161920) โครงการวิจัยการจัดการเทคโนโลยีการผลิตคะนา พริก และ
มะเขือเทศในโรงเรือนอัจฉริยะ 589,800.00 294,900.00 98,300.00 983,000.00

36.2 (4161502) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักใน Plant
factory artificial light : PFAL เพื่อพัฒนาเปนการคา 715,200.00 357,600.00 119,200.00 1,192,000.00

36.3 (4161858) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการพนสารควบคุมการเจริญ
เติบโตพืชสวน และสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูผักดวยเคร่ืองพนอากาศยานไรคน
ขับ (UAV)

279,600.00 139,800.00 46,600.00 466,000.00

36.4 (4161505) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปองกันกําจัดแมลงศัตรู
พืชผักแบบแมนยํา 445,200.00 222,600.00 74,200.00 742,000.00

37. แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใชประโยชนพืชทองถิ่นภาค
ใตตอนบน 4,798,800.00 2,399,400.00 799,800.00 7,998,000.00

37.1 (4162035) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุไมผลพื้นเมืองในเขตภาคใตตอน
บน 570,600.00 285,300.00 95,100.00 951,000.00

37.2 (4162178) โครงการวิจัยเปรียบเทียบพันธุจําปาดะที่มีศักยภาพในพื้นที่
ภาคใตตอนบน 280,200.00 140,100.00 46,700.00 467,000.00

37.3 (4161700) โครงการวิจัยพันธุและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสะตอ ระยะที่
2 625,200.00 312,600.00 104,200.00 1,042,000.00

37.4 (4161910) โครงการวิจัยการผลิตแตงโมในพื้นที่บานไมขาว จ.ภูเก็ต 317,400.00 158,700.00 52,900.00 529,000.00

37.5 (4161674) โครงการวิจัยการผลิตทุเรียนพันธุสาลิกาในพื้นที่ภาคใตตอนบน 180,000.00 90,000.00 30,000.00 300,000.00

37.6 (4161667) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะมวงเบาในพื้นที่
ภาคใต 354,000.00 177,000.00 59,000.00 590,000.00

37.7 (4182275) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักพื้นบานกินยอด
ที่มีศักยภาพทางการคาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี 503,400.00 251,700.00 83,900.00 839,000.00

37.8 (4161969) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันอนสูพืช
เศรษฐกิจภาคใตตอนบน 430,800.00 215,400.00 71,800.00 718,000.00

37.9 (4162153) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเทายายมอมใน
พ้ืนท่ีภาคใตตอนบน 429,600.00 214,800.00 71,600.00 716,000.00

37.10 (4192375) โครงการวิจัยการศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ และการจัดการ
หลังการเก็บเก่ียวปลาไหลเผือกในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน 325,200.00 162,600.00 54,200.00 542,000.00

37.11 (4161763) โครงการวิจัยการสํารวจและคัดเลือกพันธุฟาทะลายโจรทอง
ถ่ินท่ีมีสารออกฤทธ์ิสูงในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน 534,600.00 267,300.00 89,100.00 891,000.00

37.12 (4222620) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุมะขามปอมทองถิ่นภาคใตสูการ
ใชประโยชนทางการแพทย 247,800.00 123,900.00 41,300.00 413,000.00

38. แผนงานวิจัยพัฒนาพันธุและเทคโนโลยีเพื่อรองรับมาตรฐานการปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดีสําหรับพืชสมุนไพร 2,787,000.00 1,393,500.00 464,500.00 4,645,000.00

38.1 (4182252) โครงการวิจัยและพัฒนาขมิ้นชันเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
อาหารและสมุนไพร 286,800.00 143,400.00 47,800.00 478,000.00

38.2 (4161950) โครงการวิจัยพัฒนาพันธุบัวบกเพื่อเพิ่มผลผลิตและสารสําคัญ 93,600.00 46,800.00 15,600.00 156,000.00

38.3 (4162098) โครงการวิจัยพัฒนาพันธุกระชายดําเพื่อเพิ่มคุณภาพ 161,400.00 80,700.00 26,900.00 269,000.00

38.4 (4162051) โครงการวิจัยพัฒนาพันธุและเทคโนโลยีการผลิตมะขามปอม
ในภาคใต 184,200.00 92,100.00 30,700.00 307,000.00
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38.5 (4161827) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตสมุนไพรคุณภาพ (ขมิ้นชัน
พลูคาว บัวบก) ในระบบปลูกไมใชดิน (substrate culture) 492,600.00 246,300.00 82,100.00 821,000.00

38.6 (4161831) โครงการวิจัยพัฒนาพันธุและเทคโนโลยีการผลิตหญาหวาน
คุณภาพ 327,000.00 163,500.00 54,500.00 545,000.00

38.7 (4141297) โครงการวิจัยการประเมินความตองการธาตุอาหารและการ
จัดการปุยตอผลผลิตและคุณภาพปริมาณสารสําคัญของพืชสมุนไพรท่ีใช
ประโยชนจากใบ (ฟาทะลายโจร พลูคาว วานหางจระเข)

508,800.00 254,400.00 84,800.00 848,000.00

38.8 (4162040) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะแขวนเชิงการคา 336,000.00 168,000.00 56,000.00 560,000.00

38.9 (4161938) โครงการวิจัยพันธุกระดอมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสูง 104,400.00 52,200.00 17,400.00 174,000.00

38.10 (4161731) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุจันทนเทศคุณภาพ 292,200.00 146,100.00 48,700.00 487,000.00

39. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไรในระบบอินทรีย 1,161,000.00 580,500.00 193,500.00 1,935,000.00

39.1 (4161671) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตออยอินทรีย 220,800.00 110,400.00 36,800.00 368,000.00

39.2 (4161795) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง
อินทรีย 244,800.00 122,400.00 40,800.00 408,000.00

39.3 (4161652) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตงาอินทรียในสภาพ
นาอินทรีย 418,200.00 209,100.00 69,700.00 697,000.00

39.4 (4161751) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงอินทรียใน
สภาพนาอินทรีย 277,200.00 138,600.00 46,200.00 462,000.00

40. แผนงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการผลิตพืชปลอดภัย 4,280,400.00 2,140,200.00 713,400.00 7,134,000.00

40.1 (4192398) โครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการจัดการโรค
ใบดางมันสําปะหลัง 1,522,800.00 761,400.00 253,800.00 2,538,000.00

40.2 (4161984) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและชักนําการ
ผลิตสารสําคัญทางเภสัชภัณฑจากพืชสมุนไพร 490,200.00 245,100.00 81,700.00 817,000.00

40.3 (4161994) โครงการวิจัยและพัฒนาชุดตรวจสารพิษตกคางทางการเกษตร
อยางรวดเร็ว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัย 494,400.00 247,200.00 82,400.00 824,000.00

40.4 (4162024) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการกลายพันธุแบบแมนยํา
เพ่ือการผลิตพืชปลอดภัยและย่ังยืน 1,773,000.00 886,500.00 295,500.00 2,955,000.00

41. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุพืชผักและพืชไรในระบบ
เกษตรอินทรีย 1,320,600.00 660,300.00 220,100.00 2,201,000.00

41.1 (4161764) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุพืชผักใน
ระบบเกษตรอินทรีย 762,600.00 381,300.00 127,100.00 1,271,000.00

41.2 (4161884) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุพืชไร
บางชนิดในระบบเกษตรอินทรีย 558,000.00 279,000.00 93,000.00 930,000.00

42. แผนงานวิจัยการบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานในพืชผักสําหรับสงออกกลุม
สหภาพยุโรป (EU) เพ่ือการผลิตท่ีย่ังยืน 888,000.00 444,000.00 148,000.00 1,480,000.00

42.1 (4161695) โครงการวิจัยการทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดแมลง
ศัตรูพืชเพ่ือทดแทนสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชท่ีกลุมสหภาพยุโรป (EU) หาม
ใช

360,600.00 180,300.00 60,100.00 601,000.00

42.2 (4161710) โครงการวิจัยการบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานในพืชผัก
เศรษฐกิจ เพ่ือสงออกกลุมสหภาพยุโรป (EU) 527,400.00 263,700.00 87,900.00 879,000.00
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43. แผนงานวิจัยการปรับปรุงพันธุพืชสวนเศรษฐกิจเพื่อสรางรายไดที่มั่นคงของ
เกษตรกรและความเปนอยูท่ีดีของคนไทย 5,467,800.00 2,733,900.00 911,300.00 9,113,000.00

43.1 (4162109) โครงการวิจัยอนุรักษเชื้อพันธุกรรมทุเรียนเพื่อประโยชนในการ
ปรับปรุงพันธุ 355,200.00 177,600.00 59,200.00 592,000.00

43.2 (4162027) โครงการวิจัยและปรับปรุงพันธุทุเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขัน 277,800.00 138,900.00 46,300.00 463,000.00

43.3 (4151498) โครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุทุเรียนลูกผสมใหมและตนตอ
เพื่อตานทานโรครากเนาโคนเนา 347,400.00 173,700.00 57,900.00 579,000.00

43.4 (4161688) โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุกลวยตานทานโรคตายพราย 377,400.00 188,700.00 62,900.00 629,000.00

43.5 (4161728) โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุและพัฒนาพันธุมันฝรั่งให
ตานทานตอโรคเห่ียวเขียว 516,600.00 258,300.00 86,100.00 861,000.00

43.6 (4161589) โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุมะเขือเทศสายพันธุดีของกรม
วิชาการเกษตรตานทานโรคเห่ียวเขียวและหงิกเหลือง 186,000.00 93,000.00 31,000.00 310,000.00

43.7 (4162100) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุฝรั่งวิตามินซีสูง 148,200.00 74,100.00 24,700.00 247,000.00

43.8 (4162175) โครงการวิจัยการพัฒนาพันธุถั่วลันเตาฝกสดที่มีศักยภาพ
ทางการคา 156,600.00 78,300.00 26,100.00 261,000.00

43.9 (4141403) โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุมันเทศเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
คุณคาทางอาหารสูง 282,600.00 141,300.00 47,100.00 471,000.00

43.10 (4161661) โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุมะมวงเพื่อบริโภคผลสด 383,400.00 191,700.00 63,900.00 639,000.00

43.11 (4161679) โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุสับปะรดเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถการแขงขันในตลาดโลก 761,400.00 380,700.00 126,900.00 1,269,000.00

43.12 (4161694) โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุสมโอเนื้อสีแดงเพื่อการสงออก 456,000.00 228,000.00 76,000.00 760,000.00

43.13 (4161915) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุไมผลและพืชสวนอุตสาหกรรม
พันธุใหมสูการรับรองพันธุ ในป 2567 619,200.00 309,600.00 103,200.00 1,032,000.00

43.14 (4161813) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุพืชผักและสมุนไพรพันธุใหมสู
การรับรองพันธุในป 2567 292,800.00 146,400.00 48,800.00 488,000.00

43.15 (4161702) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุไมดอกพันธุใหมสูการรับรอง
พันธุในป 2567 307,200.00 153,600.00 51,200.00 512,000.00

44. แผนงานวิจัยการพัฒนากระบวนงานตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
สินคาพืช การอนุญาต และการรับรองภายใตพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม

320,400.00 160,200.00 53,400.00 534,000.00

44.1 (4161721) โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการตรวจรับรองโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาพืชตามประกาศกําหนดเง่ือนไขการนําเขาส่ิงตองหามท่ี
ผานการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชเพื่อการคา : กรณีศึกษาโรงงานแปรรูป
มะพราว

99,600.00 49,800.00 16,600.00 166,000.00

44.2 (4161901) โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการตรวจรับรองโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาพืชตามประกาศกําหนดเง่ือนไขการนําเขาส่ิงตองหามท่ี
ผานการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชเพื่อการคา : กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปมัน
ฝรั่ง

57,000.00 28,500.00 9,500.00 95,000.00

44.3 (4161767) โครงการวิจัยการวิเคราะหตนทุนการใหบริการออกใบอนุญาต
และใบรับรองภายใตพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แกไขเพิ่มเติม 70,200.00 35,100.00 11,700.00 117,000.00

44.4 (4161626) โครงการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจและความเต็มใจที่จะ
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จายของผูรับบริการตอการใหบริการออกใบอนุญาตและใบรับรองภายใตพระราช
บัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

93,600.00 46,800.00 15,600.00 156,000.00

45. แผนงานวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชดวยการประยุกตใช
ปญญาประดิษฐ 517,200.00 258,600.00 86,200.00 862,000.00

45.1 (4182286) โครงการวิจัยพัฒนาระบบแนะนําพันธุพืชดวยเทคนิคตนไม
ตัดสินใจ 210,000.00 105,000.00 35,000.00 350,000.00

45.2 (4161658) โครงการวิจัยพัฒนาโมเดลการคัดแยกสับปะรดดวยโครงขาย
ประสาทเทียม 97,200.00 48,600.00 16,200.00 162,000.00

45.3 (4222610) โครงการวิจัยพัฒนาระบบแนะนําการอารักขาพืชดวยเทคนิค
ตนไมตัดสินใจ 210,000.00 105,000.00 35,000.00 350,000.00

46. แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุพืชไรอื่นเพื่อเพิ่มมูลคาและคุณคา 4,369,800.00 2,184,900.00 728,300.00 7,283,000.00

46.1 (4161654) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุพืชเสนใย 1,117,800.00 558,900.00 186,300.00 1,863,000.00

46.2 (4161647) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุพืชนํ้ามัน 1,216,800.00 608,400.00 202,800.00 2,028,000.00

46.3 (4161792) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุมันสําปะหลังเพื่อบริโภค สําหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 1,059,000.00 529,500.00 176,500.00 1,765,000.00

46.4 (4192434) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุออยคั้นนํ้าเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพ 429,600.00 214,800.00 71,600.00 716,000.00

46.5 (4161704) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุถั่วหรั่ง 353,400.00 176,700.00 58,900.00 589,000.00

46.6 (4161662) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุพืชไรเฉพาะกลุม (ออยอาหาร
สัตว/ ขาวฟาง) เพ่ือผลผลิตและคุณคาทางโภชนาการ 193,200.00 96,600.00 32,200.00 322,000.00

47. แผนงานวิจัยการพัฒนากฎหมายวาดวยพันธุพืชเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาเมล็ดพันธุพืช 1,132,800.00 566,400.00 188,800.00 1,888,000.00

47.1 (4161908) โครงการวิจัยการพัฒนากฎหมายวาดวยพันธุพืชเพื่อยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุพริกและเพิ่มมูลคาทางการคา 277,200.00 138,600.00 46,200.00 462,000.00

47.2 (4161997) โครงการวิจัยการพัฒนาหลักเกณฑเพื่อรองรับระบบการ
ควบคุมและเพิ่มขีดความสามารถทางการคาของเมล็ดพันธุดาวเรือง 427,800.00 213,900.00 71,300.00 713,000.00

47.3 (4161635) โครงการวิจัยการพัฒนาหลักเกณฑเพื่อรองรับระบบการ
ควบคุมและเพิ่มขีดความสามารถทางการคาของเมล็ดพันธุสควอช 427,800.00 213,900.00 71,300.00 713,000.00

48. แผนงานวิจัยและพัฒนาการกักกันพืชเพื่อการคาสินคาเกษตรดานพืชระหวาง
ประเทศ 5,376,600.00 2,688,300.00 896,100.00 8,961,000.00

48.1 (4161777) โครงการวิจัยการศึกษาชนิดของศัตรูพืชในประเทศเพื่อการจัด
ทําบัญชีรายช่ือศัตรูพืช 293,400.00 146,700.00 48,900.00 489,000.00

48.2 (4161681) โครงการวิจัยการศึกษาความเสี่ยงศัตรูพืชที่สัมพันธกับการนํา
เขาสินคาเกษตรจากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 561,000.00 280,500.00 93,500.00 935,000.00

48.3 (4162012) โครงการวิจัยการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ด
พันธุผักและหัวพันธุมันฝรั่งนําเขา 315,000.00 157,500.00 52,500.00 525,000.00

48.4 (4161607) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช
และชีวภัณฑเพื่อการคาสินคาเกษตรดานพืช 1,078,800.00 539,400.00 179,800.00 1,798,000.00

48.5 (4162005) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกําจัดแมลงวันผลไม
Bactrocera dorsalis (Hendel) ดวยวิธีการอบไอน้ําปรับสภาพความช้ืนสัมพัทธ
ในผลมะละกอและมะมวงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสงออก

976,800.00 488,400.00 162,800.00 1,628,000.00
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48.6 (4161675) โครงการวิจัยการสํารวจและเฝาระวังศัตรูพืชกักกันของพืชและ
ผลผลิตพืชในประเทศไทย 1,209,000.00 604,500.00 201,500.00 2,015,000.00

48.7 (4161729) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชอุบัติใหม
ในขาวโพดและกลวยเพ่ือการสงออก 942,600.00 471,300.00 157,100.00 1,571,000.00

49. แผนงานวิจัยพัฒนาพันธุและเทคโนโลยีการผลิตไมดอกเขตรอนเพ่ือการแขงขัน 2,449,800.00 1,224,900.00 408,300.00 4,083,000.00

49.1 (4161856) โครงการวิจัยพัฒนาพันธุปทุมมาและกระเจียวเพื่อการคา 445,200.00 222,600.00 74,200.00 742,000.00

49.2 (4162016) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปทุมมาที่มี
ศักยภาพทางการคา 777,000.00 388,500.00 129,500.00 1,295,000.00

49.3 (4161993) โครงการวิจัยการพัฒนาพันธุและเทคโนโลยีการผลิตไมดอก
สกุลพลับพลึง 395,400.00 197,700.00 65,900.00 659,000.00

49.4 (4182244) โครงการวิจัยการศึกษาศักยภาพของกลวยไมดินใบหมาก
ลูกผสมและหงสเหินเพ่ือการผลิตเชิงการคาในพ้ืนท่ีภาคใต 165,000.00 82,500.00 27,500.00 275,000.00

49.5 (4162060) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุหนาวัวตัดดอก 357,000.00 178,500.00 59,500.00 595,000.00

49.6 (4161876) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุกระทือเพื่อเปนไมตัดดอกและไม
กระถางเชิงการคา 310,200.00 155,100.00 51,700.00 517,000.00

50. แผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชที่มีศักยภาพในพื้นที่ภาคกลางและภาค
ตะวันตก 3,564,600.00 1,782,300.00 594,100.00 5,941,000.00

50.1 (4161860) โครงการวิจัยการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดที่เหมาะ
สมในพ้ืนท่ีภาคตะวันตก 746,400.00 373,200.00 124,400.00 1,244,000.00

50.2 (4172224) โครงการวิจัยการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกลวยนํ้าวาที่
เหมาะสมในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 369,600.00 184,800.00 61,600.00 616,000.00

50.3 (4161807) โครงการวิจัยการพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชของเมลอนและสม
โอในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคตะวันตก 289,200.00 144,600.00 48,200.00 482,000.00

50.4 (4161689) โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดในพื้นที่
ภาคกลางและภาคตะวันตก 1,110,000.00 555,000.00 185,000.00 1,850,000.00

50.5 (4161854) โครงการวิจัยการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุขาวโพดพื้นเมืองใน
พ้ืนท่ีภาคกลางและภาคตะวันตก 250,800.00 125,400.00 41,800.00 418,000.00

50.6 (4161859) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตไมดอกที่เหมาะสม ในพื้นที่
ภาคกลางและภาคตะวันตก 313,800.00 156,900.00 52,300.00 523,000.00

50.7 (4151492) โครงการวิจัยการพัฒนาและขยายผลชุดเทคโนโลยีการผลิตพืช
สมุนไพรที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 484,800.00 242,400.00 80,800.00 808,000.00

51. แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคใตตอนบน 3,663,000.00 1,831,500.00 610,500.00 6,105,000.00

51.1 (4161869) โครงการวิจัยระบบการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ภาคใต
ตอนบน 147,600.00 73,800.00 24,600.00 246,000.00

51.2 (4182229) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชแบบผสมผสานใน
สวนปาลมน้ํามันเขตพ้ืนท่ีภาคใต 1,542,600.00 771,300.00 257,100.00 2,571,000.00

51.3 (4222725) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตแบบผสมผสานในสวน
สะตอเขตพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน 69,000.00 34,500.00 11,500.00 115,000.00

51.4 (4162008) โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตมะพราวใน
พ้ืนท่ีภาคใตตอนบน 326,400.00 163,200.00 54,400.00 544,000.00

เอกสารแนบ 3

พิมพจากระบบ NRIIS เมื่อวันที่ 10/10/2565 21:39 น.
กรมวิชาการเกษตร

หนา 44 / 48



51.5 (4161832) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
กลวยหอมทองคุณภาพในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน 766,200.00 383,100.00 127,700.00 1,277,000.00

51.6 (4162130) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตผักเศรษฐกิจตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของเกษตรผูปลูกผักบานคลอง
ไมแดง จังหวัดสุราษฎรธานี

811,200.00 405,600.00 135,200.00 1,352,000.00

52. แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบจากการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรตอ
เกษตรกร ผูบริโภค และส่ิงแวดลอม 3,401,400.00 1,700,700.00 566,900.00 5,669,000.00

52.1 (4161687) โครงการวิจัยการประเมินความเสี่ยงจากการใชสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชท่ีเปนสารเฝาระวังตอผูใช ผูบริโภค และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 384,000.00 192,000.00 64,000.00 640,000.00

52.2 (4161798) โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบจากการใชสารไกลโฟเซต
2,4-D อะทราซีน และกลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม ตอจุลินทรียดินในแปลงปลูกพืชไร
จังหวัดลพบุรี สุพรรณบุรี นครราชสีมา และขอนแกน

1,135,200.00 567,600.00 189,200.00 1,892,000.00

52.3 (4161720) โครงการวิจัยการประเมินและการจัดการความเสี่ยงจากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในการปลูกผักและผลไมเชิงพาณิชยในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน

357,000.00 178,500.00 59,500.00 595,000.00

52.4 (4161686) โครงการวิจัยการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลิตผล
เกษตรและส่ิงแวดลอม 1,525,200.00 762,600.00 254,200.00 2,542,000.00

53. แผนงานวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ภาค
เหนือตอนลาง 1,973,400.00 986,700.00 328,900.00 3,289,000.00

53.1 (4151462) โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังใน
พ้ืนท่ีแหงแลงซ้ําซากเพ่ือสรางมูลคาของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนลาง 744,000.00 372,000.00 124,000.00 1,240,000.00

53.2 (4161708) โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเขียวในสภาพ
แหงแลงหลังนาโดยการใชปุยทางใบ 72,600.00 36,300.00 12,100.00 121,000.00

53.3 (4161941) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะมวงหิมพานต
และมะขามหวานเพ่ือลดผลกระทบจากปญหาภัยแลงจังหวัดอุตรดิตถ 297,000.00 148,500.00 49,500.00 495,000.00

53.4 (4161640) โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาตาแดงในพื้นที่
นาจังหวัดพิจิตร 415,200.00 207,600.00 69,200.00 692,000.00

53.5 (4161866) โครงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกระชายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในจังหวัดพิจิตร 264,000.00 132,000.00 44,000.00 440,000.00

53.6 (4161621) โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตะไครในจังหวัด
เพชรบูรณ 180,600.00 90,300.00 30,100.00 301,000.00

54. แผนงานวิจัยการกําหนดคาปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดและระยะเวลาเก็บ
ผลผลิตท่ีปลอดภัยหลังการพนสารคร้ังสุดทาย เพ่ือลดความเส่ียงของสารพิษตกคาง
ในผลิตผลทางเกษตร

2,670,000.00 1,335,000.00 445,000.00 4,450,000.00

54.1 (4161692) โครงการวิจัยการสลายตัวของวัตถุอันตรายทางการเกษตรใน
มะมวง 1,082,400.00 541,200.00 180,400.00 1,804,000.00

54.2 (4161643) โครงการวิจัยการสลายตัวของวัตถุอันตรายทางการเกษตรใน
พริก คะนา และมะเขือเทศ 1,587,600.00 793,800.00 264,600.00 2,646,000.00

55. แผนงานวิจัยการพัฒนาและประยุกตใชแบบจําลองพืชเพื่อกําหนดเทคโนโลยี
การผลิตพืชไรเศรษฐกิจในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก 2,893,800.00 1,446,900.00 482,300.00 4,823,000.00

55.1 (4161657) โครงการวิจัยการพัฒนาและประยุกตใชแบบจําลองพืชเพื่อ
กําหนดเทคโนโลยีการผลิตขาวโพดในแหลงปลูกสําคัญเขตภาคกลางและภาค
ตะวันตก

1,397,400.00 698,700.00 232,900.00 2,329,000.00
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55.2 (4161885) โครงการวิจัยการพัฒนาและประยุกตใชแบบจําลองพืชเพื่อ
กําหนดเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังในแหลงปลูกสําคัญเขตภาคกลางและภาค
ตะวันตก

771,600.00 385,800.00 128,600.00 1,286,000.00

55.3 (4161863) โครงการวิจัยการพัฒนาและประยุกตใชแบบจําลองพืชเพื่อ
กําหนดเทคโนโลยีการผลิตออยในแหลงปลูกท่ีสําคัญเขตภาคกลางและภาคตะวัน
ตก

724,800.00 362,400.00 120,800.00 1,208,000.00

56. แผนงานวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมพืชและภูมิปญญา
ทองถ่ินเพ่ือการคุมครองตามกฎหมาย 3,687,600.00 1,843,800.00 614,600.00 6,146,000.00

56.1 (4161545) โครงการวิจัยและพัฒนาการคุมครองพันธุพืชและการขึ้น
ทะเบียนชุมชนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ 982,200.00 491,100.00 163,700.00 1,637,000.00

56.2 (4161586) โครงการวิจัยและพัฒนาแนวทางการใชประโยชนพืชอนุรักษ
และพืชที่ใกลสูญพันธุเพื่อกําหนดมาตรการควบคุมการคาระหวางประเทศอยาง
ย่ังยืน

529,800.00 264,900.00 88,300.00 883,000.00

56.3 (4161945) โครงการวิจัยและจําแนกความหลากหลายของพืชพื้นเมือง
ทั่วไปจากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการใชประโยชนอยาง
ย่ังยืน

1,611,600.00 805,800.00 268,600.00 2,686,000.00

56.4 (4161605) โครงการวิจัยการสรางฐานพันธุกรรมพืชสวนเพื่อการใช
ประโยชนอยางคุมคาและยั่งยืน 564,000.00 282,000.00 94,000.00 940,000.00

57. แผนงานวิจัยและพัฒนาการควบคุมหองปฏิบัติการทดสอบยาง เพ่ือยกระดับ
สินคายางและปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย 995,400.00 497,700.00 165,900.00 1,659,000.00

57.1 (4161906) โครงการวิจัยและพัฒนาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ
ทดสอบยางแทงเพ่ือการลดตนทุนและสนับสนุนการสงออก 735,000.00 367,500.00 122,500.00 1,225,000.00

57.2 (4161801) โครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบนํ้ายาง
ขนเพ่ือการสงออก 260,400.00 130,200.00 43,400.00 434,000.00

58. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนสมัยใหมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ 1,790,400.00 895,200.00 298,400.00 2,984,000.00

58.1 (4161558) โครงการวิจัยการออกแบบและจัดการสวนทุเรียนสมัยใหมใน
ระยะปลูกชิด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ 694,200.00 347,100.00 115,700.00 1,157,000.00

58.2 (4151453) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ
โดยการประยุกตใชถานชีวภาพจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 394,800.00 197,400.00 65,800.00 658,000.00

58.3 (4162210) โครงการวิจัยศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่มีผลตอ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนในระยะปลูกชิด 701,400.00 350,700.00 116,900.00 1,169,000.00

59. แผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชอัตลักษณพื้นถิ่นภาคเหนือตอนลางเพื่อสราง
มูลคา 3,697,800.00 1,848,900.00 616,300.00 6,163,000.00

59.1 (4161934) โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมโอทาขอยเมือง
พิจิตรสูระดับพรีเมียมเพื่อสรางมูลคา 445,200.00 222,600.00 74,200.00 742,000.00

59.2 (4161706) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตมะขามหวานเพชรบูรณเพื่อ
สรางมูลคา 549,000.00 274,500.00 91,500.00 915,000.00

59.3 (4172225) โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลวยตานีเพื่อ
สรางเสถียรภาพดานรายได 420,000.00 210,000.00 70,000.00 700,000.00

59.4 (4161992) โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมเขียวหวานสี
ทองเพื่อเพิ่มมูลคา 395,400.00 197,700.00 65,900.00 659,000.00

59.5 (4172226) โครงการวิจัยพันธุและพัฒนาการผลิตละมุดจังหวัดสุโขทัยเพื่อ59.5 (4172226) โครงการวิจัยพันธุและพัฒนาการผลิตละมุดจังหวัดสุโขทัยเพื่อ 519,000.00 259,500.00 86,500.00 865,000.00
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59.5 (4172226) โครงการวิจัยพันธุและพัฒนาการผลิตละมุดจังหวัดสุโขทัยเพื่อ
เพิ่มมูลคา 519,000.00 259,500.00 86,500.00 865,000.00

59.6 (4162086) โครงการวิจัยพันธุและเทคโนโลยีการผลิตมะปรางเชิงพาณิชย
เพื่อเพิ่มมูลคาการผลิต 619,200.00 309,600.00 103,200.00 1,032,000.00

59.7 (4162041) โครงการวิจัยการพัฒนาพันธุและเทคโนโลยีการผลิตบุกเพื่อ
เพิ่มมูลคาในพื้นที่จังหวัดตาก 296,400.00 148,200.00 49,400.00 494,000.00

59.8 (4161983) โครงการวิจัยการพัฒนาเพกาเพื่อใชประโยชนในเชิงพาณิชยใน
เขตภาคเหนือตอนลางเพ่ือสรางมูลคา 453,600.00 226,800.00 75,600.00 756,000.00

60. แผนงานวิจัยและพัฒนาพืชสวนอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร
และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 3,683,400.00 1,841,700.00 613,900.00 6,139,000.00

60.1 (4161929) โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุกาแฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 816,600.00 408,300.00 136,100.00 1,361,000.00

60.2 (4161868) โครงการวิจัยและพัฒนาคําแนะนําการจัดการดินและธาตุ
อาหารในการผลิตกาแฟอะราบิกา 631,200.00 315,600.00 105,200.00 1,052,000.00

60.3 (4161770) โครงการวิจัยการจัดการนํ้าเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพขอ
งกาแฟอะราบิกา 574,200.00 287,100.00 95,700.00 957,000.00

60.4 (4162036) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตโกโกเพื่อ
รองรับเกษตรกรรมยั่งยืน 895,800.00 447,900.00 149,300.00 1,493,000.00

60.5 (4161857) โครงการวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปกาแฟและโกโกคุณภาพ
และการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชสูระบบการพัฒนาเกษตรหมุนเวียน 384,600.00 192,300.00 64,100.00 641,000.00

60.6 (4162026) โครงการวิจัยพันธุและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตมะ
คาเดเมียอยางยั่งยืน 381,000.00 190,500.00 63,500.00 635,000.00

61. แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อสินคา
เกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ 3,228,600.00 1,614,300.00 538,100.00 5,381,000.00

61.1 (4161781) โครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวผลไมบางชนิดเพื่อการสงออกและวางจําหนาย 1,122,600.00 561,300.00 187,100.00 1,871,000.00

61.2 (4161812) โครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวพริกและกระเทียมเพื่อการสงออกและวางจําหนาย 333,000.00 166,500.00 55,500.00 555,000.00

61.3 (4161806) โครงการวิจัยการพัฒนาชุดตรวจสอบสารโอคราทอกซิน เอ ใน
ผลิตผลเกษตรดวยวิธีทางภูมิคุมกันวิทยา 225,600.00 112,800.00 37,600.00 376,000.00

61.4 (4161738) โครงการวิจัยการศึกษาอัตรา ระยะเวลา และวิธีการใชที่
เหมาะสมของสารรมชนิดตางๆ ในการกําจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร เพื่อสินคา
เกษตรปลอดภัย

333,000.00 166,500.00 55,500.00 555,000.00

61.5 (4161664) โครงการวิจัยการปองกันกําจัดแมลงศัตรูกาแฟโดยลดการใช
สารเคมี 438,000.00 219,000.00 73,000.00 730,000.00

61.6 (4151439) โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารดัชนีไกลซีมิกตํ่าจากแปง
ตานทานการยอยเพ่ือผูบริโภคท่ีตองการควบคุมน้ําตาล 328,800.00 164,400.00 54,800.00 548,000.00

61.7 (4161519) โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารสุขภาพเพื่อผูสูงอายุ 447,600.00 223,800.00 74,600.00 746,000.00

62. แผนงานวิจัยและพัฒนาการควบคุมสภาพแวดลอมดวยระบบอัตโนมัติสําหรับ
การผลิตพืชในโรงเรือน 437,400.00 218,700.00 72,900.00 729,000.00

62.1 (4161940) โครงการวิจัยและพัฒนาการควบคุมสภาพแวดลอมดวยระบบ
อัตโนมัติสําหรับการผลิตพืชในโรงเรือนอีแวปโดยใชหลักการแรงดึงระเหยน้ําของ 235,800.00 117,900.00 39,300.00 393,000.00
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อากาศ

62.2 (4161867) โครงการวิจัยและพัฒนาการควบคุมสภาพแวดลอมดวยระบบ
อัตโนมัติสําหรับการผลิตพืชในโรงเรือนระบบเปดโดยใชหลักการแรงดึงระเหยน้ํา
ของอากาศ

201,600.00 100,800.00 33,600.00 336,000.00

63. แผนงานวิจัยมะพราวเพื่อเพิ่มมูลคาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 3,732,000.00 1,866,000.00 622,000.00 6,220,000.00

63.1 (4161582) โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุมะพราวอุตสาหกรรมเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม (ระยะที่ 1) 487,800.00 243,900.00 81,300.00 813,000.00

63.2 (4161601) โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุมะพราวออนเพื่อสรางมูลคา
เพิ่ม (ระยะที่ 1) 595,200.00 297,600.00 99,200.00 992,000.00

63.3 (4161510) โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุมะพราวกะทิเพื่อสรางมูลคา
เพิ่ม (ระยะที่ 1) 445,800.00 222,900.00 74,300.00 743,000.00

63.4 (4161600) โครงการวิจัยการศึกษาการจัดการดิน ปุย และนํ้าเพื่อผลิต
มะพราวคุณภาพ 648,600.00 324,300.00 108,100.00 1,081,000.00

63.5 (4161552) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตนกลามะพราว
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 262,200.00 131,100.00 43,700.00 437,000.00

63.6 (4151455) โครงการวิจัยประเมินศักยภาพการขยายพันธุเชื้อพันธุกรรม
สายพันธุมะพราวนํ้าหอมสีเขียวในสภาพปลอดเชื้อ 228,000.00 114,000.00 38,000.00 380,000.00

63.7 (4161561) โครงการวิจัยการพัฒนาวิธีการชักนํารากและวัสดุปลูกสําหรับ
ตนมะพราวนํ้าหอมที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ 159,600.00 79,800.00 26,600.00 266,000.00

63.8 (4161559) โครงการวิจัยศึกษาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรม
มะพราวในสภาพเยือกแข็ง 160,800.00 80,400.00 26,800.00 268,000.00

63.9 (4162032) โครงการวิจัยและพัฒนาถังหมักอัตโนมัติในกระบวนการผลิต
นํ้ามันมะพราวบริสุทธิ์ 244,800.00 122,400.00 40,800.00 408,000.00

63.10 (4162007) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติในกระบวนการ
ผลิตมะพราวนํ้าหอมทรงเพชร 250,200.00 125,100.00 41,700.00 417,000.00

63.11 (4161829) โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องกวนนํ้าตาล
มะพราวเคี่ยวและพัฒนาเครื่องหยอดขึ้นรูปนํ้าตาลอมะพราวอัตโนมัติ 249,000.00 124,500.00 41,500.00 415,000.00

64. แผนงานวิจัยนวัตกรรมการผลิตสารสําคัญในพืชที่มีฤทธิ์ทางเภสัชกรรมเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม 1,835,400.00 917,700.00 305,900.00 3,059,000.00

64.1 (4161617) โครงการวิจัยพัฒนาการผลิตโสม และตังกุย โดยวิธีเพาะเลี้ยง
รากลอย 708,600.00 354,300.00 118,100.00 1,181,000.00

64.2 (4161775) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตกลวยไมที่มีคุณสมบัติทาง
เภสัชกรรม 1,126,800.00 563,400.00 187,800.00 1,878,000.00

65. แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 2,700,000.00 1,350,000.00 450,000.00 4,500,000.00

รวม 190,160,400.00 95,080,200.00 31,693,400.00 316,934,000.00
หมายเหตุ 
1. งบประมาณสําหรับทุกโครงการวิจัย ไมสามารถเบิกจายคาตอบแทน/คาจางนักวิจัย ภายในหนวยรับงบประมาณ ึง่ไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนประจํา
คาบริหารจัดการของหนวยรับงบประมาณท่ีนอกเหนือจากบริหารจัดการแผนงานและโครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสงเสริม ววน. รวมถึงคา
สาธารณูปโภค และคาบํารุงสถาบัน (Over ead) ดวย 
2. งวดท่ี 1  ต.ค.-มี.ค. (Q1 + Q2) งวดที่ 2  เม.ย.-มิ.ย. (Q3) งวดท่ี 3  ก.ค.-ก.ย. (Q4)
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เอกสารแนบ 5 

หน้า 1 

 

เอกสารแนบ 5 

รูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 

1. รูปแบบการรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน (รายงานผ่านระบบข้อมลูสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ: NRIIS) 

 1.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อหน่วยงาน             

ระยะเวลาดำเนินการ  ปี เดือน วันที่เร่ิมดำเนินการ (ตามที่ระบุไว้ในเอกสารจดัสรร) ถึง..................................... 

งบประมาณปี พ.ศ.   งบประมาณรวมท่ีได้รับจัดสรร   บาท 

ผู้บริหารหน่วยรับงบประมาณ        
 

 1.2 ส่วนที่ 2 การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใชจ้่ายงบประมาณ 

1.2.1 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเทียบกับแผน (รายงวด) หน่วย: บาท  

ชื่อโครงการวิจัย 

ระยะเวลา

เริ่มต้น 

(ระยะเวลาที่

หน่วยงานทำ

สัญญากบั

โครงการ) 

ระยะเวลา

สิ้นสุด 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ

จัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ตามคำรบัรอง (บาท) 

หน่วยงานเบิกจา่ยเงิน 

ให้แต่ละโครงการ (บาท) 

รายจ่ายจริง (บาท)  

คงเหลือที่ยัง

ไม่ได้โอนให้

โครงการ 

ร้อยละของการใช้

เงินที่หน่วยงาน

เบิกจ่ายให้แต่ละ

โครงการเทียบกบั

งบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรร 

งวดที่ 1 

(Q1 + 

Q2) 

งวดที่ 

2 

(Q3) 

งวดที่ 

3 

(Q4) 

งวดที่ 1 

(Q1 + 

Q2) 

งวดที่ 

2 

(Q3) 

งวดที่ 

3 

(Q4) 

งวดที่ 1 

(Q1 + 

Q2) 

งวดที่ 

2 

(Q3) 

งวดที่ 3 

(Q4) 

1.               

2.               

3.               

               

รวมทั้งสิ้น             

 

หมายเหตุ งวดที่ 1 = ต.ค.- มีค. (Q1 + Q2) งวดที่ 2 = เม.ย.- มิ.ย. (Q3) งวดที่ 3 = ก.ค.- ก.ย. (Q4) 
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1.2.2 จำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับจาก สกสว. รายจ่าย และเงินคงเหลือ (ให้รายงานแบบสะสมทกุงวด) 

งวดที ่

จำนวนเงินที่หน่วยงาน 

ได้รับจาก สกสว. 

(บาท) 

วันที่ได้รับเงินจาก 

สกสว. 

จำนวนเงินที่หน่วยงาน 

โอนไปยังโครงการ 

(บาท) 

ร้อยละของจำนวนเงินที่

หน่วยงานโอนไปยังโครงการ

เมื่อเทียบกบัจำนวนเงินที่

ได้รับจาก สกสว. 

จำนวนเงินคงเหลือ        

จากการโอนไปยังโครงการ 

(บาท) 

รายจ่ายจริง 

ของโครงการ 

(บาท) 

1        

2       

3       

รวม  (A)     (C) 

จำนวนดอกเบี้ยของหน่วยงาน ที่ได้รับจากธนาคาร วันที่ ที่ได้รับดอกเบีย้ 

รวมดอกเบีย้ที่ได้รบัจากธนาคาร ครั้งที่ 1   

รวมดอกเบีย้ที่ได้รบัจากธนาคาร ครั้งที่ 2   

รวมดอกเบีย้ที่ได้รบัจากธนาคาร (B)  

เงินคงเหลือ 

(A) + (B) – (C) 
 

 

ดอกเบี้ยจากโครงการวิจัย 

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากโครงการ คร้ังที่ 1   

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากโครงการ คร้ังที่ 2  

รวมดอกเบี้ยที่ได้รับจากโครงการ  
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1.2.3 การใช้จ่ายเงินงบประมาณครุภัณฑ์เทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการตามคำรับรอง (รายงวด) หน่วย: บาท 

ชื่อ

โครงการวิจัย 

ระยะเวลา

เร่ิมต้น 

(ระยะเวลา

ท่ี 

หน่วยงาน

ทำ 

สัญญากับ 

โครงการ) 

ระยะเวลา

สิ้นสุด 

(ระยะเวลา

ท่ี 

หน่วยงาน

ทำ 

สัญญากับ 

โครงการ) 

งบประมาณ 

ท่ีได้รับ

จัดสรร 

(บาท) 

งบประมาณ

ครุภัณฑ์ท่ี

ได้รับจัดสรร 

(บาท) 

จำนวน

ครุภัณฑ์

ท้ังหมด

ท่ีตั้งไว ้

(ชิ้น) 

รายจ่ายจริงของงบประมาณครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อแล้ว 

ในแต่ละโครงการ 

คงเหลือ 

ท่ียังไม่ได้จัดซื้อ 

(บาท) 

งบประมาณ

ครุภัณฑ์ท่ีคาดว่า

จะจัดซื้ออีก  

(บาท) 
คงเหลือ

งบ

ครุภัณฑ์

(บาท) 

ร้อยละของ 

งบประมาณ

ครุภัณฑ์ท่ีใช้

ไป 

เทียบกับ 

งบประมาณ

ครุภัณฑ์ท่ีตั้ง

ไว้ตามคำ

รับรอง  

หมาย

เหต ุ

งวดท่ี 1 

(Q1 + Q2) 

งวดท่ี 2 

(Q3) 

งวดท่ี 3 

(Q4) 

ราคา 

(บาท) 

จำนวน 

(ชิ้น) 

ราคา 

(บาท) 

จำนวน 

(ชิ้น) 

ราคา 

(บาท) 

จำนวน 

(ชิ้น) 

ราคา 

(บาท) 

จำนวน 

(ชิ้น) 

ราคา 

(บาท) 

จำนวน 

(ชิ้น) 

1.                   

2.                   

3.                   

รวม                   
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1.2.4 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (Progress) และรายงานความก้าวหน้าผลผลิต (Output) เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เทียบกับแผนตามคำรับรอง (รายงานทุก 6 เดือน) 

ชื่อ

โครงการวิจัย 

ผลผลิตตามท่ี

ระบุ 

ในคำรับรอง 

ประเภทผลผลิต

ตามท่ีระบุ 

ในคำรับรอง 

รายละเอียดผลผลิต 

ตามคำรับรอง 

ความก้าวหน้าของผลผลิตท่ีทำได้จริง ความก้าวหน้าของการดำเนนิโครงการ 

เชิงปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

 

(โปรดให้รายละเอยีดของ

ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงจาก

โครงการ) 

ร้อยละของ

ความก้าวหน้าใน

การดำเนินโครงการ 

เทียบกับแผนการ

ดำเนินงานท้ังหมด 

ในแต่ละโครงการ 

รายละเอียด

ความก้าวหน้าของการ

ดำเนินโครงการ 

(โปรดให้รายละเอยีด

ขั้นตอน / กระบวนการ) 

จำนวนท่ีระบุ

ในคำรับรอง 

จำนวน          

ท่ีเกิดขึ้นจริง 
หน่วยนบั 

ร้อยละของ

ความก้าวหน้าของ

ผลผลิตเทียบที่ระบุ

ในคำรับรอง 

1. ชื่อโครงการ

....... 

กำลังคน หรือ

หน่วยงานที่

ได้รับการพัฒนา

ทักษะ 

นักวจิัยเชิง

ปฏิบัติการ 

(พื้นฐาน, R&D) 

การฝกึอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะภูมิ

สารสนเทศศาสตร ์
20 0 คน 0% 

ได้ข้อมูลเชิงวิชาการในการ

ปฏิบัติงานและขอ้มูล

รายละเอยีดของกลุ่ม

ตัวอย่าง 

30% 
อยู่ในระหว่างลงพื้นที่

เพื่อเก็บขอ้มูลตัวอย่าง 

2. ชื่อโครงการ

....... 
ผลงานตีพิมพ ์ ระดับนานาชาต ิ

บทความวจิัย หรือ เอกสารตอบ

รับการตีพิมพ์ หรอื DOI 
2 1 เรื่อง 50% 

บทความวจิัยที่ไดร้ับการ

ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ 

นานาชาต ิ(Top-tier 

journals) เกีย่วกับ

คุณสมบัติ ทางกายภาพ 

ชีวภาพ ของ 

extracellular vesicle 

จาก กระชายดำในการ

นํามาใชเ้ป็นระบบนําส่งยา

ที่สำคัญที่ประเทศตอ้งมีใน

อนาคต 

70% 

อยู่ในระหว่างเตรยีม

ตัวอย่างเพิ่มเติมในการ

ทดสอบระบบนําส่งยา

ระดับนาโน ดว้ย 

extracellular vesicle 

จาก กระชายดําเพือ่การ

ผลิตเชิงพาณิชย ์
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 1.3 ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ (หากมี โปรดระบุ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. รูปแบบการรายงานผลสัมฤทธิ์สำหรับทุนสนับสนนุงานมลูฐาน (Fundamental Fund)  

2.1  รายงานผลสัมฤทธ์ิสำหรับทุนสนับสนุนงานมลูฐาน (Fundamental Fund) หน่วยรับงบประมาณต้องดำเนินการบันทึกข้อมลูลงในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) 

และ/หรือ นำส่งรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม ตามทีส่ำนักงานร้องขอ โดยจะรายงานเมื่อสิ้นสดุคำรับรอง 
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เอกสารแนบ 6 

การประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานผู้ให้คำรับรอง  

และการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

1. ด้านความสามารถในการดำเนินการตามแผน 

1.1  การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นการประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative) แบบราย 6 เดือน โดย

พิจารณาจากผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินที่ตั้งไว้ของหน่วยรับงบประมาณที่ได้

กำหนดไว้ในคำรับรองฯ ในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยรับงบประมาณต้องดำเนินการรายงานผลการใช้

จ่ายเงินในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) 

1.2 การปิดโครงการได้ตามกำหนดระยะเวลา จะพิจารณาจากจำนวนแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถปิดได้

จริงตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในคำรับรองฯ เทียบกับจำนวนแผนงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดที่หน่วย

รับงบประมาณได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการของคำรับรองฯ โดยหน่วยรับงบประมาณต้องปรับสถานะของ

แผนงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นปัจจุบันที่สุด (Update) ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม

แห่งชาติ (NRIIS) 

 

2. ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.1  การติดตามผลผลิต (Outputs) เป็นการประเมินผลผลิตที่ปฏิบัติได้จริงจากแผนงานเทียบกับที่คาดการณ์

และระบุไว้ในคำรับรองฯ อันเป็นการประเมินความรับผิดชอบ (Accountability) ทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพของการสร้างและนำส่งผลผลิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1 การติดตามระหว่างดำเนินการวิจัย เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ/การสร้างผลผลิต 

ซึ่งหน่วยรับงบประมาณต้องติดตามให้หัวหน้าโครงการทุกโครงการ รายงานข้อมูลการสร้างผลผลิต

ให้เป็นปัจจุบันที่สุด (Update) ทุก 6 เดือน ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

(NRIIS) โดยจะพิจารณาจากความก้าวหน้า (Progress) ในการสร้างผลผลิต เทียบกับแผนงานและ

กำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในคำรับรอง 

2.1.2 การติดตามเมื่อสิ้นสุดการวิจัย เป็นการติดตามการส่งมอบผลผลิตที่ปฏิบัติได้จริงของแผนงานเทยีบ

กับผลผลิตที่ได้กำหนดไว้ในแบบคำรับรอง ซึ่งจะประเมินเมื่อครบ 1 ปี โดยหน่วยรับงบประมาณ

ต้องติดตามให้หัวหน้าโครงการทุกโครงการ รายงานผลผลิตให้เป็นปัจจุบันท่ีสุด (Update) พร้อมท้ัง

แนบหลักฐาน/เอกสารประกอบยืนยันคุณภาพของผลผลิต ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ

นวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)  ทั้งนี้จะอนุญาตให้นำส่งผลผลิตได้ภายในไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ โดยจะ

พิจารณาความก้าวหน้าในการส่งมอบผลผลิตเทียบกับแผนงานและกำหนดเวลาที่ ได้กำหนดไว้ในคำ

รับรอง  
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2.2 การติดตามการใช้ประโยชน์ และผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานวิจัยและนวัตกรรม  

2.2.1 การติดตามการใช้ประโยชน์ พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนโครงการด้าน ววน. ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

ต่อจำนวนโครงการที่สิ้นสุดในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยรับงบประมาณ ต้องปรับสถานะของ

ข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ให้เป็นปัจจุบันที ่สุด (Update) ลงในระบบข้อมูล

สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) หรือตามรูปแบบท่ี สกสว. กำหนด 

2.2.2 ผลลัพธ์ของงานวิจัยและนวัตกรรม  หน่วยรับงบประมาณจะต้องติดตามให้หัวหน้าโครงการทุก

โครงการรายงานผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินงบประมาณจากกองทุน

ส่งเสริม ววน. ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทุกปีเป็นระยะเวลา

ต่อเนื่อง 5 ปี เพื่อประกอบการติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

 

2.3   การประเมินผลกระทบ (Impacts)  

หน่วยรับงบประมาณคัดเลือกแผนงานหรือโครงการที่สิ้นสุดแล้วและมีผลกระทบสูง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท จำนวนไม่น้อยกว่า 3-5 แผนงาน เพื่อประเมินผลกระทบของงานวิจัยและนวัตกรรมที่

ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. โดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ กำหนด 

(สกสว. จะแจ้งให้ท่านทราบในภายหลัง) ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณต้องส่งสรุปผลการประเมินผลกระทบ มายัง สกสว. เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้อง (Validation and Verification) ของผลการประเมินผลกระทบของงานวิจัยและนวัตกรรมตามหลกัวิชาการ 

(ประเมินทุกปีงบประมาณ)  

ทั้งนี้ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีขนาดใหญ่มูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป สกสว. โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เชี่ยวชาญ

ด้านการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิจัย จะเป็นผู้ดำเนินการประเมินผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว 

โดยได้รับความเห็นชอบก่อนการดำเนินการดังกล่าวจากคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลฯ ทุกครั้ง  โดยหน่วยรับงบประมาณ

จะต้องยินยอมและอำนวยความสะดวกให้ สกสว. หรือผู้ที ่สกสว. มอบหมายเข้าไปในสถานที่ทำการของหน่วยรับงบประมาณ

หรือสถานที่ที่ทำการวิจัย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว  เพื่อประโยชน์ในการติดตามและ

ประเมินผลการวิจัยของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมได้ 

 

3. ด้านกระบวนการทำงาน (Process Evaluation)  

 การประเมินกระบวนการทำงาน (Process Evaluation) เป็นการประเมินเชิงคุณภาพ โดยใช้หลักการประเมิน

เพื่อการพัฒนา (Developmental Evaluation) โดยประเมินกระบวนการทำงานของหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ 

และปลายน้ำ  รวมทั้งเรื่องธรรมาภิบาลและความโปร่งใส เพื่อช่วยพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

มากยิ่งข้ึน ซึ่งจะดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการงานวิจัย (Research Management)  

ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณจะต้องยินยอมและอำนวยความสะดวกให้ สกสว. หรือผู้ที่ สกสว. มอบหมายเข้าไปในสถานที่ทำ

การของหน่วยรับงบประมาณ หรือสถานที่ท่ีทำการวิจัย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว   
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 นอกจากนี้ สกสว. ยังจัดให้มีกระบวนการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการติดตามประเมินผลลัพธ์และผลกระทบให้แก่

หน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. อาทิ จัดให้มีการอบรมและเผยแพร่ความรู้ศาสตร์ด้านการติดตามและประเมินผล 

ววน. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการติดตามงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี จัดทำและเผยแพร่

คู่มือศาสตร์การติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม และจัดให้มีสมาคม (Consortium) ของผู้ประเมินผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ เพื่อให้เกิดมาตรฐานกลางในการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้

เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
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ผลลัพธ์ (Outcomes) และผลกระทบ (Impacts) 

1. ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดจากการนำผลงานไปใช้ประโยชนข์องผู้ใช้ (Users) 

นิยามของผลลัพธ์ คือ ผลที่เกิดขึ้นหลังจากโครงการ ววน.สิ้นสุดไปแล้ว โดยเป็นการนําผลผลิต (Output) ที่ได้ของโครงการ

พัฒนา ววน. ไปใช้ประโยชน์โดยผู้ใช้ (Users) ที่ชัดเจน  ส่งผลทำให้ระดับความรู้  ทัศนคติ  พฤติกรรม การปฏิบัติ หรือทักษะของ

ผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเทียบกับก่อนการนำผลผลิตจากโครงการมาใช้  รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของ

โครงการที่เป็นท้ังผลิตภัณฑ์ การบริการ และเทคโนโลยี โดยภาคเอกชนหรือประชาสังคม  ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดผลผลิตของ

โครงการเดิมที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้มีระดับความพร้อมในการใช้ประโยชน์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  

 

ตาราง ก. การรายงานผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของงานวิจัยและนวัตกรรม  

(รายงานผลในระบบข้อมลูสารสนเทศวิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) หรือตามรูปแบบ ท่ี สกสว. กำหนด) 

ประเภทของผลลัพธ์และคำจำกัดความ (Type of Outcomes and Definition) 

ประเภทของผลลัพธ ์

(Types of Outcomes) 

คำจำกัดความ 

(Definition) 

ผลงานตีพิมพ์ (Publications) ผลงานทางวิชาการในรูปแบบสิ ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งเกิดจากการ

ศึกษาวิจัย อาทิเช่น บทความจากการประชุมวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ 

บทความวิชาการ หนังสือ ตำรา พจนานุกรม และงานวิชาการอื่นๆ ในลักษณะ

เดียวกัน 

การอ้างอิง (Citations) จำนวนครั้งในการอ้างอิงผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  นานาชาติ โดย

สืบค้นจากฐานข้อมูลวารสารวิชาการ เช่น TCI Scopus   

Web of Science เป็นต้น 

เคร่ืองมือและระเบียบวิธีการวิจัย 

(Research Tools and Methods) 

เครื ่องมือหรือกระบวนการที ่ผู ้วิจัยใช้ในการทดลอง ทดสอบ เก็บรวบรวมหรือ

วิเคราะห์ข้อมูล โดยเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่ไดม้ีมาก่อน แต่ได้เผยแพร่และเป็นท่ียอมรบัโดยมี

ผู้นำเครื่องมือและระเบียบวิธีการวิจัยไปใช้ต่อและมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

ฐานข้อมูลและแบบจำลองวิจัย 

(Research Databases and 

Models)  

ฐานข้อมูล (ระบบที่รวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวกัน) หรือแบบจำลอง (การสร้าง

รูปแบบเพื่อแทนวัตถุ กระบวนการ ความสัมพันธ์ หรือ สถานการณ์) ที่ถูกพัฒนาขึ้น

จากงานวิจัย โดยมีผู้นำฐานข้อมูลหรือแบบจำลองไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีหลักฐาน

อ้างอิงได้ 

ความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  

(Next Destination) 

การติดตามการเคลื่อนย้ายและความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรในโครงการด้าน 

ววน. ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. หลังจากสิ้นสุดโครงการ 

โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

รางวัลและการยอมรับ  

(Awards and Recognitions) 

เกียรติยศ รางวัลและการยอมรับจากสังคมที่ได้มาโดยหน้าที่การงานจากการทำงาน

ด้าน ววน. โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม 

ววน. โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 
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ประเภทของผลลัพธ ์

(Types of Outcomes) 

คำจำกัดความ 

(Definition) 

การใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือ อปุกรณ์ 

ห้องวิจัยและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(Use of Facilities and Resources) 

การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานด้าน ววน. ที่

นักวิจัยพัฒนาขึ้น หรือได้รับงบประมาณเพื่อการจัดหาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มาใช้

งานในวงกว้าง โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

ทรัพย์สินทางปัญญา การขึ้นทะเบียน

พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ และการอนุญาต

ให้ใช้สิทธิ  

(Intellectual property, Registered 

Plants Varieties and Animals 

Breeding and Licensing) 

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้นหรือคิดทำข้ึน อันเป็นผลใหไ้ด้มา

ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระทําใดๆ ที่ทําให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์

หรือกรรมวิธี  หรือการกระทำใดๆ เกี่ยวกับงานท่ีผู้สร้างสรรค์ได้รเิริ่มโดยใช้สติปญัญา

ความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างให้เกิดงาน

สร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที ่กฎหมายลิขสิทธิ ์ให้ความคุ ้มครอง อาทิเช่น งาน

วรรณกรรม  งานศิลปกรรม  งานดนตรีกรรม งานภาพยนตร์ เป็นต้น โดยไม่ลอก

เลียนงานของผู้อื่น  ซึ่งเกิดจากผลงานด้าน ววน. ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

กองทุนส่งเสริม ววน. โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ หมายถึง พันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ที่เกิดจาก

งานวิจัย และจะต้องจดทะเบียนพันธุ ์ใหม่โดยหน่วยงานที ่มีหน้าที่ในการรับจด

ทะเบียนพันธุ์ หรือหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย  

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ หมายถึง การที่เจ้าของสิทธิอนุญาตให้ผู้ขอใช้สิทธิใดๆ ที่

เกิดขึ้นจากงานวิจัย เช่น ผลิต/ขาย/ใช้หรือมีไว้  โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็น

เจ้าของสิทธิทั้งนี้เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นหลัก โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้  

การถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Technology 

Transfer)  

การนำเอาเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม  ถ่ายทอด

ให้แก่ผู้ใช้ และเกิดการนำเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่

การขยายผลในเชิงพาณิชย์ โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ บริการ 

และการรับรองมาตรฐานใหม่ 

(New Products/Processes, New 

Services and New Standard 

Assurances) 

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม ่หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่ได้จากการวิจยั  

อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์/ผลิตภัณฑ์ที ่เกี ่ยวเนื ่องกับซอฟต์แวร์และ

ปัญญาประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคและเทคโนโลยี/ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

และอาหาร  ผลิตภัณฑ์ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  รวมถึงกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์ หรือการจัดการในรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม

อย่างมีนัยสำคัญ นำไปใช้ประโยชน์ได้ และสามารถก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ

และสังคม 

บริการใหม่ หมายถึง รูปแบบและวิธีการบริการใหม่ๆ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดี

ขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ นำไปใช้ประโยชน์ได้  และสามารถก่อให้เกิดคุณค่าทาง

เศรษฐกิจและสังคม 

การรับรองมาตรฐานใหม่ หมายถึง มาตรฐานที่พัฒนาขึ ้นใหม่ และ/หรือศูนย์

ทดสอบต่างๆ ท่ีพัฒนาจนได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อสร้างความสามารถทางด้าน

คุณภาพ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ และสามารถก่อให้เกิดคุณค่าทาง

เศรษฐกิจและสังคม โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 
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ประเภทของผลลัพธ ์

(Types of Outcomes) 

คำจำกัดความ 

(Definition) 

ทุนวิจัยต่อยอด 

(Further Funding)  

ทุนที่นักวิจัยได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยเดิม ซึ่งเกิดจากการนำ

ผลงานวิจัยท่ีได้ของโครงการวิจัยเดิมมาเขียนเป็นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย

ต่อยอดในโครงการใหม่  สิ ่งสำคัญคือ การให้ข ้อมูลเกี ่ยวกับแหล่งทุนและ

งบประมาณที่ได้รับจากโครงการทุนวิจัยต่อยอดใหม่ โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

ความร่วมมือหรือหุ้นส่วน 

ความร่วมมือ 

(Collaborations and 

Partnerships) 

ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกิดขึ้นหลังจากโครงการวิจัยเสร็จสิ้น โดย

เป็นความร่วมมือที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรืออาจจะทางอ้อมจากการดำเนินโครงการ 

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือ การระบุผลผลิต (outputs) ผลลัพธ์ (outcomes) และผลกระทบ 

(impacts) ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือนี้  โดยมีหลักฐาน

อ้างอิงได้ 

การผลักดันนโยบาย 

แนวปฏบิัติ แผนและกฎระเบียบ  

(Influence on Policy, Practice, 

Plan and Regulations)   

การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ ่งเพื ่อขับเคลื ่อนการนำผลงานวิจัยไปสู ่การใช้

ประโยชน์เชิงนโยบาย หรือเกิดแนวปฏิบัติ แผนและกฎระเบียบต่างๆ ขึ้นใหม่ เพื่อให้

เกิดผลลัพธ์และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม

วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง ที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศโดยรวม โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ ทั้งนี้ต้องไม่ใช่การดำเนินการที่ระบุไว้

เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัย  

กิจกรรมสร้างการม ี

ส่วนร่วม (Engagement Activities) 

กิจกรรมที่หัวหน้าโครงการและ/หรือทีมวิจัย ได้สื่อสารผลงานด้าน ววน.  กับกลุ่ม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และเป็น

เส้นทางที่ส่งผลให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อไป โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ ทั้งนี้

กิจกรรมดังกล่าวต้องมิใช่กิจกรรมที่ได้ระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัย 
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2. ผลกระทบ (Impacts) (การเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้จากผลลัพธ์) 

 

นิยามของผลกระทบ คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ (Outcome) ในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อม หรือผลสำเร็จระยะยาวท่ีเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ โดยผ่านกระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วม 

(Engagement Activities) และมีเส้นทางของผลกระทบ (Impact Pathway) ที่สามารถระบุได้ชัดเจน ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะ

พิจารณารวมผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ ทางตรงและทางอ้อม ท้ังที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้น 

 

ตาราง ข. การรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นของงานวิจัยและนวัตกรรม  

(รายงานผลในระบบข้อมลูสารสนเทศวิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ (NRIIS) หรือตามรูปแบบ ท่ี สกสว. กำหนด) 

 

ผลกระทบ คุณค่าที่ส่งมอบ (value 

proposition) ในด้านเศรษฐกจิ 

สังคม สิ่งแวดล้อม เมื่องาน ววน. 

สิ้นสุดลงและถูกนำไปใช้ในวงกวา้ง 

หน่วยงาน / ผู้ได้รับ

ประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียจากการนำ

ผลงาน ววน. ไปใช้

ประโยชน ์

พ้ืนที่ที่นำผลงาน 

ววน. ไปใช้ประโยชน์ 

 

ด้านเศรษฐกิจ    

ด้านสังคม    

ด้านสิ่งแวดล้อม    

 

คำนิยามของผลกระทบ 

1. ด้านเศรษฐกิจ  การนำผลงานที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่  การพัฒนาหรือการปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์  กระบวนการผลิต และการบริการ  ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเชิงพาณิชย์ เกิดการลงทุนใหม่  เกิดการจ้างงานเพิ่ม  หรือ

ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ หรือนำไปสู่การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ที ่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบริการ หรืออาจเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่นำไปสู่มาตรการที่สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจใหก้ับ

ประเทศ  ทั้งนี ้ควรแสดงให้เห็นถึงมูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ ้นจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม  (Return on 

Investment : ROI)  

2. ด้านสังคม  การนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรม ไปสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  การเสริมพลัง ใน

การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น พื้นที่  หรือผลักดันไปสู่นโยบายที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง  และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง

หรือคุณค่าดังกล่าวได้อย่างชัดเจน  ทั้งนี ้หากสามารถแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการลงทุนวิจัยและ

นวัตกรรมเชิงมูลค่า  (Social Return on Investment : SROI) ได้ ก็จะเป็นสิ่งดี แต่ต้องวิเคราะห์ตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับ

โดยทั่วไป  
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม  การนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

แวดล้อมที่ดีขึ้น  เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และนำไปสู่ความยั่งยืน  รวมถึงการผลักดันไปสู่นโยบายที่ก่อให้เกิด

ผลกระทบในวงกว้าง และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือคุณค่าดังกล่าวได้อย่างชัดเจน  ทั้งนี้หากสามารถแสดงให้ เห็นถึง

ผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิงมูลค่า   (Social Return on Investment : 

SROI) ได้ ก็จะเป็นสิ่งดี แต่ต้องวิเคราะห์ตามหลักการที่เป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป *1 

 

หมายเหตุ *1  หลักการกลางในส่วนของการคำนวณมูลค่าผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ทาง สกสว. ในฐานะเลขาของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ของกองทุนส่งเสริม ววน. จะแจ้งให้ทราบ

ในโอกาสต่อไป 
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