


พันธกิจ
 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา การวิจัยการเกษตร
 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร
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ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา 
เมื่อ 15 มี.ค. 2546

สังกัด กษ.



“16 ปี ของการบริหารทุนวิจัยด้านการเกษตร”

 มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 401 โครงการ 
(49% จากโครงการที่แล้วเสร็จ 819 โครงการ) 
ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 486 ค าขอ

 มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม รวมเป็นมูลค่า 6,372 ล้านบาท
(ผลการประเมินปี 58-62 จ านวน 22 โครงการ) 

ปี 2546–2563 (Q1)

 สวก. สนับสนุนทุนวิจัย 1,799 โครงการ 
งบประมาณรวมกว่า 4,997 ล้านบาท 

ข้าว
29%

ปาล์มน้ ามัน
13%สมุนไพรไทย

16%

อาหารฯ
16%

พืชสวน/พืชไร่14%

สัตว์เศรษฐกิจ
7%

การบริหารจัดการน้ า5%

“การสนับสนุนทุนวิจัย”

เชิงนโยบาย
14%

เชิง
สาธารณะ

54%

เชิงพาณิชย์
32%

“การน าไปใช้ประโยชน์”

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร
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การสนับสนุนทุนวิจัย แก่ ม.มหิดล (พ.ศ. 2546-2563)

• เสนอขอรับการสนับสนุน 316 โครงการ 
• ผ่านการพิจารณา 110 โครงการ งบประมาณ 244,597,998 บาท



ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร

 ทั้งในรูปทุนระยะยาว (ทุนการศึกษา) และทุนระยะกลาง-สั้น 
(ฝึกอบรม/น าเสนอ/ทีมวิจัย) ทั้งในและต่างประเทศ 

ปี 2562-2564 ทุนปริญญาตรี 

“สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่”
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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 ผลิตบุคลากรวิจัยสู่ภาคการเกษตร 

 รวม 5,448 ทุน กว่า 500 ล้านบาท 

กลุ่มเป้าหมาย : 
Smart farmer / Young 
Smart Farmer ของ กษ.

ที่จบการศึกษาระดับ 
ปวส./เทียบเท่า

จ านวน 90 ทุน
ระยะเวลาโครงการ 
3 ปี (2562-2564) 

ปีละ 30 ทุน

ม.เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
(ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)



ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร
ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ
Thailand Agricultural Research Repository

36,247 รายการ 8,326 รายการ

บูรณาการหน่วยงานวิจัย
การเกษตรของประเทศ 

จ านวน 35 หน่วยงาน

คลังข้อมูลผลงานวิจัย
ปริมาณข้อมูล 44,573 รายการ

คลังข้อมูลนักวิจัย/ผู้ เชี่ยวชาญ
ปริมาณ 10,000 คน

แหล่งข้อมูลนักวิจัยและเชื่อมโยงข้อมูล

ปี 2546-2562 “16 ปี การบริหารทุนวิจัย ด้านการเกษตร”

6



ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ 2562
สวก. ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ให้ด าเนินงานสนับสนุนทุน 

“โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ” 
และบริหารจัดการโครงการวิจัย งบประมาณ  396.8043 ล้านบาท

เงินอุดหนุน
396.8043

ล้านบาท

ผลการสนับสนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2562 
1. สนับสนุนทุนวิจัย จ านวน 125 โครงการ 

งบประมาณ 396.4717 ลบ. (99.92 %ของแผนทั้งปี)

2. เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

มูลค่า 1,644.32 ลบ.(ประเมินผลกระทบโดย มช. และ มก.)
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ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562









P.7

Flagship อาหารเพ่ือความมั่นคง

P.10

Flagship
Smart Farming

Non Flagship
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Non Flagship
สมุนไพรไทย
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2.1  การวิจัยและพัฒนาโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ ที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

2.2  การเกษตรแม่นย าสูง
2.3  ระบบการติดตามและเตือนภัย

ล่วงหน้า และเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศการเกษตร

2.4  การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดย
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

แผนงาน 2. 
เกษตรสมัยใหม่

4.1  การวิจัยและพัฒนา
สมุนไพรไทยที่ใช้ใน
มนุษย์ สัตว์ และพืช

4.2  การพัฒนามาตรฐาน
สมุนไพรไทยและต ารับ
สมุนไพรไทย

4.3  การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีสมุนไพร

4.4 การวิจัยเชิงนโยบาย

แผนงาน 4. 
สมุนไพรไทย

3.1 ข้าว
3.2  พืชสวน/พืชไร่ (พืชเศรษฐกิจ พืช

อุตสาหกรรม พืชพลังงาน มันส าปะหลัง 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อย และปัจจัย
การผลิตด้านการเกษตร)

3.3 การพัฒนารูปแบบการด าเนินธุรกิจ
รายภูมิภาคที่มีศักยภาพในการ
แข่งขันเชิงพาณิชย์ ด้วยนวัตกรรม
การแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร

3.4 สัตว์เศรษฐกิจ (ประมง ปศุสัตว์)
3.5 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อ

การเกษตร
3.6 การบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร

แผนงาน 3. เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

1.1 ด้านความม่ันคงอาหาร
1.2 การพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อยกระดับด้าน
คุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร

1.3  ด้านอาหารศึกษา
1.4  ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน 1. ความมั่นคง
ด้านอาหารและโภชนาการ

ของประเทศไทย



Objective เพื่อให้เกิดความมั่นคงอาหาร ประเทศไทยมีปริมาณอาหารที่เพียงพอ ประชาชนเข้าถึงได้ มีคุณค่าทางด้าน
โภชนาการและปลอดภัย
Key results

1. ได้นวัตกรรมและเทคโนโลยี หรือแนวทางบริหารจัดการให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการและระบบอาหารช่วย
เกื้อหนุนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนให้เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น ชุมชน ครัวเรือน และระดับปะเทศ 

2. ได้กระบวนการหรือเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยท่ีผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ ยอมรับและเชื่อมั่น ท้ังด้าน
มาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ ท าให้มีการขยายตลาดได้มากขึ้น 

3. ได้นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารเพื่อสุขภาวะท่ีดีของประชาชนทุกกลุ่มวัยรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกและประเทศไทย 

4. ได้แนวทางหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอาหารเพื่อจัดการกับปัญหาท้าทาย
เร่งด่วนท่ีส าคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) เช่น ดัชนี
ความสูญเสียผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเป้าหมายของประเทศไทย

ตามประกาศ สกสว.

กรอบงานวิจัย ความม่ันคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย  
(P.7) Flagship 2564



กรอบงานวิจัย ความม่ันคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย  
(P.7) Flagship 2564

เป้าหมาย เพื่อให้เกิดความมั่นคงอาหาร ประเทศไทยมีปริมาณอาหารที่เพียงพอ 
ประชาชนเข้าถึงได้ มีคุณค่าทางด้านโภชนาการและปลอดภัย

กรอบงานวิจัยที่ 1 อาหาร
เพื่อความมั่นคง

กรอบงานวิจัยที่ 2
อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและ

ความปลอดภัย

กรอบงานวิจัยท่ี 3
อาหารศึกษา

กรอบงานวิจัยที่ 4
การบริหารจัดการด้านอาหาร

ตามเล่มแผน FS 64



แผนงานความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปี 2564

ประเภท ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
– ระดับอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการฐานทรัพยากรในการผลิตอาหารของประเทศ
ให้เกิดประโยชน์ทางความพอเพียง มั่นคงด้านอาหาร

15 ชิ้น

องค์ความรู้ใหม่ ได้องค์ความรู้ตลอดห่วงโซ่อาหาร และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อผลักดันกลไกการด าเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับด้านอาหารในทุกมิติ

5 เร่ือง



Objective
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในการบริหารจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืนด้วยระบบอัจฉริยะตั้งแต่การผลิต จนถึงการ
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร รองรับความเสี่ยงด้านการผลิต และ
การตลาด
Key results
1) เกษตรกรมีสายพันธุ์ที่มีศักยภาพและมีเทคโนโลยีการเกษตรที่แม่นย า

2) เกษตรกร/ภาคเอกชนสามารถน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปใช้เป็นเครื่องมอืในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจาก
เกษตรแบบด้ังเดิมเป็นเกษตรแม่นย า

3) วิสาหกิจชุมชนหรือภาคเอกชนมีเทคโนโลยีการแปรรูปที่ทันสมัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและมีสนิค้าแปรรูป
ชนิดใหม่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงการค้า

Smart Farming (P.10)
(Flagship 2564)



กรอบงานวิจัย Smart Farming (P.10) (Flagship 2564)

กรอบการวิจัยที่ 1
การวิจัยและพัฒนาโดย
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ในการปรับปรุงพันธุ์พืช
และสัตว์ ที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพ

พื้นที่ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

กรอบการวิจัยที่ 2
การเกษตรแม่นย าสูง 

(Precision 
Agriculture)

กรอบการวิจัยที่ 4
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตรโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่

กรอบการวิจัยที่ 3
ระบบการติดตามและ

เตือนภัยล่วงหน้า 
(Monitoring and 
Warning System) 
และเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศการเกษตร 



แผนงานเกษตรสมัยใหม่ Smart Farming ปี 2564

ประเภท ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
– ระดับอุตสาหกรรม

พันธุ์หรือสายพันธุ์พืชและสัตว์ชนิดใหม่ที่มีศักยภาพ 5 สายพันธุ์

เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมการผลิตสมยัใหม่ที่สามารถลด
ต้นทุน เพ่ิมผลผลิต ทดแทนแรงงาน หรือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

20 เทคโนโลยี

ระบบติดตามและเตือนภัยที่หนว่ยงานภาครัฐสามารถใช้
บริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ่ภาคการเกษตร

2 ระบบ

เทคโนโลยีการแปรรูป หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้า
เกษตรที่มีมูลค่าสงู และมีศักยภาพเชิงพาณิชย์

20 เทคโนโลยี/
ผลิตภัณฑ์



Objective
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการค้า การส่งออกและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนเก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิตของระบบการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรของไทยตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า สร้างคุณค่าของผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรม
การเกษตรของไทยที่รับรู้และยอมรับในตลาดโลก
Key results
1) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสูงสุด มีรายได้และความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 

2) ได้พันธุ์พืช/สัตว์ที่มีศักยภาพทางการตลาด สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ 

3) ได้เทคโนโลยีส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ า 

4) ได้เทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม 

5) ได้เทคโนโลยีการลดวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต

6) ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับภาครัฐในการก าหนดนโยบายได้สอดคล้องกับความต้องการ 

เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (P.10)
(Non-Flagship 2564)



ข้าว

• กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
เกษตรกร มุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรในการผลิตตาม
นิเวศเกษตร

• กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพของผลผลิต

• กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสรา้ง
มูลค่าเพิ่ม เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากคุณสมบัติ
พิเศษของข้าวไทย

• กลยุทธ์ที่ 4 นโยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมข้าว
และการส่งเสริมดา้น
การตลาด

พืชสวนและพืชไร่

• กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยเชิง
นโยบาย เพื่อให้ได้ข้อมูล
การตลาด และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

• กลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยและ
พัฒนาพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธ์ุ
พืชใหม่ท่ีมีศักยภาพ 

• กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนา
นวัตกรรมและการจัดการ
การผลิต

• กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนา
เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว 

• กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา
เทคโนโลยีการแปรรูป

• กลยุทธ์ที่ 6 การส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต 

สัตว์เศรษฐกิจ

• กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยและ
พัฒนาระบบและ
กระบวนการผลิตสัตว์
เศรษฐกิจ

• กลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยด้าน
โภชนาการในสัตว์

• กลยุทธ์ที่ 3 การวิจัยด้าน
สุขภาพและความปลอดภยั
ในสัตว์

• กลยุทธ์ที่ 4 การศึกษาวิจัย
การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
มูลค่าและคุณค่า จากสัตว์

• กลยุทธ์ที่ 5  การวิจัยและ
พัฒนาระเบียบ
ภายในประเทศและระดบั
นานาชาติ 

การบริหารจัดการน้ าเพ่ือ
การเกษตร

• กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัย
พ้ืนฐานและต้นน้ า เพื่อ
พัฒนาส าหรับใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนการบริหาร
จัดการ

• กลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยเพื่อ
การบริหารและจัดการ
ทรัพยากรน้ าเพื่อ
การเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

• กลยุทธ์ท่ี 3 การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าเพื่อ
การเกษตรแบบมีส่วนร่วม
ของผู้ใช้น้ าและชุมชน
ท้องถิ่น   

RAINS 

• การพัฒนาต้นแบบ RAINS 
for Thailand Food 
Valley ในแต่ละภูมิภาค ที่
มีศักยภาพในการพัฒนา
ระบบการผลิตอาหารเชิง
อุตสาหกรรมจาก
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน พร้อมท้ังการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
เครือข่ายการบูรณาการ 3 
ภาคส่วน  (Triple Helix 
System) เพื่อการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการต่อการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
อาหารในประเทศไทยได้
อย่างเป็นระบบ 

กรอบงานวิจัยเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Non Flagship 2564) ตามเล่มแผน 64



แผนงานการพัฒนาการวิจัยเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2564
ประเภท ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
– ระดับอุตสาหกรรม

ต้นแบบกลุ่มเกษตรกรในการผลิตตามนิเวศเกษตรต่างๆ ที่ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่าง
สูงสุด พร้อมทั้งเครื่องมือและเครื่องจักรกลที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่

16 ต้นแบบ

พันธุ์พืช/สัตว์ที่มีศักยภาพทางการตลาด สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ ทนต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ให้ผลผลิตสูงเหมาะสมกับประเทศไทย

15 สายพันธุ์/เทคโนโลยี

ต้นแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม จากกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า รวมทั้ง
การเพิ่มมูลค่าวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการผลิตและการแปรรูป

45 ผลิตภัณฑ์

องค์ความรู้ใหม่ ได้เทคโนโลยีต้นแบบที่เหมาะสมกับระบบนิเวศเกษตร ในการบริหารจัดการพืชสวน/
พืชไร่ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าพร้อมทั้งข้อมูลในด้านต้นทุนและได้รูปแบบของ
การรวมกลุ่มเกษตรกร โดยภาครัฐไม่ต้องอุดหนุนในรูปของเงินหรือปจัจัยการผลิตผล

14 เทคโนโลยี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับภาครัฐในการก าหนดนโยบายได้สอดคล้องกับสภาวะ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โรคและแมลง สอดคล้องกับสถานการณ์จริง  รวมทั้งสภาพ
เศรษฐกิจและการค้าที่ตรงความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนมีข้อมูลในด้าน
การตลาดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจบุัน

6 แนวทาง



Objective
เพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้ครบวงจร 
ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับอุตสาหกรรมใหม่

Key results
1) ไดผ้ลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยที่ใช้ส าหรับมนุษย์ สัตว์ และพืชที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพ 

2) ไดเ้ทคโนโลยีที่สามารถส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การผลิตสมุนไพรที่ตอบสนองและแข่งขนัในตลาดได้ 

3) ไดข้้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ระดับประเทศ รวมถึง
ข้อมูลด้านการตลาดสมุนไพร 

สมุนไพรไทย (P.10) (Non-Flagship 2564)



กรอบงานวิจัย สมุนไพรไทย (P.10) (Non-Flagship 2564)

กรอบการวิจัยที่ 1
การวิจัยสมุนไพร
ไทยที่ใช้ในมนุษย์

กรอบการวิจัยที่ 2
การวิจัยสมุนไพร
ไทยที่ใช้ในสัตว์

กรอบการวิจัยที่ 3
การวิจัยสมุนไพร
ไทยที่ใช้ในพืช

กรอบการวิจัยที่ 4
การสร้างมาตรฐาน

สมุนไพรไทยและต ารับ
สมุนไพรไทย

กรอบการวิจัยที่ 5
การวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยสีมุนไพรไทย

กรอบการวิจัยที่ 6
การวิจัยเชิงนโยบาย

ตามเล่มแผน 64



แผนงานสมุนไพรไทย ปี 2564
ประเภท ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
– ระดับอุตสาหกรรม

สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อป้องกันและรักษาโรคส าหรับคน 20 ต้นแบบ

สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมความงามและสุขภาพส าหรับคน (beauty and wellness) 20 ต้นแบบ

สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพและการเจริญเติบโตในสัตว์เศรษฐกิจ 10 ต้นแบบ

สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการป้องกันและรกัษาโรคในสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อลดการใช้ยาแผนปัจจุบันที่ใช้ในคน 10 ต้นแบบ

สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในสัตว์เลี้ยง 10 ต้นแบบ

สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการเจรญิเติบโตในพืชโดยมุ่งเน้นพืชเศรษฐกิจ 15 ต้นแบบ

สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการในการควบคุมแมลง และปราบศัตรูพืชหรือวัชพืช 15 ต้นแบบ

ต้นแบบเทคโนโลยี 
– ระดับอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีที่สามารถส่งเสริมการผลิตสมุนไพรที่มีมาตรฐานอย่างครบวงจร 10 ต้นแบบ

การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
– การถ่ายทอดเทคโนโลยี

มาตรฐานสมุนไพรไทยและต ารับสมุนไพรไทยที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 20 เรื่อง

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยที่เปน็เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ระดับประเทศ เช่น ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน และไพล

3 เรื่อง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือผลักดันผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรออกสู่ตลาดได้อย่างแท้จริง เช่น การพัฒนา
กฎระเบียบด้านการขึ้นทะเบยีนสมุนไพรและยาแผนโบราณ และการพาณิชย์ รวมถึงการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐในการเพิ่มความสามารถของผู้ประกอบการ

2 เรื่อง



แนวทางการให้ทุนวิจัยของ สวก.

3. โครงการวิจัยสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ
ระยะเวลา 3 ปี 
(2563-2565) ของ สวก.

1. โครงการวิจัยตรงตาม
แผนงานสาขา (Sector)
แผนงานด้าน (Program)
ของ Platform อววน.

2. โครงการวิจัย สนับสนุน
นโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
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มาตรฐานการแบ่งระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 
(Technology Readiness Level , TRL)

ต้นแบบห้องปฏิบัติการ

การพัฒนาองค์ความรู้
และการวิจัยพ้ืนฐาน

ต้นแบบภาคสนาม

ต้นแบบภาคสนาม
ที่ผ่านมาตรฐาน

เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ถูก
น าไปใช้งานจริง

ทิศทางการยกระดับข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือผลักดันสู่การใช้ประโยชน์
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ชุมชน สังคม

สถาบัน
การศึกษาภาครัฐ

พื้นที่

หลักการท างานวิจัยเชิงสาธารณะและเชิงนโยบาย

มีผลต่อวงวิชาการ
เกิดผลการกระทบต่อ

พื้นที่ ชุมชน 
และสังคมเป็นวงกว้าง

เกษตรกรรายย่อย

กลุ่มเกษตรกร

รายใหญ่



ภาคเอกชน

สถาบัน
การศึกษาภาครัฐ

การ
ตลาดน า

หลักการท างานวิจัยเชิงพาณิชย์

เกิดผลการกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ

มีผลต่อวงวิชาการ

ผู้ประกอบการรายย่อย

ผู้ประกอบการ
ขนาดกลาง

รายใหญ่
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ตัวอย่างข้อเสนอ
โครงการ 
ปี 2563 



การวิจัยและพัฒนาหญ้าหวานเพ่ือใช้เป็นผลิตภัณฑ์ให้ความหวานทดแทนน้ าตาล

ตัวอย่าง การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

32

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จามร สมณะ สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล

1. อนุสิทธิบัตร : วิธีการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสกัดจากหญา้
หวานเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท ซูกาเวีย จ ากัด

การเจรจาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย ให้แก่ 



การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ ส าหรับผู้ป่วยที่มีเบาหวาน โดยใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก 
เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์น าเข้าจากต่างประเทศ
ผศ.ดร.สุภัทร์ ไชยกุล สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวอย่าง การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

Retort 
pouch

Retort 
pouch

ไ ด้ ข้ อ มู ล ผ ล ท ด ส อ บ ด้ า น
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มน ้ามันร้าข้าว ในด้านฤทธิ์ต้าน
มะเร็ง ป้องกันโรคในกลุ่ม NCDs..
และโรคความจ าเสื่อม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทางสายให้
อ า ห า ร  ส้ า ห รั บ ผู้ ป่ ว ย ที่ มี เ บ า ห ว า น 
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมรับประทาน จ านวน 2
สูตร แบบธรรมดาและสูตรผสมสารสกัดจาก
ข้าว

ซีอิ๊วลดโซเดียม พัฒนากระบวนการ
ผลิตซีอ้ิวจากร าข้าวที่สามารถทดแทน
การใช้ถั่วเหลืองได้ ร้อยละ 100 มี
ปริมาณโซเดียมลดลงร้อยละ 48 โดย
ยังรสชาติคงเดิม

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ ากัด 
(มหาชน) 

การเจรจาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย ให้แก่ 
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พร้อม!!! ก าหนดทิศทาง
งานวิจัยด้านการเกษตร 

“เข้มแข็ง...ด้วยทีมบุคลากร
ในการบริหารจัดการทุนวิจัย 

และผู้ทรงคุณวุฒิ”
“เข้มแข็ง...ด้วยเครือข่ายความเชื่อมโยง 

เกษตรกร นักวิจัย ภาครัฐ และเอกชน ”

พร้อมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้
ประโยชน์ และบริหารจัดการทรัพย์สิน

ทางปัญญา



เน้นการท างานแบบบูรณาการ

การบริหารจัดการทุนวิจัย Food Valley
สนับสนุนทุนวิจัย สร้างเครือข่าย 4 ภูมิภาค

โดยรูปแบบ Business Matching
พร้อม!!! ผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้จริง  

นักวิจัยภาคเอกชน

(Food Innovation Network)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
อาหารด้วยนวัตกรรม
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researcharda@gmail.com
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