


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/พืชไร่
14% 

สัตว์เศรษฐกิจ 
7% 

การบริหาร
จัดการน้ า5% 

“การสนับสนุนทุนวิจัย” 

เชิงนโยบาย 
14% 

เชิง
สาธารณะ 

54% 

เชิงพาณิชย ์
32% 

“การน าไปใช้ประโยชน์” 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
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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 
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P.7 

Flagship อาหารเพื่อความมั่นคง 

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  การวิจัยและพัฒนาสมุนไพร
ไทยที่ใช้ในมนุษย์ สัตว์ และ
พืช 

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 มัน
ส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
อ้อย และปัจจัยการผลิตด้าน
การเกษตร) 

3.3  การพัฒนารูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพใน
การแข่งขันเชิงพาณิชย์ ด้วย
นวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร
และอาหาร 

3.4  สัตว์เศรษฐกิจ (ประมง ปศุสัตว์) 
3.5  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

เพื่อการเกษตร 

แผนงาน 3. เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1.1  ด้านความม่ันคงอาหาร 
1.2  การพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อยกระดับด้าน
คุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร 

1.3  ด้านอาหารศึกษา 
1.4  ด้านการบริหารจัดการ 

แผนงาน 1. ความมั่นคง 
ด้านอาหารและโภชนาการ 

ของประเทศไทย 



แผนงานความม่ันคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปี 2564 

ประเภท ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

ต้นแบบผลิตภัณฑ์  
– ระดับอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการฐานทรัพยากรในการผลิตอาหารของประเทศ
ให้เกิดประโยชน์ทางความพอเพียง มั่นคงด้านอาหาร 

15 ชิ้น 

องค์ความรู้ใหม่ ได้องค์ความรู้ตลอดห่วงโซ่อาหาร และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพ่ือผลักดันกลไกการด าเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับด้านอาหารในทุกมิติ 

5 เร่ือง 



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/
ผลิตภัณฑ ์



แผนงานการพัฒนาการวิจัยเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2564 
ประเภท ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

ต้นแบบผลิตภัณฑ์  
– ระดับอุตสาหกรรม 

ต้นแบบกลุ่มเกษตรกรในการผลิตตามนิเวศเกษตรต่างๆ ที่ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่าง
สูงสุด พร้อมทั้งเครื่องมือและเครื่องจักรกลที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

16 ต้นแบบ 

พันธุ์พืช/สัตว์ที่มีศักยภาพทางการตลาด สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ ทนต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ให้ผลผลิตสูงเหมาะสมกับประเทศไทย 

15 สายพันธุ์/เทคโนโลย ี

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 



แผนงานสมุนไพรไทย ปี 2564 
ประเภท ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

ต้นแบบผลิตภัณฑ์  
– ระดับอุตสาหกรรม 

สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพ่ือป้องกันและรักษาโรคส าหรับคน  20 ต้นแบบ 

สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพ่ือส่งเสริมความงามและสุขภาพส าหรับคน (beauty and wellness)  20 ต้นแบบ 

สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพและการเจริญเติบโตในสัตว์เศรษฐกิจ 10 ต้นแบบ 

สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการป้องกันและรกัษาโรคในสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือลดการใช้ยาแผนปัจจุบันที่ใช้ในคน 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 

ทิศทางการยกระดับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ 
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ชุมชน สังคม 

 
  

  สถาบัน 
การศึกษา 

 
  ภาครัฐ 

พื้นที่ 

หลักการท างานวิจัยเชิงสาธารณะและเชิงนโยบาย 

มีผลต่อวงวิชาการ 
เกิดผลการกระทบต่อ 

พื้นที่ ชุมชน  
และสังคมเป็นวงกว้าง 

เกษตรกรรายย่อย 

กลุ่มเกษตรกร 

รายใหญ่ 

15 



 
ภาคเอกชน 

 
  

      สถาบัน 
     การศึกษา 

 
 
ภาครัฐ 

การ 
ตลาดน า 

หลักการท างานวิจัยเชิงพาณิชย์ 

เกิดผลการกระทบต่อ 
เศรษฐกิจของประเทศ 

มีผลต่อวงวิชาการ 

ผู้ประกอบการรายย่อย 

ผู้ประกอบการ 
ขนาดกลาง 

รายใหญ่ 
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Smart Farming ปีงบประมาณ 2563 
เป็นความต้องการของผู้ใช้/ ตลาดน าการผลิต 

หน่วยงานภาครัฐ เช่น ภาคประชาชน เช่น 
เกษตรกร และเอกชน 

สถาบันการศึกษา เช่น 

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 
การปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  

(5% จ านวน 4 โครงการ) 
งบประมาณ 17,500,000 ลบ. 

แผนการผลิตพืช และอาหาร 
(75% จ านวน 73 โครงการ) 

งบประมาณ 262,500,000 ลบ. 

แผนการเพ่ิมมูลค่าผลผลติ 
(20% จ านวน 30 โครงการ) 
งบประมาณ 70,000,000 ลบ. 

- Genomic 
- Gene Editing 

- เกษตรแม่นย า 
- โรงเรือนระบบปิด 
- ระบบคาดการณ์ เตือนภัย 
- เครื่องจักรกลการเกษตร 

- เทคโนโลยีการแปรรูป
สมัยใหม่ (Food/non-Food) 

- ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อ
ติดตามและบริหารจัดการ
สินค้าเกษตร 

ให้ความส าคัญในพืช/สัตว์เศรษฐกิจหลัก และสินค้าใหม่
ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจ 
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ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ ปี 2563  
 โครงการ “การยกระดับการผลิตล าไยคุณภาพส่งออกในพ้ืนที่ภาคเหนือ” 

เป้าหมาย :  พื้นที่ศึกษา : จ.เชียงใหม่, ล าพูน 
1. จ านวนเกษตรกรผู้ผลิตล าไยคุณภาพส่งออกเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า 10% ในพ้ืนที่ศึกษา 
2. วิสาหกิจชุมชนมีเทคโนโลยีการรมล าไยที่เป็นไปตามมาตรฐานการสง่ออก จ านวน 1 

ต้นแบบ 
3. ผลิตภัณฑ์ล าไยแปรรูปมูลค่าสงูไมน่้อยกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ 

กลางน้ า  
(เทคโนโลยีการผลิต) 

ปลายน้ า 
(การแปรรูป และการตลาด) 

การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
เพ่ือยกระดับเกษตรกร

อัจฉริยะ ในการผลิตล าไย
คุณภาพส่งออก  

การพัฒนาโรงรมล าไย
อัจฉริยะ ลดการตกค้าง

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ล าไย 

เป็นอาหารสุขภาพ 
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การบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 

1. การวิจัยพื้นฐานและต้นน้ า เพ่ือพัฒนา 
องค์ความรู้/ฐานข้อมูล/แบบจ าลอง และ
เทคนิคต่างๆ ในการพยากรณ์ น  าฝน น  าผิว
ดิน และน  าใต้ดิน รวมถึงการวิจัยเพื่อการ
จัดสรรน  า การฟ้ืนฟูแหล่งน  าและระบบ
นิเวศ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน  าเพื่อ
การเกษตร 

2. การวิจัยเพื่อการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรน้ าเพื่อการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯ
น  า 20 ปี 

3. การวิจัยเพื่อพัฒนา
และเสริมสร้าง
ความร่วมมือ ใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าเพ่ือ
การเกษตรแบบมี
ส่วนร่วมของผู้ใช้น  า
และชุมชนท้องถิ่น 

เป้าหมาย :  แก้ปัญหาน้ าท่วม/น้ าแล้ง/น้ าเสีย  ส าหรับช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อสร้างความมั่นคงทั้งภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกับการท าการเกษตรอัจฉริยะ ภายในปี 2564 
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