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 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปรับเปล่ียนระบบบริหาร
จัดการการวิจัยและพัฒนาในลักษณะแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Alliance: SPA) ท่ีมุ่งเน้นการบูรณาการใน
รูปแบบโปรแกรมหลัก (Program-based) เพื่อให้การดําเนินงานตามพันธกิจมีเป้าหมายชัดเจนและส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสูงสุด ภายใต้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย 
(Cluster and Program Management Office: CPMO) 
 การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ระยะท่ี 1 (SPA I) ระหว่างปี พ.ศ.2549-2553 ดําเนินงานภายใต้ 8 คลัสเตอร์หลัก
ของประเทศ ได้แก่ คลัสเตอร์อาหารและการเกษตร คลัสเตอร์การแพทย์และสาธารณสุข คลัสเตอร์ซอฟต์แวร์ไมโครชิป
และอิเล็กทรอนิกส์ คลัสเตอร์ยานยนต์และการจราจร คลัสเตอร์พลังงานทดแทน คลัเสตอร์ส่ิงทอ คลัสเตอร์ชุมชนชนบทและ
ผู้ด้อยโอกาส และคลัสเตอร์ส่ิงแวดล้อม และแผนกลยุทธ์ ระยะท่ี 2 (SPA II) ระหว่างปี พ.ศ.2554-2559 ดําเนินงาน
ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์มุ่งเป้าของ สวทช. ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์พลังงานและส่ิงแวดล้อม คลัสเตอร์
สุขภาพและการแพทย์ คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนและผู้ด้อยโอกาส คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ และกลุ่ม
โปรแกรม Cross Cutting Technology จากผลการดําเนินการ พบว่า มีการนําผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณประโยชน์ได้ส่วนหน่ึง แต่ยังมีข้อจํากัดในการเผยแพร่ผลงานเพื่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ดังน้ัน แผนกลยุทธ์ 
ระยะท่ี 3 (SPA III)  ระหว่างปี พ.ศ.2560-2564 สวทช. จึงมุ่งเน้นพันธกิจวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับพันธุกิจการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อนําผลงานวัยไปใช้ประโยชน์ได้มากข้ึนและมีผลกระทบสูง ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมท้ังพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีใหม่ และเพื่อให้มีจุดเน้นมากข้ึน สวทช. ได้กําหนดคลัสเตอร์มุ่งเป้าเพียง 5 
คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์พลังงานและส่ิงแวดล้อม คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ คลัสเตอร์
อุตสาหกรรมการผลิต คลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพและกลุ่ม Cross Cutting Technology 
 แผนกลุยุทธ์ ระยะท่ี 3 (SPA III) ระหว่างปี พ.ศ.2560-2564 คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร มุ่งเน้นการนํา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้เพิ่มข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Productivity) การผลิตท่ีใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Sustainable production) การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพ มีความปลอดภัย รวมท้ังการบริโภคอย่างย่ังยืน (Sustainable consumption) ประกอบด้วย 5 โปรแกรมวิจัย 
คือ  1) โปรแกรมมันสําปะหลัง 2) โปรแกรมเมล็ดพันธุ์ 3) โปรแกรมการปรับตัวภาคการเกษตรเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) โปรแกรมการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ และ 5) โปรแกรมนวัตกรรมอาหาร 
 สวทช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาคลัสเตอร์เกษตรและอาหารน้ี จะช่วยให้มีการ
นําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยตอบสนองเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการท่ีเพิ่มข้ึน และ
สร้างดุลยภาพระหว่างการเพิ่ มปริมาณผลผลิตต่อพื้น ท่ี กับการผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืน ด้วยการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
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บทสรุปผู้บริหาร . 
บทท่ี 1 ความท้าทายของภาคการเกษตร และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง . 
บทท่ี 2  บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือ่การผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืน . 
บทท่ี 3 ผลการดําเนินงานคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ระยะท่ี 2 (ปี พ.ศ.2554-2559) . 
บทท่ี 4  ยุทธศาสตร์การวิจัยและพฒันาคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ระยะท่ี 3 ปี พ.ศ.2560-2564 . 
เอกสารอ้างอิง 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สารบัญ 



 

 
 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้ความสําคัญและเล็งเห็นศักยภาพของ

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จึงได้วางแผนกลยุทธ์การดําเนินงานของคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ในระยะท่ี 3 พ.ศ. 
2560 – 2564 ดังน้ี 

 
เป้าหมาย  
 เพื่อนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้เพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Productivity) 
การผลิตท่ีใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Sustainable Production) การผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพ มีความปลอดภัย รวมท้ังการบริโภคอย่างย่ังยืน (Sustainable Consumption) ประกอบด้วย 5 
โปรแกรมวิจัย คือ 1) มันสําปะหลัง 2) เมล็ดพันธุ์ 3) การปรับตัวภาคการเกษตรเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 4) การผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ และ 5) นวัตกรรมอาหาร 
 
โปรแกรมวิจัยภายใต้คลัสเตอร์ฯ จํานวน 5 โปรแกรม ดังน้ี 

โปรแกรม เป้าหมาย 
โปรแกรมมันสําปะหลัง สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมมันสําปะหลังตลอดห่วงโซ่การผลิต ควบคู่ กับการลดผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดล้อม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังและเพิ่มมูลค่าของ
อุตสาหกรรมมันสําปะหลังการลดต้นทุนการผลิต และการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โปรแกรมเมล็ดพันธุ์ สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรม
เมล็ดพันธุ์ไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกเมล็ดพันธุ์ไทยและเพิ่มมูลค่า
ในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับ
ต่างประเทศ )จีน พม่า อินโดนีเซีย (าดส่งออกเมล็ดพันธุ์เพื่อขยายตล  

โป รแ ก ร ม ก า รป รั บ ตั ว ภ า ค
ก า ร เก ษ ต ร เพื่ อ ร อ ง รับ ก า ร
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความสามารถทางเทคโนโลยี        
เพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชให้ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกษตรแม่นยํา
เพื่อใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีการพยากรณ์และระบบเตือน
ภัยเพื่อการผลิตผลิตผลการเกษตร รวมท้ังการพัฒนากําลังคนและโครงสร้างพื้นฐาน             
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โป รแก รม ก ารผ ลิ ต สั ต ว์ แ ละ
สุขภาพสัตว์  

สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการผลิต
สัตว์เศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นพึ่งพาทรัพยากรและวัตถุดิบภายในประเทศและ
เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตสัตว์ของประเทศ 

โปรแกรมนวัตกรรมอาหาร สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพมี

บทสรุปผู้บริหาร 



โปรแกรม เป้าหมาย 
ความปลอดภัย และสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ 

 

  



ท้ังน้ี สวทช. กําหนดเป้าหมายสําคัญของคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ดังน้ี 
1) ได้พันธุ์พืชท่ีปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น พืชทนนํ้าท่วม ต้านทานโรคและแมลง 

ศัตรูพืชช่วยรักษาเสถียรภาพของผลผลิตการเกษตร 
2) การทําการเกษตรแม่นยํา เพื่ อลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของผลิตผลการเกษตร เพิ่ มผลผลิตต่อพื้ นท่ี  

และใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) บุคลากรท่ีมีความสามารถในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง (เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีการคาดการณ์ 

และเตือนภัย เทคโนโลยีเกษตรแม่นยํา) เพื่อการประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการปรับตัว และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง การพัฒนาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
ให้กับภาคอุตสาหกรรม 

4) มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ หน่วยบริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมระดับชาติ  
และเค รือข่าย ท่ี เป็นระบบระบบ High Throughput Phenotyping Screeningใช้ศึ กษาสรีรวิทยาของพื ช  
เพื่อนําองค์ความรู้ไปสู่การปรับปรุงพันธุ์ และงานด้านเกษตรแม่นยํา 

5) ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่เพื่อสุขภาพ มีความปลอดภัย และมีมูลค่าเพิ่ม 
6) วัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์ เช่น วัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงในสุกร  

 
กลยุทธ์  
 ในการผลักดันแผนการดําเนินงานให้สําเร็จตามเป้าหมาย จะมีการบริหารจัดการและกลยุทธ์ในการดําเนินงานดังน้ี 

� สนับสนุนการพัฒนาใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1) การสร้างความสามารถการวิจัยและพัฒนา 2) การพัฒนากําลังคน และ 
3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนากําลังคนท่ีเช่ียวชาญในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีเป้าหมาย    
จะทํ าควบคู่ ไป กับการทํ า วิจั ยพั ฒ นา ด้ วยการฝึกอบรมในลักษณ ะของการฝึกปฏิ บั ติ จ ริงพ ร้อม กับ 
ทําโครงการวิจัย (On the job training) ให้กับบุคลากรท่ีทํางานในภาครัฐและเอกชน สร้างกลไกส่งเสริมให้มี 
การทํางานร่วมกันระหว่างนักวิจัยต่างสาขา (multidisciplinary)  

� สร้างความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาระดับนานาชาติ พัฒนาโครงการร่วมวิจัยระหว่างประเทศ (international 
collaboration) ท้ังในระดับโลกและอาเซียนโดยเฉพาะประเทศท่ีมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อเข้าถึง
เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าได้รวดเร็ว  

� สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเอกชนSMEs  
อย่างต่อเน่ืองและสนับสนุนให้เกิดเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

� ขยายผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้หรือชุมชน โดยดําเนินการร่วมกับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 
  



 
 
 
 
 
 
 

1. ความท้าทายท่ีส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของโลกและประเทศไทย 
1.1 การเพิ่มข้ึนของประชากรโลก 

องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าจํานวนประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจาก 6.4 พันล้านคนในปี 2005  
เป็น 9.6 พันล้านคน ในปี 2050 ส่งผลให้มีความต้องการอาหารเพิ่มข้ึนร้อยละ 70 (ในช่วงปี2005-2050) โดยเฉพาะ 
กลุ่มพืชเศรษฐกิจสําคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี ซึ่งไม่เพียงเป็นพืชอาหารสําหรับมนุษย์แต่ยังเป็นพืชอาหารสัตว์ 
และเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตพ ลังงานชีวภาพ (ร ูป ท่ี1) เป็นการเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิต (productivity)  
ของพืชเศรษฐกิจเพื่อให้มีปริมาณอาหารเพียงพอกับความต้องการ (FAO, 2009)ภายใต้พื้นท่ีท่ีเหมาะสมมีจํากัด 

 

 
รูปท่ี 1: การคาดการณ์การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อให้เพียงพอต่อประชากรโลกท่ีเพิ่มข้ึน 

ท่ีมา: Stephen A. Goff and John M. Salmeron, 2004 
 
ปี 2050 อาเซียนคาดว่าความต้องการอาหารจะเพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละ 40 จากปัจจุบัน  (T. Strauss, 2016) 

และหากรวมความต้องการอาหารของโลกและความต้องการใช้สินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ผลผลิตทาง
การเกษตรของอาเซียนต้องเพิ่มข้ึนอีก ดังเห็นได้จาก International Food Policy Research Institute คาดการณ์ว่าปี 
2020 ท่ัวโลกจะมีความต้องการใช้มันสําปะหลังเพื่อเป็นอาหาร อาหารสัตว์ เอทานอลและผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ
เพิ่มข้ึนจากปัจจุบัน 50 ล้านตัน หรือประมาณร้อยละ 20  ของผลผลิตปัจจุบัน (Cassava Viet,2013) ดังนั้น ภาคเกษตร
มีความจําเป็นต้องยกระดับประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแย่งชิงผลผลิตระหว่างอุตสาหกรรม
เดิมและอุตสาหกรรมใหม่ 

 
  

บทที่ 1 

ความท้าทายของภาคการเกษตร และนโยบายที่เก่ียวขอ้ง 



1.2 ทรัพยากรการเกษตรมีจํากัด  
ข้อมูลของ FOA ระบุว่าพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูกของโลกเพิ่มข้ึนได้อีกเพียง 70 ล้านเฮกแตร์ หรือเพียง

ร้อยละ 5 (นับจากปี 2009)เท่าน้ัน (รูปท่ี 2) ความจํากัดของพื้นท่ีเกษตรทําให้เกษตรกรต้องเพิ่มผลผลิตด้วยการเพิ่มการใช้
ปัจจัยการผลิต เช่น นํ้า ปุ๋ย นอกจากต้นทุนการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน ยังมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม อาทิ การปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก เช่น ไนตรัสออกไซด์ ท่ีเกิดจากการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียโดยจุลินทรีย์ในดินความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการนํามาซึ่งปัญหาการขาดแคลน/แย่งชิงทรัพยากรนํ้า เป็นต้น 

 

 
รูปท่ี 2: การคาดการณ์พื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูก 

 ท่ีมา: FAO, 2009  
 
FAO ระบุว่า ในปัจจุบันมากกว่าร้อยละ 70 ของทรัพยากรนํ้าท่ีมีอยู่ ท้ังหมดในโลกถูกใช้เพื่อการเกษตร  

มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2050 ปริมาณนํ้าเพื่อการเกษตรของกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะมีแนวโน้มลดลงประมาณร้อยละ 
20 เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2000 ในขณะท่ีประเทศกําลังพัฒนาจะมีปริมาณนํ้าลดลงประมาณร้อยละ 10(รูปท่ี 3) ปัญหา 
การขาดแคลนนํ้าจึงเป็นอีกความท้าท้ายของการเกษตรในอนาคตท่ีต้องเพิ่มผลผลิตการเกษตรให้มากข้ึนด้วยการใช้
นํ้าในปริมาณท่ีลดลง 

 

 
รูปท่ี 3: การคาดการณ์ปริมาณนํ้าชลประทานท่ีจะเปล่ียนแปลงในช่วงปี ค.ศ. 2000 ถึง 2050 



ท่ีมา: IFPRI (International Food Policy Research Institute), 
Washington DC. IMPACT simulations:Global Agriculture toward 2050, 2008. 

 
 
1.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ธนาคารเพื ่อการพัฒนาเอเชียระบุว่า ภาคเกษตรเป็นกลุ่มที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศรุนแรงที่สุด แม้ว่าท่ีผ่านมาทั่วโลกมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างต่อเน่ือง แต่การทําการเกษตรส่วน
ใหญ่ยังต้องพึ ่งพาสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นหลัก (F. Zhai and J.Zhuang  ,2009 ) ระหว่างปี 1995-2015  
ท่ัวโลกได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนํ้าท่วมท่ีมีอุบัติการณ์มากถึง 
3,062 คร้ัง มี ผู้ได้ รับผลกระทบรวม 2,300 ล้านคน (The United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 
2015) ข้อมูลจาก NatCatSERVICE (2016) ช้ีให้เห็นว่าความถ่ีของการเกิดนํ้าท่วมเพิ่มข้ึน ดังเห็นได้จากระหว่างปี  
2000-2014 เกิดนํ้าท่วมท่ัวโลกมากกว่า 2,100 คร้ัง หรือเฉล่ีย 170 คร้ัง/ปี มากกว่าค่าเฉล่ียระหว่างปี 1980-1999  
ถึง 100 คร้ัง/ปี  

 
รูปท่ี 4:  Percentage of occurrences of natural disasters by disaster type (1995-2015)  
ท่ีมา: The United Nations Office for Disaster Risk Reduction 
 
การเกิดนํ้าท่วมไม่เพียงทําความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือชีวิต แต่ยังส่งผลให้เกิดการขาดแคลนอาหาร ดังเช่น

เหตุการณ์นํ้าท่วมท่ีเกิดข้ึนในอาเซียนเม่ือปี 2011 มีพื้นท่ีนาข้าวเสียหาย 1.6 ล้านเฮกแตร์  ปริมาณผลผลิตข้าวเสียหาย
ประมาณ 7 ล้านตันข้าวเปลือกหรือประมาณ 4.5 ล้านตันข้าวสาร คิดเป็นร้อยละ 21.3 ของผลผลิตท่ีผลิตได้ในปี 2010 

รายงานของ Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC ปี  2014 ระบุว่า หากภาคเกษตร
ไม่มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปี2050 อุณหภูมิที่เพิ ่มขึ้นทุก 1 องศาเซลเซียส จะส่งผลให้
ผลผลิตข้าวลดลงร้อยละ 9-12 (IPCC,2014)ผลผลิตข้าวในเอเชียมีแนวโน้มลดลงมากเน่ืองจากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนอยู่
ในระดับท่ีเร่ิมส่งผลต่อผลผลิต (heat stress) พื้นท่ีเพาะปลูกในท่ีลุ่มจะได้รับผลกระทบจากระดับนํ้าทะเลท่ีสูงข้ึน พื้นท่ี
ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงได้แก่ พื ้นที่เขตร้อน โดยเฉพาะเอเชียใต้ (IPCC,2014) ในขณะเดียวกัน สภาพภูมิอากาศท่ี
แปรปรวนไม่เป็นไปตามฤดูกาลปกติส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรเช่นกัน โดยอาจทําให้พืชไม่ออกดอกหรือออก
ล่าช้า มีการระบาดของโรคพืชและแมลงใหม่ๆ ที่มากับสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป  เช่น  การระบาดของเพล้ีย



แป้งสีชมพูในมันสําปะหลังของประเทศไทยเมื่อปี  2009/10  ทําให้ ผลผลิตมันสําปะหลังของประเทศไทยเสียหาย 6 ล้านตัน
คิดเป็นมูลค่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐหรือการระบาดของไวรัสตัวแดงรวงขาวในประเทศจีนเม่ือปี 1992 สร้างความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐ (M.Brigges, etal, 2005) 

การศึกษาของ Cline (2007) ระบุว่า อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึน ปริมาณนํ้าฝนท่ีเปล่ียนแปลง ส่งผลให้ผลผลิตทางการ
เกษตรในบริเวณพื้นที่เขตร้อนมีแนวโน้มลดลง (รูปที่5) การสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของภาคการเกษตรจึงเป็นเร่ืองท่ีต้องให้ความสําคัญเร่งด่วน 

 
รูปท่ี 5: Projected Changes in Agricultural Productivity-2080 

ท่ีมา: Cline, W. R. 2007 
 

1.4 ความต้องการบริโภคเน้ือสัตว์เพิ่มขึ้น 
เศรษฐกิจโลกมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้รายได้ต่อครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน และนําไปสู่ความ

ต้องการบริโภคเน้ือสัตว์เพิ่มข้ึน OECD ( 2015 )  ปี 2024 การบริโภคเน้ือสัตว์ท่ัวโลกคาดว่าจะเพิ่มเป็น 35.5 กก./คน/ปี 
จากเดิมท่ีบริโภค 34 กก/คน/ปี ในปี 2014 สิ่งท่ีเป็นความท้าทายสําคัญคือการผลิตโปรตีนจากเนื้อสัตว์ใช้น้ํามากกว่า
การผลิตพืชหรือโปรตีนชนิดอ่ืนหลายเท่าตัว 

 
The water footprint of some selected food products from crop and animal. 

Product Litre per kg. product Litre per kg. 
meat  15,415 cereals 1,644 
chicken meat 4,325 milk 1,020 
Egg 3,265 fruits  962 

ท่ีมา : Mekonnen  and Hoekstr,2010 
 



 สหรัฐอเมริกาเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาแหล่งโปรตีนชนิดใหม่เพื่อทดแทน
เน้ือสัตว์ ตัวอย่างเช่น  ความร่วมมือร่วมระหว่าง Mushroom CouncilและUniversity of California, Davis จัดทํา
โครงการท่ีช่ือว่า “The Blend,” a meat-mushroom amalgam เป็นหน่ึงในการทดลองทางวิทยาศาสตร์คร้ังสําคัญของ
ปี 2016 มีเป้าหมายลดการบริโภคเน้ือสัตว์ด้วยการนําเห็ดมาเป็นส่วนผสมในการทําเบอร์เกอร์ และนําเบอร์เกอร์น้ีไปให้
เด็กในโรงเรียนกว่า 300 แห่งท่ัวประเทศได้ทดลองรับประทานซึ่งได้รับการตอบรับท่ีดีจากนักเรียนท่ีร่วมโครงการ 
ความสําเร็จของโครงการน้ีเกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนและการบูรณาการของความรู้และเทคโนโลยีของหลาย
สาขาวิชา 
 
โครงการThe Blend,” a meat-mushroom amalgam เป็น โครงการ ท่ี เกิ ดจากความ ร่วมมื อระหว่า ง  

the Culinary Institute of America แ ล ะ 
Mushroom Council เพื่อพัฒนาflavors ท่ีมีผลดีต่อ
สุ ข ภ า พ  
โดยนําเห็ดมาเป็นส่วนผสมของเน้ือสัตว์ในการทําเบอร์
เกอร์มีการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการโดย National 
Health Standard ซึ่งพบว่าเห็ดมีผลดีต่อสุขภาพหลาย
ประการ ได้แก่ มีแคลรีน้อยกว่า โซเดียมต่ํา ไม่มีไขมัน

อ่ิมตัวไม่เพียงการพัฒนาให้มีคุณค่าทางโภชนาการท่ีครบถ้วน โครงการน้ีได้คํานึงถึงรสชาตท่ีเป็นท่ีต้องการของ
ผู้บริโภคจึงมีการทําsensory  โดยนักวิจัยจากUniversity of California ผลการทดสอบพบว่าผู้บริโภคกว่าคร่ึงให้
รับการตอบรับท่ีดีนอกจากน้ี ได้มีการศึกษาการเพาะเห็ดซึ่งพบว่ามีข้อได้เปรียบกว่าการผลิตเน้ือสัตว์หลายประการ 
ได้แก่ การเพาะเห็ดเป็นกระบวนการผลิตการผลิตท่ีใช้นํ้าน้อยกว่าการเล้ียงสัตว์มาก ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะและ
สามารถนําวัสดุเหลือท้ิงมาใช้เป็นวัสดุในการเพาะเห็ดได้ 
Source: Scientific American, 2016. 
 
1.5 ความสูญเสียอาหารจากการบริโภค 

ข้อมูล FAO ระบุว่า ในแต่ละปี 1 ใน 3 ของอาหารท่ีผลิตเพื่อการบริโภคเกิดการสูญเสียโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
อันใด (food wastage) ท้ังในรูปแบบของ food losses1 และ food waste2 คิดเป็นปริมาณอาหารท่ีสูญเสียประมาณ 
1.3 billion/ year ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น ยุ โ ร ป แ ล ะ อ เม ริ ก า เห นื อ ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม สู ญ เ สี ย  อ า ห า ร ม า ก ท่ี สุ ด  
(95-115 กก./ปี) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชียใต้หรืออาเซียนท่ีทําให้เกิดความสูญเสียอาหารเพียง 6-11 กก/ปี 
                                                                    

1 Food loss refers to a decrease in mass (dry matter) or nutritional value (quality) of food that was originally intended for human 
consumption. These losses are mainly caused by inefficiencies in the food supply chains, such as poor infrastructure and 
logistics, lack of technology,insufficient skills,knowledge and management capacity of supply chain actors, and lack of access to 
markets. In addition, natural disasters play a role 
2 Food waste refers to food appropriate for human consumption being discarded, whether or not after it is kept beyond its 
expiry date or left to spoil. Often this is because food has spoiled but it can be for other reasons such as oversupply due to 
markets, or individual consumer shopping/eating habits 



เท่าน้ัน (FAO,2013) ดังน้ัน ผู้บริโภคต้องมีส่วนร่วมในการลดการสูญเสียท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ลงเพื่อเพิ่มความ
ม่ันคงทางอาหารและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน 

 

 
รูปท่ี 6: Food losses and waste per capita (kg/year) 
ท่ีมา: FAO, 2013 
1.6 การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ผู้บริโภคท่ัวโลกให้ความสําคัญกับการเลือกซ้ือสินค้าท่ีมาจากกระบวนการผลิตท่ียั่งยืนตัวอย่างเช่น บริษัทช้ันนํา
ของโลก ได้แก่ Unilever, Kellogg and Mars ระงับการซ้ือนํ้ามันปาล์มจากบริษัทท่ีมีส่วนทําลายพื้นท่ีป่า และเปล่ียนไป
ซื้อนํ้ามันปาล์มจากแหล่งท่ีใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม หรือในกรณีสินค้าประมงท่ีสหภาพยุโรปออกมาตรการท่ีจะระงับ
การนําเข้าสินค้าประมงท่ีมาจากการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated fishing or IUU 
Fishing)  

ในส่วนของผู้บริโภคมีการใช้กลไกการแสดงฉลากวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์ (water footprint label)  
เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในเลือกซื้อสินค้าท่ีใช้นํ้าในปริมาณท่ีต่ํากว่า การผลิตข้าวของประเทศไทย 
มีค่าวอเตอร์ฟุตพร้ินท์เฉล่ีย 1,617 ลูกบาศก์เมตร/ตันเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียของโลกท่ีมีค่า 1,486 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน
(M. M. Mekonnen and A.Y.Hoekstra,2014) การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ของประเทศอาเซียนยกเว้นเมียนมาร์ท่ีค่าเฉล่ีย
วอเตอร์ฟุตพร้ินท์สูงกว่าค่าเฉล่ียของโลกตั้งแต่ร้อยละ 10 สําหรับประเทศไทยและสองเท่าตัวสําหรับประเทศลาว (M. M. 
Mekonnen and A.Y.Hoekstra,2014and T.Sukumalchart,2002) ข้อมูลข้างต้นสะท้อนว่าภูมิภาคอาเซียนในฐานะ 
ผู้ส่งออกต้องเร่งปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อนําไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนรวมถึงป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการ
นํามาตรการส่ิงแวดล้อมมาเป็นเงื่อนไขในการจํากัดการนําเข้าสินค้า 
 
 
 
 
 
 
2. การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนแห่งศตวรรษ 
 

การสร้างความม่ันคงทางอาหารและโภชนาการจะเกิดขึ้นได้จากการปรับเปลี่ยนทิศทางการเกษตรของโลกท่ีต้องเน้น
สร้างความสมดุลระหว่างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (productivity) ความยั่งยืน (sustainable) ของการ
ผลิตควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไปสู่อาหารอย่างคุ้มค่า ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมและมีผลดีต่อ
สุขภาพ 



 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีศักยภาพไปแก้ปัญหาและส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
(Sustainable Development Goals-SDGs) ในปี ค .ศ . 2030 อย่างน้อยใน 3 หัวข้อหลัก ดังต่อไปน้ี เป้าหมายท่ี 2 ขจัด
ความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการท่ีดีข้ึน และส่งเสริมการเกษตรท่ียั่งยืน เป้าหมายท่ี  12การ
ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน และเป้าหมายท่ี 13 การรับมือกับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน   

 
https://sustainabledevelopment.un.org 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

1. เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์ 
          จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงต้องมีการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง อาทิ พันธ์ุพืชทน
ต่อสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง เช่น แล้ง นํ้าท่วม ทนอุณหภูมิสูง พันธุ์พืชทนต่อแมลงและศัตรูพืช และพันธุ์พืชท่ีใช้นํ้า 
และปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธ์ุพืช มี 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ Marker Assisted Selection 
(การใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบเดิม) หรือ MAS กับพันธุวิศวกรรมหรือ genetic engineering  
 
การใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช 
         การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยท่ัวไป เช่น ปรับปรุงข้าวพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ไม่ทนนํ้าท่วม ให้ทนนํ้าท่วม โดยนําพันธุ์
ขาวดอกมะลิ 105 ไม่ทนนํ้าท่วมผสมกับพันธุ์ข้าวท่ีมียีนทนนํ้าท่วม เช่น ข้าวป่า เมื่อได้ลูกรุ่นท่ี 1 ซึ่งมีจํานวนมาก ต้องการ
คัดเลือกลูกท่ีมีลักษณะเหมือนพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 มากท่ีสุด แต่มียีนทนนํ้าท่วมอยู่ด้วย การคัดโดยท่ัวไป ต้องนําลูกท่ีได้
ท้ังหมดไปปลูกทดสอบและประเมินคุณสมบัติการทนนํ้าท่วม วิธีการดังกล่าวต้องใช้พื้นท่ีปลูกจํานวนมาก ท้ังยังใช้เวลานาน
รอให้พืชโต การตรวจหายีนทนนํ้าท่วมในรุ่นลูก ตรวจได้ตั้งแต่เป็นต้นอ่อน นําเฉพาะต้นท่ีมียีนทนนํ้าท่วมไปปลูกทดสอบเพื่อ
ประเมินคุณสมบัติอ่ืนต่อไป ช่วยลดเวลาการคัดพันธุ์และเน้ือท่ีปลูกทดสอบ ในกรณีท่ีไม่ทราบตําแหน่งของยีนนํ้าท่วม           
อาจใช้เคร่ืองหมายอ่ืนท่ีอยู่ใกล้ยีนทนนํ้าท่วมมากท่ีสุดและตรวจหาเคร่ืองหมายดังกล่าว การใช้วิธีดังกล่าวทําให้การปรับปรุง
พันธุ์ข้าวของไทย ย่นเวลาเหลือเพียง 6-7 ปี วิธีน้ียังช่วยรวบรวมยีนต่างๆ ให้เข้าไปอยู่ในต้นเดียวกันเรียกว่าการทํายีนปีรามิด 
ตัวอย่างเช่น ถ้ามีพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ทนนํ้าท่วม พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานโรคไหม้ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ทนแล้ง 
สามารถเอาพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ท้ัง 3 ชนิดมาผสมกัน ให้ได้พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ทนนํ้าท่วม ต้านทานโรคไหม้และทนแล้ง
อยู่ในต้นเดียวกัน โดยตรวจหายีนท้ัง 3 ชนิดไปพร้อมๆ กัน ตัวอย่างพันธุ์ข้าวไทยท่ีใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลคัดเลือกร่วมกับ
การปรับปรุงพันธุ์แบบท่ัวไป เช่น พันธุ์ กข 6 ทนโรคไหม้ ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ว่า "ธัญสิริน" พันธุ์หอมชลสิทธิ์ พันธ์ุ กข6 ต้นเตี้ย ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง เป็นต้น  
 
การปรับปรุงพันธ์ุพืชโดยการตัดต่อพันธุกรรม (พันธุวิศวกรรม หรือ genetic engineering) 
  การตัดต่อพันธุกรรม ทําโดยนําเอายีนท่ีต้องการจากส่ิงมีชีวิตหน่ึงใส่ไปในส่ิงมีชีวิตอีกชนิดหน่ึงท่ีมักแตกต่างกัน 
ส่ิงมีชีวิตท้ัง 2 ไม่สามารถผสมพันธุ์กันตามปกติได้ ตัวอย่างเช่น ฝ้ายจีเอ็มโอท่ีทนต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย หรือฝ้ายบีที             
บีทีเป็นจุลินทรีย์ท่ีสร้างผลึกโปรตีน เมื่อหนอนกินแบคทีเรียบีทีเข้าไป ผลึกโปรตีนถูกย่อยในกระเพาะหนอนท่ีเป็นด่างและ
ฆ่าหนอนตาย สมัยก่อนใช้วิธีเล้ียงบีทีให้ได้จํานวนมาก นําไปฉีดฆ่าหนอน ต่อมาพบยีนท่ีสร้างผลึกโปรตีน จึงตัดยีนจาก
แบคทีเรียบีที ใส่เข้าไปในฝ้ายหรือพืชอ่ืนๆ ทําให้ฝ้ายหรือพืชท่ีมียีนบีที สร้างผลึกโปรตีนข้ึนมาเม่ือหนอนมากินพืช หนอน
ตาย ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง 
 

บทที่ 2 

      บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม เพ่ือการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 



  



2. เทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม:เกษตรแม่นยํา 
  แม้การปรับปรุงพันธุ์ให้พันธ์ุท่ีมีคุณสมบัติดีตามต้องการ แต่ถ้าไม่มีการจัดการฟาร์มท่ีดี พันธุ์ดีไม่สามารถแสดง
ศักยภาพได้เต็มท่ี ตัวอย่างกรณีอ้อย มันสําปะหลังและปาล์มนํามัน ผลผลิตต่อพื้นท่ีท่ีเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงสุด ปัจจุบันมี
การปรับปรุงพันธุ์ท่ีให้ผลผลิตดี เช่น มันสําปะหลัง KU50 หรือห้วยบง 60 ภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสมให้ผลผลิต  
6-8 ตันต่อไร่ ซึ่งยังต่ํากว่าค่าทางทฤษฏี อย่างไรก็ดี แม้มีพันธุ์ให้ผลผลิตสูง แต่เกษตรกรไทยยังขาดการจัดการ เช่น  
การเลือกใช้พันธุ์ท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี การจัดการนํ้าและปุ๋ย ทําให้ค่าเฉล่ียของพืชแต่ละชนิดของประเทศต่ํากว่าศักยภาพ
ของพันธุ์ท่ีมี จากการมีพันธุ์ดีอยู่แล้ว การจัดการท่ีดี ช่วยเพิ่มผลผลิตเฉล่ียของประเทศให้เข้าใกล้ศักยภาพพันธ์ุท่ีมีอยู่  
ในขณะเดียวกัน ถ้ามีการปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเน่ืองจะได้ผลผลิตท่ีเข้าใกล้ผลผลิตทางทฤษฎีมากข้ึน 
 เกษตรแม่นยํา หรือ precision farming หมายถึง การเลือกพันธุ์พืชท่ีเหมาะกับท่ีหรือสภาวะท่ีใช้ปลูกให้ปุ๋ย นํ้า  
ในปริมาณและเวลาท่ีพืชต้องการ การทําเกษตรแม่นยํา ประกอบด้วยข้ันตอนต่างๆ ดังน้ี การเก็บข้อมูล เช่น การตรวจ
วิเคราะห์ความช้ืนดิน ปริมาณธาตุอาหาร ท่ีมีเทคโนโลยีหลากหลาย ไม่ว่าการวิเคราะห์ทางเคมี การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม          
จีพีเอส เป็นต้น ทําการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ข้อมูลไปสู่การตัดสินใจ เช่น เมื่อมีข้อมูลว่าดินมีปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนเท่าไร 
จะมีระบบตัดสินใจว่าจะให้ปุ๋ยไนโตรเจนเท่าไร ให้โดยวิธีอย่างไร ท้ังน้ีข้ึนกับชนิดพืช ระยะเวลาการเจริญเติบโต ท้ังหมดน้ี
นําไปสู่การประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นท่ี การประยุกต์ใช้มีเทคโนโลยีหลากหลายข้ึนกับความเหมาะสม เช่น การให้นํ้า อาจเป็น
ระบบนํ้าหยดหรือพ่นฝอย จากการเก็บข้อมูลสู่การประยุกต์ใช้แต่ละพื้นท่ี ทําให้เพิ่มผลผลิตต่อพื้นท่ี ประหยัดปัจจัยการผลิต 
ลดต้นทุนและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย: ระยะเวลาและปริมาณท่ีให้ท่ีเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด 
 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยมี 2 แนวทาง แนวทางแรก ให้ปุ๋ยในปริมาณและเวลาท่ีพืชต้องการ แนวทางท่ี 
2 ปรับปรุงพันธุกรรมพืชให้ใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีการให้ปุ๋ยไนโตรเจนกับอ้อย การใส่ปุ๋ยในช่วงแรกของการปลูก
อ้อย อ้อยยังไม่มีการเจริญเติบโต และแตกกอ ปุ๋ยท่ีใส่ไป (แอมโมเนีย) ระเหยไป บางส่วนถูกใช้โดยจุลินทรีย์ในดิน
เปล่ียนเป็นไนตริกและไนตรัสออกไซด์ ไนตรัสออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกตัวหน่ึง ปุ๋ยท่ีใส่ในช่วงแรก จึงถูกพืชนําไปใช้ได้
น้อย แต่สูญเสียไปมาก เมื่อพืชเร่ิมเจริญเติบโต ต้องการปุ๋ยมากข้ึน ปริมาณปุ๋ยท่ีเหลือในดินกลับน้อย จึงต้องปรับเปล่ียน
อัตราการให้ปุ๋ยและเวลาท่ีใส่ อีกแนวทางหน่ึง หาอ้อย สายพันธุ์ท่ีดูดซับปุ๋ยไนโตรเจนได้อย่างรวดเร็วในช่วงแรก อ้อยพันธุ์
ดังกล่าวควรมีรากมาก แตกกอได้เร็ว ปุ๋ยท่ีถูกดูดซับไว้ภายในต้น ถูกลําเลียงไปใช้ในระหว่างท่ีอ้อยมีการเจริญเติบโต (ใช้ปุ๋ย
ท่ีเก็บไว้ในลําต้นแทนปุ๋ยในดินท่ีมีปริมาณเหลือน้อย) เพื่อให้ปุ๋ยในปริมาณเหมาะสม ต้องมีการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร
ในดิน การวิเคราะห์ทําได้หลายแบบ เช่น นําดินมาวิเคราะห์ตามวิธีทางเคมี ปัจจุบันมีชุดตรวจสอบหาปริมาณปุ๋ยเอ็น พี เค 
อย่างง่าย เกษตรกรตรวจวิเคราะห์ได้เอง ขุดตรวจสอบน้ีพัฒนาโดยศาสตราจารย์ทัศนีย์ อัตตะนันท์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ท่ีสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ประเทศฟิลลิปินส์ หาปริมาณปุ๋ยท่ีใส่ในแปลงปลูกข้าว โดยวิเคราะห์ปริมาณ
ไนโตรเจนในใบข้าว โดยใช้เทียบแถบสี ท่ีมีระดับสีหลายระดับ เช่น ถ้าสีใบตรงกับแถบสีระดับ 3 หมายความว่ามีปริมาณ
ไนโตรเจนเพียงพอ อาจใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพียง 5 กิโลกรัมต่อไร่ (ดูระยะของข้าวว่าอยู่ระยะแตกกอ หรืออกดอก) ถ้าสีใบอยู่
ระดับ 1 (ซีด) แสดงว่าขาดไนโตรเจนต้องใส่ปุ๋ยมากกว่า 5 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นต้น ในกรณีเกษตรกรมือถือ เนคเทค สวทช 
จัดทํา แอพพลิเคช่ันบนมือถือ โดยการตรวจสีใบเช่นกัน เมื่อนํามือถือไปทาบบนใบท่ีต้องการวัด สามารถอ่านผลและแนะนํา
ไปพร้อมกันว่าต้องให้เอ็นหรือเค ในปริมาณเท่าใด 



  



การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา 
  การทําเกษตรในประเทศไทยส่วนใหญ่อาศัยนํ้าฝน เช่น อ้อยและมันสําปะหลัง ปัจจุบัน เกษตรกรบางรายเร่ิมให้
นํ้าในไร่อ้อยและมันสําปะหลัง ทําให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึน มีการทดลองฝังเซ็นเซอร์วัดความช้ืนในดิน เมื่อดินแห้งถึงระดับ
หน่ึงมีการให้นํ้าเป็นระยะ 
           ในการหาข้อมูลท่ีกล่าวมาในช่วงแรก หาโดยการวัดทีละตัวอย่าง ทีละจุด ในกรณีท่ีแปลงปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ 
มีความไม่สม่ําเสมอของพื้นท่ี ต้องทําการวัดหลายตัวอย่าง ในกรณีดังกล่าว สามารถใช้ภาพถ่ายดาวเทียม รถ หรืออากาศ
ยานไร้คนขับท่ีมีเคร่ืองตรวจวัดบินสแกนเหนือเรือนยอดของแปลงปลูก จะได้ข้อมูลของแปลงปลูกท้ังแปลง ท่ีบอกได้ว่าจุด
ไหนขาดนํ้า ปุ๋ย จุดใดพอเหมาะ จุดไหนมีเกิน เช่นในกรณีของการให้นํ้าในแปลงปลูก ถ้ามีการร่ัวไหลของท่อ อาจใช้ในการ
บอกการร่ัวได้อีกด้วย วิธีการตรวจวัดท่ีนํามาประยุกต์ใช้ในการเกษตรวิธีการหน่ึงเรียกว่า Hyper-spectral optical and 
thermal imaging อาศัยหลักการสะท้อนแสงหรือคล่ืนความร้อน โดยท่ัวไป พืชคายนํ้าเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในใบ เม่ือ
ปริมาณนํ้าในดินต่ํา (พืชขาดนํ้า) พืชปิดรูใบเพื่อลดการคายนํ้า อุณหภูมิภายในใบหรือเรือนยอดพืชสูงข้ึน ถ้ามีนํ้าปกติ พืช
ดูดนํ้า มีการคายนํ้า อุณหภูมิลดลง การวัดอุณหภูมิวัดคล่ืนความร้อนท่ีแผ่ออกมาท่ีเรือนยอด โดยกล้องวัดคล่ืนความร้อน
เช่นเดียวกับท่ีใช้ตรวจจับผู้เป็นไข้ท่ีสนามบิน ช่วงท่ีมีการระบาดของไข้หวัดนก โดยอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิสามารถ
แปลงเป็นแผนท่ีนํ้าบอกสถานะของแต่ละจุดว่าขาดนํ้า ปกติ หรือเกินโดยใช้เวลาวัดไม่นาน จากแผนท่ีดังกล่าวนําไปจัดการ
การให้นํ้าท่ีเหมาะสมในแต่ละจุดได้ นอกจากวัดคล่ืนความร้อนแล้ว มีการวัดสเปคตรัมของแสงท่ีสะท้อนจากใบ เพื่อหา
ปริมาณสารในใบ เช่นคลอโรฟิลท่ีสัมพันธ์กับปริมาณธาตุอาหารในดินนําไปสู่การให้ปุ๋ยแก่พืชในปริมาณท่ีเหมาะสม (การท่ี
เห็นใบพืชสีเขียว ไม่ใช่คลอโรฟิลมีสีเขียว แต่คลอโรฟิลดูดกลืนแสง เช่นในช่วงแสงสีนํ้าเงิน ปล่อยแสงในช่วงแสงสีเขียว 
สะท้อนเข้าตาเรา จึงเห็นใบพืชมีสีเขียว)  
           เมื่อได้ข้อมูลต่างๆ แล้ว ต้องนํามาสังเคราะห์เพื่อตัดสินใจว่าจะนําไปใช้งานอย่างไร เช่น การให้นํ้าเม่ือทราบ
ความช้ืนในดิน ความต้องการนํ้าของพืช ข้ันตอนต่อไป วิธีการให้นํ้า ปริมาณนํ้าท่ีให้ ให้บ่อยแค่ไหน ในการให้ปุ๋ย ชนิดของ
ปุ๋ย อัตราท่ีให้และความถ่ี เป็นต้น ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีคือระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
            ส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีทําให้เกษตรกรไทยก้าวสู่การเป็นเกษตรอัจริยะ คือการส่ือสารข้อมูล ท้ังการให้ข้อมูล เพื่อช่วย
ตัดสินใจ ท่ีสถาบันข้าว ฟิลลิปินส์ มีบริการให้ข้อมูลเก่ียวกับการปลูกข้าว ผ่านทางเวป และมือถือ เกษตรกรแต่ละราย 
สามารถเปิดเวปและตอบคําถาม (ให้ข้อมูลแต่ละฟาร์ม) 15 คําถาม หลังจากน้ันจะได้รับข้อมูลหรือคําแนะนําท่ีเหมาะกับแต่
ละราย เช่นจะใส่ปุ๋ยอะไรแค่ไหน เป็นต้น ในยุคไอที การใช้โทรศัพท์มือถือในการส่งเอส เอ็ม เอส เพื่อแจ้งเหตุด่วนเช่น
พยากรณ์อากาศ หรือเร่ิมมีการระบาดของโรคในจังหวัดข้างเคียง จะทําให้เกษตรกรเตรียมตัวหาทางป้องกันได้ เนคเทค 
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทําคําแนะนําเก่ียวกับปุ๋ยส่ังตัด ซึ่งนอกจากทราบปริมาณปุ๋ยท่ีให้แล้ว ยังต้องมีผู้ให้
บริการผสมปุ๋ยเฉพาะท่ีต้องการ ตัวอย่างเช่น มันสําปะหลังอาจต้องการปุ๋ยไนโตรเจนและโปตัสเซียมมากกว่าฟอสฟอรัส           
แต่ปุ๋ยท่ีขายท่ัวไป อาจมีเอ็นพีเค เท่ากัน ทําให้สูญเสียเงินไปโดยไม่จําเป็น 
 
3.  เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืชและการเลี้ยงสัตว์นํ้า  
  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคและแมลง ตัวอย่างเช่น การระบาดของหนอน
กอในกล้วย การระบาดของเพล้ียแป้งสีชมพูในมันสําปะหลังในประเทศไทย นํามาซ่ึงปัญหาการขาดแคลนส่วนขยายพันธุ์ 



หรือท่อนพันธุ์ ดังน้ัน  เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชเป็นเทคโนโลยีท่ีขยายพันธุ์ได้เร็ว รวมถึงท่อนพันธุ์หรือต้นพันธุ์ท่ี
ผลิตมีความปลอดโรค จึงเป็นเทคโนโลยีสําคัญท่ีมีแนวโน้มสําคัญมากข้ึน 
  การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังซ่ึงเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยและ
เพาะพันธุ์นํ้า ทําให้จํานวนสัตว์นํ้าลดลง ส่งผลต่อการประกอบอาชีพ วิถีชีวิต และความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน จาก
ปัญหาท่ีนํามาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีเพาะเล้ียงขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนสัตว์นํ้าแทนการจับจากธรรมชาติ จึงเป็นอีกหน่ึง
เทคโนโลยีท่ีจะมีส่วนรักษาความมั่นคงด้านอาหารและสร้างอาชีพให้กับชุมชน  
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง (ศวพก.) พัฒนาสายพันธุ์กุ้งเศรษฐกิจ ผลิตสายพันธุ์พ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดําปลอดโรคจากพ่อ
แม่พันธุ์ธรรมชาติส่งให้เอกชนไปเพาะฟัก ซ่ึงลูกกุ้งท่ีได้มีอัตราโตเร็ว ต้านทานโรค ขนาดสมํ่าเสมอ ตรวจสอบแหล่งท่ีมาได้ 
ช่วยลดการกีดกันทางการค้า รวมถึงส่งเสริมให้เกิดธุรกิจการผลิตพ่อแม่พันธุ์ในประเทศ นอกจากการวิจัยเร่ืองกุ้งแล้ว ศว
พก. มีการวิจัยอาหารเล้ียงสัตว์นํ้าเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน เช่น การวิจัยเพื่อเล้ียงเพรียงทะเลปลอดเช้ือทดแทนจากจับจาก
ธรรมชาติ ซ่ึงมีราคาสูงถึงกิโลกรัม800-1,000 บาทท้ังน้ี เพรียงมีคุณค่าทางอาหารและกรดไขมันจําเป็นซ่ึงมีผลโดยตรงต่อ
การกระตุ้นให้แม่กุ้งออกไข่ได้คราวละมากๆ โดยกุ้ง 100 กรัมจะมีความต้องการเพรียงประมาณ 20 กรัม หรือคิดเป็น 20% 
ของนํ้าหนักตัว 

 
4. เทคโนโลยีการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  ปัญหาความแปรปรวนของภูมิอากาศ เช่น ฝนตกหนัก ฝนท้ิงช่วง นํ้าท่วม นํ้าแล้ง นอกจากส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อผลผลิตการเกษตรแล้ว ยังเป็นปัจจัยท่ีทําให้การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชมีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง /มีความรุนแรง
มากข้ึน เช่น การระบาดของเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาลและโรคไหม้ในข้าว การระบาดของโรคใบขาวในอ้อยและเพล้ียแป้งในมัน
สําปะหลัง การระบาดของโรคตายด่วน (EMS) ตัวแดงดวงขาวในกุ้ง สร้างความเสียหายอย่างมากต่อผลผลิตการเกษตรและ
การเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า โดยเฉพาะต่อเกษตรกรรายย่อยท่ีมีความสามารถในการรับมือกับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนน้อยกว่า
เกษตรกรรายใหญ่ จึงต้องพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพ แจ้ง
เตือนล่วงหน้าได้แม่นยําสําหรับช่วยให้เกษตรกรวางแผนป้องกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชได้ทันท่วงที หรือวาง
แผนการปลูกและปรับเปล่ียนชนิดพืชเพื่อลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และยังช่วยให้ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีข้อมูล
ในการกําหนดนโยบายหรือมาตรการเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อไป 
  การปลูกพืชหรือเล้ียงสัตว์ท่ีคล้ายคลึงกันของประเทศสมาชิกอาเซียน  จึงมีความเส่ียงท่ีจะประสบปัญหาจากการ
ระบาดจากโรคและแมลงท่ีมีการระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน ดังน้ัน นอกจากการพัฒนาความสามารถของการมีระบบเตือน
ภัยของแต่ละประเทศแล้ว ควรมีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายของภูมิภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมการ
แพร่กระจายของโรคและลดความสูญเสียให้น้อยลง  
 
รูปแบบการระบาดของโรคกุ้ง 
         ท่ีผ่านมาโรคกุ้งมีรูปแบบการระบาดเร่ิมต้นท่ีประเทศจีนและแพร่กระจายมาสู่ประเทศในอาเซียน เช่น ในปี 
1993 พบการระบาดของโรค WSSV  ท่ีประเทศจีน ต่อมาในปี 1996 พบการระบาดในประเทศไทย หรือการ
ระบาดของโรค EMS ซ่ึงพบการระบาดในประเทศจีนในปี 2009 และระบาดต่อมายังประเทศเวียดนาม มาเลเซีย 



และประเทศไทยในปี 2010 2011 2012 ตามลําดับ จากรูปแบบของการระบาดข้างต้นทําให้อาเซียนสามารถ
เตรียมการล่วงหน้าท่ีจะรับมือการระบาดได้ทันล่วงหน้าด้วยการมีระบบติดตามการระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด  
Source: National Science and Technology Development Agency, 2014 

 

5.  เทคโนโลยีการผลิตปัจจัยการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  พืชเติบโตได้ดีเม่ือดินมีความอุดสมบูรณ์ และไม่มีโรคและแมลงทําลาย แต่การใช้ปุ๋ยเคมีหรือใช้สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชจํานวนมากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และส่ิงแวดล้อม ดังน้ัน อาเซียนควรใช้ประโยชน์จากการสายพันธุ์
จุลินทรีย์ท่ีหลากหลายนํามาพัฒนาต่อยอดเพื่อการผลิตเป็นผลิตปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภัณฑ์สําหรับการกําจัดศัตรูพืชได้
หลากหลายชนิดมีประสิทธิภาพในการกําจัดสูง และมีรูปแบบท่ีสะดวกต่อการใช้งาน รวมถึงการศึกษาด้าน plant 
microbiome เพื่อทําความเข้าใจความสัมพันธ์ของกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ท้ังระบบและปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับ 
การเติบโตสุขภาพพืช 
 

6. เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอาหารและสุขภาพ 
นอกเหนือจากการรับประทานให้เพียงพอ ผู้บริโภคต้องคํานึงการความปลอดภัยและคุณค่าของอาหารท่ีรับประทาน ดังน้ัน  
จึงต้องการเทคโนโลยีท่ีสําหรับการประเมินความเส่ียง/ความปลอดภัยของอาหาร รวมท้ังการใช้ประโยชน์จากสารอาหารต่างๆ  
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการศึกษาเพื่อทําความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ชนิดต่างๆท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ 
การเผาผลาญพลังงาน การกระตุ้นให้จุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ท่ีอาศัยอยู่ในลําไส้เจริญเติบโตเพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันท่ีดีขึ้น  
 

7. เทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเป็นแนวทางสําคัญในการยกระดับรายได้ของเกษตรกรโดยปรับเปล่ียนจากการผลิตผลผลิต
ทางการเกษตรให้ได้มากไปสู่การผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไป 
สู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูง เช่น อาหารสุขภาพ หรือเป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นต้น  
 

หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสําปะหลังและแป้งร่วมกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คิดค้น
กระบวนการผลิตฟลาวจากมันสําปะหลังชนิดขมท่ีมีผลผลิตแต่ละปีสูงและต้นทุนวัตถุดิบตํ่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งฟลาว  
มันสําปะหลังไซยาไนด์ต่ําเทคโนโลยีท่ีไม่ซับซ้อนใช้เคร่ืองมือท่ีผลิตได้ในประเทศพบว่าฟลาวมันสําปะหลังท่ีได้ มีคุณภาพดี 
สะอาด ปลอดภัยต่อการบริโภคมีปริมาณไซยาไนด์ไม่เกิน 10 มก/กก. ของนํ้าหนักแห้งเป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
มาตรฐาน โคเด็กซ์ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก แป้งฟลาวท่ีได้มีความหนืด
และลักษณะเน้ือสัมผัสท่ีดี เมื่อนําฟลาวไปใช้ทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิด ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แป้งฟลาวมีรสชาต
และเน้ือสัมผัสใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์เดิมและเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค   

 
8.  เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  อาเซียนจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2033 คาดว่าภาคเกษตรจะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่า
ภาคเศรษฐกิจอ่ืนเน่ืองจากโครงสร้างแรงงานของภาคเกษตรปัจจุบันเร่ิมเข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว รวมถึงไม่มีแรงงานหนุ่มสาว
ทดแทนอันจะส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร ด้วยเหตุน้ี จึงมีความจําเป็นในการพัฒนาเคร่ืองจักรกล



ทางการเกษตรเพื่อนํามาใช้ทดแทนแรงงาน ท้ังน้ีเคร่ืองจักรกลท่ีพัฒนาข้ึนต้องมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี (แปลงขนาด
เล็ก) และการผู้ใช้งานท่ีมีอายุมากรวมถึงประหยัดพลังงาน 
 
9. เทคโนโลยีไอที  
  ในส่วนของเกษตรกรเทคโนโลยีไอทีมีส่วนสําคัญในการเป็นเคร่ืองมือเพื่อการเข้าถึงข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความต้องการของตลาด นอกจากน้ี ยังเป็น
ช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์ในการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงเป็นช่องทางในการจําหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรไปยังผู้บริโภคโดยตรงทําให้เกษตรกรจําหน่ายผลผลิตได้ในราคาท่ีสูงข้ึน  
 
  



 
 
 
 
 
 

 
แผนกลยุทธ์ระยะท่ี 2 ระหว่างปี พ.ศ.2554 - 2559 คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร มีเป้าหมายของการพัฒนา คือ 

มุ่งเน้นการสร้างขีดความสามารถในการผลิตโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) การผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
(Quality) ลดความสูญ เสียใน ข้ันตอนการผลิต (Reduce loss) และการผลิต ท่ี เป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดล้อมตลอด 
ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม (ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า) เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการแปรรูปสินค้าเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงข้ึน 
และมีความหลากหลายโดยเน้นท่ีสินค้าเกษตรท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจ (Cash Corp) ท่ีมีเกษตรกรเก่ียวข้องกันจํานวนมาก  
และมีมูลค่าส่งออกสูง แต่มักส่งออกในรูปสินค้าแปรรูปเบ้ืองต้น เช่น ข้าว มันสําปะหลังและยางพารา ซึ่งดําเนินการภายใต้
โปรแกรมข้าว โปรแกรมมันสําปะหลัง และโปรแกรมยางพารา ในส่วนของโปแกรมเมล็ดพันธุ์เน้นการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของบริษัทเมล็ดพันธุ์ไทย ท่ีเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยส่งเสริมการร่วมวิจัยระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น หน่วยเก็บรักษาเช้ือพันธุกรรมพืช เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ เป็นต้น 
โปรแกรมการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์และโปรแกรมนวัตกรรมอาหาร เน้นการผลิตอาหารปลอดภัย ตลอดจนสร้างสินค้า
นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Food) เป็นต้น สําหรับโปรแกรมพืชเพื่ออนาคต เน้นการผลิตพืชท่ี
นอกจากใช้เป็นอาหาร ยังใช้เป็นพลังงาน ท้ังน้ีเพื่อหลีกเล่ียงการแย่งทรัพยากรท่ีใช้เป็นอาหาร 
 
โปรแกรมวิจัยภายใต้คลัสเตอร์ฯ จํานวน7 โปรแกรม ดังน้ี 

โปรแกรม เป้าหมาย 
โปรแกรมข้าว สนับสนุนการใช้วิทยาศาสต ร์และเทคโนโลยี เพื่ อการป รับปรุงพันธุ์ ข้ าวและ              

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว รวมท้ังการแปรรูป 
โปรแกรมมันสําปะหลัง สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมมันสําปะหลังของประเทศตลอดห่วงโซ่ของการผลิตควบคู่กับการลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

โปรแกรมยางพารา  สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อปฏิรูปเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติ 
และยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง SMEs ไทย 

)เน้นถุงมือยาง และยางล้อ(  
เมล็ดพันธุ์  สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคเอกชน 

ในการพัฒนาสายพันธุ์พืชใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และลดความสูญเสีย 
และความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยและต่างประเทศ เพื่อการขยายตลาด 

พืชเพื่ออนาคต สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อมุ่งเน้นการสร้างขีดความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิตในการใช้เป็นอาหาร พลังงาน และสารเคมี 

บทท่ี 3 

ผลการดําเนินงานคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2554-2559) 



โปรแกรม เป้าหมาย 
การผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยี 

การผลิตสัตว์ โดยเน้นพึ่งพาทรัพยากรวัตถุดิบภายในประเทศและลดการนําเข้าจาก
ต่างประเทศ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย 

นวัตกรรมอาหาร สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ  

 
ปี 2554-2559 คลัสเตอร์ฯ กําหนดแผนการดําเนินงานมุ่งเป้าไว ้5 เร่ือง ดังน้ี 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพยาง การใช้พลังงาน และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการผลิต
ยางพาราในระดับวิสาหกิจชุมชนเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้แอมโมเนีย และผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมจากการใช้กรดซัลฟูริก ในกระบวนการผลิตยางพาราของวิสาหกิจชุมชน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
TAPS และ GRASS  

2. การเพิ่มผลผลิตอ้อยและมันสําปะหลังให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอาหาร เคมี 
และพลังงาน )โดยไม่เพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูก (โดยบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นท่ี และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต )ปุ๋ย นํ้า แรงงาน(  
3. การเพิ่มความหลากหลายวัตถุดิบอาหารสัตว์คุณภาพดีให้มีปริมาณเพียงพอตลอดปี และสัตว์ใช้ประโยชน์ 

ทางโภชนะได้สูง )อัตราแลกเน้ือสูง(  
4. ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การประเมินความเส่ียงเช้ือก่อโรคในมนุษย์ของผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ /แปรรูปท่ีนําไปสู่

แนวทางปฏิบัติท่ีดี (Code of Practice) เพื่อลดการปนเป้ือนของเช้ือก่อโรค ตลอดห่วงโซ่การผลิตจนถึงผู้บริโภค 
(From Farm to Table) 

5. ระบบ/เทคโนโลยีการจัดการแมลงและศัต รูพืชแบบบูรณาการ เพื่ อลดการสูญเสียผลผลิต ผลผลิตมี 
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และส่งเสริมการส่งออก 

 
ผลการดําเนินงาน 
ก. การใช้จ่ายงบประมาณ  

ผลการดําเนินงาน ระยะท่ี 2 (SPA II) ระหว่างปี พ.ศ.2554-2559 คลัสเตอร์ฯ ใช้จ่ายงบประมาณรวม จํานวน 
1,019 ล้านบาท เป็นพันธกิจวิจัยและพัฒนา (RDDE) ร้อยละ 79 การพัฒนากําลังคน (HRD) ร้อยละ 10 การถ่ายทอด
เทคโนโลยี (TT) ร้อยละ 5 การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (INF) ร้อยละ2 และการบริหารจัดการภายใน (IM) ร้อยละ 4 

 
ตารางท่ี 1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแยกแต่ละโปรแกรมภายใต้คลัสเตอร์ฯ 

     หน่วย : ล้านบาท 

โปรแกรม กรอบงบประมาณ 
ผลการใช้จ่าย 

(ต.ค. 54-มี.ค.59) 
ร้อยละ 

(ผลการใชจ้่าย/กรอบ) 
โปรแกรมข้าว 256 233 91 



 

 
 
ข  .ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ  
 ผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จํานวน 
11,469 ล้านบาท สร้างรายได้ให้ สวทช. จํานวน 329 ล้านบาท (จากรายได้จากการร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย รายได้จากเงิน
อุดหนุน (ได้เงินจากแหล่งทุนภายนอก) รายได้จากฝึกอบรม สัมมนา รายได้จากบริการ) มีบทความตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ จํานวน 304 เร่ือง มีพันธุ์พืชท่ียื่นขอคุ้มครอง/ได้รับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ จํานวน 88 สายพันธ์ุ และมีผลงาน
ท่ียื่นคําขอจดสิทธิบัตร จํานวน 43 เร่ือง 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนการ

ดําเนินงาน 
ผลการ

ดําเนินงาน 

1. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ี
เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท -  11,469 

2. รายได้ท่ีเกิดจากความสามารถของ สวทช. ล้านบาท -  329 

โปรแกรมมันสําปะหลัง 313 269 86 
โปรแกรมยางพารา 87 67 77 
โปรแกรมเมล็ดพันธุ์ 130 116 89 
โปรแกรมพืชเพื่ออนาคต 102 88 87 
โปรแกรมการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ 186 170 91 
โปรแกรมนวัตกรรมอาหาร 97 76 78 
รวม 1,171 1,019 87 



3. บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ เร่ือง 309  304 

4. พันธุ์พืชท่ืย่ืนขอคุ้มครอง /ได้รับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  เร่ือง 42  88 

5. สิทธิบัตร )ยื่นคําขอใหม่(  เร่ือง 55  43 

 

 
 
ตัวอย่างผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ  

- พันธุ์ข้าว กข51 ทนนํ้าท่วมฉับพลัน 
- พันธุ์ข้าวเหนียว กข18 ต้านทานโรคไหม้ 
- ข้าวเหนียว กข 6 ต้านทานโรคไหม้  “ธัญสิริน” 
- พันธุ์ข้าวเหนียว กข6 ต้นเตี้ย ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง 
- การขยายผลการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว “พันธุ์หอมชลสิทธ์ิทนนํ้าท่วมฉับพลัน” 
- การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของเกษตรกร ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 
- เทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบใช้นํ้าน้อย )เปียกสลับแห้ง(  
- ความร่วมมือ สวทช. กับประชาคมลุ่มนํ้าโขงในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว 
- การพัฒนาบุคลากรด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุล 
- การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวท่ีทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ )Resistant Starch) 
- พันธุ์มันสําปะหลัง เกษตรศาสตร์ 72 



- พันธุ์มันสําปะหลัง"พันธุ์พิรุณ 1" 
- พันธุ์มันสําปะหลัง "พันธ์ุพิรุณ 2"   
- เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสําปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความช้ืน 
- การผลิตฟลาวมันสําปะหลังไซยาไนด์ต่ําจากพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 
- สารรักษาสภาพนํ้ายางยุคใหม่ )TAPS) 
- สารเพิ่มประสิทธิภาพการจับตัวนํ้ายางสกิม )GRASS 0) 
- เตาอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน 
- การบริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมพริก 
- พันธุ์พริกเผ็ด 
- พริกข้ีหนูผลใหญ่เกสรตัวผู้เป็นหมัน 
- พันธุ์แตงกวาต้านทานโรครานํ้าค้าง 
- พันธุ์มะเขือเทศรับประทานสด 
- มะเขือเทศพันธุ์สแนคสลิมต้านทานโรคใบหงิกเหลือง 
- ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวกํ่าสีม่วงและการแปรรูป 
- ถ่ัวเขียวพันธุ์ใหม่ ผลผลิตสูง เมล็ดโต ต้านทานโรค 
- การวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย 
- อ้อยอาหารสัตว์ 
- เทคโนโลยีการผลิตพืชหัวสําหรับไม้ดอกไม้ประดับ 
- วัคซีนต่อต้านเห็บโค 
- การผลิตตัวอ่อนโคนมด้วยวิธีปฏิสนธินอกร่างกายในเชิงพาณิชย์ 
- เทคโนโลยีเพื่อเหน่ียวนําการตกไข่และผสมเทียมโคนมตามระยะเวลากําหนด 

(https://central.nstda.or.th/cpmo/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=211) 
  



 
 
 
 
 

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปรับเปล่ียนระลบบริหาร
จัดการการวิจัยและพัฒนาในลักษณะแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Alliance: SPA) ท่ีมุ่งเน้นการบูรณาการใน
รูปแบบโปรแกรมหลัก (Program-based) เพื่อให้การดําเนินงานตามพันธกิจมีเป้าหมายชัดเจนและส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสูงสุด ภายใต้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย 
(Cluster and Program Management Office : CPMO) 
 การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ระยะท่ี 1 (SPA I) ระหว่างปี พ.ศ.2549-2553 ดําเนินงานภายใต้ 8 คลัสเตอร์ 
หลักของประเทศ ได้แก่ คลัสเตอร์อาหารและการเกษตร คลัสเตอร์การแพทย์และสาธารณสุข คลัสเตอร์ซอฟต์แวร์ 
ไมโครชิปและอิเล็กทรอนิกส์ คลัสเตอร์ยานยนต์และการจราจร คลัสเตอร์พลังงานทดแทน คลัเสตอร์ส่ิงทอ คลัสเตอร์
ชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส และคลัสเตอร์ส่ิงแวดล้อม และแผนกลยุทธ์ ระยะท่ี 2 (SPA II) ระหว่างปี พ.ศ.2554-2559 
ดําเนินงานภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์มุ่งเป้าของ สวทช. ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนและผู้ด้อยโอกาส คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
และกลุ่มโปรแกรม Cross Cutting Technology จากผลการดําเนินการ พบว่า มีการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ได้ส่วนหน่ึง แต่ยังมีข้อจํากัดในการเผยแพร่ผลงานเพื่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง 
ดังน้ัน แผนกลยุทธ์ ระยะท่ี 3 (SPA III) ระหว่างปี พ.ศ.2560-2564 สวทช. จึงมุ่งเน้นพันธกิจวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับ
พันธุกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนําผลงานวัยไปใช้ประโยชน์ได้มากข้ึนและมีผลกระทบสูง ตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมท้ังพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีใหม่ และเพื่อให้มีจุดเน้นมากข้ึน สวทช. ได้กําหนด 
คลัสเตอร์มุ่งเป้าเพียง 5 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์พลังงานและส่ิงแวดล้อม คลัสเตอร์สุขภาพ
และการแพทย์ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิต คลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพและกลุ่ม Cross Cutting Technology 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้ความสําคัญและเล็งเห็นศักยภาพของ
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จึงได้วางแผนกลยุทธ์การดําเนินงานของคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ในระยะท่ี 3 ปี พ.ศ. 
2560 – 2564 ดังน้ี 
 

เป้าหมาย  
 เพื่อนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้เพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Productivity) 
การผลิตท่ีใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Sustainable Production) การผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพ มีความปลอดภัย รวมท้ังการบริโภคอย่างย่ังยืน (Sustainable Consumption) (ลด Food loss และ 
Food waste) ประกอบด้วย 5 โปรแกรมวิจัย คือ 1) โปรแกรมมันสําปะหลัง 2) โปรแกรมเมล็ดพันธุ์ 3) โปรแกรมการ
ปรับตัวภาคการเกษตรเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) โปรแกรมการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ และ             
5) โปรแกรมนวัตกรรมอาหาร 

บทท่ี 4 

      ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ระยะท่ี 3 (ปี พ.ศ. 2560-2564) 



 
  



โปรแกรมวิจัยภายใต้คลัสเตอร์ฯ จํานวน 5 โปรแกรม ดังน้ี 
โปรแกรม เป้าหมาย 

โปรแกรมมันสําปะหลัง สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังตลอดห่วงโซ่การผลิต ควบคู่กับการลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังและเพิ่มมูลค่า
ของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังการลดต้นทุนการผลิต และการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

โปรแกรมเมล็ดพันธุ์ สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ อสร้างความเข้มแข็งให้
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกเมล็ดพันธุ์
ไทยและเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ภาคเอกชนไทยกับต่างประเทศ )จีน พม่า อินโดนีเซีย (าดส่งออกเพื่อขยายตล
เมล็ดพันธุ์ 

โป ร แ ก ร ม ก า รป รั บ ตั ว ภ า ค
ก า ร เก ษ ต ร เพื่ อ ร อ ง รับ ก า ร
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความสามารถทางเทคโนโลยี
เพื่อใช้ปรับปรุงพันธ์ุพืชให้ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกษตร
แม่นยําเพื่อใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีการพยากรณ์และ
ระบบเตือนภัยเพื่อการผลิตผลิตผลการเกษตร รวมท้ังการพัฒนากําลังคนและโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โป รแก รม ก ารผ ลิ ต สั ต ว์ แ ละ
สุขภาพสัตว์  

สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการผลิต
สัตว์เศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นพึ่งพาทรัพยากรและวัตถุดิบภายในประเทศ
และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตสัตว์ของประเทศ 

โปรแกรมนวัตกรรมอาหาร สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพมีความปลอดภัย และสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ 

 
ท้ังน้ี สวทช. กําหนดเป้าหมายสําคัญของคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ดังน้ี 

1) ได้พันธุ์พืช ท่ีปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น พืชทนนํ้าท่วม ต้านทานโรคและแมลง 
ศัตรูพืช ช่วยรักษาเสถียรภาพของผลผลิตการเกษตร 

2) การทําการเกษตรแม่นยํา เพื่ อลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของผลิตผลการเกษตร เพิ่ มผลผลิตต่อพื้ นท่ี  
และใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) บุคลากรท่ีมีความสามารถในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง )เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุ เทคโนโลยีการคาดการณ์และ
เตือนภั ย เทคโน โลยี เกษตรแม่น ยํ า (เพื่ อการ ประยุ กต์ ใช้ ในการปรับปรุงพั นธุ์ พื ชเพื่ อการป รับ ตั ว  

และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง การพัฒนาบุคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญให้กับภาคอุตสาหกรรม  



4) มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ หน่วยบริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมระดับชาติ  
และเครือข่ายท่ี เป็นระบบ ระบบ High Throughput Phenotyping Screeningใช้ศึกษาสรีรวิทยาของพื ช  
เพื่อนําองค์ความรู้ไปสู่การปรับปรุงพันธุ์ และงานด้านเกษตรแม่นยํา 

5) ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่เพื่อสุขภาพ มีความปลอดภัย และมีมูลค่าเพิ่ม 
6) วัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์ เช่น วัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงในสุกร )PED (วัคซีนป้องกันโรคกลุ่มอาการระบบ

สืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจ (PRRS)    
 
กลยุทธ์  
 ในการผลักดั นแผนการดํ า เนิน งานให้ สํา เร็จตาม เป้ าหมาย จะ มีการบ ริหารจั ดการและกลยุทธ์ 
ในการดําเนินงานดังน้ี 

� สนับสนุนการพัฒนาใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1) การสร้างความสามารถการวิจัยและพัฒนา 2) การพัฒนากําลังคน และ 
3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในการพัฒนากําลังคนท่ีเช่ียวชาญในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีเป้าหมาย 
จะทําควบคู่ไปกับการทําวิจัยพัฒนา ด้วยการฝึกอบรมในลักษณะของการฝึกปฏิบัติจริงพร้อมกับทําโครงการ (on the 
job training) ให้กับบุคลากรท่ีทํางานในภาครัฐและเอกชน สร้างกลไกส่งเสริมให้มีการทํางานร่วมกันระหว่างนักวิจัย
ต่างสาขา (multidisciplinary)  

� สร้างความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาระดับนานาชาติ พัฒนาโครงการร่วมวิจัยระหว่างประเทศ (international 
collaboration) ท้ังในระดับโลกและอาเซียนโดยเฉพาะประเทศท่ีมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อเข้าถึง
เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าได้รวดเร็ว  

� สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเอกชนSMEs             
อย่างต่อเน่ืองและสนับสนุนให้เกิดเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

� ขยายผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้หรือชุมชน โดยดําเนินการร่วมกับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 
 
 
 
1.  โปรแกรมมันสําปะหลัง 

 
เป้าหมาย: สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม            

มันสําปะหลังตลอดห่วงโซ่การผลิต ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน
สําปะหลังและเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังการลดต้นทุนการผลิต และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เป้าหมายผลงานส่งมอบ 

แผนงาน เป้าหมายผลงานส่งมอบ  
1) การประเมินเช้ือพันธุกรรมและ

ปรับปรุงพันธ์ุมันสําปะหลัง 
1) การประเมินเช้ือพันธุกรรม : 
- ระบบการบริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมมันสําปะหลังในการเข้าถึงการใช้

ก.  การวิจัยและพัฒนา 



แผนงาน เป้าหมายผลงานส่งมอบ  
ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์มันสําปะหลัง และเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดทํา National Cassava Germplasm Bank ของประเทศ 
- ระบบการดูแลรักษา (Maintenance) เช้ือพันธุกรรมมันสําปะหลังของ

ประเทศในระยะยาว 
2) การปรับปรุงพันธ์ุ: พันธุ์มันสําปะหลังสําหรับอุตสาหกรรมแป้ง (ผลผลิตสูง  

5-6 ตันต่อไร่ แป้งสูง มากกว่าร้อยละ 25 ต้านทานโรคและแมลงท่ีสําคัญ 
และ/หรือเหมาะสมกับพื้นท่ีเฉพาะ) พันธุ์เพื่อการบริโภค (ไซยาไนด์ตํ่า 
ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ห้านาที และ/หรือมีวิตามินสูง) และอาหารสัตว์ (โปรตีนใน
ใบสูง และไซยาไนด์ต่ํา) 

 
 
 

2) ก า ร เ ข ต ก ร ร ม เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
ผลิตมันสําปะหลัง 

1) ยกระดับผลผลิตจาก 3-4 ตันต่อไร่ เป็น 5-6 ตันต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกร 

2) เทคโนโลยีการใช้ปัจจัยการผลิต (ดิน นํ้า ปุ๋ย) ตามความต้องการของมัน
สําปะหลังหรือตามความเหมาะสมของพื้นท่ี 

3) เครือข่ายเกษตรกรท่ีมีความเข้มแข็ง มีผลผลิตมันสําปะหลังมากกว่า 5-6 ตันต่อไร่ 
4) ฐานข้อมูลมันสําปะหลัง (Cassava Knowledge Bank) พร้อมบริการกับ

นักวิชาการเกษตรเกษตรกร และผู้ท่ีสนใจ 
3) การเตือนการณ์  การป้องกัน 

กํ า จั ด โ ร ค แ ล ะ แ ม ล งศั ต รู 
มันสําปะหลัง รวม ท้ังวัชพื ช 
มันสําปะหลัง 

1) ฐานข้อมูลการระบาดของโรค แมลงศัตรู และวัชพืชของมันสําปะหลังในแหล่ง
ปลูกมันสําปะหลังของประเทศ พร้อมท้ังข้อมูลการป้องกันและกําจัดโรค 
แมลงศัตรู และวัชพืชของมันสําปะหลัง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนา
ระบบคาดการณ์และระบบเตือนภัย  

2) เทคโนโลยีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการในมันสําปะหลัง (IPM)  
ท่ีเหมาะสมเฉพาะพื้นท่ีปลูกมันสําปะหลัง 

3) องค์ ความ รู้พื้ นฐานทางด้าน ชีววิทยาท่ี เก่ียวข้องกับโรค แมลงศัต รู              
มันสําปะหลังท่ียังไม่พบแต่มีแนวโน้มอาจจะระบาดได้ในอนาคต 

4) ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
เคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับ
มันสําปะหลัง 

1) เคร่ืองจักรกลการเกษตรท่ีช่วยลด /ทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงาน             
เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต รวมท้ังเคร่ืองมือแปรรูปเบ้ืองต้น 

2) กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ).มอก (สําหรับเคร่ืองจักรกลเกษตร
สําหรับมันสําปะหลัง  

5) ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

1) การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมันสําปะหลังและการ
กําจัดของเสีย (waste utilization) เพื่อเพิ่มมูลค่าลดผลพระทบต่อส่ิงแวดล้อม: 



แผนงาน เป้าหมายผลงานส่งมอบ  
มันสําปะหลัง แป้งดัดแปร และ
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากมันสําปะหลัง 

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานแป้งมันสําปะหลัง ระบบการผลิตเข้า
สู่green process ลดการใช้พ ลังงาน ลดการใช้เช้ือเพลิงและลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมท้ังมี bench mark ของกระบวนการผลิต 
เพื่ อเป็นแนวทางการการดําเนินงานเพื่ อ ส่งเสริมอุตสาหกรรมแป้ง                    
มันสําปะหลังอย่างยั่งยืน 
- เกิดเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง ภาครัฐ ภาคเอกชน 

หน่วยวิจัยต้นแบบหน่วยการผลิต 
- แนวทางการใช้ประโยชน์จากกากมัน 

2) งานวิจัยด้านการผลิตเอาทานอลจากมันสําปะหลัง: 
- แนวทางการใช้ประโยชน์จาก cellulose จากมันสําปะหลังในการผลิต

พลังงานทดแทน 
- การผลิตเอทานอลจากหัวมันสดเพื่อผลิตในระดับโรงงาน )pilot scale) 
- ขยายผลเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากหัวมันสดสู่โรงงานผลิตเอทานอลต่าง  ๆ

3) งานวิจัยด้านการพัฒนาแป้งดัดแปร และผลิตภัณฑ์ใหม่จากมันสําปะหลัง: 
- เพิ่มมูลค่าของมันสําปะหลังท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการแปรรูป

อุต สาห กรรม อาห ารแ ละ อุตส าหก รรมต่ อ เ น่ื อ ง มู ลค่ า สู ง  อ า ทิ  
ด้านการแพทย์การก่อสร้างเคมีภัณฑ์ 

6) การศึกษานโยบาย การตลาด 
และส่ิงแวดล้อม 

1) ข้อมูลความต้องการของตลาดมันสําปะหลังของประเทศคู่ค้าต่างๆ ท่ัวโลก 
2) ข้อมูลเร่ืองกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องการค้าขายสินค้ามันสําปะหลังของประเทศ

เพื่ อนบ้านกับประเทศไทย เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดนโยบาย            
มันสําปะหลังของประเทศของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

 
โครงการมุ่งเน้น : การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตมันสําปะหลัง 
 
เป้าหมาย 

เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังท่ีเหมาะสมแต่ละพื้นท่ีการเพาะปลูกลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกร เพื่อยกระดับผลผลิตจาก 3-4 ตันต่อไร่เป็น 5-6 ตันต่อไร่ 
 
แนวทางการวิจัย 
1. มุ่งเน้น/สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการจัดการ/การใช้ปัจจัยการผลิต (ดิน นํ้า ปุ๋ย) ตามความต้องการของ

มันสําปะหลัง หรือตามความเหมาะสมของพื้นท่ี ด้วยวิธีการเกษตรแบบแม่นยํา (Precision agriculture) เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตมันสําปะหลังหลังและลดต้นทุนการผลิต 

2. พัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเฉพาะพื้นท่ี/ตามค่าวิเคราะห์ดินสําหรับการผลิตมันสําปะหลัง 



3. พัฒนาฐานข้อมูลโรค แมลงและวัชพืชมันสําปะหลังรวมท้ังระบบคาดการณ์การระบาดของโรคและแมลงศัตรู 
มันสําปะหลังผ่าน mobile application  

 
ผลงานส่งมอบ 
1. ยกระดับผลผลิตจาก 3-4 ตันต่อไร่เป็น 5-6 ตันต่อไร่และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
2. เทคโนโลยีการจัดการ/การใช้ปัจจัยการผลิต (ดิน นํ้า ปุ๋ย) ตามความต้องการของมันสําปะหลัง หรือตามความเหมาะสม

ของพื้นท่ี ด้วยวิธีการเกษตรแบบแม่นยํา (Precision agriculture) 
3. ฐานข้อมูลการระบาดของโรคแมลงศัตรูและวัชพืชของมันสําปะหลังในแหล่งปลูกมันสําปะหลังของประเทศพร้อมท้ัง

ข้อมูลการป้องกันและกําจัดโรคแมลงศัตรูและวัชพืชของมันสําปะหลังเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาระบบ
คาดการณ์และระบบเตือนภัย 

 
ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

1) เกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง มีผลผลิตเพิ่มข้ึนจาก3-4 ตันต่อไร่ เป็น5-6 
ตันต่อไร่ และมีกําไรเพิ่มมากข้ึน คิดเป็นมูลค่าผลตอบแทนท่ีเกษตรกรได้เพิ่ม (ทุกๆ 1 ตัน/ไร่ ท่ีผลผลิตมัน
สําปะหลังเพิ่มข้ึนเกษตรกรจะได้รับเงินเพิ่ม 1,200 – 1,800 บาท ราคาขายมันสําปะหลัง 1.80 บาท/กิโลกรัม)  
ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกมันสําปะหลัง  8.9 ล้านไร่ ผลผลิตเพิ่มข้ึนเป็น 5 ตัน/ไร่ จะได้มันสําปะหลังท้ังหมด 44.5 
ล้านตัน/ปี รายได้จากมันสําปะหลัง 80.1 ล้านบาท หรือเกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน 34.74 ล้านบาท 

2) เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังมีความรู้ด้านการจัดการโรค แมลง และวัชพืช สามารถเลือกใช้สารเคมีหรือ 
สารชีวภัณฑ์ท่ีเหมาะสม ช่วยลดต้นทุนการผลิต ไม่ส่งผลเสีย/ผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

 
  



2.  โปรแกรมเมล็ดพันธุ์ 

 
เป้าหมาย: สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุไทย 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกเมล็ดพันธุ์ไทยและเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ภาคเอกชนไทยกับต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดส่งออกเมล็ดพันธุ์ (จีน พม่า อินโดนีเซีย) 

 
เป้าหมายผลงานส่งมอบ 

แผนงาน เป้าหมายผลงานส่งมอบ 
1) การสนับสนุนให้ เกิดหน่วยบริหาร

จัดการเช้ือพันธุกรรมในระดับชาติ
(National Germplasm Bank) และ
สร้างเครือข่ายท่ีเป็นระบบ 

1) เกิดเครือข่าย National Germplasm ท่ีเป็นระบบ 
2) สามารถถ่ายทอดเช้ือพันธุกรรมให้กับนักปรับปรุงพันธุ์ เพื่อนําไป 

ต่อยอดไม่ต่ํากว่า 500 สายพันธุ์ 
3) มีเทคโนโลยีใหม่ในการประเมินเช้ือพันธุกรรม 

2) การเพิ่มขีดความสามารถในด้านการ
วิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนและ
เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
 

1) เกิดโครงการร่วมวิจัยกับภาคเอกชนไม่ต่ํากว่า 10 โครงการ 
2) เกิดการประยุกต์ใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์ และ

สามารถสร้างพันธุ์ใหม่จากการปรับปรุงพันธุ์ได้ไม่น้อยกว่า 10 สายพันธุ์   
3) เกิดพันธ์ุการค้าจากการใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลไม่ต่ํากว่า 5 สายพันธุ์  

3) การเพิ่ มประสิทธิภาพ ในการผลิต        
เมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงและการเพิ่มมูลค่า
เมล็ดพันธุ์ 
 

1) Best practice หรือคู่มือสําหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ในสภาพโรงเรือน
โดยการจัดการนํ้าและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเผยแพร่
คู่มือให้เกษตรกรใช้อย่างแพร่หลาย 

2) คู่มือสําหรับการใช้ชันโรงในการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
3) ชุดตรวจวิ นิจฉัยโรคในระดับภาคสนาม สามารถจําหน่ายใน 

เชิงพาณิชย์ 
4) เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ท่ีเพิ่มมูลค่า 

4) การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ในการทดสอบพันธุ์และสนับสนุนการ
ทํ า Business Matching ใ ห้ กั บ

ภาคเอกชน 
 

1) ทราบข้อมูลด้านการตลาด ท้ังตลาดใหม่และตลาดเก่า ทําให้ทราบถึง
ปริมาณความต้องการ และคุณลักษณะของเมล็ดพัน ธ์ุท่ีตลาด
ต่างประเทศต้องการ  

2) เกิดโครงการทดสอบพันธุ์ระหว่างประเทศ จํานวน 3 แห่ง และ
สามารถทดสอบพันธุ์ของไทยได้ 

5) การพัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุง
พันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ 

1) จํานวนผู้ท่ีผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆ จํานวน 200 คน 

 
  



โครงการมุ่งเน้น : 1.การสนับสนุนให้เกิดหน่วยบริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมในระดับชาติ (National Germplasm 
Bank) และสร้างเครือข่ายท่ีเป็นระบบ 
 
เป้าหมาย หน่วยบริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมในระดับชาติและเครือข่ายท่ีเป็นระบบ 
 
 เช้ือพันธุกรรมเป็นหัวใจสําคัญในการปรับปรุงพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะตามต้องการ ต้องการฐาน
พันธุกรรมท่ีกว้างและหลากหลาย สายพันธุ์เหล่าน้ีอาจมาจากท้องถ่ินหรือต่างถ่ิน การเก็บรวบรวมเช้ือพันธุกรรมต้องการ
ท้ังโครงสร้างพื้นฐาน (หน่วยเก็บรักษาเช้ือพันธุกรรม ระบบฐานข้อมูล และบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ) และการบริหาร
จัดการ ซึ่งบริษัทเมล็ดพันธุ์ขนาดกลางหรือขนาดเล็กมีข้อจํากัดในการลงทุนและดูแลรักษา การมีหน่วยเก็บรวบรวมและ
ประเมินเช้ือพันธุกรรมในระดับชาติ เป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
ของไทยให้ย่ังยืน 

จากการเปล่ียนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ และปัญหาโลกร้อน ทําให้ต้องมีการปรับปรุงพันธุ์การค้าให้สามารถ
ปรับตัวได้กับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว เช้ือพันธุกรรมท่ีเก็บรวบรวมไว้จะเป็นแหล่งพันธุกรรมท่ีหลากหลายท่ีสามารถนํามา
ประเมินเพื่อหาลักษณะการปรับตัวท่ีต้องการ เช่น การทนต่ออุณหภูมิสูง หรือแมลงศัตรูพืช เพื่อการนําไปใช้ปรับปรุง
ร่วมกับพันธุ์การค้าต่อไป 
 
แผนการดําเนินงาน 

1. จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการบริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมในระดับชาติ  
2. การบริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมท่ีเป็นระบบ 
3. การบริหารจัดการข้อมูลเช้ือพันธุกรรมท่ีเป็นระบบ (Data Management System) 
4. สนับสนุนการขยายและเก็บรักษาเช้ือพันธุกรรมเดิม )พริก มะเขือเทศ ข้าวโพด แตงกวา ฟักทอง (ท่ีผ่านการ

ประเมินแล้ว 
5. สนับสนุนการประเมินเช้ือพันธุกรรมในลักษณะใหม่ท่ีสําคัญเพิ่มเติม ในพืชเดิมและพืชชนิดใหม่ และศึกษาด้าน

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
ชนิดพืช การดําเนินงาน 

มะระ รวบรวมเช้ือพันธุกรรมจาก AVRDC / GXAAS /USDA  นํามาประเมินลักษณะประจําพันธุ์ 
และความต้านทานโรคราแป้ง รานํ้าค้าง 

พริก ประเมินความต้านทานต่อเช้ือทอสโพไวรัส แอนแทรกโนส บีโกโมไวรัส 
มะเขือเทศ ประเมินลักษณะทนร้อน ความต้านทานต่อเช้ือไวรัสใบหงิกเหลือง ทอสโพไวรัส บีโกโมไวรัส 
ข้าวโพด ประเมินลักษณะทนแล้ง ทนร้อน และความต้านทานต่อโรคท่ีสําคัญ 
 

6. Screening Technology เพื่อประเมินลักษณะท่ีสําคัญและนําไปสู่การใช้ประโยชน์ได้เร็วข้ึน 
7. สนับสนุนการถ่ายทอดเช้ือพันธุกรรมท่ีมีศักยภาพสู่ผู้ใช้ เช่น การจัดแปลงปลูกแสดงพันธุ์ )Field day) เพื่อให้มี 

การนําไปพัฒนาต่อยอด 



 
ผลงานส่งมอบ 

1. เกิดเครือข่าย National Germplasm ท่ีเป็นระบบ 
2. สามารถถ่ายทอดเช้ือพันธุกรรมให้กับนักปรับปรุงพันธุ์เพื่อนําไปต่อยอดไม่ต่ํากว่า 500 สายพันธุ ์
3. มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการประเมินเช้ือพันธุกรรม 

 
ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
1. โครงสร้างพื้นฐานด้านการมีหน่วยบริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมในระดับชาติสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเมล็ด

พันธุ์ไทย สร้างความม่ันคงในด้านอาหาร สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเอกชน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย  
และสร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเน่ือง  

2. ภาคเอกชนนําเช้ือพันธุกรรมท่ีได้รับการถ่ายทอดไปพัฒนาต่อยอดเป็นพันธุ์การค้า เกิดสายพันธุ์การค้าใหม่ๆ ไม่น้อย
กว่า 5 พันธุ์ รวมถึงการขยายผลสู่เกษตรกร อุตสาหกรรมต่อเน่ืองในประเทศ และส่งออกในรูปของเมล็ดพันธุ์ยัง 
ตลาดต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 426 ล้านบาท/ปีเช่น 
- การพัฒนาพันธุ์พริกลูกผสมจากเช้ือพันธุกรรมพริกเกสรตัวผู้เป็นหมัน สร้างรายได้ให้แก่บริษัทเมล็ดพันธุ์ประมาณ 

1.2 ล้านบาทต่อปี (ราคาเมล็ดพันธุ์ลูกผสมกิโลกรัมละ 12,000 บาท หากบริษัทจําหน่ายปีละ 100 กิโลกรัม คิดเป็น
มูลค่า 1.2 ล้านบาท) เมล็ดพันธุ์ 100 กิโลกรัม ปลูกพริกได้ 2,000 ไร่ (อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ 50 กรัมต่อไร่ หาก  
1 ไร่  ได้ผลผลิตพริกแห้ง 1,000 กิโลกรัม และราคาพริกแห้งกิโลกรัมละ 100 บาท ดังน้ัน เกษตรกรจะมีรายได้รวม
ประมาณ 200 ล้านบาท 
- พริกต้านทานโรคแอนแทรกโนสและเผ็ดสูงใช้ในอุตสาหกรรมยา 200 ล้านบาท 
- ข้าวโพดหวานฝักเล็ก ข้าวโพดข้าวเหนียว 25 ล้านบาท (คิดจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ของบริษัทท่ี 50 ตันต่อปี ราคา 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานกิโลกรัมละ600 – 800 บาท ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวกิโลกรัมละ 400 – 500 บาท 
 
โครงการมุ่งเน้น : 2. การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการทดสอบพันธุ์และสนับสนุนการทํา business 
matching ให้กับภาคเอกชน 
 เอเชียและอาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร เกษตรกรใช้พันธุ์ผสมเปิดและเก็บเมล็ด
พันธุ์เองสําหรับพืชไร่ตระกูลถ่ัว แต่ใช้พันธุ์ลูกผสมมากในกรณีข้าวโพดเล้ียงสัตว์และพืชผัก สําหรับข้าวลูกผสมมีการใช้มาก
ในบางประเทศ เช่น ประเทศจีน เวียดนาม อินเดีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น แต่หลายประเทศยังคงเป็นการใช้พันธุ์ข้าวผสม
เปิด ในอีก 10 ปีข้างหน้า ความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ผัก และข้าวของเอเชียมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน เน่ืองจาก
พื้นท่ีเกษตรส่วนหน่ึงของประเทศเพื่อนบ้านโดยเพาะอย่างยิ่งเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ท่ียังมีพื้นท่ีท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
อยู่มาก และตลาดมีความต้องการเพิ่มข้ึน  

การส่งออกเมล็ดพันธุ์ไปยังต่างประเทศจําเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลด้านการตลาด สถานภาพความต้องการ 
เมล็ดพันธุ์พืชแต่ละชนิด ลักษณะท่ีต้องการ ปริมาณ ช่วงเวลา รวมท้ังการทดสอบศักยภาพของพันธุ์ในตลาดเป้าหมาย  
ซึ่งกลุ่ม SME ไทยยังขาดการลงทุนในการต้ังสถานีวิจัยในต่างประเทศ ดังน้ันการอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ  



ท้ังด้านการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังการทดสอบพันธุ์ และการจัดเวทีเจรจาทางธุรกิจท้ังในไทยและต่างประเทศจึงเป็น
ช่องทางเพื่อให้บริษัทเมล็ดพันธุ์ไทยสามารถเจาะตลาดเป้าหมายในต่างประเทศได้ 
 
เป้าหมาย 

1. เพิ่มการส่งออกเมล็ดพันธุ์ในตลาดต่างประเทศ เช่น จีน พม่า อินโดนีเซีย 
2. เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น จีน พม่า และอินโดนีเซีย อย่างน้อย 3 แห่ง 

 
แผนการดําเนินงาน   

1. สนับสนุนการศึกษาข้อมูลด้านการตลาด ท้ังตลาดเก่าและตลาดใหม่ 
2. สนับสนุนการสร้างความร่วมมือท้ังภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ เช่น การทดสอบพันธ์ุ การทดสอบเทคโนโลยีต่าง  ๆ

 
ผลงานส่งมอบ 

1. ทราบข้อมูลด้านการตลาด ท้ังตลาดใหม่และตลาดเก่า ทําให้ทราบถึงปริมาณความต้องการ และคุณลักษณะของ
เมล็ดพันธุ์ท่ีตลาดต่างประเทศตอ้งการ  

2. เกิดโครงการทดสอบพันธุ์ระหว่างประเทศ จํานวน 3 แห่ง และสามารถทดสอบพันธุ์ของไทยได้ 
 
ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

การนําภาคเอกชนเย่ียมชมงานแสดงพันธุ์พืช/สํารวจข้อมูลตลาดในตลาดต่างประเทศ การเข้าร่วมเวทีเจรจาธุรกิจ 
และการทดสอบพันธุ์ในต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน พม่า ญ่ีปุ่น เป็นต้น ทําให้ภาคเอกชนไทยได้เห็นตลาด
และทราบลักษณะพันธุ์พืชท่ีประเทศเหล่าน้ันนิยมใช้ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพันธุ์ให้มีลักษณะท่ีหลากหลายมาก
ข้ึน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดท่ีจะส่งเมล็ดพันธุ์ไปขาย เกิดการเจรจาธุรกิจร่วมกัน(Business Matching) จน
เกิดการส่งออกเมล็ดพันธุ์ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนคิดเป็นมูลค่า 50  ล้านบาทสินค้าหลักๆ ท่ีส่งออก ได้แก่ เมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดหวาน พริกช้ีฟ้า แตงกวา มะระ แตงโม 

 
โครงการมุ่งเน้น : 3. การพัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธ์ุ 

อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์เป็นอุตสาหกรรมเกษตรต้นนํ้าท่ีสําคัญ เป็นสินค้าเกษตรท่ีมีมูลค่าสูง มีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมต่อเน่ือง มีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย 
โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยท่ีมีฝีมือ เพราะการผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นการทําเกษตรแบบประณีต ปัจจุบันประเทศไทยเป็น
แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ท่ีสําคัญแห่งหน่ึงของโลกโดยเฉพาะในเขตร้อนช้ืน สามารถส่งออกเมล็ดพันธุ์ไปยังประเทศต่างๆ  
ถึง 96 ประเทศท่ัวโลก สร้างมูลค่าส่งออกไม่ต่ํากว่า 5,000 ล้านบาท และสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
หลายแสนล้านบาท อย่างไรก็ตามประเทศไทยจะเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ 
ให้เข้มแข็งข้ึน หรือมีความมั่นคงหรือไม่น้ัน องค์ประกอบหน่ึงท่ีสําคัญ คือ ด้านบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ หรือนักปรับปรุงพันธุ์ 



การพัฒนาคนเป็นรากฐานสําคัญของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ดังน้ันจึงควรสนับสนุนส่งเสริม 
ให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ของไทย ให้มีการนําความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้ สินค้าเกษตร เพื่อนําไปสู่การสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต  
ครอบครัวชุมชน และประเทศไทยต่อไป 
 

เป้าหมาย 
1. สร้างนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่  
2. สร้างผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการด้านเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 
3. เพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์  

 

แผนการดําเนินงาน 
1. สนับสนุนการสร้างนักปรับปรุงพันธุ ์รุ ่นใหม่ ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ ์ หรือนักเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ภายใต้

โครงการวิจัยและการจัดฝึกอบรม หรือรูปแบบ On The Job Training 
2. สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่ ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ หรือนักเทคโนโลยี

ด้านเมล็ดพันธุ์ 
 

  



ผลงานส่งมอบ 
จํานวนผู้ท่ีผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆ จํานวน 200 คน 
 

ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  
1. สร้างอาชีพและรายไดใ้นอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ 
2. สร้างคนรุ่นใหม่ ทายาทเกษตรกร และสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็นการสร้างความม่ันคงและ

ความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย 
 
3.  โปรแกรมการปรับตัวภาคการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
เป้าหมาย: สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชให้ปรับตัว
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกษตรแม่นยําเพื่อใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีการพยากรณ์
และระบบเตือนภัยเพื่อการผลิตผลิตผลการเกษตร รวมท้ังการพัฒนากําลังคนและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 
เป้าหมายผลงานส่งมอบ 

แผนงาน เป้าหมายผลงานส่งมอบ  
แผนงานท่ี 1 การสร้างความสามารถในการวิจัยและพัฒนาและการสร้างความเข้มแข็งด้านกําลังคน 
ก. วิจัยและพัฒนา  
1) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการ

ประ ยุกต์ ใ ช้ เค ร่ือ งหมายโม เล กุ ล 
(MAS) ในการปรับปรุงพันธุ์ 

 

1) เช้ือพันธุกรรมพืช (Germplasm) อาทิ อ้อย ข้าว ท่ีมีการประเมินลักษณะ
จีโนไทป์ และฟีโนไทป์รวมท้ังฐานข้อมูลท่ีนักปรับปรุงพันธุ์สามารถเข้าถึง
และนําไปใช้ต่อยอดในการปรับปรุงพันธุ์ 

2) เค ร่ืองหมายโมเลกุล ท่ีพัฒนาข้ึนและจากฐานข้อมูลสาธารณะท่ี มี 
การรวบรวม เพื่อให้นักปรับปรุงพันธุ์นําไปใช้งานได้สะดวก 

3) พืชสายพันธุ์การค้าหรือท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีปรับปรุงให้มีลักษณะท่ีทนหรือปรับตัว
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2) การพัฒนาเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม 
 

1) เทคโนโลยีระบบการถ่ายยีนท่ีมีประสิทธิภาพ และการชักนําให้เกิดต้นของ
พืชนําไปสู่การพัฒนาพืชจีเอ็ม 

3) การสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ี เก่ียวข้องกับเกษตร
แม่นยํา เพื่อการจัดการทรัพยากรการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1) องค์ความรู้การตอบสนองพืชต่อสภาพแวดล้อม ความเครียดพืช ต่อการ
ขาดนํ้า ปุ๋ย แมลงศัตรูพืช  

2) เทคโนโลยีการตรวจวัด เช่น วิธีการตรวจวัดปริมาณนํ้าและสารอาหารใน
ดินในลักษณะของแผนท่ีในพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างในจุดต่างๆ โดยใช้
Hyperspectral Image Analysis และเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ 
(UAV) 



แผนงาน เป้าหมายผลงานส่งมอบ  
3) วิธีการตรวจวิเคราะห์โดยใช้ภาพถ่ายร่วมกับโปรแกรมในการแปรผลเช่น

การศึกษาโครงสร้างสามมิติของรากเพื่อศึกษาพัฒนาการของรากในแต่ละ
ช่วงการเจริญเติบโต 

4) Machine learning / Deep Learning  
5) Decision Support System 

4 ) ก า รส่ ง เส ริ ม ก าร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
เทคโนโลยีระบบพยากรณ์และเตือนภัย
เพ่ือการผลิตผลิตผลการเกษตร 

 

1) แบบจําลองพยากรณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตอ้อย ข้าว 
การระบาดของโรคและแมลงท่ีสําคัญ  

2) เทคโนโลยีการตรวจวัดการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมและชีววิทยาของ
พืช และความรุนแรงของโรค 

3) ระบบเตือนภัยท่ีทันต่อเหตุการณ์ 
ข.  การพัฒนากําลังคน 1) นักวิจัยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจําเพาะต่อเทคโนโลยี20 คน/ปี 

2) นักวิจัยท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีCross Cutting150 คน/ปี 
แผนงานท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจําเป็น  
1) การ จั ด ตั้ ง ร ะบ บ  High Throughput 

Phenotyping Screeningระบบ Image 
Analysis แ ล ะ  Data Processingศ ูน ย์
รับส่งข้อมูลระดับพ้ืนที่เพื่อการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงและเตือนภัย 

ระบบ High Throughput Phenotyping Screeningท่ีสามารถควบคุมสภาวะ
แวดล้อมพร้อมสําหรับการร่วมวิจัย/ให้บริการ การศึกษาสรีรวิทยาของพืช
เพื่อให้เกิดความรู้สู่การปรับปรุงพันธุ์ และงานด้านเกษตรแม่นยํา หรือศูนย์
รับส่งข้อมูลระดับพื้นท่ีเพื่อการติดตามการเปล่ียนแปลงและเตือนภัย 
 

  
โครงการมุ่งเน้น : 1. การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยําเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ประเทศไทยขาดความตระหนักและความเข้าใจในเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิต
มุ่งเน้นการเพิ่มปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย โดยไม่ถูกวิธี นอกจากน้ี ยังขาดข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความต้องการปัจจัย
การผลิตของพืช เช่น ความต้องการนํ้าและปุ๋ยของพืชแต่ละชนิด ในแต่ละระยะการเจริญเติบโต ภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ี
แตกต่างกัน เน่ืองจากการศึกษาวิจัยพื้นฐานด้านสรีรวิทยา และการตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมของพืชในประเทศไทยมี
ไม่เพียงพอ จํานวนนักวิจัยที่ทํางานเรื่องนี้มีจํากัดและยังขาดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจ
วิเคราะห์และเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น image technology, remote sensing, UAV เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้การจัดทํา
แผนท่ีแสดงข้อมูลของพื้นที่ปลูกท่ีมีความไม่สมํ่าเสมอของพื้นท่ี รวมท้ังข้อมูลพืชรายแปลง มีความแม่นยําและรวดเร็วข้ึน 
นําไปสู่การตัดสินใจใส่ปัจจัยการผลิตที่จําเพาะต่อพื้นที่ พืชท่ีปลูก และปริมาณท่ีเหมาะสมกับช่วงระยะการเจริญเติบโต
ของพืช เพื่อให้พืชใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรแม่นยํา ต้องอาศัยการทํางานร่วมกัน
ระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตร นักวิจัยด้านสรีรวิทยาพืช นักโรคพืช วิศวกรการเกษตร 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS, remote sensing) นักวิจัยด้านเซนเซอร์ 
 
เป้าหมาย 



การทําการเกษตรแม่นยํา เพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของผลิตผลการเกษตร และเพิ่มผลผลิตต่อพื้นท่ี  
 
แผนการดําเนินงาน 
1. สนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับเกษตรแม่นยํา เพื่อการจัดการทรัพยากรการผลิตอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

� พัฒนาองค์ความรู้ด้านสรีรวิทยา ชีววิทยาของพืช ในการตอบสนองต่อปัจจัยการผลิต เช่น water and nutrient 
stress ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของพืชกับหน้าท่ี เช่น โครงสร้างของรากกับการดูดซึมสารอาหาร นําไปสู่
การค้นพบลักษณะ (trait) ใหม่ๆ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ 

� พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัดสภาวะแวดล้อม องค์ประกอบของพืช สถานะของพืช เช่น เทคโนโลยีเซนเซอร์ 
image analysis และการใช้ remote sensing เพื่อการประยุกต์ใช้ในการให้ปัจจัยการผลิตท่ีพืชใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

� วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการทําเกษตรแม่นยํา เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นท่ี โดยมีการใช้ทรัพยากรต่อหน่วย
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.  สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยําในพื้นท่ีนําร่อง  
 
ผลงานส่งมอบ 
� องค์ความรู้การตอบสนองของพชืต่อปัจจัยการผลิตและสภาวะเครียดภายใต้การขาดปัจจัยการผลิต 
� วิธีการตรวจวิเคราะห์โดยใช้ภาพถ่ายร่วมกับโปรแกรม )software) ในการแปรผล เช่น การศึกษาโครงสร้างสามมิติ 

ของราก เพื่อศึกษาพฒันาการของรากในแต่ละช่วงการเจริญเตบิโต  
� วิธีการตรวจวัดโดยไม่ทําลายตัวอย่างและรวดเร็ว  
� วิธีการตรวจวัดปริมาณนํ้าและสารอาหารในดินในลักษณะของแผนท่ี ในพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างในจุดต่างๆโดยใช้ 

hyperspectral image analysis และเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) 
 
ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  

� ผลผลิตต่อพื้นท่ีเพิ่มข้ึน ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยผลผลิตลดลง ทําให้เกษตรกรมีรายได้ต่อพื้นท่ีมากข้ึน 
 
โครงการมุ่งเน้น : 2. การวิจัยพัฒนาระบบพยากรณ์เพื่อการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีมีผลกระทบ
ต่อการผลิตผลิตผลการเกษตร  
 ท่ีผ่านมา การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรไทยจํานวนมาก เช่น  
การระบาดของเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาลในนาข้าว ในภาพรวมประเทศไทยยังไม่มีเทคโนโลยีพยากรณ์และเตือนภัยท่ีทันต่อ
สถานการณ์ ปัญหาสําคัญ คือ ไม่มีการเก็บและติดตามข้อมูลการระบาดของโรคและแมลงท่ีต่อเน่ืองและเป็นระบบ  
ท่ีเช่ือถือได้ ไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพ ขาดเทคโนโลยีตรวจวัด /ตร วจสอบการระบาดในพื้นท่ีท่ีมีความแม่นยํา ซ่ึงการพัฒนา
ระบบพยากรณ์และเตือนภัย ต้องอาศัยการบูรณาการเทคโนโลยีท่ีหลากหลายสาขา เช่น กีฏวิทยาชีววิทยา โรคพืช 
สรีรวิทยาพืช อุตุนิยมวิทยา คณิตศาสตร์และโมเดล และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  



 
เป้าหมาย 
 การติดตามสถานการณ์และมีข้อมูลอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังระบบพยากรณ์ ช่วยในการวางแผนล่วงหน้า 
เพื่อการตัดสินใจและการป้องกันได้ทันที ลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
 
แผนการดําเนินงาน 
1.  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบพยากรณ์และเตือนภัยเพื่อการผลิตผลิตผลการเกษตร 

� การวิจัยพัฒนาระบบพยากรณ์เพื่อการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีมีผลกระทบต่อการผลิต
ผลิตผลการเกษตร เช่น การระบาดของเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาลในนาข้าว การระบาดของโรคไหม้ในนาข้าว 

� การวิจัยพ ัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมทางกายภาพและชีววิทยา เช่น  
การตรวจวัดชนิดและจํานวนแมลง เพื่อติดตาม การแพร่ระบาด 

� พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย และการส่ือสารข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเกษตรกร 
 
ผลงานส่งมอบ 
� แบบจําลองพยากรณ์การระบาดของงเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาลในนาข้าว การระบาดของโรคไหม้ในนาข้าว 
� เทคโนโลยีการตรวจวัด และข้อมูลการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมและชีววิทยา ของพืช /สัตว์ และความรุนแรงของโรค  
� ระบบเตือนภัยท่ีทันต่อเหตุการณ์ 

 
ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  

ระบบพยากรณ์ ช่วยในการวางแผนล่วงหน้าเพื่อการตัดสินใจและการป้องกันได้ทันที ลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
 
4.  โปรแกรมการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ 

 
เป้าหมาย: สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ 
โดยเน้นพึ่งพาทรัพยากรและวัตถุดิบภายในประเทศและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตสัตว์ของประเทศ 

 
เป้าหมายผลงานส่งมอบ 

แผนงาน เป้าหมายผลงานส่งมอบ 
1) การวิจัยและพัฒนาด้านอาหารสัตว์       

เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ได้ทางโภชนะ 
1) ผลิตภัณฑ์สารเสริม (Feed Additive) ในอาหารสัตว์เพิ่มการใช้

ประโยชน์ของโภชนะกระตุ้นภูมิคุ้มกันและลดการใช้ยาปฏิชีวนะ 
(Probiotic/Prebiotic/Fermented Feed/เอนไซม์/กรดไขมัน) 

2) วัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือกใหม่/สูตรอาหารใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสัตว์และลดต้นทุนการผลิต (พืชอาหารหยาบ/วัตถุดิบแหล่ง
โปรตีนหรือพลังงานทดแทน/วัตถุดิบผลพลอยได้จากโรงงาน) 



แผนงาน เป้าหมายผลงานส่งมอบ 
2) การวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์ 

เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพควบคุมและ
ป้องกันโรคระบาดในสัตว์เศรษฐกิจ 

1) วัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพความคุ้มโรคตรงกับเช้ือท่ีระบาดง่ายและลด
อาการข้างเคียงจากการบริหารยาในสัตว์ 

2) เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการติดตามและ           
เฝ้าระวังโรคระบาดในระดับฟาร์ม 

3) การวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการ
ฟาร์ม ให้มีความปลอดภัยทางชีวภาพ 
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

1) ระบบการผลิตในระดับฟาร์มท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ลดของเสีย 
และมีความปลอดภัยทางชีวภาพ 

2) เทคโนโลยีเซนเซอร์ควบคุม /ตรวจวัดพารามิเตอร์ในระบบฟาร์ม 
)Smart Farm/Sensing( 

3) ระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อควบคุมคุณภาพด้านความปลอดภัย 
 

4) การพัฒ นา กุ้ งกุลาดํ าสายพั นธุ์ ไทย
คุณภาพดีปลอดโรคโตเร็ว 

1) สายพันธุ์กุ้งกุลาดําคุณภาพดี ปลอดโรค โตเร็ว ท่ีพัฒนาข้ึนภายใต้
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecure) 

2) พ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดําปีละ 1,500 ตัว ส่งให้โรงเพาะฟกัเพือ่ผลิตลูกกุ้ง 
3) ต้นแบบอาหารสําหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดํา 

 
  



โครงการมุ่งเน้น : การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสุกร 
เป้าหมาย 1. ต้นแบบวัคซีนพีอีดีและพีอาร์อาร์เอสท่ีมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพความคุ้มโรคในสุกร 
  2. กระบวนการผลิตต้นแบบวัคซีนระดับอุตสาหกรรมในถังปฏิกรณ์ขนาด 100 ลิตร 
  3. ข้อมูลสําหรับการข้ึนทะเบียนวัคซีน 

 
ไวรัสพีอีดี (Porcine epidemic diarrhea virus) ก่อให้เกิดโรคท้องเสียรุนแรงในสุกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสุกร

แรกเกิดท่ีติดเช้ือมีอัตราการตายสูงถึง 100% การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีปฏิบัติกันอยู่ คือ การนําลําไส้ท่ีติดเช้ือไปผสมเป็นอาหาร
ให้แม่สุกร  ถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพระดับหน่ึงแต่ไม่สามารถควบคุมปริมาณไวรัสท่ีให้ และลําไส้ท่ีติดเช้ืออาจทําให้เกิด
การปนเป้ือนเช้ือแบคทีเรียส่งผลเสียต่อแม่สุกร จากงานวิจัยท่ีผ่านมาคณะผู้วิจัยได้ประสบความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
การสร้างอนุภาคไวรัสพีอีดีในหลอดทดลอง โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมปรับเปล่ียนโปรตีน Spike ให้ตรงกับสายพันธุ์
ท่ีพบในปัจจุบัน นอกจากน้ียังตั้งเป้าหมายท่ีจะสร้างไวรัสพีอีดีให้มีการแสดงออกของโปรตีนแอนติเจนสําคัญ ในตําแหน่ง
ยีน ORF-3  ซึ่งจะได้ไวรัสต้นแบบท่ีมีคุณสมบัติโตดี และ สร้างแอนติเจนท่ีต้องการได้ ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการยืนยัน
คุณสมบัติของไวรัสต้นแบบท่ีพัฒนาข้ึน จึงต้องพัฒนา Immunoassays ต่างๆ รวมถึงเทคนิคการตรวจระดับแอนติบอดี 
เพื่อใช้ในการวัดระดับแอนติบอดีชนิดต่างๆ ประเมินประสิทธิภาพของต้นแบบวัคซีนในสุกรต่อไป ท้ังน้ีคาดหวังว่า
ผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยน้ี จะสามารถพัฒนาวัคซีนต่อโรคพีอีดีมีประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็วและเกิดการใช้ประโยชน์
จากตันแบบวัคซีนเชิงพาณิชย์   

โรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) สร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรผู้เล้ียงสุกรเป็นอย่างมาก แม่สุกรท่ีติดเช้ือจะมีโอกาส
แท้งลูกสูง สุกรในวัยอ่ืนๆ ท่ีติดเช้ือจะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ อ่อนแอ และติดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย วัคซีนพีอาร์
อาร์เอสชนิดเช้ือเป็น ท่ีมีจําหน่ายในปัจจุบันเป็นวัคซีนท่ีพัฒนามาจากไวรัสสายพันธุ์ต่างประเทศ ท่ีค้นพบมาแล้วกว่า 20 ปี 
ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันท่ีถูกสร้างข้ึนไม่ตรงกับสายพันธุ์ท่ีก่อให้เกิดโรคในประเทศไทยดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงเสนอท่ีจะพัฒนาและ
ทดสอบวัคซีนต้นแบบเพื่อใช้ป้องกันโรคพีอาร์อาร์เอสให้ได้ดีกว่าวัคซีน MLV ในปัจจุบัน โดยจะพัฒนาวัคซีนพีอาร์อาร์เอส
เช้ือเป็นช่ือว่า PRRSVax ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้มียีนตรงกับสายพันธุ์ก่อโรคในประเทศ คาดว่าจะสามารถกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันท่ีมีความเจาะจงกับสายพันธุ์ในประเทศไทยมากข้ึน 

 
สถานภาพปัจจุบัน 
1. การพัฒนาวัคซีนพีอีดี 
 สวทช. บริษัท และเอกชน ร่วมกันพัฒนาเซลล์วีโรท่ีผ่านการตัดต่อพันธุกรรมให้สามารถนําไปใช้ในการเพาะเล้ียง
ไวรัสพีอีดีได้ในห้องปฏิบัติการ รวมท้ังยังได้ร่วมพัฒนาต้นแบบไวรัสวัคซีนป้องกันโรคพีอีดีชนิดกินได้สําเร็จจํานวน  
3 ต้นแบบ ซึ่งมีองค์ประกอบภายในยีนสไปค์ท่ีแตกต่างกัน  ท้ังน้ีคณะผู้วิจัยได้คัดเลือกต้นแบบวัคซีนจํานวน 1 ต้นแบบไป
เพิ่มจํานวนสําหรับนําไปใช้ในการทดสอบความปลอดภัยในลูกสุกรท่ีสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก
ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง จึงยังไม่สามารถดําเนินการทดสอบต้นแบบได้ทันที ท้ังน้ีคาดว่าจะ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการได้เสร็จและเร่ิมการทดสอบได้ภายในเดือนมีนาคม 2560 นอกจากน้ี ในส่วนของการเตรียมความ
พร้อมด้านการผลิต เพื่อให้มีความปลอดภัยในการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้เร่ิม
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 แล้วเช่นเดียวกัน โดยดําเนินการปรับปรุงใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว 



 
  



2. การพัฒนาวัคซีนพีอาร์อาร์เอส 
 สวทช. บริษัท และเอกชน อยู่ระหว่างร่วมกันออกแบบการสร้างวัคซีน  โดยได้ร่วมกันเก็บตัวอย่างปอดของสุกรท่ี
ป่วยในฟาร์มท่ีมีไวรัสพีอาร์อาร์เอสระบาดท่ัวประเทศ แล้วนํามาหาลําดับสารพันธุกรรม เพื่อศึกษาความหลากหลายของ
สายพันธุ์ไวรัสในประเทศไทย  ซ่ึงข้อมูลท่ีจะได้ดังกล่าวน้ี นอกจากจะมีความสําคัญในเชิงระบาดวิทยาแล้วจะถูกนํามา

อนําไปใช้ในการออกแบบวัคซีนชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธิ์แบบฉีดให้มีประสิทธิภาพใช้งานครอบคลุมได้หลายประมวลผลเพื่
สายพันธุ์ และจะมีการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพความคุ้มโรคของต้นแบบวัคซีนโดยจะดําเนินการ่วมกับ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนตามลําดับต่อไป 
 
ผลกระทบ 
1. วัคซีนป้องกันโรคพีอีดี  

ในส่วนผลกระทบ ได้มีการประเมินไว้ในเบ้ืองต้น ว่า ในภาวะท่ีมีการระบาดของโรคน้อยสุด 1% จะทําให้ 
ลูกสุกรตายไป 160,000 ตัว คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 160 ล้านบาท ส่งผลกระทบให้ฟาร์มต่างๆ มีต้นทุนในการผลิต

เพิ่มข้ึน ซึ่งหากพิจารณาว่า การระบาดโรคส่งผลกระทบแค่ 10% ต้นทุนการผลิตจะสูงข้ึน 792 ล้านบาท และหากมีการใช้
วัคซีน โดยฟ าร์มใน เค รือบ ริษัท เอกชน ท่ี ร่วมวิจั ย  จะคิ ด เป็ นมูล ค่ าวัคซีน โดยประมาณ  25 ล้านบาทต่ อ ปี  

วมคิดเป็นมูลค่าผลกระทบข้ันตํ่าของโครงการอยู่ท่ีประมาณดังน้ันร 975 ล้านบาท 
2. วัคซีนป้องกันโรคพีอาร์อาร์เอส 
 ในส่วนของผลกระทบหลักๆ จะประเมินได้จากตัวช้ีวัด 2 แบบ คือ 1) ลดการสูญเสียจากการท่ีอัตราการ
เจริญเติบโตลดลง และอัตราการตายลูกสุกรสูงข้ึน โดยมีการประเมินผลกระทบต่อเน่ือง 5 ปี อยู่ท่ีมูลค่าประมาณ 1,016 
ล้านบาท  2) มู ล ค่ าตลาดวัคซี นภ าย ในประ เทศ  และลดการนํ า เข้ าวั คซี น /ยาปฏิ ชี วนะ ท่ี ผสม ในอาหาร  

ายได้จากการจําหน่ายวัคซีน อยู่ท่ีมูลค่าประมาณเพื่อการรักษา โดยคาดการณ์ว่าจะเกิดร 144 ล้านบาท  
 

 5.  โปรแกรมนวัตกรรมอาหาร 

 
เป้าหมาย: สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพมีความปลอดภัย และสร้าง
มูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ 

 
เป้าหมายผลงานส่งมอบ 

แผนงาน เป้าหมายผลงานส่งมอบ 



1) การวิ จัยและพัฒ นาอาหารเพื่ อ สุขภาพ 
)Healthy and Functional Food) 

1) ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ มีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย นอกเหนือจากสารอาหารหลัก 

2) ผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับผู้บริโภคเฉพาะวัย (Specific Group) 
ได้แก่ ผู้สูงอายุ/ผู้มีโรคประจําตัว (มีความหนืดต่ํา พลังงาน
เพียงพอ และเค้ียวกลืนง่าย) 

3) เทคโนโลยีปรับเน้ือสัมผัสอาหาร (Rheology Technology) 
4) องค์ความรู้ทางโภชนะเพื่อปรับรสชาติและกําหนดปริมาณ

บริโภคต่อหน่วยอาหาร (Nutrition) 
 
 
 

แผนงาน เป้าหมายผลงานส่งมอบ 
2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ

ผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม )Food 
Innovation( 

1) เทคโนโลยีปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและลด
ต้นทุนการผลิต (Process Development) 

2) เท ค โน โล ยี พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มู ล ค่ า เพิ่ ม  (Product 
Development) 

3) ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนา ผ่านกลไก
พัฒนาโครงการร่วมวิจัย (Company-Directed research) 

3) การวิจัยและพัฒนาการผลิตท่ียั่งยืน Food 
waste Utilization and Food consumption 

1) ระบบการผลิตท่ียั่งยืน ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
2) เทคโนโลยีพัฒนาการใช้ประโยชน์จากของเสียและวัตถุดิบ

เหลือใช้ท้ังในระดับฟาร์มผลิตและโรงงานแปรรูป (Food Waste 
management and By product utilization technology) 

3) ระบบมาตรบานการผลิตท่ีปลอดภัย (Food safety system) 
4) ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมในโรงงานผลิต (Zero Waste) 

 
 
 
 สวทช. ได้ให้การสนับสนุนด้านการประเมินเช้ือพันธุกรรมพืชต่างๆ เช่น ข้าว มันสําปะหลัง อ้อย พืชในกลุ่มธุรกิจ
เมล็ดพันธุ์ )ข้าวโพด พริก มะเขือเทศ และแตงกวา (การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านจีโนมข้าว การศึกษาการ

แสดงออกของยีน บทบาทและหน้าท่ีของยีนต่ างๆ การวิจัยแล ะพัฒนาด้านเคร่ืองหมายโมเลกุลในพื ชต่ างๆ  
ความรู้พื้นฐานเหล่าน้ี มีความสําคัญท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาต่อยอด เพื่อนําไปสู่การพัฒนาพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อ 

ศ เพื่อความม่ันคงด้านอาหารหน่วยพื้นท่ีให้สูงข้ึน ตลอดจนสามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากา  
 

ข. การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 



 การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจึงมีความจําเป็นต่อการวิจัยและพัฒนาต่างๆ เพื่อการต่อยอดความรู้ 
สู่การใช้ประโยชน์ได้จริงต่อไปในอนาคต โครงสร้างพื้นฐานท่ีควรได้รับการสนับสนุน ได้แก่ 

1) Germplasm Management 
2) Database and Management   
3) HTP Phenotyping Facility 
4) การปรับปรุงระบบไบโอซีเคียวสําหรับเล้ียงพ่อแม่พันธุ์กุ้งเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์กุ้งกุลาดํา 
5) การปรับปรุงโรงเรือนสัตว์ทดลองท่ีได้มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 
6)  
7)  
 
 สวทช. เล็งเห็นความสําคัญของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวภาคเกษตรสู่ความมั่นคงด้าน
อาหาร ภายใต้สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นท่ีและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยสนับสนุน
ท้ั งด้ านการวิ จั ยและพั ฒ นา  การพั ฒ นาโค รงส ร้า งพื้ น ฐาน  และการพัฒ นา บุคลากร ผ่านการจั ดอบรม 
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ท้ังอบรมระยะส้ัน และแบบต่อเน่ือง โดยเน้นการให้ความรู้ใน 3 เทคโนโลยี 
1) เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นท่ีและการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

เช่นพันธุ์ทนแล้งทนนํ้าท่วมทนอุณหภูมิสูงต้านทานโรคและแมลงใช้นํ้าและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้
เคร่ืองหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืชและการตัดต่อพันธุกรรม 

2) เทคโนโลยีการทําเกษตรแม่นยํา เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลผลิตสูงสุด เช่น การ
เลือกใช้พันธุ์ท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย โดยการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน เพื่อให้ปุ๋ย
ในระยะเวลาและปริมาณท่ีเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นํ้า โดยการวิเคราะห์ความต้องการ
ปริมาณนํ้าของพืช เป็นต้น 

3) เทคโนโลยีการพยากรณ์และเตือนภัยครอบคล ุมการพยากรณ ์อากาศการระบาดแมลงและศ ัตร ูพ ืช                     
เพื่อการจัดการความเส่ียงการวางแผนปลูกพืชให้เหมาะกับการแปรปรวนของอากาศหรือเมื่อมีภัยสามารถเตือนภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพทันเวลา 

 
กรอบงบประมาณดําเนินการปีงบประมาณ 2560 -หน่วย2564 : ล้านบาท 

โปรแกรม 2560 2561 2562 2563 2564 
1. มันสําปะหลัง 55 55 55 55 55 

2. เมล็ดพันธุ ์ 40 40 40 40 40 

3. การป รับ ตั วภาคการ เกษตรเพื่ อรอง รับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

45 45 45 45 45 

4. การผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ 30 30 30 30 30 
5. นวัตกรรมอาหาร 30 30 30 30 30 

ค. การพัฒนาบุคลากร 



รวม 200 200 200 200 200 
 


