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เรื่องของโลก 
สถานการณป์ัจจุบัน 
ประชากร 6,866 ล้านคน 
ประชากรอาย6ุ0+ = 605 ล้าน

คน 
อายุขัยเฉลี่ย 65.8 ปี 
คนว่างงาน 190 ล้านคน      

(อัตราว่างงาน 6.1%) 

คาดการณ์อกี 15-20 ปีข้างหน้า 
 ประชากรประมาณ 7,600 ล้านคน  

(ปี 2020) (9,000 ล้าน ปี 2050) 
 ประชากรอาย ุ60+ = 1,200 ล้านคน  

(ปี 2025) 



บริบทของโลก 

 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก หรือสภาวะโลกร้อน จะส่งผลต่อ
ผลผลิตภาคการเกษตรในสาขาต่างๆ อย่างมาก รวมทั้งการระบาดของศัตรูพืชชนิดต่างๆ 
เพิ่มขึ้น 

 ปัญหาสังคมผู้สูงอายุเนื่องจากมีการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้น ท าให้ผู้คนมาอายุ
ยืนมากขึ้น ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตของโลกลดลง และจะเกิดปัญหาสังคมตามมา 

 ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรต่างๆ ทั้งน้ า ที่ดิน และพลังงาน เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของประชากรกรโลกอย่างรวดเร็ว และทรัพยากรต่างๆ เริ่มขาดแคลน 

 มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีด้าน IT 
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีระดับนาโน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ผู้คนต่างๆ ในโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 อุณหภูมิสูงข้ึน 1.4 - 5.8 C ในปี 2653 
 ระดับน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้น 0.9 เมตร 
 เกิดสภาวะน้ าท่วม น้ าแล้ง และร้อน 
 การระบาดของศัตรูพืช 
 ความหลากหลายทางชีวภาพเปลี่ยนแปลง 



เรื่องของไทย 

สถานการณ์ปัจจุบัน 
ประชากร 64 ล้านคน 
อายุขัยเฉล่ีย 72.5 ปี 
สัดส่วนวัยท างาน:ผู้สูงอายุ 

6.3:1 
อัตราการเพิ่มประชากร 

0.63% (เดิม 3.1% ปี 1960) 
อัตราว่างงาน 2.1%) 

คาดการณ์อีก 15-20 ปีข้างหน้า 
 ประชากร 69 ล้านคน (ปี 2020) 
 สัดส่วนวัยท างาน:ผู้สูงอาย ุ3.1:1  

(ปี 2020) 



Free trade agreement 



AEC 2015 

การเคลื่อนย้ายแรงงาน ผลิตผล การบริการ และอื่นๆ 
การแข่งขันสูงขึ้น 
ตลาดใหญ่ขึ้น 



ไทยในอาเซียน 

 ประเทศเพื่อนบ้านของไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และมีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกัน 
ในขณะที่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความได้เปรียบเรื่องแรงงานไร้
ฝีมือ ท าให้โอกาสแข่งขันของประเทศไทยส าหรับผลิตผลเกษตรบางชนิดลดต่ าลง 

 ความสามารถเชิงวิชาการด้านการเกษตรของไทยจัดอยู่ในระดับเหนือกว่าหลายประเทศ
ในแถบอาเซียน รวมทั้งขีดความสามารถของเกษตรกรในหลายภาคส่วนของไทยมีความ
เหนือกว่า 

 ขนาดตลาดเพิ่มมากขึ้นเกือบ 10 เท่าตัว เนื่องจากประชากรอาเซียนรวมกันแล้วมีมากถึง 
580 ล้านคน ดังนั้นหากเราสามารถผลิตสินค้าที่ตลาดต้องการ ประกอบกับชื่อเสียงของ
ผลิตผลการเกษตรของไทยเป็นที่ยอมรับในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ย่อมท าให้ไทยมีโอกาส
ด้านการตลาดเพิ่มมากขึ้น 



สภาพปัญหาของไทย 

 ทรัพยากรเสื่อมโทรม ทั้งที่ดิน และแหล่งน้ า ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการที่ไม่
เหมาะสม ประกอบกับการใช้ที่ดินผิดประเภท ท าให้ต้องมีการใช้สารเคมีมากขึ้น 
ผลผลิตต่ าลง และมีสารพิษตกค้างในผลผลิต 

 การขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร เนื่องจากมีการแย่งแรงงานเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ รวมทั้งเกษตรกรปัจจุบันมีอายุเฉลี่ยค่อนข้างสูง 
ในขณะที่เกษตรรุ่นใหม่ไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้ทันการ 

 นโยบายการจัดสัดส่วนการผลิตพืชที่เป็นอาหาร พลังงาน และอาหารสัตว์  
ที่ยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดปัญหาด้านการตลาด 
และการจัดการ 

 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในอนาคตอันใกล้นี้ 



การเสื่อมโทรมของทรัพยากรและการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม 
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ทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ดินเพื่อการเกษตร 

 พื้นที่ประเทศไทย 320 ล้านไร่ 
 พื้นที่การเกษตร 112 ล้านไร่ 
- ปลูกข้าวเดิม 56% ลดลงเป็น 50.6% 
- ปลูกยางพาราเดิม  9% และเพ่ิมขึ้นเป็น 12.1% 
 พื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นปีละ 1.96% 



สัดส่วนระหว่างอาหารและพลังงาน 

ปี 2552 ผลผลิตปาล์มน้ ามันประมาณ 23% น าไปใช้ท าพลังงาน 
ปี 2555 มันส าปะหลังประมาณ 1 ล้านตัน น าไปใช้ท า
แอลกอฮอล ์



ต้นทุนการผลิตสูง 



ปุ๋ยและยาก าจัดศัตรูพืช 

การใช้ปุ๋ยในปี 2525 ประมาณ 321,000 ตัน และในปี 2552 
เพิ่มข้ึนเป็น  4,117,752 
การใช้สารก าจัดศัตรูพืชในปี 2552 ประมาณ 126,577 ตัน 
ต้นทุนค่าปุ๋ยและยาประมาณ 1/3 ของต้นทุนทั้งหมด 
มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
ของเกษตรกรและผู้บริโภค 



อาหารสัตว์ 

ขาดแคลนแหล่งโปรตีนที่ส าคัญ เช่น ถั่วเหลือง และปลาป่น 
ปี 2552 ไทยน าเข้าถั่วเหลือง 1.5 ล้านตัน  
และกากถั่วเหลือง 2 ล้านตัน 
ปัญหาการปนเปื้อนจากสารพิษ  
เช่น aflatoxin, zearalenone 



การถือครองที่ดิน 

1/3 ของประชากร (ประมาณ 21 ล้านคน) มีที่ดินนอ้ยกว่า 5 ไร่ 
4,613 ราย มีที่ดินมากกว่า 100 ไร่ 
121 ราย มีที่ดิน 500-1,000 ไร่ 
113 รายมีที่ดินมากกว่า 1,000 ไร่ 



การขาดแคลนแรงงาน 



หนี้สินของชาวนาและการกระจายแรงงาน 

68.5% ของคนยากจนเป็นเกษตรกร  
(2.8 ล้านคนจาก 4.1 ล้าน) 
660,000 ของเกษตรกรที่ยากจน ไม่มีที่ดินท ากิน 
59.9% ของเกษตรกรมีหนี้สิน 
แรงงานภาคเกษตรลดลง 
จาก 67.03 เหลือ 42.15% 



แนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 การพฒันาเคร่ืองจักรกลเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร เพื่อทดแทนแรงงานและมุ่งสู่การ

ผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูงข้ึน 
 การเพิ่มมลูค่าผลติผลเกษตร โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในส่วนที่มีคู่แข่งสูงในกลุม่ประเทศ

อาเซียน 
 การสร้างความร่วมมือกับกลุม่ประเทศอาเซียนในการผลักดันผลิตผลเกษตรที่มีความ

คล้ายคลึงกันเข้าสู่ตลาดโลก 
 การพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารและผลิตผลการเกษตร เพื่อกลุ่มเป้าหมายใหม่คือกลุ่มผู้สูงอาย ุ
 การพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนเกษตรกรเดมิ 

ที่มีอายุมากขึ้นและก าลังจะทิ้งอาชพี 
 ให้ความส าคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน 

ในการผลิตสินค้าเกษตร 



      



งบวิจัยมุ่งเป้า ที ่
สวก.ได้รับ

จัดสรรจาก วช. 
 

(ป ี58) 

กลุ่มเรื่อง งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ข้าว 180 

ปาล์มน้ ามนั 50 

สัตว์เศรษฐกิจ 30 

พืชสวน 30 

อาหารเพื่อความมั่นคง 40 

สมนุไพร 50 

รวม 380 



3 
ยุทธศาสตร์วิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา 

เร่งด่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา 
ระยะกลาง – ระยะยาว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การวิจัยนวัตกรรมการเกษตร 

กรอบงานวิจัย สวก. ปี 2558 

การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ 

เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร 

โครงการขยายผลของ สวก. 

นวัตกรมการเกษตร 

อ่าวตัว ก. 

ปศสุัตว์ 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ปลากะรัง ประมง กุ้งทะเล 



ประมง 

กลยุทธ์การวิจยั 
1. การปรับกฎระเบยีบเพื่อการท้าประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน  
2. การจัดการระบบการผลิตสัตว์น้้า (สัตว์น้้าจืด/สัตว์น้า้ชายฝัง่ ปลาสวยงาม /พรรณไม้น้้า) 
3. การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าประมงและเศษเหลือทิ้ง 
 

 

ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าประมงเชิงพาณิชย์ 

เป้าหมาย 

ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 



กุง้ทะเล 
กลยุทธ์การวิจยั 
1. การแก้ไขปัญหาโรคตายด่วน  

เพ่ือให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยกลับคืนสู่
สถานะการเป็นผู้น าด้านการผลิตและ
การส่งออกโดยเร็ว  

2. การพัฒนาองค์ความรู้ในระบบการ
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

 

 

เป้าหมาย 

ประเทศไทยสามารถกลับมาผลิตกุ้ง 
อย่างน้อย 500,000 ตัน/ปี 

ภายใน 5 ปี 



ปลากะรัง 

กลยุทธ์การวิจัย 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะพันธุ์  การอนุบาล และการเลี้ยงปลากะรัง   
2. การบริหารจัดการหลังการจับ และการตลาดปลากะรัง 

 

1. เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตปลากะรังไม่ต่ ากว่าปีละ 200 ล้านบาท  

2. ลดการน าเข้าลูกปลาจากต่างประเทศไม่ต่ ากว่าปีละ 10 ล้านบาท  

เป้าหมาย 



ปศุสัตว์ 

กลยุทธ์การวิจยั 
1.  พัฒนาการปรับปรุงชนิดและพันธ์ุปศุสัตว์ที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจ  
2.  พัฒนาระบบการจัดการฟาร์ม 
3.  พัฒนาส่งออก/ผลิตภัณฑ์ 
 

 

เป็นผู้น าในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์จากปศสุัตว์ 

เป้าหมาย 

ในกลุ่มประเทศอาเซียน 



ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
กลยุทธ์การวิจยั 
1.  การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
2.  ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
3.  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
4.  การแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน 
 

 

 

ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางของเมล็ดพันธุ์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ในอาเซียนและสามารถ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มีปริมาณเพียงพอและมั่นคง  

(4 ล้านตันต่อปี) 



เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
และอุปกรณ์การเกษตร 

1.  การวิจัยนวัตกรรมส าหรับ
พัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร
และอุปกรณ์การเกษตร และ/
หรือ อุปกรณ์การเกษตรให้
สอดคล้องกับการความ
ต้องการของผู้ใช้  

 
 

 

เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการใชเ้ครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร 

เป้าหมาย 

ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและลดการใชแ้รงงาน  
ที่สอดคล้องกบัการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 

กลยุทธ์การวิจัย 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อรองรับ
ระบบ Smart Farming 
และ/หรือ การผลิตใน
ระบบปิด  

 
 

3. การวิจัยรูปแบบการผลิต
ทางการเกษตร เพื่อให้มี
การใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรและอุปกรณ์
การเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

 



จุลินทรีย์ 

กลยุทธ์การวิจัย 
1.  การใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตพืช 
2.  การใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตสัตว์ (ปศุสัตว์และประมง) 
3.  การใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

การใช้ประโยชน์จาก 

อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ประชาชน/เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย ์
ในภาคการผลติพืช การผลิตสัตว์ และการใช้ประโยชน์อืน่ๆ  



วิจัยและพัฒนา 
พื้นที่การเกษตรบริเวณรอบ 

อ่าวตัว ก 

กลยุทธ์การวิจัย 
1. การก้าหนด Zone พื้นที่ (พื้นทีน่้้าเค็ม น้้ากร่อย และน้้าจดื) เพื่อจ้าแนกพื้นที ่

นิเวศน์เกษตรบริเวณชายฝั่ง 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสนิค้าเกษตรในแตล่ะ Zone (Crop Adaptation) 
3. การติดตามและพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของแต่ละ Zone (พื้นที่น้้าเค็ม  

น้้ากร่อย และน้้าจืด) 
4. แนวทางการบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรเพื่อรองรับปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงนิเวศน์เกษตรของพื้นที่การเกษตรรอบอ่าวตัว ก. 
 

 

ได้ต้นแบบแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตรให้เหมาะสม 
กับการผลิตทางการเกษตร เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงนิเวศนเ์กษตรชายฝั่ง  

อันเนื่องมาจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในพื้นที่รอบอ่าวตัว ก.  
เพื่อเสนอต่อภาครัฐใช้เป็นนโยบายในการบริหารจัดการต่อไป 



สนับสนุนทุนวิจัยที่สร้างสิ่งใหม่ๆ (Open Idea) สร้างความต้องการใหม่ๆ  
ให้กับผู้บริโภค สร้างทางออกหรือทางเลือกในการพัฒนาสินค้าเกษตร  
(ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้าเกษตรทีม่ีศักยภาพ) 

สนับสนุนทุนวิจยัส้าหรับโครงการของ สวก. เพือ่ขยายผลโครงการจากระดับต้นแบบ 
สูร่ะดับที่พร้อมใช้งาน โดยต้องพัฒนาเพื่อยืนยนัเทคโนโลยี/การทดสอบตลาด/ควบคุม
คุณภาพ รวมทั้งขยายขนาดการผลิตเพื่อให้เกิดการยอมรับ และสามารถผลักดันสู่การ 
ใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

นวัตกรรมการเกษตร  

ขยายผลโครงการวิจัยจากระดับต้นแบบสู่ระดับที่พร้อมใช้งาน 



ใคร??มีสิทธิ์ขอรับทุนจาก 

ผู้ประกอบการ / 
ภาคธุรกิจเอกชน 

นักวิจัย

หน่วยงาน 
ราชการ

สถาบัน 
การศึกษา

รัฐวิสาหกิจ  
องค์กรอื่นของรฐั



สวก. อยากไดโ้ครงการแบบไหน  ?? 
เป็นไปตามกรอบ/ขอบเขต ที่ สวก. ก าหนด 

เรื่องส าคัญ/เร่งด่วน 

ไม่ซ้ าซ้อน 

วัตถุประสงค์และเปา้หมายชัดเจน 

ท าได้จริง และ น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

งบประมาณเหมาะสม ตามแผนด าเนินงาน 

ได้รับการรับรอง/อนุมัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
เช่น    - ได้รับการรับรองให้วิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (กรณีใช้คนหรอืสัตว์ในการทดลอง) 
          - ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ (กรณีทีน่ักวิจยัมีการด าเนินการวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม - GMO) 
          - ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการอนรุักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 



Basic 
Research 

Applied 
Research 

Experimental 
Research 

Prototype 
Development 

Pilot Plant  
Development 

Utilization 

Development 
Research 

ระดับขัน้ของงานวิจัยที่สวก.ให้การสนับสนุนทุน 

Publication Patent Application Commercial 



นักวิจัย  ที่จะเขียนขอทุนจาก สวก.  

ไม่จ าเป็นประสบการณ์สูง และ อาวุโส  

แต่ต้องผลงานดี หรือต้องผ่านงานมาพอสมควรมีความส าเร็จมาบ้าง  

คนที่เรียนจบใหม่ ๆ ก็เขียนเสนอได้ 

 แต่ที่ผ่านมาก็จะไม่คอ่ยกล้า ส่วนมากเน้นเขียนเพื่อการตีพิมพ์ และ
งานวิจัยไม่มีโอกาสน ามาใช้จริง 

ต้องสามารถสร้างงานวิจัยและถูกน ามาใช้ได้ 
 



“ วิจัยเกษตร คิดถึง สวก. 
www.arda.or.th 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&source=images&cd=&cad=rja&docid=F8FJ-5gJsjV1BM&tbnid=r1glZbMW5V_ddM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sakedbook.blogspot.com/2009/05/pw002.html&ei=IgobUbPvF8WFiQeik4DoCw&bvm=bv.42261806,d.bmk&psig=AFQjCNF-VdrKi2runnvDX7TNdInlTNh9mw&ust=1360812950496794

