
งานวิจัยคุ้มค่า 

การขับเคลื่อนสู่ “ประเทศไทย 4.0” เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น
ประเทศที่มีรายได้สูงเป็นเรื่องท้าทาย การปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยวิจัย
และนวัตกรรม เพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันของระบบ
เศรษฐกิจอาศัยพลังประชารัฐไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ที่สร้างมูลค่า (Value-based Economy) ซึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรม
ฐานราก (First S-curve) คือ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Food, Agriculture and Biotechnology) ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่ม
เกษตรยังเป็นเสาหลักที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศได้อย่าง
เข้มแข็ง  
  
  

การวิจัยและนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมภาคการเกษตรให้เข้มแข็งมีอยู่มากมายทั้งด้านพืชและสัตว์ 
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้เกษตรกร และกระบวนการ
แปรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นต้น การด าเนินการดังกล่าวใช้เงินลงทุนวิจัยและนวัตกรรมสูง 
เพื่อหวังผลให้เกิดความคุ้มค่าในระยะยาว และเพื่อสะท้อนให้เห็นความคุ้มค่าในเม็ดเงินลงทุน 
ในที่นี้  ขอหยิบยกตัวอย่างงานวิจัยกลุ่มพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง 
ยางพารา และ อ้อยและน้ าตาล จ านวน 14 โครงการ ที่มีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การวิจัย 
เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการวิจัย ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างประโยชน์ต่อ
ภาคการเกษตรของพืชทั้ง 4 ชนิด อย่างเป็นรูปธรรม  หากพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา         
เงินลงทุนวิจัยในพืช 4 ชนิดนี้ อยู่ท่ีประมาณ 6,500 ล้านบาท  
 วิสัยทัศน์ : ไทยครองความเป็นหนึ่งด้านข้าวโดยผลิต

ข้าวคุณภาพดีที่ตลาดต้องการและความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรที่ดีขึ้น 
เงินลงทุนวิจัย ≈ 3,500 ล้านบาท   

 
ข้าว 

 
มันฯ 

วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง
ด้วยงานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืนในตลาดโลก 
เงินลงทุนวิจัย ≈ 1,200 ล้านบาท 

 
ยางฯ 

วิสัยทัศน์ : วิจัยและพัฒนายางพาราไทยทั้งระบบเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราสู่
ความเป็นเลิศในทุกด้าน 
เงินลงทุนวิจัย ≈ 1,300 ล้านบาท   

 
อ้อยฯ 

วิสัยทัศน์ : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้
ได้อุตสาหกรรมอ้อย น้ าตาลทราย และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน สามารถ
แข่งขันได้ในระดับโลก 
เงินลงทุนวิจัย ≈ 500 ล้านบาท   



การปรับปรุง 
พันธุ์ข้าวเหนียว กข-แม่โจ้ 2 

ความต้องการบริโภคข้าวเหนียวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนมากขึ้นในปี 
2547 โดยเฉพาะพันธุ์ กข 6 ที่มีกลิ่นหอมและคุณภาพหุงดี แต่ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 เป็นข้าวต้นสูง 
ไวต่อช่วงแสง และปลูกได้เฉพาะฤดูนาปีเท่านั้น จึงริเริ่มการพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวต้นเตี้ยไม่ไว
ต่อช่วงแสงด้วยวิธีผสมระหว่างข้าวเจ้าหอมพันธุ์ปทุมธานี 1 และข้าวเหนียวหอมพันธุ์ กข 6  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้และกรมการข้าว 
งบประมาณ  38,200,000 บาท 

เกษตรกรมีรายไดสู้งขึ้นจากการขายข้าวคุณภาพด ี

เศรษฐกิจ ลดความยากจน และเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้บริโภคข้าว 
สังคม          ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ผ่านรายได้ที่สูงข้ึน (เกษตรกรอยู่ในถิ่นฐานเดิม  
                 รักษาวัฒนธรรม/สายสัมพันธ์ในชุมชน/ครอบครัว)   
สิ่งแวดล้อม  เพ่ิมความหลากหลายทางพันธุกรรม 

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (NPV) 1,251 ล้านบาท (ณ ปี 2569 จากเริ่มโครงการปี 2547) 
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 68 
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 23% 

ความเป็นมา 

ปัจจัยน าเข้า  

ผลผลิต 

ผลลัพธ์ 

ผลกระทบ 

ความคุ้มค่า 

ข้าวเหนียวหอม ต้นเตี้ย ไม่ไวต่อแสงสายพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 

ยุทธศาสตร ์
พันธุ์ข้าว การผลิต การจัดการหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป เศรษฐกิจและตลาดข้าว 

วิสัยทัศน์ 
“ไทยครองความเป็นหนึ่งด้านข้าวโดยผลิตข้าวคุณภาพดีที่ตลาดตอ้งการ  

และความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่ดีขึ้น” 



การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเป็นปัญหาส าคัญในการผลิตข้าวของประเทศไทย แต่ภาครัฐผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือตอบสนองความต้องการของเกษตรกรประมาณปีละ 100,000 ตัน โดยเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่ป้อนใหเ้กษตรกรกว่า 70% ยังไม่ได้มาตรฐาน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องน ากลุ่ม
เกษตรกร เข้าสู่ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน 

กรมการข้าว 
งบประมาณ  25,403,680 บาท 

ศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศ และชาวนามีความรู้เชิงเทคโนโลยกีารผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

เศรษฐกิจ ยกระดับผลผลิตและคุณภาพพันธุ์ข้าว และรายได้ของเกษตรกรที่สูงขึ้น จากการมีเมล็ดพันธุ์ที่ดี  
สังคม         ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม และเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 (เกษตรกรอยู่ในถิ่นฐานเดิม รักษาวัฒนธรรม/สายสัมพันธ์ในชุมชน/ครอบครัว) 
สิ่งแวดล้อม  ลดการใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมี   

  มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (NPV) 1,356 ล้านบาท (ณ ปี 2569 จากเริ่มโครงการปี 2555) 
  อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 56 
  อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 38% 

แนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพ่ือจ าหน่าย 
แทนการขายข้าวเปลือก 

การพัฒนารูปแบบการผลิต 
เมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร 

ยุทธศาสตร ์
พันธุ์ข้าว การผลิต การจัดการหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป เศรษฐกิจและตลาดข้าว 

วิสัยทัศน์ 
“ไทยครองความเป็นหนึ่งด้านข้าวโดยผลิตข้าวคุณภาพดีที่ตลาดตอ้งการ  

และความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่ดีขึ้น” 



ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น เกษตรกรมีรายไดสู้งขึ้น ทั้งพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีและนาปรัง 

เศรษฐกิจ ลดความยากจน เป็นตัวเลือกที่ราคาถูกกว่าส าหรับผู้บริโภคข้าวหอมมะลิ  
                  และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก 
สังคม          เพ่ิมก าลังการผลิตข้าว และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ผ่านรายได้ที่สูงข้ึน  
  (เกษตรกรอยู่ในถิ่นฐานเดิม รักษาวัฒนธรรม/สายสัมพันธ์ในชุมชน/ครอบครัว)    
สิ่งแวดล้อม   เพ่ิมความหลากหลายทางพันธุกรรม 

ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 มีความหอมนุ่มคล้ายข้าวหอมมะลิ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเอกลักษณ์ทางคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 
ด้วยการปรับปรุงลักษณะความต้านทานโรคและแมลงศัตรูข้าว ความทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และความทนทานต่อความแปรปรวนของสภาพอากาศ 
รวมทั้งพัฒนาและต่อยอดเป็นพันธุ์ข้าวเชิงพาณิชย์ 

กรมการข้าว  
งบประมาณ  82,000,000 บาท 

ข้าว BKNA6-183-2 (พันธุ์แม)่ + พันธุ์ PTT8506-3-21 

ความเป็นมา 

ผลผลิต 

ความคุ้มค่า 

ผลลัพธ์ 

ปัจจัยน าเข้า 

ผลกระทบ 

 มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (NPV) 467 ล้านบาท (ณ ปี 2569 จากเริ่มโครงการปี 2522) 
 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 16 
 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 15% 

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 

ยุทธศาสตร ์
พันธุ์ข้าว การผลิต การจัดการหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป เศรษฐกิจและตลาดข้าว 

วิสัยทัศน์ 
“ไทยครองความเป็นหนึ่งด้านข้าวโดยผลิตข้าวคุณภาพดีที่ตลาดตอ้งการ  

และความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่ดีขึ้น” 



เกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการปลูกข้าวให้ได้หลายครั้งต่อปี ในเขตภาคเหนือตอนล่างมี
การท านาอย่างต่อเนื่องปีละ 2 – 3 ครั้ง ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการพักดิน และปลูก
ข้าวพันธุ์เดียวกันทุกฤดูปลูก เหล่านี้เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการระบาดของเพลี้ย
กระโดดสีน้ าตาลอย่างรุนแรง ส่งผลให้ข้าวได้ผลผลิตต่ า จึงต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าว 

กรมการข้าว  

งบประมาณ  42,000,000 บาท 
พันธุ์ข้าว PSL00508-8-1-1-4 & IR66738-118-1-2 + IR68544-29-2-1-3-1-2 

เกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ลดการสูญเสียจากเพลี้ย และมีรายได้เพ่ิมข้ึน
ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 

เศรษฐกิจ     ลดความยากจน และเหมาะที่จะไปท าข้าวนึ่งเพ่ือการส่งออก 
สังคม         เพ่ิมก าลังการผลิตข้าว และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ผ่านรายได้ที่สูงข้ึน 
 (เกษตรกรอยู่ในถิ่นฐานเดิม รักษาวัฒนธรรม/สายสัมพันธ์ในชุมชน/ครอบครัว)  

สิ่งแวดล้อม  เพ่ิมความหลากหลายทางพันธุกรรมและลดการใช้ยาฆ่าแมลง 

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (NPV) 633.7 ล้านบาท (ณ ปี 2559 จากเริ่มโครงการปี 2544) 
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 4.4 
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 11% 

ยุทธศาสตร ์

พันธุ์ข้าว การผลิต การจัดการหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป เศรษฐกิจและตลาดข้าว 

วิสัยทัศน ์

ข้าวพันธุ์ กข 49 ต้านเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 

ความเป็นมา 

ผลผลิต 

ผลลัพธ์ 

ปัจจัยน าเข้า 

ผลกระทบ 

ความคุ้มค่า 

การปรับปรุงพันธุข์้าว กข 49 

“ไทยครองความเป็นหนึ่งด้านข้าวโดยผลิตข้าวคุณภาพดีที่ตลาดตอ้งการ  
และความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่ดีขึ้น” 



ชาวนาส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด ในระยะเวลาเก็บเกี่ยวเร็วกว่าปกติมาก ท าให้ได้
ข้าวเปลือกท่ีมีความชื้นสูง แล้วส่งขายโรงสีทันที ท าให้เกิดปัญหาในการประเมินราคาด้วยเปอร์เซ็นต์
ต้นข้าว เนื่องจากไม่สามารถทดสอบเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวจากข้าวเปลือกสดที่มีความชื้นสูงได้ อีกทั้ง
ผู้รับซื้อยังประเมินราคาข้าวเปลือกสดจากสายตาและประสบการณ์มากกว่าการใช้เกณฑ์มาตรฐาน 

กรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก) 
งบประมาณ  360,000 บาท 

ชาวนาในเขตอีสานใต้ที่ปลูกข้าวหอมมะลิมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
โรงสีเปลี่ยนวิธีการซื้อขายข้าวเปลือก 

เศรษฐกิจ     ลดความยากจน  
สังคม         เพิ่มอ านาจการต่อรองให้กับชาวนา เพิ่มความเป็นธรรมในระบบการซื้อขายข้าวเปลือก   
                 และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ผ่านรายได้ที่สูงขึ้น (เกษตรกรอยู่ในถิ่นฐานเดิม   
                 รักษาวัฒนธรรม/สายสัมพันธ์ในชุมชน/ครอบครัว และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม) 

เทคโนโลยีและวิธีการตรวจสอบคุณภาพข้าวจากเปอร์เซ็นต์ต้นข้าว 
ของข้าวสด หรือข้าวที่ยังมีความชื้นสูงหลังการเก็บเก่ียว 

ความเป็นมา 

ปัจจัยน าเข้า  

ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

ผลกระทบ 

ความคุ้มค่า 

ยุทธศาสตร ์
พันธุ์ข้าว การผลิต การจัดการหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป เศรษฐกิจและตลาดข้าว 

วิสัยทัศน์ 

การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ 
คุณภาพข้าว 

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (NPV) 216,000 ล้านบาท (ณ ปี 2570 จากเริ่มโครงการปี 2544) 
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 1.6  
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 17% 

“ไทยครองความเป็นหนึ่งด้านข้าวโดยผลิตข้าวคุณภาพดีที่ตลาดตอ้งการ  
และความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่ดีขึ้น” 



ข้าวกล้องเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับความนิยม เพราะมีคุณค่าทางอาหารสูงแต่ท่ีมีวางจ าหน่ายในตลาด
ส่วนใหญ่ยังขาดการควบคุมคุณภาพในเรื่องของสูตรการผลิตและการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต 
นักวิจัยจึงได้พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกท่ีมีคุณภาพ และให้คุณค่าทาง
โภชนาการสูง เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ ท้ังในเชิงข้อมูลสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ด้านคุณค่า
ทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ฯ ที่จะเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเทคโนโลยีการผลิต  

มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ภูมิปัญญาข้าวฮางงอกและงานวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

งบประมาณ  31,504,451 บาท 

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ือผลิตเชิงพาณิชย์  
(บริษัท อาร์ซีเค อะกริ มาร์เกตติ้ง จ ากัด)  

เศรษฐกิจ    เปิดตลาดใหม่ เพ่ิมมูลค่าของข้าว และส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
สังคม        เพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการท าให้สุขภาพของผู้บริโภคดีข้ึน และยกระดับคุณภาพชีวิต 
                 เกษตรกร ผ่านรายได้ที่สูงขึ้น 

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (NPV) 292 ล้านบาท (ณ ปี 2569 จากเริ่มโครงการปี 2545) 
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 18.4  
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 22% (ต้นทุนปุ๋ยไม่คงที)่ 
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 34% (ต้นทุนปุ๋ยคงที)่ 

ข้าวนึ่งกล้องจากข้าวเปลือกเริ่มงอก และเครื่องนึ่งและอบแห้งด้วยระบบสุญญากาศร่วมกับไอน้ า 
สิทธิบัตร เรื่อง “เครื่องผลิตข้าวนึ่งกล้องจากข้าวเปลือกเริ่มงอก” 

ยุทธศาสตร ์
พันธุ์ข้าว การผลิต การจัดการหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป เศรษฐกิจและตลาดข้าว 

วิสัยทัศน์ 

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งกล้อง
จากข้าวเปลือกเริ่มงอกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์

อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 

“ไทยครองความเป็นหนึ่งด้านข้าวโดยผลิตข้าวคุณภาพดีที่ตลาดตอ้งการ  
และความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่ดีขึ้น” 



การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว การแปรรูป 
การพัฒนา 

ระบบโลจิสติกส์ 
เศรษฐกิจชุมชนและการตลาด การถ่ายทอดเทคโนโลยี การลดผลกระทบจากการ 

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตร ์

การประเมินผลการวิจัย 

ด้านมันส าปะหลัง 
วิสัยทัศน์ 

“มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังด้วยงานวิจัย 
ให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในตลาดโลก” 

การปรับปรุงพันธุ์มันส าปะหลังระยอง 5 

กรมวิชาการเกษตรมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต เพ่ือให้เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมขึ้น โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาพันธุ์มันส าปะหลังมาโดยตลอด ซึ่งมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 
เป็นอีกผลงานหนึ่งในการสร้างพันธุ์ใหม่ ส าหรับแนะน าให้เกษตรกรปลูกเพ่ือพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังให้
ดียิ่งขึ้น  

งบประมาณ 28,983,576 บาท 

มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5 

เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังมีรายได้เพ่ิมขึ้นผ่านผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (NPV) 242 ล้านบาท (ณ ปี 2569 จากเริ่มโครงการปี 2525) 

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 24  

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 35% 

   ความเป็นมา 

 ปัจจัยน าเข้า 

 ผลลัพธ์ 

 ผลกระทบ 

 ความคุ้มค่า 

 ผลผลิต 

กรมวิชาการเกษตร 

เศรษฐกิจ ลดความยากจน และลดการน าเข้าพลังงานถ่านหิน  
 (ส่งเสริมอุตสาหกรรมแก๊สโซฮอล์) 
สังคม ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน 
สิ่งแวดล้อม เพ่ิมความหลากหลายทางพันธุกรรม 



การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม เป็นผลให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน และ
ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น ซึ่งเป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะขั้นตอนการเก็บเกี่ยวที่ใช้แรงงานคนจ านวนมาก 
เพ่ือขุดหรือถอน ตัดส่วนที่เป็นหัวออกจากโคนต้น เครื่องขุดมันส าปะหลังได้รับการพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาการเก็บ
เกี่ยวมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีเครื่องจักรส าหรับการขุดมันส าปะหลังที่เหมาะสม  

การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว การแปรรูป 
การพัฒนา 

ระบบโลจิสติกส์ 
เศรษฐกิจชุมชนและการตลาด การถ่ายทอดเทคโนโลยี การลดผลกระทบจากการ 

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตร ์

การประเมินผลการวิจัย 

ด้านมันส าปะหลัง 
วิสัยทัศน์ 

“มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังด้วยงานวิจัย 
ให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในตลาดโลก” 

การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรส าหรับมันส าปะหลัง 

งบประมาณ 2,693,954 บาท 

เคร่ืองขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมู 

เศรษฐกิจ ลดความยากจน และลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

สังคม ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  
 และลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (NPV) 127.8 ล้านบาท (ณ ปี 2569 จากเริ่มโครงการปี 2550) 

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 55  

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 62% 

  ปัจจัยน าเข้า กรมวิชาการเกษตร 

ไดป้ริมาณหัวมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้นและลดต้นทุนการเก็บเกี่ยว 
เพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสภาพการท างานของแรงงานเก็บเกี่ยว 

  ความเป็นมา 

  ผลผลิต 

  ผลลัพธ์ 

  ผลกระทบ 

  ความคุ้มค่า 



การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว การแปรรูป 
การพัฒนา 

ระบบโลจิสติกส์ 
เศรษฐกิจชุมชนและการตลาด การถ่ายทอดเทคโนโลยี การลดผลกระทบจากการ 

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตร ์

การประเมินผลการวิจัย 

ด้านมันส าปะหลัง 
วิสัยทัศน์ 

“มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังด้วยงานวิจัย 
ให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในตลาดโลก” 

งบประมาณ 22,794,580 บาท 

เศรษฐกิจ  ลดความยากจน 
สังคม  เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรให้เป็นไปตามสภาพดิน 
 

 
สิ่งแวดล้อม   ลดปริมาณสารปนเป้ือนในน้ าและดิน 

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (NPV) 506 ล้านบาท (ณ ปี 2569 จากเริ่มโครงการปี 2551) 

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 31  

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 40% 

การผลิตพืชตามระบบเกษตรกรรมแผนใหม่ มีผลกระทบต่อคุณภาพดินและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร 
เพื่อให้การเกษตรของประเทศสามารถขยายตัวอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ กลยุทธ์หลักที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
พัฒนาและฟื้นฟูสภาพดินโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการน าเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพมาใช้ในการผลิตพืชเศรษฐกิจ จะเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญที่จะสามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
และลดต้นทุนในการผลิตไปพร้อม ๆ กัน 

ความเป็นมา 

ปัจจัยน าเข้า 

ผลผลิต 

ความคุ้มค่า 

ผลกระทบ 

ผลลัพธ์ ลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยของเกษตรกร รายได้ของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น  
และผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 

กรมพัฒนาท่ีดินและกรมวิชาการเกษตร 

โปรแกรมค าแนะน าการจัดการดิน น้ า และปุ๋ย รายแปลง 

การศึกษาการจัดการดิน น้ า ปุ๋ย ส าหรับพืชไร่เศรษฐกิจที่เหมาะสมในระดบัรายแปลง 

Application 



การประเมินผลการวิจัย 

ด้านยางพารา 
วิสัยทัศน์  

“วิจัยและพัฒนายางพาราไทยทั้งระบบเพื่อสนับสนนุให้เกิดการ
ยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราสู่ความเป็นเลิศในทุกดา้น” 

การผลักดันนโยบายที่จ าเป็น 
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เดิมและเป็นผลิตภัณฑ์ปลาย

น้ าที่มีความโดดเด่น 

การสนับสนุนการส่งออก การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

 ปัจจัยน าเข้า 

 ความคุ้มค่า 

ยุทธศาสตร์ 

การปรับปรุงพันธุ์ยางพารา สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251) 

 ผลผลิต 

 ผลกระทบ 

พันธุ์ยางพารา RRIT 251 ที่มีศักยภาพสูง
และปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้ดี 

สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
 ผ่านรายได้ที่สูงข้ึน  

สิ่งแวดล้อม  เพิ่มความหลากหลาย 
 ทางพันธุกรรม 

- มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (NPV) 
  789 ล้านบาท (ณ ปี 2559 จากเริ่มโครงการปี  
  2518) 
- อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 9.3 
- อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)  

29% 

งบประมาณ 58,501,197 บาท 

การลดลงของผลผลิตยางพาราเกิดจากการขยายพ้ืนที่ปลูกยางไปยังแหล่งใหม่ ซึ่งมีการกระจายตัวของปริมาณน้ าฝนน้อย 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า จึงท าให้การปลูกยางมีอัตรารอดตายต่ า การเจริญเติบโตช้า ส่งผลให้ผลผลิตน้ ายางลดต่ าลง 
ดังนั้น การใช้พันธุ์ยางที่มีอยู่เดิมจะส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตและเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคต 
สถาบันวิจัยยางจึงได้เร่งรัดด าเนินงานปรับปรุงพันธุ์เพื่อหาพันธุ์ยางใหม่ ๆ ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้มากข้ึน  

 ผลลัพธ์ 
ผลผลิตน้ ายางสูงขึ้น  106.8 กก./ไร่ (พ้ืนที่เดิม) 
ผลผลิตน้ ายางสูงขึ้น  28.6 กก./ไร่ (พ้ืนที่ใหม)่ 
ลดปริมาณการใช้ปุ๋ย  

เศรษฐกิจ เพิ่มผลก าไร เพิ่มทางเลือกในการเลือก 
              ปลูกพันธุ์ที่เหมาะสม  

กรมวิชาการเกษตร 



วิสัยทัศน์  
“วิจัยและพัฒนายางพาราไทยทั้งระบบเพื่อสนับสนนุให้เกิดการ

ยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราสู่ความเป็นเลิศในทุกดา้น” 

การผลักดันนโยบายที่จ าเป็น 
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เดิมและเป็นผลิตภัณฑ์ปลาย

น้ าที่มีความโดดเด่น 

การสนับสนุนการส่งออก การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

 ปัจจัยน าเข้า 

 ผลลัพธ์ 

 ความคุ้มค่า 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาการแปรรูปยางดิบในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี) 

 ผลผลิต 

 ผลกระทบ 

งบประมาณ 450,000 บาท 

วิธีการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี 
พร้อมคู่มือประกอบการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

เศรษฐกิจ  เพ่ิมความสามารถการแข่งขัน 
              อุตสาหกรรมยางไทย เกิดความเชื่อถือ 
              ของยางพาราไทยในตลาดโลก  

สังคม  ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

สิ่งแวดล้อม  ลดประมาณขยะจากยาง       
 คุณภาพต่ า 

- มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (NPV)  
  14 ล้านบาท (ณ ปี 2569 จากเริ่มโครงการปี  
  2551) 
- อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 34 
- อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 

40% 

ลดการสูญเสียจากยางก้อนถ้วยคุณภาพต่ า
ได้ 10 – 15% ส่งผลให้โรงงานยางแท่งลด
ต้นทุนการผลิตและผลิตยางแท่งเกรดสูง 

ชาวสวนยางนิยมผลิตยางก้อนถ้วยเนื่องจากผลิตง่าย กรรมวิธีไม่ยุ่งยาก ต้นทุนต่ า แต่เกษตรกรหลาย ๆ พ้ืนที่มักผลิตยางก้อน
ถ้วยที่มีคุณภาพต่ า หมายถึงยางจับตัวไม่สมบูรณ์ มีความยืดหยุ่นต่ า ดังนั้น สถาบันวิจัยยางจึงได้ออกค าแนะน าการผลิตยาง
ก้อนถ้วยคุณภาพดี เพ่ือให้ชาวสวนยางผลิตยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพท าให้ได้ราคาสูงขึ้น เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยางแท่ง
ที่มีต้นทุนต่ า 
 

กรมวิชาการเกษตร 

การประเมินผลการวิจัย 

ด้านยางพารา 



การผลักดันนโยบายที่จ าเป็น 
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เดิมและเป็นผลิตภัณฑ์ปลาย

น้ าที่มีความโดดเด่น 

การสนับสนุนการส่งออก การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

 ปัจจัยน าเข้า 

 ผลลัพธ ์

 ความคุ้มค่า 

ยุทธศาสตร์ 

การวิจัยและพัฒนายางล้อประหยัดพลังงาน 

 ผลผลิต 

 ผลกระทบ 

งบประมาณ 5,533,736 บาท 

สูตรผลิตยางล้อตัน 
ส าหรับรถฟอร์คลิฟท์ 

เศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่ายางพารา เพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขันยางล้อตันใน EU  

สิ่งแวดล้อม  ลดการใช้พลังงาน 

- มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (NPV) 1,940   
  ล้านบาท (ณ ปี 2569 จากเริ่มโครงการปี  
  2555) 
- อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 150  
- อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 

477% 

ผู้ใช้ยางล้อตัน – ลดมลภาวะทางเสียง 
ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และลดต้นทุน 
การเปลี่ยนยางล้อ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และ สวทช. (MTEC) 

สังคม สร้างงานให้เกษตรกร ลดและแก้ปัญหา
การย้ายแรงงานจากชนบทเข้าเมือง 

แนวโน้มการพัฒนาของยางล้อรถในอนาคตจะเป็นไปในทางการประหยัดพลังงาน ผู้ประกอบการผลิตยางล้อไทยจึงมีความ
จ าเป็นต้องเตรียมตัวพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  

วิสัยทัศน์  
“วิจัยและพัฒนายางพาราไทยทั้งระบบเพื่อสนับสนนุให้เกิดการ

ยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราสู่ความเป็นเลิศในทุกดา้น” 

การประเมินผลการวิจัย 

ด้านยางพารา 



การประเมินผลการวิจัยด้านอ้อยและน้ าตาล 

ยุทธศาสตร์ 

พัฒนาการจัดการทรัพยากร 
และปัจจัยการผลิต 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาเครื่องมือ และการ
จัดการในอุตสาหกรรม 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ิมศักยภาพให้
พร้อมต่อการแข่งขัน 

“วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ได้อุตสาหกรรมอ้อย น้ าตาลทราย และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก” 

วิสัยทัศน ์

การพัฒนาอ้อยพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ไม่น้อยกว่า 5% มีค่าความหวานมากกว่า  
12 C.C.S และเหมาะที่ใช้ปลูกในสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กรมวิชาการเกษตร 
งบประมาณ 53,300,000 บาท 

พ่อพันธุ์ K84-200 + แม่พันธุ์ อ้อยโคลน 85-2-352  

อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 

ให้ค่าความหวานสูงในพ้ืนที่ปลูกอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 
ให้ผลผลิตสูงในพื้นที่ปลูกอ้อยภาคเหนือและกลาง 

สัดส่วนผู้ได้รับผลประโยชน์จากผลงานวิจัย 

 ปริมาณน้ าตาลต่อตันอ้อยเพิ่มขึ้น 

 ราคาขายท่อนพันธุ์สูงข้ึน  

      (ท าให้ก าไรเพิ่มขึ้น 0.5%) 

 ปริมาณชานอ้อยเพิ่มข้ึน 1% 

9% 

โรงงานน้ าตาล 
 ก าไรส่วนเพิ่มจากการขาย

พันธุอ์้อย (250 บาท/ตัน) 

3% 

เกษตรกรผู้ขายพันธุ์อ้อย  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก  
ราคาขายเพิ่มขึ้น 6% 

 ภาคเหนือและกลาง  
ได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น 1 ตันต่อไร่ 

88% 

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 

การวิจัยและพัฒนาอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3  

ความเป็นมา 

ผลผลิต 

ปัจจัยน าเข้า 

ผลลัพธ์ 

ความคุ้มค่า 
มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (NPV) 17,529.9 ล้านบาท  
(ณ ปี 2559 จากเริ่มโครงการปี 2537)  
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 160.58  
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 44% 

ผลกระทบ 



การประเมินผลการวิจัยด้านอ้อยและน้ าตาล 

ยุทธศาสตร์ 

พัฒนาการจัดการทรัพยากร 
และปัจจัยการผลิต 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาเครื่องมือ และการ
จัดการในอุตสาหกรรม 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ิมศักยภาพให้
พร้อมต่อการแข่งขัน 

“วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ได้อุตสาหกรรมอ้อย น้ าตาลทราย และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก” 

วิสัยทัศน ์

การแก้ไขปัญหาการอัดแน่นของดินที่เกิดจากการขนส่งอ้อยจากพื้นที่เพาะปลูกไปสู่
โรงงาน ส่งผลให้ดินเสียรูป และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการไถระเบิดดินดาน  จึงมีการ
พัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรในการปรับปรุงสภาพดินและลดผลกระทบของเครื่องจักรกล
เกษตรต่อดินในการเพาะปลูก 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งบประมาณ 3,736,980 บาท 

ไถระเบิดดินดานแบบยกตัวได้ โดยใช้แหนบสปริงรถยนต์ แทนการใช้น็อตนิรภัย 
จดอนุสิทธิบัตร  เรื่อง “ชุดขาไถระเบิดดินดานแบบยกตัวได้โดยใช้แหนบสปริงรถยนต์” 

เพ่ิมประสิทธิภาพการการไถระเบิดดินดาน 
ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนน็อตนิรภัย และลดระยะเวลาในการไถระเบิดดินดาน 
ผลิตไถระเบิดดินดานในเชิงพาณิชย์ (หจก. ศรีก าแพงแสนมอเตอร์) 

การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรในการปรับปรุงสภาพดินและการลดผลกระทบ 
ของเครื่องจักรกลเกษตรต่อดินในการเพาะปลูกอ้อย 

เศรษฐกิจ     ลดค่าเสียโอกาสในการไถระเบิดดินดาน 
สังคม         เกษตรกรเพาะปลูกในพื้นที่ท่ีดินมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
สิ่งแวดล้อม  ลดการอัดแน่นของดิน และการขังน้ าในดิน 

ผลผลิต 

ความเป็นมา 

ปัจจัยน าเข้า 

ผลลัพธ์ 

ผลกระทบ 

ความคุ้มค่า 

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (NPV) 632,579,630.92 ล้านบาท  
(ณ ปี 2569 จากเริ่มโครงการปี 2557)  
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 170.19  
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 115.99% 


