
บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนพืชสวน (ไมผ้ล พืชผกั และไม้ดอกไมป้ระดบั)  

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ) มีวิสัยทัศน์การวิจัย
ไว้ว่า “วิจัยและพัฒนาพืชสวนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
และส่งออก” โดยมีพันธกิจการวิจัย คือ สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาพืชสวนพันธ์ุใหม่ และค้นหาพืชสวนชนิด
ใหม่ที่มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่องเสรมิสร้างขีดความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตพืชสวน และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพพืชสวนอย่างต่อเนื่อง และด าเนินงานวิจัยที่ส่งผล
กระทบในวงกว้าง ทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค ผู้ส่งออก โดยค านึงถึงห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทั้งระบบ 
ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์การวิจัย คือ ๑) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านไม้ผล ๒) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านพืชผัก 
และ ๓) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านไม้ดอกไม้ประดับ 

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การวิจัย ประกอบด้วย ๑) มุ่งเน้นการวิจัยไม้ผลเศรษฐกิจหลักของไทยที่
มีศักยภาพสูงในการส่งออก ได้แก่ ล าไย มังคุด ทุเรียน มะม่วง ลองกอง เงาะ และไม้ผลที่มีศักยภาพสูงใน
อนาคต ๒) มุ่งเน้นการวิจัยพืชผักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มในพืชผักและเมล็ดพันธ์ุผัก 
เพื่อการแข่งขันและส่งออก พืชผักที่ให้ความส าคัญ ได้แก่ พืชตระกูลแตง มะเขือเทศ พริก ข้าวโพด ถ่ัวฝักยาว 
ผักกาด กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน และ ๓) มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มี
ศักยภาพในการแข่งขันและส่งออก ได้แก่ กล้วยไม้ และไม้ใบประดับ   

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย ประกอบด้วย ๑) รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไข
ปญัหาและพัฒนาการวิจัยด้านพืชสวนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ อย่างจริงจัง 
จัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม ๒) หน่วยงานบริหารงานวิจัยมีการบริหารงบประมาณ
เพื่อการวิจัยด้านพืชสวนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ อย่างมีเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ ๓) หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือบูรณาการการด าเนินการวิจัยภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยเดียวกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง และ ๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาด้านพืชสวน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ มีการประสานความร่วมมือน า
ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างจริงจัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเดน็ด้ำนพืชสวน/พืชไร่ (ข้ำวโพด ไม้ผล พืชผกั และไม้ดอกไม้ประดบั)  
 

๑. หลักกำรและเหตผุล 
๑.๑  ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนพืชสวน 
 จากงานวิจัยเชิงส ารวจพบว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานของ

ประเทศ โดยมีการท าการเกษตรด้วยการปลูกพืชประเภทพืชสวนที่จัดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศจ านวน
มาก การเลือกชนิดพืชปลูกของเกษตรกรไทยก าหนดจากปัจจัยพื้นฐานในการผลิตที่ส าคัญ คือ ที่ดิน น้ า และ
ภูมิอากาศ โดยไทยมีปัจจัยการผลิตดังกล่าวที่ เหมาะสมอย่างมากต่อการปลูกพืชหลายชนิด ต่อมาเมื่อ
ประชากรของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้ความต้องการอาหารจากภาคเกษตรเพิ่มข้ึน  รัฐและองค์กรต่างๆ 
จึงมีการปรับปรงุพัฒนาและสง่เสรมิการผลิตทางการเกษตรอย่างเปน็ระบบ ท าให้สามารถสร้างผลผลติในระดบั
โลกหลายชนิด จ าแนกตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย เช่น การผลิตข้าวในภาคกลาง ยางพาราและไม้ผลใน
ภาคใตแ้ละภาคตะวันออก พืชไร่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น ส าหรับการผลิตพืชแต่ละกลุ่ม
จ าแนกตามลักษณะที่ส าคัญเป็นกลุ่มไม้ผล กลุ่มพืชผักและเห็ด และกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ โดยกลุ่มไม้ผลเป็นไม้
ยืนต้นที่มีอายุหลายปี การท าสวนผลไม้ ชาวสวนจะต้องศึกษาหาความรู้ ความช านาญ ความขยันหมั่นเพียรและ
ปฏิบัติดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลา เพราะการท าสวนผลไม้ต้องอาศัยเงินทุน และระยะเวลานานพอสมควรที่จะให้
ผลผลิตออกจ าหน่ายได้ ไม้ผลที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน มะขาม มังคุด ล าไย มะพร้าว 
ขนุน ชมพู่ ส้มต่างๆ เป็นต้น ประเทศไทยเป็นถ่ินก าเนิดและแหล่งไม้ผลพันธ์ุดีจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจาก
การคัดเลือกพันธ์ุสืบต่อกันมาของเกษตรกร จากพันธ์ุพืชในสภาพธรรมชาติที่มีอยู่มากมายได้ถูกคัดเลือกเอาเฉพาะ
พันธ์ุดีที่ให้ลักษณะต่างๆ ตามความต้องการ ส่วนใหญ่เป็นการคัดเลือกเพื่อให้ได้ต้นที่ให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี 
เช่น ทุเรียนพันธ์ุหมอนทอง ชะนี ก้านยาว เงาะพันธ์ุโรงเรียน สีชมพู เจ๊ะโมง มะม่วงพันธ์ุอกร่อง ทองด า 
เขียวเสวย น้ าดอกไม้ ส้มโอพันธ์ุขาวพวง ขาวแป้น หอมหาดใหญ่  ล าไยพันธ์ุแห้ว สีชมพู และอีดอ เป็นต้น 
นอกจากนีป้ระเทศไทยยังเป็นผู้น าการผลิตและส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่ส าคัญและมีช่ือเสียงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 
ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ประมาณ ๑.๙๒๓ ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของ
ครัวเรือนเกษตรทั้งหมด (๖.๕ ล้านครัวเรือน) มีพื้นที่ปลูกไม้ผล ๕๗ ชนิดรวม ๘.๑๗๖ ล้านไร่ สามารถสร้าง
ผลผลิตเฉลี่ยปีละประมาณ ๗.๔๘๖ ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๙๐,๓๖๑ ล้านบาท สร้างรายได้และน า
เงินตราจากการส่งออกผลไม้เข้าสู่ประเทศรวมปีละประมาณ ๒๙,๖๘๕ ล้านบาท โดยผลไม้ที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสุด คือ ล าไย รองลงมา ได้แก่ ทุเรียน ส้ม มะม่วง มังคุด ลิ้นจี่ และกล้วย ตามล าดับ 

ไม้ผลเศรษฐกิจหลักของไทยมี ๖ ชนิด ได้แก่ ล าไย ทุเรียน มังคุด เงาะ มะม่วง และ
ลองกอง รวมพื้นที่ปลูกประมาณ ๕.๔๔ ล้านไร่ ผลผลติทั้งสิน้ประมาณ ๔.๔๕ ล้านตัน มูลค่าผลผลิต ๖๓,๗๔๑ 
ล้านบาท และไม้ผลเศรษฐกิจรอง มี ๖ ชนิด ได้แก่ ส้มโอ ลิ้นจี่ ส้มเขียวหวาน กล้วยหอม กล้วยไข่ และ
มะละกอ รวมพื้นที่ปลูกประมาณ ๑.๐๙ ล้านไร่ ผลผลติทั้งสิน้ประมาณ ๑.๗๔ ล้านตัน มูลค่าผลผลิต ๑๓,๖๒๐ 
ล้านบาท ซึ่งไม้ผลเศรษฐกิจของไทยส่วนใหญ่จะมีผลผลิตในฤดูที่ออกพร้อมๆ กัน ในช่วงเดือนเมษายนถึง
กันยายน ประมาณ ๑.๘๕ ล้านตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของผลผลิตรวม ซึ่งเดือนที่มีผลผลิตออกมากที่สุด
และมักมีปัญหาเกิดข้ึนทุกปี คือ เดือนพฤษภาคม (ผลไม้ภาคตะวันออกและลิ้นจี่) และเดือนสิงหาคม (ผลไม้
ภาคใตแ้ละล าไย) 

พืชผัก เป็นพืชพวกที่ใช้ใบ ผล ราก ดอก หัว หรือล าต้นเป็นอาหาร ส่วนใหญ่เป็นพืชที่มีอายุ
สั้นเพียงฤดูเดียว เช่น ผักกาดขาว กวางตุ้ง คะน้า มะเขือเทศ พริก แครอท กะหล่ าปลี ผักกาดหัว กะหล่ าดอก 
และผักบางชนิดอาจมีอายุมากกว่า ๑ ปี เช่น ผักกระเฉด ขิง ข่า ตะไคร้ เป็นต้น การปลูกผักแพร่หลายอยู่ทั่วทุก
แห่งของประเทศแต่จะมากน้อยแตกต่างกันตามความเหมาะสมและการเอื้ออ านวยของปัจจัยในการผลิต 



๓ 

การตลาดและขนส่ง การปลูกผักต้องการน้ า ปุ๋ย และแรงงานในการปฏิบัติดูแลรักษามาก นอกจากนี ้ผักบางชนิด
ต้องการสภาพแวดล้อมเฉพาะจึงปลูกได้เฉพาะแห่ง เช่น ผักกาดหอมชอบอากาศค่อนข้างเย็นจึงปลูกได้เฉพาะใน
ภาคเหนือ แต่มีผักหลายชนิดที่ปลูกได้ทั่วไป เช่น ถ่ัวฝักยาว แตงกวา ข้าวโพดฝักอ่อน คะน้า ฟัก ผักกาด และ
กะหล่ าปลี เป็นต้น การปลูกผักส่วนใหญ่นิยมใช้เมล็ดพันธ์ุซึ่งมักได้มาจากการผลิตเมล็ดพันธ์ุในเชิงการค้าของ
บริษัทต่างๆ ทั้งของต่างประเทศและในประเทศ จากที่กล่าวมาในเบื้องต้นเป็นผลจากการส ารวจพืชสวนของ
ประเทศไทยจะเห็นได้ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการเกษตรแต่จากความหลากหลายของชนิดไม้ผลต่างๆ ท า
ให้ต้องให้ความส าคัญกับพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจการด าเนินการผลิตที่มีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องมีการ
จัดล าดับพืชที่มีศักยภาพเพื่อพร้อมรับกับการเปิดตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘  

๑.๒  วิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นกำรพัฒนำ
ด้ำนพืชสวน 

จากการยกเลิกก าแพงภาษีและลดอปุสรรคทางการค้าสินค้าเกษตรภายใต้การเปิดตลาดสนิค้า
เกษตรหลังการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาพรวมจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ฐานการ
ผลิตเดียวกัน การขยายการส่งออก และโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรและบริการ เนื่องจากอาเซียนจัดเป็น
ตลาดใหญ่มีประชากรรวมกันมากกว่า ๖๐๐ ล้านคน ทั้งยังเป็นยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่ส าคัญและได้รับความสนใจ
จากประเทศคู่ค้า จนมีการลงนามความตกลงเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนบวก ๑ ไปแล้ว ๖ ประเทศ คือ จีน 
ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ความตกลงเปิดการค้าเสรีดังกล่าวส่งผลให้อาเซียนมีอ านาจ
ต่อรองในเวทีระดับโลก เช่น องค์การการค้าโลก (WTO) ความตกลงภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APEC) เป็นต้น และที่ส าคัญการรวมกลุ่มยังได้ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ประชาชนใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน จากการศึกษาระบุว่าการรวมกลุ่ม AEC จะท าให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
สมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนเปน็ร้อยละ ๘-๑๐ ต่อปี และเพิ่มรายได้ที่แท้จรงิอีกร้อยละ ๕.๓ คิดเป็นมูลค่า ๖๙,๐๐๐ 
ล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่าการเปิดตลาดภายใต้กรอบอาเซียนจะสร้างประโยชน์ให้กับภาคการส่งออก แต่ก็ไม่
สามารถปฏิเสธได้ เช่นกันว่าการเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  อาจส่งผลกระทบต่อสินค้า
ภายในประเทศได้เช่นเดียวกัน มาตรการที่จะน ามาใช้เรื่องความปลอดภัยของอาหารของ AEC ในปี ๒๕๔๙ 
อาเซียนได้ให้การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของอาเซียนส าหรับผักและผลไม้สด (ASEAN Good 
Agricultural Practices for Fresh Fruit and Vegetables : ASEAN GAP) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานส าหรับการ
ผลิต การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ในอาเซียน การปฏิบัติตามที่ระบุไว้ใน 
ASEAN GAP มีเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่าผักและผลไม้ที่ผลิตได้ในอาเซียนมีความปลอดภัยในการรับประทาน
และมีคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้บริโภค นอกจากนี้ ASEAN GAP ยังท าให้มั่นใจได้ว่าอาหารถูกผลิตและ
จัดการในลักษณะที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของคนงานใน
สาขาเกษตรและอาหารจนถึงปัจจุบนั อาเซียนได้ก าหนดมาตรฐานค่าสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue 
Limits : MRL) ของอาเซียน ส าหรับสารก าจัดศัตรูพืช ๖๑ ชนดิ จ านวน ๗๗๕ มาตรฐาน รวมทั้งได้ให้การรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรของอาเซียน ส าหรับมะม่วง สับปะรด ทุเรียน มะละกอ ส้มโอ และเงาะ เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าผลไม้ดังกล่าวมีความสด โดยมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมต่อผู้บริโภค หลังจากผ่านข้ันตอนการ
เตรียมการและการบรรจุหีบห่อแล้ว 

๑.๓  ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัย และประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับงำนด้ำนพืชสวนท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์พืชผัก ปี ๒๕๕๕ ของกรมส่งเสรมิการเกษตร พบว่าในปี ๒๕๕๓ 
ประเทศไทยส่งออกพืชผักและผลิตภัณฑ์มีปริมาณ ๕๒๖,๐๗๓ ตัน มูลค่า ๒๐,๐๙๐ ล้านบาท น าเข้าผักและ
ผลิตภัณฑ์ ปริมาณ ๔๔๐,๓๑๔ ตัน มูลค่า ๙,๑๖๕ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัย



๔ 

ในหลายพื้นที่ท าให้เกิดการขาดแคลนผัก เกษตรกรมีปัญหาเรื่องรายได้และการลงทุน แนวโน้มความต้องการใช้
พืชผัก มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเนื่องจากความต้องการส าหรับใช้บริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น (กระแสเรื่องสุขภาพ) 
ปริมาณการส่งออกพืชผักสดและผลิตภัณฑ์ผักเพิ่มข้ึนทุกปี การผลิตของประเทศคู่แข่งในการส่งออกที่ส าคัญ 
ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม มีแนวโน้มการผลิตเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม การผลิตพืชผักส่วน
ใหญ่ก็ยังพบปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น 
 ๑)  ผลผลิตต่ าและมีคุณภาพไม่สม่ าเสมอ มีสาเหตุมาจากการขาดพันธ์ุดี  ใช้พันธ์ุไม่เหมาะสม
กับพื้นที่และฤดูปลูก ขาดความเข้าใจและความตั้งใจในการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการผลิต เกษตรกร
ผู้ผลิตมีความรู้ประสบการณ์หลายระดับ แหล่งผลิตผักกระจัดกระจาย เกษตรกรปลูกผักในลักษณะรายย่อยมาก 
 ๒)  ปริมาณและการกระจายตัวของผลผลิตไม่แน่นอน มีสาเหตุมาจากการผลิตที่ ข้ึนอยู่กับ
ภูมิอากาศ ฤดูกาล ขาดการวางแผน และขาดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต พ่อค้า และผู้ส่งออก 
 ๓)  สารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานในผลผลิต มีสาเหตุมาจากโรค และแมลง แมลงศัตรูพืช 
กฎระเบียบด้านสุขอนามัยของคู่ค้าซึ่งได้ก าหนดกฎระเบียบต่างๆ ส าหรับสินค้าเกษตรที่น าเข้าเข้มงวดมากขึ้น 
(TBT) เกษตรกรขาดความรู้หรือไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง 
 ๔)  ขาดข้อมูลข่าวสารด้านการผลิตและการตลาด มีสาเหตุมาจากข้อมูลไม่ทันเหตุการณ์ 
ข้อมูลไม่ถึงเจ้าหน้าที่ภาคสนามและเกษตรกร เจ้าหน้าที่ไม่ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล และไม่มีการ
ถ่ายทอดข้อมูลจากผู้รู้ 
 ๕)  การผลิตผักที่ปลอดภัยยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค มีสาเหตุมาจากการ
ขาดสิ่งจูงใจ เช่น ราคา ความรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ เกษตรกรไม่รู้ว่ามีสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชอื่นที่ได้ผลดีเท่า 

ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นพืชที่ปลูกเพื่อต้องการดอก ใบ หรือต้น น าไปใช้ประโยชน์ในการ
ประดับตกแต่ง แบ่งออกเป็นไม้ตัดดอก คือ ไม้ดอกที่ปลูกเพื่อตัดดอกจากต้นน ามาใช้ประโยชน์ เช่น ดอก
กุหลาบ เบญจมาศ เยอบีร่า เป็นต้น ไม้ดอกติดกับต้น หมายถึง พันธ์ุไม้ดอกที่ไม่นิยมตัดดอก เนื่องจากดอกไม่มี
ความคงทน เหี่ยวเฉาง่าย เช่น ชบา ทองอุไร ผกากรอง เฟื้องฟ้า เป็นต้น  ไม้ประดับ คือ พันธ์ุไม้ที่ปลูกเพื่อ
ประดับอาคารต่างๆ โดยไม่ค านึงถึงดอกของมัน แต่ให้ความส าคัญกับความสวยงามของรูปทรงล าต้น ใบ ทรง
พุ่ม ทั้งนี้ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับยังไม่กระจายออกไปกว้างขวางแพร่หลายเหมือนการปลูกพืชกลุ่มที่ผ่านมา 
แต่มักจะปลูกในบริเวณใกล้ชุมชนที่เป็นตลาดใหญ่มีอ านาจการบริโภคสูง มีปัจจัยต่างๆ ในการผลิตดี เพราะไม้
ดอกไม้ประดับต้องการดูแลค่อนข้างสูง การขนย้ายผลผลิตต้องท าได้สะดวกรวดเร็ว ไม่เช่นนั้นจะก่อให้เกิด
ปัญหาการสูญเสียของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวได้ง่าย  กล้วยไม้ กุหลาบ ดาวเรือง เบญจมาศ มะลิ และไม้ใบ 
จัดว่าเป็นไม้ดอกไม้ประดับส าคัญที่เกษตรกรนิยมท าการผลิตแพร่หลาย แต่เนื่องจากไม้ดอกไม้ประดับมีความ
หลากหลายตามลักษณะการใช้ประโยชน์ อายุของพืชและการปลูกการปฏิบัติ ดังนั้น  ชนิดและพันธ์ุของไม้
ดอกไม้ประดับจึงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามความนิยมของตลาดและผู้บริโภค โดยมีอิทธิพลจาก
ต่างประเทศเข้ามาแพร่หลายและก าหนดการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดนั้นๆ ตัวอย่าง เช่น การปลูกไม้ดอกไม้
ประดับเมืองหนาวประเภทลูกผสมที่ปลูกจากเมล็ด เช่น หน้าวัว และแอสเทอร์ เป็นต้น 

สถานการณ์ไม้ดอกไม้ประดับของประเทศไทยปัจจบุันมีพื้นที่ปลูกประมาณ ๗๐,๐๐๐ ไร่ และ
ชนดิที่ปลูกมาก คือ กล้วยไม้ ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ รัก เบญจมาศ โดยแหล่งปลูกที่ส าคัญส่วนใหญ่อยู่ในภาค
ตะวันตกและภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี นอกจากนี้ยังกระจายอยู่ใน
ภาคอื่น เช่น นครนายก เชียงใหม่ นครราชสีมา  ผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศ 
แต่ก็มีการส่งออกคิดเปน็มูลค่าประมาณปีละ ๔,๐๐๐ ล้านบาท โดยเป็นกล้วยไม้ตัดดอกประมาณ ๒,๓๐๐ ล้าน
บาท กล้วยไม้ต้น ๔๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๔ พื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเสียหายจากอุทกภัยถึง ๑๐,๐๐๐ ไร่ 
ส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้ต้องหาเงินลงทุนใหม่ และส่งผลกระทบต่อการส่งออกเนื่องจากผลผลิตลดลง 



๕ 

๑.๔  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนพืชสวนท่ี
เป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

๑)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒)  จุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นพัฒนำและวิจัยด้ำนพืชสวน 
 จุดแข็งที่ส าคัญ คือ ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลดีต่อการพัฒนา

ด้านไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับด้วยการวิจัย 
 จุดอ่อนที่ส าคัญมีดังนี้  

(๑) ผลผลิตมีคุณภาพไม่สม่ าเสมอและมีการปนเปื้อนของโรคและแมลง เนื่องจากการ
ผลิตส่วนใหญ่เป็นระบบเปิด และคุณภาพผลผลิตจึงข้ึนกับฤดูกาล รวมทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีความรู้ในการ
บริหารจัดการโรคและแมลงไม่เพียงพอ  

(๒)  ปริมาณผลผลิตไม่สม่ าเสมอเนื่องจากในบางฤดูไม้ดอกไม้ประดับบางชนิดมีปริมาณ
มากจนเกินความต้องการของตลาดท าให้ราคาตกต่ า ขณะที่บางฤดูผลผลิตน้อยจึงมีราคาสูง 

(๓)  ขาดพันธ์ุใหม่ๆ เนื่องจากการพัฒนาพันธ์ุต้องใช้ระยะเวลา เงินทุน ความรู้ และ
ประสบการณ์ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีศักภาพที่จะด าเนินการเอง 

(๔)  ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนเนื่องจากราคาปุ๋ยและสารเคมีแพงข้ึน 
(๕)  แรงงานหายากและมีค่าจ้างสูงข้ึน เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่นิยมท างานใน

ภาคอุตสาหกรรม 
(๖) เกษตรกรขาดข้อมูลการตลาด ท าให้ไม่สามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ

ความต้องการ เนื่องจากไม่มีตลาดกลางและขาดหน่วยงานที่รวบรวมและศึกษาข้อมูลการตลาดเชิงลึก  

๑.๕  นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนพืชสวนท่ี
เป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตระหนักถึงความส าคัญของการบูรณาการด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหลัก เพื่อ
การน าไปใช้ให้เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมในด้านพืชสวนและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถือเป็นแนว
ทางการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ วช. จึงได้น าเนื้อหาส าคัญของพัฒนาพืชสวนที่เช่ือมโยงสู่ท้องถ่ิน รวมทั้งการ
บริหารจัดการการเรียนรู้การถ่ายทอดผลงานวิจัยลงสู่ระบบชุมชนท้องถ่ิน โดยใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์การ
วิจัยรายประเด็นด้านพืชสวน เพื่อใช้สนับสนุนและแก้ปัญหาการด้านพืชสวนมาประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่างๆ 
ของประเทศ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ฯลฯ ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพืช
สวน วช. ได้ยึดเนื้อหาของแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญเพื่อความสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศที่เป็นปัจจุบัน คือ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล ปี ๒๕๕๔  และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕–๒๕๕๗  โดยที่ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพืชสวนจะสอดคล้องและเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ประเทศ จะเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ในประเด็นหลักด้านเกษตร มีแนวทางการด าเนินการด้านการ าก
หนดพื้นที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินค้าเกษตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 



๖ 

ความเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ในแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
ฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ส าหรับความเช่ือมโยงกับนโยบายรัฐบาล ปี ๒๕๕๔ คือ นโยบาย
เศรษฐกิจ ในนโยบายเฉพาะด้าน นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ในหัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธ์ุฯ   

ส าหรับความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม  รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ ปี 
๒๕๕๖ คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  เรื่องของ
แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  และยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัยและนวัตกรรม เรื่องของแผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  และแผนงานส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย และสุดท้าย คือ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ ปี ๒๕๕๗ เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและ
สร้างมูลค่าภาคการเกษตร นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  

  
๒. วิสัยทศันก์ำรวิจัย 

 เป็นผู้น าการผลิตพชืสวนของอาเซียนสูต่ลาดโลกด้วยผลผลิตหลากหลายที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 
๓. พันธกิจกำรวิจัย 

๓.๑ สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาพืชสวนพันธ์ุใหม่ และค้นหาพืชสวนชนิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงอย่าง
ต่อเนื่อง 

๓.๒ เสริมสร้างขีดความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพืชสวน 
และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพพืชสวนอย่างต่อเนื่อง 

๓.๓ ด าเนินงานวิจัยที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค ผู้ส่งออก โดยค านึงถึงห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain) ทั้งระบบ 

 
๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

 กำรวิจัยและพฒันำด้ำนพืชสวน (ไม้ผล พืชผกั และไม้ดอกไมป้ระดบั) 
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๑ การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตพืชสวนที่มีศักยภาพส าหรับการส่งออกมากข้ึน 

โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่  
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๒ การวิจัยเชิงนโยบาย 
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๓ การปรับปรุงพันธ์ุ ค้นหาพันธ์ุพืชสวนชนิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๔ การแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วน 
 
 



๗ 

๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
๕.๑ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณค่า และมูลค่าผลผลิตพืชสวนที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งออก 

รวมทั้งการคิดค้นระบบการผลิตพืชรูปแบบใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมในการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยว 
๕.๒ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ส าหรับรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปผลักดันหรือ

ขับเคลื่อนให้พืชสวนมีศักยภาพเพิ่มข้ึน หรือส่งผลกระทบต่อ Value Chain ใน    วงกว้าง 
๕.๓ เพื่อให้ได้พืชสวนพันธ์ุใหม่ หรือชนิดใหม่ ทั้งไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับที่มีศักยภาพสูง 

ส าหรับการส่งออก เหมาะส าหรับภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทย (Global warming) 
๕.๔ ยุทธศาสตร์วิจัยมุ่งแก้ไขปัญหาที่ เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก เช่น ปัญหาสารเคมีตกค้าง

ปนเปื้อนในผลผลิต สารเคมีปนเปื้อนจากดิน และน้ า ปัญหาแมลง หรือไข่แมลงติดหรือปนเปื้อนไปกับผลผลิต 
 

๖. ผลผลติและผลลพัธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 
๖.๑ ผลผลิต 
 ๑) เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยและองค์ความรู้ด้านพืชสวน 
 ๒) เชิงคุณภาพ คือ การน าผลการศึกษาวิจัยและองค์ความรู้ด้านพืชสวนไปใช้ประโยชน์ 
๖.๒ ผลลัพธ์ 
 หน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษามีการใช้องค์ความรู้ด้าน

พืชสวนอย่างเป็นรูปธรรม 
๖.๓ ตัวชี้วัด 
 ๑) จ านวนข้อเสนอวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น

ด้านพืชสวน 
 ๒) ผลการวิจัยและนวัตกรรมการวิจัยที่สอดคล้องเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การวิจัยราย

ประเด็นด้านพืชสวน 
๖.๔  เป้ำหมำย 

ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและการส่งออกด้านพืชสวนที่ยั่งยืน 
 

๗. หน่วยงำนหลกัและเครอืข่ำยที่ส ำคญัที่เกี่ยวข้อง 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน องค์กรส่วน
ท้องถ่ิน เป็นต้น 

๗.๑  หน่วยงำนหลัก 
๑)  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
๒) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
๓) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๔) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
๕) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๖) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 
 



๘ 

๗.๒  หน่วยงำนเครือข่ำยท่ีส ำคัญ 
๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๒) สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน  

 

๘. แผนงำนวิจัยหลกัและกรอบเวลำ 
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๑  การเพิ่มประสทิธิภาพการผลติพืชสวนที่มีศักยภาพส าหรบัการสง่ออกมากข้ึน 

โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่  
แผนงำนวิจัยท่ี ๑ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส าหรับการส่งออก (เช่น การผลิต

ไม้ผลนอกฤดู การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพผลผลิต) 
แผนงำนวิจัยท่ี ๒ การวิจัยเพื่อเพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑ์ เช่น การแปรรูป การสร้างคุณค่าด้าน

อาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยาฯ 
แผนงำนวิจัยท่ี ๓  การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระบบควบคุม หรือการปลูกพืช

ในโรงเรือน เช่น พืชผัก 
แผนงำนวิจัยท่ี ๔  การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรส าหรับหลังการเก็บเกี่ยว 

 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๒  การวิจัยเชิงนโยบาย  
แผนงำนวิจัยท่ี ๑  การวิจัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิต  และเครือข่ายการผลิต

มุ่งเน้นความต้องการของตลาดและผู้บริโภค 
แผนงำนวิจัยท่ี ๒  การวิจัยเชิงนโยบาย กฏระเบียบ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Seed 

Hub ของ ASEAN (พืชผัก) 
แผนงำนวิจัยท่ี ๓  การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการตลาด 
แผนงำนวิจัยท่ี ๔  การวิจัยเพื่อการคาดการณ์ล่วงหน้าผลผลิต ปัญหาโรคแมลง ปัญหา

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปที่ส่งผลต่อผลผลิต ฯลฯ เพื่อการตัดสินใจของรัฐบาล 
แผนงำนวิจัยท่ี ๕  การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อการส่งออกที่ปลอดภัย

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนงำนวิจัยท่ี ๖  การวิจัยเพื่อการก าหนด Zoning การปลูกพืชสวนที่เหมาะสม 

  

 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๓ การปรับปรุงพันธ์ุ และค้นหาพันธ์ุพืชสวนชนิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง  
แผนงำนวิจัยท่ี ๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาพันธ์ุพืชสวน การปรับปรุงพันธ์ุ การคัดเลือก การทดสอบ

พันธ์ุ การกระจายพันธ์ุ และการรักษาเช้ือพันธ์ุ 
แผนงำนวิจัยท่ี  ๒ การวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุ (พืชผัก) เช่นการสร้าง brand 

เมล็ดพันธ์ุพืชผักของประเทศไทยเพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก การคิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสม 
 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๔ การแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วน  
แผนงำนวิจัยท่ี ๑  การวิจัยวิธีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่เป็นอุปสรรคในการส่งออก เช่น 

เพลี้ยไฟในกล้วยไม้ 
แผนงำนวิจัยท่ี ๒ การวิจัยเพื่อการบริหารศัตรูพืช โดยเน้นมาตรฐานความปลอดภัยจาก

สารเคมี  
แผนงำนวิจัยท่ี ๓ การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตพืชสวนในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป (Global 

warming) 



๙ 

๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยทุธศำสตร์/กลยทุธ์กำรวิจัย 
๙.๑  รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการวิจัยด้านพืชสวนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับอย่างจริงจัง จัดสรรงบประมาณ เพื่อการวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
๙.๒ หน่วยงานบริหารงานวิจัยมีการบริหารงบประมาณเพื่อการวิจัยด้านพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก 

และไม้ดอกไม้ประดับ) อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ   
๙.๓ หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือบูรณาการการด าเนินการวิจัยภายใต้

ยุทธศาสตร์การวิจัยเดียวกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
๙.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอก 

ไม้ประดับ) มีการประสานความร่วมมือน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างจริงจัง 
 

๑๐. แนวทำงกำรขบัเคลือ่นยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพืชสวนแล้ว จะมีการก าหนด

แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาวเพื่อให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ มีความ
เช่ือมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล  มีการก าหนดหน่วยงานและ
บุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนด าเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยระยะ
ต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์การ
วิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพืชสวนจะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและองค์กรจ านวนมาก

และเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน 
(Inter-Sector Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social 
Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ในการด าเนินการการพัฒนาสังคม
ออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอข้อมูลการวิจัย
ระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และ

ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจ านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มีการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะน าไป
พัฒนารูปแบบด้านพืชสวนต่อไป 

 
 



๑๐ 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านพืชสวนตั้งแต่ข้ันตอนการเริ่มต้นการท าวิจัย 
โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะผลการวิจัย 
นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  

 
๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล/กลยุทธ์กำรวิจัย 
 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนในการน ายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพืชสวนไปสู่การปฏิบัติ 
และเพื่อรับรู้ผลส าเร็จของการด าเนินงานยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพืชสวนด้วยการบริหารจัดการ
ระบบส าหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระหว่างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างทันท่วงที จ าเป็นต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้การบริหารจัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและ
ประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ การประเมินก่อนด าเนินการวิจัย (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอ
การวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด าเนินการวิจยั (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปญัหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่ 
 ๑๑.๓ การประเมินผลหลังด าเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงาน
ด าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย  
 
๑๒. กำรวิจัยและพฒันำด้ำนพืชไร่ (ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชอำหำรสตัว์ พืชทดแทนนำ) 
 ๑๒.๑ การวิจัยเพื่อลดปัญหาการผลิตข้าวโพดในพื้นที่ลาดชัน 
 ๑๒.๒ ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งที่ดินทดแทนการปลกูข้าวโพดในพื้นที่ป่า 
 ๑๒.๓ การวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าวโพด 
 
๑๓. ผลผลิต 
  ๑๓.๑ แนวทาง/รูปแบบการจัดต้ังศูนย์ปรบัปรุงพันธ์ุพืชแห่งชาติ/ศูนย์กลางเมล็ดพันธ์ุพืชสวนแห่ง
เอเชีย 
  ๑๓.๒ พันธ์ุพืชใหม่ที่ตลาดต้องการซึ่งมีศักยภาพในการแข่งขันและส่งออก 
  ๑๓.๓ รูปแบบการบริหารจัดการสวนไมผ้ลที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 
และรปูแบบการจัดการภายในโรงเรือนที่เหมาะสมกับชนิดของพืช 
  ๑๓.๔ เทคโนโลยีในการเก็บรักษาและยืดอายุผลิตผล และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่เพือ่สร้างโอกาส
ทางการค้า 
  ๑๓.๕ ต้นแบบเครื่องจักรกลและอปุกรณ์หลังการเกบ็เกี่ยว 
  ๑๓.๖ รูปแบบหรือกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูเ่กษตรกรที่มคีวามสอดคล้องกับภูมสิังคมแต่ละ
ท้องถ่ินก่อให้เกิดการรวมกลุม่เพือ่สร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรการผลิต 



๑๑ 

  ๑๓.๗ แนวทาง/รูปแบบการลดปัญหาการผลิตข้าวโพดในพื้นที่ลาดชัน และการบริหารจัดการแหล่ง
ที่ดินทดแทนการปลูกข้าวโพดในพื้นทีป่่า 
  ๑๓.๘ พืชทดแทนการปลูกข้าวโพด 
  

 
 

 


