
 
 
  

ประกาศสาํนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
เรื่อง การรบัขอ้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนบัสนุนทนุวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 

ประจําปีงบประมาณ 2558 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานภายใต้การ
กํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพันธกิจในการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร 
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร ซึ่งผลจากการวิจัยสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย โดยนักวิจัยสามารถย่ืนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สวก. ได้ในทุกด้านโดยมีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีชัดเจนสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศได้โดยตรง 

ทั้งน้ีในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สวก. ได้กําหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอ
โครงการทั้งหมด 10 กรอบการวิจัย ได้แก่ 1. กรอบการวิจัยและพัฒนาด้านการประมง 2. กรอบการวิจัยและ
พัฒนากุ้งทะเล  3. กรอบการวิจัยและพัฒนาปลากะรัง 4. กรอบการวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ 5. กรอบการวิจัย
และพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6. กรอบการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร 
7. กรอบการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่การเกษตรบริเวณอ่าวไทยตอนบน (อ่าวไทยรูปตัว ก) 8. กรอบการวิจัยและ
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ 9. กรอบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเกษตร และ 10.กรอบการ
ขยายผลโครงการวิจัยจากระดับต้นแบบสู่ระดับที่พร้อมใช้งาน ต้ังแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 
2558 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27-28 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) พ.ศ.2546 จึงประกาศกําหนดกรอบการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุน
วิจัยด้านการเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดกรอบการวิจัยมีดังน้ี 

1.  กรอบการวิจัยและพัฒนาด้านการประมง  
เป้าหมาย : ประเทศไทยสามารถผลิตสินคา้ประมงเชิงพาณิชย์ที่มีประสทิธิภาพอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์การวิจัย 
1.1 การปรับกฎระเบียบเพื่อการทําประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอย่างย่ังยืน  

วัตถุประสงค์ 
มีข้อมูลในการกําหนดหรือทบทวนมาตรการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทํา

การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า เพ่ือให้มีการดําเนินการอย่างรับผิดชอบ และลด
ปัญหาการกีดกันทางการค้า 
ประเด็นวิจัย 

1. การวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือปรับปรุง หรือกําหนดมาตรการรองรับผลกระทบ
จากการเปิดการค้าเสรีของสินค้าประมง 

2. การวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับกฎระเบียบ อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา
มาตรการการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTB) ต่อการส่งออกสินค้าประมง 



3. การวิจัยเพ่ือหาแนวทางการจัดการ และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรประมงที่เสื่อม
โทรม และการวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการใช้ทรัพยากรทาง
ประมงอย่างย่ังยืน เช่น การวิจัยแหล่งทําการประมงนอกน่านนํ้า การจับสัตว์นํ้าแบบ 
Non-IUU fishing การใช้เคร่ืองมือประมงที่ถูกกฎหมาย การพัฒนาวิธีการจับสัตว์นํ้าที่ลด
ปริมาณลูกสัตว์นํ้าเศรษฐกิจ เป็นต้น 

4. การวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือแก้ไข หรือปรับปรุงวิธีการทําการประมงอย่างย่ังยืน 
5. การวิจัยศักยภาพแหล่งนํ้าต่อการรองรับปริมาณการเล้ียงสัตว์นํ้าเพ่ือกําหนด

มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
6. การวิจัยและจัดทํานโยบายเพ่ือส่งเสริมเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์นํ้าด้วยระบบ

นํ้าหมุนเวียน และการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพ่ือความ
ย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1.2  การจัดการระบบการผลิตสัตว์น้ํา (สัตว์น้ําจืด สัตว์น้ําชายฝั่ง ปลาสวยงาม พรรณไม้น้ํา) 
วัตถุประสงค ์

มีเทคโนโลยีการผลิตสัตว์นํ้าที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์ 
ประเด็นวิจัย 

1. การวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธ์ุ การเพาะพันธ์ุ การอนุบาล และการเลี้ยงสัตว์
นํ้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สัตว์นํ้าที่ใกล้สูญพันธ์ุ หรือสัตว์นํ้าที่มีศักยภาพทางการตลาด 

2. การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า การ
พัฒนาวัตถุดิบทดแทนปลาป่น  

3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือป้องกันและรักษาโรคสัตว์นํ้าที่สําคัญ 
4. การวิจัยและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  
5. การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ทางการประมงเพ่ือทดแทนแรงงาน 
6. การวิจัยเพ่ือประเมินศักยภาพของแหล่งนํ้า ให้สัมพันธ์กับปริมาณการเลี้ยง

สัตว์นํ้า รวมท้ังการวิจัยเพ่ือจัดการความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มี
ผลต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และแนวทางการแก้ไข 

1.3  การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงและเศษเหลือทิ้ง 
วัตถุประสงค ์

มีเทคโนโลยีการแปรรูปผลติภัณฑ์ประมงทีไ่ด้มาตรฐาน และมีศักยภาพทางการค้า 
ประเด็นวิจัย 

1. การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
2. การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งทางการประมง 
3. การวิจัยและพัฒนามาตรฐานการผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงเพ่ือการส่งออก 
4. การวิจัยเพ่ือหาสาเหตุ และวิธีการป้องกันสารปนเป้ือน สารต้องห้าม หรือ

จุลินทรีย์ฯ ในผลิตภัณฑ์ประมงเพ่ือการส่งออก 
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2. กรอบการวิจัยและพัฒนากุ้งทะเล  
เป้าหมาย : ประเทศไทยสามารถกลับมาผลิตกุ้งอย่างน้อย 500,000 ตัน/ปี ภายใน 5 ปี 
กลยุทธ์การวิจัย 
2.1  การแก้ไขปัญหาโรคตายด่วน เพื่อให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยกลับคืนสู่สถานะการเป็น

ผู้นําด้านการผลิตและการส่งออกโดยเร็ว 
วัตถุประสงค์ 

มีแนวทาง มาตรการหรือวิธีที่เหมาะสมในการจัดการโรคตายด่วน 
ประเด็นวิจัย 

1. การวิจัยเพ่ือหาแนวทางการบริหารจัดการพ่อแม่พันธ์ุกุ้งขาวให้มีความ
หลากหลายของสายพันธ์ุกุ้งในประเทศไทย 

2. การวิจัยเพ่ือลดความเสี่ยงของการปนเป้ือนของเช้ือก่อโรคในระบบตลอด
สายการผลิตกุ้ง (พ่อแม่พันธ์ุ โรงเพาะฟักและบ่อเลี้ยง) 

3. การวิจัยเพ่ือหาแนวทางการบริหารจัดการ/มาตรการควบคุมและป้องกันโรคตายด่วน 
2.2 การพัฒนาองค์ความรู้ในระบบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

วัตถุประสงค์ 
มีองค์ความรู้ในด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เพ่ือให้เกษตรกรสามารถป้องกัน

ความสูญเสียอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการเกิดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นวิจัย 

1. การวิจัยและพัฒนาอาหารสําเร็จรูปสําหรับพ่อแม่พันธ์ุกุ้ง เพ่ือลดความเสี่ยง
การปนเป้ือนของเช้ือโรคที่มากับอาหารสด 

2. การศึกษาปริมาณและชนิดของเช้ือแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารของกุ้ง 
3. การศึกษาผลการใช้จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ (probiotics) ต่อการเปลี่ยนแปลง

ของคุณภาพนํ้า และการยับย้ังเช้ือแบคทีเรียก่อโรคในบ่อเลี้ยงกุ้ง 
4. การศึกษานิเวศวิทยาและกระบวนการที่เก่ียวข้องกับวัฎจักรชีวธรณีเคมี 

(Biogeochemical cycle) ภายในบ่อเลี้ยงกุ้ง 
5. การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากธรรมชาติสําหรับควบคุมการเกิดโรค 
6. การศึกษากลไกการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าอย่างกะทันหันจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
7. การศึกษาเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของเช้ือก่อโรค            

(การแพร่กระจายในพ้ืนที่ใหม่ รูปแบบการถ่ายทอดยีนก่อโรคเข้าสู่แบคทีเรีย ) 
8. การวิจัยและพัฒนาสายพันธ์ุกุ้งอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพ

ภูมิอากาศของประเทศไทย 
9. การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับกุ้งขาวสายพันธ์ุต่างๆ 
10. การศึกษาความสัมพันธ์ของ Genotype และ Phenotype กับ ADG ของ   

แต่ละสายพันธ์ุและปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละช่วงเวลา 
11. การศึกษาเพ่ือเฝ้าระวัง แนวทาง/มาตรการการจัดการและการป้องกันโรค  

อุบัติใหม่ 
 



3.  กรอบการวิจัยและพัฒนาปลากะรัง 
เป้าหมาย  

1. เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตปลากะรังไม่ตํ่ากว่าปีละ 200 ล้านบาท  
2. ลดการนําเข้าลูกปลาจากต่างประเทศไม่ตํ่ากว่าปีละ 10 ล้านบาท  

กลยุทธ์การวิจัย 
3.1  การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะพันธุ์  การอนุบาล และการเลี้ยงปลากะรัง 

วัตถุประสงค์ 
1. มีเทคโนโลยีการเตรียมพ่อแม่พันธ์ุปลากะรังให้มีความสมบูรณ์เพศพร้อม

สําหรับการเพาะพันธ์ุ 
2. อัตรารอดตายของลูกปลากะรังวัยอ่อนเพ่ิมขึ้นจาก 10% เป็น 30% 

ประเด็นวิจัย 
1. การศึกษาการกระตุ้นพ่อแม่พันธ์ุปลากะรังให้มีความสมบูรณ์เพศพร้อม

สําหรับการเพาะพันธ์ุ 
2. การวิจัยและพัฒนาอาหารสําเร็จรูปสําหรับพ่อแม่พันธ์ุปลากะรัง 
3. การวิจัยเพ่ือปรับปรุงพันธ์ุปลากะรังให้การมีเจริญเติบโตดี และต้านทานโรค 
4. การวิจัยปัจจัยที่มีผลต่ออัตรารอดตายของลูกปลากะรังในระยะวิกฤต (ระยะ

ก่อนเกิด spine) 
5. การวิจัยและพัฒนาวัคซีนสําหร้บป้องกันโรคระหว่างการอนุบาล และการ

เลี้ยง เช่น Viral Nervous Necrosis (VNN), โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย Vibrio 
vulnificus 

6. การวิจัยและพัฒนาอาหารมีชีวิตและอาหารสําเร็จรูปสําหรับการเลี้ยงลูกปลา
ระยะต่างๆ 

3.2  การบริหารจัดการหลังการจับ และการตลาดปลากะรัง 
วัตถุประสงค ์

1. มีวิธีการขนส่งปลากะรังที่มีชีวิตได้ยาวนานขึ้นถึง 24 ช่ัวโมง 
2. มีข้อมูลสถานการณ์การผลิตปลากะรัง ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลา

กะรัง การตลาด โลจิสติกส์ รูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่เหมาะสม รวมท้ังปัจจัยที่มี
ผลต่อการผลิตการตลาด ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงปลา
กะรัง 
ประเด็นวิจัย 

1. การศึกษาวิธีการขนส่งปลากะรังมีชีวิตได้ยาวนานถึง 24 ช่ัวโมง 
2. การศึกษาทศิทางในการขยายตลาดปลากะรังในเชิงพาณิชย์ 

 

4.  กรอบการวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ 
เป้าหมาย : ประเทศไทยเป็นผู้นําในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 
กลยุทธ์การวิจัย 
4.1  การพัฒนาการปรับปรุงชนิดและพันธุ์ปศุสัตว์ที่สําคัญทางเศรษฐกิจ 



วัตถุประสงค์ 
ได้พันธ์ุปศุสัตว์ที่ให้คุณภาพสูง ตรงกับความต้องการของตลาด 

ประเด็นวิจัย 
1. การวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงสายพันธ์ุสัตว์ให้มีคุณภาพเนื้อตรงตาม

ต้องการของตลาด 
2. การศึกษาและพัฒนาพันธุกรรมที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงเขตร้อนช้ืน 

เพ่ือให้ได้พันธ์ุสัตว์ที่เหมาะสมกับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
3. การวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ที่ให้ผลผลิตสูง 
4. การวิจัยและพัฒนาการแยกเพศนํ้าเช้ือ 

4.2  การพัฒนาระบบการจัดการฟาร์ม 
วัตถุประสงค์ 

ได้ระบบการจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพสามารถลดการสูญเสียจากการเกิดโรค 
ประเด็นวิจัย 

1. การศึกษาวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการควบคุมโรค (การเคล่ือนย้าย นําเข้า 
ส่งออก และการลักลอบขนส่งสินค้าปศุสัตว์) 

2. การวิจัยและพัฒนามาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุบัติใหม่ 
3. การวิจัยและพัฒนากระบวนการกําจัดโรค 
4. การวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ราคาถูกทดแทนอาหารท่ีมีราคาแพง หรือ

อาหารคุณภาพสูง (Premium grade) เพ่ือส่งเสริมคุณภาพเนื้อของสัตว์ให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด 

5. การวิจัย พัฒนา และปรับปรุงระบบการผลิตสัตว์ ให้เหมาะสมต่อเกษตรกร
ขนาดเล็ก – ขนาดกลาง ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เช่น ลดแรงงาน ลดต้นทุน เป็นต้น 

4.3  การพัฒนาส่งออก/ผลิตภัณฑ์ 
วัตถุประสงค์ 

ได้สินค้าและผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ที่มีมูลค่าเพ่ิม 
ประเด็นวิจัย 

1. การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือรักษาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือส่งออกในประเทศกลุ่มอาเซียน 
3. การศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสินค้าปศุสัตว์ รวมทั้งการศึกษาเพ่ือต้ัง

รับและเตรียมความพร้อมของสินค้าปศุสัตว์ทั้งการนําเข้า-ส่งออก ภายใต้ FTA และ 
AEC  

 

5. กรอบการวิจัยและพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เป้าหมาย : ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอาเซียนและ

สามารถผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีปริมาณเพียงพอและ
มั่นคง (4 ล้านตันต่อปี) 

กลยุทธ์การวิจัย 
5.1  การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 



วัตถุประสงค์ 
ประเทศไทยมีพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ดี เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ประเด็นวิจัย 
1. พัฒนาพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ปลูก เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต 
5.2  ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ 

วัตถุประสงค์ 
1. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอาเซียน 
2. สามารถขยายกําลังการผลิตเมล็ดพันธ์ุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ช่วยเกษตรลดค่าใช้จ่ายในการผลิตเมล็ดพันธ์ุ 

ประเด็นวิจัย 
1. พัฒนาการกระบวนการผลิตเมล็ดพันธ์ุในได้คุณภาพมาตรฐาน 
2. พัฒนาและวิจัยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดลูกผสม 
3. งานวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือสามารถให้ภาครัฐสามารถผลักดันส่งเสริมให้ประเทศ

ไทยเป็นศูนย์กลางของเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอาเซียน 
5.3 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
2. ได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคณุภาพ 
3. สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 

ประเด็นวิจัย 
1. การวิจัยเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่ที่เหมาะสมและการใช้เทคโนโลยีที่เฉพาะพ้ืนที่

ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด 
2. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือรักษาคุณภาพผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะ

ปัญหาเรื่องอะฟลาทอกซิน (การเลื่อนฤดูปลูก, การควบคุมความช้ืน, การขยายพ้ืนที่ปลูก
หลังนา, การใช้จุลินทรีย์ และการใช้เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว) 

3. การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองจักรสําหรับการเก็บเก่ียว 
4. การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหรือการร่วมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือทํา

นวัตกรรมบริการ (innovation service) 
5.4 การแก้ไขปัญหาบุกรุกพืน้ที่ป่าสงวน 

วัตถุประสงค ์
ประเทศไทยสามารถบรหิารจัดการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุม้ค่า 

ประเด็นวิจัย 
1. การวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตในพ้ืนที่ปลูกร่วมกับการใช้เทคโนโลยี

การผลิตที่เหมาะสมเฉพาะพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนพื้นที่ที่มี
การบุกรุก 

 
 
 



6.  กรอบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร 
เป้าหมาย : เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร

ที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและลดการใช้แรงงาน ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาการเกษตรของประเทศ 

กลยุทธ์การวิจัย 
6.1  การวิจัยนวัตกรรมสาํหรับพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร 

และ/หรือ อุปกรณ์การเกษตรให้สอดคล้องกับการความต้องการของผู้ใช้ 
วัตถุประสงค ์

ได้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์นวัตกรรมในการปรับปรุงการผลิตเคร่ืองจักรฯ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และสามารถทํางานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ 
ประเด็นวิจัย 

1. พัฒนาเคร่ืองจักรกลที่ใช้พลังงานทางเลือก 
2. พัฒนาเครื่องจักรกลเอนกประสงค์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (ใช้งานได้หลาย

วัตถุประสงค์) 
3. พัฒนาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์การเกษตร เน้นผลิตภัณฑ์ 7 กลุ่ม ได้แก่                

1) อุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ 2) ระบบนํ้า 3)เครื่องยนต์ต้นกําลัง 4)เคร่ืองจักรกล
ขนส่ง 5)รถไถเดินตามและอุปกรณ์ต่อพ่วง 6)เคร่ืองเก็บเกี่ยวผลผลิต และ 7)เคร่ืองอัด
ฟาง 

6.2  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับระบบ Smart Farming และ/หรือ 
การผลิตในระบบปิด   
วัตถุประสงค์ 

ได้ต้นแบบของระบบ Smart Farming และการผลิตในระบบปิด 
ประเด็นวิจัย 

1. พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดทําข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตรายสินค้า เพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดการการผลิต (ระบบพยากรณ์) 

2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร
ต้นแบบ เพ่ือรองรับระบบ Smart Farming และ/หรือ การผลิตในระบบปิด  

3. วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลที่จําเป็น (Sensor) ระบบประมวลผล 
และสั่งการในระบบการผลิต (Control)   

4 .  วิ จั ยและพัฒนาการจัดการการผลิต ในแปลง  และห รือ  โรง เรื อน 
(นอกเหนือจากระบบอัตโนมัติ) 

5. วิจัยและพัฒนาระบบควบคุมเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร 
แบบอัตโนมัติ (ดาวเทียม) 

6.3  การวิจัยรูปแบบการผลิตทางการเกษตร เพื่อให้มีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
และอุปกรณ์การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค ์

ได้รูปแบบการผลิตทางการเกษตรที่ใช้เคร่ืองจักรกลฯอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



ประเด็นวิจัย 
1. วิจัยและพัฒนาการเตรียมพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับเคร่ืองจักร การศึกษาจัดรูป

ที่ดินที่เหมาะสม (พืชไร่) 
2. วิจัยและพัฒนาการเตรียมพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับเครื่องจักร การออกแบบสวน

และรูปทรงต้นไม้ (พืชสวน) 
3. การวิจัยและพัฒนา รูปแบบจ้างการผลิตแบบนวัตกรรมบริการ (Innovation 

service) เพ่ือให้เหมาะสมกับรูปแบบการเกษตรในแต่ละพ้ืนที่ 
 

7. กรอบการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจลุินทรีย์ 
เป้าหมาย : ประชาชน/เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในภาคการผลิตพืช การผลิต

สัตว์ และการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
กลยุทธ์การวิจัย 
7.1  การใช้ประโยชนใ์นภาคการผลิตพืช 

วัตถุประสงค ์
ได้เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ในการจัดการดินและพืชที่ เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน ในพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 
ประเด็นวิจัย 

1.  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการจัดการดิน 
- การวิจัยและพัฒนา Plant Growth Promoting Microorganism (PGPM) 
- การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางด้านธาตุอาหาร
พืชในดินแต่ละชนิด 

- การศึกษาชีวินทรีย์ที่ช่วยในการป้องกันหรือแก้ปัญหาดินที่มีปัญหา 
- การวิจัยและพัฒนาชีวินทรีย์ที่ส่งเสริมสมบัติทางกายภาพของดิน 
- การวิจัยการจัดการดินและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปลูกพืช 

2.  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการจัดการพืช 
- การวิจัยและพัฒนา Plant Growth Regulator (PGR) ที่ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืช 

- การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ที่สามารถควบคุมโรค และ
แมลงศัตรูพืช 

7.2  การใช้ประโยชนใ์นภาคการผลิตสัตว์ (ปศุสัตว์และประมง) 
วัตถุประสงค ์

ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสําหรับทดแทนปลาป่น และได้เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพสําหรับใช้ในภาคการผลิตสัตว์ (ปศุสัตว์และประมง) 
ประเด็นวิจัย 

1. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือผลิตวัตถุดิบทดแทนปลาป่น ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
2. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือผลิตสารสําคัญ/วัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือผลิตสารเสริมในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ 



4. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือผลิตยาและชีวภัณฑ์ เพ่ือการป้องกันและรักษาโรคใน  
ปศุสัตว์และประมง 

7.3 การใชป้ระโยชน์ในด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
วัตถุประสงค ์

ได้เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการภาคการเกษตร และภาค 
อุตสาหกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 
ประเด็นวิจัย 

1. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม 
- การวิจัยและพัฒนาเพ่ือกําจัดหรือบําบัดของเสียภาคการเกษตร 
- การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง/ปรับสมดุลให้กับระบบนิเวศในพ้ืนที่ภาค
การเกษตร  

2. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการแปรรูปอาหาร โภชนเภสัช เครื่องสําอางหรือ
เวชภัณฑ์ 

3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ 
 

8.  กรอบการวิจัยและพัฒนาพื้นที่การเกษตรบริเวณอ่าวไทยตอนบน (อ่าวไทยรูปตัว ก) 
เป้าหมาย : ได้ต้นแบบแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตรให้เหมาะสมกับการผลิต

ทางการเกษตร เ พ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงนิเวศน์เกษตรชายฝั่ ง อัน
เน่ืองมาจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่อ่าวไทยตอนบน (อ่าวไทยรูปตัว ก) 
เพ่ือเสนอต่อภาครัฐใช้เป็นนโยบายในการบริหารจัดการต่อไป 

กลยุทธ์การวิจัย 
8.1  การกําหนดพื้นที่ (Zoning) (พื้นที่น้ําเค็ม น้ํากร่อย และน้ําจืด) เพื่อจําแนกพื้นที่

นิเวศน์เกษตรบริเวณชายฝั่ง 
วัตถุประสงค์ 

ได้ข้อมูลพ้ืนที่ (Zoning) บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (อ่าวไทยรูปตัว ก) 
(นํ้าเค็ม นํ้ากร่อย นํ้าจืด) 
ประเด็นวิจัย 

1. การสํารวจและจัดแบ่งขอบเขตพ้ืนที่การเกษตรตามความเค็ม (นํ้าเค็ม นํ้า
กร่อย และน้ําจืด) 

2. การจัดทําข้อมูล และแผนที่การใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร (พืช 
ประมง และปศุสัตว์) 

3. การวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรบริเวณอ่าวไทยตอนบน (อ่าว
ไทยรูปตัว ก) 

8.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว์) ในแต่ละพื้นท่ี 
(Crop Adaptation) 

วัตถุประสงค์ 
ได้ทางเลือกในการทําการเกษตรที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่และสอดคล้องกับวิถี

ชีวิตชุมชน 



ประเด็นวิจัย 
1. การศึกษาการผลิตสินค้าเกษตรทางเลือกที่มีศักยภาพในการผลิตและทนต่อ

การเปลี่ยนแปลงบริเวณอ่าวไทยตอนบน (อ่าวไทยรูปตัว ก) 
2. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีโอกาสทาง

การตลาดบริเวณพ้ืนที่อ่าวไทยตอนบน (อ่าวไทยรูปตัว ก) 
8.3  การติดตามและพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของแต่ละโซน (พื้นที่น้ําเค็ม น้ํา

กร่อย และน้ําจืด) 
วัตถุประสงค์ 

ได้แบบจําลองการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่แต่ละเขต/พ้ืนที่ ที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ประเด็นวิจัย 

1. การพัฒนาแบบจําลองเชิงพ้ืนที่ของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อภาคเกษตรบริเวณอ่าวไทยตอนบน (อ่าวไทยรูปตัว ก) 

2. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังหรือระบบเตือนภัยจากผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพ้ืนที่บริเวณอ่าวไทยตอนบน (อ่าวไทยรูปตัว ก) 

8.4  แนวทางการบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว์) เพื่อ
รองรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงนิเวศน์เกษตรของพื้นที่การเกษตรบริเวณอ่าวไทย
ตอนบน (อ่าวไทยรูปตัว ก) 
วัตถุประสงค์ 

ได้ทางเลือกในการบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตรที่สอดคล้องกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพ้ืนที่บริเวณอ่าวไทยตอนบน (อ่าวไทยรูปตัว ก) 
ประเด็นวิจัย 

1. การจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตรที่
สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพ้ืนที่บริเวณอ่าวไทยตอนบน (อ่าว
ไทยรูปตัว ก) 

2. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรในพ้ืนที่บริเวณอ่าวไทยตอนบน (อ่าวไทยรูปตัว ก) 

 

9. กรอบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเกษตร  
การสนับสนุนทุนวิจัยที่สร้างสิ่งใหม่ๆ (Open Idea) สร้างความต้องการใหม่ๆ ให้กับ

ผู้บริโภค สร้างทางออกหรือทางเลือกในการพัฒนาสินค้าเกษตร (ครอบคลุมทุกสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพ) 

 

10. กรอบการขยายผลโครงการวิจัยจากระดับต้นแบบสู่ระดับที่พร้อมใช้งาน 
การสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับโครงการของ สวก. เพ่ือขยายผลโครงการจากระดับ

ต้นแบบสู่ระดับที่พร้อมใช้งาน โดยต้องพัฒนาเพ่ือยืนยันเทคโนโลยี/การทดสอบตลาด/ควบคุม
คุณภาพ รวมทั้งขยายขนาดการผลิตเพ่ือให้เกิดการยอมรับ และสามารถผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ต่อไป 

 



1. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย 
สวก. จะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยตามประกาศน้ี และผลการวิจัยที่ได้ต้องมี

เป้าหมายของผลผลิต และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีตัวช้ีวัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนํา
ผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จาก
งานวิจัยโดยตรง 

 

2. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย 
ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
2.1 มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยตามประกาศน้ี 
2.2  ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน และไม่จําเป็นต้องมีหลายข้อ 
2.3  คณะผู้วิจัยมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการทํางานวิจัยในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
2.4  ข้อเสนอโครงการจะต้องมีงบประมาณที่เหมาะสม และระบุขอบเขตของแผนการดําเนินงานพร้อมทั้งมี

ระยะการวิจัยที่ชัดเจน 
2.5  ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็น

รูปธรรม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
2.6  ข้อเสนอโครงการควรมีการร่วมมือระหว่างภาคเอกชน สถาบันวิจัย หน่วยงานของรัฐและมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนเครือข่ายวิสาหกิจ เพ่ือเช่ือมโยงการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อไป 
2.7  ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อเสนอการวิจัยน้ี ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอ่ืน กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการ
ดําเนินงานระหว่างงานเดิม และงานใหม่และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้
นักวิจัยนําทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัยมาดําเนินการวิจัยต่อยอด หาก สวก.ตรวจพบว่า ข้อเสนอการ
วิจัยดังกล่าวได้รับทุนซ้ําซ้อนหรือมีการดําเนินการวิจัยมาแล้ว สวก.ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการ
สนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน 

2.8  กรณีโครงการวิจัย เป็นการดําเนินงานในลักษณะการวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จากหน่วยงานอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าว
โดยระบุงบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
น้ันๆ 

2.9  กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง จะต้องส่งข้อเสนอการวิจัยพร้อมใบรับรองการอนุมัติ
ให้ดําเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ของ
สถาบันหรือมหาวิทยาลัย และกรณีที่นักวิจัยมีการดําเนินการวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม 
(GMO) ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

2.10  กรณีที่เป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันหรือนักวิจัยต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสภาวิจัย
แห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทําการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2550 

2.11  กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าถึง
ทรัพยากรชีวภาพ และการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 

2.12  หัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมทุกท่าน ต้องลงนามรับรองในข้อเสนอการวิจัยให้ครบถ้วน 



3. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีลักษณะดังน้ี 
3.1 มีสัญชาติไทย มีถิ่นพํานักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทํางานมั่นคง 
3.2 มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/ หรือการบริหารจัดการ 
3.3 มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหน่ึงเก่ียวกับการวิจัยในข้อเสนอการวิจัยที่

ขอรับทุนมีศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัยที่จะดําเนินการวิจัยได้
สําเร็จ 

3.4 สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมท้ังสามารถดําเนินการวิจัยให้
แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดอย่างมีคุณภาพ 

3.5 ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดี อธิการบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐที่ผู้อํานวยการ
แผนงานสังกัดอยู่หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าในส่วนของภาคเอกชน ให้ความเห็นชอบและ
รับรอง 

3.6 เป็นผู้มีจริยธรรมตามจรรยาบรรณนักวิจัย 
 

4. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย 
4.1 สวก. จะพิจารณาข้อเสนอการวิจัยตามแนวทางที่ สวก. กําหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะผู้ตรวจสอบ

ทางวิชาการของ สวก. 
4.2 สวก. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบสถานะการรับทุน

และความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย  
4.3 สวก. จะให้ความสําคัญกับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีการระบุผู้ใช้ผลงานวิจัยอย่างชัดเจนหรือมีหลักฐานรองรับ 
4.4 สวก. ขอสงวนสิทธิในการบูรณาการข้อเสนอการวิจัยเป็นแผนงานวิจัยเดียวกันทั้งน้ีหากข้อเสนอการวิจัย

สามารถบูรณาการทางวิชาการร่วมกันได้ 
 

5. การส่งข้อเสนอการวิจัย 
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยโดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านเว็บไซด์ของ

สวก. www.arda.or.th “ย่ืนข้อเสนอและรายงานโครงการวิจัย ARD EPMS” โดยผู้สนใจจะต้องดําเนินการ
ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยและยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบตามแบบเสนอโครงการวิจัยของ สวก. (สามารถ 
Download ได้จากหน้าเว็ปไซด์ของ สวก.)  

A 

 

6. การแจ้งผลการพิจารณา 
การจัดสรรทุนวิจัยประจําปีงบประมาณ 2558 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

จะแจ้งสถานะโครงการและผลการพิจารณาให้นักวิจัยทราบผ่านระบบ ARDA EPMS ที่นักวิจัยได้ลงทะเบียนไว้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  5  มกราคม พ.ศ. 2558 
 
 

(ดร.พีรเดช ทองอําไพ) 
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 


