
ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

เร่ือง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยใน 

“กรอบงานวิจัยด้านปศุสัตว์” 

 
จากการที่สินค้าปศุสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น ไก่ไข่ ไก่เนื้อ  สุกร  โคเนื้อ และโคนม เป็นสินค้าเกษตร

ส าคัญหนึ่งของประเทศ โดยในระยะ 2-3 ปี ที่ผ่านมามีผลกระทบจากนโยบายการการค้าของประเทศคู่ค้า 
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศคู่แข่ง และการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสภาพแวดล้อม ได้ส่งผลต่อการผลิต
และการค้าปศุสัตว์ของประเทศ ดังนั้นการวิจัยเชิงนโยบายด้านปศุสัตว์จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเพ่ือให้
เกิดแนวทางหรือทิศทางในการพัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์ของประเทศในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรได้จัดท าโครงการกรอบงานวิจัยเชิงนโยบายในสินค้าปศุ
สัตว์ (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ โคนม โคเนื้อ และสุกร) และเปิดรับข้อเสนอโครงการ “กรอบงานวิจัยในสินค้าปศุสัตว์” 

โดยการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยใน “กรอบงานวิจัยในสินค้าปศุสัตว์” ส านักงานจะเปิดรับระหว่างวนัที่ 1 
ตุลาคม 2555 ถึง 30 พฤศจิกายน 2555  

1. กรอบงานวิจัยในสินค้าปศุสัตว์ 
สุกร 

1. ยุทธศาสตรก์รอบการวิจยัด้านการจดัการสุกรและผลิตภัณฑ์ ที่มีผลกระทบต่อการ
ส่งออก 

1.1 การวิจัยการควบคุมและก าจัดโรคสุกร 
เป้าหมาย 

     -  ไดก้ระบวนการควบคมุการเคลื่อนย้ายสุกรเข้า-ออกเขตปลอดโรค / ไม่
ปลอดโรค ที่เหมาะสม และเอื้อในด้านความสะดวก และ ความปลอดภัยทางชวีภาพ 

     -  ไดก้ระบวนการน าเข้า – ส่งออกสุกร และผลติภัณฑ์ที่เหมาะสมส าหรบั
ประเทศกลุ่ม AEC 

      -  ได้กระบวนการป้องกันการลักลอบน าสุกร และผลิตภัณฑ์เข้า-ออกประเทศ 
     -   ได้วิธีการ และสามารถก าจัดโรคสุกรที่เกือบก าจัดได้แล้ว เช่น โรคออเจสกี้  

โรคโพรงจมกูอักเสบในสุกร โรคแท้งติดต่อในสกุร เปน็ตน้ 
    1.2 การวิจัยการฆา่สุกรและแปรรูปผลติภัณฑ์ 

เป้าหมาย 
      -  ได้กระบวนการผลิตเนื้อสุกรอนามัยแบบครบวงจร ตั้งแต่การฆ่า การตัด

แต่ง และการแปรรูป 
       -  ไดรู้ปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการเก็บรักษาและส่งออก 
      -  ได้ข้อมูลผลกระทบ ข้อดีของการท า Branding  ผลิตภัณฑ์สุกรต่อ

การตลาด การบริโภค และการส่งออก 



2. ยุทธศาสตร์กรอบการวิจัยด้านส่งเสริมพัฒนาการผลิตสุกรและผลิตภัณฑ์ครบวงจร 
  2.1 การศึกษาวิจัยกฎระเบยีบที่ไม่เอือ้ หรือเอื้อต่อการส่งออก น าเข้าสุกรและ
ผลิตภัณฑ์ 

เป้าหมาย 
-  ได้ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการน าเข้า และส่งออกสุกรและผลิตภัณฑ์

ในกลุ่มประเทศ AEC 
        -  ได้ข้อมูลและแนวทางการแก้ไข กฎเกณฑ์ และข้อก าหนดที่ไม่เอื้อต่อการ
จัดตั้ง และด าเนินการโรงฆ่าสุกรมาตรฐานในประเทศ 
         -  ได้ข้อมูลและแนวทางการแก้ไข กฎเกณฑ์ และข้อก าหนดที่เป็นอุปสรรคใน
การท าฟาร์มสุกรโดยเฉพาะในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม 
    2.2 การศึกษาวิจัยด้านการตลาดของเนื้อสกุร และผลิตภัณฑ์ 

เป้าหมาย 
      -  ได้ข้อมูลด้านปริมาณความต้องการของตลาดเนื้อสุกร และผลิตภัณฑ์ใน

ประเทศ รวมทั้งในตลาด ประเทศกลุ่ม AEC 
       -  ได้กระบวนการ  และแนวทางการเพิ่มมูลค่าเนื้อสุกร และผลิตภัณฑ์ โดยใช้

กระบวนทางการตลาด และการแปรรูป  ข้อมูลปัญหาที่จะเกิดขึ้น  พร้อมทั้งแนวทางการแก้ปัญหา 
   2.3  การวิจัยด้านปญัหาและอุปสรรคของการผลติสุกรในประเด็นสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
       -  ไดข้้อมูลมลภาวะที่เกดิจากฟาร์มสุกร โรงฆา่สัตว์ โรงงานแปรรปู และ

แนวทางแกไ้ขปญัหาแบบยั่งยืน 
        -  ไดข้้อมูล และข้อก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการยอมรบัมลภาวะด้านกลิ่น และ

เสียง ที่เกิดจากฟาร์มสกุร และแนวทางแก้ไขแบบยั่งยืน 
 

  ไก่ไข่ ไกเ่น้ือ 
1. ยุทธศาสตรก์รอบการวิจยัด้านอาหารและสุขภาพ 

    1.1 การวิจัยเพ่ือพัฒนาด้านอาหารไก่ 
เป้าหมาย 

      - ได้วัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมหรือดีกว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่
ใช้อยู่ในปัจจุบัน และสามารถผลิตเพ่ือการค้าได้อย่างต่อเนื่อง และแข่งขันด้านราคาได้ 

    1.2 การวิจัยเพ่ือการจดัการด้านสขุภาพและโรคไก่ 
เป้าหมาย 

      -  ได้กระบวนการในการควบคุมและก าจัดโรคที่มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติ
ได้จริง พร้อมก าหนดตัวชี้วัด 

      -  ได้ชุดตรวจสอบโรค ที่สามารถตรวจโรคได้รวดเร็ว ต้นทุนต่ า และมี
ประสิทธิภาพ 



2. ยุทธศาสตรก์รอบการวิจยัด้านการแปรรูป การตลาด และการจดัการดา้นกฎหมาย 
    2.1 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการแปรรปูผลิตภัณฑ์ 

เป้าหมาย 
      -  ได้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในระดับ

อุตสาหกรรม 
       -  ได้กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่มีศักยภาพเพ่ือการค้าในประเทศ

และต่างประเทศ 
    2.2 การวิจัยการตลาดผลิตภัณฑ์การคา้ และการลงทุน 

เป้าหมาย 
       -  ได้ข้อมูลเงื่อนไขการน าเข้า-ส่งออกของ AEC และ FTA พร้อมทั้งผลดี-

ผลเสีย และแนวทางการปกป้องอุตสาหกรรมการผลิตไก่และไข่ไก่ของประเทศ ภายใต้เงื่อนไขของ AEC และ 
FTA 

       -  ได้กระบวนการซื้อ-ขาย และได้กระบวนการที่สามารถน ามาปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและยั่งยืนในการแก้ปัญหาราคาเนื้อไก่และไข่ไก่ 

       -  ได้ข้อมูลด้านปัจจัยที่มีผลต่อความผันผวนของต้นทุนการผลิตไก่และไข่ไก่ 
และวิธีการแก้ไข 

       -  ได้ข้อมูลและแนวทางการแก้ไขผลกระทบของสินค้าเนื้อสัตว์ประเภทอื่นต่อ
การบริโภคเนื้อไก่ และไข่ไก่ 

       -  ได้ข้อมูลในการขยายตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตของสินค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ 

       -  ได้วธิีการหรือรปูแบบการรณรงค์ในการเพ่ิมการบริโภคภายในประเทศ ท่ี
เป็นรปูธรรม และเห็นผลจรงิในกรอบเวลาที่ไม่นานจนเกินไป 

    2.3  การวิจัยด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกับการผลิตไก ่
เป้าหมาย 

      -  ได้กระบวนการจดัเกบ็ภาษีส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก ่และระบบการจัดเก็บ
ภาษี ผลิตภัณฑ์แปรรปูจากไก่ 

 
  โคเน้ือ โคนม 

1.ยุทธศาสตร์กรอบการวิจัยด้านอาหารโค และการคดัแยกเพศ 
   1.1 การวิจัยการเพิ่มพูนขอ้มูล ด้านวัตถุดบิอาหาร อาหารหยาบ และการ

ประยุกต์ใช้ในโค 
เป้าหมาย 

     - ไดว้ัตถุดบิอาหารโคที่สะดวกตอ่การขนส่ง เก็บรักษา และ การใชง้าน โดยมี
ต้นทนุที่เหมาะสม 

     -  ได้รปูแบบในการผลติอาหารโคที่สะดวกต่อการขนส่ง เก็บรกัษา และใช้งาน 



    1.2 การวิจัยดา้นการคดัแยกเพศน้ าเชื้อโค 
เป้าหมาย 

      -  ไดว้ิธกีารแยกเพศน้ าเชือ้โคที่มีความแมน่ย าไมน่้อยกวา่ 90 % 
       -  ไดก้ระบวนการผลิตโคระบุเพศในทางปฏิบตั ิ
2. ยุทธศาสตรก์รอบการวิจยัการจัดการโค ด้านการเลี้ยง และนโยบายน้ านมของ

ประเทศ 
    2.1 การวิจัย และพฒันาระบบการเลี้ยงโคครบวงจร และการจดัการขนสง่ 

เป้าหมาย 
       - ได้รปูแบบการเลี้ยงโคที่เหมาะกบัสภาพภูมิอากาศและภูมิสังคม 
       - ได้ข้อมูลจ านวนโคในฟาร์ม (farm size) ที่เหมาะสมส าหรับเกษตรกรราย

ย่อย ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
       - ได้รูปแบบการจัดการฟาร์มที่ให้ประสิทธิภาพการผลิตดีในฟาร์มขนาดต่าง ๆ 
       - ได้ระบบการจัดการ การขนส่งวัตถุดิบ และอาหารโคที่เหมาะสม การขนส่ง

โคที่มีสวัสดิภาพสัตว์(animal welfare) และการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุขอนามัย 
      2.2 การวิจัย ด้านการจัดการเชิงนโยบายน้ านมของประเทศ 

เป้าหมาย 
       - ได้ระบบการบรหิารจดัการนโยบายนมโรงเรียนทีเ่หมาะสม 
       -  ไดร้ะบบการบรหิารจัดการโควต้านมผง  
       -  ไดร้ะบบในการบริหารจัดการนม  
       -   ไดข้้อมูลในการแปรรูป การตลาด และการเพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑ์จากน้ านม 
 

2. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย 
2.1 ต้องมีประเด็นวิจัยตามกรอบงานวิจัยในข้อ 1 
2.2 มีเป้าหมายชัดเจน สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการให้ทุน ตลอดจนแสดงถึง

ศักยภาพในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ชัดเจน 
2.3 ระบุผู้ใช้ผลงานวิจัยอย่างชัดเจนหรือมีหลักฐานรองรับ 
2.4 ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการที่ท่านเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้เพียง 1 ข้อเสนอ

เท่านั้น  
 

3. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
3.1 มีสัญชาติไทย  มีหลักฐานการท างานมั่นคง 
3.2 มีความรู้ความสามารถในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอ

โครงการวิจัยที่ขอรับทุนมีศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัยที่จะด าเนินการ
วิจัยได้ส าเร็จ 



3.3 สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้ง
สามารถด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ 

 
4. การส่งข้อเสนอโครงการ 

4.1 ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการตามแบบข้อเสนอโครงการของสวก. โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.arda.or.th   โดยจัดส่งต้นฉบับข้อเสนอโครงการถึงสวก. ตามที่
อยู่ด้านล่าง จ านวน 5 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลการวิจัย (MS word) กรณีส่งข้อเสนอโครงการทาง
ไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการในลักษณะไปรษณีย์ สวก. จะรับข้อเสนอโครงการที่ประทับตราไม่เกินวันที่  30 
พฤศจิกายน 2555 เท่านั้น  

4.2 ต้องมีหนังสือน าส่งจากหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 
  
 สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2579-7435 ต่อ 3205 

3206 และ 3209 โทรสาร 0-2579-7693 โดยสามารถส่งข้อเสนอไดต้ามที่อยูด่ังนี้ 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 
  เลขที่ 2003 / 61 ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรงุเทพ  10900 

 

http://www.arda.or.th/

