
ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

เรื่อง กรอบงานวิจัยส าหรับโครงการวิจัยท่ีจะเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวก. 

1. ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) เป็นหน่วยงำนอิสระภำยใต้กำรก ำกับดูแล
ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือก ำเนิดจำก “กองทุนพัฒนำงำนวิจัยกำรเกษตรและบุคลำกร” 
(พ.ศ. 2544) โดยได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล ท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดกรอบนโยบำยงำนวิจัยที่จะขอใช้เงินกองทุนฯ 
และบริหำรเงินกองทุน ในฐำนะหน่วยงำนให้กำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำงำนวิจัยกำรเกษตร ให้ทุนสนับสนุน
งำนวิจัยแก่หน่วยงำนภำครัฐ สถำบันศึกษำ องค์กำรเกษตร/ชุมชน วิสำหกิจชุมชน และภำคเอกชน/นิติบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยกำรเกษตร 

2. ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) ได้จัดกำรประชุมระดมควำมคิดร่วมกัน
ระหว่ำงผู้ใช้เทคโนโลยีและผู้วิจัยเพ่ือก ำหนดกรอบ/แนวทำงกำรวิจัยและโจทย์วิจัยของส ำนักงำน และน ำมำสู่กำร
ประกำศเชิญชวนผู้สนใจทั้งภำครัฐและเอกชนเสนอโครงกำรวิจัยเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนฯ  โดยกำร
ประชุมได้บูรณำกำรควำมคิดร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน ในหัวข้อต่ำงๆ ดังนี้ 1) ด้ำนอำหำร
ส ำเร็จรูปและกลุ่มงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอำหำรส ำเร็จรูป 2) กำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพ่ือสุขภำพ 
(Functional Foods, Pharma Foods) และกำรใช้สำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพ (Bioactive Compounds) เพ่ือพัฒนำ
ยำ และ 3) ด้ำนกำรผลิตสัตว์เพ่ือเป็นอำหำรและกลุ่มงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตสัตว์ ซึ่งส ำนักงำนจะเปิดรับ
ข้อเสนอโครงกำรตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555  

3. กรอบกำรให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัย ใน 3 หัวข้อ มีรำยละเอียดดังนี้ 

3.1 กรอบการวิจัยด้านอาหารส าเร็จรูปและกลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหารส าเร็จรูป 

 (1) ด้ำนวัตถุดิบ (พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ สัตว์น้ ำ) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ 
  (1.1) กำรรักษำควำมสด และคุณค่ำทำงโภชนำกำร 

(1.2) กำรขจัดสำรปนเปื้อน สำรตกค้ำง เชื้อแบคทีเรีย เชื้อจุลินทรีย์ แมลงศัตรูพืช และ
สำรพิษจำกผลิตภัณฑ์สด 

(1.3) กำรพัฒนำระบบกำรเพำะปลูก และเก็บเกี่ยว เพ่ือรองรับภำวะโลกร้อน 
(1.4) กำรควบคุมแมลง และศัตรูพืช เช่น ลดกำรแพร่พันธุ์ ท ำให้แมลงเป็นหมัน 
(1.5) ควำมมั่นคงด้ำนอำหำร (Food Security) 
(1.6) เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเก่ียว และระบบขนส่งผัก ผลไม้สด 

  (2) ด้ำนกระบวนกำรแปรรูป ประกอบด้วย 4 หัวข้อ 
   (2.1) เทคโนโลยีกำรแปรรูปที่คงคุณค่ำทำงโภชนำ เนื้อสัมผัส และรสชำติ 

(2.2) กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรแปรรูปอำหำรส ำเร็จรูปในรูปแบบ Food Safety- Green- 
Clean-Health-Quality  

  (2.3) กำรวิจัยและพัฒนำในกำรจัดกำรเชื้อจุลินทรีย์ที่มีผลต่อคุณภำพของผลิตภัณฑ์ 



  (2.4) เทคโนโลยีกำรแปรรูปที่ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดกำรใช้พลังงำน 
  (3) ด้ำนผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 2 หัวข้อ 

(3.1) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่ำรูปแบบใหม่ๆ 
(3.2) กำรเพ่ิมมูลค่ำของเหลือทิ้ง และผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิตในอุตสำหกรรม

อำหำรและเนื้อสัตว์ประเภทต่ำงๆ เช่น น ำเครื่องในสัตว์มำสกัดสำรออกฤทธิ์ กำรใช้
ประโยชน์จำกเปลือกผลไม้ต่ำงๆ  

(4) ด้ำนบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย 2 หัวข้อ 
   (4.1) บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/รีไซเคิล 
   (4.2) บรรจุภัณฑ์ที่สำมำรถคงคุณค่ำทำงโภชนำกำร และยืดอำยุกำรเก็บรักษำ 

3.2 กรอบการวิจัยการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ (Functional Foods, Pharma 
Foods) และการใชส้ารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive Compounds) เพื่อพัฒนายา  

(1)  ด้ำนวัตถุดิบ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ 
(1.1) กำรใช้ประโยชน์จำกวัตถุดิบชนิดต่ำงๆ เพ่ือกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร

หรือมีสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพ เช่น สำหร่ำย เห็ด ลูกยอ สมุนไพรต่ำงๆ  
(1.2) กำรใช้ประโยชน์จำกผลิตผลพลอยได้ทำงกำรเกษตรเพื่อพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์อำหำร

เสริมสุขภำพ 
(1.3) กำรพัฒนำระบบกำรผลิต เพ่ือเพ่ิมศักยภำพวัตถุดิบให้มีปริมำณสำรออกฤทธิ์เป้ำหมำยสูง

และมีควำมสม่ ำเสมอเพ่ือก ำหนดคุณภำพและมำตรฐำนวัตถุดิบ(Standardization) ที่
จะน ำมำใช้ในกำรผลิตอำหำรเสริม 

(2)  ด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ 
(2.1) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ส ำหรับกลุ่มเด็ก เช่น อำหำรเสริมโภชนำกำรและจูงใจเด็กแทนขนมขบ

เคี้ยว อำหำรเสริมป้องกันภูมิแพ้ อำหำรเสริมที่มีผลต่อพัฒนำกำรของสมอง 
(2.2) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กลุ่มวัยท ำงำน เช่น อำหำรเสริมเพ่ือสุขภำพด้ำนควำมสวยงำมและ

กำรควบคุมน้ ำหนัก ปรับภูมิคุ้มกันร่ำงกำย ป้องกันควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรค เช่น ลด
ควำมเครียด ลดคลอเรสตอรอล บ ำรุงสมอง  

(2.3) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้สูงอำยุ และกลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง (โรคไต เบำหวำน หัวใจ ฯลฯ) เช่น  
อำหำรเสริมสุขภำพเพ่ือปรับสมดุลของร่ำงกำย กำรชะลอกำรเสื่อมของอวัยวะต่ำงๆ ได้แก่ 
ไต ตำ กระดูก หัวใจ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ท่ีปรับปรุงสัดส่วนของโปรตีน คำร์โบไฮเดรตที่สมดุล 

3.3 กรอบการวิจัยด้านการผลิตสัตว์เพื่อเป็นอาหารและกลุ่มงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์  

(1) ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกระบวนกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพในกำรเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย 
6 หัวข้อ 



(1.1) กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรในกำรผลิตสัตว์ตั้งแต่ต้นทำงจนถึงปลำยทำงที่ปลอดภัย 
(ปรำศจำกกำรตกค้ำงของสำรเคมีในภำคกำรเกษตร หรือสำรพิษตกค้ำงจำก
จุลินทรีย์) 

(1.2) กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร/กำรเพ่ิมมูลค่ำ/กำรเพ่ิมประโยชน์ของเหลือทิ้งใน
อุตสำหกรรมกำรผลิตสัตว์ 

(1.3) กำรพัฒนำสูตรอำหำรสัตว์ที่เสริมคุณค่ำ/เสริมสุขภำพสัตว์ ที่เหมำะสมในแต่ละช่วง
อำยุ สำมำรถจูงใจ และเพ่ิมกำรเจริญอำหำรให้แก่สัตว์ 

(1.4) กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตอำหำรสัตว์ที่ลดกำรสร้ำงมลภำวะ และลดกำรใช้
พลังงำน  

(1.5) กำรลดระยะเวลำในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเศรษฐกิจ เช่น กำรลดระยะเวลำกำร   
เพำะเลี้ยงปลำนิล 

(2) ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อเพ่ิมปริมำณวัตถุดิบเพ่ือใช้เป็นอำหำรสัตว์ให้มีเพียงพอต่อควำม
ต้องกำร ประกอบด้วย 3 หัวข้อ 

(2.1) กำรพัฒนำพันธุ์พืชกลุ่มท่ีใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอำหำรสัตว์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง  
(2.2) กำรวิจัยพืชกลุ่มเยื่อใยสูงเพ่ือใช้พัฒนำเป็นอำหำรสัตว์  
(2.3) กำรวิจัยหำวัตถุดิบชนิดใหม่ที่มีศักยภำพในกำรผลิตอำหำรสัตว์เพ่ือใช้ทดแทน     

หรือลดกำรขำดแคลน  
(3) ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำกำรผลิตวัคซีนหรือยำรักษำโรคสัตว์ เพ่ือทดแทนกำรน ำเข้ำจำก

ต่ำงประเทศ ประกอบด้วย 1 หัวข้อ 
(3.1) กำรวิจัยและพัฒนำกำรผลิตวัคซีนเพ่ือลดกำรน ำเข้ำและเพ่ือลดกำรใช้ยำปฏิชีวนะใน

อุตสำหกรรมกำรผลิตสัตว์  

4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ   

4.1 ได้เทคโนโลยีที่สำมำรถแก้ปัญหำ/ขจัดช่องว่ำงของกำรวิจัย และเป็นควำมต้องกำรจำกผู้ใช้
เทคโนโลยีโดยตรง อีกท้ังสำมำรถขยำยผลสู่เชิงพำณิชย์ 

4.2 ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำภำคกำรเกษตรและอุตสำหกรรมของประเทศ มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้ำง 

5. แนวทำงและขอบเขตของกำรสนับสนุนกำรวิจัย ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดังนี้ 

                  5.1 ระดับงำนวิจัยที่ให้กำรสนับสนุนทุนครอบคลุมทั้งงำนวิจัยพ้ืนฐำนที่มีเป้ำหมำยในอนำคตที่
ชัดเจนและกำรพัฒนำต่อยอดงำนวิจัยที่มีกำรด ำเนินงำนส ำเร็จแล้วบำงส่วนเพ่ือขยำยผลในระดับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
หรือกำรวิจัยเพื่อขยำยผลในระดับ Pilot scale  

5.2 ข้อเสนอโครงกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนทุนวิจัยต้องไม่มีควำมซ้ ำซ้อนกับงำนวิจัยที่เคยมี
กำรท ำมำก่อนหรืออยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรวิจัยของหน่วยงำนใดๆ(ยกเว้นกำรขยำยผลตำมข้อ 5.1) 

5.3 ผู้สนใจสำมำรถส่งข้อเสนอโครงกำรที่ท่ำนเป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัยได้เพียง 1 ข้อเสนอเท่ำนั้น 


