
ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
เรื่อง กรอบงานวิจัยส าหรับโครงการวิจัยท่ีจะเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวก. 

 
1. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การก ากับดูแลของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ถือก าเนิดจาก  “กองทุนพัฒนางานวิจัยการเกษตรและบุคลากร ” 
(พ.ศ. 2544) โดยไดร้ับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ท าหน้าที่ในการก าหนดกรอบนโยบายงานวิจัยที่จะขอใช้เงินกองทุนฯ 
และบริหารเงินกองทุน ในฐานะหน่วยงานให้การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการเกษตร ให้ทุนสนับสนุน
งานวิจัยแก่หน่วยงานภาครัฐ  สถาบันศึกษา  องค์การเกษตรหรือชุมชน วิสาหกิจชุมชน  และภาคเอกชนหรือนิติ
บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับการวิจัยการเกษตร 

2. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  (องค์การมหาชน ) ได้จัดการประชุมระดมความคิดร่ วมกัน
ระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยีและผู้วิจัยเพื่อก าหนดกรอบหรือแนวทางการวิจัยและโจทย์ วิจัยของส านักงานฯ และน ามาสู่
การประกาศเชิญชวนผู้ สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากส านักงานฯ  
โดยการประชุมดังกล่าวได้บูรณาการความคิดร่ วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1) 
ด้านเวชส าอางเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องส าอาง และ 2) ด้านเครื่องมือ เครื่องจักรกล  และชุดตรวจสอบ
ด้านการเกษตร ซึ่งส านักงานฯ จะเปดิรับขอ้เสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที ่30 มิถุนายน 2555 

3. กรอบการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ 2 หัวข้อ มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 กรอบการวิจัยด้านเวชส าอางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องส าอาง 

(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย  

(1.1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและเสริมความงาม ประกอบด้วย  
(1.1.1) ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิว เช่น ครีมกันแดด, สิว, ฝ้า 
(1.1.2) ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เช่น แป้งทาหน้าและทาตัว, make up 
(1.1.3) ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว เช่น whitening, moisturizer, cleansing, essential oil 

(1.2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่อต้าน ลบริ้วรอย  และชะลอวัย (Anti-Aging) เช่น anti aging, anti 
cellulite 

(1.3) กลุ่มผลิตภัณฑ์บ ารุงเส้นผมและหนังศีรษะ เช่น coloring agent, essential oil 

(2) การเพ่ิมทางเลือกด้านวัตถุดิบ ประกอบด้วย  

(2.1) วัตถุดิบในกลุ่มดิน เช่น ดินเหนียว, โคลน, ดินสอพอง 
(2.2) วัตถุดิบในกลุ่มเกลือ เช่น ดอกเกลือหรือเกสรเกลือ, เกลือตัวผู้, ขี้เกลือ 
(2.3) การเพ่ิมทางเลือกด้านพืชที่มีสารออกฤทธิ์ เช่น ยางพารา, เหง้าหรือกอสับปะรด ฯลฯ 
(2.4) การหาวัตถุดิบทดแทนการน าเข้า เช่น โจโจบา (jojoba) 
(2.5) วัตถุดิบสารสีธรรมชาติ 

(3) ด้านการพัฒนากระบวนการผลิต ประกอบด้วย  

(3.1)  การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดปัญหาโลกร้อนหรือใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (green technology) 



(3.2)  การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบที่มีความสะดวกและพกพาง่าย เช่น เครื่องตรวจผิว
และผม, เครื่องสกัดสารออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ 

(3.3)  การพัฒนากระบวนการผลิต เพ่ือความคงตัวและการยืดอายุผลิตภัณฑ์ 
(3.4)  การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการเติมแต่ง (additive) และการพัฒนาสูตรโดยปราศจาก

ซิลิโคนและสารกลุ่มพาราเบน (paraben) 

(4) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์ ประกอบด้วย 

(4.1)  ผลิตภัณฑ์ก าจัดเห็บหรือหมัดของสุนัขในรูปแบบที่ใช้ง่าย 

(4.2)  การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรที่เป็นพืชพิษ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลง และ
เห็บหรือเหา ส าหรับสัตว์แต่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษยแ์ละสัตว์ 

3.2 กรอบการวิจัยด้านเครื่องมือ เครื่องจักรกล และชุดตรวจสอบด้านการเกษตร 

(1) กลุ่มเครื่องมือ เครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์  

(1.1) กระบวนการผลิตพืช ผัก และไม้ผล 
(1.1.1) เครื่องก าจัดวัชพืชในแปลงนา (ข้าวดีด) พืชไร่และพืชสวน  
(1.1.2) เครื่องตรวจวัดความสุกของผลไม้  
(1.1.3) เครื่องจักรกลส าหรับเก็บเก่ียวผลผลิตทั้งพืชไร่และไม้ผลที่เหมาะกับพืชที่มี

อายุและขนาดต่างๆ กัน  
(1.1.4) เครื่องปอกส าหรับผลไม้ที่มีลักษณะต่างๆ กัน และยังคงรูปลักษณะที่สดและ

สวยงาม เช่น เครื่องปอกทุเรียน, เครื่องคว้านเงาะ  
(1.1.5) เครื่องอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร เช่น เครื่องอบแห้งข้าวเปลือก 
(1.1.6) เครื่องไถกลบ เช่น ฟางข้าว, ตออ้อย 

(1.2) กระบวนการผลิตด้านปศุสัตว์และการแปรรูป 
(1.2.1) เครื่องจักรกลส าหรับท าแห้งในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ เช่น เครื่อง

อบแห้งอาหารสัตว์  
(1.2.2) เครื่องแปรรูปอาหารสัตว์ และเครื่องถนอมอาหารสัตว์ เช่น เครื่องบีบอัด

แท่งอาหารสัตว์ 
(1.3) กระบวนการผลิตด้านการประมง 

(1.3.1) เครื่องจักรกลและเครื่องมือส าหรับธุรกิจการจับสัตว์น้ า เช่น เครื่องมือ
ส าหรับการลากอวน , การออกแบบเครื่องมือที่สามา รถลดการสูญเสียจาก
การจับสัตว์น้ า, เครื่องมือส าหรับคัดแยกขนาด 

(1.3.2) เครื่องจักรกลส าหรับเพ่ิมผลประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น  การเลี้ยง
ปลานิล, การเลี้ยงกุ้ง 

(1.3.3) เครื่องจักรกลหรือเครื่องมือส าหรับการเก็บผลผลิต เช่น เครื่องเก็บกุ้งจากบ่อ  
(1.3.4) เครื่องมือส าหรับการแปรรูปผลผลิตสัตว์น้ า เช่น เครื่องปอกกุ้ง  

(1.4) เครื่องมือส าหรับตรวจวัดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
(1.4.1)  เครื่องมือส าหรับการตรวจวัดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องตรวจวัด

ความชื้นของข้าว, เครื่องชั่งบรรจุภัณฑ์ 



(1.4.2)  การพัฒนาระบบการผลิตและใช้ Remote sensing ช่วยในกระบวนการผลิต 
(1.4.3)  การพัฒนาชุดตรวจสอบร่วมกับการใช้ image processing เพ่ือเพ่ิมความ

แม่นย าในการตรวจสอบ 
(1.4.4)  เครื่องมือส าหรับตรวจจับแมลงและตรวจปริมาณสารตกค้างในผลผลิตทาง

การเกษตร 
(1.4.5)  เครื่องมือส าหรับก าจัดแมลงและสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร  

(2) กลุ่มชุดตรวจสอบ 

(2.1) การพัฒนาประสิทธิภาพของชุดตรวจสอบ 
(2.1.1) ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ เช่น ยาฆ่าแมลง , สารเคมี

อันตราย 
(2.1.2) ชุดตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในอาหาร และวัตถุดิบ 
(2.1.3) ชุดตรวจสอบโรค  แมลงและศัตรูพืชที่ปนเปื้อนกับเมล็ดพันธุ์พืช ต้นพืชที่

น าเข้าจากต่างประเทศ เช่น ตรวจเชื้อไวรัส, เชื้อรา 
(2.1.4) ชุดตรวจสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร 
(2.1.5) ชุดตรวจสอบสารสกัดส าคัญในพืช และสมุนไพร 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 ได้เทคโนโลยีที่สามารถแก้ปัญหา หรือขจัดช่องว่างของการวิจัย  และเป็นความต้องการจากผู้ใช้
เทคโนโลยีโดยตรง อีกท้ังสามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ 

4.2 ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศ  มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง 

5. แนวทางและขอบเขตของการสนับสนุนการวิจัย ประกอบด้วย 3 หัวขอ้ ดังนี้ 

5.1 ระดับงานวิจัยที่ให้ การสนับสนุนทุนครอบคลุมทั้งงานวิจัยพื้นฐานที่มีเป้ าหมายในอนาคตที่
ชัดเจนและการพัฒนาต่ อยอดงานวิจัยที่มีการด าเนินงานส าเร็จแล้ วบางส่ วน เพ่ือขยายผลในระดับผลิตภัณฑ์
ต้นแบบหรือการวิจัยเพื่อขยายผลในระดับ Pilot scale 

5.2 ข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจะต้องไมม่ีความซ้ าซ้อนกับงานวิจัยที่เคยมี 
การท ามาก่อนหรืออยู่ระหว่างการด าเนินการวิจัยของหน่วยงานใดๆ (ยกเว้นการขยายผลตามข้อ 5.1) 

5.3 ผู้สนใจสามารถส่งขอ้เสนอโครงการที่ท่านเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้เพียง 1 ข้อเสนอเท่านั้น 


