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การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเพื่อขับเคลื่อนภาค
การเกษตรไทยไปสู่อนาคตอย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยยึดหลักบูรณาการการทำงานร่วมกัน และดำเนินการเชิงรุก
เพื่อแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรของประเทศโดยเร่งด่วน รวมถึงการเตรียมมาตรการรับมื อกับสถานการณ์ต่างๆ
ที่กำลังจะเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบกับเกษตรกรและประชาชนโดยตรง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายหลักที่มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ขับเคลื่อนการทำงาน
ด้วย 15 นโยบายหลัก ดังนี้
1. ตลาดนำการผลิต
2. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก
3. การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ Start Up
4. การส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา
5. การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
6. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร
7. การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
8. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
9. การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
10. การประกันภัยพืชผล
11. การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
12. การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
13. การวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย
14. การพัฒนาฐานข้อมูล (Big Data)
15. การประกันรายได้ของเกษตรกร
สำนักงานพั ฒนาการวิจ ัยการเกษตร หรือ สวก. ในฐานะหน่ วยงานภายใต้ การกำกั บดู แลของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินงานด้านการวิจัยการเกษตรที่สนองต่อนโยบายรัฐบาล และ
นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งผลงานวิจัยสามารถนำไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาใน
ทุกด้านจะยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง และคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของ
เกษตรกรให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้เห็นผลอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยในปีงบประมาณ 2565 สวก. ได้ดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในส่วนของการส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย พร้อมทั้งผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวม
ทั้งสิ้น 7 นโยบาย ภายใต้ 8 แผนงาน/โครงการ สรุปผลการดำเนินงาน รายละเอียดตามตารางที่ 1

2
ตารางที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
ลำดับ

นโยบาย กษ.

แผนงาน/โครงการ ของ สวก.

1

ตลาดนำการผลิต

1) การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
สนับสนุนการใช้ระบบตลาด
นำการผลิต อาทิ การขยาย
ช่องทางตลาด การสร้างตลาด
ออนไลน์ การส่งเสริมการ
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตร เป็นต้น

2

ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2

สนับสนุนทุนวิจัยด้านการใช้ระบบตลาดนำการผลิต จำนวน 15
โครงการ งบประมาณรวม 21.93 ล้านบาท อาทิ
1. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาการตลาดข้าว
จาปอนิกาในจังหวัดเชียงราย
2. การพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีปริมาณอมิโลสต่ำและปานกลางที่มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดและการส่งออก
พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกและ
การจัดการธาตุอาหาร (ปีที่ 3)
3. องค์ประกอบการเพิ่มมูลค่ากากกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์ขนม
ขบเคี้ยวและเครื่องดืม่ ธัญพืชชนิดชงดื่มเพื่อสุขภาพสูร่ ะบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการวิจัย คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในไตรมาส 2/2566
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าว
จาปอนิกาให้มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ รวมทั้งแนวทางการส่งเสริม
การตลาดและเพิ่มช่องทางการตลาดของข้าวจาปอนิกาใน
ประเทศไทย
2. ข้าวสายพันธุ์ดีเด่นพร้อมข้อมูลพันธุ์ข้าว ประกอบการรับรองพันธุ์
คู่มือเทคโนโลยีการเพาะปลูกและการจัดการธาตุอาหาร สำหรับ
ข้าวที่มีปริมาณอมิโลสต่ำและปานกลาง ตามความต้องการของ
ตลาด
3. ได้นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม
ธัญพืชชนิดชงดื่มเพื่อสุขภาพตามความต้องการของผู้บริโภค
การสร้างความ
2) การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกร
เข้มแข็งให้แก่
สร้างความเข้มแข็งให้แก่
และเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 9 โครงการ งบประมาณรวม 36.27
สถาบันเกษตรกร
สถาบันเกษตรกรและ
ล้านบาท อาทิ
และเศรษฐกิจฐาน
เศรษฐกิจฐานราก อาทิ
1. การพัฒนาการผลิตธัญพืชเมืองหนาวเป็นพืชหลังนาเพื่อการ
ราก
ส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
สร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกรภาคเหนือตอนบน : การขยายผล
เกษตรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์
การผลิตข้าวสาลี (ปี 3)
เกษตรชุมชน พัฒนา
2. แผนงานการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
บุคลากรให้มีความรู้
ฐานรากของภูมิภาคตะวันตก (Western SAFE PARK)
สามารถ ช่วยเหลือสมาชิก 3. การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการยกระดับรายได้ของชาวนาใน
เกษตรกร ให้เกิดการพัฒนา
เขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกของประเทศไทย
ในพื้นที่
(ปีที่ 2)

3
ลำดับ

3

นโยบาย กษ.

แผนงาน/โครงการ ของ สวก.

ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการวิจัย คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในไตรมาส 2/2566
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์ธัญพืชที่มี
ศักยภาพสูงด้วยเทคโนโลยี Smart Farm/ Appropriated
Technology เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในเขตภาคเหนือ และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการ
2. ผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรปลอดภัย การสร้างตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาช่องทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของภูมภิ าคตะวันตกและตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มรายได้ให้กลุม่ เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ Western Safe Park ให้มีรายได้ในภาพรวมเพิม่ ขึ้น
อย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์
3. ได้แอพพลิเคชั่นที่ช่วยในการวางแผนการผลิตข้าว ทำให้ลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดความเสี่ยงและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว
3) การสนับสนุนทุนการศึกษา
สนับสนุนทุนการศึกษาโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” และ โครงการขยายผล ทุนปริญญาตรีเพื่อ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้
มีความรู้ในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพัฒนาการ
เกษตรอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายสนับสนุนทุนจำนวน 91 ทุน งบประมาณ
รวม 17.74 ล้านบาท ความคืบหน้าในการดำเนินงานมีดังนี้
1. ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุน่ ใหม่”
ผลการพิจารณาคุณสมบัติผสู้ มัครเบื้องต้น มีผู้สมัครผ่านเกณฑ์ฯ
ทั้งสิ้น จำนวน 43 ราย และอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกผู้ที่
ได้รับทุน
2. โครงการขยายผล ทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
(1. ม.แม่โจ้ 2. มสธ. และ 3. ม.ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร)
มีผู้สมัครผ่านเกณฑ์คัดเลือกได้รับทุน จำนวน 44 ราย
การบริหารจัดการ 4) การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการ สนับสนุนทุนวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ จำนวน
น้ำอย่างเป็นระบบ
แก้ปัญหาภัยแล้งภาค
4 โครงการ งบประมาณรวม 23.23 ล้านบาท ดังนี้
การเกษตร
1. การพัฒนาระบบคาดการณ์น้ำการเกษตรเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจวางแผนปฏิบัติการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ตัวอย่างลุ่มน้ำ
สาขาลำน้ำเสียวของลุ่มน้ำมูล

4
ลำดับ

4

นโยบาย กษ.

แผนงาน/โครงการ ของ สวก.

ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2

2. การบริหารจัดการน้ำยั่งยืนด้วยระบบอัจฉริยะ (Smart Water
Solution) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่วิกฤตภัยแล้ง
ซ้ำซากทางการเกษตร ลุ่มน้ำอิงตอนบน จังหวัดพะเยา
3. การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
เกษตรอย่างยั่งยืน
4. การพัฒนาดัชนีความยั่งยืนของลุ่มน้ำสำหรับวางแผนการจัดการ
น้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้ประโยชน์
ที่ดิน: กรณีศึกษาลุ่มน้ำชีส่วนที่ 4
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการวิจัย คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในไตรมาส 2/2566
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ระบบติดตามและคาดการณ์สภาวะการทำเกษตรในพื้นที่
เกษตรกรรมต้นแบบเเละการใช้งานเทคโนโลยีระบบติตตาม
เเละคาดการณ์สภาวะการทำเกษตรกรรม
2. ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วย mobile application
ข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า ดัชนีภัยแล้ง วิเคราะห์เศรษฐกิจ
และสังคม และนโยบายการบริหารจัดการร่วมระดับพื้นที่ใน
การเพาะปลูก
3. บ่อน้ำใต้ดินและแปลงสาธิตระบบการผลิตพืชภายใต้สภาพแล้ง
4. มาตรการในเชิงนโยบายด้านการปรับตัวที่เหมาะสม และ
แนวทางสำหรับบริหารจัดการน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินอย่างยั่งยืน
ภายใต้สภาพปัจจุบันและอนาคต
การส่งเสริมศูนย์ 5) การผลักดันผลงานวิจัยสู่การ ส่งมอบรายงานผลงานวิจัยเชิงสาธารณะให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร
เรียนรู้การเพิ่ม
ใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่
เพื่อหาแนวทางขยายผลให้แก่กลุ่มเกษตรกร จำนวน 37 โครงการ
ประสิทธิภาพการ
อาทิ
ผลิตสินค้าเกษตร
1. การพัฒนาระบบกักเก็บน้ำฝนด้วยวัสดุโครงสร้างเบาแซนวิซ
(ศพก.)
สำหรับการเกษตรบนพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการระบบผลิตอาหารของชุมชนเพื่อ
ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาอำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. ต้นแบบการบริหารจัดการความเสีย่ งเพื่อลดการปนเปื้อน
ปริมาณโลหะหนักในการผลิตปลาร้าที่ใช้เกลือดินในการผลิต
กรณีศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์
การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ผ่านเครือข่ายความ
ร่วมมือในแต่ละพื้นที่ จำนวน 5 โครงการ อาทิ
1. โครงการขยายผล “เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดู
ทำนา” ขยายผลเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรที่สนใจในพื้นที่
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จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
เพิ่มขึ้น และมีทางเลือกอาชีพใหม่ทดแทนการทำนาปรัง
2. การเพิ่มผลผลิตถั่วลิสงพันธุ์ "เกษตรศาสตร์ สวก.1" และ
ต้านทานโรคยอดไหม้ โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
และจัดทำแปลงต้นแบบ 2 แปลง เพื่อส่งเสริมผลักดันให้
เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวางระบบ
การผลิตถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและต้านทานโรคยอดไหม้ ณ
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี และแปลงเกษตรกร
3. โครงการเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำระดับแปลงเกษตรกรด้วย
ระบบน้ำหยดสำหรับมันสำปะหลังและอ้อยในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดทำแปลง
ต้นแบบ 2 แปลง (อ้อยปลูกใหม่ และอ้อยตอ) ณ ตำบลเบิกไพร
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปสูเ่ ป้าหมายการขับเคลื่อนที่
กำหนดทิศทางและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาสินค้า
เกษตรของจังหวัดราชบุรี ภายใต้กรอบ BCG Model
การส่งเสริม
6) การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน 15 โครงการ
เกษตรกรรมยั่งยืน
ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนทั้ง งบประมาณรวม 35.64 ล้านบาท อาทิ
ในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ 1. การพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันแบบยั่งยืนแบบบูรณาการ ปีที่ 3
เกษตรปลอดภัย เกษตร
2. การประเมินความยั่งยืนโดยตลอดวัฏจักรชีวิต และ การยกระดับสู่
อินทรีย์ เกษตรผสมผสาน
มาตรฐานการปลูกข้าวยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
การลด ละ เลิก การใช้
แข่งขันทางการตลาดสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยที่ยั่งยืน
สารเคมี การพัฒนาสารชีว
3. การปลูกรากสามสิบในพื้นที่ดินเค็มเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน
ภัณฑ์และฮอร์โมนพืช และ
การปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดสี ำหรับพืชสมุนไพรและจัดทำเกณฑ์
การสนับสนุนการใช้
การตรวจรับรองมาตรฐานวัตถุดบิ สมุนไพรสำหรับรากสามสิบ
เครื่องจักรกลการเกษตร
อบแห้ง
ทดแทนแรงงาน
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการวิจัย คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในไตรมาส 2/2566
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรรายย่อยเข้าสู่มาตรฐาน
RSPO โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบสารสนเทศการเกษตร
แบบออนไลน์ รวมทั้งได้แนวทางการจัดการกลุ่มการผลิตปาล์ม
น้ำมันอย่างยั่งยืน
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของการ
ปลูกและแปรรูปข้าวตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเสนอตัวชี้วัด
ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมข้าวไทยตามมาตรฐานสากล เพื่อ
ตอบสนองต่อนโยบายการเกษตรที่ยั่งยืน
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3. คูม่ ือการปลูกรากสามสิบและกระบวนการเพื่อเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพรใน
พื้นที่ดินมีปัญหา
การยกระดับขีด
7) การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ความสามารถใน
ยกระดับขีดความสามารถใน จำนวน 37 โครงการ งบประมาณรวม 79.24 ล้านบาท อาทิ
การแข่งขัน
การแข่งขัน อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่ 1. ผลของการใช้สารสกัดจากขมิ้นชันแคปซูล AntioxTM ในการ
มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การ
เสริมการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดพึ่งพาเลือด ที่มีต่อ
แปรรูปสินค้าจากความ
ภาวะเครียดออกซิเดชัน ภาวะเหล็กเกิน ภาวะเลือดแข็งตัวเร็ว
หลากหลายทางชีวภาพ
กว่าปกติ และการอักเสบ
อาหารอนาคต เป็นต้น
2. การพัฒนาตำรับสารสกัดฟ้าทะลายโจรในรูปแบบแคปซูลนิ่ม
บรรจุตำรับสกัดฟ้าทะลายโจรที่เกิดเป็นอิมัลชันได้เองเพื่อเพิ่ม
การละลายและชีวประสิทธิผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจร
3. การวิจัยเพื่อปรับปรุงมาตรฐานปริมาณการปนเปื้อนสารแคนนา
บิไดออล (CBD), สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอลทั้งหมด (Total
THC) ในเมล็ดกัญชง น้ำมันเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง
และผลิตภัณฑ์อาหารจากเมล็ดกัญชงของประเทศไทย
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการวิจัย คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในไตรมาส 2/2566
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การนำสารสกัดขมิ้นชันไปใช้ในการร่วมรักษาและบรรเทาความ
รุนแรงของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดพึ่งพาเลือดในเวชปฏิบัติ
เพื่อลดการสูญเสียงบประมาณในการนำเข้ายาจากต่างประเทศ
2. ตำรับสารสกัดฟ้าทะลายโจรในรูปแบบแคปซูลนิ่มบรรจุสารสกัด
ฟ้าทะลายโจรสามารถขยายการผลิตในระดับอุตสาหกรรม เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ และลดการ
นำเข้ายาจากต่างประเทศ
3. ข้อเสนอแนะแนวทางการทบทวนปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง และแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการลดการปนเปื้อนสารแคนนาบิไดออล (CBD), สารเตตรา
ไฮโดรแคนนาบินอลทั้งหมด (Total THC) ในวัตถุดิบเมล็ดกัญชงที่
นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ปลอดภัยและไม่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
และการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์
การวิจัยและ
8) การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย
พัฒนาภาคเกษตร
พัฒนาภาคเกษตรของ
จำนวน 31 โครงการ งบประมาณรวม 70.49 ล้านบาท อาทิ
ของประเทศไทย
ประเทศไทย
1. ฐานข้อมูลความเสี่ยงต่อการแพ้หนอนและแมลงเศรษฐกิจจาก
การบริโภค
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2. การพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์จากเอนโดไฟต์ติกแอคติโนแบคทีเรีย
สายพันธุ์ดีเด่นด้วยเทคนิค Encapsulation สำหรับใช้ในการ
ผลิตสตรอว์เบอร์รีปลอดโรค
3. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันขนมขบเคี้ยวแบบแท่งปลอด
กลูเตนที่มีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระสูงปรับปรุงโครงสร้างการกักเก็บ
ด้วยพันธะนอนโควาเลนซ์ : ไลโคปีนอะไมโลสฮีลิกซ์อินคลูชัน
คอมเพล็กซ์
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการวิจัย คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในไตรมาส 2/2566
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ฐานข้อมูลความเสี่ยงการแพ้โปรตีนจากแมลงของประเทศไทย
ในรูปแบบ E-Book (ชนิดของโปรตีนทีก่ ่อให้เกิดการแพ้และ
ระดับการแพ้จากตัวอย่างหนอนและแมลงเศรษฐกิจ) เพื่อ
ส่งเสริมความปลอดภัยผูบ้ ริโภคและเพิ่มศักยภาพทางการค้า
2. ได้ต้นแบบการผลิตสตรอว์เบอร์รีผลสด และการผลิตไหลปลอดโรค
รวมทั้งแนวทางในการผลิตสารชีวภัณฑ์จำหน่ายกลุ่มเกษตรกร และ
การต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม สามารถใช้ลดหรือทดแทนการใช้
สารเคมีอย่างน้อย 30 - 40 เปอร์เซ็นต์
3. ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแท่งปลอดกลูเตนเสริม
ไลโคปีนอะไมโลสฮีลิกซ์อินคลูชันคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นการเพิ่ม
มูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ขนมขบเคีย้ ว

