
 
 
 

ประกาศสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
เรื่อง การรับขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยดานการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 

ประจําปงบประมาณ 2559 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) หรือ สวก. เปนหนวยงานภายใตการ
กํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีพันธกิจในการสนับสนุนทุนวิจัยดานการเกษตร 
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร และสงเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และ
เผยแพรขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยการเกษตร ซ่ึงผลจากการวิจัยสามารถกอใหเกิดประโยชนไมวาจะเปน
ประโยชนเชิงพาณิชย เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย โดยนักวิจัยสามารถยื่นขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สวก. ไดในทุกประเภทของการนําผลงานไปใชประโยชน โดยมีเปาหมาย และ
วัตถุประสงคของโครงการท่ีชัดเจนสามารถตอบโจทยความตองการของประเทศไดโดยตรง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สวก. ไดกําหนดกรอบงานวิจัยท่ีประสงคจะเปดรับขอเสนอโครงการ

รวม 7 กรอบการวิจัย ไดแก 1. กรอบการวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุง แกไข หรือกําหนดนโยบายดาน

การเกษตรของรัฐบาล 2. กรอบการวิจัยและพัฒนาเพ่ือรองรับตลาดสินคาเกษตรในภูมิภาคอาเซียนและ

ตลาดโลก 3. กรอบการวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบสนองนโยบายดานการเกษตรของรัฐบาล 4. กรอบการวิจัยและ

พัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 5. กรอบการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรเชิง

พาณิชย 6. กรอบการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจสินคาเกษตร และ 7. กรอบการวิจัยและพัฒนา

เพ่ือสรางนวัตกรรมการเกษตร ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2558 โดยมี รายละเอียดกรอบ

การวิจัยดังนี้ 

1.  กรอบการวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุง แกไข หรือกําหนดนโยบายดานการเกษตรของรัฐบาล 
ความสําคัญ 
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม คนสวนใหญของประเทศมีอาชีพทําการเกษตร ดังนั้น

การพัฒนาการเกษตรจึงเปนการพัฒนาท่ีมีความสําคัญ และมีผลกระทบตอประชาชนเปนจํานวนมาก แตใน
ปจจุบันกลับพบวาประชากรภาคการเกษตรของประเทศไทยสวนใหญ ยังเปนกลุมคนยากจน ซ่ึงมีหลายสาเหตุ 
เชน ตนทุนการผลิตมีราคาสูง ราคาผลผลิตตกต่ํา เกษตรกรมีภาระหนี้สิน เปนตน สาเหตุดังกลาวทําใหกลุมคน
พวกนี้ตองยายเขาสูกลุมอุตสาหกรรมอ่ืน เพ่ือใหตัวเองอยูรอด ดังจะเห็นไดจากกลุมแรงงานภาคการเกษตรท่ี
ลดลงอยางตอเนื่อง ซ่ึงเม่ือดูโครงสรางมหภาคตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ถึงแมวาภาคการเกษตรสามารถขับเคลื่อน
ไปไดดวยตนเอง แตเกษตรกรยังคงมีปญหาหนี้สิน และความยากจน ทําใหไมสามารถพ่ึงพาตนเองได เพ่ือจะ
แกไขปญหาดังกลาว นโยบายของรัฐท่ีชัดเจนจึงเปนสิ่งท่ีมีความจําเปน ดังนั้น สวก. จึงไดกําหนดกรอบการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือปรับปรุง แกไข หรือกําหนดนโยบายดานการเกษตรของรัฐบาลข้ึน โดยมีเปาหมายเพ่ือให
เกษตรกรมีความอยูดีกินดี และมีความสุขกับการทําการเกษตร 

 
 

 



วัตถุประสงค 
เพ่ือยกระดับความสามารถในการผลิต และการสงออกสินคาเกษตรโดยการใชนโยบาย หรือ

กฎระเบียบของรัฐบาลเปนกลไกในการขับเคลื่อน 
 
ผลผลิต 
1. ไดขอมูลในการปรับปรุง หรือกําหนดกฎหมาย และนโยบายใหเอ้ือตอการคาสินคาเกษตร 

เชน ปญหาการกีดกันทางการคา การเปดการคาเสรี การรุกล้ําการเลี้ยงกุงน้ําเค็มในพ้ืนท่ีน้ําจืด เปนตน 
2. ไดขอมูลเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร เชน โรงฆาสัตวขนาดเล็ก เปนตน 

 
2. กรอบการวิจัยและพัฒนาเพ่ือรองรับตลาดสินคาเกษตรในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก  

ความสําคัญ 
การกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 นับเปนกาวสําคัญของประเทศไทยท่ี

จะมุงสูเปาหมายใน 4 ดาน ไดแก 1. การเปนตลาดและฐานการผลิตรวมกัน 2. การเปนภูมิภาคท่ีมีความสามารถ
ในการแขงขัน 3. การพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน และ4. การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก ซ่ึงการท่ี
ประเทศไทยจะบรรลุเปาหมายดังกลาวได จําเปนตองเตรียมความพรอมในดานตางๆ โดยในสวนของภาคเกษตรก็
เชนกัน การติดตามขอมูลตลอดจนผลกระทบ และโอกาสของภาคเกษตรในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จึงเปนเรื่องท่ีจําเปนอยางยิ่ง 

การเตรียมความพรอมของประเทศไทยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดในภูมิภาคอาเซียน 
และตลาดโลกนั้น เปนสิ่งท่ีมีความจําเปนท่ีประเทศไทยจะตองรูเทาทันกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงตลาดจะเปนไปอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงจากภาวะเศรษฐกิจ (การเปดการคาเสรี) 
การเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีใหม หรือการเปลี่ยนแปลงของผูบริโภค หากประเทศไทยไมมีการปรับตัวเพ่ือ
รองรับกับสถานการณดังกลาว โอกาสการแขงขันของสินคาเกษตรไทยจะลดลง จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นได
วาการวิจัยและพัฒนาเพ่ือใหไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงการตลาดเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงขอมูลท่ีไดจาก
การศึกษาจะทําใหประเทศไทยสามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็ว เปนการเพ่ิมโอกาสในการแขงขันกับประเทศ
คูแขงไดมากข้ึน 

 
วัตถุประสงค 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสการแขงขันสินคาเกษตรไทย กับประเทศคูแขง รวมท้ังชองทางการจําหนาย

สินคาเกษตรใหมๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดในภูมิภาคอาเซียน และตลาดโลก 
 
ผลผลิต 
1. ไดขอมูลโอกาส และผลกระทบของกลุมอุตสาหกรรมพืช ประมง และปศุสัตวในภูมิภาค

อาเซียน เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนดานการตลาด 
2. ไดตลาดผลไมไทยแหลงใหมท่ีมีศักยภาพในการรองรับผลผลิต 
3. ไดขอมูลดานการตลาดของสินคาเกษตรในเชิงลึกท้ังในและตางประเทศ ท่ีเอ้ืออํานวยและ

เหมาะสมกับเกษตรกรขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง 
 
 



3. กรอบการวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบสนองนโยบายดานการเกษตรของรัฐบาล  
ความสําคัญ 
ประชากรของประเทศไทย 1 ใน 3 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แตกลับพบวาประชากรภาค

การเกษตรสวนใหญยังประสบปญหายากจน อาจมีสาเหตุหลายสาเหตุ เชน เกษตรกรขาดความรู เทคโนโลยีการ
ผลิตไมเหมาะสม ปจจัยการผลิตมีราคาสูง สิ่งแวดลอมเกิดการเปลี่ยนแปลง เปนตน สิ่งเหลานี้ลวนเปนปญหาท่ีมี
ผลกระทบตอเกษตรกรท้ังสิ้น ในบางประเด็นเกษตรกรสามารถใชประสบการณท่ีมีอยูในการบริหารจัดการเพ่ือ
แกไขปญหาดังกลาวได แตในบางเรื่องจําเปนตองใหหนวยงานภาครัฐเขามาใหความชวยเหลือ เชน ปญหาในเชิง
นโยบาย หรือปญหาท่ีตองใชเทคโนโลยีข้ันสูงในการจัดการ ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาคําตอบสําหรับแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนไมวาจะเปนปญหาในเชิงนโยบาย หรือปญหาเฉพาะหนาซ่ึงเปนปญหาเรงดวนของประเทศ จึงเปน
สิ่งท่ีมีความจําเปน โดยในกรอบการวิจัยนี้จะเนนการสนับสนุนทุนวิจัยท่ีตอบโจทยความตองการของรัฐบาล
โดยตรง เพ่ือใหรัฐบาลสามารถนําผลจากงานวิจัยดังกลาวไปใชบริหารจัดการหรือเผยแพรสูเกษตรกรเพ่ือ
กอใหเกิดประโยชนตอไป 

 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหไดผลงานวิจัยพรอมใชสําหรับนําเสนอตอรัฐบาลเพ่ือแกไขปญหาเรงดวนของประเทศ 
 
ผลผลิต 
1. ไดพันธุ เทคโนโลยี หรือวิธีการท่ีสามารถเพ่ิมผลผลิต ลดตนทุนตอหนวยการผลิต หรือ

ทดแทนการนําเขาสินคาเกษตรจากตางประเทศ 
2. ไดแหลงวัตถุดิบใหม หรือวัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมอาหารสัตว และอุตสาหกรรมการ

แปรรูปสัตวน้ํา 
3. ไดแนวทางการฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการหาทรัพยากรธรรมชาติแหลงใหม 
4. ไดวิธีการปองกัน และแกปญหาโรคสําคัญ โดยเนนโรคอุบัติใหมในสินคาเกษตร 

 
4. กรอบการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

ความสําคัญ 
ภายในป พ.ศ. 2593 ประชากรท่ัวโลกจะพุงข้ึนไปแตะระดับ 9,600 ลานคน หรือเพ่ิมข้ึนราว 

2,400 ลานคน ซ่ึงแนนอนวาจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมสูงข้ึนยอมหมายถึงความตองการอาหารท่ีเพ่ิมข้ึนเปนเงาตาม
ตัว ในขณะท่ีกําลังการผลิตของโลกกําลังลดนอยลง เนื่องจากการถูกคุกคามจากภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะโลก
รอน ซ่ีงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก สภาพอากาศแปรปรวน ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ใน
ฐานะท่ีประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตสินคาเกษตรและอาหารท่ีสําคัญของโลก จะตองมีการปรับตัวและ
เตรียมพรอมเพ่ือสรางโอกาสและรับมือกับวิกฤติดังกลาว 

จากปญหาดังกลาวประเทศไทยตองพัฒนาศักยภาพของประเทศเพ่ือรองรับตอสถานการณท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตใหได เพ่ือรั้งการเปนประเทศผูผลิตสินคาเกษตรและอาหารอันดับตนๆ ของโลก ซ่ึงรูปแบบการ
ทําการเกษตรแบบเดิมๆ อาจไมสามารถคาดการณผลผลิตท่ีเกิดข้ึนไดอยางแนนอนสาเหตุจากปจจัยตางๆ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร หรือลดตนทุนการผลิต
สินคาเกษตรจึงเปนสิ่งท่ีมีความจําเปน และตองรีบดําเนินการ เพ่ือใหทันตอสถานการณท่ีกําลังจะเปลี่ยนแปลงไป 

 



วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรของไทยใหสามารถแขงขันกับประเทศคูแขงได 

2. เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือลดตนทุน หรือพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีอยูแลวเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต 

 
ผลผลิต 
1.  การวิจัยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

-   ไดพันธุพืช สัตว ประมง ท่ีใหผลผลิตสูง หรือทนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
-   ไดรูปแบบ หรือวิธีการจัดการผลผลิตท่ีเหมาะสม ท่ีเกษตรกรสามารถนําไปใชประโยชน

ไดจริง ตั้งแตตนน้ํา ถึงปลายน้ํา  
-   ไดแหลงพลังงานราคาถูกสําหรับใชในการผลิตภาคการเกษตร 

2. การวิจัยเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณการเกษตรเพ่ือทดแทนแรงงาน 
-   ไดเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณการเกษตรตนแบบ เพ่ือรองรับระบบ Smart 

Farmer 
-   ไดเครื่องจักรกลเอนกประสงค (ใชงานไดหลายวัตถุประสงค) 
-   ไดเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณการเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และคุณภาพ

ผลผลิต ลดการพ่ึงพาแรงงานคน 
-   ไดขอมูลความตองการของเกษตรกร ในการใชเทคโนโลยีในอนาคต 

3. การวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนจากจุลินทรียเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
-   ไดชนิด วิธีการ หรือผลิตภัณฑจากจุลินทรียในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 
5. กรอบการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรเชิงพาณิชย  

ความสําคัญ 
ในป พ.ศ. 2558 การรวมตัวเปนตลาดเดียวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี จะ

ทําใหสินคาเกษตรของไทยมีความโดดเดนมากข้ึน เนื่องจากวัตถุดิบสินคาเกษตรภายในประเทศมีปริมาณมาก 
และมีคุณภาพดี อีกท้ังมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูง แตหากมองในระยะยาวเม่ือเทียบกับประเทศ
เพ่ือนบานท่ีกําลังพัฒนา ในอนาคตประเทศไทยอาจคงความโดดเดนดานสินคาเกษตรไมได เนื่องจากขอไดเปรียบ
ของประเทศเพ่ือนบานท่ีมีสภาพแวดลอม และความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีดีกวา อีกท้ังมีตนทุนการผลิตต่ํากวา
ประเทศไทย ดังนั้นหากประเทศไทยตองการจะแขงขันกับประเทศเพ่ือนบาน ทางออกหนึ่งคือการผลิตสินคา
เกษตรท่ีมีคุณภาพ หรือการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร ไมวาจะเปนการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรท่ีมีราคาสูง เชน 
เวชภัณฑ เวชสําอาง หรือการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรท่ีตองตามความตองการของตลาด เชน อาหารสุขภาพ 
อาหารเปนยา เปนตน ซ่ึงสิ่งเหลานี้ในอนาคตจะตองเกิดข้ึนอยางแนนอน ดังนั้นหากประเทศไทยสามารถปรับตัว 
และรีบดําเนินการไดเร็วการคงความเปนประเทศผูผลิตและสงออกสินคาเกษตรและอาหารในระดับตนๆ ของโลก
ก็จะคงอยู และจะสงผลกระทบตอเกษตรกรใหมีรายไดและความเปนอยูท่ีดีข้ึนตอไป 

 
วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบท่ีมีมูลคาสูง และมีศักยภาพในการแขงขันเชิงพาณิชย 
 



ผลผลิต 
1. การวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรเพ่ือรองรับตลาดเฉพาะ 

-   ไดผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูปท่ีตรงตามความตองการของตลาด 
-   ไดผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูง เชน เวชสําอาง เวชภัณฑ อาหารสุขภาพ 

และอาหารผูสูงอายุ เปนตน 
2.  การวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑสินคาเกษตร และบรรจุภัณฑ  

-  ไดขอมูลความตองการผลิตภัณฑแปรรูปของประเทศในแถบอาเซียน และตลาดโลก 
-  ไดวิธีการจัดการคุณภาพวัตถุดิบใหเหมาะสมกับอุตสาหกรรมการแปรรูป 
-  ไดรูปแบบบรรจุภัณฑสินคาเกษตรและอาหารท่ีตรงตามความตองการของผูซ้ือ 

 
6. กรอบการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจสินคาเกษตร  

ความสําคัญ 
ในอดีตท่ีผานมาการดําเนินการวิจัยสวนใหญ ผลจากงานวิจัยถูกนําไปใชประโยชนไดไมมากนัก 

อาจมีสาเหตุจาก โจทยวิจัยท่ีไมชัดเจน ทําใหผลงานวิจัยท่ีออกมาไมตอบสนองตอความตองการของผูใช อีกท้ัง
เปนงานวิจัยพ้ืนฐาน และมีบางสวนท่ีพัฒนาสูระดับตนแบบไดสําเร็จ (Prototype Development) แตไม
สามารถถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชนเพ่ือนําไปใชประโยชนได เนื่องจาก ขาดข้ันตอนการวิจัยท่ีสําคัญ คือ 
การพัฒนาสูระดับโรงงานตนแบบ (Pilot Plant Development) และการวิจัยสูการนําไปใชประโยชน ซ่ึงการ
วิจัยท้ัง 2 ประเด็นนี้ เปนสิ่งท่ีมีความจําเปน เพ่ือใหภาคเอกชน หรือผูรับถายทอดเทคโนโลยีเกิดความเชื่อม่ัน 
และม่ันใจ ในเทคโนโลยีท่ีไดจากการวิจัย ดังนั้นกรอบการวิจัยเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจนี้จะเนนการสนับสนุนทุน
วิจัยท่ีมีโจทยวิจัยท่ีชัดเจน หรือเปนงานวิจัยตอยอดจากระดับตนแบบสูระดับท่ีพรอมใชงาน โดยตองพัฒนาเพ่ือ
ยืนยันเทคโนโลยี การทดสอบตลาดควบคุมคุณภาพ รวมท้ังขยายขนาดการผลิตเพ่ือใหเกิดการยอมรับ และ
สามารถผลักดันสูการใชประโยชนตอไป 

 
วัตถุประสงค 
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือผูประกอบการมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชน กอใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพ 
 
ผลผลิต 
มีชองทางในการดําเนินการทางธุรกิจ จากฐานความรูท่ีไดจากงานวิจัย สามารถนําไปถายทอด

ใหกับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือผูประกอบการเพ่ือกอใหเกิดรายไดทางธุรกิจ 
 
7. กรอบการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางนวัตกรรมการเกษตร 

ความสําคัญ 
การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร 

นวัตกรรมจัดเปนตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ประเทศท่ีมีนวัตกรรม มีผลิตภัณฑ และการ
บริการใหม ๆ ออกมาตอเนื่อง จะเติบโตอยางรวดเร็วอยางมีนัยสําคัญ  และเชื่อวาเศรษฐกิจสรางสรรคจะชวยให
ประเทศหลุดพนจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอยางรวดเร็ว  



นวัตกรรมนับไดวาเปนกุญแจสําคัญในการชวยพลิกฟนเศรษฐกิจ ซ่ึงการสรางนวัตกรรมมีความ
ซับซอนเปนอยางมาก ทวาในการสรางนวัตกรรมนั้น สิ่งสําคัญคือตองอาศัยความแตกตางและหลากหลาย บวก
กับความรวมมือจากบุคลากรและหนวยงานหลาย ๆ ฝาย ความยั่งยืนของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจเกิดจากการ
กระตุนใหเกิดนวัตกรรมข้ึนอยางตอเนื่องในระดับองคกร และในระดับชาติ ดังนั้นการดําเนินการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือสรางนวัตกรรมการเกษตรของประเทศไทย จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีสําคัญไดอยางรวดเร็ว และยั่งยืน  

 
วัตถุประสงค 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใน

การสรางสิ่งใหมๆ สรางความตองการใหมๆ ใหกับผูบริโภค หรือสรางทางออกหรือทางเลือกในการพัฒนาสินคา
เกษตร 

 
ผลผลิต 
1. ไดผลิตภัณฑ และบริการใหมๆ ท่ีตรงตามความตองการของผูใช 
2. ไดองคความรู หรือวิธีการท่ีสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต เพ่ิมปริมาณการผลิต

สินคา หรือสรางทางออก หรือทางเลือกในการพัฒนาสินคาเกษตร 
3. ไดองคความรูท่ีสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ท้ังดานการผลิต การเก็บ

เก่ียว การแปรรูป และการสงออก  
4. ไดขอมูลแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมทางการเกษตรใน

อนาคต เพ่ือใชเปนขอมูล หรือแนวทางในการปรับตัวดานการวิจัยใหสอดรับกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย 
สวก. จะสนับสนุนการวิจัยภายใตกรอบการวิจัยตามประกาศนี้ และผลการวิจัยท่ีไดตองมี

เปาหมายของผลผลิต และผลลัพธท่ีเปนรูปธรรม สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงท้ังเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม โดยมีตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธท่ีเกิดข้ึนในดานความคุมคา 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และตนทุน ตลอดจนมีกลุมเปาหมายชัดเจนท่ีจะนํา
ผลผลิตจากงานวิจัยไปใชประโยชน และมีผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธท่ีไดจาก
งานวิจัยโดยตรง 
 
2. เง่ือนไขการเสนอขอเสนอการวิจัย 

ขอเสนอการวิจัยตองมีลักษณะครบถวนทุกขอ ดังตอไปนี้ 
2.1 มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยตามประกาศนี้ 
2.2  ขอเสนอโครงการวิจัยตองมีจุดประสงคท่ีชัดเจน และไมจําเปนตองมีหลายขอ 
2.3  คณะผูวิจัยมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการทํางานวิจัยในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
2.4  ขอเสนอโครงการจะตองมีงบประมาณท่ีเหมาะสม และระบุขอบเขตของแผนการดําเนินงานพรอมท้ังมี

ระยะการวิจัยท่ีชัดเจน 
2.5  ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ตองมีเปาหมายของผลผลิตและผลลัพธท่ีเปน

รูปธรรม สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
2.6  ขอเสนอโครงการควรมีการรวมมือระหวางภาคเอกชน สถาบันวิจัย หนวยงานของรัฐและมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนเครือขายวิสาหกิจ เพ่ือเชื่อมโยงการใชประโยชนจากผลงานวิจัยตอไป 
2.7  ขอเสนอการวิจัยหรือสวนใดสวนหนึ่งของขอเสนอการวิจัยนี้ ตองไมอยูในขอเสนอการวิจัยท่ีไดรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนวิจัยอ่ืน กรณีมีการตอยอดจากงานวิจัยเดิมตองแสดงขอบเขตการ
ดําเนินงานระหวางงานเดิม และงานใหมและตองมีหนังสือยินยอมจากหนวยงานเจาของผลงานเดิมให
นักวิจัยนําทรัพยสินทางปญญาจากการวิจัยมาดําเนินการวิจัยตอยอด หาก สวก.ตรวจพบวา ขอเสนอการ
วิจัยดังกลาวไดรับทุนซํ้าซอนหรือมีการดําเนินการวิจัยมาแลว สวก.ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการ
สนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน 

2.8  กรณีโครงการวิจัย เปนการดําเนินงานในลักษณะการวิจัยรวม (Co-funding) ซ่ึงไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง จากหนวยงานอ่ืน ใหแสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกลาวโดย
ระบุงบประมาณในแตละรายการในขอเสนอการวิจัย พรอมท้ังแสดงหนังสือรับรองจากหนวยงานนั้นๆ 

2.9  กรณีท่ีเปนการวิจัยท่ีใชคนหรือสัตวในการทดลอง จะตองสงขอเสนอการวิจัยพรอมใบรับรองการอนุมัติ
ใหดําเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval ท่ีออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ของ
สถาบันหรือมหาวิทยาลัย และกรณีท่ีนักวิจัยมีการดําเนินการวิจัยโดยใชสิ่งมีชีวิตท่ีตัดตอพันธุกรรม 
(GMO) ใหปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

2.10  กรณีท่ีเปนโครงการความรวมมือกับสถาบันหรือนักวิจัยตางประเทศ ใหปฏิบัติตามระเบียบสภาวิจัย
แหงชาติวาดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2550 

2.11  กรณีเปนโครงการวิจัยท่ีมีการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ใหปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ
และการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการในการเขาถึง
ทรัพยากรชีวภาพ และการไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 

2.12  หัวหนาโครงการและนักวิจัยรวมทุกทาน ตองลงนามรับรองในขอเสนอการวิจัยใหครบถวน 



3. คุณสมบัติของหัวหนาโครงการวิจัย 
ผูมีสิทธิขอรับทุนจะตองเปนบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนท่ีมีสภาพเปนนิติบุคคล โดยมีลักษณะดังนี้ 
3.1 มีสัญชาติไทย มีถ่ินพํานักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทํางานม่ันคง 
3.2 มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/ หรือการบริหารจัดการ 
3.3 มีความรูความสามารถเปนอยางดีในวิทยาการดานใดดานหนึ่งเก่ียวกับการวิจัยในขอเสนอการวิจัยท่ี

ขอรับทุนมีศักยภาพ ความพรอมดานวุฒิการศึกษา ประสบการณในการวิจัยท่ีจะดําเนินการวิจัยได
สําเร็จ 

3.4 สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยไดตลอดระยะเวลาท่ีไดรับทุน รวมท้ังสามารถดําเนินการวิจัยให
แลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดอยางมีคุณภาพ 

3.5 ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานระดับอธิบดี อธิการบดี หรือเทียบเทาของภาครัฐท่ีผูอํานวยการ
แผนงานสังกัดอยูหรือกรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทาในสวนของภาคเอกชน ใหความเห็นชอบ
และรับรอง 

3.6 เปนผูมีจริยธรรมตามจรรยาบรรณนักวิจัย 
 

4. การพิจารณาขอเสนอการวิจัย 
4.1 สวก. จะพิจารณาขอเสนอการวิจัยตามแนวทางท่ี สวก. กําหนด โดยมีผูทรงคุณวุฒิเปนคณะผู

ตรวจสอบทางวิชาการของ สวก. 
4.2   สวก. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบสถานะการรับทุน

และความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย  
4.3  สวก. จะใหความสําคัญกับขอเสนอโครงการวิจัยท่ีมีการระบุผูใชผลงานวิจัยอยางชัดเจนหรือมีหลักฐานรองรับ 
4.4  สวก. ขอสงวนสิทธิในการบูรณาการขอเสนอการวิจัยเปนแผนงานวิจัยเดียวกันท้ังนี้หากขอเสนอการ

วิจัยสามารถบูรณาการทางวิชาการรวมกันได 
 
5. การสงขอเสนอโครงการวิจัย 

ผูสนใจสามารถสงขอเสนอโครงการวิจัยโดยสามารถยื่นขอเสนอโครงการวิจัยผานเว็บไซดของสวก. 
www.arda.or.th “ยื่นขอเสนอและรายงานโครงการวิจัย ARDA EPMS” โดยผูสนใจจะตองดําเนินการ
ลงทะเบียนเปนนักวิจัยและยื่นขอเสนอโครงการผานระบบตามแบบเสนอโครงการวิจัยของ สวก. (สามารถ 
Download ไดจากหนาเว็บไซตของ สวก.)  
 
6. การแจงผลการพิจารณา 

การจัดสรรทุนวิจัย ประจําปงบประมาณ 2559 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
จะแจงสถานะโครงการและผลการพิจารณาใหนักวิจัยทราบผานระบบ ARDA EPMS ท่ีนักวิจัยไดลงทะเบียนไว 

 
ประกาศ ณ วันท่ี    กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 
 

(ดร.พีรเดช ทองอําไพ) 
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 


