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หัวข้อน ำเสนอ 

แนะน ำ สวก. 

ทุนวิจัยภำยใต้งบประมำณปี 2561 

กำรบริหำรจัดกำรทุนวิจัยของ สวก. 



ส่งเสริมและสนับสนุน  
การวจิัยการเกษตร

ส่งเสริมและสนับสนุนการ 
พฒันาบุคลากรด้านการเกษตร 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันา 
ข้อมูลและสารสนเทศด้านการวจิัย 
การเกษตร 

พันธกจิ 
องค์การภายใต้การก ากบัดูแลของ  

รมว. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

ตั้งขึน้ตามพระราชกฤษฎกีา  
เมื่อวนัที ่15 ม.ีค. 2546 

 

สวก. 



การสนับสนุนทุนวจิยัมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพฒันาประเทศ 
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• ข้าว 
• ปาล์ม 
• อาหาร 
• พืน้ทีสู่ง 
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• ข้าว 
• ปาล์ม 
• อาหาร 
• สมุนไพร 
• สัตว์เศรษฐกจิ 
• พชืสวน/พชืไร่ 
• การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน า้ 

 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้รับมอบหมายจาก ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้บริหารจัดการงบบูรณาการที่มุ่งเป้าเพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของประเทศ ด้านการเกษตร ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 – 2560 รวมทั้งส้ิน 7 กลุ่มเร่ือง  

4 

2561 





สวก. อยากได้โครงการแบบไหน  ?? 
เป็นไปตามกรอบ/ขอบเขต ที่ สวก. ก าหนด 

เร่ืองส าคัญ/เร่งด่วน 

ไม่ซ า้ซ้อน 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน 

ท าได้จริง และ น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

งบประมาณเหมาะสม ตามแผนด าเนินงาน 

ได้รับการรับรอง/อนุมัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
เช่น    - ได้รับการรับรองให้วิจยัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั (กรณีใช้คนหรือสตัว์ในการทดลอง) 
          - ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (กรณีที่นกัวิจยัมีการด าเนินการวิจยัโดยใช้สิ่งมีชีวิตท่ีตดัตอ่พนัธุกรรม - GMO) 
          - ปฏิบตัิตามระเบียบคณะกรรมการอนรัุกษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแหง่ชาติ 



Basic 
Research 

Applied 
Research 

Experimental 
Research 

Prototype 
Development 

Pilot Plant  
Development 

Utilization 

Development 

Research 

ระดับขั้นของงำนวิจัยที่สวก.ให้กำรสนับสนุนทุน 

Publication Patent Application Commercial 

การวจิัยเชิงสาธารณะ การวจิัยเชิงพาณิชย์ การวจิัยเชิงนโยบาย 



นโยบำย ประเทศไทย 4.0 

ควำมส ำคัญของภำคกำรเกษตร 

เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรผลิต 
ตลอดห่วงโซ่อุตสำหกรรมเกษตร 

วิจัย พัฒนำ ผลิตสินค้ำเกษตรชั้นสูง 

รวมกลุ่ม/สถำบันเกษตรกร 
บริหำรพื้นที่เกษตรครบวงจร 
ใช้เทคโนโลยีแม่ย ำสูง/จัดกำรควำมเสี่ยง 

แปรรูปผลิตภัณฑ์ชั้นสูง :  
สินค้ำชีวภำพ ยำ เครื่องส ำอำง 

เสริมความเข้มแข็งของปัจจัยพื้นฐาน 
เกษตรพอเพียง ผสมผสาน ยั่งยืน 
แหล่งน  ำ        ที่ดิน       ภูมิปัญญำ  

มำตรฐำน                                  ตลำด   
ฐำนข้อมูลเพื่อวำงแผนกำรผลิตอย่ำงแม่นย ำ 

นวัตกรรม 
สร้ำงมูลค่ำเพิม่ 

เกษตรทำงเลือกใหม่ 
แสวงหำโอกำส/ 
ผลิตสินค้ำใหม่ 
อำทิ ผลิตภัณฑ์ 
จำกสมุนไพรไทย 

เพิ่มศักยภำพ ฐำนกำรผลิตเดมิ 
ข้ำว ปำล์มน้ ำมัน พืชสวน/พืชไร ่สัตว์เศรษฐกิจ สมุนไพรไทย 

อำหำรฯ และกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน้ ำ 

ต่อยอดสู่เกษตร 

อุตสำหกรรมใหม ่

ลดตน้ทุน 
เพิ่มมำตรฐำน Smart Farmer 



กรอบกำรสนับสนุนทุนวิจัย ของ สวก. 

กลุ่มเรื่อง “กำรบริหำรทรัพยำกรน้ ำ” 

กลุ่มเรื่อง “ข้ำว” 

กลุ่มเรื่อง “ปำล์มน้ ำมัน” 

กลุ่มเรื่อง “พืชสวน/พืชไร่” 

กลุ่มเรื่อง “สมุนไพรไทย อำหำรและสปำ” 

กลุ่มเรื่อง “สัตว์เศรษฐกิจ” 

กลุ่มเรื่อง “อำหำรเพื่อเพิ่มคุณค่ำและควำม
ปลอดภัยส ำหรับผู้บริโภค และกำรค้ำ” 

สวก. สนับสนุนทุนวิจัย ภำยใต้แผนงำนวิจัยมุ่งเป้ำตอบสนอง 
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ  7  กลุ่มเรื่อง ดังนี  
  



กรอบวิจัย  กลุ่มเรื่อง  “พืชสวน/พืชไร่” 

พืชสวน 

พืชไร่ 

 
1. พัฒนำกำรตลำด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำเข้ำ-ส่งออก 
2. พัฒนำพันธุ์ เน้นขยำยและกระจำยพันธุ์ต่อยอดจำกงำนวิจัยเดิม ปรับปรุง และสร้ำงพันธุ์ใหม่ 
3. พัฒนำนวัตกรรมและกำรจัดกำรกำรผลิต plant factory, expert system 
4. พัฒนำเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว ยืดอำยุกำรเก็บรักษำ, smart packaging 
5. พัฒนำเทคโนโลยีกำรแปรรูป แก้ปัญหำผลผลิตล้นตลำด ผลิตภัณฑ์จำกวัสดุเศษเหลือ 
6. ผลักดันให้เทคโนโลยีได้รับกำรยอมรับและน ำไปปฏิบัติ 

 

1. วิจัยและพัฒนำพันธุ์ และเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
2. วิจัยและพัฒนำพันธุ์ และเทคโนโลยีกำรผลิตพืชตระกูลถั่ว 



แผนงานวจิยัมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพฒันาประเทศ  
 กลุ่มเร่ือง : พชืสวน/พชืไร่ (เช่น ไม้ผล พชืผกั ไม้ดอกไม้ประดบั และข้าวโพด) ปีงบประมาณ 2561  

สินค้าเกษตรที่ให้ความส าคัญ 

กลุ่มพืชสวน 
1. สบัปะรด, 2. ล าไย, 3. ทเุรียน, 4. มงัคดุ, 5. กระเจ๊ียบเขียว, 6. มะเขือเทศ, 7. 
มะมว่ง, 
8. หน่อไม้ฝร่ัง, 9. กล้วย, 10. พริก, 11.กาแฟ, 12. มะพร้าว, 13. ผกัสวนครัว 

กลุ่มพืชไร่ 
1. ข้าวโพดไร่, 2. ข้าวโพดหวาน, 3. ข้าวโพดฝักออ่น, 4. ถัว่เหลือง, 5. ถัว่เขียว,  
6. ถัว่ลิสง, 7. พืชอาหารสตัว์ 

กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 1. กล้วยไม้, 2.กลุม่ไม้กระถาง, 3. กลุม่ไม้ตดัดอก 



1 .  กรอบการวิจั ยและ
พฒันาด้านพชืสวน 

1. ไดข้อ้มูลการตลาด และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้-ส่งออก ผกั/ ผลไม/้ 
เมลด็พนัธ์ุพืช ของตลาด AEC+3 

2.  ไดพ้นัธ์ุพืชใหม่ท่ีมีศกัยภาพ และเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
3.  ได้รูปแบบการบริหารจัดการสวนไม้ผล และการจัดการโรงเรือนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
4.  ได้เทคโนโลยีและต้นแบบเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์หลงัการเก็บเก่ียว ท่ี

สามารถใชใ้นการเกบ็รักษายดือายผุลิตผล และแปรรูปผลิตภณัฑใ์หม่  
5.  ไดเ้ทคโนโลยกีารแปรรูป และผลิตภณัฑจ์ากผลผลิตทางพืชสวน ท่ีสามารถเพิ่ม

มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรได ้ 
6. ไดรู้ปแบบหรือกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีเกษตรกรท่ีมีความสอดคลอ้ง

กบัภูมิสงัคมแต่ละทอ้งถ่ิน 
2 .  กรอบการวิจั ยและ
พฒันาด้านพชืไร่ 

1.  ไดพ้นัธ์ุ และเทคโนโลยกีารผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัวท่ี์เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี 
2. ได้พนัธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตพืชตระกลูถัว่ (ถัว่เขียว ถัว่เหลือง ถัว่ลสิง) ท่ี
เหมาะสม 

เป้าหมาย : การสนับสนุนทุนวจิยั 



กลุ่มเร่ือง “พชืสวน/พชืไร่ ” 
(เช่น ไม้ผล พชืผกั ไม้ดอกไม้ประดับ ข้าวโพด) 

การวจิัยเชิง
นโยบาย 

การปรับปรุง
พนัธ์ุพชื 

เทคโนโลยกีารผลติ
พชื 

เทคโนโลยหีลงั
การเกบ็เกีย่ว 

การแปรรูป 
 

1.โจทยว์ิจยัตอ้ง
มาจากผูใ้ช ้

2. ผูใ้ชย้นืยนัการ
น าผลงานไปใช ้

 
 
 
 

1.ชนิดของพืชท่ี
เลือก 

2. แบ่ง Phase 
การท างานให้
ชดัเจน 

3. พรบ.คุม้ครอง
พนัธ์ุพืช 

  

1. ลดตน้ทุน 
2. เพิ่มประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

1.  ชนิดของพืชท่ี
เลือก 

2.  ไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น 

3. ตน้ทุน 
 
 
 

1. โจทยว์ิจยัมาจาก
ผูป้ระกอบการ 

2. เป็นการแกไ้ข
ปัญหาเร่งด่วน 
หรือเป็น Trend ใน
อนาคต 
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ปทุมมาสายพนัธ์ุใหม่ ฟาแลนนอฟซสิพนัธ์ุ
ใหม่ 

โรงเรือนกล้วยไม้สกลุหวาย 
(Smart Farm) 

ตวัอย่าง ผลงานวจิยัทีส่ามารถน าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ 

การปรับปรุงพันธ์ุพืช 

เทคโนโลยีการจัดการ
การผลิตพืช 

เทคโนโลยีการ
แปรรูป 

เทคโนโลยีการผลิตล าไย
ทอดกรอบ 

ด้วยสุญญากาศ 

เทคโนโลยีกำรแปรรปูมะพร้ำว 
โดยไม่ใช้ควำมร้อน 

เบญจมาศสายพนัธ์ุ
ใหม่ 

เคร่ืองคัดมะเขือเทศ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6oOfwx8HSAhVFtJQKHYf4Af4QjRwIBw&url=http://www.thairath.co.th/content/679583&psig=AFQjCNGuG9KCr_qFoKhJzkVWRY6ySgnFQg&ust=1488878735242716


กรอบวิจัย  กลุ่มเรื่อง  “ข้ำว” 

มุ่งเน้นกำรบริหำรจดักำรเกษตรเน้นกำรใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่กำรผลิต  

1. กำรพัฒนำเกษตรกร 

2. กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

3. พัฒนำข้ำวในตลำดพเิศษ 

• ต้นแบบของกำรรวมกลุ่มเกษตรกร ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม ลดต้นทุน รำยได้เพิ่มขึ้น 
• จัดระบบนิเวศในแปลง ปลูกพืชหลังนำที่เหมำะสม นวัตกรรมกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว 
• ข้อมูลในเรื่องต้นทุนกำรผลิตที่ถือเป็นมำตรฐำนที่ทุกฝ่ำยยอมรับ 

• ฐำนข้อมูลกำรผลิตและกำรใช้ประโยชน์จำกข้ำว 
• พัฒนำผลผลิตต่อไร่ สร้ำงคุณภำพมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ 
• สร้ำงอัตลักษณ์ของข้ำวไทยที่เป็นจุดเด่น 
• ต่อยอดผลงำนวิจัยเดิมที่มีอยู่ไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 

• ข้อมูลสำระส ำคัญทีน่ ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
• กระบวนกำรผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เหมำะสม  
• วิจัยและพัฒนำต่อยอด ด้ำนอำหำร อำหำรเพื่อสุขภำพ และกำรสกัดสำรและเครื่องส ำอำง  
• รูปแบบกำรขยำยกำรผลิตระดับอุตสำหกรรมหรือโรงงำนต้นแบบศึกษำ 

 



กรอบวิจัย  กลุ่มเรื่อง  “ปำล์มน้ ำมัน” 
1. กำรศึกษำนโยบำยอุตสำหกรรมปำลม์น้ ำมันและน้ ำมันปำลม์ที่เป็นระบบ  

3. กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรแปรรูปขั้นสูงด้วยกระบวนกำรไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery)  
   และกำรเพิ่มมลูค่ำผลิตภัณฑ์ของอุตสำหกรรมน้ ำมันปำล์มขั้นปลำยน้ ำ 

2. กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตปำล์มน้ ำมัน 

• กำรบริหำรจัดกำรอุตสำหกรรมปำล์มน  ำมันอย่ำงเป็นระบบ 
• ประเมินผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ในพื นที่ปลูก 

• กำรปรับปรุงพันธุ์  
• เทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องทุนแรง ทดแทนแรงงำน 

ในกระบวนกำรผลิตปำล์มน  ำมันแบบอเนกประสงค์ 

• เทคโนโลยีต้นแบบและหรือระบบกำรแปรรูปชีวมวลจำกวัสดุเหลือทิ ง 
• ระบบกำรแปรรูปน  ำมันปำล์มขั นปลำยน  ำ 



กรอบวิจัย  กลุ่มเรื่อง  อำหำรเพื่อเพิ่มคุณค่ำและควำมปลอดภัย                     
   ส ำหรับผู้บริโภค และกำรค้ำ 

กรอบวิจัย  
1. ผลิตภัณฑ์อำหำรหมักพืน้บ้ำน 
2. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรส ำหรับกลุ่มวัย ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วย เด็กทำรก 
3. กำรน ำวัสดอุำหำรท่ีเหลือ (By products) จำกกระบวนกำรผลิตอำหำรมำใช้

ประโยชน์ 
4. กำรน ำองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยไปสูก่ำร 

ใช้ประโยชน์และเพิม่มูลค่ำของผลิตภณัฑ์ 

          ผลิตภัณฑ์อำหำร ที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร ควำมปลอดภยั และไดม้ำตรฐำนส ำหรับผู้บรโิภค และน ำไปสูก่ำรผลิตเชิงพำณิชย์  



กำรประเมินผลประโยชน์จำกงำนวิจัยภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ สวก. (Impact) โดย ศูนย์วิจัยเศรษฐศำสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
พบว่ำ ปี 2559 มีมูลค่ำผลกระทบทำงด้ำนกำรตลำด  เศรษฐกิจ และสังคมมำกกว่ำ 500 ล้ำนบำท และในปี 2560 คำดว่ำมีมูลค่ำผลประโยชน์
ดังกล่ำว ไม่ต่ ำกว่ำ 1,000 ล้ำนบำท 
-  สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ 20 ปี ด้ำนเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดเป้ำหมำยตำมแผน มีเทคโลโลยีที่น ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 



งำนแสดงสินค้ำอำหำร 2560 THAIFEX – World of Food  
ระหว่ำงวันที ่31 พฤษภำคม – 4 มิถุนำยน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี 



โครงกำร “กำรพฒันำผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรปูเพื่อรองรับกำรตอ่ยอดเชิงพำณิชย์สู่กำรสร้ำง
รูปแบบกำรขับเคลือ่นธุรกิจสินค้ำเกษตรแปรรูปอย่ำงยั่งยืนภำยใต้บริบทของประเทศไทย”  

งบประมำณมุ่งเป้ำอำหำรฯ ปี 2558 

หัวหน้ำโครงกำร ผศ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 



-  กำรน ำไปใช้ประโยชน์: ต้นแบบโรงเรียนอำหำรปลอดภัย 8 แห่ง พร้อมสื่อกำรเรียนรู้ใน
กำรจัดกำรควำมปลอดภัยอำหำรในโรงเรียน ส ำหรับนักเรียนทั่วประเทศ 

-  สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ 20 ปี ด้ำนสังคม เป้ำหมำยที่ 2. วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหำหรือสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนสังคม ชุมชน ควำมมั่นคง และคุณภำพ
ชีวิตประชำชน ตำมยุทธศำสตร์ประเทศ 

 

 

โครงกำร “กำรวิจัยด้ำนกำรส่งเสริมควำมรู้ในกำรจัดกำรควำมปลอดภัยอำหำรโรงเรียน”  

โดย ผศ.ดร.เวณิกำ เบ็ญจพงษ์ มหำวิทยำลัยมหิดล 



โครงกำร “กำรพฒันำควำมมั่นคงระบบกำรผลิตน้ ำตำลมะพรำ้วและผลิตภัณฑ์จำกน้ ำตำลมะพร้ำว 
ผ่ำนกลุ่มเครือข่ำยแบบสำนประโยชน์ร่วมกันของชุมชนบ้ำนลมทวน จังหวัดสมุทรสงครำม” 



ได้ต้นแบบระบบกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรแพทย์ทำงไกล และระบบบันทึกสุขภำพสว่นบุคคล พรอ้มผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมแคลเซียม
ท ำใหป้ระชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใตม้ีโอกำสเข้ำถึงกำรบริกำรทำงกำรแพทย์มำกยิ่งขึ้นและเพิม่ประสิทธิภำพในในพืน้ที่ 

โดย พล.ต. นพ.สำยัณห์ สวัสดิ์ศรี กรมแพทย์ทหำรบก 

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัย
แห่งชำติ 20 ปี ด้ำนสงัคม เป้ำหมำย
ที่ 2. วิจัยและนวตักรรมเพ่ือแก้ไข
ปัญหำหรือสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำน
สังคม ชุมชน ควำมมั่นคง และคุณภำพ
ชีวิตประชำชน ตำมยุทธศำสตร์ 



การผลักดันผลงานวจิัยด้านสมุนไพรไทย  
ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว 2 โครงการ 

2. เปิดตัวเทคโนโลยี/น าเสนอผลงานวจิัย 16 โครงการ 

3. อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ประกอบการ 11 โครงการ 

แผนแม่บทแห่งชาตว่ิาด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 

1. สมุนไพรที่มีศักยภำพ 5 ชนิด คือ กวำวเครือขำว กระชำยด ำ ขมิ้นชัน บัวบก 
และมะขำมป้อม 
2. สมุนไพรที่มีควำมต้องกำร 7 ชนิด คือ กระชำย พริก ฟ้ำทะลำยโจร หญ้ำ
หวำน กระเจี๊ยบแดง  
   ว่ำนหำงจระเข้ และไพล 
3. สมุนไพรอื่นๆ ที่พร้อมใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 

กำรสนับสนุนกำรวิจัย ปี 2561 

แผนงานวจิยัทีมุ่ง่เป้าตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 
กลุม่เร ือ่ง สมนุไพรไทย อาหารเสรมิและสปา 

ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป การสร้างมาตรฐานสมุนไพร 

เคร่ืองส าอางและสปา อาหารเสริมสุขภาพและความงาม 

ผลิตภณัฑ์กึ่งส าเร็จรูป สมุนไพรในอุตสาหกรรมเกษตร 

การวจิัยเชิงนโยบาย 



กำรผลักดันผลงำนวิจัยด้ำนสมุนไพรไทยไปใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ และเชิงพำณิชย์ 

ครีมบ ำรุงผิวที่มีอนุภำคนำโน 
บรรจุสำรสกัดสมุนไพรมะขำมป้อม 

ต้นแบบของต ำรบัอิมัลเจลที่มีอนุภำค
นำโน 

ที่กักเก็บสำรสกดักวำวเครือขำว 

ต้นแบบผลิตภณัฑ์ครมีไลยุ่ง 

ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะแก้ปวด 
จำกสำรสกัดไพลและสำรเมือก 

จำกเมล็ดแมงลัก 

ต ำรับยำวรรณฉวี  
ส ำหรับรักษำโรคสะเกดเงิน 

ต้นแบบผลิตภณัฑ์ตำ้นริ้วรอย 
จำกสำรสกัดข้ำวสีแดง 

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ยกกระชับและท ำให้ผิวกระจ่ำงใส 
จำกสำรสกัดดอกไม้ 3 ชนิด 



ข้อมูลด้ำนคุณภำพ 
(quality data) 

ข้อมูลด้ำนควำม
ปลอดภัย 

(safety data) 

ข้อมูลด้ำน
ประสิทธิภำพ 

(efficacy data) 

กำรขึ้นทะเบียน อย. 

- กำรตรวจสอบคุณภำพ
วัตถุดิบ 
- กรรมวิธีกำรผลิต 
- กำรควบคุมคุณภำพ

ระหว่ำงกำรผลิต 
- กำรควบคุมภำพ

ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป 
- กำรตรวจอื่นๆ 

- Long term use 
- Acute toxicity test 
- Subchronic or 

chronic toxcity 
test 

- Clinical trial 

- Traditional use 
- Scientific 

evidence 
 



1. พัฒนำกระบวนกำรผลิต ให้มีจ ำนวนพอเพียง ปลอดภัยและยั่งยืน  

2. โภชนำกำรในสัตว์ เพื่อลดต้นทุนอำหำรสัตว์ และสร้ำงนวัตกรรมในกำรผลิต  
     อำหำรสัตว์ที่มี ประสิทธิภำพสงู 
3. สุขภำพและควำมปลอดภัย พัฒนำและวิจัยระบบกำรป้องกันและชันสูตรที่มี 

     ประสิทธิภำพในกำรค้นหำ โดย มุ่งเน้นให้ปลอดโรค FMD โรค PED  
 โรค EMS  โรค EHP และโรคอุบัติใหม ่

4. กำรตลำดและผลิตภัณฑ์ สร้ำงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำ รองรับ AEC 

5. กฎระเบียบ ในประเทศและระดับนำนำชำติ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรผลิต  

กำรส่งออกและปัญหำกำรท ำประมงที่ผิดกฎหมำย รวมถึงกำรใช้แรงงำน 

กรอบวิจัย  กลุ่มเรื่อง  สัตว์เศรษฐกิจ 

สนับสนุนกำรวิจัยที่มุ่งเน้นประสิทธิภำพกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส ำคัญ 
ได้แก่ สุกร โคเนื้อ โคนม ไก่และสินค้ำประมงต่ำงๆ เพื่อให้ได้สินค้ำปศุสัตว์ที่มี
คุณภำพ ปลอดภัย และได้มำตรฐำนตำมหลักสำกล  



กรอบวิจัย  กลุ่มเรื่อง “กำรบริหำรทรัพยำกรน้ ำ” 

1. กำรวิจัยพื้นฐำนและต้นน้ ำ 

2. กำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกน้ ำ 

3. กำรบรหิำรจัดกำรทรพัยำกรน้ ำ  • กลไกกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติทำงด้ำนน้ ำ 

• ควำมเข้ำใจร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเชิง

พื้นที่  

• ฟื้นฟูระบบนิเวศ แหล่งน้ ำ และอนุรักษ์ต้นน  ำอย่ำงยั่งยืน 

• ใช้ประโยชน์จำกระบบข้อมูลที่มี อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• วิจัยเกี่ยวกับ earth system และกำรพยำกรณ์คลื่นซัดฝั่ง 

• วิจัยเรื่องวัฏจักรน้ ำ น้ ำท่ำ น้ ำใต้ดิน water table ฯลฯ  

• เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น  ำในด้ำนต่ำงๆ 

• กำรบริหำรข้อมูลเพื่อใช้ในกำรช่วยเหลือและบรรเทำ 

ควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติฯ  

งำนวิจัยที่สำมำรถตอบสนองปัญหำท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั และ/หรอืคำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizt8LfmIHWAhUEp48KHRajCVYQjRwIBw&url=http://www.cpthailand.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%99/tabid/129/articleType/ArticleView/articleId/280/categoryId/12/---.aspx&psig=AFQjCNHcQJ1WpQ6FAbDLvp2_iew0ezaYEA&ust=1504259195434312


การบริหารงานวิจัยของ สวก. 
(Research management) 

การท า
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ได้ผลส าเร็จของงานวจิยัที่เป็นรูปธรรม ใช้ประโยชนได้จริง 
เชิงสาธารณะ เชิงพาณิชย์ และเชิงนโยบาย 



กำรส่งข้อเสนอกำรวิจัย 
 

เสนอผ่ำนระบบบรหิำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (NRMS)  

www.nrms.go.th 
ระหว่ำงวันที่ 15 ตุลำคม 2560 - 15 พฤศจิกำยน 2560  นี้เท่ำนั้น 



การพจิารณาข้อเสนอโครงการ ขัน้ตอนที่ 1 

กำรอนุมัติทุนสนับสนุนโครงกำรวิจัย 

(1) คณะผู้ทรงคุณวุฒ ิ

(2) คณะกรรมการ
พจิารณา ตดิตามและ
ประเมินโครงการวิจัย 

(บอร์ด 2) 

(3) คณะกรรมการ
ก ากับแผนฯ (บอร์ด 1) 



2. ขั้นตอนการพจิารณาข้อเสนอโครงการวจิัย 

สวก. แต่งตั้งคณะกรรมกำร (คณะที่ 2)  

เพื่อพิจำรณำกำรสนับสนุนทุนวิจัย 

ประสำนนักวิจัย 
ปรับแก้ข้อเสนอโครงกำร 

สวก. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจำรณำ
ข้อเสนอโครงกำรเบ้ืองต้น (คณะที่ 1) 

คณะกรรมการพิจารณา ติดตาม
และประเมินผลโครงการกลุ่ม
เร่ือง : พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ไม้
ผล พืชผกั ไมด้อกไมป้ระดบั 
และขา้วโพด) (คณะท่ี 2) 

ผูท้รงคุณวฒิุ 3 -5 คน / 1 โครงการ 

จัดท ำสัญญำ
รับทุน 

ไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ 

ส่งคืน
นักวิจัย 

ผ่ำนกำรพิจำรณำ
แบบไม่มีเงื่อนไข 

ผ่ำนกำรพิจำรณำ
แบบมีเงื่อนไข 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT_MmjhuLTAhXHMI8KHeAxB1IQjRwIBw&url=https://www.networks.nhs.uk/nhs-networks/post-stroke-adjustment-training/blogs/paast-blog/first-focus-group&psig=AFQjCNExm_LDrCDo4bbHF8sAC5q9CP2BEA&ust=1494393091954639
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02-579-7435 
ข้าว  1304 ,1305 
ปาล์มน า้มัน 3209 
สัตว์เศรษฐกจิ 3206 
พืชสวน/พืชไร่ 3209 
อาหาร 1307 , 1309 
สมุนไพร 3207 

การบริหารจัดการน า้ 1302 
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