
๑ 
 

 

 

 

ขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของ 
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖ 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ (S2) การยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอมใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถแกปญหาทายทาย 

และปรับตัวไดทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน   (P11) พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก ขจัดความยากจน และลดความเลื่อมล้ํา  
แผนงานยอย  N17(S2P11): ยกระดับการเกษตรแบบ Smart farming ท่ีครบหวงโซคุณคาในชุมชนโดยใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
แผนงานการยกระดับสินคาและผลิตภัณฑเกษตรมูลคาสูง 
๑. กลุมเรื่อง การผลิตและแปรรูปผลไมเพ่ือการสงออก 
๒. กลุมเรื่อง นวัตกรรมไมดอกไมประดับเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
 

แผนงานยอย N17 (S2P11) ยกระดับการเกษตรแบบ Smart farming ท่ีครบหวงโซคุณคาในชุมชนโดย
ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
แผนงานการยกระดับสินคาและผลิตภัณฑเกษตรมูลคาสูง 
กลุมเรื่อง การผลิตและแปรรูปผลไมเพ่ือการสงออก 

๑. เปาหมาย 
เพ่ิมศักยภาพการผลิตผลไมดวยการยกระดับมาตรฐานสินคาผลไมเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ   

และสงออก นําไปสูการยกระดับการเกษตรและมูลคาเศรษฐกิจของเศรษฐกิจฐานรากดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

๒. ผลผลิต 
๑) องคความรู กระบวนการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดานการผลิตผลไมตลอดหวงโซ           

การปรับปรุงพันธุไมผล การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปผลไม โรงคัดบรรจุ เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว รวมถึง
บรรจุภัณฑยืดอายุการเก็บรักษาเพ่ือการขนสง 

๒) องคความรู กระบวนการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดานการสงออกและระบบโลจิสติกส         
เพ่ือการสงออกผลไม 

๓) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับขอกําหนด ระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับผลไมเพ่ือการ
สงออก-นําเขาของประเทศ 

๔) องคความรูหรือกระบวนการดานการสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร 
๓. กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

๑) การวิจัยและพัฒนาดานการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินคาผลไม  
๒) การวิจัยและพัฒนาศูนยรวบรวมกระจายสินคา และการเชื่อมตอการขนสงสินคาผลไม 
๓) การวิจัยและพัฒนาดานเครือขายการสงออกและระบบโลจิสติกสเพ่ือการสงออกผลไม 
๔) การวิจัยและพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรผลไม 

๔. ประเด็นมุงเนน 



๒ 

๑) การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตตลอดหวงโซ (กอนปลูก ระหวางปลูก กอนเก็บเก่ียว และหลัง
เก็บเก่ียว) เพ่ือผลิตผลไมคุณภาพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและประเทศคูคา ใหไดปริมาณท่ี
เพียงพอตอความตองการ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาดานการบริหารจัดการศัตรูพืช ดานอารักขาพืช             
ดานสุขอนามัยพืช  

๒) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุไมผล เพ่ือใหไดพันธุท่ีมีคุณภาพ 
๓) การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปผลไมท่ีมีความหลากหลาย รวมถึงการใชประโยชนผลไมตอสุขภาพ

และการแพทย 
๔) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเก่ียว ตลอดจนการพัฒนาบรรจุภัณฑ

ยืดอายุการเก็บรักษาเพ่ือการขนสง 
๕) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงคัดบรรจุเพ่ือใหไดมาตรฐานสากล (มาตรการ 

GMP + Covid-19 ) ควบคูกับการตรวจสอบคุณภาพ 
๖) การวิจัยและพัฒนาดานการจัดการศูนยรวมการกระจายสินคาผลไม 
๗) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขนสงหรือวิธีการสงออกผลไมไปยังประเทศคูคา เพ่ืออํานวย

ความสะดวกในการเคลื่อนยายสินคา รวดเร็ว ปลอดภัย และสามารถลดตนทุน 
๘) การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส ในการขนสงผลไมตลอดหวงโซอุปทาน      

ท้ังการขนสงทางบก ทางเรือ และทางอากาศ 
๙) การวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสงออก 
๑๐) การวิจัยและพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับขอกําหนด ระเบียบ กฎหมาย                 

ท่ีเก่ียวของกับผลไม และผลไมแปรรูป เพ่ือการสงออก-นําเขาของประเทศ 
๑๑) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสงเสริมการสรางเกษตรกรรุนใหม (young smart farmer) รวมถึง

พัฒนาเกษตรกรผูสูงอายุ ใหมีความเขาใจและพัฒนากระบวนการเรียนรูดานการบริหารจัดการศัตรูพืช          
โรคและแมลง สุขอนามัยพืช สารตกคาง  

๑๒) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือประเมินความเขมแข็งของเกษตรกรกลุมของเกษตร เพ่ือเปนแนวทาง
ใหเกิดรวมกลุม/ความรวมมือของเกษตรกร 

ไมผลเปาหมาย เชน ทุเรียน มังคุด ลําไย มะมวง มะพราวน้ําหอม สมโอ เปนตน 
พืชอ่ืน ๆ ท่ีมีศักยภาพ เชน อโวคาโด ฝรั่ง แพชชั่นฟรุต พุทรา มะยงชิด เปนตน 

กลุมเรื่อง นวัตกรรมไมดอกไมประดับเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
๑. เปาหมาย 

ยกระดับเกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับสูการเปน Smart farming เพ่ือใหเกษตรกรกลุมเปาหมาย 
นําองคความรูสูการยกระดับและพัฒนาศักยภาพตนเอง ในการสรางโอกาสและสรางรายไดเพ่ิมมากข้ึน                      

๒. ผลผลิต 
๑) องคความรู กระบวนการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดานการผลิตและพัฒนาสายพันธุใหม 
๒) องคความรู กระบวนการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดานเครื่องจักรกลเกษตรสําหรับการผลิต

ไมดอกไมประดับ  
๓) องคความรู กระบวนการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดานบรรจุภัณฑ และเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
๔) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับกฎระเบียบตางๆ การพัฒนาตลาดและระบบโลจิสติกส           

เพ่ือการสงออกไมดอกไมประดับ 
๕) องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการยกระดับ พัฒนาศักยภาพและสรางโอกาสใหกับ

เกษตรกรผูปลูกไมดอกไมประดับ 
 
 



๓ 

๓. กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
๑) การวิจัยและพัฒนาดานการผลิตไมดอกไมประดับ 
๒) การวิจัยและพัฒนาดานการตลาดไมดอกไมประดับ 

๔. ประเด็นมุงเนน 
๑) การวิจัยและพัฒนาพันธุใหม ท่ีตรงตามความตองการของตลาดเปาหมาย มีความตานทานโรค 

ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาวิธีการขยายพันธุ เพ่ือยกระดับคุณภาพไมดอกไมประดับ และขยายโอกาสการสงออก 
๒) การวิจัยและการพัฒนาระบบการผลิตอยางมีคุณภาพ การพัฒนาวัสดุปลูกท่ีเหมาะสม          

การพัฒนาโรงเรือน การควบคุมการออกดอก โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอผูบริโภค ลดการใชสารเคมีและ
สารตกคาง เพ่ือความยั่งยืน มุงเนนการพัฒนาเกษตรกรรายยอย และการสงออก 

๓) การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลดานการเกษตรสําหรับการผลิตไมดอกไมประดับ และ           
การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

๔) การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ และเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว เพ่ือการขนสงไมดอกไมประดับ 
๕) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือขยายตลาดไมดอกไมประดับ ท้ังในประเทศและเพ่ือการสงออก เชน      

การพัฒนาโอกาสในการเชื่อมโยงกับตลาดโลก การพัฒนาตลาดกลางของประเทศไทย การพัฒนาขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย กฎระเบียบตางๆ การพัฒนาระบบโลจิสติกส รวมถึงชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธ เปนตน 

๖) การวิจัยและพัฒนาดานขอมูลความตองการบริโภคไมดอกไมประดับของตลาด เพ่ือกําหนด      
แนวทางการพัฒนาตลาดใหม  

๗) การพัฒนาฐานขอมูลการผลิตและการตลาดไมดอกไมประดับของประเทศ (Big Data) 
พืชเปาหมาย 
- กลวยไม 
- ไมดอกไมประดับเมืองรอน เชน วานงาชาง แกวกาญจนา โปยเซียน ฟโลเดนดรอน มอนสเตอรา    

บัว ปทุมมา เปนตน 
- ไมดอกไมประดับเมืองหนาว เชน เบญจมาศ คริสตมาส เปนตน 

คุณสมบัติของผูเสนอขอรับทุน 
ผูมีสิทธิขอรับทุนจะตองเปนบุคลากรในภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีมีสภาพเปนนิติบุคคล โดยมี

คุณลักษณะ ดังนี้ 
๑) มีถ่ินพํานักถาวรในประเทศ และมีหลักฐานการทํางานม่ันคง 
๒) มีประสบการณ และศักยภาพในการดําเนินการวิจัย รวมถึงการบริหารการวิจัยและ/หรือ               

การบริหารจัดการ มีความรูความสามารถเปนอยางดีในวิทยาการดานใดดานหนึ่งเก่ียวกับการวิจัยในขอเสนอ  
การวิจัยท่ีขอรับทุน มีความพรอม และประสบการณในการวิจัยท่ีจะดําเนินการวิจัยไดสําเร็จ 

๓) สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยไดทันทีและตลอดระยะเวลาท่ีไดรับทุน รวมท้ังสามารถ
ดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดอยางมีคุณภาพ 

๔) วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการสงขอเสนอการวิจัย สําหรับนักวิจัยท่ีเปนหัวหนาแผนงาน/โครงการ            
ท่ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ระหวางปงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (โครงการอยูระหวางดําเนินการ) 
สามารถเสนอขอรับทุนในป ๒๕๖๖ รวมจํานวนโครงการระหวางป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ แลวไมเกิน ๓ โครงการ/แผนงาน 

๕) ตองไมเปนผูติดคางการรับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRIIS และไมเปนผูติดคางการสง
รายงาน การวิจัยกับ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)/สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม ระหวาง
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๖๒  

๖) เปนผูมีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช. 
๗) กรณีอยูนอกเหนือจากคุณสมบัติดังกลาวขางตนใหอยูในดุลพินิจของ วช.  

 



๔ 

เง่ือนไขการรับขอเสนอการวิจัยและนวัตกรรม  
ขอเสนอการวิจัยตองมีลักษณะครบถวนทุกขอ ดังตอไปนี้ 
๑) มีประเด็น/กลุมเรื่อง ตามกรอบการวิจัยท่ี วช. ประกาศ  
๒) มีลักษณะเปนโครงการเดี่ยว หรือแผนงานวิจัย 

ในกรณีเปนแผนงานวิจัย ประกอบดวย  
๒.๑) มีโครงการวิจัยยอยอยางนอย ๒ โครงการ และไมเกิน ๖ โครงการ ท่ีสามารถดําเนินการวิจัย

ในปแรกท่ีเสนอขอรบัทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
๒.๒) ชื่อโครงการวิจัยยอย โปรดระบุรายละเอียดตาง ๆ ใหชัดเจน หรือเปนแนวคิดในการ

ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายสุดทายของแผนงานวิจัย  
๒.๓) รายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายปท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน สามารถวัดผลไดจริง  

๓) มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการ หรือบูรณาการระหวางหนวยงาน หรือ           
มีการดําเนินการในพ้ืนท่ีเดียวกัน เพ่ือใหไดผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงและนําไปสูวัตถุประสงคเดียวกัน  

๔) งบประมาณท่ีเสนอขอตองมีรายละเอียดคาใชจายท่ีชัดเจน และเหมาะสมกับการดําเนินงานวิจัย  
โดยใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง/แนวทางและหลักเกณฑฯ ท่ี วช. กําหนด  

๕) ขอเสนอการวิจัยหรือสวนใดสวนหนึ่งของขอเสนอการวิจัยนี้ ตองไมอยูในขอเสนอการวิจัยท่ี
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากแหลงทุนวิจัยอ่ืน กรณีมีการตอยอดจากงานวิจัยเดิมตองแสดง
ขอบเขตการดําเนินงานระหวางงานเดิมและงานใหม และตองมีหนังสือยินยอมจากหนวยงานเจาของผลงาน
เดิมใหนักวิจัยนําทรัพยสินทางปญญาจากการวิจัย มาดําเนินการวิจัยตอยอด หากตรวจพบวาขอเสนอการวิจัย
ดังกลาวไดรับทุนซํ้าซอนหรือมีการดําเนินการวิจัยมาแลว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย
และนวัตกรรม และเรียกเงินทุนวิจัยคืน 

๖) กรณีโครงการวิจัยท่ีเปนการดําเนินงานในลักษณะการวิจัยรวม (Co-funding) ซ่ึงไดรับ                     
การสนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง จากหนวยงานอ่ืน ใหแสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกลาว 
โดยระบุงบประมาณในแตละรายการในขอเสนอการวิจัย พรอมท้ังแสดงหนังสือรับรองจาก หนวยงานนั้น ๆ  

๗) วช. ถือวาขอเสนอการวิจัยท่ีเสนอมานั้น ผานความเห็นชอบจากผูอํานวยการแผนงาน และ
หัวหนาโครงการวิจัยยอย รวมท้ังผูรวมวิจัย และผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานตนสังกัดของผูอํานวยการ
แผนงาน ระดับอธิการบดี อธิบดีหรือเทียบเทาของภาครัฐ หรือกรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทาของ
ภาคเอกชนเรียบรอยแลว หากมีการรองเรียนเก่ียวกับขอเสนอการวิจัยดังกลาว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการ
สนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม  

ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 
ระยะเวลาไมเกิน ๑๒ เดือน (กรณีเปนแผนงาน/โครงการ ท่ีมีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา ๑ ป            

ใหถือเปนปแรก) 
 

สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน 
ขอมูลดานวิชาการ ฝายพัฒนาและเพ่ิมมูลคาผลผลิตการเกษตร 

กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ๑ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ 
   โทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ตอ ๔๐๔, ๔๖๑ 
   มือถือ ๐๖๑ ๔๒๓ ๕๒๖๐ 
   ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส agri.research@nrct.go.th 
   ผูรับผิดชอบ/ผูประสาน แผนงานการยกระดับสินคาและผลิตภัณฑเกษตรมูลคาสูง 
   ๑) นางสาววรรณธิรา รณะบุตร ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
   ๒) นางสาวสุชานันท มาตรวิจิตร ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  


