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คานา
กรมปศุสัตว์ โดยกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดทากรอบและแนว
ทางการวิจัยด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2555-2559 โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ร่างแผนพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2555-2559 และยุทธศาสตร์ตามรายชนิดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2555-2559 เพื่อใช้เป็น
กรอบและแนวทางการวิจัยด้านปศุสัตว์ของประเทศที่มีทิศทางชัดเจนและต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า
ซึ่งคณะวิจัยหรือผู้วิจัยที่เป็นบุคลากรกรมปศุสัตว์จะได้ใช้ประกอบในการเขียนโครงการวิจัยในการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนวิจัยต่างๆ รวมทั้งงบประมาณปกติของหน่วยงาน ให้เป็นเอกภาพ มี
ประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งยังเป็นคู่มือให้กับคณะกรรมการ
วิจัยและคณะอนุกรรมการวิจัยคณะต่างๆ ในการพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยได้อีกด้วย
เอกสารกรอบและแนวทางการวิจัยด้านปศุสัตว์ พ .ศ. 2555-2559 ฉบับนี้ เป็นผลจากความพยายาม
ของผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านปศุสัตว์หลากหลายสาขา ที่ร่วมกันจัดทาโดยคานึงถึงประเด็นปัญหา
อุปสรรคที่เกษตรกร เจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกาลังเผชิญอยู่ รวมทั้งข้อจากัดและศักยภาพในการ
แข่งขันสินค้าปศุสัตว์ของประเทศไทย ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยได้ทาการศึกษา ค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลอย่างรอบด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปศุสัตว์ของประเทศไทย ยังจาเป็นต้องทาการศึกษาวิจัยอีกมาก
เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
หวังว่า เอกสารกรอบและแนวทางการวิจัย ด้านปศุสัตว์ พ .ศ. 2555-2559 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
และก่อให้เกิดความร่วมมือของนักวิจัยและนักวิชาการระหว่างหน่วยงานในการเสนอโครงการและแผนงานวิจัย
แบบบูรณาการ อันจะทาให้กรมปศุสัตว์และประเทศไทยได้รับประโยชน์จากผลการวิจัยที่ชัดเจน ครบถ้วน
สามารถนาไปใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
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กรอบและแนวทางการวิจัยโคเนื้อ (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
เป้าประสงค์ : ๑. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ ลดต้นทุนการผลิต ให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพ
ที่มั่นคงได้
๒.

เพื่อผลิตเนื้อโคที่มีคุณภาพให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและ
เหลือส่งออกไปต่างประเทศ
กรอบแนวทางการวิจัย
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
๑. ด้านการปรับปรุงพันธุ์ /ขยาย
พันธุ์สัตว์
๑.๑ การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุง
พันธุ์โคเนื้อ การสร้างพันธุ์ การทด
สอบพันธุ์และการขยายพันธุ์โคเนื้อ
ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงดูในสภาวะ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ
มีความเหมาะสมสาหรับการผลิต
เนื้อตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ได้แก่
การผลิตเนื้อโคอินทรีย์ ( Organic
beef) เนื้อโคธรรมชาติ (Natural
beef) และ เนื้อโคคุณภาพสูง
(Premium grade)
๑.๒ การ วิจัยเทคนิ คทางพันธุ
ศาสตร์เชิงปริมาณ และทางอณู
พันธุศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การคัดเลือกลักษณะทางเศรษฐกิจ
เช่น ความสมบูรณ์พันธุ์ การ
เจริญเติบโต คุณภาพซาก ฯลฯ ใน
สัตว์ คัด พันธุ์ ให้มีความรวดเร็ว
และแม่นยา
๒. ด้านอาหารสัตว์/
พืชอาหารสัตว์
๒.๑ การพัฒนาพันธุ์พืชอาหารสัตว์
สาหรับโคเนื้อที่เหมาะสมภายใต้
สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของโลกรวมทั้งการจัดการให้มีพืช
อาหารสัตว์กินตลอดทั้งปี

๑.๑ เพื่อให้ได้พันธุ์โคเนื้อตลอดจนเทค
โนโลยีการขยายพันธุ์โคเนื้อที่ทนต่อ
โรค แมลง และสภาพอากาศร้อน
รวมทั้งให้ผลผลิตสูงตามวัตถุประสงค์ใน
การผลิตเนื้อ เช่น โคพันธุ์พื้นเมือง โค
พันธุ์บราห์มัน สาหรับการผลิตเนื้อโค
อินทรีย/์ เนื้อโคธรรมชาติ และโค
ลูกผสมพันธุ์ชาร์โรเล่ย์ พันธุ์แองกัส
พันธุ์ซิมเมนทอล พันธุ์ลิมูซีน และพันธุ์
ทาจิมะ สาหรับการผลิตเนื้อโค
คุณภาพสูง
๑.๒ เพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาใน
การพิสูจน์คัดเลือก สัตว์ พันธุ์และลด
ความเสี่ยงในการใช้พ่อพันธุ์ทดสอบใน
ฟาร์มเกษตรกร

๑.๑ ได้พันธุ์โคเนื้อที่เหมาะสาหรับ
เลี้ยงในประเทศไทยตรงตามวัตถุ
ประสงค์ของการผลิตเนื้อ สาหรับ
ขยายพันธุ์และส่งเสริมให้เกษตรกร
เลี้ยง

๒.๑ เพื่อให้ได้พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่
ให้ผลผลิตสูง และทนแล้งวิธีการเขต
กรรมและการเก็บถนอมให้มีพืชอาหาร
สัตว์คุณภาพดีใช้เลี้ยงสัตว์ได้ตลอดทั้งปี

๒.๑ ได้พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ให้ผล
ผลิตสูงและทนแล้ง รวมทั้งวิธีการเขต
กรรมและเทคโนโลยีการเก็บถนอม
พืชอาหารสัตว์ และสร้างคู่มือปฏิบัติ
สาหรับเกษตรกร เพื่อให้มีพืช

๑.๒ ได้สัตว์ต้นพันธุ์ที่มีพันธุกรรม
ตรงกับวัตถุประสงค์ของการผลิต
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยา
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กรอบและแนวทางการวิจัยโคเนื้อ (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
กรอบแนวทางการวิจัย

วัตถุประสงค์

๒.๒ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
และปรับปรุงคุณค่าทางอาหารของ
วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในแต่ละท้องถิ่นและ
การนามาใช้เลี้ยงโคเนื้อ

๒.๒ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีในการพัฒนา
และปรับปรุง คุณค่าทางอาหารของ
วัสดุเศษเหลือทางการเกษตร และ
อุตสาหกรรมในแต่ละท้องถิ่นตลอดจน
ข้อแนะนาในการนามาใช้เลี้ยงโคเนื้อ

๓. ด้านการจัดการฟาร์ม/
ระบบการผลิต
๓.๑ การวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีใน
การผลิตเนื้อโคตาม วัตถุประสงค์
เฉพาะ ได้แก่ เนื้อโคอินทรีย์ (Organic
beef) เนื้อโคธรรมชาติ (Natural beef)
และ เนื้อโคคุณภาพสูง (Premium
grade)

๓.๑ เพื่อให้ได้ระบบการจัดการและ
เทคโนโลยีที่ เหมาะสม ในการผลิตเนื้อ
โคตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ได้แก่ เนื้อ
โคอินทรีย์ เนื้อโคธรรมชาติ และเนื้อโค
คุณภาพสูง

ผลผลิต
อาหารสัตว์คุณภาพดีสาหรับโคเนื้อได้
กิน ตลอดทั้งปี
๒.๒ ได้เทคโนโลยีในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณค่าทางอาหารของวัสดุ
เศษเหลือทางการเกษตร และ
อุตสาหกรรมในแต่ละท้องถิ่น และ
สร้างคู่มือปฏิบัติสาหรับเกษตรกรใน
การนามาใช้เลี้ยงโคเนื้อ

๓.๑ ได้วิธีการจัดการเลี้ยงดู การให้
อาหาร การควบคุมป้องกันโรค การ
ขนย้ายโคและการจัดการซาก ที่มี
ประสิทธิภาพในการผลิตเนื้อโค
อินทรีย์และเนื้อโคธรรมชาติให้ได้ตาม
มาตรฐานการผลิต รวมถึงการผลิต
เนื้อโคคุณภาพสูงมีไขมันแทรกตาม
ความต้องการของตลาดเพื่อทดแทน
การนาเข้า และสร้างเป็นคู่มือปฏิบัติ
สาหรับเกษตรกร
๓.๒ การวิจัยเกี่ยวกับการสร้าง
๓.๒ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน ๓.๒ ได้นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต
นวัตกรรมและองค์ความรู้ ใหม่ด้าน การผลิตโคเนื้อที่ช่วยป้องกันบาบัด
โคเนื้อที่ช่วยรักษาป้องกันบาบัด
เทคโนโลยีสะอาด (Clean technology) มลพิษและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มลพิษและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly
Technology)
๓.๓ การศึกษาคาร์บอนเครดิต / ๓.๓ เพื่อให้ได้ข้อมูลคาร์บอนเครดิต / ๓.๓ ได้ข้อมูลคาร์บอนเครดิต
/
คาร์บอนฟุตปริ้นท์ของการผลิตเนื้อ คาร์บอนฟุตปริ้นท์ของการผลิตเนื้อโค คาร์บอนฟุตปริ้นท์ของการผลิตเนื้อโค
โคอินทรีย์ เนื้อโคธรรมชาติ เนื้อโค และผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค เพื่อสนับสนุน และผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคและสร้าง
คุณภาพสูง และผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค การส่งออกและใช้พัฒนาการผลิตเพื่อ คู่มือสาหรับผู้ประกอบการ
ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนในแต่ละ
กระบวนการ
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กรอบและแนวทางการวิจัยโคเนื้อ (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
กรอบแนวทางการวิจัย
๓.๔ วิจัยและพัฒนาโรงเรือน
เครื่องมือ อุปกรณ์ สาหรับใช้ใน
การจัดการฟาร์มโคเนื้อ อาทิ การ
จัดการแปลงพืชอาหารสัตว์
อุปกรณ์การเตรียมและ ให้อาหาร
สัตว์ อุปกรณ์การบังคับสัตว์
สาหรับเกษตรกร รายย่อย ฯลฯ

วัตถุประสงค์
๓.๔ เพื่อพัฒนาโรงเรือน เครื่องมือ
อุปกรณ์ ในการจัดการฟาร์ม ช่วยลด
การใช้แรงงานคน ลดการสูญเสียและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ผลผลิต
๓.๔ ได้ต้นแบบโรงเรือน เครื่องมือ
อุปกรณ์ ราคาถูก เพื่อช่วยในการ
จัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

๓.๕ การพัฒนาเครือข่ายการผลิต
และการตลาดโคเนื้อ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและลดต้นทุนในห่วง
โซ่การผลิต เนื้อโคอินทรีย์ เนื้อโค
ธรรมชาติและเนื้อโคคุณภาพสูง

๓.๕ เพื่อให้ได้เครือข่ายการผลิต
การตลาดโคเนื้อ และผู้ประสานงาน
เครือข่ายที่มีการดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงรูปแบบที่
เหมาะสมในการถ่าย ทอดองค์ความรู้
แก่เครือข่าย

๓.๕ ได้ต้นแบบเครือข่ายการผลิต
การตลาดโคเนื้อและ การบริหาร
จัดการเครือข่ายที่มีการดาเนินงาน
อย่างมี ประสิทธิภาพและรูปแบบใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่เครือข่าย

๓.๖ การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
การเลี้ยงโคเนื้อในระบบ เกษตร
แบบผสมผสาน

๓.๖ เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการการ
เลี้ยงโคเนื้อร่วม กับการปลูกพืช
เศรษฐกิจ สาหรับส่งเสริมเกษตรกรใน
แต่ละท้องถิ่น

๓.๖ ได้รูปแบบการจัดการการเลี้ยง
โคเนื้อร่วมกับการ ปลูกพืชเศรษฐกิจ

๓.๗ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารเพื่อการแข่งขันและลด
ต้นทุน รวมทั้งรองรับนโยบายเสรี
ทางการค้าได้ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๔. ด้านสุขภาพและการควบคุม
โรค
๔.๑ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
วิธีการควบคุม ป้องกันและเฝ้า
ระวังโรคสาคัญในโคเนื้อ

๓.๗ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
โคเนื้อให้ถูกต้อง ทันสมัย ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูลสาหรับนามาใช้ ประโยชน์
ในการวางแผนการผลิต

๓.๗ ได้ข้อมูลที่สามารถใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผน
การบริหารจัดการการผลิต การแปร
รูป และการตลาดในอุตสาหกรรมโค
เนื้อได้

๔.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ควบคุมโรค สาคัญในโคเนื้อที่เป็นข้อ
กีดกันทางการค้า เช่น โรคปากและเท้า
เปื่อย บรูเซลโลซิส วัณโรค พาราทีบี
BSE

๔.๑ ได้วัคซีน ยาสัตว์ เวชภัณฑ์ และ
ชุดทดสอบโรคที่มี คุณภาพ
ประสิทธิภาพสูง ทดแทนการนาเข้า
และเพียง พอกับความต้องการใน
ประเทศ ตลอดทั้งได้มาตรการการ
ควบคุมโรคที่เป็นนวัตกรรมใหม่และมี
ประสิทธิ ภาพสูงขึ้น
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กรอบและแนวทางการวิจัยโคเนื้อ (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
กรอบแนวทางการวิจัย
๔.๒ การศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมสาหรับโรคที่มีแนว โน้มอาจ
เกิดการระบาดในโคเนื้อเพื่อ
เตรียมการเข้าสู่ประ ชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
๕. ด้านมาตรฐาน
๕.๑ การวิจัยเกี่ยวกับระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
ตลอดห่วงโซ่อาหาร

วัตถุประสงค์
ผลผลิต
๔.๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจ ๔.๒ ได้กระบวนการตรวจวินิจฉัย
วินิจฉัยและ ป้องกันควบคุมโรคที่อาจ ป้องกัน และรักษา โรคที่มีแนวโน้ม
เกิดการระบาดในอนาคต เมื่อมีการ
อาจระบาดได้ในอนาคต
เคลื่อนย้ายสัตว์ภายในอาเซียน

๕.๑ เพื่อสร้างความมั่นใจความ
ปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety)
ให้กับผู้บริโภคโดยจัดทาระบบตรวจ
สอบย้อนกลับตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า
(ตัวสัตว์-โรงฆ่าสัตว์-ผลิตภัณฑ์)
๕.๒ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา ๕.๒ เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาโรงฆ่า
เพื่อยกระดับโรงฆ่าสัตว์ มาตรฐาน สัตว์ที่ได้ มาตรฐาน GMP
GMP
๖. ด้านการตลาด/ผลิตภัณฑ์
๖.๑ การวิจัยและพัฒนาการแปร ๖.๑ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จาก
รูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค หนัง และ เนื้อโค หนังและกระดูกเพื่อสร้างมูลค่า
เพิ่ม
กระดูก

๕.๑ ได้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
เนื้อโค

๕.๒ ได้โรงฆ่าสัตว์ในการเข้าสู่
มาตรฐานแนวทางปฏิบัติ สาหรับ
GMP

๖.๑ ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิตจากเนื้อ
โค หนังและกระดูก รวมทั้งวิธีการ
และสูตรในการทาผลิตภัณฑ์แต่ ละ
ชนิดสร้างเป็นคู่มือในการปฏิบัติ
๖.๒ การวิจัยเกี่ยวกับการสร้าง
๖.๒ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาตรฐานคุณภาพ ๖.๒ ได้ข้อมูลมาตรฐานคุณภาพเนื้อ
เครื่องหมายการค้า
(Brand) เนื้อโค และผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
โค และกระบวนการผลิตที่นาไปสู่
สาหรับเนื้อโคและผลิตภัณฑ์แปร รวมทั้งกระบวนการผลิตที่นาไปสู่
มาตรฐาน ตลอดจนเครื่องหมาย
รูป
มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะและ
การค้าของเนื้อโคและผลิตภัณฑ์แปร
กระบวน การสร้างเครื่องหมายการค้า รูปแต่ละประเภท
๖.๓ การวิจัยเกี่ยวกับ ระบบและ ๖.๓ เพื่อให้ได้ข้อมูลการจัดการผลผลิต ๖.๓ ได้ข้อมูลการจัดการผลผลิตและ
กลไกการตลาดโคเนื้อทั้ง
ใน และการตลาด โคเนื้อภายในประเทศทั้ง การตลาดโคเนื้อ ภายในประเทศทั้ง
ประเทศและต่างประเทศ
ในระดับชุมชนและในเมือง รวมถึง
ในระดับชุมชนและในเมือง รวมถึง
ความต้องการของตลาดต่างประเทศ
ความต้องการของตลาดต่างประเทศ
เพื่อนามา เป็นเป้าหมายในการวางแผน
และส่งเสริมการผลิต ทั้งเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศและเพื่อการส่งออก
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กรอบและแนวทางการวิจัยโคเนื้อ (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
กรอบแนวทางการวิจัย
วัตถุประสงค์
๖.๔ การวิจัยเกี่ยวกับการให้ความรู้ ๖.๔ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความ
ด้านอาหารศึกษาแก่ ประชาชนใน เข้าใจและนาไป ใช้ในการเลือกบริโภค
การบริโภคเนื้อโค
เนื้อโค ซึ่งจะนามาสู่การปรับ ปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตให้ได้เนื้อโคที่ได้
มาตรฐาน
๖.๕ การวิจัยเกี่ยวกับระบบการ
๖.๕ เพื่อลดต้นทุนการผลิตในส่วนของ
ขนส่งและกระจายสินค้า ตั้งแต่
การขนส่งและ กระจายสินค้า
ปัจจัยการผลิต โคเนื้อ และ
ผลิตภัณฑ์

ผลผลิต
๖.๔ ประชาชนมีความรู้เรื่องคุณค่า
ทางอาหารและ ประโยชน์จากการ
บริโภคเนื้อโค รวมทั้งวิธีการเลือกบริ
โภคเนื้อโคที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
๖.๕ ได้ระบบการขนส่งและกระจาย
สินค้าที่มีประสิทธิ
ภาพ
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กรอบและแนวทางการวิจัยโคนม (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
เป้าประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาระบบอุตสาหกรรมนมของประเทศให้ยั่งยืนได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศได้
๒. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร
๓. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในสถาบันเกษตรกรและบูรณาการการบริหารจัดการอุตสาหกรรมนมของประเทศ
กรอบแนวทางการวิจัย
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
๑. การปรับปรุงพันธุ์ / ขยายพันธุ์
๑.๑ วิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์โคนมที่มี ๑.๑ เพื่อพัฒนาพันธุ์โคนมที่เลี้ยงง่าย ๑ .๑ ได้พันธุ์โคที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพตอบสนองต่อสภาพ
โตเร็ว ทนโรค ทนร้อน ให้ผลตอบแทน สภาพแวดล้อม และระบบการผลิต
(ภูมิอากาศ ทรัพยากร และตลาด
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจภายใต้
ของประเทศในเขตอาเซียน
ผลิตภัณฑ์) ในภูมิภาคอาเซียน
สภาพแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน
๑.๒ วิจัยเทคนิคทางสถิติ และทางอณู ๑.๒ เพื่อลดต้นทุน และระยะเวลาใน ๑.๒ ได้สัตว์ต้นพันธุ์ที่มีพันธุกรรมดี
พันธุศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ การพิสูจน์คัดเลือกพันธุ์ และลดความ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยา
คัดเลือกลักษณะทางเศรษฐกิจ เช่น เสี่ยงในการใช้พ่อพันธุ์ทดสอบในฟาร์ม
ผลผลิต คุณภาพ อายุการให้ผลผลิต เกษตรกร
ความสมบูรณ์พันธุ์ ฯลฯ ในสัตว์พ่อ แม่พันธุ์ ให้มีความรวดเร็ว และแม่นยา
๑.๓ วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่ ๑.๓ เพื่อขยายสัตว์พันธุ์ดีทั้งฝ่ายพ่อ
๑.๓ ได้วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม และ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อการ และแม่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว
คุ้มค่าในเชิงพา ณิ ชย์ในการใช้
ผลิตเชื้อพันธุ์ และการเพิ่มจานวนสัตว์
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขยาย
พันธุ์ดี เช่น ET, Sexing, cloning
จานวนโคนมพันธุดี
๑ .๔ การวิจัยพัฒนาพันธุ์เพื่อ
๑.๔ เพื่อพัฒนาพันธุ์โคนมที่มีความ ๑.๔ ได้พันธุ์โคนม เหมาะสม สาหรับ
ผลิตภัณฑ์สาหรับตลาดจาเพาะ เช่น พิเศษตอบสนองธุรกิจจาเพาะ
ตลาดผลิตภัณฑ์จาเพาะ
นมอินทรีย์ นมที่องค์ประกอบน้านมสูง
เพื่อการผลิตเนย/ชีส
๒. อาหารสัตว์/พืชอาหารสัตว์
๒.๑ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ ๒.๑ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีสูตรอาหาร ๒.๑ ได้สูตรอาหารTMR ที่เหมาะสม
ผลิตอาหารผสมเสร็จ (Total Mixed TMR ที่เหมาะสม สาหรับนาไปปรับใช้ สาหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ที่
Ration : TMR) ในระดับฟาร์มขนาดเล็ก ในฟาร์มเกษตรกร ตลอดจนกลุ่มผู้ผลิต สามารถนาไปใช้ได้จริง ตลอดจน
และการผลิตเชิงพาณิชย์ ตัวอย่าง เช่น อาหารสัตว์จาหน่าย
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพผลิตอาหารสัตว์
สามารถนาเทคโนโลยีสูตรอาหาร
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กรอบและแนวทางการวิจัยโคนม (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
กรอบแนวทางการวิจัย
- พัฒนาสูตร TMR โคนมที่เหมาะสม
(ในแต่ละพื้นที่,ช่วงอายุและระดับการ
ให้นม)
- พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์การผลิต,
วิธีการผลิต, รูปแบบของอาหาร TMR
(cube), การบรรจุภัณฑ์, อายุและ
วิธีการเก็บรักษา
- พัฒนาวิธีการให้ อาหาร TMR ใน
ฟาร์มเกษตรกร เพื่อวัดผลตอบสนอง
ต่อผลผลิตและคุณภาพน้านม
ผลตอบแทน และความพึงพอใจของ
เกษตรกร
๒.๒ วิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนะ
และการใช้ ประโยชน์ได้ของวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ ตัวอย่าง เช่น
- วัตถุดิบใหม่ๆทดแทนวัตถุดิบที่มี
ราคาแพง ตลอดจนวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรม ฯลฯ
เพื่อใช้ในการคานวณสูต รหรือ จัด
สัดส่วนอาหารโคนมที่เหมาะสม เช่น
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ , กากเอทา
นอล, กากแป้ง มันสาปะหลัง , กาก
นมถั่วเหลือง ฯลฯ
๒.๓ วิจัยเกี่ยวกับการใช้พืชอาหารสัตว์
คุณภาพดีเป็นแหล่งอาหารหยาบ เพื่อ
เพิ่มผลผลิตและคุณภาพน้านม ลด
การใช้อาหารข้นที่มีราคาแพง
- ตย. เช่น การใช้หญ้าเนเปียร์ปาก
ช่อง๑, แพงโกล่า, กินนีมอมบาซ่า
- ศึกษาและพัฒนารูปแบบการผลิต
กระถินแห้งอัดเม็ดเชิงการค้า
- ศึกษาและพัฒนาการผลิตอาหาร

วัตถุประสงค์

ผลผลิต
TMRสาหรับโคนม ไปผลิตจาหน่าย

๒.๒ เพื่อให้ได้ข้อมูลคุณค่าทางโภชนะ
และการใช้ประโยชน์ได้ของวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ชนิดใหม่ๆ ตลอดจนวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม มาใช้ในการคานวณสูตร
และจัดสัดส่วนอาหารโคนม ทดแทน
วัตถุดิบที่หายากและมีราคาแพงเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต

๒.๒ ได้ข้อมูลคุณค่าทางโภชนะและ
การใช้ประโยชน์ได้ของวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ชนิดใหม่ๆ และวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูลในการคานวณสูตร
หรือการจัดสัดส่วนอาหารโคนมที่
เหมาะสมสาหรับเผยแพร่สู่เกษตรกร

๒.๓ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พืช
อาหารสัตว์คุณภาพดี สาหรับใช้เป็น
อาหารหยาบ เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพน้านม ลดการใช้อาหารข้นที่มี
ราคาแพงให้แก่เกษตรกร

๒.๓ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีการใช้
พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเป็นแหล่ง
อาหารหยาบ เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพน้านม ลดการใช้อาหารข้นที่
มีราคาแพง สร้างกาไรเพิ่มให้กับ
เกษตรกร
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กรอบและแนวทางการวิจัยโคนม (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
กรอบแนวทางการวิจัย
PMR (Partial Mixed Ration)
- ทดสอบสาธิตการใช้ประโยชน์
หญ้าคุณภาพดี ฯ ในฟาร์มเกษตรกร
๒.๔ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้
สารเสริม (Feed supplements)
สารเติม (Feed additives) ใน
อาหารเพื่อทดแทนสารเคมี และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ตัวอย่าง เช่น
สมุนไพร Probiotics Prebiotics
ฯลฯ
๓. การจัดการฟาร์ม/ระบบการ
ผลิต
๓.๑ วิจัยและพัฒนาระบบการผลิต
และระบบการจัดการอาหารโคสาว
ทดแทนที่มีประสิทธิภาพ
๓.๒ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบผลิตและการจัดการอาหารโค
นมเพื่อผลิตน้านมคุณภาพ เพิ่ม
มูลค่า (Value added) สาหรับตลาด
จาเพาะ ตัวอย่างเช่น น้านมอินทรีย์
น้านมที่มี CLA สูง น้านมมี
เอกลักษณ์พิเศษ เป็นต้น
๓.๓ วิจัยและพัฒนาระบบการ
จัดการอาหารโคนม และระบบการ
จัดการของเสีย เพื่อ ลดปริมาณของ
เสียจากฟาร์ม (เศษอาหาร -น้าทิ้ง –
ขยะ-มูลสัตว์-แก๊ส , Zero waste
system)

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

๒.๔ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารเสริม
และสารเติมในอาหารโคนม เพื่อ
ทดแทนสารเคมี และเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ให้แก่เกษตรกร

๒.๔ เกษตรกรสามารถนาข้อมูลการใช้
สารเสริม และสารเติมในอาหารโคนมที่
ผลิตเองในประเทศ สาหรับเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต เป็นการลดการ
นาเข้าสินค้าดังกล่าวจากต่างประเทศ

๓.๑ เพื่อให้ได้โมเดล ระบบการผลิต ๓.๑ ขยายโอกาสธุรกิจเฉพาะทาง และ
ธุรกิจผลิตโคสาวคุณภาพดีเชิงธุรกิจ
เพิ่มความเป็นมืออาชีพเฉพาะทางแก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
๓.๒ เพื่อสร้างเทคโนโลยีระบบ การ ๓.๒ เกษตรกรสามารถปรับเทคโนโลยี
ผลิตและ การจัดการอาหารโคนมเพื่อ การเลี้ยงและจัดการให้อาหารโคนม
ผลิตน้านมคุณภาพ สาหรับตลาด
เป็นรูปแบบที่มีความโดดเด่นเฉพาะ
จาเพาะ (Niche Market) สร้างมูลค่าเพิ่ม ท้องถิ่น มีเอกลักษณ์ที่สามารถเพิ่มจุด
และสาหรับเป็นทางเลือกอาชีพให้
ขายในตลาดจาเพาะ
เกษตรกร
๓.๓ เพื่อลดมลภาวะที่เกิดจากการเลี้ยง ๓.๓ เกษตรกรมีเทคโนโลยีระบบการ
โคนม
จัดการอาหาร และของเสียจากการ
เลี้ยงโคนม เพื่อลดการปลดปล่อยของ
เสียจากฟาร์ม โดยการหมุนเวียน
นามาใช้ประโยชน์ สนองต่อนโยบาย
การลดสภาวะโลกร้อน
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กรอบและแนวทางการวิจัยโคนม (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
กรอบแนวทางการวิจัย
๔. สุขภาพและการควบคุมโรค
๔.๑ วิจัย พัฒนาเทคนิคการตรวจ
วิเคราะห์ ชันสูตร
- วิจัย พัฒนาวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
สัตว์ น้านม โรคสัตว์
- พัฒนาการเฝ้าระวังโรคสัตว์
– โรคระบาดสัตว์
- วิจัย ศึกษาความชุกและ
ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคที่
สาคัญในโคนม
- วิจัย พัฒนาชุดทดสอบโรค
อย่างง่ายในพื้นที่ เช่น โร
คบลูเซลโลซีส, FMD,
Mastitis
๔.๒ วิจัย และพัฒนา ยา เวชภัณฑ์
วัคซีน
- Risk assessment โรค
สาคัญในโคนม เช่น FMD
- ทัศนคติ ความพึงพอใจ การ
ยอมรับ
- ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ระยะเวลาคุ้มโรค
- พัฒนาการใช้สมุนไพรเพื่อ
การป้องกัน และรักษาโรค
ในโคนม
๕. มาตรฐาน
๕.๑ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
สาเร็จในการใช้ กฎหมาย มาตรฐาน
ฟาร์มและมาตรฐานศูนย์รวมน้านมดิบ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

๔.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลด ๔.๑ ผลผลิตน้านมมีคุณภาพ อายุการ
ต้นทุน และการสูญเสีย
ใช้งานของแม่โคยาวนานขึ้น เพิ่ม
โอกาสการส่งออก

๔.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม และ ๔.๒ ลดการใช้ยา สารเคมี และ
ป้องกันโรค
เวชภัณฑ์

๕.๑ เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาฟาร์ม ๕.๑ ฟาร์ม และศูนย์รวมนมสามารถ
และศูนย์รวมนมให้เข้าสู่มาตรฐาน
เข้าสูม่ าตรฐาน ได้อย่างยั่งยืน ในทาง
ปฏิบัติ
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กรอบและแนวทางการวิจัยโคนม (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
กรอบแนวทางการวิจัย
๖. การตลาด/ผลิตภัณฑ์
๖.๑ ศึกษา วิจัยระบบ กลไก และ
ความต้องการของตลาดภายในและ
ต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

๖.๑ เพื่อให้ได้ข้อมูลการผลิต การ
จัดการผลผลิต และการตลาดทั้งระดับ
ใน และต่างประเทศ สาหรับวาง
แผนการส่งเสริมการผลิต เพื่อการ
บริโภคภายในประเทศ และการส่งออก
๖.๒ การวิจัย และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ๖.๒ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จาก
และผลิต ภัณฑ์จากน้านมดิบเพื่อการ น้านม เช่น นมผง ชีสชนิดต่างๆ เนย
สร้างมูลค่าเพิ่ม การรักษาคุณภาพ เครื่องสาอาง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
การแปรรูปน้านม และ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากน้านม
๖.๓ วิจัย และพัฒนาระบบการ ๖.๓ เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านการ
ขนส่ง (โลจิสติกส์) ทั้งปัจจัยการผลิต ขนส่งและกระจายสินค้า และรักษา
ผลผลิตน้านม และผลิตภัณฑ์นม
คุณภาพปัจจัยการผลิต และผลผลิต
๗. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
๗.๑ ศึกษาหารูปแบบระบบการเลี้ยง ๗.๑ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ
โคนม กลุ่ม และ องค์กร ที่ประสบ ระดับฟาร์มและระดับองค์กรให้ประสบ
ความสาเร็จทางธุรกิจ
ความสาเร็จในการทาธุรกิจโคนม

ผลผลิต
๖.๑ ได้ข้อมูลการผลิต การจัดการ
ผลผลิตและความต้องการของตลาด
ทั้งระดับใน และต่างประเทศ

๖.๒ ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม

๖.๓ มีระบบการขนส่งและกระจาย
สินค้าที่มีประสิทธิภาพ ลูกค้าทุก
ระดับได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ

๗.๑ ได้รูปแบบระบบการเลี้ยงโคนมที่
สามารถเป็นธุรกิจยั่งยืน
๗.๒ ได้รูปแบบ การบริหารองค์กร
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่มีประสิทธิภาพ
๗.๒ การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ๗.๒ เพื่อพัฒนาทัศนคติ ความเชื่อค่านิยม ๗.๓ ได้แนวทางในการส่งเสริมการ
ที่เหมาะสมด้านโคนมแบบเกษตรกร ความต้องการ และการยอมรับเทคโนโลยี เลี้ยงโคนมที่เหมาะสม เป็นที่ยอมรับ
มีส่วนร่วม
ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
และถือปฏิบัติโดยเกษตรกร
๘. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /
อื่นๆ
๘.๑ วิจัย พัฒนาเทคนิคการทดสอบ ๘.๑ พัฒนาชุดทดสอบที่มีประสิทธิภาพ ๘.๑ จานวนแม่โคนมพันธุ์ดีเพิ่มขึ้น
เบื้องต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ เหมาะสมใช้ปฏิบัติงานในภาคสนาม
ผลผลิตมีคุณภาพ
ขยายพันธุ์ เช่นชุดทดสอบการเป็น
สัด การตั้งท้อง ชุดทดสอบโรคเต้า
นมอักเสบ
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กรอบและแนวทางการวิจัยโคนม (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
กรอบแนวทางการวิจัย
วัตถุประสงค์
๘.๒ ศึกษาวิจัย พัฒนาเครื่องมือ ๘.๒ เพื่อลดต้นทุน แรงงาน เพิ่ม
โรงเรือน และเทคโนโลยี (อุปกรณ์ คุณภาพน้านม
โรงเรือน โรงรีด อุปกรณ์ผลิตและ
แปรรูปอาหารสัตว์
อุปกรณ์
เครื่องมือเพื่อการแปรรูปน้านม )

ผลผลิต
๘.๒ เกษตรกรมีอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีราคาเหมาะสม ลดต้นทุน
การผลิต และราคาน้านมสามารถ
แข่งขันได้
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กรอบและแนวทางการวิจัยกระบือปี ๒๕๕๕- ๒๕๕๙
เป้าประสงค์
๑. พัฒนาและปรับปรุงพันธุกรรมกระบือเพื่อสนับสนุนการผลิตกระบือเนื้อเป็นการค้า
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือเนื้อของประเทศ
๓. อนุรักษ์และพัฒนาใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมกระบือท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
กรอบแนวทางการวิจัย
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
๑. ด้านการปรับปรุงพันธุ์และ
ขยายพันธุ์
๑.๑ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุกรรม ๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพันธุกรรม ๑. กระบือไทยและกระบือลูกผสมที่มี
กระบือให้มีศักยภาพตอบสนองต่อการ กระบือเนื้อให้มีคุณภาพดี เช่น โตเร็ว ศักยภาพการให้ผลผลิตเนื้อสูง ตอบ
ผลิตเนื้อกระบือ ทั้งในระดับการผลิต น้าหนักมาก อัตราการแลกเนื้อดี ความ สนองความต้องการของผู้เลี้ยง และ
เนื้อคุณภาพและเนื้อกระบือทั่วไป
สมบูรณ์พันธุ์สูง
ความต้องการของตลาดในทุกระดับ
๑.๒ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ๒. เพื่อขยาย พันธุกรรมกระบือพันธุ์ดี ๒. องค์ความรู้และนวัตกรรมในการใช้
ชีว ภาพที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ให้ทั่วถึงและมีความรวดเร็วสอดคล้องกับ ประโยชน์จากพันธุกรรมกระบืออย่าง
สูงในการปรับปรุงและขยายพันธุ์
ความต้องการ
ยั่งยืน
กระบือ
๓. เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรม ๓. มาตรฐานกระบือไทยเพื่อการขึ้น
๑.๓ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคและ กระบือตามท้องถิ่น เพื่อเป็นแม่พันธุ์
ทะเบียนและรับรองพันธุ์
นวัตกรรมทางอณูพันธุศาสตร์ ช่วยย่น พ่อพันธุ์พื้นฐานของประเทศ
๔. กระบือสายพันธุ์ต่างๆ จาแนก
ระยะเวลาในการคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์
ตามพื้นที่ภูมิภาคหรือลุ่มน้า
กระบือ เช่น ค้นหายีนส์ความสมบูรณ์
พันธุ์สูง ยีนส์ต้านทานต่อโรคและแมลง
เป็นต้น
๑.๔ ศึกษาวิจัย เพื่อกาหนดมาตรฐาน
พันธุ์กระบือไทย
๑.๕ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุกรรม
กระบือตามท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๒. ด้านอาหารและพืชอาหารสัตว์
๒.๑ ศึกษาวิจัยพันธุ์หญ้าและถั่ว ๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืช ๑. ชนิดและประเภทของอาหารหยาบ
อาหารสัตว์ที่เหมาะสมในการสนับสนุน อาหารสัตว์ ชนิดและประเภทอาหารข้น อาหารข้น สัดส่วนอาหาร สูตรอาหาร
การผลิตกระบือเนื้อ
และมาตรฐานความต้องการโภชนะของ ข้น และสูตรอาหารผสมสาเร็จ ( TMR)
๒.๒ ศึกษาวิจัยชนิดวัตถุดิบและสูตร กระบือที่เหมาะสมในการสนับสนุน
ที่เหมาะสมกับการผลิตกระบือเนื้อ
อาหารสัตว์ที่เหมาะสมในการผลิตเนื้อ
กระบือคุณภาพ เช่น เนื้อกระบือ
อินทรีย์
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กรอบแนวทางการวิจัย
วัตถุประสงค์
๒.๓ ศึกษาวิจัยการใช้วัสดุเหลือใช้ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือ
และผลพลอยได้เป็นอาหารสัตว์
เนื้อของประเทศ
๒.๔ ศึกษาวิจัยความต้องการโภชนะ
ของกระบือในระยะต่างๆ
๓. การจัดการฟาร์มและการจัดการ
ระบบการผลิต
๓.๑ ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา ๑. เพื่อพัฒนารูปแบบหรือระบบการผลิต
ศักยภาพ รูปแบบและระบบจัดการ เช่น กระบือที่เหมาะสมในการเพิ่ม
การผสมพันธุ์ การให้อาหาร การขุน ประสิทธิภาพการผลิตกระบือเนื้อของ
กระบือเนื้อ การจัดการฝูง การจัดการ ประเทศ
โรงเรือนและอุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อการผลิต
๒. เพื่อพัฒนาระบบการผลิตเนื้อกระบือ
เนื้อทั้งในระบบเศรษฐกิจพอเพียง (ราย
คุณภาพ และ/หรือ ระบบการผลิต
ย่อย) และการผลิตเชิงการค้า (แบบ
กระบืออินทรีย์
ประณีต)
๓.๒ ศึกษาวิจัยระบบการจัดการทุ่ง ๓. เพื่อพัฒนาต้นแบบโรงเรือนและ
หญ้าและแหล่งน้าสาธารณะเพื่อการ อุปกรณ์ในการผลิตกระบือที่เหมาะสม
ผลิตกระบือของชุมชน
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
๓.๓ ศึกษาวิจัยระบบการผลิตเนื้อ กระบือเนื้อของประเทศ
กระบือทางเลือก (เนื้อธรรมชาติและ
๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของ
เนื้ออินทรีย์) เพื่อตอบสนองตลาดเฉพาะ
เสีย และช่วยลดหรือแก้ปัญหาผลกระทบ
(Niche Market)
ต่อสิ่งแวดล้อมจากระบบการผลิตกระบือ
๓.๔ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบโรง
เรือนและอุปกรณ์ให้เหมาะสม สามารถ
ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ของ ๕. เพื่อพัฒนารูปแบบหรือระบบการลด
สภาพอากาศ แก้ปัญหา ลดผลกระทบ การปลดปล่อยกาซเรือนกระจกในระบบ
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตกระบือ
การจัดการฟาร์ม (ลดต้นทุน เวลาและ
แรงงาน)
๓.๕ ศึกษาวิจัยการจัดการยาสัตว์ ชีว
ภัณฑ์สัตว์ ตลอดจนสารเคมีที่เป็นของ
เสียจากการบาบัดรักษาโรคสัตว์ ไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต
๒. มาตรฐานความต้องการโภชนะ
(Feeding Standard) ที่เหมาะสมและ
ต้นทุนต่า เพื่อการผลิตกระบือในแต่ละ
ระยะการให้ผลผลิต

๑. ระบบและรูปแบบที่เหมาะสมใน
การผลิตกระบือ ซึ่งสนับสนุนให้เกิด
ความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบ
อาชีพของเกษตรกร
๒. เนื้อกระบือคุณภาพ/เนื้อกระบือ
อินทรีย์ ที่เป็นทางเลือกใหม่และสนับ
สนุนตลาดเฉพาะ(Niche Market)
๓. ต้นแบบโรงเรือนและอุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับการผลิตกระบือของ
ประเทศไทย
๔. รูปแบบหรือระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ลดหรือแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในการผลิตกระบือ
๕. องค์ความรู้ ใน การ ควบคุมการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบ
การผลิตกระบือ
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กรอบแนวทางการวิจัย
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
๓.๖ ศึกษาวิจัยระบบการจัดการของ
เสียและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
ของกระบือ เช่น มูล ปัสสาวะ รวมทั้ง
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการฆ่า
ชาแหละ การแปรรูป และการทาผลิต
ภัณฑ์จากกระบือ
๓.๗ ศึกษาวิจัยระบบจัดการสิ่งแวด
ล้อม การจัดการให้น้า-อาหาร ที่ช่วยลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
กระบือ
๓.๘ ศึกษาวิจัยการตรวจสอบและวัด
ค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
กระบือ
๔. สุขภาพและการควบคุมโรค
๔.๑ ศึกษาวิจัยเพื่อกาจัดโรคระบาดที่ ๑. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้าน ๑. ระบบการจัดการด้านสุขภาพ
สาคัญของกระบือ เช่น วัณโรค โรคแท้ง สุขภาพที่เหมาะสม รวดเร็ว มีประสิทธิ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง
ติดต่อ ฯลฯ ตลอดจนเทคนิควิธีการ ภาพสูงทั้งการป้องกัน การรักษา การ ซึ่งสามารถช่วยลดความสูญเสียจากโรค
ควบคุม ป้องกัน กาจัดและลดการ
ควบคุม การกาจัดและการตรวจวินิจฉัย ระบาดสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์
สูญเสียกระบือจากโรคพยาธิภายในและ โรค เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ สู่คน รวมทั้งโรคพยาธิทั้งภายในและ
ภายนอก
ในการผลิตกระบือเนื้อของประเทศ
ภายนอก
๔.๒ ศึกษาวิจัยเพื่อการเฝ้าระวัง และ ๒. เพื่อพัฒนาและผลิตวัคซีน ยาสัตว์ ๒. วัคซีน ยาสัตว์ เวชภัณฑ์สัตว์ สาร
เตรียมความพร้อมในการตรวจวินิจฉัย เวชภัณฑ์สัตว์ สาร Pre- Biotic สาร Pro- Pre Biotic Pro Biotic และชุดทดสอบ
ควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า Biotic และชุดทดสอบโรคที่มีคุณภาพ
โรคที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพสูง
เช่น โรคคิวฟีเวอร์ เป็นต้น
ประสิทธิภาพสูง สนับสนุนการเพิ่ม
สามารถทดแทนการนาเข้า
๔.๓ ศึกษาวิจัยรูปแบบและวิธีการ ประสิทธิภาพการผลิตกระบือเนื้อของ
ตรวจ และวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วแม่นยา ประเทศ
๔.๔ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและผลิต
วัคซีน ยา ตลอดจนเวชภัณฑ์สัตว์ ใน
การป้องกัน ควบคุม ตรวจวินิจฉัย และ
รักษาโรคกระบือที่มีประสิทธิภาพสูง
ต้นทุนต่า
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กรอบแนวทางการวิจัย
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
๔.๕ ศึกษาวิจัยเพื่อใช้สมุนไพรในการ
ป้องกัน ควบคุม บาบัดโรค และสารที่
ออกฤทธิ์กระตุ้นการเจริญเติบโต (Pre Pro Biotic) รวมทั้งสารสมุนไพรเพื่อการ
บาบัดรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๔.๖ ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาชุด
ทดสอบโรคอย่างง่าย
๕. มาตรฐานฟาร์ม
: เพื่อพัฒนามาตรฐานฟาร์มกระบือเนื้อ : มาตรฐานฟาร์มกระบือเนื้อ
ศึกษาวิจัยเพื่อกาหนดมาตรฐานฟาร์ม รองรับแนวทางตามยุทธศาสตร์การผลิต
กระบือ
เนือ้ กระบือคุณภาพ และการส่งออก
กระบือ น้าเชื้อกระบือ ฯลฯ ในอนาคต
๖ . การตลาด การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์
๖.๑ ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่ ๑. เพื่อพัฒนาระบบการตลาดกระบือ ๑. องค์ความรู้ด้านการตลาดที่สามารถ
(วิถี)การตลาด ระบบโลจิสติกส์ และการ ตลอดห่วงโซ่การผลิต
นาไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดระบบธุรกิจ
พัฒนาตลาดกระบือทั้งในประเทศและ ๒. เพื่อหาแนวทางการลดต้นทุนการผลิต ที่เป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ
ต่างประเทศ
และสร้างผลตอบแทนจากการเลี้ยง
๒. องค์ความรู้ด้านต้นทุนการผลิต
๖.๒ ศึกษาวิจัยเพื่อทราบความ กระบือในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม
กระบือ เพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ต้องการ รวมทั้งทัศนคติและค่านิยมของ ๓. เพื่อพัฒนาระบบการตลาดให้ เกษตรกรและผู้ประกอบการ
ผู้บริโภคต่อเนื้อ และผลิตภัณฑ์กระบือ สอดคล้องกับความต้องการ ทัศนคติและ ๓. องค์ความรู้เกี่ยวกับความต้องการ
๖.๓ ศึกษาวิจัยด้านต้นทุน และ ค่านิยม ของผู้บริโภคเนื้อและผลิตภัณฑ์ ทัศนคติและค่านิยมต่อเนื้อและ
ผลตอบแทนการผลิต รวมทั้งส่วนแบ่ง จากกระบือ
ผลิตภัณฑ์จากกระบือ เพื่อ
การตลาดกระบือ
๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพซากกระบือ ประกอบการตัดสินใจของ
๖.๔ ศึกษาวิจัยลักษณะซาก การ ตลอดจนการแปรรูปผลผลิตเพื่อการสร้าง ผู้ประกอบการ
พัฒนาการรักษาคุณภาพซากกระบือ มูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่การผลิตกระบือ
๔. ผลิตภัณฑ์จากกระบือที่หลากหลาย
๖.๕ ศึกษาวิจัยด้านการแปรรูปและ ๕. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จาก
ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้
การทาผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ จากเนื้อ กระบือ ในการตอบสนองความต้องการ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงและ
จากหนัง และจากเขากระบือ ฯลฯ เพื่อ ของผู้บริโภค
ผู้ประกอบการ
เพิ่มมูลค่า และขยายตลาดให้สอดคล้อง
๕. บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถ
กับความต้องการของผู้บริโภค
ใช้ประโยชน์ได้จริง
๖.๖ ศึกษาวิจัยการสร้างหรือผลิต
๖. ตราสัญลักษณ์สินค้ากระบือ
บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ตลอดจนการ
๗. องค์ความรู้เกี่ยวกับซากกระบือ
สร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์จากกระบือ
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กรอบและแนวทางการวิจัยกระบือปี ๒๕๕๕- ๒๕๕๙
กรอบแนวทางการวิจัย
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
๗. ด้านการส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
๗.๑ ศึกษาวิจัยลักษณะทางเศรษฐกิจ ๑. เพื่อพัฒนาทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ๑. แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
และสังคม รวมทั้งทัศนคติ ความเชื่อ ความต้องการ และการยอมรับเทคโนโลยี การเลี้ยงกระบือที่เหมาะสม
ค่านิยม ความต้องการ และการยอมรับ ที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ สอดคล้องกับทัศนคติ ความเชื่
อ
เทคโนโลยี ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ที่สามารถสนับสนุนการเพิ่ม
ค่านิยม ความต้องการ และการ
ต่อระบบการเลี้ยงกระบือในประเทศ ประสิทธิภาพการผลิตกระบือเนื้อของ ยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร
๗.๒ ศึกษาวิจัยพลวัตรการพัฒนา ประเทศ
๒. องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายผู้เลี้ยง ๒. เพื่อพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีที่
กระบือ
ท้องถิ่น รวมทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับการผลิตกระบือ ซึ่ง
๗.๓ ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ที่เหมาะสมด้านกระบือ ซึ่งช่วยสนับสนุน สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ท้องถิ่นที่เป็นความรู้เฉพาะคน (Tacit และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ ๓. ระบบหรือรูปแบบการถ่ายทอด
Knowledge) ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ใช้ประโยชน์จากกระบืออย่างยั่งยืน
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
รวมทั้งการใช้สมุนไพรสาหรับกระบือ ๓. เพื่อพัฒนาระบบหรือรูปแบบการ
๗.๔ ศึกษาวิจัยวิถีชีวิต วัฒนธรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสนับสนุนการ
และประเพณี ของเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง ประกอบอาชีพการเลี้ยงกระบือได้อย่าง
กับการเลี้ยงกระบือ
ยั่งยืน
๗.๕ ศึกษาวิจัยระบบหรือรูปแบบการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๘. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
อื่นๆ
๘.๑ ศึกษาวิจัยระบบกายวิภาค สรีระ ๑. เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบกาย : องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นข้อมูล
วิทยา และพฤติกรรมของกระบือ
วิภาค สรีระวิทยา และพฤติกรรมของ พื้นฐาน ตลอดจนระบบฐานข้อมูล
๘.๒ ศึกษาวิจัยระบบฐานข้อมูล และ กระบือ
ระบบสารสนเทศ กฎหมายและ
ระบบสารสนเทศ
๒. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถ
๘.๓ ศึกษาวิจัยกฎหมายและระเบียบ สารสนเทศ กฎหมายและระเบียบที่
สนับสนุนการผลิตกระบือได้อย่างมี
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การฆ่ากระบือ แม่พันธุ์ เกี่ยวข้องในการผลิตกระบือในประเทศ ประสิทธิภาพ
การกาหนดระเบียบ การชดเชยกระบือ
เป็นต้น
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กรอบและแนวทางการวิจัยสุกร (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
เป้าประสงค์ ๑. เนื้อสุกรปลอดภัย
๒
. จานวนสุกรมีปริมาณพอเพียงกับความต้องการ
๓
. การผลิตสุกรของประเทศมีความมั่นคง
กรอบแนวทางการวิจัย
วัตถุประสงค์
๑. การปรับปรุงพันธุ์/ ขยายพันธุ์
๑.๑ การพัฒนาพันธ์สุกรที่มีศักยภาพที่ ๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
มีการตอบสนองต่อระบบการผลิตสุกร ผลิตสุกรในระบบอุตสาหกรรม รายกลาง
ของประเทศทั้งเลี้ยงแบบอุตสาหกรรม รายเล็ก รายย่อย และที่เป็นตลาด
รายกลาง รายเล็ก รายย่อย และความ จาเพาะ
ต้องการของตลาดจาเพาะ
(Niche
market)
๑.๒ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและ ๑.๒ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประ
ขยายพันธ์สุกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการ สิทธิภาพการผลิตสุกร
ผลิตและลดต้นทุนการผลิต
๑.๓ การวิจัยพัฒนาด้านความหลาก ๑.๓ เพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมที่ดีสาหรับ
หลายทางชีวภาพ สุกรพันธุ์พื้นเมืองเพื่อ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
๒. อาหารสัตว์/พืชอาหารสัตว์
๒.๑ งานวิจัยเรื่องค่าสารเคมี สารพิษ
สารตกค้างต่างๆในที่ยอมให้มีในวัตถุดิบ
อาหารสุกร
๒.๒ การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้
ผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม
มาเป็นวัตถุดิบอาหารสุกร
๒ .๓ การพัฒนาสารเสริม
(feed
supplements) และวัตถุที่เติม (feed
additives) ในอาหารสุกร
๒.๔ การวิจัยคุณค่าทางโภชนะของ
วัตถุดิบอาหารสุกรและสูตรอาหารสุกร
ที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตสุกร

ผลผลิต
๑.๑ พันธุ์สุกรที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของเกษตรกรและตลาด
จาเพาะ

๑.๒ เทคโนโลยีการผลิต น้าเชื้อแช่แข็ง
Embryo transfer ที่เพิ่มประสิทธิภาพ
และ ลดต้นทุนการผลิต
๑.๓ จาแนกลักษณะดีเด่นของสุกรพื้น
เมืองแต่ละพันธุ์และสุกรที่มีอยู่ในประ
เทศไทยเพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมที่ดี
สาหรับใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๒.๑ เพื่อกาหนดเป็นค่ามาตรฐานวัตถุดิบ ๒.๑ ค่ามาตรฐานสารเคมี สารพิษ สาร
อาหารสัตว์และเป็นข้อมูลในการต่อรอง ตกค้างที่ยอมให้มีในวัตถุดิบอาหารสุกร
ทางการค้าระหว่างประเทศ
๒.๒ เพื่อทดแทนวัตถุดิบที่ขาดแคลน ๒.๒ วัสดุเหลือใช้ ผลพลอยได้จากโรง
และราคาแพง
งานอุตสาหกรรมที่มีจานวนมากและ
ราคาถูก มาทดแทนวัตถุดิบที่ขาดแคลน
และราคาแพง
๒.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนาไปใช้ ๒.๓ สารเสริมและวัตถุที่เติมในอาหาร
ประโยชน์ และลดการนาเข้าสารดังกล่าว สุกรที่มีประสิทธิภาพดีมีการพัฒนาขึ้น
ภายในประเทศและเป็นการลดการ
นาเข้า
๒.๔ เพื่อหาคุณค่าทางโภชนะของวัตถุ ๒.๔ วัตถุดิบและสูตรอาหารที่เหมาะสม
ดิบชนิดใหม่ๆที่ใช้เป็นอาหารสุกร
สามารถตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจ
และพันธุกรรมของสุกรทาให้ต้นทุนการ
ผลิตสุกรลดลง
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กรอบและแนวทางการวิจัยสุกร (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
กรอบแนวทางการวิจัย
๓. การจัดการฟาร์ม/ระบบการผลิต
๓.๑ การพัฒนาต้นแบบโรงเรือน เครื่อง
จักร อุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการเลี้ยง
สุกร
๓.๒ การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสุกร

วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อทาให้สุกรและคนเลี้ยงมีสุขภาพ
ดี ลดต้นทุนการผลิต และทดแทน
แรงงาน
๓.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร

ผลผลิต

๓.๑ โรงเรือนต้นแบบ ที่ทาให้สุกรและ
คนเลี้ยงมีสุขภาพดี ลดต้นทุนการผลิต
และใช้แรงงานคนน้อย
๓.๒ รูปแบบการเลี้ยงสุกรที่มีประสิทธิ
ภาพสอดคล้องกับสภาวการณ์
๓.๓ วิจัยระบบและรูปแบบการเลี้ยง ๓.๓ ศึกษาระบบและรูปแบบการเลี้ยง ๓.๓ ระบบและรูปแบบจากการเลี้ยง
สุกรที่ตอบสนองต่อตลาดจาเพาะ
สุกรแบบต่างๆ เช่น green pork, organic สุกรที่ตอบสนองต่อตลาดจาเพาะ
pork, functional food (CLA pork, Iodine pork
, Omega pork) เนื้อหมูไขมันต่า aromatic
pork เป็นต้น
๓.๔ พัฒนาระบบการจัดการของเสีย/ ๓.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ๓.๔ ลดมลภาวะและอยู่ร่วมกับชุมชน
มลภาวะจากฟาร์มสุกร
ของเสียจากฟาร์มสุกร
ได้
๔. สุขภาพ
๔.๑ การวิจัยโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้าและ ๔.๑ เพื่อเฝ้าระวังสภาวะโรคอุบัติใหม่ ๔.๑ ลดความเสียหายที่เกิดจากโรค
โรคที่สาคัญทางเศรษฐกิจของสุกร
อุบัติซ้าและโรคที่สาคัญทางเศรษฐกิจ สุกรที่สาคัญ เช่น PRRS, PED, PRDC,
ของสุกร
FMD, CSF, Parvovirus, Circovirus,
SIV ทาให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น
๔.๒ การวิจัยทางระบาดวิทยาโมเลกุล ๔.๒ เพื่อกาหนดมาตรการและแนวทาง ๔.๒ ลดความเสียหายที่เกิดจากโรค
ของโรคสุกรที่มีความสาคัญทาง
ป้องกันโรคที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ สุกร
เศรษฐกิจ
๔.๓ การวิจัยผลกระทบของโรคระบาด ๔.๓ ศึกษาผลกระทบของโรคระบาดใน ๔.๓ ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อความ
ในฟาร์มสุกร
ฟาร์มสุกร
ปลอดภัยทางด้านอาหาร
๔.๔ การพัฒนาการผลิตวัคซีนที่จาเป็น ๔.๔ เพื่อลดการนาเข้าวัคซีนและสามารถ ๔.๔ วัคซีนสาหรับสุกรที่เหมาะสม
สาหรับสุกร เช่นวัคซีนป้องกันโรค
ป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมี
สามารถป้องกันโรคต่างๆที่ระบาดใน
PRRS ที่ระบาดในประเทศไทย
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๕ การพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อเป็นยา ๔.๕ ใช้สมุนไพรไทยเพื่อเป็นยารักษาโรค ๔.๕ ยารักษาโรคของสุกรที่พัฒนามา
รักษาโรคในสุกร
สุกร
จากสมุนไพรไทยทาให้ลดการนาเข้ายา
จากต่างประเทศ
๔.๖ การวิจัยประสิทธิภาพของ วัคซีน ๔.๖ ศึกษาประสิทธิภาพของ วัคซีน ยา ๔.๖ การพัฒนาของเชื้อโรค สารชีว
ยา และ สารชีวภัณฑ์สัตว์และ เชื้อดื้อ และ สารชีวภัณฑ์สัตว์และ เชื้อดื้อยา ภัณฑ์สุกรที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ
ยา
วัคซีน ยา
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กรอบและแนวทางการวิจัยสุกร (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
กรอบแนวทางการวิจัย
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
๕. มาตรฐาน
๕.๑ วิจัยและพัฒนา มาตรฐานฟาร์ม ๕.๑ กาหนดมาตรฐานฟาร์มสาหรับตลาด ๕.๑ มาตรฐานฟาร์มสุกรสาหรับตลาด
สุกรสาหรับตลาดจาเพาะ
จาเพาะ
จาเพาะ
๕.๒ วิจัยและพัฒนามาตรฐานการ
๕.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรค ๕.๒ มาตรฐานการควบคุมโรคอุบัติ
ควบคุมโรคสุกร
อุบัติใหม่/อุบัติซ้าของสุกร
ใหม่/อุบัติซ้าของสุกร
๕.๓ วิจัยและพัฒนามาตรฐานห้องปฏิ - ๕.๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ ๕.๓ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ และ
บัติการ, มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบ ทดสอบให้รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยา มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบที่มีประ
มากขึ้น
สิทธิภาพดี ให้ผลได้รวดเร็ว ถูกต้อง
และแม่นยามากขึ้น
๕.๔ วิจัยและพัฒนามาตรฐานเนื้อสุกร ๕.๔ ศึกษาคุณสมบัติเนื้อสุกรเพื่อกาหนด ๕.๔ มาตรฐานเนื้อสุกรที่ดีมีคุณภาพ
เป็นมาตรฐาน
๕.๕ วิจัยและพัฒนามาตรฐานโรงฆ่า ๕.๕ ศึกษาความเป็นไปได้ในการทาโรง ๕.๕ โรงฆ่าสุกรขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน
ขนาดเล็กของสุกร
ฆ่าขนาดเล็กของสุกรที่ได้มาตรฐาน
ถูกสุขอนามัย
๕.๖ วิจัยและพัฒนามาตรฐานพันธุ์สุกร ๕.๖ ศึกษามาตรฐานพันธุ์สุกร
๕.๖ มาตรฐานพันธุ์สุกรแต่ละพันธุ์ใน
ประเทศไทย
๕.๗ วิจัยความเป็นไปได้ในการตรวจ ๕.๗ ศึกษาความเป็นไปได้ในการตรวจ ๕.๗ วิธีการตรวจสอบย้อนกลับของ
สอบย้อนกลับของสุกรและผลิตภัณฑ์ สอบย้อนกลับของสุกรและผลิตภัณฑ์จาก สุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร (traceability)
จากสุกร (traceability)
สุกร
๕.๘ วิจัยการผลิตชีวสารและชุดทดสอบ ๕.๘ ศึกษาการผลิตชีวสารและชุด
๕.๘ ผลิตชีวสารและชุดทดสอบขึ้นใช้
เพื่อการทดสอบและการควบคุมโรคสุกร ทดสอบ เพื่อการทดสอบและการควบคุม เองลดการนาเข้าจากต่างประเทศ
ทางห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
โรคสุกรทางห้องปฏิบัติการและ
ภาคสนาม
๖. การตลาด/ผลิตภัณฑ์
๖.๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดส่งออก ๖.๑ หาช่องทางตลาดสุกรและผลิตภัณฑ์ ๖.๑ มูลค่าเพิ่มจากการส่งออกสุกรและ
สุกรและผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
๖.๒ การวิจัยความต้องการของตลาด ๖.๒ ปริมาณและคุณภาพสุกรที่ตลาดแต่ ๖.๒ วางแผนการผลิตการตลา ดล่วง
และความต้องการล่วงหน้า
ละพื้นที่ต้องการในแต่ละช่วงเวลาทั้ง
หน้า
ปัจจุบันและอนาคต
๖.๓ การวิจัยสร้างตราสินค้า (branding) ๖.๓ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสิน ๖.๓ มูลค่าเพิ่มจากตราสินค้า
ค้า
๖.๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดซื้อขาย ๖.๔ ความเป็นไปได้ในการซื้อขายสุกร ๖.๔ บริหารจัดการปริมาณการผลิตให้
ล่วงหน้า
ล่วงหน้า
เหมาะสม
๖.๕ การวิจัยระบบขนส่งสุกรสู่ผู้บริโภค ๖.๕ ระบบการขนส่งที่ถูกสุขลักษณะ ๖.๕ ผู้บริโภคได้รับเนื้อสุกรที่ถูกสุข อนามัย
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กรอบและแนวทางการวิจัยสุกร (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
กรอบแนวทางการวิจัย
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
๗. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
๗.๑ การวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติของผู้เลี้ยง ๗.๑ การศึกษาทัศนคติของผู้เลี้ยงสุกรทุก ๗.๑ ปรับปรุงนโยบาย แผนงาน โครง สุกรทุกระดับ ต่อการดาเนินนโยบาย ระดับ ต่อการดาเนินนโยบาย แผนงาน การภาครัฐและความช่วยเหลือจาก
แผนงาน โครงการภาครัฐ
โครงการภาครัฐ
ภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสและลดข้อจากัด
ที่เกษตรกรมีอยู่
๗.๒ สารวจเกษตรกรในเรื่องความต้อง ๗.๒ เพื่อนาไปปรับปรุงรูปแบบการให้ ๗.๒ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการเลี้ยง
การองค์ความรู้และความต้องการข้อมูล ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และการให้บริ - สุกรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
ข่าวสาร รวมทั้งการให้บริการจากภาค การจากภาครัฐ
สถานการณ์
รัฐ
๘. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / อื่นๆ
๘.๑ วิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลและการ ๘.๑ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลพื้น- ๘.๑ วางแผนการผลิต และควบคุมเฝ้า
เข้าถึงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตร ฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและนาไปใช้ ระวังโรคสุกรในแต่ละพื้นที่
ฐานต่างๆ เช่น GIS modeling ในอุตสาห- ประโยชน์ได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยา
กรรมการผลิตสุกร Spatial planning ของ มากขึ้น
ฟาร์มสุกร
๘.๒ วิจัยและพัฒนาโปรแกรมการ
๘.๒ เพื่อหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ ๘.๒ ลดก๊าซเรือนกระจก และเพิ่ม
คานวณ carbon footprint จากการผลิต ปลดปล่อยจากการผลิตเนื้อสุกรในแต่ละ ช่องทางตลาดสุกร
เนื้อสุกร
ระบบการผลิต
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เป้าประสงค์ : ๑. เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน พัฒนาระบบและกลไกการตลาด
๒. พัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ
กรอบแนวทางการวิจัย
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
๑. การปรับปรุง/ขยายพันธุ์
๑. เพื่อพัฒนาพันธุ์แพะที่เหมาะสมภาย ๑. ได้พันธุ์แพะที่เหมาะสมภายใต้ความ
-ด้านการปรับปรุงพันธุ์แพะภายใต้ความ ใต้ความหลากหลายของเกษตรกร
หลากหลายของเกษตรกรทั้งในแง่
หลากหลายของเกษตรกรและความ
๒. เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึง ขนาดฟาร์ม ระบบการเกษตร พื้นที่
ต้องการของตลาด
การกระจายพันธุ์แพะพันธุ์ดี
และความต้องการตลาด (รายย่อย
-ด้านการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมแพะ
ฟาร์มขนาดกลาง-ใหญ่ ; ๕๐ ตัวขึ้นไป
พื้นเมือง
ตลาดแพะเล็กกับแพะขนาดใหญ่-พันธุ์
-ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการ
ที่เหมาะสม)
ขยายพันธุ์ตลอดจนการกระจายแพะ
๒. แก้ไขปัญหาด้านการผลิต ผสมพันธุ์
พันธุ์ดีสู่เกษตรกร
และเพิ่มปริมาณแพะพันธุ์ดี
๓. ใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมแพะ
พื้นเมืองของประเทศ
๔. ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเลี้ยงแพะ
๒. อาหารสัตว์/พืชอาหารสัตว์
๑. พัฒนาพันธุ์พืชอาหารสัตว์และการใช้ ๑. ได้พันธุ์พืชอาหารสัตว์และการ
-ด้านการผลิตและใช้ประโยชน์พืชอาหาร ประโยชน์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ลักษณะ จัดการผลิตที่เหมาะสมภายใต้ความ
สัตว์ การจัดการอาหารที่เหมาะสมต่อ ดิน
หลากหลายและข้อจากัดของเกษตรกร
สภาพการเลี้ยงที่หลากหลาย การ 1. ๒. เพื่อทราบรูปแบบวิธีการจัดการ
๒. เพิ่มการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบ
กระจายพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีสู่เกษตรกร อาหารแพะที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม วัสดุเหลือใช้และพืชอาหารธรรมชาติ
-การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบ/วัสดุเหลือ ต่อสภาพการเลี้ยงของเกษตรกร
ในท้องถิ่น
ใช้ทางการเกษตร การพัฒนาสูตรอาหาร
๓. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร
TMR (Total mixed ration) สาหรับแพะ
สัตว์ในช่วงวิกฤต
-ด้านพัฒนาระบบการผลิตและสารอง
เสบียงสัตว์เพื่อการแก้ไขปัญหาขาด
แคลนอาหารสัตว์
๓. การจัดการฟาร์ม/ระบบการผลิต 1. ๑. เพื่อศึกษารูปแบบ (model)1. การ ๑. ได้รูปแบบโรงเรือนและอุปกรณ์ที่
-วิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการ
จัดการฟาร์มแต่ละขนาดอย่างเหมาะสม เหมาะสมในการเลี้ยงแบบรายย่อยและ
จัดการฟาร์ม การจัดการโรงเรือนและ ๒. เพื่อศึกษาการจัดการของเสียในฟาร์ม เชิงพาณิชย์
อุปกรณ์ การพัฒนารูปแบบบริหาร
เลี้ยงแพะ
2.
๒. ประสานองค์ความรู้สมัยใหม่และ
จัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิต
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเลี้ยง
-ด้านการจัดการของเสียในฟาร์มแพะ
แพะ
เพื่อลดมลภาวะ
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กรอบแนวทางการวิจัย

วัตถุประสงค์
3.

๔. สุขภาพและการควบคุมโรค 1.
-วิจัยเกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน เฝ้า
ระวัง และการบาบัดโรค
2.
-การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย
-การสร้างฟาร์มปลอดโรค
3.
-การใช้สมุนไพรทดแทนยารักษา

๕. มาตรฐาน
1.
-วิจัยเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานระบบ/
วิธีการผลิตแพะที่เหมาะสม ภายใต้ความ
หลากหลายของเกษตรกร

๖. การตลาด/ผลิตภัณฑ์
1.
-วิจัยเพื่อพัฒนาระบบ Logistics ระบบ
การตลาดทั้งในและนอกประเทศ 2.
-วิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่/หรือ
สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ การบรรจุภัณฑ์
การขยายการบริโภคสินค้า
-วิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศการตลาด

ผลผลิต
๓. ได้เทคโนโลยีการเลี้ยงแพะที่เหมาะ
สมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

ภายใต้ความหลากหลายของเกษตรกร
๔. ได้ระบบการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากของเสียที่เกิดจากฟาร์มเลี้ยง
แพะ
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม ๑. ทราบสถานการณ์และการควบคุม
โรคระบาดสาคัญในแพะ
ป้องกันโรคระบาดสาคัญในแพะ
๒. เพื่อศึกษาการใช้สมุนไพรกับการดูแล ๒. ได้วิธีการพัฒนาเทคนิคการตรวจ
วินิจฉัยโรคและการผลิตวัคซินป้องกัน
สุขภาพแพะ
โรค
๓. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ
๓. ได้ระบบการจัดการด้านสุขภาพแพะ
ในการสร้างฟาร์มปลอดโรค
ที่มีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่
๑. เพื่อศึกษามาตรการและแรงจูงใจเพื่อ ๑. ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
การปรับเข้าสู่มาตรฐานของผู้เกี่ยวข้อง มาตรฐานการผลิตของเกษตรกรและ
ชุมชน
ภายใต้ห่วงโซ่การผลิต
๒. ได้มาตรฐานการผลิตและมาตรฐาน
๒. เ พื่อพัฒนาระบบการผลิตแพะสู่
สินค้าที่เหมาะสมภายใต้ความแตกต่าง
มาตรฐาน
ของเกษตรกรผู้ผลิต
๓. ได้รูปแบบและมาตรฐานของโรงฆ่า
แพะที่เหมาะสมกับเกษตรกรและ
ชุมชน
๑. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ ๑. โครงสร้างการผลิตและการตลาด
ของเนื้อและผลิตภัณฑ์แพะ
ผลิตภัณฑ์จากแพะของผู้บริโภค
๒. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆจาก ๒. สร้างความหลากหลายของผลิต
ภัณฑ์
ผลผลิต ผลเหลือและผลพลอยได้จากการ
๓. ได้แนวทางในการผลิตสินค้าที่เป็น
เลี้ยงแพะ (สร้างสินค้าแบรนด์-โลโก้)
เอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ (OTOP) และ
๓.เพื่อพัฒนารูปแบบและกลไกการตลาด เฉพาะกลุ่มผู้บริโภคหนัง เขา
ที่ยุติธรรม
๔. รูปแบบของบรรจุภัณฑ์และตรา
๔. เพื่อพัฒนาลู่ทางและความเป็นไปได้ใน สัญลักษณ์ที่สร้างความสนใจแก่
การผลิตแพะเพื่อการส่งออก
ผู้บริโภค
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กรอบและแนวทางการวิจัยแพะ-แกะ (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
กรอบแนวทางการวิจัย

๗. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 1.
-วิจัยพัฒนาเทคนิคและกระบวนการถ่2.
าย
ทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถ
และความเข้มแข็งของเกษตรกรและกลุ่ม
สมาชิกเครือข่าย
3.
-วิจัยพัฒนาทักษะ และขีดความสามารถ
ด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

ผลผลิต
๕. มาตรการและแรงจูงใจเพื่อการ
ปรับปรุงสู่มาตรฐานของผู้เกี่ยวข้อง
ภายใต้โครงสร้างการตลาด
๖. รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการผลิตแพะเพื่อการส่งออก
๗. ระบบสารสนเทศเพื่อการเข้าถึง
ข้อมูลความรู้และการตลาดแพะ

๑. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวม ๑. ได้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
กลุ่ม และจัดสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและ ที่เหมาะสมภายใต้ความหลากหลาย
ของระบบการเลี้ยงแพะ
ยั่งยืน
๒. ได้ระบบการบริหารจัดการกลุ่ม
๒. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไข
และสมาชิกเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และประสิทธิผล
แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร
๓. ได้ระบบและกลไกการจัดการที่
๓. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการทุกภาคส่วน เหมาะสมเพื่อบูรณาการหน่วยงานที่
ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการประกอบ เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการพัฒนา
อาชีพการเลี้ยงแพะ
อาชีพการเลี้ยงแพะ
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กรอบและแนวทางการวิจัยสัตว์ปีก (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
เป้าประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาระบบอุตสาหกรรมสัตว์ปกี และผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
๒. เพื่อพัฒนาขยายการผลิตและปรับปรุงการผลิตสัตว์ปีกพันธุ์พื้นเมืองและลูกผสมสู่การผลิตเชิง
อุตสาหกรรม
กรอบแนวทางการวิจัย
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
เป้าประสงค์ที่ ๑. เพื่อส่งเสริมและเพิ่ม ๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันใน
ศักยภาพการแข่งขันพัฒนาระบบ
ตลาดโลก
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์เพื่อ ๒. เพื่อการผลิตที่มั่นคงและยั่งยืนโดยไม่
การส่งออก
ทาลายสิ่งแวดล้อม (
sustainable
farming)
๓. เพื่อพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ ( Animal
welfare)
๑.๑ ด้านการปรับปรุงพันธุ์/ขยายพันธุ์
๑.๑.๑ การวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ๑.๑.๑ เพื่อให้ได้พันธุ์ไก่เนื้อและไก่ไข่ที่มี ๑.๑.๑ ได้พันธุ์ไก่เนื้อและไก่ไข่ที่มีการ
เพื่อลดการนาเข้า
การพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการ พัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของตลาดและปรับตัวได้ดีในประเทศ ลด ของตลาดและปรับตัวได้ดีในประเทศ
การนาเข้า
๑.๑.๒ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและ ๑.๑.๒ เพื่อรักษามาตรฐานตามคุณภาพ ๑.๑.๒ ได้พันธุ์ไก่เนื้อและไก่ไข่ที่มีคุณ
ควบคุมสายพันธุ์รุ่นปู่-ย่า พ่อ-แม่พันธุ์ไก่ ของสายพันธุ์
ตามมาตรฐานสายพันธุ์นั้น
เนื้อและไก่ไข่ให้คงมาตรฐานทั้งคุณภาพ
เนื้อหรือไข่
๑.๒. ด้านอาหารสัตว์/ อาหารเสริม/ยาสัตว์
๑.๒.๑ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
๑.๒.๑ เพื่อพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้มี ๑.๒.๑ ได้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
กระบวนการปรับปรุงวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้ คุณภาพสูงขึ้น ลดการนาเข้า
คุณภาพ เพิ่มการใช้ประโยชน์ และลด
มีคุณภาพสูงขึ้น
การนาเข้า
๑.๒.๒ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและ ๑.๒.๒ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณค่า ๑.๒.๒ ได้เทคโนโลยีในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณค่าทางอาหารของวัสดุเศษ ทางอาหารของวัสดุเศษเหลือทาง
ปรับปรุงคุณค่าทางอาหารของวัสดุเศษ
เหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรมใน การเกษตรและอุตสาหกรรมในแต่ละ เหลือทางการเกษตร และอุตสาหกรรม
แต่ละท้องถิ่น
ท้องถิ่น
ในแต่ละท้องถิ่น
๑.๒.๓ การวิจัยพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์ ๑.๒.๓ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
๑.๒.๓ ได้วัตถุดิบใช้เป็นอาหารสัตว์ที่มี
โดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
อาหารสัตว์โดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์
ใช้ภายใน
ภายในประเทศ
ประเทศ
๑.๒.๔ วิจัยเกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพรไทย ๑.๒.๔ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พืช
๑.๒.๔ ได้พืชสมุนไพรไทยสาหรับ
ทดแทนการนาเข้าสารต้านจุลชีพ สารเร่ง สมุนไพรไทยทดแทนการนาเข้าสารต้าน ทดแทนการนาเข้าสารต้านจุลชีพ สาร
การเจริญเติบโต สารเสริมต่างๆ
จุลชีพ สารเร่งการเจริญเติบโต สารเสริม เร่งการเจริญเติบโต สารเสริมต่างๆ
ต่างๆ
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กรอบและแนวทางการวิจัยสัตว์ปีก (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
กรอบแนวทางการวิจัย
วัตถุประสงค์
๑.๒.๕ วิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม ๑.๒.๕ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
แร่ธาตุอินทรีย์ เพื่อลดการนาเข้า
อาหารเสริม แร่ธาตุอินทรีย์ เพื่อลดการ
นาเข้า
๑.๓ ด้านการจัดการฟาร์ม/ระบบการผลิต
๑.๓.๑ วิจัยและพัฒนา ลดการปนเปื้อน ๑.๓.๑ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จุลินทรีย์ที่สาคัญที่ผลกระทบต่อผู้บริโภค พัฒนา การกาจัด/ ลดการปนเปื้อนจาก
และการส่งออก เช่น Salmonella spp., จุลินทรีย์ ที่สาคัญที่ผลกระทบต่อ
Campylobacter spp., Listeria spp. ผู้บริโภคและการส่งออก
๑.๓.๒ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการลดการ ๑.๓.๒ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการลด
ปนเปื้อนจากจุลินทรีย์สารเคมีและสารพิษ การปนเปื้อนจากสารเคมีและสารพิษ
ต่างๆ
ต่างๆ
๑.๓.๓ การศึกษาคาร์บอนฟุตปริ้นท์
๑.๓. ๓ เพื่อให้ได้ข้อมูลการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนฟุตปริ้นท์ของ
การผลิตสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ เพื่อ
สนับสนุนการส่งออกและใช้พัฒนาการ
ผลิตเพื่อ ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน
ในแต่ละกระบวนการ
๑.๓.๔ การวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับระบบ
๑.๓.๔ เพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานการ
มาตรฐานการผลิต GAP GMP HACCP ผลิต GAP GMP HACCP
๑.๓.๕ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรือน ๑.๓.๕ เพื่อพัฒนาโรงเรือน เครื่องมือ
แบบEvaporative cooling system ที่เหมาะกับ อุปกรณ์ ในการจัดการฟาร์ม ช่วยลดการ
ประเทศไทย เครื่องมือ อุปกรณ์ สาหรับใช้ ใช้แรงงานคน ลดการสูญเสียและเพิ่ม
ในการจัดการฟาร์ม ฯลฯ ในราคาประหยัด ประสิทธิภาพการผลิต
๑.๓.๖ การวิจัยเกี่ยวกับการวิธีการจัดการ ๑.๓.๖ เพื่อให้ได้วิธีการ/เทคโนโลยีที่
ของเสียจากฟาร์มและลดมลภาวะต่อ
เหมาะสมในการจัดการของเสียในฟาร์ม
สิ่งแวดล้อม
ช่วยป้องกัน บาบัดมลพิษและฟื้นฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
๑.๓.๗ การวิจัยเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ ๑.๓.๗ เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการด้วย
(Animal welfare)
สวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) ที่เหมาะ
สมกับประเทศไทย

ผลผลิต
๑.๒.๕ ได้ผลิตภัณฑ์ อาหาเสริม แร่
ธาตุอินทรีย์ เพื่อลดการนาเข้า

๑.๓.๑ ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยที่สาคัญ
ที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคและการ
ส่งออก
๑.๓.๒ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการลดการ
ปนเปื้อนสารเคมีและสารพิษต่างๆ เพื่อ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค
๑.๓.๓ ได้ข้อมูลคาร์บอนฟุตปริ้นท์ของ
การผลิตสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด ได้ข้อมูลและวิธีการจัดการการ
ปลดปล่อยคาร์บอนให้น้อยลง

๑.๓.๔ ได้มาตรฐานการผลิตเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล
๑.๓.๕ ได้ต้นแบบโรงเรือน เครื่องมือ
อุปกรณ์ ราคาถูก เพื่อช่วยในการ
จัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๑.๓.๖ ได้นวัตกรรม/เทคโนโลยีการที่
เหมาะสมในการจัดการของเสียใน
ฟาร์ม
๑.๓.๗ ได้รูปแบบการจัดการการเลี้ยง
ด้วยระบบสวัสดิภาพ สัตว์ ( Animal
welfare) สาหรับประเทศไทย
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กรอบและแนวทางการวิจัยสัตว์ปีก (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
กรอบแนวทางการวิจัย
๑.๓.๘ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อ
การแข่งขันและลดต้นทุน รวมทั้งรองรับ
นโยบายเสรีทางการค้าได้ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๑.๔ ด้านสุขภาพและการควบคุมโรค
๑.๔.๑ การวิจัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุม และกาจัดโรคสัตว์

วัตถุประสงค์
๑.๓.๘ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีในการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้อง
ทันสมัยง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลสาหรับ
นามาใช้ ประโยชน์ในการวางแผนการ
ผลิต

ผลผลิต
๑.๓.๘ ได้ข้อมูลระบบสารสนเทศที่
สามารถใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
ในการวางแผน การบริหารจัดการการ
ผลิต การแปรรูป และการตลาดใน
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกได้

๑.๔.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้า ๑.๔.๑ ได้ข้อมูลระบบการเฝ้าระวัง
ระวัง ป้องกัน ควบคุม และกาจัดโรคสัตว์ ระบบตรวจสอบ และระบบป้องกันโรค
สัตว์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑.๔.๒ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิธี
๑.๔.๒ เพื่อให้ได้วิธีการและเทคนิคการ ๑.๔.๒ ได้วิธีการและเทคนิคการ
ทดสอบ การชันสูตรโรคและการวินิจฉัยโรค ทดสอบการชันสูตรโรคและการ
ทดสอบการชันสูตรโรคและการ
สัตว์ที่ได้มาตรฐาน
วินิจฉัยโรคสัตว์ที่ได้มาตรฐาน
วินิจฉัยโรคสัตว์ที่ได้มาตรฐาน
๑.๔.๓ วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต ๑.๔.๓ เพื่อให้เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน ๑.๔.๓ ได้เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน
วัคซีนและชีวภัณฑ์ทุกชนิดขึ้นใช้เอง
และชีวภัณฑ์หลายๆชนิดไว้ใช้เอง ลดการ และชีวภัณฑ์หลายๆชนิดที่สามารถ
นาเข้า
ผลิตได้เอง ลดการนาเข้า
๑.๔.๔ การวิจัยปัจจัยทางระบาดวิทยาเพื่อ ๑.๔.๔ เพื่อทราบสภาวะของการระบาด ๑.๔.๔ ได้ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับ
วางแผนในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโรค โรคสัตว์เพื่อการวางแผนในการวิเคราะห์ ระบาดวิทยาเพื่อวางแผนในการ
ระบาดสัตว์ปีก
ความเสี่ยงจากโรคระบาด
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโรคระบาดสัตว์
๑.๔.๕ การวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความ ๑.๔.๕ เพื่อทราบความเสี่ยงทางด้านโรค ๑.๔.๕ ได้ข้อมูลสภาวะของระบาดโรค
เสี่ยงทางด้านโรคสัตว์ของการนาเข้าสัตว์ สัตว์ของการนาเข้าสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ สัตว์ สาหรับใช้ในวิเคราะห์และการ
และสินค้าปศุสัตว์จากต่างประเทศ
จากต่างประเทศ
วางแผนเพื่อความเสี่ยงจากโรคระบาด
สัตว์
๑.๔.๖ การศึกษาโรคสัตว์ที่มีแนวโน้มอาจ ๑.๔.๖ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือใน ๑.๔.๖ ได้กระบวนการตรวจวินิจฉัย
เกิดการระบาดในสัตว์ปีก
การตรวจวินิจวินิจฉัยและป้องกันควบคุม ป้องกันและควบคุมกาจัดโรคที่มี
โรคที่อาจเกิดการะบาดในอนาคต
แนวโน้มอาจระบาดได้ในอนาคต
๑.๕ ด้านมาตรฐาน
๑.๕.๑ การวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่
๑.๕.๑ เพื่อทราบปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิด ๑.๕.๑ ได้ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิด
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนจากจุลลินทรีย์/ การปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สาหรับการ การปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์
สารเคมี/สารพิษในผลิตภัณฑ์
วางแผนป้องกัน
๑.๕.๒ การวิจัยเกี่ยวกับ MRLA สารตกค้าง ๑.๕.๒ เพื่อทราบค่ามาตรฐานสารตกค้าง ๑.๕.๒ ได้ค่ามาตรฐานสารตกค้างใน
ในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
ในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
๑.๕.๓ การวิจัยเกี่ยวกับเชื้อดื้อยา
๑.๕.๓ เพื่อทราบข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับ ๑.๕.๓ ได้ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับเชื้อ
เชื้อดื้อยา
ดื้อยา
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วัตถุประสงค์
๑.๕.๔ วิจัย พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ ๑.๕.๔ เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากล คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้
มาตรฐานสากล
๑.๕.๕ วิจัยพัฒนาชุดตรวจสอบคุณภาพ ๑.๕.๕ เพื่อพัฒนาชุดตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์สาเร็จรูป
สินค้าปศุสัตว์สาเร็จรูป
๑.๖. ด้านการตลาด/ผลิตภัณฑ์
๑.๖.๑ การศึกษาศักยภาพตลาดส่งออก
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ปีกในต่างประเทศ
เช่น AEC และตลาดใหม่
๑.๖.๒ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์ปีก และบรรจุภัณฑ์
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสะดวกปรุง
-พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าทาง
โภชนาการเพิ่มขึ้น
-พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นผงปรุงรส
-พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความจาเพาะต่อ
ผู้บริโภค เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ
-พัฒนาอาหารฮาลาล เพื่อการส่งออก เป็น
ต้น
๑.๖.๓ การวิจัยเกี่ยวกับการสร้าง
เครื่องหมายการค้า (Branding) สาหรับ
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูป

ผลผลิต
๑.๕.๔ ได้ข้อมูล วิจัย พัฒนาวิธีการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้
ได้มาตรฐานสากล
๑.๕.๕ ได้ข้อมูลวิจัยพัฒนาชุด
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
สาเร็จรูป

๑.๖.๑ เพื่อการวางแผนการผลิตได้ตรง ๑.๖.๑ ได้ทราบความต้องการการ
ตามความต้องการของตลาด
บริโภคและศักยภาพของประเทศใน
กลุ่ม AEC และตลาดใหม่
๑.๖.๒ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อ ๑.๖.๒ ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งวิธีการ
สร้างมูลค่า เพิ่ม
และสูตรในการทาผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

๑.๖.๓ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาตรฐานคุณภาพ ๑.๖.๓ ได้ข้อมูลมาตรฐานคุณภาพเนื้อ
เนื้อ และผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทรวมทั้ง และกระบวนการผลิตที่นาไปสู่
กระบวนการผลิตที่นาไปสู่มาตรฐานคุณ มาตรฐาน ตลอดจนเครื่องหมายการค้า
ลักษณะเฉพาะและกระบวน การสร้าง ของเนื้อและผลิตภัณฑ์แปรรูปแต่ละ
เครื่องหมายการค้า
ประเภท
๑.๖.๔ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบ Logistic ๑.๖.๔ เพื่อลดต้นทุนการผลิตในส่วนของ ๑.๖.๔ ได้ระบบการขนส่งและกระจาย
ในการส่งสินค้าไปในประเทศ กลุ่ม AEC การขนส่งและ กระจายสินค้า
สินค้าที่มีประสิทธิภาพ
๑.๖.๕ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบ Logistic ๑.๖.๕ เพื่อให้ได้ข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับระบบ ๑.๖.๕ ได้ข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับระบบ
ในประเทศที่ประหยัดและลดการสูญเสีย Logistic ในประเทศที่ประหยัดและลด Logistic ในประเทศที่ประหยัดและลด
การปนเปื้อน และลดระยะเวลา
การสูญเสีย การปนเปื้อน และลด
การสูญเสีย การปนเปื้อน และลด
ระยะเวลา
ระยะเวลา
๑.๖.๖ ศึกษาระบบการตรวจสอบ และการ ๑.๖.๖ เพื่อศึกษาระบบการตรวจสอบ ๑.๖.๖ ได้ข้อมูลจากการศึกษาระบบ
ตรวจคุณภาพสินค้านาเข้า
และการตรวจคุณภาพสินค้านาเข้า
การตรวจสอบ และการตรวจคุณภาพ
สินค้านาเข้า

28

กรอบและแนวทางการวิจัยสัตว์ปีก (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
กรอบแนวทางการวิจัย
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
๑.๖.๗ การวิจัยเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้าน ๑.๖.๗ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความ ๑.๖.๗ ประชาชนมีความรู้เรื่องคุณค่า
อาหารศึกษา(Food education) แก่ประชาชน เข้าใจและนาไป ใช้ในการเลือกบริโภค ทางอาหารและ ประโยชน์จากการ
ในการบริโภคเนื้อและผลิตภัณฑ์
เนื้อและผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะนามาสู่การ
บริโภคสัตว์ปีก รวมทั้งวิธีการเลือก
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตที่ได้
บริโภคที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
มาตรฐาน
เป้าประสงค์ ที่ ๒. เพื่อพัฒนาและ
๑. เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์
ปรับปรุงการผลิตสัตว์ปีกพันธุ์พื้นเมือง ปีกไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และลูกผสมสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม ๒. เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารและ
เพื่อการอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ และเป็น
อาชีพอย่างยั่งยืน
๒.๑ ด้านการปรับปรุงพันธุ์/ขยายพันธุ์สัตว์
๒.๑.๑ การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงสาย ๒.๑.๑ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรม - พัฒนาพันธุ์สัตว์ปีกที่มีศักยภาพของ
พันธุ์ให้เหมาะสมสามารถนาไปผลิตเป็นเชิง สัตว์ปีกสู่การใช้เชิงพาณิชย์
ไทยสู่การผลิตทางการค้า
อุตสาหกรรม
๒.๑.๒ การวิจัยเกี่ยวกับการคัดเลือกและ - สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่สัตว์
อนุรักษ์สายพันธุ์ที่ทนทานต่อโรค และทน ปีก
ต่อสภาพแวดล้อม
- สร้างอาชีพทางเลือกแก่ชุมชน
- อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปีกพื้นเมืองไทย
๒.๑.๒ การวิจัยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปีก
๒.๑.๒ เพื่อวิจัยและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปีก ๒.๑.๒ ได้ผลงานวิจัยและอนุรักษ์พันธุ์
พื้นเมืองที่พันธุกรรมปนเปื้อน ( Genetic พื้นเมืองที่พันธุกรรมปนเปื้อนหรือพันธุ์ที่ สัตว์ปีกพื้นเมืองที่พันธุกรรมปนเปื้อน
contaminate) หรือพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ใกล้สูญพันธุ์
หรือพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์
๒.๑.๓ การวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก ๒.๑.๓ เพื่อเป็นการวิจัยพัฒนาปรับปรุง ๒.๑.๓ ได้ข้อมูลการวิจัยพัฒนา
ทั้งสัตว์พื้นเมือง สัตว์พันธุ์ต่างประเทศที่ พันธุ์สัตว์ปีกทั้งสัตว์พื้นเมือง สัตว์พันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีกทั้งสัตว์พื้นเมือง
เลี้ยงในประเทศมานานเช่น ไก่โรดฯ, ไก่งวง ต่างประเทศเลี้ยงที่ในประเทศมานานเช่น สัตว์พันธุ์ต่างประเทศที่เลี้ยงในประเทศ
ไก่โรดฯ, ไก่งวง
มานาน เช่น ไก่โรดฯ, ไก่งวง
๒.๑.๔ การวิจัยรับรองพันธุกรรมสัตว์ปีก ๒.๑.๔ เพื่อเป็นการวิจัยรับรองพันธุกรรม ๒.๑.๔ ได้ข้อมูลการวิจัยรับรอง
ของไทยทั้งทาง เครื่องหมายโมเลกุลและ สัตว์ปีกของไทยทั้งทางเครื่องหมาย
พันธุกรรมสัตว์ปีกของ ไทยทั้งทาง
คุณภาพเนื้อเพื่อบ่งชี้ลักษณะ
โมเลกุลและคุณภาพเนื้อเพื่อบ่งชี้ลักษณะ เครื่องหมายโมเลกุลและคุณภาพเนื้อ
เพื่อบ่งชี้ลักษณะ
๒.๑.๕ การวิจัยการสร้าง การใช้ประโยชน์ ๒.๑.๕ เพื่อเป็นการวิจัย การสร้างการใช้ ๒.๑.๕ ได้ข้อมูลการวิจัย การสร้างการ
พันธุ์สัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่ ประโยชน์พันธุ์สัตว์และถ่ายทอด
ใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์และถ่ายทอด
ชุมชน
เทคโนโลยีการผลิตสู่ชุมชน
เทคโนโลยีการผลิตสู่ชุมชน
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๒.๒ ด้านอาหารสัตว์
๒.๒.๑ การวิจัยมาตรฐานสูตรอาหารสัตว์ ๒.๒.๑ เพื่อปรับปรุงด้านอาหารสัตว์/ ๒.๒.๑ ได้มาตรฐานการให้อาหารสัตว์
ปีกพื้นเมืองของไทยที่ได้มาตรฐานของ
ระบบการให้อาหารสัตว์ปีกสาหรับสัตว์ ปีกของประเทศไทยที่ไม่ต้องอาศัยอ้าง
ประเทศ เช่นระบบของอเมริกา
(NRC) ปีกของไทย
ใช้ของต่างประเทศ เพราะแตกต่างกัน
ระบบของอังกฤษ (ARC)
แต่ละภูมิประเทศ
๒.๒.๒ การวิจัยการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ ๒.๒.๒ เพื่อวิจัยการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ ๒.๒.๒ ได้วัตถุดิบ/อาหารสัตว์ทดแทนที่
ทดแทนที่มีศักยภาพ
ทดแทนที่มีศักยภาพ
เหมาะสมทั้งคุณค่าและราคา
๒.๒.๓ การวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ๒.๒.๓ เพื่อวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยี ๒.๒.๓ ได้องค์ความรู้ด้านอาหารสัตว์ที่
ใช้อาหารสัตว์ในเกษตรกรแต่ละระดับ
การใช้อาหารสัตว์ในเกษตรกรแต่ละระดับ เหมาะสมกับเกษตรกรในชุมชน
๒.๓ การจัดการฟาร์ม/ระบบการผลิต
๒.๓.๑ การเลี้ยงแบบปศุสัตว์อินทรีย์
๒.๓.๑ เพื่อสร้างโอกาสทางเลือกและ ๒.๓.๑ ลดการติดเชื้อโรคที่สาคัญที่เป็น
ความปลอดภัยในการบริโภคสัตว์ปีก
อันตรายต่อผู้บริโภคสร้างจิตสานึกให้
ผู้บริโภคตระหนักถึงความปลอดภัยของ
อาหาร
๒.๓.๒ การจัดการการเลี้ยงแบบระบบ
๒.๓.๒ เพื่อศึกษาวิธีการจัดการการเลี้ยง ๒.๓.๒ ได้วิธีการจัดการการเลี้ยงแบบ
ธรรมชาติ (Free ranging)
แบบระบบธรรมชาติ (Free ranging) ระบบธรรมชาติ (Free ranging)
๒.๓.๓ การวิจัยการพัฒนาระบบการผลิต ๒.๓.๓ การวิจัยการพัฒนาระบบการผลิต ๒.๓.๓ ได้พัฒนาระบบการผลิตตลอด
สัตว์ปีกพื้นเมืองเป็นระบบอุตสาหกรรม สัตว์ปีกพื้นเมืองเป็นระบบอุตสาหกรรม ห่วงโซ่ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค
๒.๔ ด้านสุขภาพและการควบคุมโรค
๒.๔.๑ การวิจัยปรับปรุงโปรแกรมการ
๒.๔.๑ เพื่อส่งเสริมสร้างสุขอนามัยสัตว์ ๒.๔.๑ ได้ระบบการควบคุมโรคสัตว์ปีก
ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ปีกในเกษตรกร ปีก ลดโอกาสเกิดโรค
และได้องค์ความรู้ด้านการจัดการ
แต่ละระดับ (อาจมีการวิจัยเช่นเดียวกับ
สุขภาพสัตว์ปีกในชุมชน
เป้าประสงค์ที่ ๑)
๒.๔.๒ ได้ทราบข้อมูลเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค
ที่ตอบสนองต่อพันธุกรรมและอาหาร
แต่ละแบบ
๒.๕ ด้านมาตรฐาน
๒.๕.๑ การวิจัยและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ปีก ๒.๕.๑ เพื่อสร้างต้นแบบโรงฆ่าสัตว์ปีกที่ ๑.๕.๑ ได้ต้นแบบโรงฆ่าสัตว์ปีกที่ได้
ต้นแบบของไทยที่ได้มาตรฐานทาง
ได้มาตรฐานทางสุขอนามัยของไทยเพื่อ มาตรฐานทางสุขอนามัย
สุขอนามัย
ความปลอดภัยทางอาหาร
๒.๖ การตลาด
๒.๖.๑ การศึกษาศักยภาพตลาดทั้งภายใน ๒.๖.๑ เพื่อต้องการขยายตลาดใน
๒.๖.๑ ได้ตลาดสัตว์ปีกที่สร้างมูลค่า
และตลาดอาเซียน
ประเทศและต่างประเทศ
ทางการค้า

30

กรอบและแนวทางการวิจัยสัตว์ปีก (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
กรอบแนวทางการวิจัย
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
๒.๖.๒ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค/
๒.๖.๒ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค/ ๒.๖.๒ ได้ทราบพฤติกรรมการบริโภค/
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
ของประชากรในตลาดกลุ่มประเทศ AEC ของประชากรในตลาดกลุ่มประเทศ AEC วัฒนธรรม ของประชากรในตลาดกลุ่ม
และตลาดต่างประเทศอื่นๆ
และตลาดต่างประเทศอื่น ๆ
ประเทศ AEC และตลาดต่างประเทศ
อื่น ๆ
๒.๖.๓ วิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปเป็น
๒.๖.๓ เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูป ๒.๖.๓ ได้ทราบข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับการ
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าการ
ส่งออก
๒.๖.๔ การวิจัยการลดต้นทุนในแต่ละห่วง ๒.๖.๔ เพื่อการวิจัยการลดต้นทุนในแต่ละ ๒.๖.๔ ได้ทราบข้อมูลการผลิตที่มี
โซ่การผลิต
ห่วงโซ่การผลิต
ประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อลงทุน
๒.๖.๕ การวิจัยส่งเสริมและเพิ่มการบริโภค ๒.๖.๕ เพื่อการวิจัยส่งเสริมและเพิ่มการ ๒.๖.๕ ได้ทราบกาลังการบริโภค และ
สัตว์ปีกและไข่ของคนไทย
บริโภคสัตว์ปีกและไข่ ของคนไทย
การแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาด
๒.๖.๖ การวิจัยการสร้างโอกาสสัตว์ปีกใน ๒.๖.๖ เพื่อการวิจัยการสร้างโอกาสสัตว์ ๒.๖.๖ได้ข้อมูลในวงจรของสัตว์ปีกแต่
ประเทศไทย
ปีกในประเทศไทย
ละชนิด อาทิไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง
ทั้งข้อมูลโอกาส ข้อพึงระวัง ปัญหา
ฯลฯ ที่เป็นภาพรวมทางวิชาการของ
ประเทศ ที่สามารถชี้นาให้ผู้บริหาร
นาไปใช้
๒.๖.๗ การสร้างตราสินค้า (Branding) ๒.๖.๗ เพื่อการสร้างตราสินค้า
๒.๖.๗ ได้โอกาสการสร้างตราสินค้า
(Branding)
(Branding)
๒.๖.๘ Logistics กระบวนการวางแผน ๒.๖.๘ เพื่อเป็นการวางแผน การ
๒.๖.๘ ได้ทราบกระบวนการ การ
การดาเนินงาน และการควบคุมการ
ดาเนินงาน และการควบคุมการ
วางแผน การดาเนินงาน และการ
เคลื่อนย้ายทั้งไปและกลับ
เคลื่อนย้ายทั้งไปและกลับอย่างเป็นระบบ ควบคุมการเคลื่อนย้ายทั้งไปและกลับ
อย่างเป็นระบบ
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กรอบและแนวทางการวิจัยพืชอาหารสัตว์ (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
เป้าประสงค์ : ๑. เพื่อให้ได้พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยและรองรับการเปลี่ยน
แปลงสภาวะภูมิอากาศ

๒.
เพื่อการส่งออก

พัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ และ

กรอบแนวทางการวิจัย
๑. วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่
ให้ผลผลิตและคุณภาพสูง รองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วัตถุประสงค์
ผลผลิต
๑. เพื่อให้ได้พันธุ์พืชอาหารสัตว์ตลอดจน ๑. ได้พันธุ์พืชอาหารสัตว์และวิธีการ
เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เขตกรรม ที่เหมาะสาหรับส่งเสริมให้
และการเขตกรรม ที่ให้ผลผลิตและ
เกษตรกรนาไปปลูกเพื่อใช้ประโยชน์
คุณภาพสูงตามวัตถุประสงค์การนาไปใช้ ตามความต้องการ และสร้างเป็นคู่มือ
ประโยชน์ เช่น ตัดให้สัตว์กินสด ทาหญ้า ปฏิบัติสาหรับเกษตรกร
หมัก ทาหญ้าแห้ง การนาไปผลิตพลังงาน
ทดแทน รวมทั้งทนต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ เช่น ทนแล้ง ทนน้า
ท่วมขัง
๒. วิจัยและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ใน ๒. เพื่อให้ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ ๒. ได้ผลิตภัณฑ์พืชอาหารสัตว์พร้อม
กระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์และการ ภัณฑ์พืชอาหารสัตว์ที่หลากหลาย เหมาะ บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยช่วยเพิ่มคุณภาพใน
แปรรูป
สาหรับการนาไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยง การเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์ และ
สัตว์แต่ละชนิด เช่น โค แพะ ช้าง ม้า สะดวกในการนาไปใช้ประโยชน์
และสัตว์เลี้ยง (กระต่าย หนู ฯลฯ)
ตลอดจนได้ต้นแบบเครื่องมือ อุปกรณ์
รวมทั้งเพื่อรองรับการส่งออก ตลอดจน ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ได้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดการ แปลงพืชอาหารสัตว์
ในกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์ เพื่อ
ลดปัญหาแรงงานและต้นทุนการผลิต
๓. วิจัยเกี่ยวกับระบบการผลิตพืชอาหาร ๓. เพื่อให้ได้ข้อมูลการจัดการแปลงและ ๓. ได้วิธีการจัดการดูแลแปลงพืช
สัตว์
ผลผลิตในระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ที่เป็นมาตรฐานการผลิตใน
เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การผลิตเพื่อ แต่ละระบบ และการบริหารผลผลิตที่
จาหน่าย การผลิตในระบบการเลี้ยงปศุ ได้ รวมทั้งการบริหารจัดการเครือข่าย
สัตว์อินทรีย์ การผลิตในระบบผสมผสาน การผลิต
เป็นต้น
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กรอบและแนวทางการวิจัยพืชอาหารสัตว์ (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
กรอบแนวทางการวิจัย
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
๔. วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบและ ๔. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นาไปสู่การกาหนด/ ๔. ได้มาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์
รับรองมาตรฐานการผลิตพืชอาหารสัตว์ ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ พืชอาหารสัตว์ชนิดต่าง ๆ วิธีการ
พืชอาหารสัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น หญ้าแพง ตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน
โกล่า หญ้าเนเปียร์ ทั้งในรูปหญ้าสด หญ้า ตลอดจนข้อมูลการผลิตให้ได้มาตรฐาน
แห้ง และหญ้าหมัก เป็นต้น รวมทั้งเมล็ด
พันธุ์พืชอาหารสัตว์ การตรวจสอบรับรอง
ตามมาตรฐาน และปัจจัยความสาเร็จสู่
การผลิตให้ได้มาตรฐาน
๕. วิจัยการใช้ประโยชน์จากความ
๕. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์
๕. ได้เชื้อพันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง
หลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์
พื้นเมือง พัฒนาคุณค่าและต่อยอดการ และข้อมูลคุณค่าที่เป็นจุดเด่นในการ
พื้นเมือง
นาไปใช้ประโยชน์ อาทิ เชิงการเป็นสาร นาไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์
เสริมประสิทธิภาพ ยา สมุนไพร เป็นต้น
๖. วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะในพื้นที่

๖. เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการแก้ไข
๖. ได้ข้อมูลสาหรับการแก้ไขปัญหา
ปัญหาเร่งด่วนด้านพืชอาหารสัตว์ให้แก่ เร่งด่วนด้านพืชอาหารสัตว์ให้แก่
เกษตรกรเฉพาะในพื้นที่
เกษตรกรเฉพาะในพื้นที่
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กรอบและแนวทางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านความปลอดภัยทางอาหาร และ
สิ่งแวดล้อม
กรอบแนวทางการวิจัย
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
พันธุ์สัตว์-พันธุ์พืชอาหารสัตว์
๑. วิจัยการปรับปรุง-พัฒนา-ขยาย-พิสูจน์ ๑. เพื่อให้ได้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีว- ๑. ได้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพที่
พันธุ์สัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การ ภาพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ
ใช้ Molecular genetics ในการคัดเลือกพันธุ์ , การปรับปรุง-พัฒนาและขยายพันธุ์สัตว์- ปรับปรุง-พัฒนาพันธุ์และขยายสัตว์Sexing sperm-embryo etc.
พืชอาหารสัตว์
พืชอาหารสัตว์
๒. วิจัยการปรับปรุง-พัฒนา-ขยาย-พิสูจน์
พันธุ์พืชอาหารสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การ
วิเคราะห์สารพันธุกรรมDNA
( analysis)
อาหารสัตว์
๓. วิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนะและการ ๑.) เพื่อให้ ได้ข้อมูลคุณค่าทางโภชนะ ๑.) ได้ข้อมูลคุณค่าทางโภชนะและการ
ใช้ประโยชน์ได้ของวัตถุดิบอาหารสัตว์
และการใช้ประโยชน์ได้ของวัตถุดิบ
ใช้ประโยชน์ได้ของวัตถุดิบอาหารสัตว์
ตัวอย่าง เช่น
อาหารสัตว์ชนิดใหม่ๆ และวัสดุเหลือใช้ ชนิดใหม่ๆ และวัสดุเหลือใช้ทาง
- วัตถุดิบใหม่ๆทดแทนวัตถุดิบที่มีราคา ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อใช้ การเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อใช้
แพง ตลอดจนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นฐานข้อมูลในการคานวณสูตร หรือ เป็นฐานข้อมูลในการคานวณสูตร
และอุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อใช้ในการ
การจัดสัดส่วนอาหารโคนมที่เหมาะสม หรือการจัดสัดส่วนอาหารโคนมที่
คานวณสูตรหรือ จัดสัดส่วนอาหารที่
สาหรับเผยแพร่สู่เกษตรกร
เหมาะสม
เหมาะสม เช่น
๒.) เพื่อให้ได้วิธีการวิเคราะห์ ตรวจสอบ สาหรับเผยแพร่สู่เกษตรกร
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑, กากเอทานอล อาหารสัตว์ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา ๒.) ได้วิธีการวิเคราะห์ ตรวจสอบ
, กากแป้งมันสาปะหลัง , กากนมถั่วเหลือง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในระดับ
อาหารสัตว์ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
ฯลฯ
ภาคสนามหรือในระดับเกษตรกรได้
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในระดับ
๔. พัฒนาวิธีการวิเคราะห์ คุณค่าทาง
ภาคสนามหรือในระดับเกษตรกรได้
โภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของวัตถุดิบ
อาหารสัตว์
- การพัฒนาชุดวิเคราะห์อาหารสัตว์
อย่างง่าย
- พัฒนาวิธีวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ
อาหารสัตว์
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กรอบและแนวทางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
กรอบแนวทางการวิจัย
๕. วิจัยและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารพิษ
สารตกค้าง ยาสัตว์ สารปลอมปนและ
จุลินทรีย์ เช่น จาแนกอาร์เซนิกที่เป็น
organic และ inorganic

วัตถุประสงค์
๓.) เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสารพิษ สาร
ตกค้าง ยาสัตว์ สารปลอมปนและ
จุลินทรีย์เพื่อใช้ในการควบคุม กากับเพื่อ
ความการส่งออกและความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค

๖. วิจัยเกี่ยวกับการถนอม-เก็บรักษาพืช
อาหารสัตว์
๗. พัฒนาวิธีการผลิต สกัดสาระสาคัญที่
เป็นประโยชน์ด้านการปศุสัตว์ และการใช้
ประโยชน์จากวัตถุดิบอาหารสัตว์/วัสดุ
เหลือใช้ต่างๆ/สารต่างๆ เช่น leaf protein
concentrate, เอนไซม์, chelate
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และการ
แปรรูป
๘. วิจัยเกี่ยวกับคุณภาพ คุณค่าทางอาหาร ๑.) เพื่อให้ได้ข้อมูลคุณค่าทาง อาหาร
สารพิษ สารตกค้าง ยาสัตว์ สารปลอมปน สารพิษ สารตกค้าง ยาสัตว์และสาร
และวัตถุอันตราย จุลินทรีย์ สาร
ปลอมปนในผลิตภัณฑ์จากสัตว์และ
กัมมันตภาพรังสี การพิสูจน์ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์แปรรูป
food additives
๒.) เพื่อให้ได้วิธีการ-ชุดทดสอบอย่างง่าย
๙. พัฒนาวิธีการ-ชุดทดสอบอย่างง่ายใน ในการวิเคราะห์ คุณค่าทาง อาหาร
การวิเคราะห์ คุณค่าทาง อาหาร สารพิษ สารพิษ สารตกค้างและสารปลอมปน
สารตกค้างสารปลอมปน และวัตถุอันตราย ที่เหมาะสม
จุลินทรีย์ สารกัมมันตภาพรังสี การพิสูจน์ ๓.) เพื่อให้ได้วิธีการและเทคโนโลยีการ
ส่วนประกอบ food additives
แปรรูปหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่
๑๐. การแปรรูปผลิตภัณฑ์
สามารถนาไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรหรือ
- การรักษาคุณภาพ และการแปรรูป เอกชน สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น
- การทาผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ จากเนื้อ
หนัง เขา ฯลฯ เพื่อเพิ่มมูลค่า
- การสร้าง/ผลิตบรรจุภัณฑ์ ตลอดจน
การสร้างตราสินค้า
- พัฒนาอุปกรณ์ในการแปรรูป รักษา
คุณภาพ

ผลผลิต
๓.) ใช้ข้อมูลที่พบของสารพิษ สาร
ตกค้าง ยาสัตว์ สารปลอมปนและ
จุลินทรีย์ในการควบคุมกากับเพื่อความ
การส่งออกและความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค

๑.) ได้ข้อมูลคุณค่าทางอาหาร สารพิษ
สารตกค้างและสารปลอมปน เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการ ควบคุมคุณภาพเพื่อ
ความปลอดภัยของผู้บริโภคและเพื่อ
สนับสนุนการส่งออก
๒.) ได้วิธีการวิเคราะห์ ตรวจสอบ
อาหารสัตว์ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในระดับ
ภาคสนามหรือในระดับเกษตรกรได้
๓.) ได้วิธีการและเทคโนโลยีการแปร
รูปหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่
สามารถนาไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรหรือ
เอกชน สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น
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กรอบและแนวทางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
กรอบแนวทางการวิจัย
วัตถุประสงค์
สุขภาพสัตว์
๑.) เพื่อให้ได้ วัคซี น ยาสัตว์และสารชีว
๑๑. วิจัยเกี่ยวกับวัคซีน ยาสัตว์ และสาร ภัณฑ์ในการรักษาโรคที่สาคัญในสัตว์
ชีวภัณฑ์
๒.) เพื่อได้ชุดทดสอบโรคสาหรับใช้ใน
๑. การผลิต วัคซีน ยาสัตว์ ตลอดจน
ห้องปฏิบัติการหรือใช้ในภาคสนาม
เวชภัณฑ์ ในการป้องกัน ควบคุม ตรวจ
วินิจฉัย และรักษาโรค
สัตว์ ที่มี
ประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่า
- การผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
การผลิตวัคซีนเชิงพาณิชย์
- การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อพันธุ์
- วัตถุดิบในการผลิต
๑๒. พัฒนาเทคนิคการควบคุมคุณภาพ
วัคซีน ยาสัตว์ ตลอดจนเวชภัณฑ์ เช่น เพื่อ
ลดการใช้สัตว์ทดลอง
- ตรวจสอบคุณภาพ วัคซีน ยาสัตว์
ตลอดจนเวชภัณฑ์ (กรณีนาเข้า หรือวัคซีน
ใหม่ๆ)
๒. สมุนไพรในการป้องกัน ควบคุม บาบัด
โรค กระตุ้นการเจริญเติบโต ( Pro-Pre
Biotic) บาบัดสิ่งแวดล้อม
๑๓. การพัฒนาวิธีการชันสูตรและทดสอบ
โรคสัตว์
- ชุดทดสอบโรคอย่างง่าย
- การใช้เทคนิค Molecular biology
ในการชันสูตรโรคสัตว์
มาตรฐาน
๑๔. วิจัยเกี่ยวกับข้อมูลสาคัญที่ใช้เพื่อการ ๑. ) เพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญที่จาเป็น
กาหนดหรือปรับปรุงมาตรฐานต่างๆ ของ สาหรับการจัดทามาตรฐาน หรือการ
กรมปศุสัตว์ เช่น
ปรับปรุงมาตรฐานด้านปศุสัตว์ให้มีผลใน
- การหา ค่า upper-lower limit ของสาร การใช้ที่ครอบคลุม เหมาะสม และเกิด
พิษ สารตกค้าง จุลินทรีย์ ค่ารังสี food ประโยชน์อย่างเต็มที่
additive ยาสัตว์ วัตถุอันตรายฯลฯ ที่ควร
พบในอาหารสัตว์ เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์
น้าผึ้ง เป็นต้น (การวิจัยเชิงลึก เช่น

ผลผลิต
๑.) วัคซีน ยาสัตว์ เวชภัณฑ์สัตว์ Pro
Biotic - Pre Biotic และชุดทดสอบโรคที่มี
คุณ ภาพประสิทธิภาพสูง ทดแทนการ
นาเข้าและเพียงพอกับการใช้ใน
ประเทศ

๑.) ได้ข้อมูลสาคัญที่จาเป็นสาหรับการ
จัดทามาตรฐาน หรือการปรับปรุง
มาตรฐานด้านปศุสัตว์ให้มีผลในการใช้
ที่ครอบคลุม เหมาะสม และเกิด
ประโยชน์อย่างเต็มที่
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กรอบและแนวทางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
กรอบแนวทางการวิจัย
การประเมินความเสี่ยงของการพบสาร
ต่างๆ)
- วิจัย-สารวจข้อมูลสารตกค้าง สารพิษ
เพื่อจัดทาร่างมาตรฐานด้านอาหารสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์
- มีปัญหาการใช้เชื้อตัวหนึ่งเพื่อควบคุม
เชื้ออีกตัวหนึ่ง ที่เจอปัญหา เช่น เจอเชื้อ
Salmonella spp. (ซัลโมเนลล่า), สแตฟ
ฟิโลคอคคัส, แคมพิโลแบคเตอร์, GMOs
- Carbon footprint เช่น วิธีวัดปริมาณ
CO๒ emission
- GMP, GAP , มาตรฐานสินค้า
๑๕. วิจัยผลกระทบของการใช้มาตรฐาน
ด้านการปศุสัตว์ที่มีต่อเกษตรกร
ภาคเอกชนหรือประเทศ
พัฒนาเครื่องมือ-เครื่องจักรกล
๑๖. วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องจักรกล
เพื่อการผลิตพืชอาหารสัตว์ ได้แก่
เครื่องจักรกลเพื่อการเพาะปลูก การเขต
กรรม การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป
๑๗. วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องจักรกล
ด้านการปศุสัตว์ในระดับฟาร์มเกษตรกร
๑๘. วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องจักรกล
ด้านการปศุสัตว์ในระดับอุตสาหกรรม เช่น
เครื่อง micronizer
๑๙. พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือในระดับ
ห้องปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์
๒.) เพื่อให้ทราบถึงผลดี-ผลเสีย รวมทั้ง
ผลกระทบของมาตรฐานด้านปศุสัตว์ที่มี
ต่อเกษตรกร ภาคเอกชนรวมทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ

ผลผลิต
๒.) ได้ทราบถึงผลดี-ผลเสีย รวมทั้ง
ผลกระทบของมาตรฐานด้านปศุสัตว์ที่
มีต่อเกษตรกร ภาคเอกชนรวมทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ

