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แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยท่ีมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ  

1. ข้าว 

วัตถุประสงค์ 
1. การพัฒนาเกษตรกร 

1.1 เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ท่ีช่วยให้ชาวนาทําการผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีมีต้นทุนตํ่า        
ได้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพที่ดี  

1.2 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตัวเกษตรกร         
ท้ังในด้านการผลิตและการตลาด 

1.3 สร้างมาตรฐานในการจัดประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยเฉพาะการคิดต้นทุนการผลิตซ่ึงได้รับ         
การยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

2. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก 
2.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตข้าวไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพเป็นที่

ยอมรับของตลาดโลก  
2.2 สร้างฐานข้อมูลสําหรับรัฐบาลใช้ประกอบการตัดสินใจในการออกนโยบายและมาตรการต่างๆ           

ท่ีสอดคล้องกบัข้อเท็จจริงและเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมข้าวท้ังระบบ 
2.3 เพ่ิมศักยภาพการส่งออกและลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าของข้าวไทย 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่   

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวขาว และข้าวน่ึง  
2.4 หาอัตลักษณ์ของข้าวไทยท่ีเป็นจุดเด่นและแตกต่างจากข้าวของประเทศอ่ืนเพ่ือนํามาสร้าง

มูลค่าเพ่ิม  ให้กับข้าวไทย 
3. การพัฒนาข้าวคุณภาพสําหรับตลาดพิเศษ 

3.1 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษจากจุดเด่นของข้าวไทยที่มีความหลากหลาย    
กว่าประเทศคู่แข่ง เพ่ือขยายตลาดและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

3.2 หาเทคโนโลยีช้ันสูงมาแปรรูปข้าวเพื่อดึงผลผลิตออกจากตลาดข้าวสารและสร้างมูลค่าเพ่ิมในรูป
ของอาหารเพื่อสุขภาพ เวชภัณฑ์ และเวชสําอาง 

3.3 สร้างมาตรฐานและตราสินค้าเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันของผู้บริโภคต่อคุณภาพของข้าวไทย 
 
กรอบวิจัย 
1. การพัฒนาเกษตรกร 

1.1 การคัดเลือกผลงานวิจัยรวมถึงภู มิ ปัญญาท้องถิ่น ท่ี ได้รับการยอมรับจากเกษตรกร              
และนักวิชาการในแต่ละพ้ืนท่ีว่าสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวได้จริง แล้วนํามาทดสอบ
ปฏิบัติจริงในแปลงนาของเกษตรกรเพ่ือให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้และยอมรับเทคโนโลยี      
โดยเน้นองค์ความรู้สําหรับเกษตรกรรายย่อยในภาคอิสานตอนบน อิสานตอนล่าง ภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต้ 

1.2 การหาต้นแบบเชิงบูรณาการในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตของการรวมกลุ่มทํานา
แปลงใหญ่แบบครบวงจรในรูปของสหกรณ์ เพ่ือให้เกิดการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน    
การผลิต ได้ข้าวคุณภาพดีตามท่ีตลาดต้องการในพ้ืนท่ี ภาคอิสานตอนบน อิสานตอนล่าง 
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยประเด็น ท่ีต้องการทราบ ได้แก่ 

- วิธีการรวมกลุ่มและการจัดการในการรวมกลุ่มเป็นนาแปลงใหญ่ 
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- ชนิดและขนาดของเครื่องทุ่นแรงท่ีเหมาะสมกับขนาดของกลุ่มท่ีมีความจําเป็นต่อการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
- พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ี ท้องถิ่น และชุมชน  

เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจสี เขียวโดยใช้องค์ความรู้และจุดแข็งของอัตลักษณ์          
ของภาคเกษตรของชุมชน 

- หาองค์ความรู้ในด้านการตลาดเพ่ือบริหารจัดการผลผลิตให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด 
1.3 หาวิธีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชร่วมตามคันนาและจัดระบบนิเวศวิศวกรรมในแปลงนา

ของตนเองเพ่ือกําจัดศัตรูพืชและเพ่ิมรายได้ 
1.4 หาแนวทางและรูปแบบในการปลูกพืชหลังนาที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ีๆ เกษตรกรยอมรับ 

2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก 
2.1 การวิจัยเชิงนโยบาย 

2.1.1 เสนอแนวคิดระดับความสัมพันธ์ของราคาปัจจัยการผลิตข้าวโดยเฉพาะค่าปุ๋ย  
และค่าเช่าท่ีดินท่ีสอดคล้องกับราคาข้าวเปลือกที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร 

2.1.2 หามาตรการที่เกษตรกรต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี
เพาะปลูกข้าวท่ีไม่เหมาะสมให้ไปปลูกพืชอ่ืนเพ่ือให้การจัดเขตเกษตรเศรษฐกิจ
การปลูกข้าวเกิดประสิทธิผล 

2.1.3 เสนอแนะความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้าวหักในเชิง
อุตสาหกรรมและเชิงวิสาหกิจชุมชนท่ีช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม มีศักยภาพทาง
การตลาดและสามารถดึงข้าวออกจากตลาดได้เป็นจํานวนมาก รวมถึงปัญหา-
อุปสรรคซ่ึงจําเป็นต้องได้รับการแก้ไข 

2.1.4 จัดทํายุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเพ่ิมการส่งออกสําหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิ     
ข้าวนึ่ง และข้าวขาวของไทย โดยศึกษาถึงประเทศที่เป็นตลาดหลักสําหรับข้าว  
แต่ละชนิด ความต้องการท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการค้าของประเทศน้ันๆ แล้วเปรียบเทียบกับผลผลิตท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน       
เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการผลิตภายในประเทศ และมาตรการที่จะต้อง
ดําเนินการเพ่ือช่วยให้การส่งออกข้าวแต่ละชนิดของไทยเกิดประโยชน์สูงสุด    
ต่อเศรษฐกิจของชาวนาและเศรษฐกิจของประเทศ 

2.1.5 วิธีการนําเทคโนโลยีเรื่องการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนาข้าวไปขยาย
ผลสู่ ก ารปฏิบั ติ ของเกษตรกรในวงก ว้างแ ต่ละภู มิภ าค เพ่ื อ ให้ มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2.1.6 การศึกษาเพ่ือหาข้อเสนอแนะความเป็นไปได้ในการส่งเสริมภาคเอกชนดําเนิน
กิ จ ก ร ร ม  CSR (Corporate Social Responsibility)  แ ล ะ  CSV (Creating 
Shared Value) ในเรื่องข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวร่วมกับกลุ่มเกษตรกร 

2.1.7 จัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยพร้อมท้ังวิเคราะห์และสังเคราะห์ เรื่องการแปรรูปข้าว  
ในด้านอาหาร อาหารเพ่ือสุขภาพ การสกัดสารและเคร่ืองสําอาง ท้ังท่ีเป็น
งานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังการทํา patent mapping       
ในระยะ 10 ปี เพ่ือใช้ประโยชน์ในการกําหนดนโยบายในการทําวิจัยของประเทศ
ในอนาคต 

2.1.8 แนวทางสนับสนุนให้เกิดสถาบันการวิจัยข้าวแห่งชาติ เพ่ือเป็นศูนย์กลาง         
ในการดูแลและให้การสนับสนุนการทําวิจัยข้าวอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
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2.2 การวิจัยเชิงพัฒนาเทคโนโลยี 

2.2.1 พัฒนาพันธ์ุข้าวคุณลักษณะเฉพาะในการนําไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ 
ในเชิงพาณิชย์ 

2.2.2 การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุข้าวและการเขตกรรมที่ เหมาะสมเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพื้นท่ีภูมิภาคต่างๆ 

2.2.3 วิจัยหาเครื่องจักรกลทดแทนแรงงานคนขนาดเล็ก ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่ทํานาของ
เกษตรกรในสภาพนิเวศต่าง ๆ 

2.2.4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 
- หาวิธีการเพ่ิมความหอมให้แก่ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ตลอดห่วงโซ่การผลิต 

ต้ังแต่ปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว 
- ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมสําหรับพ้ืนท่ีในแต่ละนิเวศ 

2.2.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพข้าวน่ึง 
- หาพันธ์ุข้าวท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้ทําข้าวนึ่ง 
- หาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดข้าวสีม่วงในข้าวน่ึง 

2.2.6 การวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพข้าวขาว 
- กําหนดพันธ์ุข้าวท่ีมีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ

และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 
- หาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมในแต่ละสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

2.2.7 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากรําข้าวและวัสดุเหลือจากขบวนการผลิตข้าวในเชิง
อุตสาหกรรม 

3. การพัฒนาข้าวคุณภาพสําหรับตลาดพิเศษ 
3.1 วิเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติและโครงสร้างทางเคมีของข้าวไทยแต่ละสายพันธ์ุ 
3.2 หากระบวนการสกัดสารออกฤทธ์ิชีวภาพในข้าวที่มีประสิทธิภาพ 
3.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตท่ีได้คุณภาพและมีการรับรอง

มาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐ 
3.4 วิจัยและพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยการแปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ 
3.5 พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือคงคุณภาพสําหรับข้าวคุณภาพพิเศษเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค 

ในตลาดเกษตร 
3.6 ศึกษาแนวทางการตลาดและความต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว 

 
ผลผลิต 
1. การพัฒนาเกษตรกร 

1.1 ได้ต้นแบบของการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ทํานาในการปลูกข้าวโดยภาครัฐไม่ต้องให้การอุดหนุน
เป็นรูปของเงินหรือปัจจัยการผลิต 

1.2 ได้ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีเหมาะสมและการจัดระบบนิเวศในแปลงนา 
1.3 ได้ข้อมูลในเรื่องต้นทุนการผลิตที่ถือเป็นมาตรฐานท่ีทุกฝ่ายยอมรับ 

2. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก 
2.1 ได้ฐานข้อมูลการผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้าว ตลอดห่วงโซ่การผลิตต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า 
2.2 การผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ของข้าวไทยมีคุณภาพมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดต่างประเทศ 
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2.3 ได้อัตลักษณ์ของข้าวไทยท่ีเป็นจุดเด่นและแตกต่างจากข้าวของประเทศอ่ืนเพ่ือนํามาสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวไทย 
3. การพัฒนาข้าวคุณภาพสําหรับตลาดพิเศษ 

3.1 ได้ข้อมูลสาระสําคัญที่นําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
3.2 ได้กระบวนการผลิตสารสําคัญจากข้าวในระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งได้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ท่ีเหมาะสม 
3.3 ได้รูปแบบการขยายผลการผลิตในระดับอุตสาหกรรมหรือโรงงานต้นแบบ 
 

2. มันสําปะหลัง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง ส่งผลให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังของประเทศอย่างย่ังยืน 
3. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังโดยการนํามันสําปะหลังไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมี

มูลค่าเพ่ิมขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 
กรอบวิจัย 
1. การพัฒนาพันธ์ุมันสําปะหลังอย่างมีระบบ เพ่ือให้มีผลผลิตสูง ปริมาณแป้งสูง ต้านทานโรคและแมลง           

และสามารถปรับตัวเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเฉพาะ ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะและเพ่ืออุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองมูลค่าสูง 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังท่ีเหมาะสมแต่ละพ้ืนที่การเพาะปลูก 
พัฒนาฐานข้อมูล และข้อมูลพ้ืนฐานด้านการผลิต (จาก 3-4 ตัน/ไร่ เป็น 5-6 ตันต่อไร่) 

3. การเตือนการณ์ การป้องกัน กําจัดโรค อาทิ โรครากเน่าหรือหัวเน่า เป็นต้น และกําจัดแมลงศัตรู         
มันสําปะหลัง ท่ีพบระบาดในปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมและศึกษาเพ่ือป้องกันและกําจัดโรค         
และแมลงศัตรูมันสําปะหลัง ท่ียังไม่พบแต่มีแนวโน้มอาจจะระบาดได้ในอนาคตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม  

4. วิจัยและพัฒนาเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับปลูกตลอดถึงการเก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง 
5. การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งดัดแปรและผลิตภัณฑ์ใหม่        

จากมันสําปะหลัง 
6. ศึกษาระเบียบกฎเกณฑ์ของภาครัฐท่ีเป็นอุปสรรคต่อการนําเข้า แปรรูป และการส่งออกผลิตภัณฑ์        

มันสําปะหลัง รวมท้ังการรับรองมาตรฐานสินค้า และศึกษา คาดการณ์ ความต้องการของตลาดของ
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่ใช้มันสําปะหลังเป็นวัตถุดิบท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรี 
(AEC) 

 
ผลผลิต 
1. มีการบริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมมันสําปะหลังในการเข้าถึง การประโยชน์เพ่ือการปรับปรุงพันธ์ุ          

มันสําปะหลัง และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดทํา National cassava germplasm bank ของ
ประเทศ 

2. ระบบการดูแลรักษา (maintenance) เช้ือพันธุกรรมมันสําปะหลังของประเทศในระยะยาว 



6 
3. ได้พันธ์ุมันสําปะหลังท่ีมีผลผลิตสูง (5-6 ตัน/ไร่) มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม มีคุณสมบัติแป้ง  เพ่ือ

การใช้ประโยชน์เฉพาะทาง และเพ่ืออุตสาหกรรมต่อเนื่องมูลค่าสูง และมีปริมาณแป้งสูง ต้านทานโรคและ
แมลง 

4. ได้ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการผลิตมันสําปะหลัง ชีววิทยา ระบาดวิทยา ของโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง           
ในแต่ละพ้ืนท่ีเพาะปลูก  

5. ระบบคาดการณ์ ระบบเตือนภัย การพยากรณ์ล่วงหน้า เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันและกําจัดโรค 
และแมลงศัตรูมันสําปะหลังท่ียังไม่พบ  

6. ได้เครื่องจักรกลการเกษตร ท่ี ช่วยลด/ทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ           
และลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งเครื่องมือแปรรูปเบ้ือต้น 

7. มีการเพ่ิมมูลค่าของมันสําปะหลังท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการแปรรูป และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง  
8. ส่งเสริมการใช้มันสําปะหลังเป็นพลังงานทดแทน  
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานแป้งมันสําปะหลัง ระบบการผลิตเข้าสู่ green process ลดการใช้

พลังงาน  ลดการใช้ เช้ือเพลิ ง และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  รวมท้ังมี  bench mark             
ของกระบวนการผลิต 

10. ข้อเสนอเชิงนโยบายทิศทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง เพ่ือการเข้าสู่ world economic 
trade และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืน 

11. มีการปรับปรุงข้อมูลระเบียบกฎเกณฑ์ของภาครัฐท่ีเป็นอุปสรรคต่อการนําเข้า แปรรูป ส่งออกวัตถุดิบ         
และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากมันสําปะหลัง 

12. ทราบความต้องการของตลาด การรับรองมาตรฐานสินค้า และคาดการณ์ตลาดมันสําปะหลัง 
13. มาตรฐานการผลิต การแปรรูป และสินค้ามันสําปะหลังของประเทศไทย เพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้า   

มันสําปะหลังของประเทศ 
 

3. ยางพารา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงวิชาการสําหรับภาครัฐหรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจ

กําหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ 
2. เพ่ือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ําที่โดดเด่นด้านการใช้

ยางพารารวมถึงมีศักยภาพทางการตลาดที่ดีเพ่ือเพ่ิมมูลค่ายางพาราให้สามารถแข่งขันได้ ด้านเทคโนโลยี
การผลิตและสร้างเครื่องจักร/อุปกรณ์ และด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในสายการผลิต ตลอดจนควบคุม
คุณภาพ 

3. เพ่ือศึกษา วิจัย และพัฒนางานวิจัยด้านยางพาราที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพของยาง
ดิบหรือผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ยาง 

4. เพ่ือศึกษา วิจัย และพัฒนางานวิจัยด้านยางพาราที่เกี่ยวข้องในการบ่งช้ีคุณภาพของนํ้ายางและยางแห้ง 
 
กรอบวิจัย 
1. กรอบการวิจัยเชิงนโยบาย เพ่ือศึกษาแนวทาง/มาตรการ/นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพารา          

ของประเทศ ท้ังระบบ  
1.1 มาตรการกระตุ้นการเพ่ิมการใช้ยางภายในประเทศ การสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา 

เช่น การใช้ก่อสร้างในระบบการจราจร เป็นต้น 
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1.2 กฎ ระเบียบท่ีจะสนับสนุนการผลิตและการประกอบการรายสาขาและรายประเด็นท่ีสําคัญ 
1.3 วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการนําเข้า/การส่งออกและปริมาณการใช้ยางพาราในผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

รวมถึงทิศทางผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีศักยภาพ ตลอดจนแนวทางการเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย  

เป้าหมาย 
แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนําเสนอต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ตระหนักถึง

ความสําคัญและนําไปผลักดันให้เกิดกลไกการสนับสนุนต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพาราทั้งระบบได้  

2. กรอบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีศักยภาพทางการตลาด (อุตสาหกรรม
ปลายน้ํา) 

2.1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสายการผลิต ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสําหรับ
ผลิตภัณฑ์เดิม ได้แก่ เส้นด้ายยางยืด ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และอุตสาหกรรมยางล้อ เป็นต้น 

2.2 วิจัยและพัฒนาด้านวัตถุดิบประเภทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (หรือ organic-love หรือ fossil-
resource free) เพ่ือใช้แทนที่สารเคมีในอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ปลายนํ้า  

2.3 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมยางพารา เช่น 
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือสุขภาพหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น 

2.4 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปไม้ยาง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราให้มีคุณภาพ 
เป้าหมาย 

1. ได้องค์ความรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติผลิตภัณฑ์ปลายน้ําท่ีโดดเด่น เช่น อุตสาหกรรมยาง
ล้อและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากนํ้ายางข้น (เช่น เส้นด้ายยางยืด ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย 
เป็นต้น) หรือการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและส่วนสนับสนุนอ่ืนๆ ให้สามารถแข่งขันได้        
ในตลาด โดยให้ความสําคัญกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรม  
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เป็นของคนไทย 

2. ได้เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่จากยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูง หรือผลิตภัณฑ์
สุขภาพหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีสามารถใช้งานได้จริง และมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ 

3. ได้เทคโนโลยีการแปรรูปในอุตสาหกรรมไม้ยาง ท่ีสามารถลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไม้ยางพารา 

3. กรอบการวิจัยมาตรฐานยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง 
3.1 การวิจัยเพ่ือให้ได้วิธีการวิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพยางดิบ/ผลิตภัณฑ์ยางที่จําเป็นและนําไปสู่        

การกําหนดเป็นมาตรฐานการวิเคราะห์และทดสอบในระดับประเทศ/ระดับอาเซียน/ระดับสากล 
3.2 การวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลและวิธีการที่ถูกต้องแม่นยําในการบ่งช้ีคุณภาพสําหรับการกําหนดเป็น

มาตรฐานยางดิบและผลิตภัณฑ์ยางในระดับประเทศ/ระดับอาเซียน/ระดับสากล  
เป้าหมาย 

ได้วิธีการวิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพของยางดิบหรือผลิตภัณฑ์ยาง หรือข้อมูลในการบ่งช้ีคุณภาพ
ยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง สําหรับใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดมาตรฐานในระดับประเทศเป็นอย่างน้อย 
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4. กรอบการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้วัตถุดิบในการทําผลิตภัณฑ์ยาง

ท่ีมีคุณภาพ (ต้นน้ําและกลางน้ํา) 
4.1 วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับยางก้อนถ้วยและเศษยาง   
4.2 วิจัยเพ่ือให้ได้วิธีการทดสอบหา Dry Rubber Content (DRC) ในยางก้อนถ้วยอย่างง่ายและ

รวดเร็ว 
4.3 วิจัยและพัฒนาเทคนิคการผลิตและการควบคุมคุณภาพของนํ้ายางและยางแห้งให้มีความ

สอดคล้องต่อความต้องการของอุตสาหกรรม 
4.4 วิจัยและพัฒนาการผลิตน้ํายางข้นหรือยางแห้งประเภททั่วไป หรือประเภทท่ีมีคุณภาพพิเศษ 

เป้าหมาย 
1. ได้เทคโนโลยีท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกลุ่มเกษตรกรสามารถนําไปใช้ได้จริงและไม่ยุ่งยาก  
2. ได้เทคโนโลยีหรือเทคนิคการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพนํ้ายางและยางแห้งให้มีความ 

สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม ท่ีสามารถนําไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรม    
ไม่ยุ่งยาก หรือไม่ลงทุนสูงและสร้างความได้เปรียบในการผลิตเม่ือเทียบกับคู่แข่งได้ 

 
ผลผลิต  
1. ได้แนวทางหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมยางของประเทศท้ังระบบ 
2. ได้เทคโนโลยีการผลิตหรือนวัตกรรมหรือส่วนสนับสนุนอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่า

ให้กับอุตสาหกรรมยางพาราต้ังแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายน้ํา 
3. ได้วิธีการวิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพของยางดิบหรือผลิตภัณฑ์ยาง หรือข้อมูลในการบ่งช้ีคุณภาพยาง

ดิบและผลิตภัณฑ์ยาง เพ่ือใช้ในการประกอบการกําหนดมาตรฐานยางดิบหรือผลิตภัณฑ์ยางระดับประเทศ
เป็นอย่างน้อย 

4. ได้เทคโนโลยีหรือเทคนิคหรือการควบคุมคุณภาพนํ้ายางและยางแห้งให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ละอุตสาหกรรมยางพาราไทย 
 

4. อ้อยและน้ําตาล 

อุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทรายเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
และพัฒนาเศรษฐกิจท้ังในระดับประเทศและระดับโลก โดยในระดับประเทศ อุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาล
ทรายคือแหล่งสร้างงานและสร้างรายได้ท่ีม่ันคงแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 2 แสนครัวเรือนหรือกว่า           1 
ล้านคน ตลอดจนแรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีกจํานวนมาก นอกจากน้ี ยังก่อให้เกิดการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกจํานวนมาก ท้ังอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ผลิตภัณฑ์ชีวเคมี      รวม
ไปถึงพลังงานชีวภาพ ซ่ึงสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศปีละหลายแสนล้านบาท  

ปี 2559 คอบช. จึงจัดทํากรอบการวิจัย 8 หัวข้อ ท้ังน้ีพิจารณาจากความสําคัญเร่งด่วน           เพ่ือ
สนับสนุนทุนวิจัย โดยเรียงลําดับ ดังน้ี 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลอย่างย่ังยืน และให้เป็นไปตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ในปัจจุบัน  
2. เพ่ือการวิจัยและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อุตสาหกรรมและผลพลอยได้ของอุตสาหกรรม 
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กรอบวิจัย 
1. การศึกษานโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลให้มีเสถียรภาพ และย่ังยืน    
2. การวิจัยนโยบายการจัดต้ังองค์กรถาวรด้านการวิจัยอ้อยและน้ําตาล เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่

อุตสาหกรรมของประเทศ       
3. การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อ้อย นํ้าตาล เอทานอล และผลพลอยได้ของอุตสาหกรรม 
4. การศึกษาวิจัย เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านโภชนาการอย่างถูกต้อง ของนํ้าตาล โดยการใช้สื่อ

รูปแบบต่างๆ 
5. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และขนาดท่ีเหมาะสม

กับพ้ืนที่ปลูกอ้อยในประเทศไทย โดยเน้นการเก็บเก่ียวและระบบขนส่งเพ่ือรองรับการขยายตัว          
ของอุตสาหกรรม 

6. การศึกษาประสิทธิภาพสูงสุดในขบวนการผลิตนํ้าตาลต้ังแต่คุณภาพของอ้อย โดยคํานึงถึงความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

7. การศึกษาวิจัยวิธีการเพาะปลูกอย่างมีระบบ โดยเน้นการจัดการไร่อ้อยขนาดใหญ่และการรวมแปลง 
8. การศึกษาวิจัยเร่ืองการปรับปรุงและทดสอบพันธ์ุอ้อยที่เหมาะสมกับภูมิภาคต่างๆ   

 
ผลผลิต 
1. ข้อมูลเชิงนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลให้มีเสถียรภาพ อย่างน้อย       

1 โครงการ 
2. ข้อมูลการวิจัยเชิงนโยบายการจัดต้ังองค์กรถาวรด้านการวิจัยอ้อยและน้ําตาล เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่อุตสาหกรรมของประเทศ อย่างน้อย 1 โครงการ 
3. ผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลพลอยได้ของอุตสาหกรรม  อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์  
4. ข้อมูลการศึกษาด้านโภชนาการเก่ียวกับนํ้าตาล อย่างน้อย 1 เรื่อง 
5. การพัฒนาเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร โดยเน้นท่ีการเก็บเกี่ยวและการลําเลียง ขนาดท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี

ปลูกอ้อยในประเทศไทย อย่างน้อย 1 ช้ินงาน 
6. ขบวนการผลิตนํ้าตาลและปัจจัยการผลิตอ้อยและน้ําตาลที่มีประสิทธิภาพ จํานวน 1 ขั้นตอน 
7. ระบบการการศึกษาวิจัยวิธีการเพาะปลูกอย่างมีระบบ เน้นการจัดการไร่อ้อยขนาดใหญ่ และการรวม

แปลงอย่างน้อย 1 ระบบ 
8. ได้พันธ์ุอ้อยที่เหมาะสมกบัภูมิภาค อย่างน้อย 3 สายพันธ์ุ 

 

5. ปาล์มน้ํามนั 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีระบบการบริหารจัดการเชิงนโยบายในการสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตปาล์มนํ้ามัน

กับกําลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มในแต่ละพ้ืนท่ีปลูก รวมท้ังการลดต้นทุนการขนส่ง และ 
การรักษาคุณภาพผลปาล์มน้ํามันสดเม่ือเข้าโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม  

2. เพ่ือพัฒนาเกษตรกรรายย่อยภายใต้องค์ความรู้ ผ่านระบบสถาบันเกษตรกร และเกษตรกรสามารถพัฒนา
ตนเองไปสู่การผลิตมืออาชีพ และเกิดความยั่งยืนในอาชีพภายใต้การเปิดเสรีการค้า AEC  

3. เพ่ือให้อุตสาหกรรมท้ังระบบมีการพัฒนาอย่างถาวร และมีประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ       
เชิงกฎหมาย  
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4. เพ่ือให้ได้ข้อมูลของการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrate Pest Management; IPM) 

สําหรับการควบคุมศัตรูปาล์มแต่ละชนิดในในพ้ืนที่ท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกปาล์มนํ้ามันตามประกาศ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และลดการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในการจัดการสวนปาล์มนํ้ามัน  

5. เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการจัดการพ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ํามันท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. เพ่ือให้ได้แนวทางในการพัฒนาแก้ไขอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ    

และย่ังยืน  
7. เพ่ือให้ได้ข้อมูลและแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการดําเนินงาน

ของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม  
8. เพ่ือกําหนดแนวทางการแก้ไขการต้ังโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มแบบหีบรวมให้มีมาตรฐานนํ้ามันปาล์มดิบ

เทียบเท่าโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มท่ัวไป  
9. เพ่ือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ของปาล์มนํ้ามัน นํ้ามันปาล์ม    

และผลพลอยได้ของโรงงานสกัด โรงกล่ัน และโรงงานไบโอดีเซล 
 
กรอบวิจัย 
1. กรอบการวิจัยด้านนโยบายอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันและนํ้ามันปาล์มท่ีเป็นระบบ 

1.1 การศึกษาและกําหนดพ้ืนท่ีท่ีมีความเป็นไปได้ในการขยายพ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ํามันในเขต
เหมาะสมปลูกปาล์มนํ้ามันตามผลการศึกษาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร รวมท้ังศึกษาถึงความสมดุลระหว่างพ้ืนท่ีปลูกปาล์มนํ้ามัน          
ท่ีสอดคล้องกับกําลังผลิตของโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มท้ังในเขตพ้ืนท่ีปลูกเดิมและพื้นที่ปลูก
ใหม่ โดยต้องคํานึงถึงการลําเลียงและขนส่งผลปาล์มน้ํามันเพ่ือลดต้นทุนด้าน Logistics    
และคุณภาพทะลายปาล์มสด เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการจัดต้ังโรงงานสกัดนํ้ามัน
ปาล์ม  

1.2 การศึกษาการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเพ่ือถ่ายทอดผลงานวิจัยต่างๆ สู่เกษตรกรผ่านระบบ
สถาบันเกษตร เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการสวนปาล์มน้ํามันท่ีถูกต้องโดยเน้น        
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรกับโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม และเป็นเตรียม  
ความพร้อมในการผลิตปาล์มนํ้ามันท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ จากการเปิดเสรีการค้า
ภายใต้ AEC 

 
1.3 การศึกษาข้อมูลสนับสนุนการจัดทําร่าง พรบ.ปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์ม เพ่ือขับเคลื่อน   

ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามัน และน้ํามันปาล์มให้มีการดําเนินการ     
ในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องและสอดรับกัน และทุกภาคส่วนให้การยอมรับ เพ่ือให้
อุตสาหกรรมทั้งระบบดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างม่ันคง        
และยั่งยืน  

1.4 การศึกษาความต้องการใช้นํ้ามันปาล์มแต่ละประเภทในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ เช่น 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

2. กรอบการวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ํามัน 
2.1 การศึกษาวิจัยสถานภาพและระดับการระบาดของศัตรูปาล์ม และการรายงาน (Pest status 

and pest report) เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใช้ในการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
(Integrate Pest Management; IPM) โดยการควบคุมทางชีววิธีและอ่ืนๆ ท่ีจะนําไปสู่
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วัตถุประสงค์ของการลดการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชให้เหลือน้อยท่ีสุดตามชนิดของศัตรูปาล์ม
ท่ีต้องการศึกษาในแหล่งพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกปาล์มน้ํามันตามประกาศของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.2 การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการปลูกปาล์มนํ้ามันตามลักษณะพ้ืนท่ีเฉพาะ (Topography)     
และพ้ืนที่ท่ีมีปัญหา เช่น พ้ืนท่ีลาดชัน พ้ืนที่ดินพรุ พ้ืนที่ดินมีปัญหา และพ้ืนที่ดินเป็นกรดสูง 
เป็นต้น และการหาแนวปฏิบัติเพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการจัดการสวนปาล์ม
น้ํามัน 

3. กรอบการวิจัยการกําหนดมาตรฐาน คุณภาพและการจัดการแต่ละขั้นตอน 
3.1 การวิจัยเพ่ือนําไปสู่การซ้ือขายปาล์มน้ํามันตามระบบคุณภาพ เช่น การศึกษาวิธีการตรวจวัด

คุณภาพและปริมาณน้ํามันอย่างรวดเร็ว  
3.2 การศึกษาการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

แห่งชาติ  (มกอช .) และ  มาตรฐาน  Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO)      
เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการนํามาตรฐานปาล์มน้ํามันและนํ้ามันปาล์มที่มีอยู่
ไปใช้ปฏิบัติ ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี และมาตรฐาน
ลานเท  

3.3 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเจรจาในเวที
โลกในประเด็น ดังนี้   

3.3.1 สิ่งท่ีมีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ท้ัง พืช สัตว์ ชุมชนท้องถิ่น และถ่ินอาศัย (High 
Conservation Values; HCVs) ในสวนปาล์มนํ้ามันของโรงงานสกัด และเกษตรกร
ท่ีมีสวนใหญ่ และพ้ืนท่ีท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรรายย่อย  

3.3.2 การประเมินวัฏจักรชีวิตของปาล์มนํ้ามันและน้ํามันปาล์ม คาร์บอนฟุตพริ้นท์   
และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดการการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของสวนปาล์ม (ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ) โรงงานสกัด โรงกลั่น          
และโรงงานผลิตไบโอดีเซล  

3.4 การศึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและลดการสูญเสียของโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มแบบหีบรวม 
4. กรอบการวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเป็น

ผลิตภัณฑ์สีเขียวและอาหารเสริมสุขภาพ (Green products and green foods) 
การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในการนําเศษวัสดุเหลือใช้ (Biomass) ในสวนปาล์มน้ํามัน  

นํ้ามันปาล์ม และผลพลอยได้ของโรงงานสกัด โรงกลั่น และโรงงานไบโอดีเซล มาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ     
ท่ีเพ่ิมมูลค่า เช่น การผลิตอาหารแปรรูป การเป็นวัตถุดิบต้ังต้นในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง และการทดแทน
พลังงาน โดยการศึกษาจะต้องช้ีชัดถึงความเป็นไปได้ในทางเทคนิคการผลิต และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
เม่ือเทียบกับสินค้าท่ีใช้ทดแทนกัน  
 
ผลผลิต 
1. แนวทางและวิธีการขยายพ้ืนที่ปลูก และแหล่งท่ีต้ังโรงงานสกัดปาล์มนํ้ามันที่เหมาะสม ในการสร้าง     

ความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตปาล์มน้ํามันกับกําลังการผลิตของโรงงานสกัดในพ้ืนท่ีต่างๆ  
2. ภาพรวมในเชิงนโยบายเพ่ือให้โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มสามารถทําการผลิตได้เต็มความสามารถของกําลัง

การผลิต และสามารถแข่งขันได้ภายใต้ AEC  
3. การพัฒนาการผลิตปาล์มนํ้ามันอย่างมีส่วนร่วมระหว่างโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มกับสถาบันเกษตรกรผู้ปลูก

ปาล์มนํ้ามันมืออาชีพท่ีเข้มแข็งไม่น้อยกว่า 5 กลุ่มในเขตพ้ืนท่ีปลูกเดิมและพ้ืนท่ีปลูกใหม่  
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4. ได้ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการจัดทําร่าง พรบ.ปาล์มน้ํามันและนํ้ามันปาล์ม  
5. ระบบ IPM ในการควบคุมศัตรูปาล์มแต่ละชนิดในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกปาล์มนํ้ามัน          

ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สามารถนําไปใช้เชิงปฏิบัติ  
6. เทคโนโลยีการปลูกปาล์มตามลักษณะพ้ืนที่เฉพาะ อย่างน้อย 3 เทคโนโลยี  
7. แนวทางปรับปรุงมาตรฐานที่มีอยู่ให้ดีขึ้นและทุกภาคส่วนให้การยอมรับ และนําไปสู่การปฏิบัติท่ีมี

ประสิทธิภาพและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันและน้ํามันปาล์มท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมตามพ้ืนท่ีปลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศ  

8. ข้อมูลประกอบการเจรจาด้านส่ิงแวดล้อมในเวทีโลก  
9. การจัดทําแนวทางการจัดการสิ่งท่ีมีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ในแหล่งพ้ืนที่ปลูกปาล์มนํ้ามัน  
10. แนวทางการปรับปรุงโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มแบบหีบรวมให้ได้นํ้ามันปาล์มท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
11. เทคโนโลยีต้นแบบและหรือกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ํามัน น้ํามันปาล์ม และผลพลอยได้  

ของโรงงานสกัด โรงกลั่น และโรงงานไบโอดีเซล ท่ีมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ 
 

6. พืชสวน/พชืไร่ (เชน่ ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ) 

วัตถุประสงค์ 
1. สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาพืชสวนพันธ์ุใหม่ และค้นหาพืชสวนชนิดใหม่ท่ีมีศักยภาพสูงอย่างต่อเน่ือง 
2. เสริมสร้างขีดความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพืชสวน และพัฒนา

เทคโนโลยีใหม่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพพืชสวนอย่างต่อเนื่อง 
3. ดําเนินงานวิจัยท่ีส่งผลกระทบในวงกว้าง ท้ังเกษตรกร ผู้บริโภค ผู้ส่งออก โดยคํานึงถึงห่วงโซ่คุณค่า 

(Value Chain) ท้ังระบบ 
4. สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการปลูกพืชอ่ืนทดแทนการปลูกข้าวโพด เพ่ือลดปัญหาจากการผลิตข้าวโพด  
 
กรอบวิจัย 
การวิจัยและพัฒนาด้านพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ) 
1.  การวิจัยเชิงนโยบาย 

1.1  การวิจัยและพัฒนาการตลาด และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการนําเข้า-ส่งออกผลไม้/ผัก/
เมล็ดพันธ์ุพืชของตลาด AEC 

1.2  การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังศูนย์ปรับปรุงพันธ์ุพืชแห่งชาติ/ศูนย์กลางเมล็ดพันธ์ุพืช
สวนแห่งเอเชีย 

2.  การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ 
2.1  การวิจัยและรวบรวมพันธ์ุดี ตลอดจนการคัดเลือกพันธ์ุที่ มีศักยภาพ โดยเน้นการขยาย      

และกระจายพันธ์ุ เพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของไม้ผล/พืชผัก/ไม้ดอกไม้ประดับในการ
ส่งออก  

2.2  การวิจัยและปรับปรุงพันธ์ุใหม่ สร้างพันธ์ุใหม่ การทดสอบ ขยาย และกระจายพันธ์ุ โดยต่อยอด 
จากงานวิจัยเดิม 

กลุ่มพืชเป้าหมาย 
 ไม้ผล : - มะม่วง เปลือกสีแดง เปลือกหนาแข็ง ทนต่อโรคแอนแทรคโนส 
  - ส้มโอ เน้ือแดง เมล็ดน้อย ฉ่ํานํ้า หวานอมเปรี้ยว ผลิตนอกฤดู 
  - ทุเรียน มีลักษณะเน้ือเหลือง หนา เหนียว หวาน 
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  - ลิ้นจ่ี เมล็ดเล็ก เน้ือหนา หวาน เปลือกบาง 
  - ชมพู่ ออกดอกง่าย เน้ือหวาน กรอบ ไร้เมล็ด เปลือกสีแดงเข้ม 
  - กล้วยไข่ ต้นเต้ีย สีผิวเหลืองนวล 
  - ลําไย เน้ือหนา กรอบ หวาน เมล็ดเล็ก 

- สับปะรดผลสด ตาต้ืนไม่เป็นไส้สีน้ําตาล ไฟเบอร์น้อย แกนเล็ก ความหวานไม่ตํ่ากว่า               
15 องศาบริกซ์ ขนาดผลไม่ตํ่ากว่า 1.5 กิโลต่อผล 

  - มะละกอกินดิบสําหรับส้มตํา เนื้อกรอบ ไม่มีกลิ่นยาง เน้ือขาว 
  - เงาะ การผลิตนอกฤดู เน้ือร่อน ขนสั้น 
  - ลองกอง เมล็ดเล็ก 
 พืชผัก : - กระเจ๊ียบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อน มะเขือม่วง และอ่ืนๆ 
 ไม้ดอกไม้ประดับ  : - ไม้กระถาง ได้แก่ กล้วยไม้ 
      - ไม้ตัดดอก ได้แก่ กล้วยไม้ ปทุมมา เบญจมาศ 
3.  การพัฒนานวัตกรรมและการจัดการการผลิต 

3.1  การวิจัยและพัฒนาการออกแบบสวนไม้ผลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การจัดระบบ
การปลูก ระยะปลูก การตัดแต่ง ทรงพุ่ม เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ 

3.2  การวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน ปุ๋ย นํ้า และปัจจัยแวดล้อม 
3.3  การวิจัยและพัฒนาการจัดการอารักขาพืชเพ่ือผลิตสินค้าคุณภาพอย่างปลอดภัย 
3.4  การวิจัยและพัฒนาการจัดการภายในโรงเรือน 

4.  การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
4.1  การวิจัยและพัฒนารูปแบบการยืดอายุการเก็บรักษา เช่น ยืดอายุไม้ดอกไม้ประดับ/กล้วยไม้ 

อย่างน้อย 15 วัน 
4.2  การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์หลังการเก็บเกี่ยว เช่น เครื่องคัดเกรด เครื่อง

แยกเปลือกและเมล็ด  
5.  การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป 

5.1  การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปไม้ผลที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์แปรรูป เพ่ือแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด 
5.2 การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลอยได้จากพืชสวน 
5.3  การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ และเวชสําอางค์ 

6.  การส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
6.1  การพัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับภูมิสังคมแต่ละท้องถิ่น 
6.2  การพัฒนาการทดสอบเทคโลยีแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
6.3  การผลักดันให้เทคโนโลยีได้รับการยอมรับและนําไปปฏิบัติ 
6.4  การวิจัยและพัฒนาการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรการผลิต 

 
การวิจัยและพัฒนาด้านพืชไร่ (ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ พืชอาหารสัตว์ พืชทดแทนนา) 
1.  การวิจัยเพ่ือลดปัญหาการผลิตข้าวโพดในพ้ืนท่ีลาดชัน 
2.  ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งท่ีดินทดแทนการปลูกข้าวโพดในพ้ืนท่ีป่า 
3.  การวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชอ่ืนทดแทนการปลูกข้าวโพด 
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ผลผลิต 
1. แนวทาง/รูปแบบการจัดต้ังศูนย์ปรับปรุงพันธ์ุพืชแห่งชาติ/ศูนย์กลางเมล็ดพันธ์ุพืชสวนแห่งเอเชีย 
2. พันธ์ุพืชใหม่ท่ีตลาดต้องการซ่ึงมีศักยภาพในการแข่งขันและส่งออก 
3. รูปแบบการบริหารจัดการสวนไม้ผลที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรูปแบบ

การจัดการภายในโรงเรือนที่เหมาะสมกับชนิดของพืช 
4. เทคโนโลยีในการเก็บรักษาและยืดอายุผลิตผล และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือสร้างโอกาสทางการค้า 
5. ต้นแบบเครื่องจักรกลและอุปกรณ์หลังการเก็บเกี่ยว 
6. รูปแบบหรือกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรท่ีมีความสอดคล้องกับภูมิสังคมแต่ละท้องถิ่น 

ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรการผลิต 
7. แนวทาง/รูปแบบการลดปัญหาการผลิตข้าวโพดในพ้ืนท่ีลาดชัน และการบริหารจัดการแหล่งท่ีดินทดแทน

การปลูกข้าวโพดในพ้ืนท่ีป่า  
8. พืชทดแทนการปลูกข้าวโพด 

 

7. สัตว์เศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ได้กระบวนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมทั้งด้านปริมาณที่ เพียงพอ       

และมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยทางอาหารตามความต้องการภายในประเทศ และมีศักยภาพ               
ในการแข่งขันเพ่ือการส่งออก 

2.  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านโภชนาการอาหารสัตว์ ท้ังเรื่องวัตถุดิบและสารเสริมในอาหารสัตว์ เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิตสัตว์และได้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ท่ีมีความปลอดภัยสําหรับผู้บริโภค 

3.  เพ่ือพัฒนากระบวนการเฝ้าระวัง ชัณสูตร ป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นโรคประจําถิ่น    
และเกิดบ่อยคร้ังรวมทั้งโรคอุบัติใหม่ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศไทย 

4.  เพ่ือศึกษาการตลาดของสัตว์เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการผลิต ฆ่า แปรรูป ขนส่ง    
บรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษาเพ่ือให้มีมูลค่าเพ่ิมและมีศักยภาพในการแข่งขัน  

5.  เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการส่งออก หรือนําเข้าสัตว์เศรษฐกิจหรือผลิตภัณฑ์        
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 

กรอบวิจัย 
1. กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต  

 การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจให้มีจํานวนพอเพียง ปลอดภัย
และยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงต้นทุนการผลิตและสิ่งแวดล้อม 

2. กรอบการวิจัยด้านโภชนาการในสัตว์ 
 การวิจัยวัตถุ ดิบอาหารสัตว์และทดแทนตามแนวยุทธศาสตร์ 3S  (Safety  Security  

Sustainability) เพ่ือลดต้นทุนอาหารสัตว์ 
 การวิจัยเรื่องสารเสริมในอาหารสัตว์เพ่ือทดแทนยาปฏิชีวนะ และสารเร่งการเจริญเติบโต 

3. กรอบการวิจัยด้านสุขภาพและความปลอดภัย  
 พัฒนาและวิจัยระบบการป้องกันและชันสูตรท่ีมีประสิทธิภาพในการค้นหา การเฝ้าระวัง 

ควบคุมและป้องกันโรคระบาดพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้ปลอดโรค FMD 
โรค PED  โรค EMS และโรคอุบัติใหม่ 
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 การพัฒนาชุดทดสอบแบบรวดเร็วเพ่ือตรวจสอบสารตกค้าง และการปนเป้ือนของเช้ือจุลินทรีย์ 
4. กรอบการวิจัยด้านการตลาด และผลิตภัณฑ์  

 การศึกษาวิจัยการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและผลกระทบ  เช่น ด้านการตลาด  กรรมวิธี
การผลิต การฆ่าสัตว์  การแปรรูป  การบรรจุภัณฑ์  การเก็บรักษา และการขนส่ง ตลอดจน
การตรวจสอบย้อนกลับ และมาตรฐานสินค้าของผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เศรษฐกิจ 

5. กรอบการวิจัยการศึกษาวิจัยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เช่น ความต้องการ     
และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์สินค้าจากสัตว์เศรษฐกิจ การวิจัยกฎระเบียบท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการผลิต การส่งออก การนําเข้าปัจจัยการผลิต สัตว์เศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์ 

หมายเหตุ การวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเร่งด่วน  ชนิดสัตว์ท่ีใช้ในการบริโภค ได้แก่  
1. โค ( โคเนื้อ โคนม)  
2. กระบือ 
3. สุกร 
4. แพะ 
5. สัตว์ปีก (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมือง) 
6. สัตว์นํ้า (กุ้ง ปลา) 

 
ผลผลิต         
1. ได้กระบวนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมท้ังปริมาณท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ      

ให้เกิดความเพียงพอ ความปลอดภัยทางอาหารตามความต้องการภายในประเทศ และมีศักยภาพในการ
แข่งขันเพ่ือการส่งออกอย่างน้อย 2 กระบวนการ 

2. ได้วัตถุดิบอาหารสัตว์ ตามแนวยุทธศาสตร์ 3S ที่นําไปสู่การลดต้นทุนในการผลิต และ/หรือได้สารเสริม  
ในอาหารเพ่ือทดแทนยาปฏิชีวนะและสารเร่งการเจริญเติบโต อย่างน้อย 3 ชนิด 

3. ได้กระบวนการในการเฝ้าระวัง ชัณสูตร  ป้องกัน และควบคุม โรคสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นโรคประจําถิ่น และ/
หรือโรคอุบัติใหม่ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศไทย อย่างน้อย 3 ผลงาน 

4. ได้ข้อมูลการตลาดของสัตว์เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการผลิต ฆ่า แปรรูป ขนส่ง      
บรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในสัตว์เศรษฐกิจอย่างน้อย 1 ผลงาน 

5. ได้ข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์ เพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างน้อย 1 ผลงาน 

 

8. พลาสติกชีวภาพ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือวิจัยและพัฒนาให้ได้นวัตกรรมในกระบวนการผลิตสารต้ังต้นในการนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

พลาสติกชีวภาพท่ีสามารถสลายตัวได้และเตรียมความพร้อมสําหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม 
2. เพ่ือการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ สร้างความได้เปรียบเชิงพาณิชย์ และลดต้นทุนการผลิต 
3. เพ่ือให้ ได้คอมพาวนด์ ท่ีตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  และสามารถขยายผลสู่

ภาคอุตสาหกรรมได้ 
4. เพ่ือวิจัยและพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีตรงความต้องการของตลาดส่งออก  
5. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ต้ังแต่การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์     

การทดสอบการแตกสลายทางชีวภาพ การใช้งาน ความปลอดภัย และอายุการเก็บรักษา 
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กรอบวิจัย 
1.  การวิจัยให้เกิดนวัตกรรมระดับต่างๆ ตลอดห่วงโซ่การผลิต และการสร้างมูลค่าใหม่ๆ (Innovative 

Value Creation) แก่ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ  
1.1 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพด้านต้นน้ํา 

เป็นการวิจัยเพ่ือให้ได้สารต้ังต้นในการนําไปผลิตพลาสติกชีวภาพ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
จุลินทรีย์โดยเฉพาะการคัดกรองหรือปรับปรุงสายพันธ์ุ ร่วมกับการศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงหรือขั้นตอนการผลิต
ท่ีไม่ยุ่งยากได้ผลผลิตสูง ใช้สารอาหารที่มีราคาไม่แพง ซ่ึงมีอยู่มากในท้องถิ่น รวมถึงการศึกษากระบวนการ  
หรือวิธีที่สามารถแยกและทําบริสุทธ์ิผลิตภัณฑ์ ด้วยกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นอันตราย โดยมี         
แนวทางการวิจัยและพัฒนาดังน้ี 

 การคัดกรองจุลินทรีย์ท่ีมีศักยภาพชนิดใหม่หรือสายพันธ์ุใหม่ ท่ีสามารถผลิตสารต้ัง
ต้นชีวภาพ โดยเน้นหาวิธีการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพและให้ผลดีกว่าการคัดกรองท่ี
เป็นแบบท่ัวไป (Conventional screening) เช่น พัฒนาการใช้เทคนคิพันธุวิศวกรรม
ร่วมด้วยในการคัดกรอง การออกแบบหัววัด (Probe) ท่ีมีช้ินส่วนของยีนท่ีใช้คัดกรอง
ความสามารถผลิตสารต้ังต้นพลาสติกชีวภาพในเซลล์ 

 การหาสารอาหารท่ีเหมาะสมและต้นทุนตํ่าเพ่ือการผลิตสารต้ังต้นชีวภาพ โดยมุ่งเป้า
สู่การใช้งานจริงระดับอุตสาหกรรม การหาแหล่งอาหารทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีมีราคา
เหมาะสมกับการผลิตขนาดใหญ่ (ไม่ควรเลือกใช้อาหารสําเร็จรูปราคาแพงที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ) และมีอย่างเพียงพอเพ่ือการผลิตในท้องถิ่นหรือในประเทศอย่างไม่
เป็นปัญหาหากมีการเลือกใช้ในระดับอุตสาหกรรม และจุลินทรีย์สามารถใช้จนหมด
หรือเกือบหมดไม่หลงเหลือในขั้นตอนสุดท้ายในการหมัก เพ่ือไม่ให้เป็นปัญหาสําหรับ
การแยกออกในกระบวนการเก็บเกี่ยวหรือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 การวิจัยกระบวนการทําสารต้ังต้นชีวภาพให้บริสุทธ์ิเชิงอุตสาหกรรม ซ่ึงยังคงเป็น  
สิ่ งท้ าทายนักเทคโนโลยี ชีวภาพ  ด้วยเป็นรอยต่อระหว่างการใช้ พ้ืนความรู้          
ด้านวิศวกรรมชีวเคมี (Biochemical engineering) ร่วมกับความรู้ด้านชีวภาพ   
(หรือวิศวกรรมชีวภาพ Bioengineering) เช่น การแยกกรดอินทรีย์ เช่น กรณี 
Lactic acid และ Succinic acid การใช้กระบวนการ Esterify กรด ตามด้วยการ
กลั่นและการไฮโดรไลซีส และเทคโนโลยีโครมาโตกราฟฟี (Simulated Moving Bed 
Chromatography (SMB) Process) เป็นแนวทางหน่ึงท่ีมีความเป็นไปได้ นอกจากน้ี
การสกัดโดยสารสกัดที่ เหมาะสม หลีกเลี่ยงสารอินทรีย์ไวไฟท่ีเป็นอันตราย         
(เช่น คลอโรฟอร์ม) เป็นอีกทางเลือกของการวิจัย การแยกเซลล์ออกจากนํ้าหมักโดย
ไม่ใช้การป่ันเหวี่ยง  

 การเสนอช่องทางการผลิตสารตั้งต้นพลาสติกชีวภาพด้วยวิธีการอ่ืน เช่น ทางเคมี 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการสังเคราะห์สารต้ังต้นทางชีวภาพ โดยใช้กระบวนการทางเคมี 
เช่น การสังเคราะห์ succinic acid โดยวิธีการทางเคมีแทนการสังเคราะห์โดย
จุลินทรีย์สภาพไร้อากาศ การสังเคราะห์ PLA หรือ PLA จากก๊าซมีเทน  

 การผลิตสารต้ังต้น เช่น Glucose, Lactic Acid, Succinic Acid, 1,4-Butanediol 
(BDO), Propanediol และ  Butanol จากเซลลู โลส ท่ี ได้จากของเหลือใช้ทาง
การเกษตร (เช่น ชานอ้อย ฟางข้าว กากมันสําปะหลัง เป็นต้น) 
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1.2 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพด้านกลางน้ํา มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังน้ี 

 การศึกษาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ใหม่ๆ เพ่ือสํารวจศักยภาพในการนํามาใช้
ประโยชน์ เช่น การผลิตสารต่างๆ ตามรายการต่อไปน้ี ซ่ึงสามารถผลิตจากนํ้าตาล
ผ่านกระบวนการทางเคมี  หรือชีววิทยา และสามารถใช้เป็นสารต้ังต้นทาง
อุตสาหกรรมมูลค่าสูงได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง Succinic acid และ BDO หรือสารต้ัง
ต้นชนิด อ่ืน  เช่น (1) 1,4 - diacids (succinic, fumaric and malic acids) (2) 2,5 
furan dicarboxylic acid (3) 3hydroxy propionic acid (4) aspartic acid         
(5) glucaric acid (6) glutamic acid (7) itaconic acid (8) levulinic acid         (9) 
3hydroxybutyrolactone (10) glycerol (11) sorbitol (12) xylitol/ arabinitol 
(13) gluconic acid (14) lactic acid (15) malonic acid              (16) propionic 
acid (17) triacids (citric and aconitic acids) (18) xylonic acid (19) acetoin (20) 
furfural (21) levoglucosan (22) Amino acids (lysine, serine, and threonine) 
(23) Bio PE (Polyethylene) (24) Ethylene Glycol (25) Telephthalic acid (26) 
Isosobide (27) Poly (butyleneterephathalate) (PET) (28) Poly(trimethylene 
terephthalate)  

 การศึกษา Biopolymer โดยใช้ Computer simulation เป็นการศึกษาโดยมุ่งเน้น       
การทํานายปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นทางเคมี และคุณสมบัติทางความร้อน ซ่ึงทําให้         
ย่นระยะเวลาการวิจัยให้สั้น และแคบลงเป็นการลดต้นทุนการวิจัยในภาพรวม 

 การสังเคราะห์ Catalyst ตัวใหม่ๆ เพ่ือการผลิต Biopolymers เป็นการหาตัวเร่ง
ปฏิกิริยาตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากตัวเร่งเดิม (Conventional catalyst) 

 PLA stereocomplex จาก Pure lactide หรือ Pure PLA 
 การทดสอบการใช้งาน Bio-compatibilization จาก Coreshell natural rubber 

เคลือบด้วย PLA 
 การ ใช้ป ระ โยช น์ เฉพ าะท างจาก  Copolymerization ตามคุณ สม บั ติ ขอ ง 

Copolymer เช่น การแก้ปัญหาความเปราะและความแข็งแรง (เช่น Hyperbranch 
PLA) และการเคลือบกระดาษด้วย Copolymer  

1.3 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพด้านปลายนํ้า 
เป้าหมายเน้นโครงการในลักษณะที่ต้องสามารถผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และมีความเป็นไปได้ 

ในการนําผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้งานได้ดี และมีคุณภาพ ตลอดจน
สามารถแข่งขันด้านต้นทุน และต้องมุ่งเน้น 4P ได้แก่ ระบุผลิตภัณฑ์เป้าหมายชัดเจน (Product) ระบุสมบัติ   
ท่ีต้องการ (Properties) ราคา (Price) และการผลิต (Production) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิจัย คือกลุ่ม      
A = Additive กลุ่ม B = Compounding และ กลุ่ม C = Product โดยมีแนวทางการวิจัยดังน้ี  

 Additive การพัฒนาเทคโนโลยีการสังเคราะห์และปรับปรุงคุณสมบัติของสารเติม
แต่ง  

 Compounds และผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพาวนด์เพ่ือผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย และเพ่ิมสมบัติการใช้งานให้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมๆ  

 Product quality การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชีวภาพ ต้ังแต่การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การทดสอบการแตกสลายทางชีวภาพได้ การใช้งาน 
ความปลอดภัย และอายุการเก็บรักษา  
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มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้ 

1) พลาสติกชีวภาพสําหรับการใช้งานด้านการปลดปล่อยแบบช้า (Slow release 
application) เช่น  การสังเคราะห์ Biopolymer ให้สามารถห่อหุ้ม หรือตรึง
สารเคมีต่างๆ ได้ และค่อยๆ ปล่อยออกมาในภายหลัง เช่น การทํา Slow release 
drug, Hormone, Fertilizer, Herbicide, Insecticide เป็นต้น 

2) พลาสติกชีวภาพสําหรับการแพทย์ เช่น การผลิตกระดูกเทียม เฝือกอ่อน Scaffold 
จากพลาสติกชีวภาพได้เองภายในประเทศ เป็นการเสริมความแข็งแกร่งทาง
การแพทย์ของไทยท่ีพยายามจะเป็น Medical Hub โดยต้องพัฒนาต่อยอด       
ถึงระดับจะนําไปใช้ทางการแพทย์ได้อย่างจริงจังและมีแพทย์นักวิจัยมาร่วมวิจัย 

3) พลาสติกชีวภาพด้านบรรจุภัณฑ์ (Functional packaging) เช่น บรรจุภัณฑ์สําหรับ
สินค้า Organic  บรรจุภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีมีฤทธ์ิยับย้ัง
การเจริญของจุลินทรีย์ได้ระดับหน่ึง บรรจุภัณฑ์ท่ีบอกการหมดอายุของอาหาร 
บรรจุภัณฑ์ท่ีควบคุมการสุกของผลไม้ เป็นต้น 

4) พลาสติกชีวภาพสําหรับผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use, Disposable) เช่น 
วัสดุพลาสติกท่ีมีการใช้เป็นประจํา และ Recycle ได้ยาก (เช่น ถุงพลาสติกใส่
อาหารและสินค้า ถุงหูห้ิว ถ้วย ช้อนชามพลาสติกท่ีใช้แล้วท้ิง เป็นต้น) 

5) พลาสติกชีวภาพที่ใช้ด้านการเกษตร เช่น พลาสติกคลุมดิน ถุงเพาะชํากล้าไม้ ถุงห่อ
ผลไม้ รวมถึงการทดสอบคุณสมบัติและระยะเวลาการสลายตัวได้ในการใช้งานจริง 

6) การลดต้นทุนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ 
7) การพัฒนา Bio thermosetting  
8) การพัฒนา Bio thermoplastic elastomer 
9) การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย (Safety standard) สําหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร 

เช่น Migration 
10) ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพท่ีมี High performance/ High price เช่น Implant 

polymer, Automobile parts, Filament of 3D printing 
11) การพัฒนาธุรกิจ Fair trade ด้านพลาสติกชีวภาพ 
12) พลาสติกชีวภาพสําหรับงานสิ่งทอ เช่น Geo-textile  

1.4 แผนงานวิจัยการแตกสลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพตลอดแนว 
เป้าหมายเพ่ือให้มีการวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์และกลุ่มจุลินทรีย์ใหม่ และกระบวนการใหม่  

ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนตํ่าในการแตกสลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ท้ังในสภาพธรรมชาติและใน
สภาวะที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยมีแนวทางการพัฒนาโครงการ และ/หรือ การดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์และกระบวนการใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพและต้นทุนตํ่า    
ในการย่อยสลายหรือแตกสลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพชนิดต่างๆ 

 การวิจัยเพ่ือประดิษฐ์เครื่องต้นแบบย่อยสลายครบวงจรทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์
พลาสติกชีวภาพในระดับกําลังผลิตขนาดครัวเรือน 

 การวิจัยเพ่ือประดิษฐ์และออกแบบโรงงานต้นแบบย่อยสลายผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชีวภาพรูปแบบต่างๆ ที่มีต้นทุนตํ่าในระดับกําลังผลิตขนาดหมู่บ้านหรือชุมชน หรือ
โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง 
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 การพัฒนา ประดิษฐ์ และออกแบบเครื่องจักรและโรงงานต้นแบบย่อยสลาย
ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เพ่ือรองรับชุมชนหรือโรงย่อยสลายขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ 

 การวิจัยเพ่ือนําเสนอแบบโครงสร้าง (model) ท่ีครอบคลุมการจัดการผลิตภัณฑ์
พลาสติกชีวภาพครบวงจร ต้ังแต่เริ่มผลิต การใช้งาน การเก็บรวบรวม การจัดการ
การย่อยสลาย จนจบเส้นทางเดินกลับคืนสู่ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ 

2.  การวิจัยร่วมภาคเอกชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพท่ีตลาดพร้อมรองรับ หรือตามความ
ต้องการของภาคเอกชน (Market driven และ Private Sector driven)  
เป้าหมายเพ่ือสร้างโครงการวิจัยที่มีภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมหรือเป็นผู้ให้โจทย์ โดยมีแนวทางร่วมมือได้หลาย

รูปแบบ ดังน้ี 
2.1 ภาคเอกชนร่วมทุนวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยท้ังหมด 
2.2 ภาคเอกชนร่วมวิจัย โดยเป็นหัวหน้าโครงการ หรือรับผิดชอบวิจัยด้านการตลาด (Market 

research) 
2.3 ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการวิจัยในลักษณะอ่ืน เช่น การให้สนับสนุนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ 

สถานท่ีวิจัย  
2.4 ภาคเอกชนเสนอโจทย์วิจัยท่ีต้องการ โดยมีเหตุผลประกอบ หรือเป็นโครงการวิจัยที่ร่วมกัน

พัฒนาขึ้นระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัย 
3. หัวข้อวิจัยพิเศษ เป็นการวิจัยเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง   

3.1 บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพสําหรับอาหารทะเล 
3.2 พลาสติกชีวภาพเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ 
3.3 พลาสติกชีวภาพสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 
ผลผลิต 
1.  ได้องค์ความรู้/เทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและอาจนําไปสู่การประยุกต์ใช้ใน

ภาคอุตสาหกรรม จํานวน 3 เรื่อง 
2.  ได้เทคโนโลยีใหม่ที่นําไปสู่การทดลองผลิตระดับกึ่งโรงงานต้นแบบ หรือระดับกึ่งอุตสาหกรรม ทั้งในด้าน

ต้นน้ํา กลางนํ้า และปลายน้ํา จํานวน 2 เทคโนโลยี 
3.  ได้กลุ่มจุลินทรีย์ใหม่ และกระบวนการผลิตใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและลดต้นทุนการผลิต และการแตก

สลายของผลิตภณัฑ์พลาสติกชีวภาพ ท้ังในสภาพธรรมชาติและในสภาวะที่ประดิษฐ์ จํานวน 2 เรื่อง 
 
หมายเหตุ  
1.  กรณีการวิจัยที่อยู่ในระดับกึ่งต้นแบบ หรือต้นแบบให้คิดคํานวณต้นทุนเบ้ืองต้นท่ีต้องใช้ในกระบวนการ

ผลิต เช่น วัตถุดิบ หรือพลังงาน เป็นต้น โดยต้องคํานึงถึงการลดขั้นตอน การลดต้นทุนเป็นอันดับแรก 
และต้องนํามาใช้ในอุตสาหกรรมได้ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

2.  การวิจัยที่เสนอขอต้องเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เช่น การมีผู้ร่วมวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ 
และมีนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเป็นผลผลิตของโครงการด้วย 
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9. สมนุไพรไทย อาหารเสริมและสปา 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือพัฒนาสมุนไพรไทยให้มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจ ด้วยการวิจัยท่ีครบวงจรต้ังแต่วัตถุดิบจนเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
2.  เพ่ือส่งเสริมให้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยได้รับความนิยมและเช่ือถือจากผู้บริโภค เพ่ือเพ่ิมโอกาส

ในเชิงพาณิชย์  
3.  เพ่ือสนับสนุนการสังเคราะห์และประมวลความรู้ของตํารับยา การศึกษาวิจัยองค์ประกอบเพ่ือจัดทํา      

เป็น Monograph ของสมุนไพรเด่ียว และตํารับยาแผนโบราณ 
4.  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานเพ่ือให้เป็นเครื่องสําอาง และอาหารเสริม

สุขภาพด้านความงาม 
 
กรอบวิจัย 
1.  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรโดยจะต้องได้เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่มีโอกาสเข้าสู่เชิง

พาณิชย์ ได้แก่ 
1.1 ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธ์ิต่อระบบต่างๆของบุรุษ/สตรี ท้ังท่ีเป็นตํารับยาแผนโบราณและสมุนไพรเดี่ยว 

ตัวอย่างเช่น ตํารับยาสตรี และบุรุษ หมามุ่ย คนทีสอ ฯลฯ 
1.2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง ได้แก่ 1) กวาวเครือขาว 2) กระชายดํา    3) 

ไพล 4) บัวบก 5) รางจืด 
1.3 ตํารับยาแผนโบราณท่ีมีศักยภาพสูง ตัวอย่างเช่น ยารักษาโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด โรคระบบ

ทางเดินหายใจ อาการนอนไม่หลับ อาการปวดเม่ือย ยาแก้ปวด ลดไข้ และ ยารักษากลุ่ม
อาการ Office syndrome ฯลฯ 

1.4 ตํารับยาแผนโบราณท่ีใช้ในโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCD) ดังน้ี (1) โรคเบาหวาน (2) โรคความดัน
โลหิตสูง (3) โรคเก๊า (4) โรคไทรอยด์ (5) โรคไขมันสูง (6) โรคสะเก็ดเงิน (7) โรคตับ      (8) 
โรคไต   

1.5 ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่มีการวิจัยเบ้ืองต้นแล้วว่า มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์และสังคม เช่น เม่ียง   
(ชาหมัก) มะแขว่น ผงนัว หม่อน โปรตีนจากรังไหม ถั่งเช่า ฯลฯ 

2.  การวิจัยและพัฒนาการสร้างมาตรฐานสมุนไพรให้เป็นท่ียอมรับในประเทศและต่างประเทศ         
เพ่ือสนับสนุนหรือนําไปสู่การประมวลตํารับยา ท่ีสามารถพัฒนาไปสู่การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แบบครบ
วงจร โดยศึกษาวิจัยการจัดทํา Monograph  เพื่อเป็นมาตรฐานของสมุนไพรเด่ียวและตํารับยาแผน
โบราณ 

3.  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติท่ีมีศักยภาพเป็นเครื่องสําอางหรือส่วนประกอบ         
ของเครื่องสําอาง  และผลิตภัณฑ์สปา โดยให้ครอบคลุมด้านเทคโนโลยีการสกัด มาตรฐาน
ประสิทธิภาพที่มีกลไกการออกฤทธิ์ที่น่าสนใจและปลอดภัย การตลาด และความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์  

4.  การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรออกสู่ตลาดได้อย่างแท้จริง โดยมุ่งการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งชาติ  เช่น การพัฒนากฎระเบียบด้านการขึ้นทะเบียนสมุนไพร และยาแผน
โบราณ และการพาณิชย์ รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการเพ่ิมความสามารถ        
ของผู้ประกอบการ  
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5.  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือบํารุงสุขภาพและความงาม ซ่ึงประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการ 

(nutraceutical ) ผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อระบบการทํางานของร่างกาย (functional food) ผลิตภัณฑ์
ลดความเส่ียงในการเกิดโรค และผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อความงาม  

 
ผลผลิต 
1. ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีศักยภาพทางการตลาด ท้ังยาสมุนไพรเด่ียวและตํารับยาแผนโบราณ 
2. องค์ความรู้เกี่ยวกับ Monograph เพ่ือใช้ในการนําไปจัดทํามาตรฐานของสมุนไพรเด่ียว และตํารับยาแผน

โบราณ 
3. ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง ส่วนประกอบของเครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์สปา ท่ีได้มาตรฐานจากธรรมชาติ  
4. มีความปลอดภัยและสามารถนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
5. ลดระยะเวลา/กระบวนการข้ึนทะเบียนสมุนไพรหรือยาแผนโบราณ 
6. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือบํารุงสุขภาพและมีผลต่อระบบการทํางานของร่างกาย ซ่ึงผู้ประกอบการ

สามารถนําไปใช้ผลิตเชิงพาณิชย์ 
 

10. อาหารเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและความปลอดภัยสําหรับผูบ้ริโภค และการค้า 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีการผลิต เผยแพร่และจัดจําหน่ายอาหารที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งมีความ

ปลอดภัยแก่สุขภาพ และเก้ือหนุนการค้าท้ังในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ 
2. เพ่ือต่อยอดการวิจัยพ้ืนฐานท่ีได้รับการสนับสนุน และนําไปสู่การผลิตและเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภค

อาหารท่ีเหมาะสม 
3. เพ่ือให้เกิดกลไกหรือรูปแบบความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการรวมไปถึงผู้ ท่ีสามารถ           

นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ในการบริหารจัดการ การผลิตอาหาร  
 
กรอบวิจัย 
1. การวิจัยเพ่ือนําไปสู่การผลิตอาหารที่มีคุณภาพ มีคุณค่า และมีความปลอดภัยรวมไปถึงได้มาตรฐาน

เพ่ือผู้บริโภคและการค้า โดยวิสาหกิจชุมชน/ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 
 อาหารท่ีมีคุณภาพ มีคุณค่า และมีความปลอดภัยแก่มนุษย์ในวัยต่างๆ เป็นอหารท่ีส่งเสริม 

สุขภาวะของผู้สูงอายุและป้องกันโรคเรื้อรัง และเหมาะแก่ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาเรื่องการเค้ียว  
การกลืน การรับประทาน 

 อาหารที่ลดความหวาน มันและเคม็ มีนํ้าตาลไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน 
 รูปแบบอาหารวิสาหกิจชุมชน  
 อาหารผู้ป่วย อาหารเหลว อาหารเจลล่ี อาหารแห้ง 
 อาหารที่มีมาตรฐานในเชิงการค้า  

2. การวิจัยเพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนําไปสู่การผลิตและการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคท่ี
ถูกต้องเหมาะสม  

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคู่มือในการผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยย่ิงขึ้น 
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3. ศึกษากลไกและรูปแบบการบริหารจัดการ ระดับชุมชน ตําบล อําเภอ และจังหวัด พร้อมทั้งตัวชี้วัด 

เพ่ือให้อาหารมีความปลอดภัยและมีคุณภาพ สําหรับผู้บริโภคและการค้าขาย  
 ต้องมีข้อมูลระบบอาหาร 
 ช่องว่างของกลไกในการดูแลและจัดการ  
 สามารถระบุประเด็นและกลไกในการพัฒนาทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติการ 
 ต้องมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กลไกผลักดันนําไปสู่การใช้ประโยชน์ 

 
ผลผลิต 
1. อาหารชุมชนที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีเกื้อหนุนการค้าและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและคู่มือการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยย่ิงขึ้น 
3. กลไก/รูปแบบความร่วมมือในการบริหารจัดการงานวิจัยด้านอาหาร 

 

11. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือการวิจัยและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ในประเทศ ให้มีคุณภาพ

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับท้ังในและต่างประเทศ ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับ
อุตสาหกรรม และสามารถยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาล 

2. เพ่ือจัดการองค์ความรู้หรือผลักดันผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง 
 

กรอบวิจัย 
1.  ชุดทดสอบ  

มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอด ท่ีรวมถึงการวิจัยทางคลินิก และการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ของ
ผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้  

1.1  ชุดทดสอบสําหรับโรคที่มีผลกระทบด้านสุขภาพในประเทศ เช่น โรคติดเช้ือในเขตร้อน      
โรคทางพันธุกรรม โรคมะเร็งท่ีพบมากในคนไทย เป็นต้น  โดยเน้นพัฒนาเพ่ือ การตรวจ
วินิจฉัย การตรวจรักษา การติดตามและการพยากรณ์โรค ให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีความไว 
และความจําเพาะสูง สามารถตรวจได้ในระยะต้นของโรค (early detection) หรือการ
พัฒนาการตรวจให้ครอบคลุมหลายโรคหรือหลายสาเหตุในครั้งเดียว (multiplex detection)   

1.2  การตรวจรักษาและให้ยาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย เพ่ือการรักษาโรคตามปัจจัยทางพันธุกรรม
เฉพาะบุคคล (personalized medicine) โดยเป็นการวิจัยระดับยีนที่มีความเก่ียวข้องกับ 
การเกิดโรคและกระบวนการต่างๆ ในร่างกาย และการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจ เพ่ือ
พยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในแต่ละบุคคล การตอบสนองต่อยา การเลือกใช้ยาและ
ขนาดยาที่เหมาะสม 

1.3  ชุดทดสอบด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเน้นการวิจัย toxicogenomic markers       
เพ่ือพัฒนาชุดตรวจการทํานายอาการไม่พึงประสงค์จากยา (adverse drug reactions)    
การตรวจสอบคุณภาพ การปลอมปนของผลิตภัณฑ์และช่วยยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
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2.  วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ 

มุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดเครื่องมือแพทย์เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ในประเทศ และมีมาตรฐานยอมรับ       
ในระดับสากล โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของประเทศและมีมูลค่านําเข้าสูง มีปริมาณการใช้จํานวน
มาก เช่น เครื่องสวนหลอดเลือดหัวใจ ลิ้นหัวใจเทียม ข้อเข่าเทียม อุปกรณ์ดามกระดูก และน้ํายาล้างไต      
ทางช่องท้อง เป็นต้น เพ่ือทดแทนการนําเข้าและลดภาระรายจ่ายประเทศ หรือเป็นวัสดุอุปกรณ์สําหรับ
ผู้สูงอายุ/ผู้ทุพพลภาพ เพ่ือพร้อมรับต่อสังคมผู้สูงอายุ ท้ังน้ีงานวิจัยกลุ่มนี้ต้องมีผลงานวิจัยเบ้ืองต้นเพ่ือท่ีจะ
สามารถต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์หรือการบริการ และมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ในตลาด 
(Market analysis) โดยกลุ่มวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์จะมุ่งเน้นประเด็นวิจัยในด้าน 

1. การสร้าง prototype หรือการขยายการผลิตในขั้นอุตสาหกรรม (scale up process) 
2. การวิจัยพัฒนาหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้ และให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. การทดสอบทางคลินิก (clinical trial) 
4. การศึกษาคุณภาพมาตรฐานของเคร่ืองมือให้เป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศ 
5. การศึกษาด้านความปลอดภัยและความคุ้มค่าของเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ ใช้ใน

สถานพยาบาล 
3.  การจัดการองค์ความรู้หรือผลักดันผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง 

มุ่งเน้นผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพในการที่จะต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์หรือการบริการ โดยต้องมีความร่วมมือกับ
หน่วยงานผู้ใช้หรือผู้ประกอบการเพ่ือการนําไปใช้จริงในเชิงระบบ โดยจะเน้นประเด็นความรู้ในขั้นตอนต่างๆ 
ดังนี้ 

1. เกณฑ์การพิจารณาความพร้อมของเทคโนโลยีต้นแบบท่ีมีศักยภาพเพ่ือผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์จริง 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้ภาคการผลิต หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้           
ให้ภาคบริการ 

3. การประกันคุณภาพ และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
4. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

 
เงื่อนไขสําคัญ 

ในข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยในกลุ่มวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์          
และเวชภัณฑ์จําเป็นต้องแสดงข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยของคณะกรรกมการ ดังนี้  
1. ต้องมีการวิเคราะห์สิทธิบัตร (patent analysis) ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการใช้เทคโนโลยีจากข้อมูล

สิทธิบัตรอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีข้อมูลของการจัดการสิทธิบัตรร่วม หรือการขอ
อนุญาตนําผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรมาศึกษาวิจัยต่อ 

2. ต้องมีการวิเคราะห์แสดงประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือต้นทุน-ประสิทธิภาพ (cost-effectiveness)    
ของวิธี/เครื่องมือชนิดนั้นๆ เปรียบเทียบกับวิธีหรือเคร่ืองมืออ่ืนๆ หรือที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือท่ีนําเข้า  

3. ต้องมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการดําเนินโครงการ โดยการทํา Market analysis เทียบเคียงกับ
เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่แล้วในตลาด 

4. ต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการวิจัย 
5. ต้องมีการกําหนดหัวข้อและวางแผนการวิจัยร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย หรือการร่วมมือกับ

ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์เพ่ือให้เกิดสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใช้จริง 
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6. กรณีท่ีเป็นการวิจัยท่ีใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง จะต้องขออนุมัติการดําเนินการวิจัยจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย และต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ เม่ือทํา
สัญญารับทุน 

 
ผลผลิต 
1. ได้เทคโนโลยีสําหรับการตรวจวินิจฉัย ติดตาม และรักษาโรคที่มีผลกระทบต่อด้านสุขภาพของประเทศ     

ท่ีความไวและความจําเพาะสูง และมีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ 
2. ได้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ ท่ีเป็นความต้องการของประเทศ และมีศักยภาพ  

ท่ีจะผลิตใช้เองในประเทศ เพ่ือทดแทนการนําเข้า ลดภาระค่าใช้จ่าย และส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ 
3. ได้องค์ความรู้และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์       

ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 

12. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

วัตถุประสงค์ 
นโยบายของ วช. สําหรับปี 2558-2559 ในด้านกรอบการวิจัยแผนการทํากิจกรรมส่งเสริม            และ

สนับสนุนการวิจัยท่ีมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มุ่งเน้นการวิจัยท่ีมีผลผลิตท่ีสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
อุตสาหกรรมและสาธารณะได้ทันที 
1. เพ่ือก่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสําคัญในด้านต่างๆ ในการยกระดับขีดความสามารถ      

ของผู้ประกอบการโอทอป (OTOP)  ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) ให้เกิดประโยชน์ 1.เชิงพาณิชย์ 2.เชิงอุตสาหกรรม 3.เชิงสาธารณะ         4.
เชิงวิชาการ 5.อ่ืนๆ เช่น หัตถกรรม ตามลําดับความสําคัญ 

2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ ลดต้นทุนของกระบวนการผลิตทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมและเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยแก่สังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. เพ่ือให้เกิดการวางแผนและกลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน          
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

 
หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2559 วช. มีนโยบายในการวิจัยด้านวิสาหกิจชุมชน รวมท้ังวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SME) ให้มุ่งเน้นงานวิจัยอันมีผลผลิตท่ีสามารถจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชย์ อุตสาหกรรม หรือสาธารณะ ได้ทันที 

 
กรอบวิจัย 
1. การวิจัยเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (SME) 
1.1 การวิจัยปัจจัยท่ีจะสร้างมูลค่าและคุณค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการ  โดยใช้ต้นทุนหรือ

ทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนถิ่น รวมถึงการนําอัตลักษณ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิต
มาร่วมใช้ได้อย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่ มีอยู่         
โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเกินสมดุล 
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1.2 การวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิต ประสิทธิภาพของการจัดการ และเพ่ิมคุณภาพ

ของสินค้าและบริการโดยการนําศักยภาพของพ้ืนท่ีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และสรา้ง
ความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดยครอบคลุมท้ังมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

1.3 การวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการทั้งจากผลิตผลเดิม ผลิตภัณฑ์
ใหม่ ผลิตผลพลอยได้ระหว่างการผลิตและบริการเดิม หรือบริการใหม่ๆ ให้มีความเหมาะสม
ทางเศรษฐศาสตร์ โดยอาจเป็นการพัฒนา หรือต่อยอดวัสดุ/วัตถุดิบกึ่งสําเร็จรูป หรือขั้นกลาง 
ในกระบวนการผลิตทั้งในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมภาคบริการ 
ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการได้ต้ังแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้า 

2. การวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพท่ีทันต่อสถานการณ์ในการดําเนินงานและการบรหิารจัดการ
กลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน รวมท้ังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อย่างยั่งยืน 

2.1 การวิจัยและพัฒนากลไกต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่มโอทอป (OTOP) 
วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

2.2 การวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนากลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) เพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

2.3 การวิจัยเพ่ือส่งเสริมการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ โดยนํา
ศักยภาพท่ีแตกต่างกันมาเกื้อหนุนกัน และเช่ือมโยงการดําเนินธุรกิจร่วมกันของสมาชิก
เครือข่ายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันท่ีเก่ียวข้องซ่ึงจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ และ
ความเช่ียวชาญระหว่างสมาชิก 

2.4 การวิจัยเพ่ือสร้างแนวทางการบริหารจัดการเพื่อยกระดับขีดความสามารถของวิสาหกิจ สู่การ
สังเคราะห์ วิเคราะห์ และพัฒนาเป็นต้นแบบของการดําเนินงาน ให้สามารถตอบสนองการ
ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของกลุ่มวิสาหกิจ 

2.5 การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริการขนส่งสินค้า เพ่ือสร้างโอกาสและศักยภาพในการแข่งขันท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2.6 การวิจัยเกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากรชุมชนและบุคคลเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจ 
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อบริหารจัดการกระบวนการผลิต เครื่องจักรกล ช้ินส่วนเครื่องจักร เครื่องมือวัด

และควบคุมการผลิต บรรจุภัณฑ์และมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการวิจัยเทคโนโลยี ดังนี้ 
3.1 การวิจัยเพ่ือสร้างเทคโนโลยีสะอาด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เพ่ือใช้พลังงาน     

และทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสี่ยง         
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

3.2 การวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ ท่ีใช้ฐานเทคโนโลยีชีวภาพท้ังด้านการผลิต     
การบําบัดกากของเสีย และการนํากลับมาใช้ใหม่ 

3.3 การวิจัยเพ่ือสร้างและนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ และดัดแปลง
เทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าและบริการ กระบวนการผลิต การปรับปรุงควบคุม ตรวจสอบ/
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ และการบริหารจัดการของธุรกิจ 

3.4 การวิจัยเพ่ือสร้างเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.5 วิจัยพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ที่กี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ท้ังในระดับชุมชุนและอุตสาหกรรม 
3.6 การวิจัยเครื่องจักรต้นแบบสําหรับการผลิต และการควบคุมมาตรวัดต้นแบบ เพ่ือทดแทนการ

นําเข้าจากต่างประเทศและ เพ่ือให้เกิดการพ่ึงพาเทคโนโลยีภายในประเทศ 
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3.7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบหรือทดลองมาตรฐาน

คุณภาพสินค้า เพ่ือลดการนําเข้าจากต่างประเทศ 
3.8 การวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี 

4.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาด้านการเงินและการตลาด โอกาสทางการตลาด และโครงสร้างพ้ืนฐานการตลาด 
(Marketing infrastructure) 

4.1 การวิจัยปัจจัยท่ีเอ้ือและขัดขวางการขยายโอกาสทางการตลาด และการพลิกฟ้ืนธุรกิจเพ่ือ
ความอยู่รอด รวมถึงการสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 

4.2 การวิจัยและพัฒนาการตลาด ระบบเศรษฐกิจของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน 
รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

 
ผลผลิต 
1. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ได้เทคโนโลยีใหม่ท่ีสามารถเพ่ิมมูลค่า

สินค้าและบริการ รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้า รวมท้ังบริการของกลุ่มโอทอป 
(OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

2. ต้นแบบของการดําเนินงานเพ่ือสร้างแนวทางการบริหารจัดการ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกลุ่ม   
โอทอป (OTOP)วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  

3. ผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างมูลค่าและคุณค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการของกลุ่มโอทอป วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

4. กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการ กระบวนการผลิต เครื่องจักรกล ช้ินส่วนเครื่องจักร เครื่องมือวัด
และควบคุมการผลิต บรรจุภัณฑ์และมาตรฐาน สําหรับกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

5. แนวทางการเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพสําหรับการดําเนินงานและบริหารจัดการกลุ่มโอทอป (OTOP) 
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

6. แนวทางการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน      
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  

7. กลไกการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME)  

8. กลไกในการสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) 

9. รูปแบบการพัฒนากลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพตลาด 

10. มีกระบวนการรองรับการถ่ายทอดหรือส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่ภาคปฏิบัติในลักษณะต่างๆ เช่น การสร้าง
และพัฒนาครูฝึก/ผู้สอน (Train the Trainer) ในสถานประกอบการ 

11. นโยบายเพ่ือพัฒนากลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
 
นิยามศัพท์ 
1. โอทอป (OTOP_One Tambon One Product) หมายถึงสินค้าท่ีพัฒนามาจากภู มิปัญญาท้องถิ่น     

และใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นน้ันๆ ในการผลิตสินค้าเป็นเอกลักษณ์โอทอป (OTOP) ท่ีประสบความสําเร็จ
อาจจะมีกิจการขนาดใหญ่กว่า S ของ SME ก็ได้ ตราบเท่าท่ีสินค้าท่ีผลิตยังคงเอกลักษณ์ของนิยามโอทอป 
(OTOP)  อันที่จริงแล้ว โอทอป (OTOP) ก็คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อย่างหน่ึง      
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ซ่ึงเป็นได้ท้ัง “S” “M” หรือใหญ่กว่าก็ได้ คนส่วนมากยังเข้าใจว่า โอทอป (OTOP) จะเล็กกว่า S        
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ซ่ึงข้อเท็จจริง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
คือ กิจการต้ังแต่ 1 คนขึ้นไป ซ่ึงโอทอป (OTOP) ก็เข้าข่ายตามนิยามแล้ว และผู้ประกอบการผลิตสินค้าโอ
ทอป (OTOP) จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ธุรกิจเจริญเติบโตจนสามารถส่งออกได้ ดังนั้น      โอ
ทอป (OTOP) จึงไม่ได้แตกต่างจาก SME แต่อย่างใด 

2. วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนที่ เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอ่ืนๆ           
ท่ีดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่า
จะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว 
ชุมชนและระหว่างชุมชน 

3. เอสเอมอี (SME_Small and Medium Enterprises) หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งน้ี
คณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีข้อเสนอมาตรการในการขับเคลื่อน SMEs โดยกําหนดนิยาม (ข้อมูล ณ วันท่ี 17 
เม.ย.58)  ไว้ดังนี้ 

3.1 นิยามเชิงสถิติ 
นิยาม/หลักเกณฑ์เดิมที่ ใช้อยู่ปัจจุบัน คือการจ้างงานและสินทรัพย์ถาวรไม่รวมท่ีดิน              

ซ่ึงเหมาะสมและหน่วยงานหลักใช้อยู่แล้ว โดยการจ้างงานน้ันต้องเป็นการจ้างงานแบบประจํา ได้แก่ 

ประเภทธุรกิจ 
ขนาดย่อม ขนาดกลาง 

จํานวนแรงงาน  
(คน) 

สินทรัพย์ถาวร 
(ล้านบาท) 

จํานวนแรงงาน  
(คน) 

สินทรัพย์ถาวร  
(ล้านบาท) 

กิจการการผลิต ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 51-200 เกินกว่า 50-200 
กิจการบริการ ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 51-200 เกินกว่า 50-200 
กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 25 ไม่เกิน 50 26-50 เกินกว่า 50-100 
กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 15 ไม่เกิน 30 16-30   เกินกว่า 30-60 

3.2  นิยามในการส่งเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ท่ีจะขอเข้ารับการส่งเสริม หรือสนับสนุน              

ในโครงการ/งบประมาณของภาครัฐ ควรกําหนดเกณฑ์ในการกําหนดกลุ่มเป้าหมายการส่งเสริมใหม่          
เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของกลุ่ม SME ท่ีสมควรได้รับการช่วยเหลือ ท้ังนี้ มีข้อเสนอเพื่อการแก้ไขว่า 
ข้อกําหนดของความเป็น SME ของนิยามในการส่งเสริม ควรมีหลักเกณฑ์เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี  

 สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน  200  ล้านบาท  
 ยอดขายไม่เกิน  200  ล้านบาท    
 กําไรสุทธิก่อนเสียภาษีไม่เกิน  20  ล้านบาท 
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สสว. และ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

ประเภทกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ท่ี วช. 
จะให้ความสําคัญ 
1. กลุ่ ม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ มีการเจริญ เติบโตสู ง (SME High Growth Sectors) 

ประกอบด้วย 12 กลุ่มสาขาธุรกิจ 
1.1 กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
1.2 กลุ่มธุรกิจยานยนต์และช้ินส่วน 
1.3 กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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1.4 กลุ่มธุรกิจสมุนไพรและเคร่ืองสําอาง 
1.5 กลุ่มธุรกิจภาคเกษตรกรรม 
1.6 กลุ่มธุรกิจด้านพลังงาน 
1.7 กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง 
1.8 กลุ่มธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 
1.9 กลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)      

และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
1.10 กลุ่มธุรกิจการบริการด้านการศึกษา 
1.11 กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว 
1.12 กลุ่มธุรกิจการบริการด้านสุขภาพ 

2. กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High Impact Sectors) 
ประกอบด้วย 7 กลุ่มสาขาธุรกิจ 

2.1 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 
2.3 กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 
2.4 กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
2.5 กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
2.6 กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
2.7 กลุ่มธุรกิจค้าปลีก 

3. กลุ่มเมกะเทรนด์ (Mega Trend) ได้แก่ 
3.1 ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 
3.2 อาหารเพ่ือสุขภาพ 
3.3 พลังงานทางเลือก 
3.4 ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green business) 

4. กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ได้แก่ 
4.1 ธุรกิจออนไลน์ 
4.2 ซอฟต์แวร์ (Software) และดิจิทัลคอนเท้นท์ (Digital content) 
4.3 บริการและพัฒนาซอฟต์แวร์ (software) และแอพพลิเคช่ัน (application) 
4.4 อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

5. กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
5.1 ธุรกิจที่เกี่ยวกับการออกแบบ 
5.2 ธุรกิจเชิงวัฒนธรรม 
5.3 ธุรกิจการแสดง 
5.4 สถาปัตยกรรม 
5.5 ภาพยนตร์และการพิมพ์ 
5.6 ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ (Lifestyles Product) (ดนตรี ห้องสมุด แฟช่ัน สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง 

ตลาด และโฆษณาประชาสัมพันธ์) 
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คําอธิบายเพ่ิมเติม 
1. งานวิจัยจะต้องมีสินค้าหรือบริการท่ีมี end user ท่ีชัดเจนและผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยตรง         

ร่วมในการดําเนินงานวิจัย รวมท้ังมีข้อเสนอแนะในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ 
2. องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยจะต้องมีความเหมาะสมและสามารถใช้ประโยชน์เหมาะกับระดับ SME นั้นๆ 
3. งานวิจัยจะต้องสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย(Policy)  
4. การวิจัยจะเน้นการพัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาดสากล คือ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ท่ีเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ       

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดที่เน้นตลาดเฉพาะเจาะจง (niche market) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม   
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมรายได้ให้ผู้ผลิต 

5. วช. จะให้ความสําคัญแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในประเภทกิจการที่มีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

 มีบทบาทที่ สําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ระบุและอ้างอิงบทบาทด้านมูลค่า        
และสัดส่วนของหรือรายได้ของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  

 ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับกิจการขนาดใหญ่หรือกิจการอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ในรูปรับช่วง   
การผลติ หรือเป็นแหล่งรับซ้ือวัตถุดิบจากภาคการเกษตร เป็นต้น 

 เป็นวิสาหกิจภาคการผลิตสินค้าขั้นกลาง (Intermediate Goods) ที่สนับสนุนหรือเช่ือมโยง
กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

 เป็นวิสาหกิจที่ใช้ทรัพยากรในประเทศเป็นหลัก หรือเพ่ิมมูลค่าให้แก่วัตถุดิบในประเทศ 
 วิสาหกิจที่เป็นอุตสาหกรรมหรือบริการใหม่ และเป็น knowledge based และ technology 

based industries/servicesซ่ึงสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคต 
 วิสาหกิจอุตสาหกรรมหรือบริการที่มีศักยภาพในการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์  
 

13. การคมนาคมขนส่งระบบราง 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการกําหนดและตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการขนส่งระบบ

ราง ท้ังด้านการกําหนดแผนการลงทุนและการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบท่ีจําเป็นเพ่ือให้การ
พัฒนาด้านการขนส่งระบบรางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ผู้ใช้บริการ และช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจกับต่างประเทศ 

2. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ            
และทําให้เกิดการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางอย่างย่ังยืน ก้าวให้ทันกับการพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งทางรางของนานาอารยประเทศ 

3. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ีเป็นแนวทางในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาระบบรางท่ีย่ังยืน      
โดยผ่านกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
ด้านระบบรางข้ึนในประเทศ 
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กรอบวิจัย 
1.  การพัฒนาแบบบูรณาการที่เอื้อต่อการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (TOD) 

การศึกษาวิจัยการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีรถไฟ การเข้าถึงระบบรถไฟ ความสะดวกในการเปลี่ยนระบบการ
เดินทาง (Transit-oriented development: TOD) การบูรณาการระบบรางกับระบบขนส่งอ่ืนและปัจจัยอ่ืน
ใดท่ีทําให้การใช้ระบบขนส่งสาธารณมีความสะดวกสบายและเป็นที่สนใจให้เข้ามาใช้บริการ เช่ือมโยงโครงข่าย
และการบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าและบริการที่สะดวกและปลอดภัยท้ังในพ้ืนท่ีชนบท พ้ืนท่ีเมือง
และระหวา่งประเทศ ตัวอย่างโจทย์วิจัย เช่น  

1. รูปแบบการทํ าธุรกิจ ท่ี ไม่ เกี่ ยวกับการเดินรถ  ได้แก่  ธุรกิ จ ท่ี เกี่ ยวข้องกับระบบราง            
(Rail-related) เช่น ธุรกิจในสถานีรถไฟ บนขบวนรถไฟ และธุรกิจท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
ระบบราง (Non rail-related) เช่น การพัฒนาทรัพย์สิน รวมท้ังวิธีการนํารายได้จากธุรกิจ
เหล่านี้ไปใช้เพ่ือลดภาระด้านงบประมาณจากรัฐบาล 

2. รูปแบบธุรกิจท่ีเหมาะสมในสถานีรถไฟเพ่ือให้สถานีรถไฟอํานวยความสะดวกด้านอ่ืนแก่
ผู้โดยสารนอกเหนือจากมาใช้บริการเดินทาง 

3. รูปแบบการเข้าถึงระบบรถไฟ (Accessibility) การบูรณาการระบบรางกับระบบขนส่งอ่ืน    
และการสร้างระบบรวมคนโดยสาร/ระบบกระจายคนโดยสาร (Feeder line/distributer) 

4. รูปแบบการใช้ท่ีดินที่เหมาะสมและเอื้อให้เกิดการเดินทางท่ีใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นระบบ
หลัก 

5. รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมในสถานีรถไฟ 
2.  กฎระเบียบและกฎหมาย 

การศึกษาและทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบขนส่ง    
ทางราง เช่น การร่วมลงทุนภาครัฐ-เอกชน (Public-private partnership: PPP) การเปิดโอกาสในการ        
ทําธุรกรรมอ่ืนนอกเหนือจากกิจการเดินรถขนส่ง และการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ และศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนเพ่ือรองรับการลงทุนจากต่างประเทศให้เกิดความสะดวก  
ในการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ ตัวอย่างโจทย์วิจัย เช่น 

1. ศึกษาวิจัยและทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงยังอาจไม่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบราง
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. กฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางรางข้ามประเทศเพ่ือให้เกิดการลื่นไหล 
(Seamless) ทั้งด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร 

3.  การพัฒนาบุคลากรด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง 
การพัฒนากําลังคนและองค์ความรู้และทักษะในระบบรางเพ่ือรองรับการพัฒนาทางด้านการคมนาคม

ขนส่งระบบราง เช่น การจัดฝึกอบรมจากผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ การเพ่ิมหลักสูตรการเรียนการสอน    
ด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางในมหาวิทยาลัยต่างๆ การศึกษาเชิงนโยบายในเรื่องรูปแบบและปัจจัย          
ท่ีสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยศึกษาวิจัย      
จากกรณีต่างประเทศถึงคุณลักษณะของรูปแบบและปัจจัยท่ีเป็นส่วนสนับสนุนท่ีสําคัญ อาทิเช่น โครงสร้าง
พ้ืนฐานเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น ตัวอย่างโจทย์วิจัย เช่น 

1. พัฒนาทักษะ ขีดความสามารถของกําลงัคนและองค์ความรู้เรื่องระบบราง 
2. แนวทางการพัฒนาความชํานาญและความเหมาะสมในแต่ละตําแหนง่งาน 

4.  การพัฒนาระบบ 
การศึกษาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับระบบรางรวมท้ังการกําหนดมาตรฐานการซ่อมบํารุงรถไฟ มาตรฐาน

การตรวจสอบคุณภาพและทดสอบภายหลังการซ่อมบํารุง เพ่ือกําหนดหลักประกันด้านคุณภาพการให้บริการ
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และการรับรองด้านความปลอดภัย มีการศึกษาจัดทําสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพ่ือกําหนดเป็นมาตรการ          
ด้านการรักษาความปลอดภัย ตัวอย่างโจทย์วิจัย เช่น มาตรฐานการซ่อมบํารุงทางรถไฟ ขบวนรถไฟระบบ
สัญญาณ และระบบท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการเดินรถ 
5.  การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนรถไฟในประเทศ 

การพัฒนาช้ินส่วนอุปกรณ์รถไฟที่มีศักยภาพการผลิตในประเทศ เช่น วัสดุทางรถไฟ ฯลฯ ให้มีมาตรฐาน
ตามหลักสากลเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจกับประเทศต่างๆ การศึกษาแนวทางการยกระดับความสามารถในการ
ผลิตของผู้ประกอบการในส่วนท่ีประเทศไทยมีศักยภาพสูง เพ่ือเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตช้ินส่วน
รถไฟของโลกหลังการเปิดประชาคมอาเซียน ตัวอย่างโจทย์วิจัย เช่น 

1. พัฒนาช้ินส่วน อุปกรณ์รถไฟ โดยเฉพาะวัสดุทางรถไฟ 
2. กลไกความร่วมมือภาครัฐและอุตสาหกรรมในการผลิตช้ินส่วนรถไฟ 
3. จัดต้ังศูนย์ทดสอบอุปกรณ์ ช้ินส่วนรถไฟ 
4. ออกแบบและพัฒนาการทดสอบระบบขับเคล่ือนและระบบควบคุมในรถไฟ 

6.  การพัฒนามาตรฐาน/การทดสอบ/การรับรองการผลิตชิ้นส่วนรถไฟ 
การศึกษาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการกําหนดมาตรฐานการให้บริการมาตรฐานการทดสอบในด้าน

วิศวกรรมและการรับรองมาตรฐานการผลิตในด้านอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น การศึกษาวิจัย
เพ่ือกําหนดมาตรฐานกลางให้รถไฟฟ้าสามารถเดินรถร่วมกันได้ (Interoperability) โดยศึกษาการให้บริการ
ขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ เพ่ือจัดทําความตกลงการเดินรถไฟระหว่างประเทศและจัดระเบียบ           
การให้บริการขนส่งรถไฟ ตัวอย่างโจทย์วิจัย เช่น 

1. มาตรฐานกลางให้ระบบรถไฟท่ีจะพัฒนาขึ้นในอนาคตมีมาตรฐานการออกแบบซ่ึงสามารถเดิน
รถร่วมกันได้ (Interoperability) 

2. มาตรฐานกลางของระบบรางเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุง เช่น ส่งเสริมการใช้
อุปกรณ์และช้ินส่วนร่วมกัน 

7.  การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การศึกษากฎระเบียบขั้นตอนและวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การศึกษาวิจัยรูปแบบ

หน่วยงานกลางเพ่ือรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเดินรถ การซ่อมบํารุง และการผลิตช้ินส่วนระบบราง
ในประเทศ และศึกษาเทคนิคเทคโนโลยีจากประเทศท่ีประสบความสําเร็จด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง 
เช่น จีน ญ่ีปุ่น ฯลฯ การศึกษารูปแบบและวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศผ่านโครงการลงทุน    
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ เช่น ระบบขนส่งทางราง โดยวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้การถ่ายทอด
เทคโนโลยีประสบความสําเร็จจากกรณีประเทศจีน เกาหลีและไต้หวัน ตัวอย่างโจทยวิ์จัย เช่น 

1. รูปแบบหน่วยงานกลางเพ่ือรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและรับรองการผลิตช้ินส่วนระบบราง 
2. รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

8.  การเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถ 
การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินรถ เช่น การพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟ 

(Train Tracking) ท่ีเข้าถึงได้สะดวก ตัวอย่างโจทย์วิจัย เช่น 
1. การแก้ไขปัญหาขบวนรถไม่ตรงเวลาและกําหนดหลักประกันด้านคุณภาพการให้บริการ 
2. มาตรการลดอุบัติเหตุที่จุดถนนตัดผ่านเสมอระดับทางรถไฟ 
3. มาตรฐานกลางของระบบรางเพ่ือส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และช้ินส่วนในการซ่อมร่วมกัน 
4. พัฒนาระบบความปลอดภัย ระบบเตือนภัยในเส้นทางเดินรถจากรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ   

และกรณีเหตุผิดปกติอ่ืนๆ 



32 
5. พัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟ (Train Tracking) ซ่ึงมีความแม่นยําและผู้ใช้บริการสามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
6. การประหยัดพลังงานในการเดินรถ เช่น เครื่องมือช่วยแนะนําการขับรถไฟให้ประหยัดพลังงาน 

(Economizer) เป็นต้น 
7. เทคโนโลยี (เช่น Computer simulation) ช่วยออกแบบระบบรถไฟที่มีประสิทธิภาพ เช่น    

การออกแบบทางรถไฟ ย่าน สถานี ถนนตัดทางรถไฟ เป็นต้น 
8. การเพ่ิมความเร็วขบวนรถบนเส้นทางรถไฟปัจจุบัน 
 

9.  นโยบายการลงทุนเรื่องต่างๆ ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง 
การศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการลงทุน เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน เพ่ือให้ผลการศึกษา

รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แก้ไขปัญหาของประเทศและสนองตอบความต้องการ   
ของประชาชนผู้ใช้บริการ และมีความสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ       
ในการลงทุน ตัวอย่างโจทย์วิจัย เช่น 

1. วิธีการเพ่ิมสัดส่วนการขนส่งสินค้าในระบบรางซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน 
2. พฤติกรรมผู้เดินทางเพ่ือออกแบบการขนส่งที่ มี บูรณาการระหว่างระบบรางด้วยกัน           

และกับระบบขนส่งอ่ืนเพ่ือให้ผู้ ท่ี เลือกการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะได้รับ            
ความสะดวกสบายและประหยัด 

3. ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนทางเศรษฐกิจระหว่างระบบขนส่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงของระบบ
รางกับถนนเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจเลือกระบบขนส่งหลักสําหรับการขนส่งแต่ละประเภท 
ท้ังน้ีรวมทั้งกลไกที่ทําให้เกิดการแบ่งสรรความรับผิดชอบของระบบขนส่งแต่ละประเภท       
เพ่ือประโยชน์สูงสุดในภาพรวมของระบบด้วย 

4. พัฒนาแบบจําลอง (Modeling) สําหรับวิเคราะห์การเข้าถึงระบบ (Accessibility) การเปลี่ยน
ระบบ และการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเพ่ือประโยชน์ในออกแบบที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 

5. ศึกษาผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจากการเดินขบวนรถไฟ และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
หากใช้ระบบขนส่งอ่ืนแทนการใช้ระบบรถไฟ 

 
ผลผลิต 
1. ทราบปัจจัยสําคัญท่ีเกี่ยวกับการสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือให้มีความสะดวกสบาย   

และเป็นท่ีสนใจให้เข้ามาใช้บริการ 
2. สามารถเสนอแนะการปรับปรุงขอ้กําหนดด้านกฎระเบียบและกฎหมายท่ีจําเป็น 
3. สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะการทํางานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการ

พัฒนาระบบรางในในอนาคตทั้งด้านปริมาณ คุณภาพและความพร้อมรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4. สามารถกําหนดแนวทางการซ่อมบํารุงท่ีสามารถช่วยยกระดับคุณภาพในการให้บริการขนส่งระบบ เพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย 
5. สามารถเสนอแนะเทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนรถไฟท่ีใช้ในการซ่อมบํารุงรวมท้ังกลไกที่จะนําช้ินส่วน

ดังกล่าวไปใช้งาน 
6. สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาช้ินส่วนรถไฟท่ีเป็นยุทธศาสตร์สําคัญ เช่น ช้ินส่วนรถไฟท่ีใช้ในการซ่อม

บํารุง เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการผลิตในเบื้องต้น 
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7. สามารถกําหนดแนวทางและกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคส่วนการผลิตต่างๆ เพ่ือยกระดับ          

ขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนรถไฟ 
8. สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินรถ 
9. แนวทางการลงทุนระบบขนส่งทางรางท้ังหลักเกณฑ์ตัดสินโครงการลงทุนขนาดใหญ่ รูปแบบการลงทุน 

และหลักคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรางโดยการบริหารด้านอุปสงค์ 
(Demand side) ของการขนส่งระบบรางเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงบริการของประชาชน
ผู้ใช้บริการ 
 

14. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาและจัดเตรียมระบบ     

การบริหารจัดการโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศให้เช่ือมโยงกับโครงข่ายในระดับภูมิภาค          
และผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สานประโยชน์ระหว่างประเทศ 

2. เพ่ือวางแผนและพัฒนาระบบโครงข่ายและระบบการขนส่งที่สอดคล้องต่อปริมาณการขนส่งสินค้า 
ปริมาณการเดินทาง ท้ังที่มีในปัจจุบันและสามารถรองรับปริมาณการขนส่งและการเดินทางท่ีจะเกิดขึ้น   
ในอนาคต รวมทั้งกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการการขนส่งและการจราจรที่มีประสิทธิภาพ         
และสอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวในอนาคต 

3. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ในภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม 
โดยมุ่งเน้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และอุตสาหกรรมต้นน้ําในภาคเกษตรรวมท้ัง 
มุ่งเป้าหมายสู่โซ่คุณค่าอย่างย่ังยืน 

4. เพ่ือสร้างและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) โดยศึกษาศักยภาพ
และความพร้อมในการมุ่งสู่การบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพ่ือสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมไทย รวมท้ัง
พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภายในโซ่อุปทาน 

 
กรอบวิจัย 
1.  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือตอบสนองการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
1.1 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบและการแบ่งผลประโยชน์ (Benefit Sharing) จากการเช่ือมโยง

โครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานท้ังในประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการใช้
งานจริง และพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการ
เพ่ิมขึ้นของปริมาณสินคา้ท่ีขนส่งผ่านโครงสร้างพ้ืนฐานน้ันๆ 

1.2 การศึกษาการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีอยู่ (Existing Infrastructure) และแนวทางการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นระบบการขนส่งต่อเนื่อง (Multimodal) ท่ีสมบูรณ์ และมี
จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ เช่น การเช่ือมโยงระหว่างการขนส่งทางรางกับการขนส่งทาง          
การเช่ือมโยงกับแหล่งอุตสาหกรรมใหญ่และแหล่งเศรษฐกิจพิเศษ 

1.3  การกําหนดกฎหมาย ข้อตกลง ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม 
1.4  การศึกษาแนวทางในการพัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่งเพ่ือรองรับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ 

และข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น AEC GMS BIMSTEC และ IMT-GT 
เป็นต้น 
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1.5  การออกแบบโครงสร้างระบบโซ่อุปทาน (Supply Chain Configuration) รองรับ AEC ในทุก

กลุ่มสินค้าสําหรับสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 
1.6 การสังเคราะห์องค์ความรู้ของรูปแบบการจัดการ (Business Model) แบบมีส่วนร่วม          

ของภาครัฐ-เอกชน (Public Private Partnership) การแบ่งปันผลประโยชน์และการกระจาย
ความเสี่ยงท่ีเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด  

2.  การบูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน 

2.1 การวิเคราะห์ระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: 
LPI) เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark)  

2.2 การบริหารจัดการด้านการจราจรในพ้ืนที่เมือง ท้ังการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า เช่น 
 การจัดทําและพัฒนาฐานข้อมูลการขนส่งและจราจรเพ่ือการวิจัยในลักษณะระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System: MIS) และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) 

 การศึกษาและวิเคราะห์โครงข่ายการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ 
 การพัฒนาโครงข่ายการเดินทางและระบบโลจิสติกส์ ท่ี มีความสอดคล้องกับ          

ทิศทางการพัฒนาเมืองและการขยายตัวของเมืองในอนาคตอย่างบูรณาการ 
 การบูรณาการแบบจําลองการเดินทางและระบบโลจิสติกส์ในระดับเมืองและระดับ

ภูมิภาค 
 การประเมินแผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่งในเมืองภูมิภาค 

2.3 การศึกษาผลกระทบของกฎหมายผังเมืองและระบบโลจิสติกส์คลังสินค้า และระบบการขนส่ง
สําหรับสินค้าอุตสาหกรรม 

2.4 การศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกส์ขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นด้านการจัดการโซ่คุณค่า    
เพ่ือยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์เกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม       
ในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 
 การวิจัยโซ่คุณค่าของสินค้าเกษตรที่สําคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพด ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน 

เพ่ือยกระดับการจัดการโลจิสติกส์ให้กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร 
 การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าฮาลาล โดยอาศัยห่วงโซ่ 

อุปสงค์ (Demand Chain) เป็นตัวต้ัง เพ่ือการบริโภคในประเทศและการส่งออก 
 กลไกเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ในโซ่คุณค่าของ

อุตสาหกรรมเกษตร 
 การพัฒนากิจกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมและ 

โซ่คุณค่าสินค้าเกษตร เช่น การพัฒนาระบบการจัดเก็บเพ่ือยืดอายุสินค้าเกษตร 
 การจัดการโซ่อุปทานด้านการพัฒนายานพาหนะ การขนส่งและเทคโนโลยีหลัง 

การเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์สําหรับการขนส่งและการขนถ่ายสินค้า รวมท้ังการศึกษา
ห่วงโซ่ความเย็น (cold chain) สําหรับสินค้าเกษตรในทุกกลุ่มสินค้า 

2.5 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการ
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
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2.6 การศึกษาผลกระทบของการเปิดการค้าเสรีอาเซียน และการวิเคราะห์การเช่ือมโยงโซ่คุณค่า

เพ่ือกําหนดบทบาทการเป็นผู้ขับเคลื่อนโซ่อุปทาน หรือเป็นส่วนหน่ึงของโซ่อุปทาน          
และกําหนดมาตรการในการเตรียมความพร้อม รวมทั้งการศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้
ในการพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือทางการค้า รวมถึงการสร้างโซ่อุปทานอาเซียน ในกรอบ
การค้าเสรีอาเซียน รวมท้ังการสร้าง Value Creation ให้แก่ผู้ประกอบการและการพัฒนา
แผนเชิงรุกในอนาคต  

2.7 การพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่อุปทานสินค้าอุปโภคบริโภค  
2.8 การพัฒนาความเช่ือมโยงระหว่างกิจกรรมด้านโซ่อุปทาน โดยแบ่งความเช่ือมโยงออกเป็น     

๒ ระดับ ได้แก่ การเช่ือมโยงภายในองค์กร การเช่ือมโยงแบบคลัสเตอร์ภายในกลุ่ม
อุตสาหกรรม และการเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม  

2.9 การจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทาน เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และสร้างคุณค่า 
(Values) ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์และการบริการ     

2.10 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานแบบคลัสเตอร์ในกลุ่มผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ 
และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์กับภาคอุตสาหกรรม  

2.11 แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนกําลังคน สําหรับอุตสาหกรรม
เร่งด่วน 

2.12 การวิเคราะห์ความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน        
การขนส่งทางบก  ทางอากาศ  และทางน้ํ า เช่น  อุตสาหกรรมยานยนต์ เค ร่ืองจักร            
และช้ินส่วน/อะไหล่สําหรับอากาศยาน 

2.13 การพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal)     
เพ่ือรองรับโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ที่จะเกิดขึ้นรวมถึงสนับสนุน การเช่ือมโยง
ด้านโลจิสติกส์ (Logistics connectivity)  

2.14 การปรับรูปแบบการขนส่ง (Modal shift) เพ่ือลดความแออัดของการขนส่งทางถนน 
2.15 การพัฒนาระบบการพยากรณ์ข้อมูลสินค้าเกษตร เพ่ือการจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ

ข้อมูลจากห่วงโซ่อุปสงค์ (Demand Chain) 
หมายเหตุ  อุตสาหกรรมเร่งด่วน ประกอบด้วย13 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ (1) อุตสาหกรรม

การเกษตร ประมงและกิจการที่ เกี่ยวข้อง (2) เซรามิกส์ (3) อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง (4) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน (5) อุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับ (6) การผลิตเครื่องมือแพทย์ (7) อุตสาหกรรมยานยนต์ 
เครื่องจักร และช้ินส่วน  (8) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์           
(9) การผลิตพลาสติก (10) การผลิตยา (11) กิจการโลจิสติกส์ (12) นิคม           หรือ
เขตอุตสาหกรรม และ (13) กิจการเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 

3. การสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) การสร้างนวัตกรรม การใช้ศักยภาพการผลิตของพื้นท่ีและ 
การมุ่งสู่การดําเนินการด้านโลจิสติกส์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Logistics) 

3.1 การพัฒนาสินค้าใหม่ สําหรับสินค้าด้านการเกษตรและอาหารไทย 
3.2 การศึกษาวิเคราะห์โซ่คุณค่า (Value Chain and Value Creation) การพัฒนาเทคโนโลยี 

นวัตกรรมที่เหมาะสม การบูรณาการหรือการเช่ือมโยงระหว่างอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Emerging Products) หรือรูปแบบการให้บริการแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นการ
เพ่ิมมูลค่าของกลุ่มอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน การจัดการของเสีย วัตถุอันตราย และวัสดุเหลือใช้ 
รวมทั้งคุณภาพของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ 
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3.3 การสร้างคลัสเตอร์ในโซ่อุปทานของการผลิตและผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด

และจังหวัด 
3.4 การศึกษาวิจัยด้านการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างองค์กรเพ่ือนําไปสู่การดําเนินการ 

ด้านโลจิสติกส์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และลดการใช้พลังงาน เช่น การพัฒนา
รูปแบบการเช่ือมโยงกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างภาคการผลิตและภาคการค้าการพัฒนา
เครือข่ายการกําจัดกากอุตสาหกรรมต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลายน้ํา เป็นต้น  

4.  การเพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกส์เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)          
เพ่ือสนับสนุนสินค้าและบริการ ตลอดจนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว    

4.1 การสร้าง พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพ่ือการจัดการสื่อสาร
เชิงธุรกิจด้านโลจิสติกส์ 

4.2 การประยุกต์ใช้โลจิสติกส์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนและรองรับความเปลี่ยนแปลง
ภายใต้บริบท AEC เช่น ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ีด้านการท่องเท่ียวในกลุ่ม
ประเทศเศรษฐกิจอาเซียนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ  
ในอาเซียน เป็นต้น  

4.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม เพ่ือเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์สําหรับการค้า
ในประเทศ การค้าชายแดน และ การรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

4.4 การประยุกต์ใช้ระบบ  E-Business และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เช่น  ERP และ                    
E-Procurement เป็นต้น และการเช่ือมโยง เพ่ือการนําเข้าและส่งออกสําหรับธุรกิจ SME 
เช่น share service หรือ free ware 

4.5 กลไก และรูปแบบการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการขนส่งสินค้าข้ามแดน (ต้ังแต่ต้น
ทางถึงปลายทาง) โดยใช้ซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์ท่ีเหมาะสม รวมถึงการจัดต้ังองค์กร     
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ 

 
ผลผลิต 
1. องค์ความรู้บนบริบท โซ่อุปทานของภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้าง

โอกาสในการแข่งขันของประเทศ จากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไทยภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. นโยบายและมาตรการการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
ภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. แผนการและนโยบาย เพ่ือพัฒนาระบบโครงข่ายและระบบการขนส่งท่ีสอดคล้องต่อปริมาณการขนส่ง
สินค้า ปริมาณการเดินทาง ท้ังท่ีมีในปัจจุบันและสามารถรองรับปริมาณการขนส่งและการเดินทาง         
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

4. รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ เพ่ือการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย 

5. กระบวนการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในภาคงานวิจัย และกระบวนการทําวิจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิผล        
ท้ังในด้านการพัฒนาโจทย์วิจัย ระบบการบริหารเงินเพ่ือการวิจัย การขยายผลของงานวิจัยไปใช้ในทาง
ปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมขององค์กรหรือเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชน ในการบริหารจัดการงานวิจัย
ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
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15. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู ้

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ได้องค์ความรู้จากงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้เป็นนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา     

ให้ประสบผลสําเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2. เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือการนําไปขยายผลสู่การปฏิบัติ 
3. เพ่ือให้ได้ระบบการจัดการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการระบบท่ีดีมีประสิทธิผล ที่สามารถใช้ปฏิบัติ

ได้จริง และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติเพ่ือเตรียมพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (AEC) ในทุกระดับการศึกษาและกลุ่มประชาชน  

4. เพ่ือให้ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของครูและผู้บริหาร ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการตามนโยบายโดยตรง ได้มีมาตรฐานทัดเทียม
นานาชาติเพ่ือเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

5. เพ่ือให้ได้รูปแบบการวิจัยการศึกษาระดับประเทศ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยการศึกษาและสร้างนักวิจัย
การศึกษารุนใหม่ของไทย ให้มีมาตรฐานทัดเทียมการวิจัยสากล และใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้จริง 

6. การวิจัยเพ่ือสร้างแนวทางหรือมาตรการในการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 
กรอบวิจัย 
1.  การวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาของไทย  แผนงานวิจัย (research plan) ขนาดใหญ่ที่ มุ่งวิจัย     

และพัฒนาระบบ ดังตัวอย่างการวิจัยและพัฒนาระบบต่อไปนี้ ก) ระบบการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ     
และทุกระดับที่สอดคล้องกัน ข) ระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจรวมทั้งการปรับเปลี่ยน
ระบบการบริหารจัดการให้จังหวัดจัดการตนเองโดยให้มีการรับผิดชอบระดับท้องถิ่น  ค) ระบบการบริหาร
จัดการด้านผลกระทบทางการเมืองท่ีมีต่อระบบการศึกษาของไทย ง) ระบบการปฏิรูปการศึกษาของไทย   
ท่ีมีประสิทธิผลด้านความเสมอภาคทางการศึกษา และการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง        
จ) ระบบการเงินและงบประมาณการศึกษาท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมตามหลักเศรษฐศาสตร์การศึกษา   
ด้านการลงทุนทางการศึกษาท่ีให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า และ ฉ) การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการวิจัยท่ีสามารถนําไปจัดทําแผนงาน/โครงการวิจัยได้แก่ 
1.1 การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนสังกัดสพฐ.  
1.2 การวิจัยเพ่ือสร้างเครือข่ายการร่วมมือระบบภาคีในโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.3 การวิจัยและพัฒนาการบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังในสังกัดสพฐ. และ อปท. 
1.4 การวิจัยระบบบริหารจัดการการศึกษาของสพฐ. โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน ตชด. 
1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบนิเทศ ของสถานศึกษาในสังกัดสพฐ. 
1.6 โอกาส/ความเท่าเทียม ของการจัดการศึกษาในสังกัดสพฐ. 
1.7 ระบบเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดสพฐ 
1.8 การวิจัยเพ่ือสร้างแนวทางหรือมาตรการในการจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1.9 ระบบการพัฒนาทัศนคติของสังคมต่อการอาชีวศึกษา 
1.10 การศึกษาระบบพัฒนาและเทียบโอนประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาแรงงาน 
1.11 การวิจัยเพ่ือเพ่ิมบทบาทของสถานประกอบการในการยกระดับฝีมือแรงงาน 
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1.12 การศึกษามาตรฐานวิชาชีพ ฝีมือแรงงานสําหรับคนงานที่อยู่ในโรงงาน โดยศึกษาระบบพัฒนา

และเทียบโอนประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาแรงงานและการศึกษามาตรฐานวิชาชีพ ฝีมือแรงงาน
สําหรับคนงานที่อยู่ในโรงงาน 

1.13 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือไปสู่การ
จัดการการศึกษาตลอดชีวิต  

1.14 การวิจัยเก่ียวกับการใช้กระบวนการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
การส่งเสริมการปฏิรูปการเมืองในทุกระดับ และการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

1.15 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบ วิธีการดําเนินงานของ สมศ. ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไทยและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

1.16 การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการติดตาม ส่งเสริมการนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา อาทิ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนําผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไปใช้ในระดับสถานศึกษา/ระดับหน่วยงานต้นสังกัด/ระดับจังหวัด/ระดับชาติ รวมถึง
การปฏิบัติงานที่ดีเลิศ (Best Practices) จากการนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ 
เป็นต้น   

1.17 การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูง  
1.18 ผลกระทบด้านการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยของไทย  
1.19 การสร้างความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือผลิตครูที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิต  
1.20 การศึกษาการถอดบทเรียนจากการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนใน 20 เขตพ้ืนท่ีการศึกษานําร่อง 
1.21 การศึกษาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยท่ีออกนอกระบบ 
1.22 การวิจัยเพ่ือสร้างโอกาสและคุณภาพการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส และเด็ก      

ท่ีสังกัดโรงเรียน ตชด. 
2. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพบุคคลสําคัญผู้รับผิดชอบการขับเคล่ือนระบบ (ผู้บริหารและครูอาจารย์) 

แผนงานวิจัย (research plan) ขนาดใหญ่ ท่ีมุ่งวิจัยและพัฒนาระบบการพัฒนาผู้บริหารและครูท้ังก่อน
ระหว่าง และหลังประจําการ ครอบคลุมวัฏจักรการพัฒนาและการรักษาผู้บริหารและครูอาจารย์          
ดังตัวอย่างการวิจัยและพัฒนาระบบต่อไปน้ี ก) ระบบการพัฒนาและระบบการบริหารและประเมิน
หลักสูตรการผลิตครูของครูในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศท่ีมีปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ข) ระบบ
การพัฒนาผู้บริหารและครูประจําการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และปลอดคอรัปช่ัน ค) ระบบการป้องกัน
และแก้ปัญหาผู้บริหารและครูท่ีมีความบกพร่อง/หรือขาดคุณภาพ ง) ระบบการพัฒนาผู้บริหารและครูท่ี
เหมาะสมสําหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ) ระบบการทํางานเป็นทีมที่ มุ่ง
เป้าหมายเพ่ือการพัฒนางานในความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ฉ) ระบบการบูรณาการพันธกิจ
หลัก (งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการและชุมชน และงานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนาธรรม) ของผู้บริหาร
และครูให้เป็นงานเดียวกัน และ ช) ระบบการช่วยเหลือครูผู้มีรายได้น้อยให้พ้นจากภาวะหนี้สิน 

แนวทางการวิจัยท่ีสามารถนําไปจัดทําแผนงาน/โครงการวิจัยได้แก่ 
2.1 การวิจัยเพ่ือพัฒนาครู (การเป็นครู)  
2.2 การวิจัยเพ่ือพัฒนาครูสอนดี 
2.3 ปฏิรูปคุณภาพความเป็นครู 
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2.3.1 แนวโน้มคุณลักษณะความเป็นครูไทยในศตวรรษที่ 21  
2.3.2 การพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูทุกระดับการศึกษาที่ มีคุณภาพ             

มี จิตวิญญาณความเป็นครู เน้นครูผู้สอนท่ีมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอนและมี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

2.4 การกําหนดสมรรถนะวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และรักษานิเทศก์
เพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและสอดคล้องกับการศึกษาเพ่ือศตวรรษที่ 21  

2.5 การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
2.6 การสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพครูทั้งใน

และต่างประเทศ ตลอดจนภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา  

2.7 การสร้างแนวทางการส่งเสริม และพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

2.8 การวิจัยแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารบุคลากรของคุรุสภา และสํานักงานส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครู (สกสค.) 

3.  การวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษาด้วยนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล       
แผนงานวิจัย (research plan) ขนาดใหญ่ ท่ีมุ่งวิจัยและพัฒนาระบบดังตัวอย่าง เช่น ระบบการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาใหม่ๆ ท่ีมุ่งพัฒนาการศึกษาของคนไทยทุกกลุ่มอายุให้มีความทันสมัย
ทัดเทียมประเทศในกลุ่มอาเซียนและนานาชาติ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งหมดเพ่ือให้มีคุณภาพ
ดีขึ้น ระบบการปฏิรูปด้านการทดสอบระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา ด้านกองทุนกู้ยืม 
ด้านการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาค/ไตรภาคี ด้านการเทียบหน่วยกิตและผลการเรียน และด้านกิจการ
นักศึกษา (เพ่ือลด/แก้ปัญหาการวิวาทระหว่างสถาบัน)  

แนวทางการวิจัยท่ีสามารถนําไปจัดทําแผนงาน/โครงการวิจัยได้แก่ 
3.1 การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบส่งเสริมการวิจัยและใช้ผลการวิจัย  
3.2 การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผล  
3.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบ ICT เพ่ือพัฒนาความสําเร็จของผู้เรียนรายบุคคล 
3.4 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสํานักงาน 
3.5 การส่งเสริมการวิจัยและการนําผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานการศึกษานอกระบบ       

และการศึกษาตามอัธยาศัย  
3.6 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3.7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการบริหารจัดการงานด้านการประกันและประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ/ทุกประเภท  
3.8 การวิจัยเพ่ือการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการศึกษาทางไกล 
3.9 เครื่องมือวัดและประเมินผล  
3.10 การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่  
3.11 ผลกระทบด้านการศึกษาของประเทศไทย เม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
3.12 ความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาไทย ในการผลิตบัณฑิต     

ท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพได้ตามความต้องการของประเทศ  
3.13 การพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่  
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4. การวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษารองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน แผนงานวิจัย (research 
plan) แบบการวิจัยและพัฒนาข้ามวัฒนธรรม (cross cultural research and development) ขนาดใหญ่ 
ท่ีมุ่งวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา (educational provision) ท่ีรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 
ให้ได้ผลการวิจัยท่ีผ่านการทดลองและการตรวจสอบยืนยันว่าช่วยเพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษาของไทย
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์  

แนวทางการวิจัยท่ีสามารถนําไปจัดทําแผนงาน/โครงการวิจัยได้แก่ 
4.1 การวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
4.2 การวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและสถานศึกษา  
4.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนรู้  
4.4 การวิจัยเกี่ยวกับการใช้กระบวนการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     

ในการสร้างจิตสํานึกของชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
4.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบ กระบวนการ วิธีการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา 

รวมถึง มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกในกลุ่มประเทศอาเซียน 
และระดับนานาชาติ ท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศไทยได้  

5.  การปฏิรูปการเรียนรู้ท้ังระบบ 
ก)  การปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้ท้ังระบบและการศึกษาทางเลือกระดับชาติ เพ่ือสร้างสังคม   

ให้มีความเสมอภาค/สังคมเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ  
 รูปแบบการจัดและบริการการศึกษาในทุกระดับและประเภทที่มีความสอดคล้อง

ต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ และให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาให้เป็นพลเมือง       
รักการเรียนรู้ อ่านภาษาไทยแตกฉานและมีความเป็นพลเมืองดีมีประชาธิปไตย     
มีจริยธรรม มีสํานึกด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
ท่ีมีความสมดุลระหว่างการศึกษาเพ่ือวิชาการ การศึกษาเพ่ืออาชีพ และการศึกษา
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  

 แนวทางการประยุกต์ใช้การศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
เข้าสู่ระบบการศึกษาในทุกระดับการศึกษา  

 สภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ือผลิตกําลังคนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา         
และแนวโน้มความต้องการกําลังคนที่มีคุณภาพ เพ่ือผลิตกําลังคนในสัดส่วน        
ให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี ความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาประเทศ และมี
กําลังคนพร้อมพัฒนาเม่ือมีปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิตและการพัฒนา 

ข)  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมเพ่ือ      
ลดความเหล่ือมล้ําในสังคม   

ค)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทัศนะคติผู้ปกครองต่อการอาชีวศึกษา 
แนวทางการวิจัยท่ีสามารถนําไปจัดทําแผนงาน/โครงการวิจัยได้แก่ 
5.1 การวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้   
5.2 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนทักษะชีวิต ทักษะการทํางานและเพศศึกษา 
5.3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเตรียมเข้าสู่อาชีพสําหรับเด็ก

พิเศษ 
5.4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองดี (Civic Education)  
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5.5 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุ  
5.6 การศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับความต้องการกําลังคนระดับอุดมศึกษา  
5.7 การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพ และความพร้อมของบัณฑิต ในศตวรรษที่ 21 
5.8 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
5.9 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะในครอบครัวท่ีด้อยโอกาส   

หรือครอบครัวแหว่งกลาง(เด็กท่ีได้รับการเลี้ยงดูโดยปู่ย่าตายาย)  
 

ผลผลิต 
1. ได้รายงานแผนงานวิจัยการศึกษาขนาดใหญ่ฉบับร่างท่ีจัดทํา ตามกรอบการวิจัยการศึกษา ประจําปี 

๒๕๕๙ ซ่ึง มีลักษณะเป็นแผนงานวิจัยระดับมหภาค ไม่น้อยกว่า 5 แผนงาน    
2. ได้นโยบายการพัฒนาระบบการศึกษาตามกรอบการวิจัยการศึกษา ประจําปี 2559 ฉบับร่าง ไม่น้อยกว่า 

5 ชุด    
3. มีนักวิจัยการศึกษาเข้าร่วมโครงการและได้มีส่วนรับการพัฒนาศักยภาพ ดังน้ี นักวิจัยการศึกษารุ่นใหม่   

ไม่น้อยกว่า 20 คน นักวิจัยข้ามสาขาสู่สาขาการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 คน มีหน่วยงานการศึกษา        ท้ัง
ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 15 หน่วยงาน และประชาชนรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง   กับ
การวิจัยไม่น้อยกว่า 5,000 คน และ  

4. ได้เครื่องมือวัดตัวแปรทางการศึกษาท่ีมีการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพระดับชาติจนมีมาตรฐานสูง     
ไม่น้อยกว่า 20 ชุด และได้ชุดฝึกอบรม แผนงาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติที่สร้างตามหลักทฤษฎีและผ่านการ
ทดลองใช้จริง อย่างน้อย 10 ชุด 

 
ผลลัพธ์ 
1. มีผลงานวิจัยที่ให้องค์ความรู้ ท่ีสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาระบบ/รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษา

ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ในองค์รวมและหน่วยงาน รวมท้ังเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา 
2. มีผลงานวิจัยท่ีให้แนวทางในการลดช่องว่าง สร้างความเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา อาชีพ/เศรษฐกิจ 

และสังคม สําหรับคนไทยในสังคมไทย 
3. มีผลงานวิจัยที่ให้รูปแบบ/วิธีการในการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 

ทุกระดับ 
4. ได้ผลงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา หลักสูตรและการสอน ในทุกระดับและประเภท         

ท่ีจะนํามาใช้พัฒนาการศึกษาของชาติให้อยู่ระดับแนวหน้าของอาเซียน    
5. มีผลงานวิจัยที่ให้องค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนทุกประเภท ทุกระดับ เพ่ือการเป็นประชากรท่ีมี

ความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในระดับท่ีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียน     
6. ได้หลักสูตรพัฒนานักวิจัยขั้นกลาง ขั้นสูง และมีนักวิจัยรุ่นใหม่ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ยึดจรรยาวิชาชีพ

นักวิจัย ท่ีจะทําให้ผลผลิตงานวิจัยของไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของกลุ่มอาเซียน  
7. มีผลผลิตงานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาคนไทยทุกระดับทุกประเภทให้มีการทํางาน และการ

ดํารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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16. การแพทย์และสาธารณสุข 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ได้งานวิจัยท่ีตอบสนองนโยบายระดับชาติ ระบบการให้บริการสุขภาพและสาธารณสุขและการปรับ

เวชปฏิบัติ 
2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลระบาดวิทยา สาเหตุ และการดําเนินโรค เพ่ือนําไปสู่การควบคุมและลดอุบัติการณ์ 
3. เพ่ือให้ได้มาตรการในการเฝ้าระวัง วิธีการหรือแนวทางในการควบคุม การป้องกันและการรักษาโรค 
4. เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนท่ีจะนําไปสู่การดูแลสุขภาพ และลดการเจ็บป่วย 
5. เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ท้ังในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ 
6. เพ่ือบริหารจัดการองค์ความรู้ ระบบ มาตรการและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ 
 
กรอบวิจัย 
1.  การวิจัยด้านโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

1.1  การวิจัยด้านโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม  
1)  โรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป  

โรคอ้วนลงพุง (Metabolic syndrome) ซ่ึงทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา เช่น 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจตีบ ภาวะกระดูก ข้อ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง   
โดยตนเอง เป็นต้น โดยมีเป้าหมายของการวิจัย เพ่ือให้ได้มาตรการเชิงนโยบายในการ   
เฝ้าระวังและควบคุมโรคหรือแนวทางป้องกันรักษาโรค และลดจํานวนคนท่ีเป็น 
Metabolic syndrome เพ่ือลดความสูญเสียของเศรษฐกิจและสังคม 
2)  โรคท่ีเกิดจากสิ่งแวดล้อม  

โรคที่ เกี่ยวเนื่องกับประชาชนในพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมซ่ึงอาจได้รับสารพิษ          
ท้ังในสิ่งแวดล้อม ในสถานท่ีทํางาน และในระดับครัวเรือน ได้แก่ โรคท่ีเกิดจากการได้รับ
สารปรอท สารตะก่ัว สารกัมมันตภาพรังสี และสารเคมีท่ีตกค้างในอาหาร (food 
contaminants) เป็นต้น โดยมีเป้าหมายของการวิจัยเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
ในการป้องกันและควบคุมโรค การแก้ปัญหาโรคท่ีเกิดเฉพาะในพ้ืนที่หรือท้องถิ่น         
การจัดการกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชากรโดยรวม  

1.2  การวิจัยด้านโรคท่ีเกี่ยวเน่ืองกับพันธุกรรม และโรคมะเร็ง 
1)  โรคทางพันธุกรรม: การวิจัยเพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรค 

การวิจัยที่นําไปสู่การค้นพบยีนท่ีเป็นสาเหตุ ความเข้าใจพยาธิกําเนิด การดําเนิน
โรค  หรือยีนท่ีมีผลต่อการรักษา เช่น ยีนท่ีเป็นสาเหตุของโรคพันธุกรรมท่ีถ่ายทอด
แบบยีนเดียวยีนที่เกี่ยวข้องกับการแพ้ยาบางชนิด และการวิจัยโรคทางพันธุกรรม  
ท่ีรู้สาเหตุทางพันธุกรรมชัดเจนแล้ว และพบบ่อยในประเทศไทย เช่น โรคธาลัสซีเมีย 
หรือการวิจัยวิธีการตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมอ่ืนๆ ที่ประเทศยังขาด รวมท้ัง
การวิจัยการดูแล/รักษาโรคทางพันธุกรรมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือวิธีการ
ป้องกันและลดอุบัติการณ์ของโรค เป็นต้น 

2)  โรคมะเร็ง: การวิจัย biomarker ของโรคมะเร็งเพ่ือพัฒนาการตรวจวินิจฉัย          
ท่ีแม่นยํากว่าเดิมและการพยากรณ์โรค (prognosis) เช่น มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม 
มะเร็งลําไส้ใหญ่ มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งปอด  
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1.3 การวิจัยระบบการจัดการภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทไทย (Disease 

Management) 
2.  การวิจัยด้านโรคติดเชื้อ 

2.1 การวิจัยด้านโรคติดเช้ือที่ยังคงเป็นปัญหาของประเทศ  
โรคท่ียังเป็นปัญหาของประเทศทั้ งในด้านการตรวจวินิจฉัย การควบคุม การป้องกัน         

หรือการรักษาโรคติดเช้ือรวมถึงโรคที่ก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพและการสูญเสียชีวิต และไม่ค่อย
ได้ รับการสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกประเทศ รวมท้ังการวิจัยพาหะนําโรค             
เพ่ือหามาตรการในการควบคุมโรค เป็นต้น โดยมีเป้าหมายการวิจัยเพ่ือเฝ้าระวังโรค การวิจัย         
ท่ีนําไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ในการป้องกัน การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคติดเช้ือ    
ท่ียังคงเป็นปัญหาของประเทศไทย  
2.2 การวิจัยด้านโรคติดเช้ือประเภทอุบัติใหม่อุบัติซํ้า  

โรคท่ีมีอุบัติการณ์และมีการระบาดในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงโรคท่ีมีการติดต่อ     
จากสัตว์สู่คนและจากคนสู่สัตว์ รวมถึงพาหะนําโรคอุบัติใหม่อุบัติซํ้า และการศึกษาวงจรชีวิต       
การอพยพของพาหะนําโรค โดยมีเป้าหมายการวิจัยเพ่ือนําไปสู่ความเข้าใจปัจจัยและสาเหตุ           
ท่ีก่อให้เกิดการอุบัติของโรค ระบาดวิทยา กลไกการเกิดและการดําเนินโรค การพัฒนาวิธีการในการ
ควบคุมและลดการระบาดของโรคให้ทันท่วงที ลดการสูญเสีย และการวิจัยเพ่ือการดูแล/รักษาผู้ป่วย  

3.  การวิจัย Healthy Early Life 
3.1 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบของการอบรมหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองในการเป็นพ่อแม่      

เพ่ือให้สามารถดูแลตนเองได้ต้ังแต่ก่อนระยะต้ังครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ ภายหลังคลอด รวมท้ัง
การเลี้ยงดูเด็กเล็กและวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม 

3.2 การวิจัยเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้มาฝากครรภ์คู่ (สามี-ภรรยา มาด้วยกัน) เพ่ือสร้างความผูกพัน 
เปิดโอกาสให้สามารถให้การศึกษาอบรมการดูแลการต้ังครรภ์ การคลอด การดูแลเด็กเล็ก 
และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างพ่อแม่กับบุคลากรทางสาธารณสุขเพ่ือให้มีการปฏิสัมพันธ์
กันในระยะยาว 

3.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบเครือข่าย “เหลาความคิด (Scaffolder)” ดังเช่น รูปแบบในอดีต
ของ “บ้าน-วัด-โรงเรียน” เพ่ือให้เด็กเล็กและวัยรุ่นได้มีเครือข่ายสนับสนุน ช่วยเหลือ 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีครอบครัวไม่สามารถเป็นท่ีพ่ึงได้อย่างเต็มที่ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้าง
ความเข้มแข็งทางจิตสํานึกเพ่ือให้มีวิจารณญาณในการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตที่ดี 

3.4 การวิจัยเพ่ือหารูปแบบชุดการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้ เกิดการสื่อสาร         
ภายในครอบครัวที่ดีขึ้นและมากขึ้น 
การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบที่นําไปใช้ได้จริง สามารถเข้าถึงและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายในการ

จัดการกับปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่เหมาะสม หรือ การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร เช่น (การวิจัยหา
รูปแบบการรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น VDO clip, Application, series, LINE group ฯลฯ)  

1)  การวิจัยเพ่ือหารูปแบบในการยืดเวลาที่จะเริ่มมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นออกไป  
2)  การวิจัยเพ่ือหามาตรการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันการต้ังครรภ์

ในวัยรุ่น  
3)  การวิจัยเพ่ือหารูปแบบท่ีจะสร้างความตระหนักในคุณค่าแห่งตน รักตนเอง รักคน 

ท่ีห่วงใย ในวัยรุ่น เพราะผู้ท่ีเห็นคุณค่าแห่งตน จะไตร่ตรองถึงความคุ้มได้คุ้มเสีย   
ก่อนกระทํา  
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4)  การวิจัยเพ่ือหารูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์และสอดคล้องกับความสนใจ      

ของวัยรุ่นท่ีทําให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง แทนการหมกมุ่นอยู่กับเร่ืองเพศ  
5)  การวิจัยเพ่ือหารูปแบบการใช้เวลาที่ มีอยู่มากเกินไปของวัยรุ่น จากวิถีชีวิต         

ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีย่นเวลาต่างๆ รวมท้ังการไม่มีเวลาของ
ผู้ปกครอง ฯลฯ ในทางสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ เป็นต้น 

6)  การวิจัยเพ่ือหารูปแบบของการใช้เทคโนโลยีของวัยรุ่นให้เกิดประโยชน์ ไม่ตกเป็นทาส
หรือถูกล่อลวงด้วยเทคโนโลยี 

4.  การวิจัยเวชปฏิบัติในการรักษาโรคหรือการดูแลผู้ป่วย 
การสนับสนุนการวิจัยที่เป็นเวชปฏิบัติหรือทางคลินิก ได้แก่ เวชปฏิบัติในการรักษาโรค การผ่าตัด         

การสร้างนวัตกรรมในการดูแล/รักษาผู้ป่วยอย่างใหม่ท่ีประหยัดงบประมาณ ลดเวลา หรือลดความเจ็บปวด 
หรือการพัฒนาวัสดุ/อุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลหรือช่วยเหลือผู้พิการ หรือทดแทนเครื่องมือนําเข้า เป็นต้น 
5.  การวิจัยการจัดการองค์ความรู้ ระบบ มาตรการ และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ 

การจัดการองค์ความรู้ ระบบ มาตรการ และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้านต่างๆ ดังข้างต้นที่เป็น
ผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ ดําเนินการให้เกิดความเช่ือมโยงจากผลงานวิจัยให้สามารถนําไปใช้
ปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม หรือต่อยอดสู่การพัฒนาในลําดับต่อไปได้ ได้แก่ การขับเคลื่อนองค์ความรู้      
ให้เกิดมาตรการในการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรค หรือนําไปสู่การปรับเปล่ียนแนวทางเวชปฏิบัติ             
ท่ีสอดคล้องกับบริบทและความเป็นอยู่แบบไทย การทดสอบทางคลินิก clinical trial หรือการนําองค์ความรู้   
ท่ีมีมาใช้พัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพภายในประเทศ และชีววัตถุท่ีได้ เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับการรักษาในการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคทั้งโรคติดเช้ือ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
 
เงื่อนไขสําคัญ 

คอบช. จะให้ความสําคัญกับข้อเสนอการวิจัยท่ีมีลักษณะ ดังนี้ 
1. มีการระบุผู้ใช้ผลงานวิจัยท่ีชัดเจน 
2. ผ่านการทบทวนวรรณกรรม และพบว่าเป็นช่องว่าง (Gap) หรือคอขวด (Bottleneck) ท่ีเป็นปัญหาของ

ประเทศไทย  
3. การวิจัยในรูปแบบสหสถาบันหรือสหสาขา เพ่ือให้มีมุมมองครบถ้วนท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ  เพ่ือให้เกิดการบูรณการงานวิจัย 
4. มีความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้เกี่ยวข้องระดับนโยบาย

ในการพัฒนาโครงการวิจัย 
5. สามารถผลิตหรือพัฒนาผลงานวิจัยให้เห็นผลการใช้ประโยชน์ได้ในระยะเวลาอันสั้น (1-2 ปี) 
6. กรณีท่ีเป็นการวิจัยท่ีใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง จะต้องขออนุมัติการดําเนินการวิจัยจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย และต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ก่อนทํา
สัญญารับทุน      

 
ผลผลิต 
1. ได้นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ที่เน้นการป้องกัน และรักษาโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคติดเช้ือที่เป็นปัญหา

สําคัญของประเทศ ท้ังระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
 แนวทางเวชปฏิบั ติ  (Clinical practice guidelines) ที่ สามารถนําไปใช้ปฏิ บั ติ ได้จริง

ภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม (Implementation) และเป็นมาตรฐานสากล 
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 วิธีการและหลักเกณฑ์ (criteria) สําหรับใช้พยากรณ์การเกิดโรค 
2. องค์ความรู้ในการป้องกันและรักษาโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมและส่ิงแวดล้อม โรคทางพันธุกรรม โรคมะเร็ง 

และโรคติดเช้ือ 
3. ได้แนวทางการปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ และควบคุมป้องกันโรค วิธีการ

รักษาในรูปแบบใหม่ที่ตรงตามพยาธิกําเนิด และการดําเนินโรคท่ีเหมาะสมกับประชาชนไทย 
4. ได้ข้อมูลและองค์ความรู้ท่ีสามารถนําไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบาย การรักษา และการให้บริการสุขภาพ    

ท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 

17. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ 
1. ด้านความม่ันคงและปัญหาชายแดนใต้ 

1.1 เพ่ือหาแนวทางท่ีชัดเจนในการสร้างความม่ันคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ี ย่ังยืน 
(Roadmap)  

1.2 เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีสอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ รวมท้ังแนวทาง     
การสร้างความม่ันคงทางด้านอาชีพและการดํารงชีวิต 

1.3 เพ่ือทําวิจัยท่ีสามารถนําไปสู่การผลิตและพัฒนาระบบนวัตกรรมด้านความม่ันคง 
1.4 เพ่ือหากระบวนการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงและลดความขัดแย้ง 
1.5 เพ่ือสร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรม 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
1.6 การศึกษาวิจัยท่ีเป็นแนวทางการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีจะนําไปสู่การเจรจาในการแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ 
2. ด้านการต่อต้านการทุจริต 

2.1 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง/มาตรการ/การจัดทําข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เพ่ือการป้องกัน ปราบปราม และเสริมสร้างจิตสํานึกสุจริตและความมีคุณธรรม       
และการสร้างระบบธรรมาภิบาลในสถาบัน/องค์กรระดับต่างๆ รวมถึงมีเครือข่ายข้อมูล 

2.2 เพ่ือให้มีข้อมูล ข่าวสารและความรู้ท่ีทันเหตุการณ์เกี่ยวกับรูปแบบ/กระบวนการ/ช่องทาง  
และความเสี่ยงการทุจริตในระดับต่างๆ เพ่ือให้มีโครงการ/งานวิจัย/กิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
ความรู้และความเข้าใจในการสร้างสังคมสุจริตและธรรมาภิบาล ท่ีนําไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางสังคมได้ 

 
กรอบวิจัย 
1. ด้านความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้  

1.1 วิเคราะห์สถานการณ์การบริหารจัดการปัญหาชายแดนใต้ เพ่ือให้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
จัดการอย่างย่ังยืน 

1.2 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือดํารงสภาพและ/หรือเพ่ิมประสิทธิภาพสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ได้แก่ 
อาหาร ยุทโธปกรณ์ในอัตราและนอกอัตรา พลังงาน กระสุน วัตถุระเบิด 

1.3 การพัฒนาต้นแบบผลงานวิจัยทางทหารไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม หรือการใช้ประโยชน์  
ในชุมชน 
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1.4 การพัฒนานวัตกรรมด้านความม่ันคง รวมท้ังระบบท่ีนําไปสู่การคุ้มครอง ดูแลคุณภาพ      

ของชีวิตประชาชน และบุคลากรด้านความม่ันคง 
1.5 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเพ่ือยกระดับความเข้าใจในพ้ืนฐานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์   

ท่ีนําไปสู่การประชาสัมพันธ์ในเชิงบวก เพ่ือเสริมสร้างสันติภาพ และศักยภาพในการพัฒนา
พ้ืนที่ชายแดนใต้ 

1.6 การวิจัยเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ และโอกาสท่ีจะเป็นผู้ประกอบการและประกอบ
อาชีพท่ีเหมาะสมกับท้องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 

1.7 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบกลไก กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่       
3 จังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือการพัฒนาความม่ันคง และสันติภาพอย่างย่ังยืน 

2. ด้านการต่อต้านการทุจริต  
2.1  การวิจัยการเสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยมสุจริตและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 

2.1.1  สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาคมและเครือข่ายต่อต้านการทุจริต 
2.2 การวิจัยการพัฒนากลไก รูปแบบและกระบวนการในการตรวจสอบทรัพย์สินเพ่ือการต่อต้าน

การทุจริต 
2.2.1  การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยมีแนวทางการวิจัย 

เช่น 
 การศึกษาโครงสร้างองค์กร อํานาจหน้าที่ของสํานักงาน ป.ป.ช. ผลกระทบ

ทัศนคติจากภาคประชาคม และสภาพปัญหาในมิติป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซ่ึง ผลงานวิจัยจะเป็นการส่งสริม/เพ่ิม
ประสิทธิภาพของสํานักงาน ป.ป.ช. 

 การทํา Network Study เพ่ือเป็นการเช่ือมฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
ทรัพย์สินเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 

2.2.2  การศึกษาแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาคม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีแนวทางการวิจัย เช่น 
 การศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดต้ังศาลชํานัญพิเศษ 

สําหรับพิจารณาคดีทุจริต 
 การศึกษาจุดอ่อนและช่องโหว่ของกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริต       

ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2.3  การวิจัยการพัฒนาระบบประสานงานและความร่วมมือในการทํางานกับเครือข่ายทุกภาค 

ส่วนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
2.3.1  การศึกษาวิจัยการประเมินประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเบาะแส (Whistle 

Blowing System) โดยมีแนวทางการวิจัย เช่น 
 การสร้างความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและประเทศอื่นในการ

ป้องกัน ติดตาม และตรวจสอบการทุจริต  
 การทบทวนระบบที่มีอยู่เดิมโดยการสุ่มและปกปิดข้อมูล เพ่ือตรวจสอบ

ระบบการปฏิบัติงานของระบบการแจ้งเบาะแส เช่น การปกปิดความลับ  
ส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน  

 การบริหารความเสี่ยงของระบบการแจ้งเบาะแส (whistle blowing 
system) และแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเบาะแส 
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(whistle blowing system) หรือเสนอวิธีทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทย 

2.4  การวิจัยการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริต/การปฏิบัติตาม/   
การบังคับใช้และพัฒนากฎหมาย รวมถึงการติดตามคดีทุจริต 

2.4.1  การศึกษากฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการติดตามทรัพย์สินคืนเพ่ือการปฏิรูป
กฎหมายและกําหนดแนวทางในการอนุวัติการกฎหมายในประเทศ โดยมีแนว
ทางการวิจัย เช่น การเปรียบเทียบกฎหมายปราบปรามการทุจริตและการติดตาม
ทรัพย์สินคืนของประเทศต่างๆ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนากฎหมายไทย 

2.4.2  การศึกษาการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญากับรัฐกรณีจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (turn 
key) 

2.4.3  การศึกษาการแสวงหาผลประโยชน์จากการอนุญาตโดยใช้อํานาจรัฐ 
 
ผลผลิต 
1. ด้านความม่ันคงและปัญหาชายแดนใต้ 

1.1 ได้แนวทางหรือรูปแบบในการสร้างความม่ันคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ี ย่ังยืน 
(Roadmap)  

1.2 ได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีสอดคล้องกับบริบทในพ้ืนท่ี  รวมท้ังแนวทางการสร้าง
ความม่ันคงทางด้านอาชีพและการดํารงชีวิต 

1.3 ได้ผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปสู่การผลิตและพัฒนาระบบนวัตกรรมด้านความม่ันคง 
1.4 ได้กระบวนการท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงและลดความขัดแย้ง 
1.5 ได้แนวทางหรือรูปแบบการสร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจ        

ในวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1.6 ได้แนวทางการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีจะนําไปสู่การเจรจาในการแก้ไขปัญหา         

ความขัดแย้งในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ 
2.  ด้านการต่อต้านการทุจริต 

2.1 มีองค์ความรู้ท่ีช่วยสนับสนุนการดําเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาคมและเครือข่าย
เพ่ือการต่อต้านการทุจริตท่ีสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการสร้าง
จิตสํานึกการต่อต้านการทุจริตและการปรับฐานความคิดในเรื่องประโยชน์สาธารณะ 

2.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาคม และเครือข่ายมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตมากขึ้น 
2.3 มีฐานข้อมูลบทบาทของเครือข่ายและผู้ เกี่ ยวข้องในการทํ างานต่อต้านการทุจริต             

และมีแนวทาง/เครื่องมือการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผู้เก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมความ
ร่วมมือและการระดมกําลังในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งบทบาทขององค์กรเหล่าน้ีในการ
เป็นภาคีของสํานักงาน ป.ป.ช. 

2.4 สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมและเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ผ่านการศึกษา ศาสนา  
และการประชาสัมพันธ์ 

2.5 สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและภาคประชาชนต่อต้านการทุจริตขององค์กรชุมชน 
2.6 สร้างค่านิยมสจุริตและปลูกฝงัให้เยาวชน 
2.7 มีแนวทางและวิธีการการจัดต้ังศาลชํานัญพิเศษ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ

ยุติธรรมในด้านนี้ 
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2.8 การฟ้องร้องและดําเนินคดีท่ีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพรวดเร็วและการ

พิจารณาคดีที่ทําโดยผู้พิพากษาที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีทุจริตคอร์รัปชัน 
2.9 มีฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัย/มูลเหตุ/ข้อจํากัดในการทํางานของหน่วยงานต่างๆ 

ท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน เพ่ือเช่ือมโยงการทํางานร่วมกับ ป.ป.ช. รวมถึงภารกิจ
สนับสนุนที่จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาตลอดจนการมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

2.10 มีข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจุดอ่อนและช่องโหว่ของกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ท่ีจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ 

2.11 มีแนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.12 องค์ความรู้และรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสและการเป็นพยาน 
2.13 มีความร่วมมือและประสานงานเครือข่ายเพื่อหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
2.14 แนวทางการปกป้องและคุ้มครองผู้ที่ เปิดเผยข้อมูล หรือให้เบาะแส เพ่ือความถูกต้อง       

และเป็นธรรมในการทาํหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือพลเมืองที่ดีของประเทศ  
2.15 แนวทางและข้อเสนอแนะของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.16 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและกฎเกณฑ์ของประเทศต่างๆ ในการปราบปรามการทุจริต

และการติดตามทรัพย์สินคืน 
2.17 บทวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของกฎหมายประเทศไทยซ่ึงทําให้ไม่สามารถดําเนินการ      

ได้อย่างสมบูรณ์ เช่น กฎหมายต่างประเทศ 
2.18 ข้อเสนอแนะท่ีเป็นรูปธรรมในเรื่องการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆ เพ่ือให้จัดการปัญหา

ทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.19 ความรู้เรื่องช่องทางการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเกิดจากสัญญาจ้างเหมาเบ็ดเสร็จกับรัฐ 
2.20 มาตรการ กลไก และข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายหรือระเบียบเพ่ือการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโครงการจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ 
2.21 แนวคิดในการกําหนดความพร้อมรับผิด (accountability) ของผู้เกี่ยวข้องในการใช้อํานาจ 
2.22 รายงานสถานการณ์ และรูปแบบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงสําคัญ         

ท่ีเปิดโอกาสให้มีการใช้อํานาจของรัฐมนตรี/เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการออกใบอนุญาตต่างๆ  
2.23 บทวิเคราะห์ เหตุผล/ความจําเป็น ผลกระทบ และช่องทางการทุจริตจากกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับที่มีลักษณะดังกล่าว 
2.24 แนวทางการแก้ไขกฎหมายท่ีสามารถปิดโอกาสและความเสี่ยงของการทุจริตและการพัฒนา

ระบบการแข่งขันท่ีเป็นธรรมขององค์กรเอกชนและธรรมภิบาลของภาครัฐ 
2.25 มาตรการและแนวทางการป้องกันการทุจริต หากยังมีความจําเป็นที่ ต้องใช้กฎหมาย         

และข้อบังคับท่ีให้อํานาจรัฐมนตรีในการอนุญาตคําขอต่างๆ  
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18. ประชาคมอาเซียน 

“ประชาคมอาเซียน” มีเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือเพ่ิมอํานาจต่อรอง
และขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระดับโลก รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหา
ใหม่ๆ ในระดับโลกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การทําให้กลุ่มประเทศ
สมาชิกเป็น “ครอบครัวเดียวกัน” ท่ีมีความแข็งแกร่งและมีภูมิต้านทานที่ดี โดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพ
ความเป็นอยู่ท่ีดี ปลอดภัย และสามารถทํามาค้าขายได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ท้ังน้ีประชาคมอาเซียน 
ประกอบด้วย 3 ประชาคมย่อยที่เปรียบเสมือนสามเสาหลักซ่ึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ได้แก่ 
1. ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไข

ความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพ่ือรับมือกับภัยคุกคาม
ความม่ันคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยและม่ันคง 

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอํานวยความสะดวกในการ
ติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทําให้ภูมิภาคมีความเจริญม่ังค่ัง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ 
เพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน 

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพ่ือให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิด
สังคมที่เอ้ืออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความม่ันคงทางสังคม 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการค้า การลงทุน และการดําเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ

ทุกระดับในประเทศไทยกับผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนพลัสในตลาดสินค้า
และบริการของกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียนพลัส รวมถึงในกลุ่มประเทศโลกมุสลิมด้วย 

2. เพ่ือศึกษากฎหมาย/ กฎระเบียบ / ข้อตกลง/ มาตรฐานต่างๆ ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับไทย      
และประเทศอ่ืนในอาเซียนและอาเซียนพลัส 

3. เพ่ือศึกษาการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดีขึ้นในการเลือกใช้
ทรัพยากรและการบริหารจัดการ เพ่ือนําไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีดีขึ้น 

4. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีเอ้ือต่อความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทย      
กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนพลัส 

5. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการเมืองและความม่ันคงท่ีเอ้ือต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างประเทศไทย      
กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
กรอบวิจัย 
1.  การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการค้า การลงทุน และการดําเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง

ผู้ประกอบการทุกระดับในประเทศไทยกับผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน             
และอาเซียนพลัสในตลาดสินค้าและบริการของกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียนพลัส รวมถึงในกลุ่ม
ประเทศโลกมุสลิมด้วย โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น  

1.1  สินค้ากลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ ท่ีไม่ใช่อาหาร (food and non-food 
products) ท้ังนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์ และผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

1.2  ลู่ทางการสนับสนุนการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการ SMEs  
1.3  ลู่ทางการสนับสนุนสินค้าแชมเปียนเด่น (champion products) ของประเทศไทยซ่ึงเป็นที่ช่ืน

ชอบและต้องการของนักท่องเที่ยว 
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2. การวิจัยเพ่ือศึกษากฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อตกลง/มาตรฐานต่างๆ ระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับไทย

และประเทศอ่ืนในอาเซียนและอาเซียนพลัส โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น 
2.1  การสร้างความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงมาตรฐานร่วมของอาเซียน (Mutual 

Recognition Arrangements: MRAs) 
2.2  การสร้างความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อตกลง Indonesia - Malaysia - Thailand 

Growth Triangle (IMT-GT) และ Greater Mekong Sub-region (GMS)  
2.3  มาตรฐานสินค้าต่างๆ และมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers : 

NTBs) ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าในอาเซียน 
3. การวิจัยเพื่อศึกษาการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนในการ

เลือกใช้ทรัพยากรและการบริหารจัดการ เพ่ือนําไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีดีข้ึน  
โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น 

3.1  lean production เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3.2  การปรับกระบวนการผลิตโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 
3.3  การเพ่ิมมูลค่าในการใช้ทรัพยากร 

4. การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีเอื้อต่อความร่วมมือกันระหว่าง
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนพลัส โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น 

4.1  การศึกษาวิจัยแนวทางในการอยู่ร่วมกันระหว่างประชากรพหุวัฒนธรรม 
4.2  การปฎิสัมพันธ์ในเชิงศาสนาทั้งภายในศาสนาเดียวกันและต่างศาสนา 
4.3  ชีวิตและผลงานของผู้นําทางความคิด ทางสังคม และทางวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต   

ของประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน 
5. การวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยทางการเมืองและความม่ันคงที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่าง

ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น 
5.1  ผู้นําทางการเมือง ที่มีอิทธิพลต่อการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคอาเซียน  
5.2  การรวบรวมความรู้เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในอาเซียนเพ่ือให้การศึกษาแก่สังคมไทย 
5.3  การศึกษาประชาธิปไตยในบริบทของอาเซียน 

 
ผลผลิต 
1. ต้นแบบสินค้าและบริการท่ีจะไปสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่

อาหาร เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการค้า/ การลงทุนในสินค้าและบริการท่ีผลิตโดยผู้ประกอบการไทยในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนพลัส รวมถึงในกลุ่มประเทศโลกมุสลิม 

2. แนวทางท่ีเกี่ยวข้องด้านกฎหมาย /กฎระเบียบ /ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนและอาเซียนพลัส  

3. ต้นแบบการผลิตสินค้าและบริการที่ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
โอกาสการแข่งขันของไทยในตลาดกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนพลัส 

4. ปัญหาและปัจจัยต่างๆ ทางด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ที่เอ้ือต่อความร่วมมือกันระหว่างประเทศ
ไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนพลัส 

5. ปัญหาและปัจจัยต่างๆ ทางด้านการเมืองและความม่ันคง ที่เอ้ือต่อความร่วมมือกันและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนพลัส 
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19. การบริหารจัดการการท่องเท่ียว 

วัตถุประสงค์ 
1. งานวิจัยที่นําไปสู่การจัดการการท่องเท่ียว และกิจกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือยกระดับคุณค่าและสร้าง

มูลค่าเพ่ิมจากฐานอัตลักษณ์และทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
2. งานวิจัยท่ีนําไปสู่การพัฒนาสินค้า บริการ และกลยุทธ์การตลาดสําหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง ได้แก่ จีน 

รัสเซีย ญ่ีปุ่น เกาหลี อินเดีย อินโดนีเซีย และตะวันออกกลาง  
3. งานวิจัยท่ีนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวในสาขาท่ีสร้างรายได้สูงให้กับประเทศ ได้แก่             

การท่องเท่ียวเรือสําราญ (Cruise Tourism) การท่องเท่ียวเรือยอร์ช (Yacht Tourism) การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ (Spa, Wellness, Medical Tourism) การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) การท่องเท่ียว
เพ่ือใช้จ่ายสินค้า (Shopping Tourism) การท่องเที่ยวฮาลาล (Halal Tourism) และการท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ (Nature Tourism) 

4. งานวิจัยท่ีนําไปสู่การดําเนินกลยุทธ์การตลาดแบบจิตวิญญาณ (การตลาด 3.0) ในสินค้าการท่องเท่ียว          
เชิงวัฒนธรรมเพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 

5. งานวิจัยที่นําไปสู่การบูรณาการพ้ืนท่ีท่องเท่ียวหลักเพ่ือกระจายโอกาสทางการท่องเท่ียวและสร้าง 
การพัฒนาการท่องเที่ยวท่ีย่ังยืน 

6. งานวิจัยท่ีนําไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการท่ีได้มาตรฐานในประเด็นต่างๆ  
อาทิ การจัดการระบบความปลอดภัย แรงงาน และมัคคุเทศก์ 

7. งานวิจัยที่นําไปสู่การพัฒนาเมืองท่องเท่ียวหลัก เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต สมุย พัทยา เป็นต้น ภายใต้          
ขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี 
 

กรอบวิจัย 
1. กรอบการวิจัยเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยว ท่ีวางอยู่บนฐานอัตลักษณ์

และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ท่ีนําไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือยกระดับคุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
2. กรอบการวิจัยเพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการเพ่ือกําหนดกลยุทธ์การตลาดสําหรับนักท่องเท่ียวคุณภาพสูง 

ได้แก่ จีน รัสเซีย ญ่ีปุ่น เกาหลี อินเดีย อินโดนีเซีย และตะวันออกกลาง 
3. กรอบการวิจัยเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ได้แก่         

การท่องเท่ียวเรือสําราญ (Cruise Tourism) การท่องเท่ียวเรือยอร์ช (Yacht Tourism) การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ (Spa, Wellness, Medical Tourism) การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) การท่องเท่ียว
เพ่ือใช้จ่ายสินค้า (Shopping Tourism) การท่องเท่ียวฮาลาล (Halal Tourism) และการท่องเที่ยว     
ทางธรรมชาติ (Nature Tourism) 

4. กรอบการวิจัยเพ่ือค้นหาแนวทางการสร้างสังคมสร้างสรรค์ (Creative Society) ผ่านการท่องเท่ียว      
และแนวทางการดําเนินกลยุทธ์การตลาดแบบจิตวิญญาณ (การตลาด 3.0) ในสินค้าการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม โดยบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว 

5. กรอบการวิจัยเพ่ือบูรณาการพ้ืนที่ท่องเท่ียวหลักเพ่ือกระจายโอกาสทางการท่องเท่ียวและสร้างการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน โดยเน้นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ สินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่   
และการสนับสนุนเกื้อกูลกันเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน 

6. กรอบการวิจัยเพ่ือยกระดับการจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการให้ได้มาตรฐาน อาทิ   
การจัดการระบบความปลอดภัย แรงงาน และมัคคุเทศก์   
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7. กรอบการวิจัยขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวของเมืองท่องเท่ียวหลัก เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต 

สมุย พัทยา เป็นต้น 
ขอบเขตและระเบียบวิธีวิจัย  

การวิจัยต้องเป็นการวิจัยร่วมสาขาท่ีเป็นแผนงานวิจัย และบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยเน้น
วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ท้ังหน่วยงานผู้ให้ทุน ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย         
และนักวิจัย หรือเป็นงานวิจัยท่ี ต่อยอดและขยายผลจากแผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการบริหารจัดการ             
การท่องเที่ยวในปี 2556 – 2558 ซ่ึงมีผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างชัดเจน 
ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุน (Area-Based) 

เน้นให้การสนับสนุนทุนวิจัยและดําเนินการวิจัยในพ้ืนท่ีท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ 
1. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวใน 5 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 

1.1 กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง ลําพูน        
และพะเยา 

1.2 กลุ่มท่องเท่ียวอารธรรมอีสานใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

1.3 กลุ่มท่องเท่ียวแอคทีฟ บีช ภาคตะวันออก (ฝั่งทะเลตะวันออก) ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด 

1.4 กลุ่มท่องเที่ยวรอยัลโคสต์ (ฝั่งทะเลตะวันตก) ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร        
และระนอง 

1.5 กลุ่มท่องเที่ยวอันดามัน ภาคใต้ ได้แก่ กระบ่ี พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล 
2. พ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการท่องเท่ียวสูง ประกอบด้วย 1) พัทยา 2) น่าน 3) เกาะสมุย เกาะพะงัน      และ

เกาะเต่า และ 4) กรุงเทพมหานคร 
3. พ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
 
ผลผลิต  
1. การวิจัยเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเท่ียว เพ่ือยกระดับคุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิม

จากฐานอัตลักษณ์และทรัพยากรทางวัฒนธรรม อย่างน้อย 5 เรื่อง 
2. การวิจัยเพ่ือพัฒนาสินค้า บริการ และกลยุทธ์การตลาดสําหรับนักท่องเท่ียวคุณภาพสูง อย่างน้อย 2 เรื่อง 
3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวในสาขาท่ีสร้างรายได้สูงให้กับประเทศ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
4. การวิจัยเพ่ือการบูรณาการพ้ืนท่ีท่องเท่ียวหลักเพ่ือกระจายโอกาสทางการท่องเท่ียวและสร้างการ

พัฒนาการท่องเที่ยวท่ีย่ังยืน อย่างน้อย 2 เรื่อง 
5. การวิจัยเพ่ือยกระดับการจัดการการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการให้ได้มาตรฐาน อย่างน้อย       

2 เรื่อง 
6. การวิจัยเพ่ือพัฒนาเมืองท่องเท่ียวหลัก เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต สมุย พัทยา เป็นต้น ภายใต้ขีดความสามารถ

ในการรองรับของพ้ืนที่ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
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20. มนุษยศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ 
1. สร้างความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ท่ีนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืนของสังคมไทย 
2. สร้างความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ท่ีเสริมสร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมืองที่ดี 
3. สร้างความรู้จากการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมท่ียกระดับคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืนของสังคมไทย 
 
กรอบวิจัย 
1. มนุษยศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน 

การศึกษาประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปกรรม ภาษา ปรัชญา ความเช่ือ หลักธรรมในศาสนาและคติชน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืน 
2. มนุษยศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมืองดี 

การศึกษาประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปกรรม ภาษา ปรัชญา ความเชื่อ หลักธรรมในศาสนาและคติชน 
เพ่ือเพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมืองดี 
3. การสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน 

การสร้างสรรค์ศิลปกรรมเชิงวิชาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และสุนทรียรส เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืน  
 
ผลผลิต 
1. องค์ความรู้และ/หรือผลผลิตท่ีเป็นรูปแบบจากการศึกษากระบวนการด้านมนุษยศาสตร์ ท่ีจะนําไปสู่   

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืนของสังคมไทย 
2. องค์ความรู้และ/หรือผลผลิตท่ีเป็นรูปแบบจากการศึกษากระบวนการด้านมนุษยศาสตร์ ท่ีจะนําไปสู่   

การสร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมืองที่ดี 
3. องค์ความรู้และผลงานสร้างสรรค์ท่ีเน่ืองเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมแขนงต่างๆ 
 

21. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดท่ีมีมาตรฐานทางจิตพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม        

และลักษณะของสถานการณ์ ด้านจริยธรรม ด้านความปลอดภัยและสันติสุข ด้านประชาธิปไตย          
ด้านครอบครัว และลักษณะการดํารงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใช้ในการวิจัย คัดเลือก      
และประเมินบุคคล 

๒.  เพ่ือสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับสาเหตุและผลของจิตและพฤติกรรม จริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข 
การศึกษาจุดกําเนิดของจิตและพฤติกรรมประชาธิปไตย ในครอบครัว โรงเรียน องค์การ ชุมชนและสังคม 
รวมท้ังองค์ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและผลของพฤติกรรมครอบครัวไทย และการดํารงชีพตามหลัก        
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.  เพ่ือสร้างและประเมินผลการใช้ชุดฝึกอบรมพัฒนาการเรียนการสอน และสร้างบรรยากาศทางสังคม      
ในครอบครัว โรงเรียน องค์การ ศาสนา ชุมชน และสังคม ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ความปลอดภัย   
และสันติสุข การป้องกันบรรเทาภัยธรรมชาติและการป้องกันและรับมือกับภัยภิ บั ติ ทางด้าน
ประชาธิปไตย และการดํารงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



54 
๔.  เพ่ือสร้างและประเมินหลักสูตร ต้นแบบแนวทางปฏิบัติกิจกรรมและหรือชุดฝึกอบรมพัฒนา และคู่มือ

ปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว การพัฒนาศักยภาพและทักษะให้แก่พ่อแม่ ครู อาจารย์ 
บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัว 

 
กรอบวิจัย 
๑.  การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “จริยธรรม” 

๑.1  การวิจัยเพ่ือสร้างเครื่องมือวัด และดัชนีทางจิต ดัชนีพฤติกรรม และ/หรือ ดัชนีทางสังคมต่างๆ 
ท่ีมีมาตรฐานสูง เพ่ือใช้ในงานวิจัยและงานพัฒนาจริยธรรม 

๑.2  การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในมิติต่างๆ ได้แก่ 
๑.2.๑  จริยธรรม และพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคลในแต่ละช่วงวัย 
๑.2.๒  จริยธรรมในครอบครัว องค์การ และในสังคม  
๑.2.๓  จริยธรรมเก่ียวกับการทํางานในกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ 

1.3  การวิจัยเพ่ือสร้างหลักสูตร เครื่องมือ กระบวนการการขัดเกลาทางสังคมแก่ประชาชนไทย   
ในทุกช่วงวัยเพ่ือเสริมสร้างวินัยต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

1.4  การวิจัยการสื่อสารสาธารณะเพ่ือเสริมสร้างวินัยในทุกช่วงวัยของประชากรไทย 
๒.  การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ความปลอดภัยและสันติสุข” 

2.1  การวิจัยเพ่ือสร้างเครื่องมือวัดและดัชนีท่ีมีมาตรฐานสูงทางด้านพฤติกรรมศาสตร์สําหรับใช้   
ในงานวิจัยและงานพัฒนาเกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและความสงบสุข
ของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะประเด็นความม่ันคงในเขตพ้ืนที่ชายแดน การดําเนินชีวิต   
บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามวิถีอาเซียน 

2.2  การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
2.2.1  ความปลอดภัยในภาวะวิกฤต เช่น ภาวะสูญเสียสิ่งท่ีรักหรือผิดหวัง การประสบ

ภัยพิบัติต่างๆ 
2.2.2  การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 

2.3  การวิจัยเพ่ือสร้างหลักสูตรต้นแบบกิจกรรม  ต้นแบบชุดฝึกอบรมพัฒนาและคู่มือการปฏิบัติ
เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ตนเองและสังคมในประชาชนไทยท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
เช่น กรณีเผชิญภัยพิบัติทุกรูปแบบ การขับขี่อย่างปลอดภัยของวัยรุ่นและวัยอ่ืนๆ การบริโภค
อย่างปลอดภัย การคบเพ่ือนอย่างปลอดภัย การหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทและ/หรือการใช้
ความรุนแรงและสามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี รวมถึงการสร้างชุมชนต้นแบบในการดําเนิน
ชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามวิถีอาเซียน ทั้งเขตชุมชนเมือง กลุ่มพาณิชย์   
และบริการ กลุ่มอุตสาหกรรม ชุมชนชนบท และชุมชนชาวประมง 

2.4  การวิจัยเพ่ือประเมินประสิทธิผลของโครงการพัฒนาบุคลากรและสภาวะเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย
ทางด้านต่างๆ และ/หรือโครงการสร้างความม่ันคงและสงบสุขในกลุ่มคนประเภทต่างๆ           
ในสถานการณ์ต่างๆ 

๓.  การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ประชาธิปไตย” 
3.1  การวิจัยเพ่ือสร้างเคร่ืองมือวัดและดัชนีท่ีมีมาตรฐานสูงเพ่ือใช้ในการวิจัยและในโครงการท่ี

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในระดับบุคคลและกลุ่มคน เช่น ประชาธิปไตย
ในครอบครัว ในช้ันเรียนและโรงเรียน ในองค์การ และประชาธิปไตยในชุมชนและสังคม 

3.2  การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
3.2.1  จิตพฤติกรรมประชาธิปไตยในแต่ละช่วงชีวิต 
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3.2.2  จิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตย 
3.2.3  จิตพฤติกรรมการนําเอาหลักการประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจําวัน 
3.2.4  จิตพฤติกรรมประชาธิปไตยในแต่ละสถาบันทางสังคมและการนําไปใช้ 

3.3  การวิจัยเพ่ือสร้างหลักสูตรต้นแบบ กิจกรรมต้นแบบ ชุดฝึกอบรมพัฒนาและคู่มือการปฏิบัติ  
ในการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยต้ังแต่วัยเด็ก การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ           
และป้องกันแก้ไขการทุจริต คอร์รัปช่ัน และประพฤติมิชอบในระดับต่างๆ รวมถึงการใช้สิทธิ
และเสรีภาพที่เหมาะสม อาทิ การใช้สิทธิเลือกต้ัง การแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม      
ในกระบวนการพัฒนาชุมชน และการเมืองในระดับฐานราก 

3.4  การวิจัยเพ่ือประเมินผลโครงการพัฒนาจิตพฤติกรรมประชาธิปไตย พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาประชาสังคมประชาธิปไตยเพ่ือการปรับปรุงโครงการให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๔.  การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ครอบครัว” 
4.1  การวิจัยเพ่ือสร้างเครื่องมือวัด และดัชนี ท่ีมีมาตรฐานสูง เพ่ือใช้ในการวิจัยและในโครงการ   

ท่ีเกี่ยวข้องกับจิตพฤติกรรมครอบครัว 
4.2  การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ คือ 

4.2.1  พฤติกรรมของครอบครัวไทย 
4.2.2  เหตุและผลของพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลในครอบครัว 
4.2.3 การส่งเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของคนในครอบครัว 

4.3  การวิจัยเพ่ือสร้างหลักสูตร ต้นแบบกิจกรรม ต้นแบบชุดฝึกอบรมพัฒนา และคู่มือการปฏิบัติ
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และพัฒนาจิตพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว 
โดยเฉพาะกรณีครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวของสตรีเยาวชนที่ขาดความพร้อมในการต้ังครรภ์
และมีบุตร และครอบครัวที่มีภาวะพ่ึงพิง เช่น ครอบครัวที่ผู้สูงอายุและเด็กต้องดูแลกันและ
กัน ครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ป่วยท่ีมีอาการทางจิต พฤติกรรม และ/หรือ สติปัญญา ครอบครัว  
ท่ีมีสมาชิกออกมาเร่ร่อนขอทานเป็นอาชีพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและทักษะให้กับ
บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัว  

4.4  การวิจัยเพ่ือประเมินผลโครงการพัฒนาจิตพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว 
๕.  การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “การดํารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

5.1  การวิจัยเพ่ือสร้างเครื่องมือวัด และดัชนีทางจิต ดัชนีพฤติกรรม และหรือ ดัชนีทางสังคมต่างๆ 
ท่ีมีมาตรฐานสูง เพ่ือใช้ในงานวิจัยและงานพัฒนา 

5.2  การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
5.2.1  จิตพฤติกรรมในการดํารงชีวิตของคนไทยทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
5.2.2  แรงจูงใจในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2.3  การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในแต่ละช่วงวัย 

5.3  การวิจัยเพ่ือสร้างหลักสูตร ต้นแบบกิจกรรม ต้นแบบชุดฝึกอบรมพัฒนา และคู่มือการปฏิบัติ
ในการพัฒนาบุคคลและชุมชนที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือพัฒนาจิตพฤติกรรมการดํารงชีพตาม
หลักปรัชญาของเเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก วัยรุ่น วัยทํางานช่วงต้น กลุ่มสาขา
อาชีพ แรงงานนอกระบบ รวมถึงกลุ่มบุคคลไร้ที่พ่ึง เร่ร่อนขอทาน 

5.4  การวิจัยเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร ต้นแบบกิจกรรม ต้นแบบชุดฝึกอบรมพัฒนา 
และคู่มือการปฏิบัติในการพัฒนาจิตพฤติกรรมการดํารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ผลผลิต 
1. ได้เครื่องมือวัดท่ีมีมาตรฐานสูง เพ่ือใช้วัดจิตพฤติกรรมของบุคคล ในด้านจริยธรรม ความปลอดภัย      

และสันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และการดํารงชีพตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง         
และลักษณะของสถานการณ์ในครอบครัว หัองเรียน โรงเรียน องค์การ ชุมชนและสังคม เพ่ือใช้จําแนก 
และหรือใช้ประเมินเพ่ือการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมของบุคคล ในด้านจริยธรรม ความปลอดภัย  
และสันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และการดํารงชีพตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการตอบคําถามสําคัญว่า จะต้องพัฒนาจิตพฤติกรรมที่สาเหตุอะไรบ้าง และมี
วิธีการพัฒนาสาเหตุแต่ละประการอย่างมีประสิทธิผลสูงอย่างไรบ้าง เพ่ือใช้ในการพัฒนาจิตพฤติกรรมของ
บุคคลในด้านจริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และการดํารงชีพตามหลัก
ปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีหลักวิชาการข้ันสูง เหมาะสมที่จะใช้ในการพัฒนาคนและสังคมไทย 

3. ได้ชุดฝึกอบรม หลักสูตร วิชา วิธีปฏิบัติ รูปแบบการดําเนินการ เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาจิตพฤติกรรม
ของบุคคลในองค์การท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาจิตพฤติกรรมของบุคคลใน
ด้านจริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และการดํารงชีพตามหลักปรัชญา
ชองเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

 
ท้ังนี้มีข้อกําหนดแนวทางการพิจารณาข้อเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยท่ีมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ก่อนเป็นอันดับแรก 
1. ประเภทการวิจัย (research type) เป็นการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม หรือการวิจัยเพ่ือการพัฒนา

จิตพฤติกรรมแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ การศึกษา 
จิตวิทยา และสังคมวิทยา มีการประมวลเอกสารท่ีทันสมัยมีมาตรฐาน นําไปกําหนดสมมุติฐานวิจัยท่ีมีตัว
แปรมากกว่าสองตัว และมีนิยามปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัยชัดเจน ท้ังนี้อาจเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
หรือการวิจัยผสมวิธี (mixed-method research) แบบการวิจัยเชิงปริมาณท่ีเสริมด้วยการวิจัยเชิง
คุณภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ท้ังน้ีควรมีการบูรณาการทีมนักวิจัยจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
วิจัยด้วย  

ท้ังน้ีหากข้อเสนอการวิจัยเป็นประเภทการวิจัยเพ่ือการพัฒนา ในการเสนอแผนงานหรือโครงการวิจัย 
อาจเสนอเป็นการวิจัยในปีท่ี 1 และเสนอเป็นการพัฒนาในปี ต่อไป แต่การอนุ มัติแผนงานหรือ
โครงการวิจัยในปีต่อไปขึ้นอยู่กับผลการวิจัยในปีที่ 1 

2. รูปแบบการวิจัย (research approach) เป็นแบบการวิจัยความสัมพันธ์เปรียบเทียบท่ีมีการควบคุมให้
ตอบคําถามวิจัยได้อย่างมีความตรงสูง หรือแบบการวิจัยเชิงทดลองท่ีมีกลุ่มควบคุมและกลุ่มเปรียบเทียบ 
โดยมีตัวแปรจัดกระทําต้ังแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป หรือแบบการวิจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีปัจจัยเชิงเหตุ
หลายด้าน และมีตัวแปรประเภทส่งผ่านหรือตัวแปรสื่อ (mediating variables) และ/หรือ ตัวแปรกํากับ 
(moderating variables) ท่ีครอบคลุมตามทฤษฎี  

3. แบบการวิจัย (research design) และวิธีดําเนินการวิจัย (research method) มีมาตรฐานตาม
หลักการวิจัย กล่าวคือ  

3.1  ด้านการออกแบบการเลือกตัวอย่างวิจัย ต้องมีขนาดใหญ่แต่ไม่ใหญ่มากจนทําให้เกิดปัญหา
การมีนัยสําคัญทางสถิติ (statistical significance) แต่ขาดนัยสําคัญทางปฏิบัติ (practical 
significance) และตัวอย่างควรได้มาโดยการสุ่ม รวมทั้งมีการจัดตัวอย่างเข้ากลุ่มแบบสุ่ม 
(random assignment) ในการวิจัยเชิงทดลอง   
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3.2  ด้านการออกแบบตัวแปรจัดกระทํา ต้องสร้างเทคโนโลยีใหม่เพ่ือการพัฒนา อันมีผลการวิจัย

รองรับสนับสนุนว่าเป็นประโยชน์กับประชากรกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย และการออกแบบ
การสร้างเครื่องมือ ต้องมีการสร้างเครื่องมือวัดใหม่หลายชุด และมีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน
การวัดทางจิตมิติ  

3.3  ด้านการรวบรวมข้อมูล มีการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่มีวิธีการดําเนินงานชัดเจนให้ได้
ข้อมูลท่ีมีคุณภาพ และ  

3.4  ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลว่าไม่ผิดข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติวิเคราะห์ 
ใช้สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงมากกว่าหนึ่งวิธี ท่ีสามารถให้ผลสรุปตามวัตถุประสงค์การววิจัยได้อย่าง
ชัดเจน และมีการตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง  

4. ผลการวิจัย (research results) ได้ผลการวิจัยท่ี เป็นประโยชน์ ท้ังด้านการเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่         
ทางวิชาการ และทางปฏิบัติที่ประยุกต์ได้จริง และ/หรือมีผลการวิจัยที่นําไปสู่การปรับปรุงแนวคิดทฤษฎี
อันนําไปสู่การปฏิบัติแนวใหม่ โดยอาจนําเสนอผลการวิจัยเพ่ือรับการพิจารณาตรวจสอบจากผู้ใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา 

 

22. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างกลไกในการดําเนินงานของหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้องในการจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง                

ท้ังระดับประเทศ ระดับลุ่มแม่นํ้าและระดับพ้ืนท่ีให้เป็นเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือลดปัญหานํ้าเน่าเสีย อุทกภัย และการขาดแคลนนํ้าในทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขตการวิจัย 

 โจทย์เชิงพ้ืนที่บริเวณลุ่มน้ําชีบน  และลุ่มนํ้าสาขาย่อย 
 แบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM) ขนาดความละเอียดจุดภาพ 

5 เมตร  
 ถ้าเป็นงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีจะต้องนําเสนอผลของการวิจัยในรูปแบบของแผนที่เชิงตัวเลข  

(Digital map) ของกรมแผนท่ีทหาร มาตราส่วน 1 : 50,000  
 
กรอบวิจัย 
1. การวิจัยพื้นฐานและต้นน้ํา 

1.1 การศึกษาวิจัยด้านชลศาสตร์ (วิจัยศาสตร์ด้านการไหลของน้ํา การระบายน้ํา การควบคุมนํ้า 
การวัดความเร็วของกระแสนํ้า การวัดปริมาณนํ้า และคุณสมบัติของการไหล เป็นต้น) 

1.2 อุทกวิทยา (วิจัยด้านการเกิด การเคลื่อนท่ี การหมุนเวียนและการแผ่กระจายของน้ําบนผิวดิน
และใต้ดิน การเกิดนํ้าท่า การซึมลงดินของนํ้า ช้ันหินอุ้มนํ้า รวมถึงคุณสมบัตินํ้าทางฟิสิกส์ 
และเคมี) 

1.3 อุตุนิยมวิทยา (วิจัยด้านพยากรณ์อากาศ กระบวนการของสภาพอากาศ ปริมาณนํ้าฝน เป็นต้น) 
1.4 น้ําใต้ดิน (วิจัยด้านนํ้าในช้ันดินต่างๆ ) 
1.5 เทคโนโลยีใหม่/เครื่องมือ (อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตอบสนองความ

ต้องการใช้ได้ทุกด้าน) 
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1.6 แผนท่ีเส้นช้ันความสูง ท่ีมีนัยสําคัญ หรือ ความละเอียด ซ่ึงสามารถตอบสนอง การจัดการ 

น้ําท่วม นํ้าหลาก และ ระบบระบายน้ํา ในทุกภูมิภาคของประเทศ 
1.7 สารบบแหล่งน้ําของประเทศ แหล่งกําเนิด  ปริมาณ  และคุณค่าของแหล่งน้ําน้ันๆ ฯลฯ 
1.8 การศึกษาและประเมินปริมาณนํ้าท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ําต่างๆ ในลุ่มนํ้าชีตอนบน เช่น       

อ่างเก็บน้ําห้วยหลวง เขื่อนอุบลรัตน์ และอ่างเก็บน้ําต่างๆ ในลุ่มน้ําย่อย 
2. การบริหารความเส่ียงจากน้ํา 

2.1 การวิจัยในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้า 
2.1.1 รูปแบบ และการพัฒนาแหล่งน้ําท่ีเหมาะสม 
2.1.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายนํ้าใหแ้กพ้ื่นท่ีท่ียังขาดแคลนนํ้า 
2.1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ําเพ่ือการปลูกข้าว 
2.1.4 การจัดลําดับความสําคัญและปริมาณการจัดสรรน้ําในฤดูแล้ง 
2.1.5 การจัดรูปแบบและชนิดพืชที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ 
2.1.6 การพัฒนาระบบการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ได้หลายคร้ัง 

2.2 การวิจัยการแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
2.2.1 การป้องกันและฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ีต้นนํ้าให้คงสภาพนิเวศสมบูรณ์ 
2.2.2 การพัฒนาพ้ืนที่รับนํ้าท่วม (แก้มลิง) เพ่ือป้องกันน้ําท่วมพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลัก 
2.2.3 การป้องกันและการจัดการพ้ืนที่ท่ีถูกนํ้ากัดเซาะตลิ่ง 
2.2.4 การปรับปรุงรปูแบบการเกษตรและการใช้พ้ืนท่ีเกษตรรับนํ้านอง 
2.2.5 การพัฒนาเคร่ืองมือ การตรวจวัดและการเตือนภัยนํ้าท่วมและดินถล่ม 
2.2.6 การพัฒนาวิธีการบริหารความเสี่ยงภัยจากนํ้าท่วม 
2.2.7 การวิเคราะห์ผลดี – ผลเสีย จากสภาวะน้ําท่วม เพ่ือนําไปสู่การจัดการอย่างย่ังยืน 

2.3 การวิจัยการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพนํ้า 
2.3.1 การฟ้ืนฟูคุณภาพนํ้าในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าวิกฤติและเร่งด่วน ประกอบด้วย 

 การจัดการนํ้าเสียชุมชน 
 การจัดการนํ้าเสียการเกษตร 
 การจัดการนํ้าเสียอุตสาหกรรม 
 อิทธิพลของกากตะกอนอ้อยต่อการปรับปรุงดินเค็มและผลผลิตข้าว 
 การศึกษาผลดี-ผลเสียของกรณีนํ้าเค็มรุกคืบ 

2.3.2 การกํากับและควบคุมการระบายของเสียและนํ้าเสียจากแหล่งกําเนิดโดยการ
บังคับใช้กฎหมาย   

2.4 การวิจัยการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังและการสร้างแนวป้องกัน โดยการใช้ธรรมชาติ  
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะแบบไม่ใช้โครงสร้าง การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังโดยใช้
โครงสร้างทางวิศวกรรม การใช้มาตรการควบคุมทางกฎหมาย และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ชายฝั่งให้เหมาะสม 

2.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรและสิ่งก่อสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับน้ํา 
2.5.1 การแก้ไขปัญหาเขื่อนแตกร้าว 
2.5.2 การประยุกต์ใช้ตะกอนกรวดทรายท้องนํ้าสําหรับการก่อสร้างเขื่อน 
2.5.3 เกณฑ์/วิธีการบริหารฝายทดนํ้าแบบต่อเนื่อง 
2.5.4 ปริมาณนํ้าท่ีต้องรักษาไว้ตํ่าสุดในแต่ละจุดเฝ้าระวัง 
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2.5.5 การควบคุมกําจัดวัชพืชน้ํา 
2.5.6 การออกแบบโครงสร้างสําหรับการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งเก็บกักนํ้า ระบบระบายน้ํา 

ฯลฯ ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.5.7 การป้องกันการพังลายของดินเน่ืองจากปริมาณน้ํ าฝนในล่ฎมน้ําชีตอนบน         

และการป้องกันการพังทลายของดินตามแนวริมตลิ่งของลํานํ้า 
2.5.8 การกํากับและควบคุมการรุกล้ําลําน้ํา   

2.6 การบูรณาการงานวิจัยเพ่ือลดความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ํา 
2.6.1 การประเมินนํ้าต้นทุน (Virtual Water / Water Footprint Assessment) 
2.6.2 การพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร และ องค์ความรู้ด้านทรัพยากรนํ้า 
2.6.3 ระบบการติดต่อสื่อสารกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงแก้ปัญหา

สถานการณ์ฉุกเฉิน และ การบริหารจัดการในสภาวะปรกติ 
2.6.4 องค์ความรู้เข้าใจง่าย และเข้าถึงง่าย ฯลฯ 
2.6.5 การประเมินการใช้ประโยชน์ /บริการ จากระบบนิเวศน์ (Eco System Service 

assessment)ซ่ึงมีนํ้าเป็นปัจจัยสําคัญของระบบ 
2.6.6 การศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงท่ีดินท่ีมีผลกระทบกับทรัพยากรนํ้าผิวดิน

และนํ้าใต้ดิน ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
2.6.7 การบูรณาการนโยบายของชาติ เพ่ือการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การใช้น้ําเพ่ือการ

เกษตรกรรม  การใช้น้ําเพ่ือการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.6.8 การศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดนของทรัพยากรน้ํา 
2.6.9 การผันน้ําข้ามลุ่มน้ํา(เฉพาะลุ่มน้ําในขอบเขตของไทย) : ผลดี-ผลเสียต่อสภาวะ

ทางสังคม-เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
2.6.10 การศึกษาเพ่ือประเมินสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าท่ีจะได้รับ

ผลและหรืออิทธิพลทั้งในเชิงบวกและลบ จากการเข้าสู่ระบบประชาคมเศรษฐกิจ 
ASEAN (AEC)  

2.6.11 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2.6.12 การบูรณาการงานวิจัยเพ่ือกําหนดจุดคุ้มทุนในบริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
2.6.13 การบูรณาการข้อมูลเพ่ือนําไปสู่การบริหารจัดการนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.6.14 การต่อยอดงานวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
3.1 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เป็นการรณรงค์ 

และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจในการจัดการนํ้าเสียชุมชน เกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรม 

3.2 เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรในการบริหารจัดการ 
3.3 กฎระเบียบการจัดการองค์กร 

 
ผลผลิต 
1. ฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรนํ้า ท่ีมีความครบถ้วน ทันสมัย  
2. ข้อมูลพ้ืนฐานและต้นนํ้าด้านชลศาสตร์ อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา และนํ้าใต้ดิน 
3. เทคโนโลยีใหม่/เครื่องมือ ท่ีทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการ 
4. แนวทางและนโยบายเพ่ือการป้องกันและฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ีต้นนํ้าให้คงสภาพนิเวศสมบูรณ์ 
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5. รูปแบบและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายนํ้าให้แก่พ้ืนท่ีท่ียังขาดแคลน 
6. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํ้าเพ่ือประโยชน์ต่างๆ 
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน มีความรู้และความเข้าใจ รวมท้ังมีส่วนร่วม ในการจัดการนํ้า

เสียชุมชน การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
 

23. ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและฐานข้อมูลสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้ใช้องค์ความรู้ในการใช้
ประโยชน์ อนุรักษ์ เสริมสร้าง และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนและสอดรับกับ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมถึงการนําองค์ความรู้มาขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือนําไปสู่การยกระดับความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค   
และการใช้องค์ความรู้ในการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติและอุบัติภัยอย่างทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ 

2.  เพ่ือลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงและสามารถธํารงรักษาระบบนิเวศ ชนิดพันธ์ุ 
แหล่งพันธุกรรมที่สําคัญ และคุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเกี่ยวข้องไว้ได้       
อย่างยั่งยืน 

3.  เพ่ือศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นไปตามหลักการการเข้าถึงและการ
แบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม 

4.  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีพฤติกรรมการ
บริโภคที่เหมาะสม และมีส่วนร่วมตามบทบาทและหน้าท่ีที่เหมาะสม 

 
กรอบวิจัย 

ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระท่ีมีความจําเป็น
เร่งด่วนเพ่ือนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ โดยมีกรอบการวิจัยดังน้ี 
1.  การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ 

รวมถึงชนิดพันธุ์และพันธุกรรมที่มีผลต่อชุมชนท้องถ่ินและชุมชนเมืองเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
และให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้น 

1.1 การวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ย่ังยืน โดยเฉพาะชนิดพันธ์ุท่ีถูกคุกคาม ฐานทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และการพ่ึงพาอาศัย
ในระบบนิเวศ โดยการวิจัยเน้นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 

1.2 การวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดับพ้ืนท่ี ท้องถิ่น และชุมชน รวมถึงถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้     
ในระดับพ้ืนที่ 

1.3 การวิจัยพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีการเช่ือมโยงฐานทรัพยากร
ในระดับพ้ืนท่ีโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อาทิ เยาวชน ชุมชน โรงเรียน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการในพระราชดําริ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงาน  
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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2. การวิจัยเก่ียวกับสาเหตุและผลกระทบ กระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม 

โดยเน้น 
2.1 การวิจัยเพ่ือการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมและของเสีย รวมท้ังการใช้ความหลากหลายทาง

ชีวภาพเพ่ือการบําบัดมลพิษจากกิจกรรมภาคเกษตร อุตสาหกรรมและชุมชน หรือภาคบริการ 
อาทิ จุลินทรีย์และสัตว์ (บําบัดชีวภาพ) พืชบําบัด (สาหร่าย แฝก และพืชพ้ืนเมือง) 

2.2 การวิจัยเพ่ือการฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ขั้นวิกฤตและในพ้ืนที่วิกฤต เช่น แหล่งนํ้า     
และพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของน้ํามัน (Oil spill) เหมืองแร่เก่า พ้ืนที่ดินเค็ม 
และพ้ืนท่ีปนเปื้อนมลพิษ 

2.3 การวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการป้องกันการเกิดมลพิษและบําบัดมลพิษ รวมท้ัง
การนําของเสียไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การผลิตพลังงาน การทําปุ๋ย รวมถึงการวิจัยการลด
การใช้สารเคมีและการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2.4 การวิจัยและพัฒนาแบบจําลองคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม         
อย่างเป็นระบบ 

3.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้น 
3.1  การวิจัยเสริมสร้างสมรรถนะในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์และการแบ่งปันผลประโยชน์  

จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 
3.2  การวิจัยเพ่ือสร้างฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ของระบบนิเวศระดับท้องถิ่น     

และเช่ือมโยงจนถึงระดับภูมิภาค 
3.3  การวิจัยด้านกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายและแนวทางท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม และ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
3.4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างจิตสํานักและความตระหนัก

เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย   
ทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เพ่ือไปสู่การบริโภคที่ย่ังยืน 

3.5  การวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ   
ท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงกับประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียน 

 
ผลผลิต 
1. ผลการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพในภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ท่ีเป็นองค์ความรู้แก่ประชาชน 
2.  หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชนสามารถใช้ผลการศึกษาวิจัย           

ด้านสิ่งแวดล้อมได้และสามารถประยุกต์ใช้ผลการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับภาครัฐ เอกชน 
ชุมชนและภาคการศึกษาทุกระดับได้อย่างเป็นรูปธรรมและย่ังยืน 

3. นําผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ รักษา
ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน 
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24. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความม่ันคงทางด้านอาหาร พลังงาน และทุนธรรมชาติ (Nature Capital) ในการรักษา

สวัสดิการสังคมท้ังด้านคุณภาพชีวิต ระบบนิเวศท่ีดีขึ้น และสามารถเผชิญและปรับตัวจากความเสี่ยง    
จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการร่วมมือกับนานาชาติในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยเฉพาะการกําหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ความม่ันคง
ทางอาหาร และความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาและการแข่งขันโดยอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนตํ่า  

 
กรอบวิจัย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมการวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของกระบวนการ
ป้องกันและแก้ไขที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย โดยเน้นเรื่องสําคัญและจําเป็นแก้ปัญหาเร่งด่วน รวมถึง  
ในการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ ซ่ึงอาจแบ่งออกได้เป็น 4 กรอบการวิจัยดังน้ี  
1. พัฒนาเคร่ืองมือ ระบบ กลไก และแบบจําลองที่เก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate change modeling) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจระดับนโยบาย โดยเน้น 
1.1 การวิจัยและพัฒนาแบบจําลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับพ้ืนที่ ระดับประเทศ 

หรือระดับภูมิภาค ซ่ึงอาจเป็นการย่อส่วนจากแบบจําลองในระดับโลก 
1.2  การวิจัยและพัฒนาแบบจําลองและกลไกผลกระทบด้านสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ          

และสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
1.3  การวิจัยและพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์หรือระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) สําหรับ

ประเมินความเปราะบางหรือความเส่ียงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบผลผลิต
ขั้นพ้ืนฐาน (Primary production) หรือระบบนิเวศ  

1.4  การวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ (Decision support system)      
ในการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ 

1.5  การวิจัยเพ่ือสนับสนุนการจัดทําฐานข้อมูลด้านการปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจก      
ของประเทศ เพ่ือบริหารจัดการและจัดทําบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (Greenhouse 
Gas Inventory) 

1.6  การวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบจําลองและระบบการคาดการณ์เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ อาทิ ภัยพิบัติจากพายุ อุทกภัย และภัยแล้ง เป็นต้น 

2. การลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ื อรองรับการเป ล่ียนแปลงสภาพภูมิ อากาศ  (Climate change 
mitigation) จากภาคส่วนต่างๆ โดยเน้น 

2.1  การวิจัยและพัฒนาการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมด้านการเกษตร อาทิ การเพาะปลูก         
ปศุสัตว์ เป็นต้น  

2.2  การวิจัยและพัฒนาการเก็บกักคาร์บอนโดยอาศัยชีวภาพ และมีประโยชน์ต่อชุมชน เช่น      
การใช้ถ่านและปุ๋ยชีวภาพเพ่ือปรับปรุงดินสําหรับการเก็บกักคาร์บอนและเพ่ิมความชุ่มนํ้า  
ของดิน การวิจัยชนิดของไม้โตเร็วในสภาพพ้ืนที่แห้งแล้งและกันดาร สําหรับเก็บกักคาร์บอน 
และเพ่ือประโยชน์ในการใช้เป็นเช้ือเพลิง biomass หรือผลิตภัณฑ์ไม้ รวมทั้งการวิจัยและ
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พัฒนาการเก็บกักคาร์บอนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การศึกษาศักยภาพใช้ระบบดัก
จับ CO2 จากโรงไฟฟ้า โดยใช้ photobioreactor เพ่ือผลิตสาหร่ายสําหรับ biodiesel 

2.3  การวิจัยและพัฒนาแนวทางหรือมาตรการท่ีเหมาะสมในการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาค
พลังงานและภาคการขนส่งของประเทศไทย 

3. การปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change adaptation) โดยเน้น 
3.1 การวิจัยผลของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสุขภาพและอนามัยของคนและสัตว์ อาทิ 

การระบาดของศัตรูพืช/สัตว์ รวมถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบลดความเครียดของสัตว์        
ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์แบบหนาแน่น  

3.2  การวิจัยเพ่ือสร้างการปรับตัวในภาคการเกษตรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น 
อาทิ การวิจัยชนิดของพันธ์ุพืชชนิดใหม่ท่ีทนต่ออุณหภูมิบรรยากาศที่สูงขึ้น ทนความแห้งแล้ง 
น้ํามาก และฤดูการเจริญที่สั้นลง รวมทั้งการวิจัยท่ีเกี่ยวกับความเช่ือมโยงในภาคเกษตรและ
ภาคท่ีเกี่ยวข้อง 

3.3  การวิจัยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศท่ีมีความเปราะบาง 
อาทิ ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งระบบนิเวศนํ้าจืด ผลกระทบของความเป็นกรด  
ในนํ้าทะเลต่อระบบนิเวศทางทะเล การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ําทะเลในบริเวณปากแม่น้ํา      
และชายฝั่ง เป็นต้น รวมถึงวิจัยเพ่ือนําไปสู่การวางนโยบายและกลยุทธ์การปรับตัวของการ
ประมงทะเลและประมงนํ้าจืด  

4. การวิจัยการจัดการองค์ความรู้และสร้างความตระหนักที่ เก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

4.1 การวิจัยที่สนับสนุนการวางผังเมือง การวางแผนชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินและการอยู่อาศัย     
การออกแบบอาคารและการใช้วัตถุก่อสร้างท่ีสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4.2  การวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างจิตสํานึกและความตระหนัก     
แก่ชุมชนเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า    
และปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4.3  การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียน
ทุกระดับช้ัน 

 
ผลผลิต 
1. มีผลการวิจัยท่ีเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น สามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติและแก้ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  มีการนําผลการวิจัยด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การแก้ไข
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติต่างๆ แบบบูรณาการได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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25. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาสนับสนุนโครงการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (ท้ังนี้ ความหลากหลายทางชีวภาพให้หมายรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพด้วย) ในลักษณะวิจัยเชิงบูรณาการ วิจัยแบบมุ่งเป้า และเป็นฐานข้อมูลทรัพยากร
ของประเทศทุกระดับให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆ 
ท้ังในเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ย่ังยืน ให้การบริหารการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความ
หลากหลายทางชีวภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างงานวิจัยท่ีจะเป็นประโยชน์โดยตรง      
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพท้ังในระดับชุมชน  ระดับวิสาหกิจชุมชน  (Community 
Enterprise) ระดับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small and Medium Enterprise, SME) จนถึง
ระดับอุตสาหกรรมของประเทศ    

2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ต้ังแต่ขั้นตอนการสร้างข้อเสนอ
โครงการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
กรอบวิจัย 

กรอบการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ
ครอบคลุม 6 กรอบหลัก คือ 
1. การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรมชนิดใหม่ในทุก

ระดับ  
1.1 การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือการพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่หรือธุรกิจแนวใหม่  
1.2 การวิจัยการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรมที่เป็น

การสร้างหรือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันหรือสร้างความได้เปรียบ  
1.3 การวิจัยค้นหากลุ่มธุรกิจชีวภาพของประเทศไทยที่ มีศักยภาพและสามารถพัฒนาเพ่ือ 

การแข่งขันในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ และการเพ่ิมมูลค่าของชีวมวลท้องถิ่นในเชิง
พาณิชย์ การสกัดสารเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

2. การวิจัยด้านการตลาด และการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากความหลากหลายทางชีวภาพ
และทรัพยากรในชุมชน/ท้องถ่ิน  

2.1 การวิจัยมูลค่าทางเศรษฐกจิและรูปแบบการค้า รวมท้ังการพัฒนาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  
2.2 การวิจัยทิศทางการตลาดของการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 

และทรัพยากรพันธุกรรมของประเทศไทย  
2.3 การวิจัยกลุ่มธุรกิจชีวภาพที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาเพ่ือการแข่งขันในระดับนานาชาติ  

3. การวิจัยโดยใช้ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 
การวิจัยคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผลต่อการท่องเที่ยว เช่น ชนิดพันธ์ุใหม่ ปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติท่ีเกิดจากความหลากหลายทางชีวภาพ หรือการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงมีการ
จัดทําสื่อเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนของเทคนิควิธีการเก็บรักษาสายพันธุ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  
4.1 การวิจัยเพ่ือพัฒนา เพ่ิมอายุการเก็บรักษาให้ยาวและ/หรือให้มีเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตสูง        

ใช้พ้ืนท่ีการเก็บรักษาน้อย ลดต้นทุน และคงคุณภาพที่ต้องการ 
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4.2 การพัฒนาสายพันธ์ุและการผลิตของอุตสาหกรรมฐานชีวภาพเพ่ือมุ่งสู่การลดต้นทุน  

5.  การวิจัยเพื่อการสร้างระบบและฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ 
และการจัดการองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Economy) ของประเทศ 

5.1 การวิจัยในทุกระดับการผลิตต้ังแต่ระดับชุมชน วิสาหกิจขนาดย่อมถึงกลาง และระดับ
อุตสาหกรรม เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถเป็นท่ีพ่ึงพิงและประกอบการตัดสินใจของภาครัฐ 
และ ภาคธุรกิจ ในด้านการค้า การลงทุน ในธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biodiversity-based Business) ของไทย  

5.2 การวิจัยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community, AC) 
และนานาชาติ 

6.  การวิจัยเพ่ือสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบ ข้อกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อกําหนด 
ระเบียบ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้ความสําคัญกับกลุ่มประเทศใน
ประชาคมอาเซียน และประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ 
การวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน การร่วมทุน และ การสร้างธุรกิจฐานความหลากหลายทาง

ชีวภาพของกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน และประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ 
 
ผลผลิต 
1. ได้รูปแบบ วิธีการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ     

และทรัพยากรพันธุกรรม ซ่ึงจะเป็นการสร้างหรือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือสร้าง     
ความได้เปรียบ  เพ่ือค้นหากลุ่มธุรกิจชีวภาพของประเทศไทยท่ีมีศักยภาพและสามารถพัฒนา             
เพ่ือการแข่งขันในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ 

2. ได้รูปแบบ วิธีการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ในการวิจัยด้านการตลาด 
และการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรในท้องถิ่น    
ในกลุ่มธุรกิจชีวภาพที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาเพ่ือการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

3. ได้รูปแบบ วิธีการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ในการวิจัย เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและลดต้นทุนของเทคนิควิธีการเก็บรักษาสายพันธ์ุความหลากหลายทางชีวภาพ และสาร
พันธุกรรม ให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถลดต้นทุน เพ่ิมอายุการเก็บรักษาให้ยาวและ/หรือ              
ให้มีเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตสูง โดยใช้พ้ืนท่ีการเก็บรักษาน้อย และยังคงคุณภาพท่ีต้องการ 

4. ได้รูปแบบ วิธีการวิจัยเพ่ือการสร้างระบบและฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงเศรษฐกิจของความหลากหลาย   
ทางชีวภาพ รวมทั้ งการจัดการองค์ความรู้ ท่ี เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Economy)          
ของประเทศโดยรวมในทุกระดับการผลิต ต้ังแต่ระดับชุมชน วิสาหกิจขนาดย่อมถึงขนาดกลาง และระดับ
อุตสาหกรรม 

5. ได้ข้อมูลการวิจัยและความรู้จากการศึกษาวิจัยด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ และที่เกี่ยวข้องกับ การค้า การลงทุน การร่วมทุน และ การสร้างธุรกิจชีวภาพของ
ประเทศและเช่ือมโยงกับประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียน 

6. ได้รูปแบบและผลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพอย่าง 
มีประสิทธิภาพทั้งในประเทศ ตลอดจนเช่ือมโยงและแข่งขันกับต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดสู่เชิง
พาณิชย์ได้ 
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แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต์ ใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และอุตสาหกรรม 

1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพ ลดต้นทุนของกระบวนการการผลิต ตลอดจน

ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ดังน้ี 
1. การใช้นาโนเทคโนโลยีในการพัฒนาพลังงานทดแทน การผลิตวัสดุพ้ืนฐานในระดับนาโนเมตรด้วยเทคนิค

ต่างๆ การผลิตวัสดุนาโนเพ่ือสุขภาพ การแพทย์ การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมมูลค่า       
ของผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงาม 

2. การผลิตและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์พ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการผลิตวัสดุนาโนสําหรับใช้ในห้องปฏิบัติการด้าน
นาโนเทคโนโลยีในราคาที่ถูกลงและมีใช้อย่างกว้างขวางการพัฒนาบุคลากรด้านนาโนเทคโนโลยี           
ให้สามารถพัฒนาเคร่ืองมือใช้เองและซ่อมแซมเคร่ืองมือได้ 

3. การพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมโลหะ 
ยานยนต์ ไฟฟ้า อาคาร สี กระจก และเฟอร์นิเจอร์ 

4. การพัฒนาวัสดุนาโนเพ่ือการป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย ปรับปรุงคุณภาพนํ้าสําหรับบริโภคอุปโภค 
การบําบัดน้ําเสียรวมถึงผลกระทบจากการใช้วัสดุนาโนต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

5. การพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพ่ือการรักษาความม่ันคงและป้องกันประเทศ 
6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีย่ังยืนสําหรับการวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี และการ

พัฒนาวัสดุนาโนของกรอบการวิจัยหัวข้อท่ี 1-12  
 

กรอบวิจัย 
1. การวิจัยและพัฒนาโดยใช้นาโนเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานทดแทน เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ พลังงาน  

จากชีวมวล เซลล์เช้ือเพลิง Super capacitors, Smart materials สําหรับใช้เป็น Heat insulation 
2. การวิจัยและพัฒนาการผลิตวัสดุพ้ืนฐานในระดับนาโนเมตร ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น  Graphine, 

Nanoporous, Nanoparticles, Nanocomposites, Dendrimers และ Thin film coatings 
3. การวิจัยและพัฒนาการผลิตหรือใช้วัสดุและนาโนเทคโนโลยี เพ่ือสุขภาพและการแพทย์ เช่น Drug 

encapsulation, Drug delivery, Drug targeting, Molecular Imaging, Biophotonics, Medical 
Imaging, Biochips, High-throughput screening, Lab-on-a-chip devices, Bio-molecular 
sensors  

4. การวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงาม เช่น การวิจัย
และพัฒนาสารชีวภาพ เพ่ือใช้เป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเคร่ืองสําอาง รวมท้ัง      
การวิจัยและพัฒนาสูตรตํารับต้นแบบใหม่  

5. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์พ้ืนฐานสําหรับใช้ในการผลิตวัสดุนาโน เช่น การผลิตและพัฒนา
เครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการด้านนาโนเทคโนโลยีในราคาที่ถูกลงและมีใช้อย่างกว้างขวาง     
การพัฒนาบุคลากรด้านนาโนเทคโนโลยีให้สามารถพัฒนาเครื่องมือใช้เองและซ่อมแซมเคร่ืองมือได้  

6. การวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร เช่น  การเคลือบผิวผลไม้ การเคลือบ
ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร การวิจัยและพัฒนาปุ๋ย การแปรรูปสินค้าเกษตร การถนอมอาหาร        
การฆ่าเช้ือในอุตสาหกรรม ชุดตรวจวัดเช้ือในอุตสาหกรรมอาหารและการบําบัดมลพิษในอุตสาหกรรม
เกษตร  
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7. การวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ ยานยนต์ ไฟฟ้า อาคาร สีกระจก 

เฟอร์นิเจอร์ 
8. การวิจัยและพัฒนาวัสดุนาโนเพ่ือการป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น วัสดุหน่วงไฟ  
9. การวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยเพ่ือลดมลภาวะและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่   

นํ้าสําหรับบริโภค อุปโภค และการบําบัดนํ้าเสีย การกําจัดมลพิษในดินและอากาศ  
10. การวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงและป้องกันประเทศ เช่น ชุดทหาร วัสดุและอุปกรณ์

ทหาร  
11. การวิจัยผลกระทบจากการใช้วัสดุนาโนต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เช่น มีผลกระทบทางกายภาพ 

เคมี นิเวศวิทยาของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
12. การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีย่ังยืน ซ่ึงเกี่ยวกับวัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้ใน

ด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้านของหัวข้อที่ 1-11 
หมายเหตุ เทคโนโลยีในกรอบการวิจัยน้ีจะไม่ครอบคลุมงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ ข้าว มันสําปะหลัง         

ปาล์มนํ้ามัน อ้อยและน้ําตาล ยางพารา สมุนไพรไทย รวมทั้งกรอบวิจัยมุ่งเป้าอ่ืนๆ ของ คอบช.   
ในปีงบประมาณ 2559 

 
ผลผลิต 
1. ได้เทคนิค/แนวทาง/วิธีการผลิต และพัฒนาวัสดุพ้ืนฐานต่างๆ ในระดับนาโนเมตร เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้

งานด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านสุขภาพและการแพทย์ ด้านการเกษตรและการปรับปรุง
พันธ์ุพืช ด้านการเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงาม ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ด้านการผลิตวัสดุนาโนในอุตสาหกรรมโลหะ ยานยนต์ ไฟฟ้า อาคาร       
สี กระจก เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการด้านนาโนเทคโนโลยี  

2. ได้ต้นแบบเครื่องมือ-อุปกรณ์ และวิธีการต่างๆเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพนํ้าสําหรับบริโภค อุปโภค        
การบําบัดนํ้าเสีย การกําจัดมลพิษในดินและอากาศ การป้องกันและระงับอัคคีภัยการนําไปใช้งาน       
เพ่ื อความ ม่ันคงและป้องกันประเทศโดยมีองค์ความรู้ ด้ านผลกระทบจากการใช้ วัส ดุนาโน                  
ต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ท้ังด้านกายภาพ เคมี นิเวศวิทยาของสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ 

3. ได้ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีย่ังยืนสําหรับงานวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีท่ีผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
และสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง สําหรับบุคลากรทุกระดับ 

4. ได้บุคลากรด้านนาโนเทคโนโลยีท่ีสามารถพัฒนาเคร่ืองมือใช้เองและซ่อมแซมเครื่องมือได้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้วัสดุนาโน และวิธีการใช้นาโนเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด  

5. ได้ทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันระหว่างนักวิจัย และ วช. 
 

2. ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือนําข้อมูล/องค์ความรู้มาตรฐาน และกลยุทธ์การลดความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ในด้านการป้องกันระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิผู้ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตด้วยวัตถุดิบอ่ืน เพ่ือใช้ทดแทนแร่ใยหิน 
3. เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ เพ่ือมาทดแทนผลิตภัณฑ์ท่ีมีแร่ใยหิน 
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กรอบวิจัย 
1. การศึกษาขนาดและขอบเขตของปัญหาด้านพฤติกรรมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือหากลยุทธ์ในการ        

ลดความเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพในช่วงเปล่ียนผ่านในด้านการป้องกันระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ         
และตติยภูมิ ผู้ได้รับผลกระทบจากแร่ใยหินในบริบทต่างๆ เช่น ผลิต ซ่อมแซม รื้อถอน ทุบทําลาย   
ท้ิง และฝังกลบ อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1 ผู้ประกอบการ  
1.2 คนงาน 
1.3 ผู้บริโภค 

2. การวิจัยให้ได้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตด้วยวัตถุดิบอื่น เพ่ือใช้ทดแทนแร่ใยหิน โดยวัสดุท่ีใช้ทดแทน
ต้องไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

2.1 การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการผลิตใหม่สําหรับผลิตภัณฑ์    
ท่ีใช้วัตถุดิบอ่ืนเป็นส่วนประกอบแทนแร่ใยหิน 

2.2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้ัง 5 ประเภท ได้แก่ กระเบื้องยางปูพ้ืน กระเบ้ืองแผ่นเรียบ   
ท่อน้ําซีเมนต์ใยหิน ผ้าเบรกและคลัทซ์ กระเบ้ืองมุงหลังคา ท่ีไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน    
หรือการวิจัยและพัฒนาใยสังเคราะห์ให้มีคุณสมบัติแทนแร่ใยหิน เป็นต้น 

2.3 การวิจัยวัสดุเพ่ือทดแทนการใช้แร่ใยหินในผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
3. การวิจัยให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อมาทดแทนผลิตภัณฑ์ท่ีมีแร่ใยหิน โดยเฉพาะการใช้วัสดุท่ีมีอยู่       

ในประเทศไทย 
4. การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพระหว่างโรงงานท่ีไม่ได้ใช้แร่ใยหินกับโรงงานท่ีใช้แร่ใยหิน 
5. กรอบการวิจัย การศึกษาสาเหตุท่ียังคงมีการใช้แร่ใยหินอยู่ 
 
ผลผลิต 
1. ได้องค์ความรู้ทางวิชาการท่ีสามารถนํามากําหนดมาตรการหรือจัดทํามาตรฐานในการป้องกันผู้ได้รับ

ผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ได้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตที่มีศักยภาพ ลดต้นทุน 
 

3. ผู้สูงอายุ ผูด้้อยโอกาส และบุคคลพิการ 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือพัฒนาระบบ กลไกและมาตรการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ  
1.1  ในการดําเนินชีวิตแบบอิสระในสังคม และสามารถท่ีจะให้คุณค่ากับครอบครัวและสังคม

รวมถึงการมีสุขภาพกายจิต วิญญาณ ท่ีพร้อมในการดูแลและปฎิบัติบัติตนเองในการใช้ชีวิต
อย่างปกติสุข 

1.2  รู้สิทธิของตนเองและสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและสังคม 
2.  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม ในบ้าน ชุมชน และสังคม ท่ี ได้มาตรฐาน เอ้ืออํานวย           

และเหมาะสมกับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างอิสระ 
3.  เพ่ือพัฒนาแนวทางให้ เกิดความม่ันคงในการดําเนินชีวิตที่ มีความเอ้ืออาทรกันระหว่างผู้สูงอายุ             

ในวัยเดียวกัน สมาชิกต่างวัยกัน ท้ังในครอบครัวและชุมชน 
4.  เพ่ือพัฒนานโยบายท่ีไวต่อการตอบสนองต่อสถานการณ์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ 
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กรอบวิจัย 
1. กรอบวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบ กลไกและมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการการเงิน การคลัง มาตรการ

กฎหมาย ท่ีเก่ียวกับรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ         
ของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ  

1.1.  การวิจัยด้านการดําเนินชีวิตแบบอิสระในสังคม และสามารถที่จะให้คุณค่ากับครอบครัว    
และสังคม 

1.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครอบครัวในการทําหน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุ  
1.1.2 การพัฒนาชุมชน การพ่ึงตนเอง การรู้เท่าทันด้านสุขภาพ 
1.1.3 ศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลผู้พิการ ในการรวมกลุ่มทํากิจกรรม

เสริมสร้างสุขภาพ และการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม 
1.2.  การวิจัยเพ่ือส่งเสริมคุณค่า ศักด์ิศรี และศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลพิการ

เพ่ือเพ่ิมโอกาส/ศักยภาพทางสังคมให้ผู้สูงอายุและลดอคติต่อผู้สูงวัย ท้ังในกลุ่มผู้สูงอายุ       
ท่ีช่วยเหลือตนเองได้ (Active aging) กลุ่มผู้สูงอายุท่ีต้องการความช่วยเหลือ (Need a little 
help) และผู้สูงอายุท่ีช่วยตัวเองไม่ได้ (Need help) รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสและบุคคลพิการ
เพ่ือให้มีสุขภาพ/คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีโอกาสในการทํางานตามศักยภาพและความต้องการ 
ในประเด็น 

1.2.1 การรับรู้และเข้าถึงสิทธิของตนเองในด้านกฎหมาย สุขภาพและสังคม 
1.2.2 การบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ (ท้ังกายและใจ) และสังคม 
1.2.3 การให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเสริมทักษะ/ความรู้ เพ่ือการคงไว้

ซ่ึงพฤติพลัง (Active Ageing)  
1.2.4 การจัดการและการเข้าถึงทรัพยากรที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและบุคคล

พิการ 
1.2.5 เจตคติและแนวคิดเชิงคุณค่าทางศาสนา จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณี       

ท่ีพึงมีในสังคมสูงอายุ  
1.2.6 การสนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลพิการท่ีมีศักยภาพและการขยาย

โอกาสในการทํางานให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลพิการ 
1.2.7 การขยายโอกาสด้านอาชีพเพ่ือลดผลกระทบจากการย้ายถิ่นของวัยแรงงานที่มีต่อ

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลพิการ 
1.2.8 การกระทําความรุนแรงและการทอดทิ้ง การละเมิดสิทธิต่อผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

และบุคคลพิการ 
1.2.9 ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี (effect of free trade agreement) และ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีมีต่อประชากร ผลิตภัณฑ์ การบริการ บุคลากร
และการดูแลผู้สูงอายุตลอดจนผู้ด้อยโอกาสและบุคคลพิการ 

1.2.10 ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการบ่งช้ีสถานการณ์  และข้อเท็จจริงของผู้สู งอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ ที่ต้องการความคุ้มครองและการพิทักษ์สิทธิ
(Evidence base) 

2. กรอบการวิจัยด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการ 
2.1  การวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม ในบ้าน ชุมชน และสังคม ที่ได้มาตรฐาน 

เอ้ืออํานวย และเหมาะสมกับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ ให้สามารถดํารงชีวิตได้
อย่างอิสระ              
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2.2  การวิจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการสําหรับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลพิการ ท่ีสอดคล้อง

กับความต้องการและบริบทของสังคมไทย ในมิติต่อไปน้ี 
2.2.1 ผลิตภัณฑ์และสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยท่ีเหมาะสมและปลอดภัย 
2.2.2 เทคโนโลยีสุขภาพ  
2.2.3 ระบบการเฝ้าระวังในมิติสุขภาพ และมิติสังคม 
2.2.4 ระบบบริการสิ่งอํานวยความสะดวก 
2.2.5 การพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลพิการทั้งที่เป็น

ทางการ (formal) และไม่เป็นทางการ (informal) 
2.2.6 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีช่วยในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งสื่อ        

ท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชน์กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ  
2.2.7 เครื่องมือในการคัดกรองผู้สูงอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้าและสมองเสื่อม สําหรับ

ประชาชนทั่วไป 
3. กรอบวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางให้เกิดความม่ันคงในการดําเนินชีวิตท่ีมีความเอื้ออาทรกันระหว่าง

ผู้สูงอายุในวัยเดียวกัน สมาชิกต่างวัยกัน ท้ังในครอบครัวและชุมชน 
3.1  การศึกษาสถานการณ์การเอ้ืออาทรในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน และผู้สูงอายุกับประชากรต่างวัย  
3.2  การวิจัยเพ่ือเสนอแนะสภาพปัญหาและการลดผลกระทบของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพังหรืออยู่

กับคู่สมรส 
3.3  การวิจัยเพ่ือเสนอแนะแนวทางและมาตรการเพ่ือสร้างสังคมสําหรับคนทุกวัย (inclusive 

society) 
3.4  การศึกษาผลกระทบด้านสังคม ท่ีมีต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเพศหญิง ท้ังผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 

และคนพิการ  
4. กรอบวิจัยการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายท่ีไวต่อการตอบสนองต่อสถานการณ์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส    

และบุคคลพิการ 
4.1.  การวิจัยการคุ้มครองทางสังคม (social protection floor) 

4.1.4 หลักประกันสุขภาพ  
4.1.2 หลักประกันรายได้ สําหรับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ 
4.1.3 สวัสดิการที่เหมาะสมสําหรับการป้องกัน ช่วยเหลือและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ 

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ ท่ีว่างงาน 
4.1.4 แนวทางการจัดสวัสดิการและคุ้มครองผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ    

ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ และภัยทางสังคม 
4.1.5 การพัฒนาสภาพแวดล้อมในท่ีสาธารณะ และท่ีพักอาศัย ท่ี เหมาะสมและ

ปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ 
4.2.  การศึกษากลไกการจัดสวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ผู้สูงอายุในสังคมไทย รวมทั้ง

ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลพิการ    
4.3  การศึกษานโยบายและแนวทางการรับมือกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติท่ีมีต่อ

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ  
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ผลผลิต  
1. ได้ระบบ กลไกและมาตรการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ท่ีนําไปสู่การเพ่ิมศักยภาพ

และขีดความสามารถของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ 
2. ได้พ้ืนที่ต้นแบบก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก หรือผลิตภัณฑ์เสริม (adjunct) โครงสร้างทางกายภาพท่ี

ได้มาตรฐานและเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลพิการ ในการดํารงชีวิตได้อย่างอิสระ
และแนวทางในการกระจายสู่ผู้บริโภค 

3. ได้ข้อเสนอทั้งในระดับนโยบาย หรือแนวปฎิบัติ ระบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุ และ
มาตรการเพ่ือสร้างสังคมสําหรับคนทุกวัย 

4.  ได้นโยบาย หรือระบบกลไกมาตรฐานและแนวทางการให้บริการท่ีไวต่อการตอบสนองต่อสถานการณ์
ผู้สูงอายุ ผู้ ด้อยโอกาสและบุคคลพิการที่ เป็นปัจจุบันที่สามารถนําไปสู่การเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถของกลไกต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และมีอยู่ในทุกระดับเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

5. ได้นวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมด้านความม่ันคงและความปลอดภัยด้านโภชนาการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ สําหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลพิการรวมทั้งเทคโนโลยี หรือเคร่ืองมือและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ในการดูแล
และเฝ้าระวังและอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต 

 


