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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
เรื่อง การรับขอเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

--------------------------------------

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) มีหนาท่ีในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพ่ือจะ
นําไปสูการสรางระบบงานวิจัยใหมีความเขมแข็งและสรางความกาวหนาในงานวิจัยของประเทศ จึงไดจัดสรร
งบประมาณเพ่ือใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแกนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จํานวน ๘ กลุมเรื่อง ดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบทายประกาศ)

๑. การแพทย สาธารณสุข
๒. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และสิ่งแวดลอม
๓. การขนสงระบบรางและระบบโลจิสติกส
๔. การศึกษา การพัฒนาจิตพฤติกรรมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปวัฒนธรรม
๕. การเพ่ิมมูลคาผลิตผลทางดานการเกษตร
๖. การบริหารจัดการการทองเท่ียว
๗. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
๘. พลาสติกชีวภาพ

๑. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
๑.๑ งบประมาณ

1) ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก ทุนละไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ประมาณ ๑๕๐ ทุน)
2) ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับปริญญาโท ทุนละไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ประมาณ ๑๕๐ ทุน)

๑.๒ เงื่อนไขการขอรับทุน
1) ผูขอรับทุนตองปฏิบัติตามขอกําหนดของ วช. ท่ีเก่ียวของกับการใหทุนอุดหนุนการวิจัย

โดยตองไมจบการศึกษากอนการทําสัญญาฯ และตองจบหลังทําสัญญาฯ อยางนอย ๓ เดือน หากตรวจ
พบวาผูรับทุนวิจัยจบการศึกษากอนการทําสัญญาฯหรือจบหลังทําสัญญาฯไมครบ ๓ เดือน ขอสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน

2) โครงรางวิทยานิพนธ ท่ีเสนอขอรับทุนตองไดรับอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีผูขอรับทุน
กําลังศึกษาอยู และมีอาจารยเปนผูควบคุมหรือเปนท่ีปรึกษาในการทําวิจัย โดยมีเนื้อหาและหัวขอเรื่องภายใต
กรอบการวิจัยในป ๒๕๖๐ ตามท่ี วช. กําหนดขางตน

3) วช. จายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยตามงบประมาณโครงการวิจัยท่ีไดรับอนุมัติใหผูขอรับทุน
เปน ๒ งวด ดังนี้

งวดท่ี ๑ เม่ือทําสัญญาแลวจายเงินสนับสนุนการวิจัยรอยละ ๘๐ ของเงินทุนท่ีไดรับอนุมัติ
โดยหักเงินประกันผลงาน จํานวนรอยละ ๕ ของเงินท่ีตองจาย

งวดท่ี ๒ จายเงินทุนท่ีเหลือพรอมเงินประกันผลงาน เม่ือผูขอรับทุนสงผลงานครบถวน
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สวนการใชจายเงินใหปฏิบัติตามขอกําหนดของ วช. ในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท
บัณฑิตศึกษา และ/หรือระเบียบกระทรวงการคลัง

4) ระยะเวลาของการรับการสนับสนุนตองไมเกิน ๒๔ เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา ท้ังนี้การขอขยาย
ระยะเวลาในการรับการสนับสนุนข้ึนอยูกับดุลพินิจของ วช. ท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร โดยตองยื่นคํารองสง วช.
กอนครบกําหนดหมดระยะเวลาของการรับการสนับสนนุอยางนอย ๑ เดือน

5) ในกรณีท่ีผูขอรับทุนไมสามารถทําการวิจัยใหแลวเสร็จได และประสงคจะขอยุติการวิจัย
ตามโครงการวิจัยท่ีไดรับทุน ตองยื่นคํารองตามแบบท่ี วช. กําหนด และตองคืนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยท่ีไดรับ
ท้ังหมดตอ วช. ภายใน ๑ เดือน หลังจากยื่นคํารองตอ วช.
๒. คุณสมบัติของผูขอรับทุน

๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ เปนผูศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ท้ังภาครัฐและเอกชน
๒.๓ ไมเปนผูรับทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการวิจัยเดียวกันจากแหลงทุนอ่ืน ในกรณีตรวจพบวาผูรับ

ทุนวิจัยรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนอ่ืน วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
สนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน

๓. การพิจารณาขอเสนอการวิจัย
๓.๑ พิจารณาขอเสนอการวิจัยตามแนวทางท่ี วช. กําหนด โดยมีผูทรงคุณวุฒิเปนคณะผูตรวจสอบทางวิชาการ
๓.๒ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความเหมาะสมของนักศึกษา โดยจะตรวจสอบการรับทุนและ

ความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย ท้ังนี้อาจารยท่ีปรึกษาทุกคนในโครงการ ตองไมติดคาง
การสงรายงานการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ ในระบบ NRPM ปงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗

ท้ังนี้เพื่อประโยชนของนักศึกษาและอํานวยความสะดวกตอคณะผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
ผลงานจากประวัติของนักศึกษา รวมท้ังสะดวกในการติดตอประสานงาน ขอใหนักศึกษาดําเนินการ
ปรับปรุงขอมูลในประวัตินักศึกษาและขอมูลการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในฐานขอมูลระบบ NRMS
ใหเปนปจจุบัน

๓.๓ ใหความสําคัญกับขอเสนอการวิจยัท่ีมีการระบุผูใชผลงานวิจัยอยางชัดเจนหรือมีหลักฐานรองรับ
๓.๔ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเฉพาะขอเสนอการวิจัยท่ีลงทะเบียนผานระบบ National

Research Management System (NRMS) URL: http://www.nrms.go.th ท่ีลงทะเบียนตรงตาม
กลุมเรื่องท่ีระบุในเลมขอเสนอการวิจัยและมีการยืนยันการสงขอเสนอการวิจัยท่ีสมบูรณภายในเวลาท่ี
กําหนดพรอมท้ังสงเลมขอเสนอการวิจัยทันในเวลาท่ีกําหนด

๓.๕ คําตัดสินของ วช. ถือวาเปนท่ีสิ้นสุด
๔. การเขียนขอเสนอการวิจัย

๔.๑ ดาวนโหลดประกาศรับขอเสนอการวิจัยและกรอบการวิจัยไดท่ี http://www.nrct.go.th หรือ
http://www.nrms.go.th เพ่ือศึกษาเงื่อนไขการสมัครขอรับทุนวิจัย และรายละเอียดกรอบการวิจัย

๔ .๒ ด าวน โห ลดแบ บ ฟ อ ร ม ข อ เสน อการวิ จั ย  รวม ท้ั ง เอกส าร อ่ื น ๆ  ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง ได ท่ี
http://www.nrct.go.th หรือ http://www.nrms.go.th
๕. การสงขอเสนอการวิจัย

ผูสนใจสามารถดําเนินการขอรับทุนโดยสงโครงการวิจัยตามข้ันตอน ดังนี้
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๕.๑ ลงทะเบียนขอรับทุนวิจัยท่ี www.nrms.go.th โดยกรอกรายละเอียดโครงการท่ีเสนอขอรับทุนพรอม
แนบไฟลโครงการวิจัยเบื้องตน ขนาดไม เกินไฟลละ ๒ MB และใช font TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ pt)
ตั้งแตวันท่ี ๖ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เทานั้น หากพนกําหนด วช. จะไมรับพิจารณา

๕.๒ ผูขอรับทุนท่ีลงทะเบียนแลว ตองสงเอกสารประกอบการขอรับทุนตามขอ ๕.๑ ท่ีมีเนื้อหาตรงกับ
ไฟลท่ีแนบ ถึง วช. ตามท่ีอยูดานลาง พรอมใบสรุปผลการลงทะเบียนเสนอโครงการผานระบบลงทะเบียนท่ี
สั่งพิมพเม่ือกรอกขอมูลในระบบลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ ทางไปรษณียหรือผูใหบริการในลักษณะไปรษณีย
โดยตองประทับตราภายในวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และหากประสงคสงโครงการวิจัยดวยตนเอง
เอกสารตองสงถึง ฝายบริหารท่ัวไป กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย ช้ัน ๒ อาคาร วช. ๔
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ภายในวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

ท้ังนี้  หากพบวาเอกสารท่ีสงมีรายละเอียดไมครบถวนตามเง่ือนไข จะถือวาเปนโมฆะและ
วช. ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารดังกลาวคืน โดยจะดําเนินการทําลายเอกสารดังกลาวทันที

๕.๓ ท่ีอยูในการจัดสงเอกสารทางไปรษณีย

เรียน ผูอํานวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
(ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจําป ๒๕๖๐)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ อาคาร วช. ๔ ชั้น ๒
เลขท่ี ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ระดับปริญญา............................. กลุมเรื่อง........................................................

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ตอ ๔๐๘

ท้ังนี้ วช. ขอสงวนสิทธิ์ไมรับโครงการวิจัยท่ีไมปฏิบัติตามรายละเอียดขางตนอยางครบถวน
๖. การทําสัญญาระหวาง วช. กับหนวยงานผูรับทุน

๖.๑ กรณีท่ีเปนการวิจัยท่ีใชคนหรือสัตวในการทดลอง จะตองขออนุ มัติการดําเนินการวิจัย
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย ใหจัดสงสําเนาเอกสารการอนุมัติหรือ
Certificate of Approval เพ่ือประกอบการทําสัญญา

๖.๒ กรณีท่ีนักศึกษามีการดําเนินการวิจัยโดยใชสิ่งมีชีวิตท่ีตัดตอพันธุกรรม (GMO) ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ ใหจัดสงสําเนาเอกสารการอนุมัติหรือ Certificate of Approval เพ่ือประกอบการ
ทําสัญญา

๖.๓ กรณีท่ีเปนโครงการความรวมมือกับสถาบันหรือนักวิจัยตางประเทศ ใหปฏิบัติตามระเบียบ
สภาวิจัยแหงชาติวาดวยการอนุญาตใหนักศึกษาชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัยในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
ท้ังนี้ใหจัดสงเอกสารการอนุมัติเพ่ือประกอบการทําสัญญา

๖.๔ กรณีเปนโครงการวิจัยท่ีมีการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ใหปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
อนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการเขาถึง
ทรัพยากรชีวภาพและการไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท้ังนี้ใหจัดสงเอกสาร
การอนุมัติเพ่ือประกอบการทําสัญญา
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๖.๕ ใหจัดสงเอกสารยืนยันการไมติดคางงานวิจัยของอาจารยท่ีปรึกษาทุกคนท่ีไดรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยใดๆ ในระบบ NRPM สําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ และ กรณีติดคางงานวิจัยในระบบ NRMS
ของปงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ใหจัดสงหนังสือรับรองศักยภาพของอาจารยท่ีปรึกษา

๖.๖ หนวยงานท่ีเปนคูสัญญา จะตองเปดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) รายโครงการ
แยกตางหากจากบัญชีอ่ืน เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบการใชจายเงินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับ ท่ี ๒) และตองแสดงบัญชีรายการรับจายของ
แผนงบประมาณโครงการโดยละเอียดเม่ือสิ้นสุดของโครงการวิจัย

๖.๗ กรณีหนวยงานไดรับการยกเวนภาษี ใหแสดงหลักฐานการยกเวนภาษีหรือทําหนังสือยืนยัน
จากหนวยงานวาไดรับการยกเวนภาษี จํานวน ๒ ชุด ท้ังนี้หากไมไดรับการยกเวนใหแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ผูเสียภาษีของหนวยงาน จํานวน ๒ ชุด พรอมอากรแสตมปรอยละ ๐.๑๐ บาท ของงบประมาณท่ีไดรับในแตละ
โครงการ
.๗. ผลงานท่ีตองสงเม่ือสิ้นสุดการวิจัย

๗.๑ วิทยานิพนธ ซึ่งระบุขอความเปนกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธวา “ไดรับทุนอุดหนุน
การวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐” จํานวน ๑ เลม

๗.๒ หลักฐานการอนุมัติวิทยานิพนธและหลักฐานอนุมัติจบการศึกษา พรอมสําเนา ๒ ฉบับ
๗.๓ แบบสอบถามการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม จํานวน ๑ ชุด
๗.๔ นํารูปภาพหรือคลิปวีดีโอท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย พรอมคําบรรยายเก่ียวกับผลงานวิจัย ประมาณ

๕ บรรทัด ข้ึนเว็บไซต http://thai-explore.net ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (สงผลงานวิจัย
ท่ีไดอัพโหลดข้ึนเว็บไซต ๑ ชุด)

๗.๕ แผน CD บันทึกขอมูลวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
แบบสอบถามการนําผลงานไปใชประโยชน (ในรูปไฟล .doc และ .pdf) จํานวน ๒ แผน

๗.๖ สําเนาผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารท้ังในประเทศและตางประเทศและ/หรือผลงาน
ท่ีนําเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ ซึ่งตองระบุขอความเปนกิตติกรรมประกาศในวารสารวา “ไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐” จํานวน ๒ ฉบับ

ท้ังนี้ใหจัดสง ภายใน ๔๕ วัน นับจากวิทยานิพนธไดรับอนุมัติ
๘ การแจงผลการพิจารณา

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จะประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยใหผูเสนอ
ขอรับทุนท่ีผานการพิจารณาเบื้องตนทางเว็บไซตท่ี http://www.nrct.go.th ท้ังนี้ วช. ขอสงวนสิทธิ์ไมสงคืน
โครงการวิจัยท่ีไมไดรับการสนับสนุนทุน

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสุกัญญา  ธรีะกูรณเลิศ)
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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ผูที่นําขอมูลจากเอกสารนี้ไปใชอางอิงหรือเผยแพรโปรดระบุชื่อ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

ในหนาที่ปรากฏขอมูลดังกลาว



กรอบการวิจัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

๑. การแพทย สาธารณสุข
- วัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑ
- การแพทยและสาธารณสุข

๒. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และสิ่งแวดลอม
- การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
- สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

๓. การขนสงระบบรางและระบบโลจิสติกส
- การคมนาคมขนสงระบบราง
- โลจิสติกสและโซอุปทาน

๔. การศึกษา การพัฒนาจิตพฤติกรรมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปวัฒนธรรม
- การศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู
- มนุษยศาสตร
- การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
- การสรางสรรควิชาการงานศิลป
- ประชาคมอาเซียน

๕. การเพิ่มมูลคาผลิตผลทางดานการเกษตร
- ขาว
- มันสําปะหลัง
- ยางพารา
- ออยและน้ําตาล
- ปาลมน้ํามัน
- พืชสวน (ขาวโพด ไมผล พืชผัก และไมดอกไมประดับ)
- สัตวเศรษฐกิจ
- สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
- อาหารเพ่ือเพ่ิมคุณคาและความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค และการคา

๖. การบริหารจัดการการทองเท่ียว
๗. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
๘. พลาสติกชีวภาพ
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1. การแพทยและสาธารณสุข
วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหไดแนวทางในการควบคุม การปองกันและการรักษาโรคไตเรื้อรังใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน คือ
ลดผูปวยรายใหม ชะลอการเสื่อมของไต การดูแลรักษาไตวายระยะสุดทายท่ีมีประสิทธิภาพและคุมทุน

2. เพ่ือใหไดขอมูลระบาดวิทยา สาเหตุ ปจจัยสนับสนุน และการดําเนินโรคไตเรื้อรัง วัณโรค และโรค
ติดเชื้ออุบัติใหมอุบัติซ้ํา เพ่ือนําไปสูการควบคุมและลดอุบัติการณของโรค

3. เพ่ือใหไดแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนท่ีจะนําไปสูการดูแลสุขภาพ และ
ลดการเจ็บปวยจากโรคไตเรื้อรังและวัณโรค

4. เพ่ือใหไดองคความรูดานโรคไตเรื้อรัง วัณโรค และโรคติดเชื้ออุบัติใหมอุบัติซ้ําท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนตอไปไดท้ังในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ

กรอบวิจัย
1. การวิจัยดานโรคท่ีไมติดตอเรื้อรัง

กรอบวิจัยปงบประมาณ 2560 จะมุงเนนเรื่องโรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease: CKD)
เนื่องจากสถานการณโรคไตเรื้อรังของประเทศและของเขตสุขภาพ เห็นไดวาโรคไตเปนภัยคุกคามตอสุขภาพ
ปจจุบันคนไทยท้ังประเทศปวยเปนโรคไตเรื้อรัง ประมาณ 8 ลานคน ในจํานวนนี้เปนผูปวยโรคไตระยะสุดทาย
ท่ีตองรับการบําบัดทดแทนไต ดวยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ลางไตทางหนาทองและปลูกถายไต
ถึง 70,000 คน มีผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย ท่ีรอเปลี่ยนไตถึง 40,000 ราย ขณะท่ีการปลูกถายไต
สามารถทําไดเพียงปละ 400 รายเทานั้นเนื่องจากขาดแคลนผูบริจาคไต ซึ่งการรักษาโรคไตเรื้อรังโดย
การบําบัดทดแทนไต ตองใชระยะเวลานานหรือตลอดชีวิตของผูปวย ทําใหเปนภาระคาใชจายของครอบครัว
และในแตละปรัฐตองสูญเสียงบประมาณในการรักษาผูปวยโดยบําบัดทดแทนไต มากกวา 3,000 ลานบาท
ตอป หรือเฉลี่ยรายละ 250,000 บาทตอป จากสถานการณดังกลาว จําเปนตองมีองคความรูหรืองานวิจัย
เพ่ือพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในและนอกกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพเพ่ือลดโรคไตเรื้อรัง โดยกรอบการวิจัยป 2560 จะมุงเปาเพ่ือใหมีผลงานวิจัยสําหรับการพัฒนา
และประเมิน service model เพ่ือการปองกัน คนหาจากระยะเริ่มแรก ดูแลรักษา ชะลอการเสื่อมของไต
และสงเสริมบริการทดแทนไตวายระยะสุดทาย เชน

1. วิจัยเพ่ือปองกันโรคไตเรื้อรัง
2. วิจัยเพ่ือใหการแพทย ระบบการบริการสาธารณสุขสามารถวินิจฉัยโรคไตเรื้อรังไดตั้งแตเนิ่นๆ
3. วิจัยเพ่ือใหคนไทยท่ีเปนโรคไตเรื้อรังสามารถเขาถึงการเปลี่ยนถายไตไดอยางคุมทุนและท่ัวถึง
4. วิจัยเพ่ือสรางระบบการใหบริการดูแลรักษาผูปวยไตเรื้อรังอยางครบวงจรและคุมทุน
5. วิจัยเพ่ือสรางระบบการมีสวนรวมของภาคสังคม ครอบครัว ชุมชน และองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน
6. วิจัยเพ่ือใหการลางไตทางหนาทองมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

๑. การแพทย สาธารณสุข
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๒. การวิจัยดานโรคติดเช้ือ
2.1 การวิจัยดานโรคติดเชื้อท่ียังคงเปนปญหาของประเทศ

๒.๑.๑ ใหความสําคัญกับวัณโรค และวัณโรคดื้อยาซึ่งยังเปนปญหาของประเทศท้ังในดาน
การตรวจวินิจฉัยท่ีแมนยําและรวดเร็วกวาเดิม และการตรวจวินิจฉัยรูปแบบใหม
และ การควบคุม การปองกันหรือการรักษา

๒.๑.๒ งานวิจัยเพ่ือหาปจจัยสําคัญในการลดอุบัติการณและควบคุมวัณโรคให มี
ประสิทธิภาพของหนวยบริการในทุกระบบ (ระดับโรงพยาบาลชุมชน และจังหวัด)

2.2 การวิจัยดานโรคติดเชื้ออุบัติใหมอุบัติซ้ํา
โรค ท่ี มี อุบัติการณ และมีการระบาดในประเทศไทย โดยเฉพาะอย างยิ่ งโรค ท่ี มี
การติดตอจากสัตวสู คนและจากคนสู สัตว รวมถึงพาหะนําโรค และการศึกษาวงจรชีวิต
การอพยพของพาหะนําโรค โดยมีเปาหมายการวิจัยเพ่ือนําไปสู ความเขาใจปจจัยและ
สาเหตุท่ีกอใหเกิดการอุบัติของโรค ระบาดวิทยา กลไกการเกิดและการดําเนินโรค การ
พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเพ่ือการควบคุมและลดการระบาดของโรคใหทันทวงที ลดการ
สูญเสีย และการวิจัยเพ่ือการดูแล/รักษาผูปวย รวมถึงวิจัยวิธีการตรวจวินิจฉัยเพ่ือควบคุม
และลดการระบาดของโรคใหทันทวงที

ผลผลิต
1. ไดนวัตกรรมหรือองคความรูท่ีเนนการปองกัน และรักษาโรคไตเรื้อรัง วัณโรคและโรคติดเชื้ออุบัติ

ใหมอุบัติซ้ําท่ีเปนปญหาสําคัญของประเทศ ท้ังระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
- แนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical practice guidelines) ท่ีสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริงภายใน

ประเทศอยางเปนรูปธรรม (Implementation) และเปนมาตรฐานสากล
- วิธีการและหลักเกณฑ (criteria) สําหรับใชพยากรณการเกิดโรค

2. ไดแนวทางการปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสรางเสริมสุขภาพ และควบคุมปองกันโรคไต
เรื้อรังและวัณโรค

3. ไดวิธีการรักษาในรูปแบบใหมท่ีตรงตามพยาธิกําเนิด และการดําเนินโรคไตเรื้อรัง วัณโรคและโรคติด
เชื้ออุบัติใหมอุบัติซ้ําท่ีเหมาะสมกับประชาชนไทย

4. ไดขอมูลและองคความรูดานโรคไตเรื้อรัง วัณโรคและโรคติดเชื้ออุบัติใหมอุบัติซ้ําท่ีสามารถนําไปสู
การปรับเปลี่ยนนโยบาย การรักษา และการใหบริการสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

๒. วัสดุอุปกรณเคร่ืองมือทางการแพทย และเวชภัณฑ
วัตถุประสงค

เพ่ือการวิจัยและพัฒนาวัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑในประเทศ ใหมีคุณภาพ
มาตรฐานเป นท่ียอมรับท้ังในและตางประเทศ ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข งขันในระดับ
อุตสาหกรรม และสามารถยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาล
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กรอบวิจัย
การพัฒนาการตรวจ และชุดทดสอบ

มุงเนนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีตอยอด ท่ีเปนการวิจัยทางคลินิก และการพัฒนาเขาสูเชิงพาณิชย
ดังตอไปนี้

1. การวิจัยพัฒนาชุดทดสอบ หรือเทคโนโลยีการตรวจสําหรับโรคท่ีมีผลกระทบดานสุขภาพใน
ประเทศ เชน โรคติดเชื้อในเขตรอน โรคทางพันธุกรรม โรคมะเร็งท่ีพบมากในคนไทย โรคภูมิแพ
และออโตอิมมูนเปนตน โดยเนนพัฒนาเพ่ือ การตรวจวินิจฉัย การติดตามและการพยากรณโรค
ใหมีความไวและความจําเพาะสูง สามารถตรวจไดในระยะตนของโรค (early detection) หรือ
การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจใหสะดวก รวดเร็วข้ึน ครอบคลุมหลายโรคหรือหลายสาเหตุในครั้ง
เดียว (multiplex detection)

2. การพัฒนาตอยอดชุดตรวจท่ีเปน in house test kit แตไดใชจริงกับผูปวยในโรงพยาบาลแลว
ใหเขาสูการตลาดและภาคอุตสาหกรรม โดยการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐ
และเอกชน

เง่ือนไขสําคัญ
ในขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยในดานวัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและ

เวชภัณฑจําเปนตองแสดงขอมูลเพ่ือประโยชนในการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยของคณะกรรมการ ดังนี้
1. ตองมีการวิเคราะห สิทธิบัตร (patent analysis) ท่ีเก่ียวของ เพ่ือให เกิดการใช เทคโนโลยี

จากขอมูลสิทธิบัตรอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีขอมูลของการจัดการสิทธิบัตร
รวม หรือการขออนุญาตนําผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตรมาศึกษาวิจัยตอ

2. ต องมีการวิ เคราะห แสดงประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือต นทุน-ประสิทธิภาพ (cost-
effectiveness) ของวิธี/เครื่องมือชนิดนั้นๆ เปรียบเทียบกับวิธีหรือเครื่องมืออ่ืนๆ หรือท่ีใชอยู
ในปจจุบันหรือท่ีนําเขา

3. ตองมีการวิเคราะห ความเป นไปไดของการดําเนินโครงการ โดยการทํา Market analysis
เทียบเคียงกับเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑท่ีมีอยูแลวในตลาด

4. ตองมีแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการวิจัย
5. ตองมีการกําหนดหัวขอและวางแผนการวิจัยรวมกับผูใชประโยชนจากงานวิจัย หรือการรวมมือ

กับผูประกอบการหรือหนวยงานผูใชประโยชนเพ่ือใหเกิดการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชจริง
6. กรณี ท่ีเป นการวิจัยท่ีใช คนหรือสัตว ในการทดลอง จะต องขออนุมัติการดําเนินการวิจัย

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย และตองผานการอนุมัติจาก
คณะกรรมการฯ เม่ือทําสัญญารับทุน

ผลผลิต
เทคโนโลยี และชุดทดสอบสําหรับการตรวจวินิจฉัย ติดตาม และรักษาโรคท่ีมีผลกระทบตอดานสุขภาพ

ของประชาชนท่ีมีความไวและความจําเพาะสูง และมีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือการผลิตเชิงพาณิชย
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๒. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และสิ่งแวดลอม

1. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
วัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางกลไกในการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการภัยพิบัติทางดานน้ํา
ท้ังระดับประเทศ ระดับลุมแมน้ําและระดับพ้ืนท่ีใหเปนเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพ

2. เพ่ือกําหนดแนวทางในการฟนฟูระบบนิเวศและแหลงน้ํา รวมท้ังอนุรักษพ้ืนท่ีตนน้ําอยางยั่งยืน
3. เพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําในดานตางๆ และสนับสนุนวิธีการใชน้ําอยาง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4. เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนจากระบบขอมูลท่ีมีอยูแลวอยางมีประสิทธิภาพ
5. เพ่ือสงเสริมศักยภาพและประสานความรวมมือของเครือขายภาคประชาชนในระดับตางๆ ใหเกิด

ประโยชนสูงสุด

ขอบเขตการวิจัย
1. Area based : มีการดําเนินการในพ้ืนท่ีตัวอยางใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม โดยจะใหความสําคัญ

สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาดานน้ําและมีความพรอมเพ่ือดําเนินการวิจัย เชน องคความรูและขอมูล
พ้ืนฐาน เครือขายนักวิจัยและภาคประชาชน (cofounding) เชน ในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีบน ฯลฯ

2. Issue based : ใหมีประเด็นหัวขอวิจัยท่ียังขาดความสมบูรณ ท่ีเก่ียวของกับน้ําโดยจะสนับสนุน
ท้ังทีมวิจัยท่ีมีประสบการณและทีมวิจัยรุนใหม เชน การบริหารจัดการน้ําโดยไมใชโครงสรางนอก
เขตชลประทาน สมดุลน้ํานอกเขตชลประทาน การใชเทคนิค soft engineering ฯลฯ

3. มีการสรุปบทเรียนพ้ืนท่ีท่ีประสบผลสําเร็จ (Best practices) เชน การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี
ทุงกุลารองไห การบริการจัดการน้ําของจังหวัดเพชรบูรณ ฯลฯ

4. ผลงานวิจัยท่ีไดตองสามารถตอบสนองปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน และ/หรือคาดวาจะเกิดข้ึน
ในอนาคต เก่ียวกับการบริหารจัดการน้ํา

5. การดําเนินการศึกษาวิจัย จะตองใหหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสียของทุกภาคท่ีเก่ียวของเขามา
มีสวนรวมดวย

กรอบวิจัย
1. การวิจัยพื้นฐานและตนน้ํา

1.1 มีผลลัพธของการพยากรณอากาศไมนอยกวา 36 ชั่วโมง รวมท้ังระยะปานกลาง
และรายฤดู ในรูปแบบของการประมาณปริมาณน้ําฝนและการคาดการณปริมาณน้ําฝน
((Quantitative Precipitation Estimated-QPE)/ (Quantitative Precipitatic Forecast:QPF)) ใน เชิ ง
พ้ืนท่ีรายละเอียดสูงโดยใชเทคนิคใหมๆ เชน ทางสถิติเชิงพ้ืนท่ี เทคนิคทางพลวัต เทคนิค
การบูรณาการขอมูลดวยระบบภูมิสารสนเทศ ฯลฯ

1.2 การปรับแตงผลลัพธจากแบบจําลองตางๆ (Bias Corrections)
1.3 การศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวกับ earth system และการพยากรณคลื่นซัดฝงบริเวณน้ําตื้น
1.4 การวิจัยเรื่องวัฏจักรน้ํา น้ําทา น้ําใตดิน water table ฯลฯ
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2. การบริหารความเสี่ยงจากน้ํา
2.1 การบริหารและจัดการน้ําฝนอยางมีประสิทธิภาพในดานตางๆ
2.2 การประเมินความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน สิ่ งกอสรางท่ีมี

ผลกระทบตอการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี ท้ังกอนเกิด ระหวางเกิด และหลังเกิดภัย
ธรรมชาติ

2.3 การจัดทําขอมูลเชิงพ้ืนท่ีในรูปแบบแผนท่ีรายละเอียดสูงของพ้ืนท่ีวิกฤต พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
และเตรียมความพรอมในการรับมือความเสี่ยงจากภัยพิบัติดานน้ํา

2.4 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํานอกเขตชลประทาน
2.5 การดําเนินการจัดทําแผนเพ่ือบริหารจัดการน้ําแบบยืดหยุน โดยปรับปฏิทินการปลูกพืช

ใหสอดคลองกับสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงตามปริมาณน้ําตนทุนท่ีมีอยู โดยเฉพาะพ้ืนท่ี
นอกเขตชลประทาน

2.6 การบริหารขอมูลเพ่ือใชในการชวยเหลือและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติฯ
2.7 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําในทุกดาน อาทิเชน อุปโภค บริโภค ภาคอุตสาหกรรม

ภาคเกษตรและประมง ฯลฯ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และเสริมสรางความ
ม่ันคงดานน้ําใหมากข้ึน

2.8 การบริหารจัดการน้ําเพ่ือใหเกิดความม่ันคง เชื่อมโยงกับการบริหารงานของภาครัฐ
3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

3.1 การสงเสริมศักยภาพเครือขายชุมชนทองถ่ิน
3.2 การเสริมสรางความรวมมือ ความเขาใจรวมกันในการแกไขปญหาการบริหารจัดการน้ํา

เชิงพ้ืนท่ีดวยตนเอง

ผลผลิต
1. ตัวอยาง ตนแบบท่ีใชปฏิบัติในพ้ืนท่ีวิจัย
2. ขอเสนอแนะในการขยายตัวอยางตนแบบตามขอ 1 ไปสูพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพแวดลอมคลายคลึงและ

หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ
3. ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปสูการปฏิบัติของหนวยงานท่ีเก่ียวของ
4. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนในทองถ่ิน มีความรูและความเขาใจ รวมท้ังมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการน้ําดานตางๆ ในพ้ืนท่ีตัวอยาง

2. สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
วัตถุประสงค

1. เพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยในลักษณะเชิงบูรณาการแบบมุงเปาฯ รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ิน
ดานสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ

2. เพ่ือพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และระบบนิเวศ สําหรับการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพอยางเปนระบบและยั่งยืน

3. เพ่ือนําองคความรู  เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม เพ่ือนําไปสูการยกระดบัความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ีดีใหกับผูบริโภค
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4. เพ่ือลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถคุมครองธํารงรักษาระบบนิเวศ
ชนิดพันธุ แหลงพันธุกรรมไวอยางยั่งยืน

5. เพ่ือใหทุกภาคสวนเกิดความเขาใจ ตระหนักรู มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

กรอบวิจัย
ดานสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ ประกอบดวยเนื้อหาสาระท่ีมีความ

จําเปนเรงดวนเพ่ือนําผลการวิจัยไปประยุกตใชประโยชน และการอนุรักษโดยมีกรอบการวิจัยหลักดังนี้
๑. วิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศอยางย่ังยืน รวมถึง

ชนิดพันธุและพันธุกรรมท่ีมีผลตอชุมชนทองถิ่นและชุมชนเมืองเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
๑.1 วิจัยพ้ืนฐานเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยาง

ยั่งยืน โดยเฉพาะชนิดพันธุ ท่ีถูกคุกคาม ฐานทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และการพ่ึงพา
อาศัยในระบบนิเวศ โดยการวิจัยเนนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน

๑.2 วิจัยเพ่ือการจัดตั้ง พัฒนา และอนุรักษพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑล (Biosphere Conservation)
๑.3 วิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือการใชประโยชน การอนุรักษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ

พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนในระดับพ้ืนท่ี ทองถ่ิน และชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงถายทอดและแลกเปลี่ยนองคความรูในระดับ
พ้ืนท่ี

๑.4 วิจัยพัฒนาและตอยอดองคความรูดานสิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ินโดยเชื่อมโยง
ฐานทรัพยากรในระดับพ้ืนท่ีและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน อาทิ เยาวชน ชุมชน
โรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โครงการในพระราชดําริ สถาบันการศึกษา
ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

๑.5 วิจัยเพ่ือสงเสริมและพัฒนาชุมชนรอบพ้ืนท่ีปา เพ่ือใหมีสวนรวมในการคุมครองดูแลรักษาปา
๒. วิจัยเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบ กระบวนการปองกันและแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม

และระบบนิเวศ
๒.๑ วิจัยเพ่ือพัฒนาและสงเสริมการใชหวงโซอุปทานในการผลิต การจัดการมลพิษ รวมท้ังการ

ใชระบบ และผลิตภัณฑชีวภาพเพ่ือบําบัดมลพิษจากกิจกรรมภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และชุมชน หรือภาคบริการ

๒.๒ วิจัยเพ่ือการฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศท่ีอยูข้ันวิกฤตและในพ้ืนท่ีวิกฤต เชน
แหลงน้ําท่ีเสื่อมโทรม และพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากการรั่วไหลของน้ํามัน (Oil spill)
เหมืองแร พ้ืนท่ีดินเค็ม และพ้ืนท่ีปนเปอนมลพิษ

๒.๓ วิจัยดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปองกันการเกิดมลพิษและบําบัดมลพิษ รวมท้ัง
การนําผลวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม

๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ
๓.๑ วิจัยเสริมสรางสมรรถนะในการอนุรักษ การใชประโยชนและการแบงปนผลประโยชน

จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๓.๒ วิจัยเพ่ือสรางฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ีของระบบนิเวศระดับท องถ่ิน

พ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑล และเชื่อมโยงจนถึงระดับภูมิภาค
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๓.๓ วิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูบริโภค โดยการสงเสริมบทบาทการทํางานเชิงรุกของ
เยาวชนและสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

๓.๔ วิจัยดานกฎ ระเบียบ ขอกฎหมายและแนวทางท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ

๓.๕ วิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือถายทอดองคความรูในการสรางจิตสํานึกและความตระหนัก
เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา เพ่ือไปสูการบริโภคท่ียั่งยืน

๓.๖ วิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพท่ี
สอดคลองและเชื่อมโยงในประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน

๔. วิจัยเพื่อสนบัสนุนการขับเคลื่อนนโยบายดานสิ่งแวดลอม
๔.๑ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ของประเทศ การลดขยะท่ีตนทาง การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะ
๔.๒ การจัดการมลพิษทางน้ําในพ้ืนท่ีวิกฤต การนําน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลวมาใชประโยชน

เทคโนโลยีบําบัดน้ําเสียแบบติดกับท่ีหรือกลุมอาคาร

ผลผลิต
1. ผลการวิจัยรวบรวมองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ

ระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน
ทุกระดับเพ่ือถายทอดสูประชาชน

2. หนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ในการพัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ

3. ฐานขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสถานการณสิ่งแวดลอม
ของประเทศและภูมิภาคอาเซียน

4. กฎ ระเบียบ ขอกฎหมายและแนวทางท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ

3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วัตถุประสงค

1. เพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยในลักษณะเชิงบูรณาการแบบมุงเปาฯ รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ินดาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. เพ่ือศึกษาสาเหตุ การเปลี่ยนแปลง การปองกัน ผลกระทบ รวมท้ังการลดผลกระทบ และ
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางครบวงจร โดยใหความสําคัญตอพ้ืนท่ี
เปราะบาง การเกษตร ทรัพยากร ธรรมชาติ และวิถีดํารงชีวิตของชุมชน

3. เพ่ือพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือสรางความม่ันคงดาน
อาหาร พลังงาน และทรัพยากร รวมท้ังการปองกันภัยพิบัติธรรมชาติ และอุบัติเหตุอยางทัน
เหตุการณและมีประสิทธิภาพ



กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ 25๖๐
9

4. เพ่ือศึกษาวิธีการและแนวทางในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพ่ือรองรับเปาหมายภายใต
นโยบายของประเทศ และมุงสูสังคมคารบอนต่ํา

5. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยโดยรวมมือกับองคกรนานาชาติ

กรอบวิจัย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมการวิจัยเก่ียวกับสาเหตุและผลกระทบของกระบวนการ

ปองกันและแกไขท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย โดยเนนเรื่องสําคัญและจําเปนตองแกปญหาอยางเรงดวน
ซึง่แบงออกไดเปน 4 กรอบการวิจัยหลักดังนี้

๑. พัฒนาเครื่องมือ ระบบ กลไก และแบบจําลองท่ีเกี่ยวข องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate change modeling) เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจระดับนโยบาย

1.1 วิจัยและพัฒนาแบบจําลองการคาดการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับพ้ืนท่ี
ระดับประเทศ หรือระดับภูมิภาค ซึ่งอาจเปนการยอสวนจากแบบจําลองในระดับโลก

1.2 วิจัยและพัฒนาแบบจําลองและกลไกผลกระทบดานสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1.3 วิจัยและพัฒนาระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) และแบบจําลองทางคณิตศาสตร สําหรับ
ประเมินความเปราะบางหรือความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอระบบ
ผลผลิตข้ันพ้ืนฐาน (Primary production) หรือระบบนิเวศ

1.4 วิจัยเพ่ือสนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลดานการปลอยและการลดกาซเรือนกระจกของ
ประเทศ เพ่ือบริหารจัดการและจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศ (Greenhouse
Gas Inventory) และฐานขอมูลดานการเก็บกักกาซเรือนกระจก

1.5 การปองกันและแกไขปญหามลพิษจากหมอกควันและไฟปา การพัฒนาแบบจําลอง
การเคลื่อนยายมลพิษ

๒. การลดและการเก็บกักกาซเรือนกระจกจากภาคสวนตางๆ
๒.๑ วิจัยและพัฒนาการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมดานการเกษตร การปาไม

อุตสาหกรรม ขนสง พลังงาน และการจัดการของเสีย
๒.๒ วิจัยและพัฒนาการเก็บกักคารบอนโดยกระบวนการทางชีวภาพในภาคทะเล ชายฝง

แหลงน้ําจืด การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน ปาไม และกระบวนการทางจุลชีววทิยา
๓. การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change adaptation)

๓.๑ วิจัยผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอสุขภาพและอนามัยของคนและสัตว อาทิ
การระบาดของศัตรูพืช/สัตว รวมถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบลดความเครียดของสัตวใน
อุตสาหกรรมการเลีย้งสัตว

๓.๒ วิจัยเพ่ือสรางการปรับตัวในภาคการเกษตรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน
โดยเฉพาะปจจัยพ้ืนฐานการผลิต กระบวนการผลิตทางการเกษตร การเก็บเก่ียว เชน
การวิจัยชนิดของพันธุพืชชนิดใหมท่ีทนตออุณหภูมิบรรยากาศท่ีสูงข้ึน ทนความแหงแลง
น้ํามาก ฤดูการเจริญท่ีสั้นลง รวมท้ังการวิจัยท่ีเก่ียวกับความเชื่อมโยงในภาคเกษตรและ
ภาคท่ีเก่ียวของ
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๓.๓ วิจัยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอระบบนิเวศท่ีมีความเปราะบาง
รวมท้ังระบบนิเวศน้ําจืด ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง

๓.๔ วิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบและแนวทางการทองเท่ียวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษท่ีสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีเหมาะสมในระดับพ้ืนท่ี

๔. วิจัยการจัดการองคความรูและสรางความตระหนักท่ีเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

๔.๑ วิจัยท่ีสนับสนุนการวางผังเมือง การวางแผนชุมชน การตั้งถ่ินฐาน การใชประโยชนท่ีดิน
รวมท้ังการอยู อาศัย การออกแบบอาคารและการใชวัตถุกอสรางท่ีสามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๔.๒ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการถายทอดองคความรูสรางจิตสํานึกและความตระหนัก
แกชุมชน โดยเนนเยาวชนและสตรีเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการ
การรับมือและบรรเทาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการสิ่งแวดลอม
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือเปนสังคมคารบอนต่ํา และสามารถปรับวิถีชีวิตใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ

๔.๓ วิจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียน
และสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น

๔.๔ สนับสนุนการรวมวิจัยกับองคกรนานาชาติ ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลผลิต
1. ผลการวิจัยท่ีเตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

สามารถนําไปใชประโยชนในการสนับสนุนการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ
และแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ

2. นําผลการวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ การแกไข
ผลกระทบ การรับมือ บรรเทา การปองกันและปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติ
ตางๆ แบบบูรณาการท้ังระดับประเทศและรวมท้ังเปนขอมูลประกอบในการเจรจาหรือประชุม
นานาชาตไิดผลอยางมีประสิทธิภาพ

4. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
วัตถุประสงค

1. เพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยในลักษณะเชิงบูรณาการแบบมุงเปาฯ รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ินดาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ

2. เพ่ือใหเกิดการอนุรักษและใชประโยชนอยางชาญฉลาดบนฐานขอมูลระดับประเทศท่ีเปนปจจุบัน
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาตอยอดในดานตางๆ ท้ังในเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาท่ียั่งยืน

๓ เพ่ือใหการบริหารการวิจัยดานการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถสรางงานวิจัยท่ีจะเปนประโยชนโดยตรงตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพท้ังในระดับชุมชน ระดับวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) ระดับวิสาหกิจขนาด
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เล็กและขนาดกลาง (Small and Medium Enterprise, SME) จนถึงระดับอุตสาหกรรมของ
ประเทศ

กรอบวิจัย
๑. วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรมชนิดใหม

ในทุกระดับ โดยคํานึงถึงความย่ังยืนของทรัพยากรชีวภาพในธรรมชาติ
1.1 วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือพัฒนาเปนธุรกิจใหมหรือธุรกิจแนวใหมบนฐาน

การอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน
1.2 วิจัยการใชความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรมท่ีเปน

การสรางหรือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันหรือสรางความไดเปรียบเชิงธุรกิจ
1.3 วิจัยเพ่ือพัฒนากลุ มธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีศักยภาพของประเทศ

ตลอดจนการเพ่ิมมูลคาของชีวมวลทองถ่ินในเชิงพาณิชย การสกัดสารเพ่ือนําไปใช 
ประโยชนเชิงพาณิชย และสามารถพัฒนาเพ่ือการแขงขันในระดับชาติและ/หรือระดับ
นานาชาติ

๒. วิจัยดานการตลาด และการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีผลิตจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และทรัพยากรในชุมชน/ทองถิ่น

๒.๑ วิจัยมูลคาทางเศรษฐกิจ ทิศทางและรูปแบบการตลาด และพัฒนาความเปนไปไดทางธุรกิจ
บนพ้ืนฐานการอนุรักษและการพัฒนาอยางยั่งยืน

๒.๒ วิจัยทรัพยากรชีวภาพท่ีมีศักยภาพและ/หรือเปนความตองการของตลาด และพัฒนาเพ่ือ
การแขงขันในระดับนานาชาติ

๓. วิจัยโดยใชความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
๓.๑ วิจัยสรางคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนท่ีท้ังระบบ ท่ีสามารถพัฒนาเปนแหลง

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ เชน ชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน ปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกิดจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ

๓.๒ วิจัยใหเกิดการสรางระบบการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุงเนนสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ รวมถึงมีการจัดทําสื่อตางๆ

๔. วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ และลดตนทุนของเทคนิควิธีการเก็บรักษาสายพันธุ ท่ีสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ

๔.๑ วิจัยเพ่ือพัฒนา เพ่ิมอายุการเก็บรักษาใหยาวและ/หรือใหมีเปอรเซ็นตการมีชีวิตสูง ใชพ้ืนท่ี
การเก็บรักษานอย ลดตนทุน และคงคุณภาพท่ีตองการ

๔.๒ พัฒนาสายพันธุและการผลิตของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เพ่ือมุงสูการลดตนทุน
๕. วิจัยเพื่อการสรางระบบและฐานขอมูลสารสนเทศเชิงเศรษฐกิจของความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และการจัดการองคความรู ท่ี เกี่ยวของกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Economy)
ของประเทศ

๕.๑ วิจัยในทุกระดับการผลิตตั้งแตระดับชุมชน วิสาหกิจขนาดยอยถึงกลาง และระดับ
อุตสาหกรรม เพ่ือเปนแหลงขอมูลท่ีสามารถเปนท่ีพ่ึงพิงและประกอบการตัดสินใจ



สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ12

ของภาครัฐ และภาคธุรกิจ ในดานการคา การลงทุน ในธุรกิจฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity-based Business) ของไทย

๕.๒ วิจัยธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเก่ียวของกับกลุมประเทศในประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community, AC) และนานาชาติ

๖. วิจัยเพื่อสราง/พัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบ ขอกฎหมาย กฎเกณฑ
ขอกําหนด ระเบียบ และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใหความสําคัญกับกลุม
ประเทศในประชาคมอาเซียน และประเทศคูคาท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ

วิจัยท่ีเก่ียวของกับการคา การลงทุน การรวมทุน และ การสรางธุรกิจฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพของกลุมประเทศในประชาคมอาเซียน และประเทศคูคาท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ

ผลผลิต
1. วิธีการและผลวิจัยเพ่ือสรางหรือพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแขงขันหรือสรางความได เปรียบ

เพ่ือคนหากลุมธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยท่ีมีศักยภาพและสามารถ
พัฒนาเพ่ือการแขงขันในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ

2. วิธีการและผลวิจัยดานการตลาด และการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีผลิตจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพและทรัพยากรในทองถ่ินในกลุมธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีศักยภาพและ
สามารถพัฒนาเพ่ือการแขงขันในระดับนานาชาติ

3. วิธีการและผลวิจัยดานการพัฒนาคุณภาพและลดตนทุนของเทคนิควิธีการเก็บรักษาสายพันธุ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และสารพันธุกรรม

4. ไดระบบฐานขอมูลสารสนเทศเชิงเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังการจัดการองค 
ความรู ท่ี เก่ี ยวของกับ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Economy) และการท องเท่ี ยวเชิ งนิ เวศ
ของประเทศ

5. ไดงานวิจัยดานกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการคา การลงทุน การรวมทุน และ
การสรางกลุมธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

หมายเหต:ุ ปงบประมาณ 2560 – 2561 กรอบการวิจัยฯ ใหความสําคัญเรื่องการเก็บรักษาสายพันธุและ/
หรือผลิตภัณฑของทรัพยากรชีวภาพในกลุมตางๆ ดังนี้

1. กลุมพืช ไดแก มะมวง สมโอ ชมพู มะพราว สมุนไพร และผักพ้ืนเมือง
2. กลุมสัตว ไดแก ไก ปูแสม และกุงเคย
3. กลุมจุลินทรีย ไดแก แบคทีเรีย ยีสต และรา ท่ีมีบทบาทในการผลิตผลิตภัณฑจาก

ภูมิปญญาทองถ่ิน เชน ขาวหมาก กระแช ปลาสม ปลารา ผักดอง ถ่ัวเนา เตาเจี้ยว และ
ซีอ้ิว เปนตน
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1. การคมนาคมขนสงระบบราง
วัตถุประสงค

1. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ีสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดและตัดสินใจเชิงนโยบายดานการขนสง
ระบบราง ท้ังดานการกําหนดแผนการลงทุนและการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบท่ีจําเปน
เพ่ือใหการพัฒนาดานการขนสงระบบรางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนผูใชบริการ และชวยเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจกับตางประเทศ

2. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีท่ีสามารถนํามาใชในการยกระดับคุณภาพในการใหบริการ และ
ทําใหเกิดการพัฒนาระบบการขนสงทางรางอยางยั่งยืน กาวใหทันกับการพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสงทางรางของนานาอารยประเทศ

3. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ีเปนแนวทางในการเสริมสรางขีดความสามารถในการพัฒนาระบบรางท่ียั่งยืน
โดยผานกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมดานระบบรางข้ึนในประเทศ

กรอบวิจัย
๑. การพัฒนาแบบบูรณาการท่ีเอ้ือตอการใชระบบขนสงสาธารณะ (TOD)

การศึกษาวิจัยการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีรถไฟ การเขาถึงระบบรถไฟ ความสะดวกในการเปลี่ยน
ระบบการเดินทาง (Transit-oriented development: TOD) การบูรณาการระบบรางกับระบบขนสงอ่ืนและ
ปจจัยอ่ืนใดท่ีทําใหการใชระบบขนสงสาธารณะมีความสะดวกสบายและเปนท่ีสนใจใหเขามาใชบริการ
เชื่อมโยงโครงขายและการบริหารจัดการขนสงผูโดยสาร และสินคาและบริการท่ีสะดวกและปลอดภัยท้ังใน
พ้ืนท่ีชนบท พ้ืนท่ีเมืองและระหวางประเทศ

ตัวอยางโจทยวิจัย
1) รูปแบบการทําธุรกิจท่ีไมเก่ียวกับการเดินรถ ไดแก ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับระบบราง (Rail-

related) เชน ธุรกิจในสถานีรถไฟ บนขบวนรถไฟ และธุรกิจท่ีไมเก่ียวของกับการขนสง
ระบบราง (Non rail-related) เชน การพัฒนาทรัพยสิน รวมท้ังวิธีการนํารายไดจากธุรกิจ
เหลานี้ไปใชเพ่ือลดภาระดานงบประมาณจากรัฐบาล

2) รูปแบบธุรกิจท่ีเหมาะสมในสถานีรถไฟเพ่ือใหสถานีรถไฟอํานวยความสะดวกดานอ่ืน
แกผูโดยสารนอกเหนือจากมาใชบริการเดินทาง

3) รูปแบบการเขาถึงระบบรถไฟ (Accessibility) การบูรณาการระบบรางกับระบบขนสงอ่ืน
และการสรางระบบรวมคนโดยสาร/ระบบกระจายคนโดยสาร (Feeder line/distributer)

4) รูปแบบการใชท่ีดินท่ีเหมาะสมและเอ้ือใหเกิดการเดินทางท่ีใชระบบขนสงสาธารณะเปน
ระบบหลัก

5) รูปแบบธุรกิจท่ีเหมาะสมในสถานีรถไฟ

๓. การขนสงระบบรางและระบบโลจิสติกส
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๒. การพัฒนาระบบ
การศึกษาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับระบบรางรวมท้ังการกําหนดมาตรฐานการซอมบํารุงรถไฟ

มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบภายหลังการซอมบํารุง เพ่ือกําหนดหลักประกันดานคุณภาพ
การใหบริการและการรับรองดานความปลอดภัย มีการศึกษาจัดทําสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพ่ือกําหนดเปน
มาตรการดานการรักษาความปลอดภัย

ตัวอยางโจทยวิจัย : มาตรฐานการซอมบํารุงทางรถไฟ ขบวนรถไฟระบบสัญญาณ และระบบท่ีเก่ียวของ
อ่ืน ๆ เพ่ือความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการเดินรถ

๓. การเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถ
การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีตางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินรถ เชน การพัฒนาระบบติดตาม

ขบวนรถไฟ (Train Tracking) ท่ีเขาถึงไดสะดวก
ตัวอยางโจทยวิจัย

1) การแกไขปญหาขบวนรถไมตรงเวลาและกําหนดหลักประกันดานคุณภาพการใหบริการ
2) มาตรการลดอุบัติเหตุท่ีจุดถนนตดัผานเสมอระดับทางรถไฟ
3) มาตรฐานกลางของระบบรางเพ่ือสงเสริมการใชอุปกรณและชิ้นสวนในการซอมรวมกัน
4) พัฒนาระบบความปลอดภัย ระบบเตือนภัยในเสนทางเดินรถจากกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ

และกรณีเหตุผิดปกติอ่ืนๆ
5) พัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟ (Train Tracking) ซึ่งมีความแมนยําและผูใชบริการสามารถ

เขาถึงขอมูลไดงาย
6) การประหยัดพลังงานในการเดินรถ เชน เครื่องมือชวยแนะนําการขับรถไฟใหประหยัด

พลังงาน (Economizer) เปนตน
7) เทคโนโลยี (เชน Computer simulation) ชวยออกแบบระบบรถไฟท่ีมีประสิทธิภาพ เชน

การออกแบบทางรถไฟ ยานสถานี ถนนตัดทางรถไฟ เปนตน
8) การเพ่ิมความเร็วขบวนรถบนเสนทางรถไฟปจจุบัน

๔. การพัฒนาบุคลากรดานการคมนาคมขนสงระบบราง
การพัฒนากําลังคนและองคความรูและทักษะในระบบรางเพ่ือรองรับการพัฒนาทางดาน

การคมนาคมขนสงระบบราง เชน การจัดฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ การเพ่ิมหลักสูตรการเรียน
การสอนดานการคมนาคมขนสงระบบรางในมหาวิทยาลัยตางๆ การศึกษาเชิงนโยบายในเรื่องรูปแบบและ
ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาบุคลากรดานระบบขนสงทางรางไดอยางเปนระบบและยั่งยืน โดยศึกษาวิจัย
จากกรณีตางประเทศถึงคุณลักษณะของรูปแบบและปจจัยท่ีเปนสวนสนับสนุนท่ีสําคัญ อาทิเชน โครงสรางพ้ืนฐาน
เครือขายความรวมมือ รวมถึงกฎระเบียบตางๆ เปนตน

ตัวอยางโจทยวิจัย
1) พัฒนาทักษะ ขีดความสามารถของกําลังคนและองคความรูเรื่องระบบราง
2) แนวทางการพัฒนาความชํานาญและความเหมาะสมในแตละตําแหนงงาน
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๕. กฎระเบียบและกฎหมาย
การศึกษาและทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ

ขนสงทางราง เชน การรวมลงทุนภาครัฐ-เอกชน (Public-private partnership: PPP) การเปดโอกาส
ในการทําธุรกรรมอ่ืนนอกเหนือจากกิจการเดินรถขนสง และการจัดซื้อจัดจางท่ีสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมภายในประเทศ และศึกษากฎหมายเก่ียวกับการลงทุนเพ่ือรองรับการลงทุนจากตางประเทศใหเกิด
ความสะดวกในการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ

ตัวอยางโจทยวิจัย
๑) ศึกษาวิจัยและทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวของซึ่งยังอาจไมเอ้ือตอการพัฒนาระบบ

รางท่ีมีประสิทธิภาพ
๒) กฎหมายระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับการขนสงทางรางขามประเทศเพ่ือใหเกิดการลื่นไหล

(Seamless) ท้ังดานการขนสงสินคาและผูโดยสาร
๖. การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนรถไฟในประเทศ

การพัฒนาชิ้นสวนอุปกรณรถไฟท่ีมีศักยภาพการผลิตในประเทศ เชน วัสดุทางรถไฟ ฯลฯ ใหมี
มาตรฐานตามหลักสากลเพ่ือการแขงขันทางธุรกิจกับประเทศตางๆ การศึกษาแนวทางการยกระดับ
ความสามารถในการผลิตของผูประกอบการในสวนท่ีประเทศไทยมีศักยภาพสูง เพ่ือเขาเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการผลิตชิ้นสวนรถไฟของโลกหลังการเปดประชาคมอาเซียน

ตัวอยางโจทยวิจัย
1) พัฒนาชิ้นสวน อุปกรณรถไฟ โดยเฉพาะวัสดุทางรถไฟ
2) กลไกความรวมมือภาครัฐและอุตสาหกรรมในการผลิตชิ้นสวนรถไฟ
3) จัดตั้งศูนยทดสอบอุปกรณ ชิ้นสวนรถไฟ
4) ออกแบบและพัฒนาการทดสอบระบบขับเคลื่อนและระบบควบคุมในรถไฟ

๗. การพัฒนามาตรฐาน/การทดสอบ/การรับรองการผลิตช้ินสวนรถไฟ
การศึกษาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการกําหนดมาตรฐานการใหบริการมาตรฐานการทดสอบ

ในดานวิศวกรรมและการรับรองมาตรฐานการผลิตในดานอุตสาหกรรมให เปนไปตามมาตรฐานสากล
เชน การศึกษาวิจัยเพ่ือกําหนดมาตรฐานกลางใหรถไฟฟาสามารถเดินรถรวมกันได (Interoperability)
โดยศึกษาการใหบริการขนสงทางรถไฟระหวางประเทศ เพ่ือจัดทําความตกลงการเดินรถไฟระหวางประเทศ
และจัดระเบียบการใหบริการขนสงรถไฟ

ตัวอยางโจทยวิจัย
๑) มาตรฐานกลางใหระบบรถไฟท่ีจะพัฒนาข้ึนในอนาคตมีมาตรฐานการออกแบบซึ่งสามารถ

เดินรถรวมกันได (Interoperability)
๒) มาตรฐานกลางของระบบรางเพ่ือประหยัดคาใชจายในการซอมบํารุง เชน สงเสริมการใช

อุปกรณและชิ้นสวนรวมกัน
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๘. การถายทอดเทคโนโลยี
การศึกษากฎระเบียบข้ันตอนและวิธีการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ การศึกษาวิจัย

รูปแบบหนวยงานกลางเพ่ือรองรับการถายทอดเทคโนโลยีในการเดินรถ การซอมบํารุง และการผลิตชิ้นสวน
ระบบรางในประเทศ และศึกษาเทคนิคเทคโนโลยีจากประเทศท่ีประสบความสําเร็จดานการคมนาคมขนสง
ระบบราง เชน จีน ญี่ปุน ฯลฯ การศึกษารูปแบบและวิธีการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศผานโครงการ
ลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ เชน ระบบขนสงทางราง โดยวิเคราะหปจจัยสําคัญท่ีทําใหการถายทอด
เทคโนโลยีประสบความสําเร็จจากกรณีประเทศจีน เกาหลีและไตหวัน

ตัวอยางโจทยวิจัย : รูปแบบหนวยงานกลางเพ่ือรองรับการถายทอดเทคโนโลยีและรับรองการผลิตชิ้นสวน
ระบบราง รูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

๙. นโยบายการลงทุนเรื่องตางๆ ดานการคมนาคมขนสงระบบราง
การศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการลงทุน เทคนิคท่ีใชในการวิเคราะหการลงทุน เพ่ือใหผล

การศึกษารัดกุมและเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงนโยบายท่ีแกไขปญหาของประเทศและสนองตอบ
ความตองการของประชาชนผูใชบริการ และมีความสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของตางประเทศเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการลงทุน

ตัวอยางโจทยวิจัย
๑) วิธีการเพ่ิมสัดสวนการขนสงสินคาในระบบรางซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน
๒) พฤติกรรมผูเดินทางเพ่ือออกแบบการขนสงท่ีมีบูรณาการระหวางระบบรางดวยกันและกับระบบ

ขนสงอ่ืนเพ่ือใหผูท่ีเลือกการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะไดรักความสะดวกสบายและ
ประหยัด

๓) ศึกษาเปรียบเทียบตนทุนทางเศรษฐกิจระหวางระบบขนสงตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของระบบรางกับถนนเพ่ือใชเปนเกณฑการตัดสินใจเลือกระบบขนสงหลักสําหรับการขนสง
แตละประเภท ท้ังนี้รวมท้ังกลไกท่ีทําใหเกิดการแบงสรรความรับผิดชอบของระบบขนสง
แตละประเภทเพ่ือประโยชนสูงสุดในภาพรวมของระบบดวย

๔) พัฒ นาแบบจํ าลอง (Modeling) สํ าห รับวิ เคราะห การเข า ถึงระบบ (Accessibility)
การเปลี่ยนระบบ และการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเพ่ือประโยชนในออกแบบท่ีตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการ

๕) ศึกษาผลกระทบตอสภาพแวดลอมจากการเดินขบวนรถไฟ และผลกระทบตอสภาพแวดลอม
หากใชระบบขนสงอ่ืนแทนการใชระบบรถไฟ

ผลผลิต
๑. ทราบปจจัยสําคัญท่ีเก่ียวกับการสนองตอบความตองการของผูใชบริการ เพ่ือใหมีความสะดวกสบาย

และเปนท่ีสนใจใหเขามาใชบริการ
๒. สามารถกําหนดแนวทางการซอมบํารุงท่ีสามารถชวยยกระดับคุณภาพในการใหบริการขนสงระบบ

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจาย
๓. สามารถใชผลการศึกษาวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินรถ
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๔. สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะการทํางานและการบริหารทรัพยากรมนุษย เพ่ือรองรับ
การพัฒนาระบบรางในอนาคตท้ังดานปริมาณ คุณภาพและความพรอมรองรับการถายทอด
เทคโนโลยี

๕. สามารถเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดดานกฎระเบียบและกฎหมายท่ีจําเปน
๖. สามารถเสนอแนะเทคโนโลยีการผลิตชิ้นสวนรถไฟท่ีใชในการซอมบํารุงรวมท้ังกลไกท่ีจะนําชิ้นสวน

ดังกลาวไปใชงาน
๗. สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาชิ้นสวนรถไฟท่ีเปนยุทธศาสตรสําคัญ เชน ชิ้นสวนรถไฟท่ีใชในการ

ซอมบํารุง เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการผลิตในเบื้องตน
๘. สามารถกําหนดแนวทางและกลไกการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคสวนการผลิตตางๆ เพ่ือยกระดับขีด

ความสามารถดานอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถไฟ
๙. แนวทางการลงทุนระบบขนสงทางรางท้ังหลักเกณฑตัดสินโครงการลงทุนขนาดใหญ รูปแบบ

การลงทุน และหลักคิดเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบขนสงทางรางโดยการบริหาร
ดานอุปสงค (Demand side) ของการขนสงระบบราง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเขาถึงบริการ
ของประชาชนผูใชบริการ

๒. โลจิสติกสและโซอุปทาน
วัตถุประสงค

๑. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน
มุงสูความสมดุลของอุปสงคและอุปทาน แกไขปญหาดานกําลังคน สําหรับอุตสาหกรรมเรงดวนภาค
เกษตรและภาคการบริการ โดยมุงเปาหมายสูโซคุณคาอยางยั่งยืน

๒. เพ่ือใชประโยชนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีอยูไดอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนานวัตกรรมและ
จัดเตรียมระบบการบริหารจัดการโครงขายโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศใหเชื่อมโยงกับโครงขายใน
ระดับภูมิภาคและผลักดันใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสานประโยชนระหวางประเทศ

๓. เพ่ือสรางและพัฒนาระบบโลจิสติกสท่ียั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การพัฒนาและสราง
เครือขายความรวมมือระหวางองคกรภายในโซอุปทาน โดยศึกษาศักยภาพและความพรอมในการ
มุงสูการบริหารจัดการโซคุณคาของระบบการเกษตรท่ีตอบสนองความรวมมือระหวางกลุม
เกษตรกร องคกรเกษตรกรกับภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร โดยเนนสินคาเกษตร
ท่ีมูลคาสูง อาหารปลอดภัย และอาหารอินทรีย

๔. เพ่ือพัฒนาระบบโลจิสติกสท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Logistics) โดยศึกษาศักยภาพและ
ความพรอมในการมุ งสู การบริหารจัดการโลจิสติกสแบบยอนกลับ  (Reverse Logistics)
เพ่ือสิ่งแวดลอม ลดของเสียและเพ่ิมความปลอดภัย

๕. เพ่ือวางแผนและพัฒนาระบบโครงขายและระบบการขนสงท่ีสอดคลองตอปริมาณการขนสงสินคา
ปริมาณการเดินทาง ท้ังท่ีมีในปจจุบันและสามารถรองรับปริมาณการขนสงและการเดินทางท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต รวมท้ังกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการการขนสงและการจราจรท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับทิศทางการขยายตัวในอนาคต มุงสูการเปนเมืองอนาคตท่ีรองรับ
สังคมผูสูงอายุ และเปนเมืองนาอยู นาทองเท่ียว มีการขนสงท่ีใชพลังงานสะอาด ระบบขนสง
ท่ียั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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กรอบวิจัย
๑. การเพิ่มขีดความสามารถระบบโลจิสติกสและโซอุปทานของ ๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมาย*

1.1 การวิเคราะหความตองการในอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
การขนสงทางบก ทางอากาศ และทางน้ํา เชน อุตสาหกรรมยานยนต (ยานยนตสมัยใหม
เชน ยานยนตไฟฟา) เครื่องจักร และชิ้นสวน/อะไหลสําหรับอากาศยาน

1.2 แนวทางการพัฒนาการใชเทคโนโลยีในระบบโลจิสติกสเพ่ือลดปญหาการขาดแคลน
กําลังคนและการเปลี่ยนแปลงของตนทุนพลังงานในระบบอุตสาหกรรม

1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงดานโลจิสติกส (Logistics Connectivity) ในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ

1.4 การประยุกตใช Digital Economy เพ่ือเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสสําหรับการคาในประเทศ
การคาชายแดนและการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

1.5 กลไกและรูปแบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการขนสงสินคาผานแดน และสินคา
ขามแดน (ตั้งแตตนทางถึงปลายทาง)

หมายเหต:ุ * ขอเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่อง “๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมาย: กลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพ่ืออนาคต” เพ่ือเปนมาตรการระยะยาวท่ีจะกําหนดทิศทาง “การปรับโครงสราง
ดานการผลิต ท้ังเกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ” ของประเทศใหมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ
ในการแขงขัน มีการสรางงานคุณภาพ และมีการสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาคอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง และยั่งยืน สามารถแบงเปน ๒ กลุม ดังนี้

1. การตอยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิม ประกอบดวย ๑) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next-
generation Automotive) ๒ ) อุ ต ส าห ก ร รม อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส อั จ ฉ ริ ย ะ  (Smart
Electronics) ๓) อุตสาหกรรมการทองเท่ียวกลุมรายไดดี และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
(Affluent, Medical and Wellness Tourism) ๔) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
(Agriculture and Biotechnology) และ ๕) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for
the Future)

2. การเติม ๕ อุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งเปนอุตสาหกรรมใหมท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ
ประกอบดวย ๑) อุตสาหกรรมหุนยนตเพ่ือการอุตสาหกรรม (Robotics) ๒) อุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส  (Aviation and Logistics) ๓) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) ๔) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และ
๕) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub)

๒. กรอบวิจัยดานการจัดการโซคุณคาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส
2.1 การวิจัยโซคุณคาเพ่ือยกระดับการจัดการโลจิสติกสใหกลุมเกษตรกร และองคกรเกษตรกร

ยกระดับความรวมมือระหวางภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เนนสินคาเกษตรท่ีสําคัญ เชน
ขาว ขาวโพด ยางพารา ปาลมน้ํามัน สินคาเกษตรท่ีมีมูลคาสูง อาหารเพ่ือสุขภาพ อาหาร
อินทรีย และสินคาเกษตรแปรรูป

2.2 การบริหารจัดการระบบโลจิสติกสและโซอุปทานสินคาฮาลาล โดยอาศัย Demand Chain
(โซอุปสงค) เปนตัวตั้ง เพ่ือการบริโภคในประเทศและการสงออก
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2.3 แนวทางการใชประโยชนจาก Digital Economy เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการจัดการ
โลจิสติกส

2.4 การจัดการโลจิสติกสแบบยอนกลับ (Reverse Logistics) เพ่ือสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย

๓. กรอบการวิจัยดาน Intelligent Logistics/Transport System
3.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกสท่ีมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเมือง เพ่ือรองรับ

การขยายตัวของเมืองในอนาคตอยางบูรณาการรวมกับแนวทางการจัดการดานการจราจร
และการขนสง (Transportation Demand Management) ของระบบขนสงในเขตเมือง (Urban
Transportation System)

3.2 การพัฒนารูปแบบและระบบโลจิสติกสในเขตเมืองแบบครบวงจร สําหรับผูประกอบการ
รานคา Modern Trade เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดตนทุน และลดผลกระทบดาน
การจราจร ดวยการพัฒนารูปแบบการขนสง (ทางบก ทางน้ํา) และกระบวนการในการขน
ยายสินคา

3.3 การศึกษาและวิเคราะหโครงขายการเดินทางทางบกและทางน้ํา
3.4 แนวทางการพัฒนานโยบายและการใชยานยนตสมัยใหมสําหรับการขนสงในเขตเมือง

(Urban Transportation) เพ่ือความยั่งยืนและสิ่งแวดลอม
3.5 ระบบการจราจรอัจฉริยะเพ่ือความประหยัด ปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (Intelligent

Traffic System for Save Safety and Environment)
3.6 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโครงการการกอสรางระบบคมนาคมขนาดใหญ เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานในปจจุบันและอนาคต รวมถึง
ผลกระทบจากปญหาการจราจรติดขัดในระยะการกอสรางระบบขนสงมวลชนหลายๆ
โครงการพรอมๆ กันในกรุงเทพฯ และจังหวัดทองเท่ียวตางๆ

ผลผลิต
1. องคความรูบนบริบทโซอุปทานของภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการบริการ

เพ่ือเตรียมความพรอมและสรางโอกาสในการแขงขันของประเทศ
2. แผนการและนโยบายเพ่ือพัฒนาระบบโครงขายและระบบการขนสงท่ีสอดคลองตอปริมาณ

การขนสงสินคา ปริมาณการเดินทาง ท้ังท่ีมีในปจจุบันและสามารถรองรับปริมาณการขนสงและ
การเดินทาง และความเปนเมืองในอนาคตท่ีรองรับสังคมผูสูงอายุ และเปนเมืองนาอยู นาทองเท่ียว
มีการขนสงท่ีใชพลังงานสะอาด ระบบขนสงท่ียั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

3. รูปแบบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศดานโลจิสติกส เพ่ือการบริหารจัดการโซอุปทาน
ท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย

4. กระบวนการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในภาคงานวิจัย และกระบวนการทําวิจัยท่ีกอใหเกิดประสิทธิผล
ท้ังในดานการพัฒนาโจทยวิจัย ระบบการบริหารเงินเพ่ือการวิจัย การขยายผลของงานวิจัยไปใช
ในทางปฏิบัติ และการมีสวนรวมขององคกรหรือเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน ในการบริหาร
จัดการงานวิจัยดานโลจิสติกสและโซอุปทาน
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1. การศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู
วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหไดองคความรูจากงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชเปนนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาใหประสบผลสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม

2. เพ่ือใหไดองคความรูตอยอดจากงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือการนําไปขยายผลสูการปฏิบัติ
3. เพ่ือใหไดระบบการจัดการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการระบบท่ีดีมีประสิทธิผล ท่ีสามารถ

ใชปฏิบัติไดจริง และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ
4. เพ่ือใหไดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพ ในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของครูและผูบริหาร ซึ่งเปนผูรับผิดชอบดําเนินการตามนโยบายโดยตรง ไดมีมาตรฐาน
ทัดเทียมนานาชาติ

5. เพ่ือใหไดรูปแบบการวิจัยการศึกษาระดับประเทศ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยการศึกษาและสราง
นักวิจัยการศึกษารุนใหมของไทย ใหมีมาตรฐานทัดเทียมการวิจัยสากล และใชประโยชนในทาง
ปฏิบัติไดจริง

6. การวิจัยเพ่ือสรางแนวทางหรือมาตรการในการจูงใจใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

กรอบวิจัย
๑. การวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาของไทย แผนงานวิจัย (research plan) ขนาดใหญท่ีมุง

วิจัยและพัฒนาระบบการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาท่ีเนนความเชื่อมโยงการจัดการศึกษาระหวางระดับการศึกษา

(การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา)
1.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีเนนความเชื่อมโยงการจัดการศึกษาระหวางรูปแบบการจัด

การศึกษา (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย)
1.3 ระบบการบริหารจัดการดานการนํานโยบายการศึกษาจากหนวยงานระดับนโยบายสู

การปฏิบัติในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษา (สกศ. สพฐ. กทม. การบริหารจัดการสวน
ทองถ่ิน สกอ. และหนวยงานท่ีจัดการศึกษาเฉพาะทาง)

1.4 ระบบการบริหารจัดการของหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีเก่ียวของเพ่ือตอบสนองตอนโยบาย
ของรัฐบาล และการบริหารจัดการเพ่ือรองรับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบาย

1.5 ระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ
1.6 ระบบธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
1.7 ระบบกฎหมายการศึกษา ระเบียบขอบังคับสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
1.8 ระบบการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลดานความเสมอภาคทางการศึกษาเพ่ือสรางชุมชน

หรือสังคมท่ีเขมแข็ง

๔. การศึกษา การพัฒนาจิตพฤติกรรมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปวัฒธรรม
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1.9 ระบบการจัดสรรและจัดการงบประมาณการศึกษาท่ีเปนธรรมและเหมาะสม และให
ผลตอบแทนท่ีคุมคา

1.10 ระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษาของผูเก่ียวของทุกภาคสวน เพ่ือเตรียมความพรอม
ของเด็กวัยอนุบาลหรือวัยเด็กเล็ก

1.11 ระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของผูเก่ียวของทุกภาคสวน
1.12 นโยบายหรือกลยุทธการจัดการศึกษาของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือการรองรับอัตรา

การลดลง ของประชากรวัยเรียนในแตละระดับการศึกษา
๒. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพครู ผูบริหาร และบุคลาการทางการศึกษา แผนงานวิจัย

(research plan) ขนาดใหญท่ีมุงวิจัยและพัฒนาระบบการพัฒนาครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑ ระบบการผลิตครูของสถาบันการผลิตครูในยุคดิจิทัล
๒.๒ ระบบการพัฒนาครูเพ่ือรองรับการจัดการเรียนรูในยุคดิจิทัล
๒.๓ ระบบการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารเพ่ือการขับเคลื่อน

นโยบายการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒.๔ การพัฒนาสมรรถนะการสรางเครือขายการเรียนรูระหวางครู ผูบริหาร และบุคลากรทาง

การศึกษาหรือระหวางหนวยงานหรือทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือการพัฒนาการศึกษาท่ี
ยั่งยืน

๒.๕ ระบบการบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการของหนวยงานระดับ
นโยบาย (สกศ. สพฐ. กทม. การบริหารจัดการสวนทองถ่ิน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สกอ. และหนวยงานท่ีจัดการศึกษา)

๓. การวิจัยและพัฒนาระบบ นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการสนับสนุนการเรียนรู
การบริหาร และการบริการศึกษา แผนงานวิจัย (research plan) ท่ีมุงวิจัยและพัฒนาระบบการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือการสนับสนุนการเรียนรูหรือการบริหาร การบริการศึกษา

๓.๑ ระบบการสงเสริมการผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษาระดับชาติ
๓.๒ การพัฒนาบุคลากรดานการผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
๓.๓ การพัฒนาเครือขายการผลิตและการใชสื่อ นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู
๓.๔ การพัฒนาสภาพแวดลอมในสังคมแหงการเรียนรูยุคใหม
๓.๕ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการสําหรับการบริหารจัดการศึกษา

ของหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดับ
๓.๖ การพัฒนาระบบการเทียบโอนหนวยกิตและผลการเรียน
๓.๗ การปฏิรูประบบการทดสอบระดับชาติโดยใชเทคโนโลยี

๔. การวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเขารวมประชาคมอาเซียน แผนงานวิจัย
(research plan) ขนาดใหญ ท่ี มุ งวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา (educational provision) มุงเนน
การเรียนรูขามวัฒนธรรม

๔.๑ การปฏิรูปการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับการเรียนรูขามวัฒนธรรม
๔.๒ การพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะขามวัฒนธรรมของผูเรียน
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๔.๓ การพัฒนารูปแบบ/วิธีการทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
แกผูเรียน

๕. การปฏิรูปการเรียนรูเพื่อผูเรียน แผนงานวิจัย (research plan) ท่ีมุงวิจัยและพัฒนาการปฏิรูป
การเรียนรูเพ่ือสรางคุณลักษณะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21/การเรียนรูยุคดิจิทัล

๕.๑ รูปแบบการจัดการเรียนรูหรือการบริหารจัดการศึกษาโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกระดับและประเภทของการศึกษา

๕.๒ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะผู เรียนรูในศตวรรษท่ี 21/การเรียนรูในยุคดิจิทัล
(เชน การเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการคิด การรูสารสนเทศ ทักษะเทคโนโลยี ทักษะ
ภาษาตางประเทศ ฯลฯ)

๕.๓ การจัดการศึกษาโดยใชแนวคิด STEM
๕.๔ การสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนท่ีเหมาะสมกับยุคดิจิทัล
๕.๕ การพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมการเรียนรูแบบใหมท่ีพัฒนาผูเรียนแบบองครวม ท้ังสมรรถนะ

การเรียนรู การมีคานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
๕.๖ การศึกษาประสาทวิทยาศาสตร (neuroscience) กับการเรียนรูของผูเรียน

คําช้ีแจงเพิ่มเติม
แผนงานวิจัยขนาดใหญ เปนงานวิจัยท่ีเปนความรวมมือในการทําวิจัย ท่ีตองใชนักวิจัยจากหลากหลาย

สาขา หลายหนวยงานท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยนั้นมาทํางานรวมกัน เพ่ือใหไดผลงานวิจัยท่ีสมบูรณเปน
package ท่ีมีหนวยงานท่ีรวมมือกันนําไปใชไดทันทีในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยนั้น

ผลผลิต
1. ไดรายงานแผนงานวิจัยการศึกษาขนาดใหญฉบับรางท่ีจัดทํา ตามกรอบการวิจัยการศึกษา ประจําป

๒๕60-2561 ซึ่งมีลักษณะเปนแผนงานวิจัยระดับมหภาค ไมนอยกวา 5 แผนงาน
2. ไดนโยบายการพัฒนาระบบการศึกษาตามกรอบการวิจัยการศึกษา ประจําป 2560-2561

ฉบับราง ไมนอยกวา 5 ชุด
3. มีนักวิจัยการศึกษาเขารวมโครงการและไดมีสวนรับการพัฒนาศักยภาพ ดังนี้ นักวิจัยการศึกษา

รุนใหม ไมนอยกวา 20 คน นักวิจัยขามสาขาสูสาขาการศึกษาไมนอยกวา 10 คน มีหนวยงาน
การศึกษา ท้ังภาครัฐและเอกชนเขารวมโครงการวิจัยไมนอยกวา 15 หนวยงาน และประชาชน
รวมท้ังผูเก่ียวของกับการวิจัยไมนอยกวา 5,000 คน และ

4. ไดเครื่องมือวัดตัวแปรทางการศึกษาท่ีมีการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพระดับชาติจนมีมาตรฐาน
สูง ไมนอยกวา 20 ชุด และไดชุดฝกอบรม แผนงาน/คูมือ/แนวปฏิบัติท่ีสรางตามหลักทฤษฎีและ
ผานการทดลองใชจริง อยางนอย 10 ชุด

๒. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
วัตถุประสงค

๑. เพ่ือสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดท่ีมีมาตรฐานทางจิตพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและ
สั งคม  และลั กษณ ะของสถานการณ ด านจริยธรรม  ด านความปลอด ภั ยและสันติ สุ ข
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ดานประชาธิปไตย ดานครอบครัว และลักษณะการดํารงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใชใน
การวิจัย คัดเลือก และประเมินบุคคล

๒. เพ่ือสรางองคความรูเก่ียวกับสาเหตุและผลของจิตและพฤติกรรม จริยธรรม ความปลอดภัยและสันติ
สุข การศึกษาจุดกําเนิดของจิตและพฤติกรรมประชาธิปไตย ในครอบครัว โรงเรียน องคการ ชุมชน
และสังคม รวมท้ังองคความรูเก่ียวกับสาเหตุและผลของพฤติกรรมครอบครัวไทย และการดํารงชีพ
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. เพ่ือสรางและประเมินผลการใชชุดฝกอบรมพัฒนาการเรียนการสอน และสรางบรรยากาศทางสังคม
ในครอบครัว โรงเรียน องคการ ศาสนา ชุมชน และสังคม ทางดานคุณธรรมจริยธรรม
ความปลอดภัยและสันติสุข การปองกันบรรเทาภัยธรรมชาติและการปองกันและรับมือกับภัยภิบัติ
ทางดานประชาธิปไตย และการดํารงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. เพ่ือสรางและประเมินหลักสูตร ตนแบบแนวทางปฏิบัติกิจกรรมและหรือชุดฝกอบรมพัฒนา
และคูมือปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว การพัฒนาศักยภาพและทักษะใหแก
พอแม ครูอาจารย บุคลากร และผูปฏิบัติงานดานครอบครัว

กรอบวิจัย
๑. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ครอบครัว”

1.1 การวิจัยเพ่ือสราง ตรวจสอบคุณภาพ และใชประโยชนเครื่องมือวัด และดัชนี ท่ีมีมาตรฐาน
สูง เพ่ือใชในการวิจัยและในโครงการท่ีเก่ียวของกับจิตพฤติกรรมครอบครัว

1.2 การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูดานตางๆ คือ
1.2.1 พฤติกรรมของครอบครัวไทย
1.2.2 เหตุและผลของพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลในครอบครัว
1.2.3 การสงเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงคของคนในครอบครัว

1.3 การวิจัยเพ่ือสรางหลักสูตร แนวทางการสรางความเขมแข็ง ตนแบบกิจกรรม ตนแบบชุด
ฝกอบรมพัฒนา และคูมือการปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และพัฒนา
จิตพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว การอบรมเลี่ยงดู การดูแลผูสูงอายุ ครอบครัวพอแม
เลี้ยงเดี่ยวของสตรีเยาวชนท่ีขาดความพรอมในการตั้งครรภและมีบุตร และครอบครัวท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง เชน ครอบครัวท่ีผูสูงอายุและเด็กตองดูแลกันและกัน ครอบครัวท่ีตองดูแลผูปวย
ท่ีมีอาการทางจิต พฤติกรรม และ/หรือ สติปญญา ครอบครัวท่ีมีสมาชิกออกมาเรรอน
ขอทานเปนอาชีพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและทักษะใหกับบุคลากรและผูปฏิบัติงานดาน
ครอบครัว

1.4 การวิจัยเพ่ือประเมินผลโครงการพัฒนาจิตพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว
๒. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “การดํารงชีพอยางพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”
๒.๑ การวิจัยเพ่ือสราง ตรวจสอบคุณภาพ และใชประโยชนเครื่องมือวัด และดัชนีทางจิต ดัชนี

พฤติกรรม และหรือ ดัชนีทางสังคมตางๆ ท่ีมีมาตรฐานสูง เพ่ือใชในงานวิจัยและงานพัฒนา
๒.๒ การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูเก่ียวกับ

๒.๒.๑ จิตพฤติกรรมในการดํารงชีวิตของคนไทยทุกชวงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเฉพาะเด็กวัยรุน คนไรท่ีพ่ึง เรรอน และบุคคลขอทาน
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๒.๒.๒ แรงจูงใจในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒.๓ การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในแตละชวงวัย
๒.๒.๔ การลดความเปนวัตถุนิยม

๒.๓ การวิจัยเพ่ือสรางหลักสูตร ตนแบบกิจกรรม ตนแบบชุดฝกอบรมพัฒนา และคูมือการ
ปฏิบัติในการพัฒนาบุคคลและชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพสูง เพ่ือพัฒนาจิตพฤติกรรมการดํารง
ชีพตามหลักปรัชญาของเเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะในกลุมเด็ก วัยรุน วัยทํางานชวงตน
กลุมสาขาอาชีพ แรงงานนอกระบบ รวมถึงกลุมบุคคลไรท่ีพ่ึง เรรอน บุคคลขอทาน

๒.๔ การวิจัยเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร ตนแบบกิจกรรม ตนแบบชุดฝกอบรม
พัฒนา และคูมือการปฏิบัติในการพัฒนาจิตพฤติกรรมการดํารงชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๓. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ประชาธิปไตย”
๓.๑ การวิจัยเพ่ือสราง ตรวจสอบคุณภาพ และใชประโยชนเครื่องมือวัดและดัชนีท่ีมีมาตรฐานสูง

เพ่ือใชในการวิจัยและในโครงการ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความเปนประชาธิปไตยในระดับ
บุคคลและกลุมคน เชน ประชาธิปไตยในครอบครัว ในชั้นเรียนและโรงเรียน ในองคการ
และประชาธิปไตยในชุมชนและสังคม

๓.๒ การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูเก่ียวกับ
๓.๒.๑ จิตพฤติกรรมประชาธิปไตยในแตละชวงชีวิต
๓.๒.๒ จิตพฤติกรรมการเปนพลเมืองท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย
๓.๒.๓ จิตพฤติกรรมการนําเอาหลักการประชาธิปไตยมาใชในชีวิตประจําวัน
๓.๒.๔ จิตพฤติกรรมประชาธิปไตยในแตละสถาบันทางสังคมและการนําไปใช

๓.๓ การวิจัยเพ่ือสรางหลักสูตรตนแบบ กิจกรรมตนแบบ ชุดฝกอบรมพัฒนาและคูมือการปฏิบัติ
ในการพัฒนาความเปนประชาธิปไตยตั้งแตวัยเด็ก การมีสวนรวมในการตรวจสอบ และ
ปองกันแกไขการทุจริต คอรรัปชั่น และประพฤติมิชอบในระดับตางๆ รวมถึงการใชสิทธิ
และเสรีภาพท่ีเหมาะสม อาทิ การใชสิทธิเลือกตั้ง การแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาชุมชน และการเมืองในระดับฐานราก

๓.๔ การวิจัยเพ่ือประเมินผลโครงการพัฒนาจิตพฤติกรรมประชาธิปไตย พัฒนาคุณภาพชีวิต
และพัฒนาประชาสังคมประชาธิปไตยเพ่ือการปรับปรุงโครงการใหเหมาะสมกับกลุมบุคคล
ตางๆ

๔. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ความปลอดภัยและสันติสุข”
๔.๑ การวิจัยเพ่ือสราง ตรวจสอบคุณภาพ และใชประโยชนเครื่องมือวัดและดัชนีท่ีมีมาตรฐานสูง

ทางดานพฤติกรรมศาสตรสําหรับใชในงานวิจัยและงานพัฒนาเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัย
ในชีวิต ทรัพยสินและความสงบสุขของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะประเด็นความม่ันคงใน
เขตพ้ืนท่ีชายแดน การดําเนินชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามวิถีอาเซียน

๔.๒ การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูเก่ียวกับ
๔.๒.๑ ความปลอดภัยในภาวะวิกฤต เชน ภาวะสูญเสียสิ่งท่ีรักหรือผิดหวัง การประสบภัย

พิบัติตางๆ การอยูในสถานการณความขัดแยง การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
และหลากหลายเชื้อชาติ



กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ 25๖๐
25

๔.๒.๒ การอยูรวมกันอยางสันติสุขและการแกปญหาหรือวิธีแกไขความขัดแยงอยางสันติวิธี เชน
๔.๒.๒.๑ สถานการณถูกคุกคามดวยความรุนแรงแบบตางๆ ท้ังทางเพศ ทางกาย

ทางวาจา เด็ก สตรี  ผู ออนแอ ใน พ้ืน ท่ีตางๆ สถานการณ ต างๆ
ควรมีพฤติกรรมอยางไรในการเผชิญกับความรุนแรงดวยความปลอดภัย
และผูท่ีแข็งแรง (เพียงพอท่ีจะใชความรุนแรงเขาตอบโต) ควรจะเผชิญ
กับการคุกคามอยางไรโดยไมใชความรุนแรง

๔.๒.๒.๒ ความรุนแรงของสื่อท่ีพยายามครอบงําใหผูบริโภคอยูใตอํานาจการชักจูง
และสรางความเชื่อตางๆ

๔.๓ การวิจัยเพ่ือสราง รวมท้ังการนําไปทดลองใช และตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรตนแบบ
กิจกรรม ตนแบบชุดฝกอบรมพัฒนาและคูมือการปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางความปลอดภัยแก
ตนเองและสังคมในประชาชนไทยท่ีเปนกลุมเปาหมายตางๆ เชน กรณีเผชิญภัยพิบัติทุก
รูปแบบ การขับข่ีอยางปลอดภัยของวัยรุนและวัยอ่ืนๆ การบริโภคอยางปลอดภัย การคบ
เพ่ือนอยางปลอดภัย การหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทและ/หรือการใชความรุนแรงและ
สามารถแกปญหาดวยสันติวิธี รวมถึงการสรางชุมชนตนแบบในการดําเนินชีวิตบนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมตามวิถีอาเซียน ท้ังเขตชุมชนเมือง กลุมพาณิชยและบริการ กลุม
อุตสาหกรรม ชุมชนชนบท และชุมชนชาวประมง

๔.๔ การวิจัยเพ่ือประเมินประสิทธิผลของโครงการพัฒนาบุคลากรและสภาวะเพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยทางดานตางๆ และ/หรือโครงการสรางความม่ันคงและสงบสุขในกลุมคนประเภท
ตางๆ ในสถานการณตางๆ

๕. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “จริยธรรม”
๕.๑ การวิจัยเพ่ือสราง ตรวจสอบคุณภาพ และใชประโยชนเครื่องมือวัด และดัชนีทางจิต ดัชนี

พฤติกรรม และ/หรือ ดัชนีทางสังคมตางๆ ท่ีมีมาตรฐานสูง เพ่ือใชในงานวิจัยและงาน
พัฒนาจริยธรรม

๕.๒ การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูในมิติตาง ๆ ไดแก
๕.๒.๑ จริยธรรม และพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคลในแตละชวงวัย เชน การวิจัยและ

พัฒนาคุณลักษณะจิตใฝรูในวัยเด็กปฐมวัย การปลูกฝงจิตสํานึกความมีวินัยใน
ตนเองของเด็กปฐมวัย ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยตอการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาแนวทางจัดการปญหาอันเกิดจากการ
รวมกลุมของวัยรุน

๕.๒.๒ จริยธรรมในครอบครัว องคการ และในสังคม เชน การสรางความเขมแข็งของ
เยาวชนใหรักชาติ สืบสานวัฒนธรรมไทย

๕.๒.๓ จริยธรรมเก่ียวกับการทํางานในกลุมสาขาอาชีพตาง ๆ เชน การใชละครหรือ
รายการโทรทัศนเพ่ือพัฒนาจิตใจของคนในสังคมไทย

๕.๓ การวิจัยเพ่ือสรางและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร เครื่องมือ กระบวนการการขัดเกลา
ทางสังคมแกประชาชนไทยในทุกชวงวัยเพ่ือเสริมสรางวินัยตอตนเอง ครอบครัว และสังคม

๕.๔ การวิจัยการสื่อสารสาธารณะเพ่ือเสริมสรางวินัยในทุกชวงวัยของประชากรไทย
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ผลผลิต
1. ไดเครื่องมือวัดท่ีมีมาตรฐานสูง เพ่ือใชวัดจิตพฤติกรรมของบุคคล ในดานจริยธรรม ความปลอดภัย

และสันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และการดํารงชีพตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง
และลักษณะของสถานการณในครอบครัว หัองเรียน โรงเรียน องคการ ชุมชนและสังคม และไดผล
การใชประโยชนเครื่องมือวัดในการจําแนก และหรือ ประเมินเพ่ือการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม
ของบุคคล ในดานจริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และการดํารงชีพ
ตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง

2. ไดองคความรูใหมเก่ียวกับการตอบคําถามสําคัญวา จะตองพัฒนาจิตพฤติกรรมท่ีสาเหตุอะไรบาง
และมีวิธีการพัฒนาสาเหตุแตละประการอยางมีประสิทธิผลสูงอยางไรบาง เพ่ือใชในการพัฒนา
จิตพฤติกรรมของบุคคลในดานจริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และ
การดํารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีหลักวิชาการข้ันสูง เหมาะสมท่ีจะใชใน
การพัฒนาคนและสังคมไทย

3. ไดชุดฝกอบรม หลักสูตร วิชา วิธีปฏิบัติ รูปแบบการดําเนินการ และไดผลการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิผลของชุดฝกอบรม หลักสูตร วิชา วิธีปฏิบัติ รูปแบบการดําเนินการในการฝกอบรม
พัฒนาจิตพฤติกรรมของบุคคลในองคการท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนา
จิตพฤติกรรมของบุคคลในดานจริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว
และการดํารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอไป

ท้ังนี้มีขอกําหนดแนวทางการพิจารณาขอเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย
ท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้กอนเปนอันดับแรก ประเด็นท่ีตามมามีความสําคัญมาก ผูเสนอโครงการตองอาน
และปฏิบัติตามใหไดมากท่ีสุด

1. ประเภทการวิจัย (research type) เปนการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม หรือการวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาจิตพฤติกรรมแบบบูรณาการองคความรูทางวิชาการ ดานพฤติกรรมศาสตร สังคมศาสตร
การศึกษา จิตวิทยา และสังคมวิทยา มีการประมวลเอกสารท่ีทันสมัยมีมาตรฐาน นําไปกําหนด
สมมุติฐานวิจัยท่ีมีตัวแปรมากกวาสองตัว และมีนิยามปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัยชัดเจน ท้ังนี้
อาจเปนการวิจัยเชิงปริมาณ หรือการวิจัยผสมวิธี (mixed-method research) แบบการวิจัย
เชิงปริมาณท่ีเสริมดวยการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนมากข้ึน ท้ังนี้ควรมีการบูรณาการ
ทีมนักวิจัยจากภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการวิจัยดวย

ท้ังนี้หากขอเสนอการวิจัยเปนประเภทการวิจัยเพ่ือการพัฒนา  ในการเสนอแผนงานหรือโครงการวิจัย
อาจเสนอเปนการวิจัยในปท่ี 1 และเสนอเปนการพัฒนาในปตอไป แตการอนุมัติแผนงานหรือโครงการวิจัยในป
ตอไปข้ึนอยูกับผลการวิจัยในปท่ี 1

2. รูปแบบการวิจัย (research approach) เปนแบบการวิจัยความสัมพันธเปรียบเทียบท่ีมีการ
ควบคุมใหตอบคําถามวิจัยไดอยางมีความตรงสูง (Validity) หรือแบบการวิจัยเชิงทดลองท่ีมีกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม ซึ่งอาจมีท้ังกลุมควบคุมท่ีมีการจัดกระทํา (Manipulation) ตัวแปรอ่ืนท่ี
ไมใชตัวแปรอิสระในการวิจัย (Active Control Group) และกลุมควบคุมแบบไมมีการจัดกระทํา
(Passive Control Group) โดยมีตัวแปรจัดกระทําตั้งแต 2 ตัวแปรข้ึนไป หรือแบบการวิจัย
ความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีมีปจจัยเชิงเหตุหลายดาน และมีตัวแปรประเภทสงผานหรือตัวแปรสื่อ
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(mediating variables) และ/หรือ ตัวแปรกํากับ (moderating variables) ท่ีครอบคลุมตาม
ทฤษฎี

3. แบบการวิจัย (research design) และวิธีดําเนินการวิจัย (research method) มีมาตรฐานตาม
หลักการวิจัย กลาวคือ
1.1 ดานการออกแบบการเลือกตัวอยางวิจัย ตองมีขนาดใหญแตไมใหญมากจนทําใหเกิดปญหา

การมีนัยสําคัญทางสถิติ (statistical significance) แตขาดนัยสําคัญทางปฏิบัติ (practical
significance) และตัวอยางควรไดมาโดยการสุม รวมท้ังมีการจัดตัวอยางเขากลุมแบบสุม
(random assignment) ในการวิจัยเชิงทดลอง

1.2 ดานการออกแบบตัวแปรจัดกระทํา ตองสรางเทคโนโลยีใหมเพ่ือการพัฒนา อันมีผลการวิจัย
รองรับสนับสนุนวาเปนประโยชนกับประชากรกลุมเปาหมายในการวิจัย และการออกแบบ
การสรางเครื่องมือ ตองมีการสรางเครื่องมือวัดใหมหลายชุด และมีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานการวัดทางจิตมิติ

1.3 ดานการรวบรวมขอมูล มีการรวบรวมขอมูลเชิงประจักษ ท่ีมีวิธีการดําเนินงานชัดเจนใหได
ขอมูลท่ีมีคุณภาพ และ

1.4 ดานการวิเคราะหขอมูล ตองมีการตรวจสอบขอมูลวาไมผิดขอตกลงเบื้องตนของสถิติ
วิเคราะห ใชสถิติวิเคราะหข้ันสูงมากกวาหนึ่งวิธี ท่ีสามารถใหผลสรุปตามวัตถุประสงคการ
วิจัยไดอยางชัดเจน และมีการตีความผลการวิเคราะหขอมูลไดถูกตอง

4. ผลการวิจัย (research results) ไดผลการวิจัยท่ีเปนประโยชนท้ังดานการเพ่ิมองคความรูใหม
ทางวิชาการ และทางปฏิบัติท่ีประยุกตไดจริง และ/หรือมีผลการวิจัยท่ีนําไปสูการปรับปรุงแนวคิด
ทฤษฎีอันนําไปสูการปฏิบัติแนวใหม โดยอาจนําเสนอผลการวิจัยเพ่ือรับการพิจารณาตรวจสอบ
จากผูใชประโยชนจากงานวิจัยและพัฒนา

๓. มนุษยศาสตร
วัตถุประสงค

1. สรางความรูดานมนุษยศาสตรท่ีเสริมสรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมไทย
2. สรางความรูดานมนุษยศาสตรท่ีนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนของสังคมไทย
3. สรางสรรควรรณกรรม เพ่ือพัฒนาคนไทยใหมีความรับผิดชอบตอสังคม

กรอบวิจัย
๑. มนุษยศาสตรเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองดี

การนําวรรณกรรม ศิลปะ ความเชื่อ ตํานาน หลักธรรมในศาสนาและคติชน วิถีชีวิตของคนในอดีต
และสังคมรวมสมัย มาวิเคราะห วิพากษ เพ่ือสังเคราะหใหไดแนวคิด ซึ่งเอ้ือตอการพัฒนา
จิตสํานึกการเปนพลเมืองดี โดยอาจใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคนตอไปดวย

2. มนุษยศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน
การนําประวัติศาสตร วรรณกรรม ศิลปกรรม ภาษา ปรัชญา ความเชื่อ หลักธรรมในศาสนาและ
คติชน วิถีชีวิต มาวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือใหไดแนวคิด ซึ่งเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ียั่งยืน
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3. การพัฒนาวรรณกรรมสรางสรรค เพื่อพัฒนาคนไทยท่ีมีความรับผิดชอบ
การเสนอประเด็นปญหาของสังคมไทยรวมสมัย นํามาวิเคราะหสังเคราะห เพ่ือใหไดแนวคิดและ
นํามาสรางวรรณกรรมท่ีสะทอนปญหาและแนวทางแกปญหาดังกลาว เพ่ือสรางคนไทยท่ีมีความ
รับผิดชอบตอสังคม

ผลผลิต
1. องคความรูและ/หรือผลผลิตท่ีเปนรูปแบบจากการศึกษากระบวนการดานมนุษยศาสตร ท่ีจะนําไปสู

การสรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองท่ีดี หรือขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาคน
2. องคความรูและ/หรือผลผลิตท่ีเปนรูปแบบจากการศึกษากระบวนการดานมนุษยศาสตร ท่ีจะนําไปสู

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนของสังคมไทย
3. วรรณกรรมท่ีสะทอนปญหาพรอมแนวทางแกไข ทําใหเกิดการพัฒนาความรับผิดชอบของคนไทย

ตอสังคม

๔. การสรางสรรควิชาการงานศิลป
วัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางสรรคศิลปกรรมเชิงวิชาการ
2. เพ่ือพัฒนาองคความรูทางศิลปกรรมท่ียั่งยืน
3. เพ่ือสรางสุนทรียรสทางศิลปกรรม

กรอบวิจัย
การสรางสรรคศิลปกรรมเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาองคความรูท่ีย่ังยืนและสุนทรียรส
การวิจัยเพ่ือสรางสรรคงานศิลปกรรมเชิงวิชาการสาขาตางๆ ดังนี้

๑. สาขานาฏยศิลป หมายถึง ศิลปะการแสดงในรูปแบบตางๆ ท่ีมีความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ

๒. สาขาดุริยางคศิลป หมายถึง ศิลปะการดนตรีในรูปแบบตางๆ ท่ีมีความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ

๓. สาขาทัศนศิลป หมายถึง ผลงานทางศิลปะท่ีมีความคิดสรางสรรคและจินตนาการ รวมถึง
งานหัตถศิลป

ผลผลิต
1. ผลงานศิลปกรรมสรางสรรค
2. องคความรูอธิบายกระบวนการสรางสรรคงานศิลปกรรม
3. การเผยแพรผลงานศิลปกรรม ในรูปแบบผลงานแสดง หรืองานนิทรรศการ
4. เอกสารรูปแบบตางๆ เพ่ือเผยแพรองคความรูอธิบายกระบวนการสรางสรรคงานศิลปกรรม

๕. ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค

๑. เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการรวมลงทุนในภาคเศรษฐกิจตางๆ ระหวางประเทศไทยกับประเทศ
อาเซียนอ่ืน รวมถึงการรวมลงทุนในอุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม
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2. เพ่ือทําความเขาใจความเปนมา รูปแบบการดําเนินงาน และความสําเร็จหรือลมเหลวของกองทุน
ตางๆ ท่ีมีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจ และสังคมท้ังในประเทศตนทางในอาเซียนและประเทศ
ปลายทาง

3. เพ่ือศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ และการบริหารจัดการแรงงานขามชาติของประเทศอาเซียนอ่ืน
โดยเฉพาะสิงคโปร บรูไน และมาเลเซีย ซึ่งเปนประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาสูง และการนําเขา
แรงงานตางดาว

4. เพ่ือศึกษาเชิงนโยบายและมาตรการแนวทางการบริหารจัดการดานการแพทยและสาธารณสุข
เพ่ือรองรับแรงงานตางดาว

5. เพ่ือศึกษาโอกาสและความรวมมือทางการศึกษาระหวางประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน
ท่ีจะเปนประโยชนตอการยกระดับคุณภาพของทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย

กรอบวิจัย
๑. เศรษฐกิจการคาการลงทุน

1.1 การศึกษาโอกาสและความเปนไปไดในการรวมลงทุนระหวางประเทศไทยกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนและอาเซียนบวกหนึ่ง

1.2 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ บทบาท และผลกระทบของกองทุนสําคัญของประเทศ
สมาชิกอาเซียน เชน เทมาเส็ก คาซานา เฟลดา ตะบุงฮัจย เพ่ือนํามาปรับใชในการสงเสริม
ผูประกอบการของไทย

2. กฎหมายและการบริหาร
2.1 แนวทางการบริหารจัดการในการนําเขาแรงงานขามชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน

โดยเฉพาะ สิงคโปร บรูไน และมาเลเซีย
3. สังคม

3.1 การศึกษาเชิงนโยบายและหามาตรการแนวทางการบริหารจัดการในการรับมือของ
ประเทศไทยดานการแพทยและสาธารณสุขเพ่ือรองรับแรงงานตางดาวท่ีเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่องเขาสูประเทศ

4. การศึกษา
4.1 ศึกษาจุดแข็งและจุดออนของระบบการศึกษาระหวางประเทศไทยกับประเทศ

สมาชิกอาเซียนอ่ืนเพ่ือแสวงหาโอกาสท่ีจะรวมมือกัน

ผลผลิต
1. ไดแนวทางการสรางความรวมมือดานการลงทุนระหวางประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน

เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการคา/การลงทุนในภาคเศรษฐกิจตางๆ รวมถึงการรวมลงทุนในอุตสาหกรรม
ฮาลาล และการเงินอิสลาม

2. ไดแนวทางการศึกษาเก่ียวกับความเปนมา รูปแบบการดําเนินงาน รวมถึงความสําเร็จ/ความ
ลมเหลวของกองทุนตางๆ ท่ีมีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคม ท้ังในประเทศตนทาง
ในอาเซียนและประเทศปลายทาง ซึ่งอาจเปนประโยชนตอประเทศไทยในการกําหนดนโยบายเชิงรุก
และเชิงรับ



สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ30

3. ไดแนวทางการแกปญหาและปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกฎหมาย/กฎระเบียบ และการบริหาร
จัดการแรงงานขามชาติของสิงคโปร บรูไน และมาเลเซีย ท่ีจะเปนประโยชนตอประเทศไทย
ในการนําเขาแรงงานตางดาว

4. ไดแนวทางเชิงนโยบายและมาตรการตางๆ ในการบริหารจัดการทางดานการแพทยและสาธารณสุข
เพ่ือรองรับปญหาแรงงานตางดาวในประเทศไทย

5. เห็นโอกาส/แนวทางความรวมมือทางดานการศึกษาระหวางประเทศไทยกับประเทศอาเซียนอ่ืน
ท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการศึกษาภายในประเทศไทย เพ่ือนําไปสู
การยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย

1. ขาว
วัตถุประสงค

1. การพัฒนาเกษตรกร
1.1 เพ่ือรวบรวมองคความรูท่ีชวยใหชาวนาทําการผลิตขาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตสูง

คุณภาพดี และตนทุนต่ํา
1.2 พัฒนารูปแบบการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตัวเกษตรกรท้ังใน

ดานการผลิตและการตลาด
1.3 สรางมาตรฐานในการจัดประสิทธิภาพการผลิตขาว โดยเฉพาะการคิดตนทุนการผลิตซึ่งไดรับ

การยอมรับจากผูเก่ียวของทุกฝาย
2. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของขาวไทยในตลาดโลก

2.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตขาวไทยตลอดหวงโซการผลิตใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
เปนท่ียอมรับของตลาดโลก

2.2 สรางฐานขอมูลสําหรับรัฐบาลใชประกอบการตัดสินใจในการออกนโยบายและมาตรการตางๆ
ท่ีสอดคลองกับขอเท็จจริงและเกิดประโยชนตออุตสาหกรรมขาวท้ังระบบ

2.3 เพ่ิมศักยภาพและลดปญหาอุปสรรคทางการคาของขาวไทย 2 กลุมใหญ ไดแก กลุมขาวหอม
มะลิ กลุมขาวขาว

2.4 หาอัตลักษณของขาวไทยท่ีเปนจุดเดนและแตกตางจากขาวของประเทศอ่ืนเพ่ือนํามาสราง
มูลคาใหกับขาวไทย

3. การพัฒนาขาวคุณภาพสําหรับตลาดพิเศษ ไดแก ขาวหอม ขาวสี ขาว organic และขาว GI
3.1. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมขาวท่ีมีคุณสมบัติพิเศษจากจุดเดนของขาวไทยท่ีมีความหลากหลาย

กวาประเทศคูแขง เพ่ือขยายตลาดและสรางมูลคาเพ่ิม
3.2. หาเทคโนโลยีข้ันสูงมาแปรรูปขาวเพ่ือดึงผลผลิตออกจากตลาดขาวสารและสรางมูลคาเพ่ิม

ในรูปของอาหารเพ่ือสุขภาพ เวชภัณฑ และเวชสําอาง
3.3. สรางมาตรฐานและตราสินคาเพ่ือสรางความเชื่อม่ันของผูบริโภคตอคุณภาพของขาวไทย

๕. การเพิ่มมูลคาผลิตผลทางดานการเกษตร
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เปาหมาย
ปแหงการผลิตขาวครบวงจรตามนโยบายของรัฐ โดยมุงเนนท่ีการลดตนทุนการผลิตขาว และเพ่ิมโอกาส

ในการแขงขัน เชน ลดตนทุนปุย เมล็ดพันธุ เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน ลดปริมาณน้ําท่ีใชในการปลูกขาว ฯลฯ

กรอบวิจัย
1. การพัฒนาเกษตรกร

1.1 การหาตนแบบเชิงบูรณาการในการบริหารจัดการตลอดหวงโซการผลิตของการรวมกลุม
ทํานาแปลงใหญแบบครบวงจรในรูปของสหกรณ เพ่ือใหเกิดการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
ลดตนทุนการผลิต ไดขาวคุณภาพดีตามท่ีตลาดตองการในพ้ืนท่ี ภาคอีสานตอนบน อีสาน
ตอนลาง ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต โดยประเด็นท่ีตองการทราบ ไดแก
1.1.1 วิธีการรวมกลุมและการจัดการในการรวมกลุมเปนนาแปลงใหญ
1.1.2 ชนิดและขนาดของเครื่องทุนแรงท่ีเหมาะสมกับขนาดของกลุมท่ีมีความจําเปน

ตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
1.1.3 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขาวท่ีสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ทองถ่ิน และชุมชน

เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวโดยใชองคความรูและจุดแข็งของอัตลักษณของภาค
เกษตรของชุมชน

1.1.4 หาองคความรูในดานการตลาดเพ่ือบริหารจัดการผลผลิตใหไดผลตอบแทนสูงสุด
1.2 หาวิธีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชรวมตามคันนาและจัดระบบนิเวศวิศวกรรมใน

แปลงนาของตนเองเพ่ือกําจัดศัตรูพืชและเพ่ิมรายได
1.3 หาแนวทางและรูปแบบในการปลูกพืชหลังนาท่ีเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ีๆ เกษตรกรยอมรับ
1.4 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือลดความเสียหายของคุณภาพเมล็ด

เนื่องจากการลดความชื้นลาชา ตั้งแตการเก็บเก่ียวจนถึงมือผูบริโภค
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของขาวไทยในตลาดโลก

2.1 การวิจัยเชิงนโยบาย
2.1.1 เพ่ือใหไดขอเสนอเชิงวิชาการเพ่ือนําเสนอประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลในแง

ของราคาคาปุย คาเชาท่ีดินท่ีเปนธรรมตอทุกฝาย และเปนการลดตนทุน
2.1.2 หามาตรการท่ีเกษตรกรตองการใหภาครัฐชวยเหลือในการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี

เพาะปลูกขาวท่ีไมเหมาะสมใหไปปลูกพืชอ่ืนเพ่ือใหจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจการ
ปลูกขาวเกิดประสิทธิผล

2.1.3 เสนอแนะความเปนไปไดในการสงเสริมการใชประโยชนจากขาวหักในเชิง
อุตสาหกรรมและเชิงวิสาหกิจชุมชนท่ีชวยสรางมูลคาเพ่ิม มีศักยภาพทางการตลาด
และสามารถดึงขาวออกจากตลาดไดเปนจํานวนมาก รวมถึงปญหาอุปสรรค
ซึ่งจําเปนตองไดรับการแกไข

2.1.4 จัดทํายุทธศาสตรเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมการสงออกสําหรับการสงออกขาวหอมมะลิ และ
ขาวขาวของไทย โดยศึกษาถึงประเทศท่ีเปนตลาดหลักสําหรับขาวแตละชนิดความ
ตองการท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการคาของ
ประเทศนั้นๆ แลวเปรียบเทียบกับผลผลิตท่ีมีอยูในปจจุบันเพ่ือเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการผลิตภายในประเทศ และมาตรการท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือชวยให
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การสงออกขาวแตละชนิดของไทยเกิดประโยชนสูงสุดตอเศรษฐกิจของชาวนาและ
เศรษฐกิจของประเทศ

2.1.5 วิธีการนําเทคโนโลยีเรื่องการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในนาขาวไปขยาย
ผลสูการปฏิบัติของเกษตรกรในวงกวางในแตละภูมิภาคเพ่ือใหมีการใชทรัพยากร
ธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2.1.6 การศึกษาเพ่ือหาขอเสนอแนะความเปนไปไดในการสงเสริมภาคเอกชนดําเนิน
กิ จ ก ร ร ม CSR (Corporate Social Responsibility) แ ล ะ CSV (Creating
Shared Value) ในเรื่องขาวและผลิตภัณฑจากขาวรวมกับกลุมเกษตรกร และ
ศึกษารูปแบบกระบวนการทําใหเกิด fair trade

2.1.7 จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยพรอมท้ังวิเคราะหและสังเคราะห เรื่องการแปรรูปขาว
ในดานอาหาร อาหารเพ่ือสุขภาพ การสกัดสารและเครื่องสําอาง ท้ังท่ีเปนงานวิจัย
ภายในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังการทํา patent mapping ในระยะ 10 ป
เพ่ือใชประโยชนในการกําหนดนโยบายในการทําวิจัยของประเทศในอนาคต

2.1.8 เพ่ือใหเกิดขอเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนใหเกิดสถาบันการวิจัยขาวแหงชาติ
เพ่ือเปนศูนยกลางในการดูแลและใหการสนับสนุนการทําวิจัยขาวอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง

2.2 การวิจัยเชิงพัฒนาเทคโนโลยี
2.2.1 พัฒนาพันธุขาวคุณลักษณะเฉพาะในการนําไปเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมชนิด

ตางๆ ในเชิงพาณิชย
2.2.2 วิจัยหาเครื่องจักรกลทดแทนแรงงานคนขนาดเล็ก ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีทํานาของ

เกษตรกรในสภาพนิเวศตางๆ
2.2.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพขาวขาวดอกมะลิ 105

2.2.3.1 หาวิธีการเพ่ิมความหอมใหแกขาวขาวดอกมะลิ 105 ตลอดหวงโซ
การผลิต ตั้งแตปลูกจนถึงเก็บเก่ียว

2.2.3.2 ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมสําหรับพ้ืนท่ีในแตละนิเวศ
2.2.3.3 ทดสอบเทคโนโลยีท่ีมีอยูเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพในการเพ่ิมความหอม

ของขาวขาวดอกมะลิ 105
2.2.4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพขาวขาว

2.2.4.1 กําหนดพันธุขาว ท่ี มีคุณภาพดีตรงตามความตองการของตลาด
ตางประเทศและเหมาะสม กับสภาพพ้ืนท่ี

2.2.4.2 หาเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมในแตละสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือลดตนทุน
การผลิต เชน การกําจัดวัชพืช การจัดการปุย การผลิตขาวอินทรีย

2.2.5 การสรางมูลคาเพ่ิมจากรําขาวและวัสดุ เหลือจากขบวนการผลิตขาวใน
เชิงอุตสาหกรรม

2.2.6 การวิจัยเพ่ือพัฒนาตอยอดผลงานวิจัยเดิมท่ีมีอยูไปสูการใชประโยชน
2.2.7 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือลดความเสียหายของ

คุณภาพเมล็ดเนื่องจากการลดความชื้นลาชา ตั้งแตการเก็บเก่ียวจนถึงมือผูบริโภค



กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ 25๖๐
33

3. การพัฒนาขาวคุณภาพสําหรับตลาดพิเศษ
3.1 วิเคราะหและตรวจสอบคุณสมบัติและโครงสรางทางเคมีของขาวไทยแตละสายพันธุ
3.2 พัฒนากระบวนการ และเครื่องมือการสกัดสารออกฤทธิ์ชีวภาพในขาวท่ีมีประสิทธิภาพ

เพ่ือใหดําเนินการผลิตไดในระดับอุตสาหกรรม
3.3 พัฒนาผลิตภัณฑ ทดสอบผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิตท่ีไดคุณภาพและมีการรับรอง

มาตรฐานจากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีผานมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ
3.4 วิจัยและพัฒนาตอยอดผลงานวิจัยการแปรรูปขาวเชิงพาณิชย ท้ังดานอาหาร อาหาร

เพ่ือสุขภาพ และการสกัดสารและเครื่องสําอาง
3.5 พัฒนาบรรจุภัณฑเพ่ือคงคุณภาพสําหรับขาวคุณภาพพิเศษเพ่ือดึงดูดความสนใจของ

ผูบริโภคของในตลาดเกษตร
3.6 ศึกษาแนวทางการตลาดและความตองการของผูบริโภคผลิตภัณฑสินคาขาว

ผลผลติ
1. การพัฒนาเกษตรกร

1.1 ไดตนแบบของการรวมกลุมเกษตรกรท่ีทํานาโดยภาครัฐไมตองใหการอุดหนุนเปนรูปของเงิน
หรือปจจัยการผลิต

1.2 ไดตนแบบการใชเทคโนโลยีเหมาะสมและการจัดระบบนิเวศในแปลงนาท่ีชวยลดตนทุน
การผลิตและมีรายไดเพ่ิมข้ึนท่ีชวยลดตนทุนการผลิตและมีรายไดเพ่ิมข้ึน

1.3 ไดขอมูลในเรื่องตนทุนการผลิตท่ีถือเปนมาตรฐานท่ีทุกฝายยอมรับ
2. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของขาวไทยในตลาดโลก

2.1 ไดฐานขอมูลการผลิตและการใชประโยชนจากขาว ตลอดหวงโซการผลิตตั้งแตตนน้ําถึง
ปลายน้ํา

2.2 การผลิตขาวและผลิตภัณฑของขาวไทยมีผลผลิตตอไร และคุณภาพมาตรฐานเปนท่ียอมรับ
ของตลาดตางประเทศ

2.3 ไดอัตลักษณของขาวไทยท่ีเปนจุดเดนและแตกตางจากขาวของประเทศอ่ืนเพ่ือนํามาสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับขาวไทย

3. การพัฒนาขาวคุณภาพสําหรับตลาดพิเศษ
3.1 ไดขอมูลสาระสําคัญท่ีนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
3.2 ไดกระบวนการผลิตสาระสําคัญจากขาวในระดับอุตสาหกรรม รวมท้ังไดผลิตภัณฑและ

บรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม
3.3 ไดรูปแบบการขยายผลการผลิตในระดับอุตสาหกรรมหรือโรงงานตนแบบ

2. มันสําปะหลัง
วัตถุประสงค

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง สงผลใหเกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑมันสําปะหลังของประเทศ

อยางยั่งยืน
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3. เพ่ือเพ่ิมมูลคาของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังโดยการนํามันสําปะหลังไปใชในการผลิตผลิตภัณฑใหม
ท่ีมีมูลคาเพ่ิมข้ึนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

กรอบวิจัย
๑. การพัฒนาพันธุมันสําปะหลัง เพ่ือใหมีผลผลิตสูง ปริมาณแปงสูง ตานทานโรคและแมลง สามารถ

ปรับตัวเหมาะสมกับสภาพแวดลอมเฉพาะใชเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะและเพ่ืออุตสาหกรรม
ตอเนื่องมูลคาสูง

๒. การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง ท่ีเหมาะสมแตละพ้ืนท่ี
การเพาะปลูก พัฒนาฐานขอมูล และขอมูลพ้ืนฐานดานการผลิตมันสําปะหลัง (เนนวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกมันสําปะหลัง เปาหมายยกระดับผลผลิตจาก ๓-๔ ตัน/ไร
เปน ๕-๖ ตัน/ไร)

๓. การเตือนการณ การปองกัน กําจัดโรค และกําจัดแมลงศัตรูมันสําปะหลังท่ีพบระบาดในปจจุบัน
การเตรียมความพรอมและศึกษาเพ่ือปองกันและกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังท่ียังไมพบ
แตมีแนวโนมอาจจะระบาดไดในอนาคตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม

๔. การประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับปลูกตลอดถึงการเก็บเก่ียวมัน
สําปะหลังท่ีมีศักยภาพหรือเครื่องตนแบบท่ีผานการวิจัยและพัฒนาในระดับหองปฏิบัติการแลว

๕. การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงดัดแปรและ
ผลิตภัณฑใหมจากมันสําปะหลัง โดยคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคในประเทศคูคา

๖. การวิจัยดานการตลาดและนโยบาย ใน ๒ ประเด็นสําคัญ ดังนี้
6.1 Market Research Strategic Planning ทิ ศ ท างก ารแข ง ขั น  ภ าพ รวม ใน แ ง ข อ ง

เศรษฐศาสตรท้ังหมดของมันสําปะหลังประเทศคูคาตางๆ ท่ังโลก
๖.๒ การศึกษา Value chain และ Logistic ท้ังหมดตั้งแตการผลิต แปรรูปตลอดจนขนยายมาขายท่ี

ชายแดน รวมท้ังศึกษาเรื่องกฏระเบียบท่ีเก่ียวของท้ังหมดของประเทศกัมพูชา ลาว พมา

ผลผลิต
๑. มีการบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลังในการเขาถึง การใชประโยชนเพ่ือการปรับปรุงพันธุ

มันสําปะหลัง และเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดทํา National cassava germplasm bank ของ
ประเทศ

๒. ระบบการดูแลรักษา (maintenance) เชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลังของประเทศในระยะยาว
๓. พันธุมันสําปะหลังสําหรับอุตสาหกรรมแปง (ผลผลิตสูง ๕-๖ ตันตอไร แปงสูง มากกวา ๒๕%

ตานทานโรคแมลงท่ีสําคัญ และ/หรือเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเฉพาะ) พันธุรับประทาน (ไซยาไนดต่ํา
ผลผลิตสูงกวาพันธุหานาที และ/หรือ มีวิตามินสูง) และอาหารสัตว (โปรตีนในใบสูง)

๔. ขอมูลพ้ืนฐานดานการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังดานเขตกรรม และการอารักขาพืชท่ีเหมาะสมกับ
พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกมันสําปะหลัง รวมท้ังขอมูลชีววิทยา ระบาดวิทยา ของโรคและแมลง
ศัตรูมันสําปะหลัง

๕. ฐานขอมูลการระบาดของโรค แมลงศัตรู และวัชพืชของมันสําปะหลังในแหลงปลูกมันสําปะหลัง
ของประเทศ พรอมท้ังขอมูลการปองกันและกําจัดโรค แมลงศัตรู และวัชพืชของมันสําปะหลัง
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เพ่ือเตรียมความพรอมตอการพัฒนาระบบคาดการณ ระบบเตือนภัย การพยากรณลวงหนา รวมถึง
การสรางโมบายแอปพลิเคชั่นสําหรับเกษตรกร

๖. เครื่องจักรกลการเกษตรท่ีชวยลด/ทดแทนปญหาการขาดแคลนแรงงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ และลด
ตนทุนการผลิต รวมท้ังเครื่องมือแปรรูปเบื้องตน

๗. กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) สําหรับเครื่องจักรกลเกษตรสําหรับมันสําปะหลัง
๘. เพ่ิมมูลคาของมันสําปะหลังท่ีใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการแปรรูป อุตสาหกรรมอาหาร

และอุตสาหกรรมตอเนื่องมูลคาสูง
๙. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานแปงมันสําปะหลัง ระบบการผลิตเขาสู green process

ลดการใชพลังงาน ลดการใชเชื้อเพลิง และลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก รวมท้ังมี bench
mark ของกระบวนการผลิต

๑๐. ขอมูลความตองการของตลาดมันสําปะหลังของประเทศคูคาตางๆ ท่ัวโลก
๑๑. ขอมูลการผลิต แปรรูป ตลอดจนขนยายมาขายท่ีชายแดน ของประเทศกัมพูชา ลาว พมา

รวมท้ังขอมูลเรื่องกฏระเบียบท่ีเก่ียวของท้ังหมดท่ีกระทบตอการคาขายกับประเทศไทย

3. ยางพารา
วัตถุประสงค

1. เพ่ือศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับภาครัฐหรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของสามารถนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจกําหนดนโยบายหรือมาตรการตางๆ ท่ีเปนประโยชนตออุตสาหกรรมยางพารา
ท้ังระบบ

2. เพ่ือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเดิมและผลิตภัณฑใหม ซึ่งเปนผลิตภัณฑปลายน้ําท่ีโดดเดนมีการใช
ยางพาราปริมาณมากรวมถึงมีศักยภาพทางการตลาดท่ีดีสามารถแขงขันได และเพ่ิมมูลคายางพารา
ใหมากข้ึน เชน ดานเทคโนโลยีการผลิต สรางเครื่องจักร/อุปกรณ  การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในสายการผลิต ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ เปนตน

3. เพ่ือศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการวิเคราะหทดสอบคุณภาพของยางดิบหรือผลิตภัณฑยางเพ่ือใชเปน
ขอมูลในการกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑยาง

4. เพ่ือศึกษา วิจัย และพัฒนาวัตถุดิบยางพาราเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพของน้ํายาง
และยางแหง

5. เพ่ือศึกษา วิจัย และพัฒนาไมยางพาราใหมีคุณสมบัติสามารถตอบสนองการใชงานไดอยาง
หลากหลายประเภท ตลอดจนสงเสริมการถายทอดสูผูท่ีมีสวนเก่ียวของหรือสรางเครือขายผูนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน

6. เพ่ือศึกษาและพัฒนาการผลิต การตลาด และเพ่ิมมูลคาตอยอดผลิตภัณฑยางพาราใหสามารถ
ยกระดับกลุมวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑยางพารา

กรอบวิจัย
๑. กรอบการวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อศึกษาแนวทาง/มาตรการ/นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรม

ยางพาราของประเทศ ท้ังระบบ
1.1 การศึกษามาตรการการผลักดันการนําผลงานวิจัยดานยางพาราไปใชประโยชนสูเชิง

พาณิชยในหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ
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1.2 การศึกษาและวิเคราะหปญหาผลผลิตยางพาราตกต่ําและจัดทําแผนเผยแพรการเพ่ิมมูลคา
ผลผลิตยางพาราสูกลุมเกษตรกร และศึกษาปริมาณการตัดโคนตนยางพาราและคาดการณ
ผลผลิตยางพาราท้ังในปจจุบันและอนาคต

1.3 การศึกษาผลกระทบ พรบ.ควบคุมยางพารา ท่ีมีตออุตสาหกรรมยางพาราไทยท้ังระบบ
1.4 การศึกษาดานเศรษฐกิจ  สังคม แรงงาน และสิ่งแวดลอม รวมถึงวิถีชีวิตชาวสวนยางพารา
1.5 การศึกษารูปแบบเมืองยางพาราเพ่ือสงเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราท่ีเหมาะสม

สําหรับประเทศไทย

เปาหมาย
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีสามารถนําเสนอตอหนวยงานท่ีเก่ียวของใหนําไปผลักดันใหเกิดกิจกรรม

กลไกการสนับสนุนและการมีสวนรวมของหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ ท่ีจําเปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพาราท้ังระบบ

๒. กรอบการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใหไดยางพาราและ
ไมยางพาราท่ีมีคุณภาพ (อุตสาหกรรมตนน้ําและกลางน้ํา)

2.1 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับน้ํายางพารา ยางกอนถวย และเศษยาง
2.2 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการผลิตและการควบคุมคุณภาพของน้ํายางและยางแหงใหมี

ความสอดคลองตอความตองการของอุตสาหกรรม
2.3 การวิจัยและพัฒนาการผลิตน้ํายางหรือยางแหงประเภทท่ัวไป หรือประเภทท่ีมีคุณภาพ

พิเศษตามความตองการของอุตสาหกรรม
2.4 การวิจัยเพ่ือแกปญหากระบวนการผลิตการแปรรูปเพ่ิมมูลคาของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน

องคกรเกษตรกร และอุตสาหกรรมตนน้ําและกลางน้ํา เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และคุณภาพใหมาก
ข้ึน ดวยตนทุนต่ํา การผลิตเปนผลิตภัณฑเพ่ิมมูลคาท่ีสอดคลองกับความตองการทาง
การตลาด หรืออาจสงเสริมการปลูกพืชแซมยางพารา

เปาหมาย
๑. เทคโนโลยีท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกลุมเกษตรกรสามารถนําไปใชไดจริงและไมยุงยาก
๒. เทคโนโลยีหรือเทคนิคการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพน้ํายางและยางแหงใหมีความสอดคลอง

กับความตองการของแตละอุตสาหกรรม ท่ีสามารถนําไปใชไดจริงในอุตสาหกรรม ไมยุงยาก หรือไม
ลงทุนสูงและสรางความไดเปรียบในการผลิตเม่ือเทียบกับคูแขงได
๓. กรอบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเดิมและผลิตภัณฑใหมท่ีมีศักยภาพทางการตลาด

(อุตสาหกรรมปลายน้ํา)
3.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสายการผลิต ตามความตองการของภาคอุตสาหกรรมสําหรับ

ผลิตภัณฑเดิม ไดแก เสนดายยางยืด ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และอุตสาหกรรมยางลอ
เปนตน

3.2 การวิจัยและพัฒนาดานวัตถุดิบประเภทท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (หรือ organic-love
หรือ fossil-resource free) เพ่ือใชแทนท่ีสารเคมีในอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพารา
ไมยางพารา และผลิตภัณฑปลายน้ํา
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3.3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสําหรับผลิตภัณฑใหมในอุตสาหกรรมยางพารา เชน
ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพหรืออุปกรณวิทยาศาสตรและทางการแพทย ยุทโธปกรณทางทหาร
การคมนาคม และการกอสราง เปนตน

3.4 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑจากไมยางพาราใหมีคุณภาพ เชน
ไมโครงสราง ไมวงกบ ไมพ้ืนสนามกีฬา และผนัง เปนตน

3.5 การวิจัยและพัฒนาดานการตลาดและสงเสริมภาพลักษณผลิตภัณฑยางพาราและไม
ยางพารา เชน บรรจุภัณฑ การออกแบบ รูปลักษณ และขอมูลสงเสริมดานการตลาด
รวมท้ังการวิเคราะหสารในผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการสงออก เปนตน

เปาหมาย
1. การพัฒนากระบวนการสําหรับผลิตภัณฑปลายน้ําท่ีโดดเดน เชน อุตสาหกรรมยางลอและ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากน้ํายางขน (เชน เสนดายยางยืด ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย เปนตน) หรือ
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและสวนสนับสนุนอ่ืนๆ ใหสามารถแขงขันไดในตลาด โดยให
ความสําคัญกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กท่ี
เปนของคนไทย

2. การพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑใหมจากยางพาราเพ่ิมมูลคา (value added) หรือผลิตภัณฑสุขภาพ
เครื่องสําอาง หรืออุปกรณวิทยาศาสตรและทางการแพทย ท่ีเปนท่ีตองการและมีศักยภาพใน
เชิงพาณิชย

3. การพัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปไมยางเปนผลิตภัณฑท่ีสามารถลดตนทุน สรางสรรค และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมไมยางพารา
๔. กรอบการวิจัยมาตรฐานยางดิบ ผลิตภัณฑยาง และไมยางพารา

4.1 การวิจัยเพ่ือใหไดวิธีการวิเคราะห/ทดสอบคุณภาพยางดิบ/ผลิตภัณฑยางท่ีจําเปนและ
นําไปสูการกําหนดเปนมาตรฐานการวิเคราะหและทดสอบในระดับชุมชน/ระดับประเทศ/
ระดับอาเซียน/ระดับสากล

4.2 การวิจัยเพ่ือใหไดขอมูลและวิธีการท่ีถูกตองแมนยําในการบงชี้คุณภาพสําหรับการกําหนด
เปนมาตรฐานยางดิบและผลิตภัณฑยางในระดับประเทศ/ระดับอาเซียน/ระดับสากล
พรอมจัดทํามาตรฐานอุตสาหกรรมอยางมีสวนรวม

4.3 การวิจัยมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมไมยางพาราและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่อง
ท่ีสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมยางพาราไดอยางเปน
ระบบและยั่งยืนใหสอดคลองกับความตองการของตลาด

เปาหมาย
วิธีการวิเคราะหหรือทดสอบคุณภาพของยางดิบหรือผลิตภัณฑยางหรือขอมูลในการบงชี้คุณภาพยางดิบ

ผลิตภัณฑยาง และไมยางพาราสําหรับใชเปนขอมูลในการกําหนดมาตรฐานในระดับชุนชนหรือประเทศ
ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล

๕. กรอบการวิจัยเพื่อแกปญหาเรงดวนดานยางพาราและไมยางพาราของประเทศ

หมายเหต:ุ ปญหาเรงดวนนั้นตองเสนอผานสมาคม/สถาบันท่ีเปนนิติบุคคล/หนวยงานราชการ
โดยมีขอมูลสนับสนุนใหชัดเจนวาเปนเรื่องเรงดวน เปนประโยชนตอสวนรวมและของประเทศ
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ผลผลิต
1. แนวทางหรือขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมยางของประเทศท้ังระบบ
2. เทคโนโลยีการผลิตหรือนวัตกรรมหรือสวนสนับสนุนอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคา

ใหกับอุตสาหกรรมยางพาราตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา
3. วิธีการวิเคราะหหรือทดสอบคุณภาพของยางดิบหรือผลิตภัณฑยาง หรือขอมูลในการบงชี้คุณภาพ

ยางดิบ ผลิตภัณฑยาง และไมยางพารา เพ่ือกําหนดมาตรฐานยางดิบหรือผลิตภัณฑยาง
ระดับประเทศเปนอยางนอย

4. เทคโนโลยีหรือเทคนิคหรือการควบคุมคุณภาพน้ํายางและยางแหงใหสอดคลองกับความตองการ
ของอุตสาหกรรมยางพารา

5. ไมยางพาราท่ีมีคุณสมบัติตอบสนองการใชงานไดอยางหลากหลาย ทดแทนวัสดุโพลิเมอร ไมเนื้อแข็ง
หรือไมนําเขาจากตางประเทศ

4. ออยและน้ําตาล
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีออยเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรม

น้ําตาลท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมหนึ่ง โดยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกและเก็บเก่ียวออย
ประมาณ 10 ลานไร ซึ่งปจจุบันประเทศไทยไดเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน จึงเห็นควรเตรียมพรอม
ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลเพ่ือรักษาตําแหนงผูนําอุตสาหกรรมน้ําตาลในภูมิภาคอาเซียน
เพ่ิมขีดความสามารถเพ่ือใหทัดเทียมประเทศผูผลิตสําคัญในระดับโลกอยาง บราซิล อินเดีย และจีน สงเสริม
และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตท้ังทางดานการเพาะปลูกออยในไร และการผลิตน้ําตาลทรายในโรงงาน
อุตสาหกรรม การบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนของสังคมชาวไร
ออยและอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล ตอไป

ป พ.ศ. 2560 – 2561 คอบช. จึงจัดทํากรอบการวิจัย 5 หัวขอ ท้ังนี้พิจารณาจากความสําคัญ
เรงดวนเพ่ือสนับสนุนทุนวิจัย โดยเรียงลําดับ ดังนี้

วัตถุประสงค
๑. เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล และใหเปนไปตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ในปจจุบัน และสถานการณของโลก
๒. เพ่ือการวิจัยและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกอุตสาหกรรมและผลพลอยไดของอุตสาหกรรม
๓. เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันและเกิดความยั่งยืนของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลไทย

กรอบวิจัย
๑. การศึกษาขอเท็จจริงและรวบรวมขอมูลเพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธความรูทางโภชนาการ

ของน้ําตาลอยางถูกตอง โดยใชสื่อรูปแบบตางๆ
๒. การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตน้ําตาลเริ่มตนตั้งแตวิธีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและ

การสรางผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากอุตสาหกรรมน้ําตาลและอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน น้ํากากสา
น้ําเหลือจากการบําบัด กากตะกอน กากออย ฯลฯ
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๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและการเก็บเก่ียวออย เชน digital technology และการ
บริหารจัดการเทคโนโลยี รวมท้ังพันธุออยท่ีเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกลสมัยใหม

๔. การวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายใหมีเสถียรภาพ
ท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการศึกษาท้ังระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ของประเทศ และการศึกษาเชิงนโยบายเพ่ือสรางความยั่งยืนของสังคมชาวไรออย

๕. การวิจัยและพัฒนาการบริหารการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องมืออุปกรณท่ี
เก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการใชงานท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีปลูกออยในประเทศไทย

ผลผลิต
๑. ขอมูลการศึกษาดานโภชนาการเก่ียวกับน้ําตาล อยางนอย 3 - 5 เรื่อง
๒. กระบวนการผลิตน้ําตาลและปจจัยการผลิตออยและน้ําตาลท่ีมีประสิทธิภาพ และสรางผลิตภัณฑ

มูลคาเพ่ิมจากอุตสาหกรรมน้ําตาลและอุตสาหกรรมตอเนื่อง จํานวน 1 ข้ันตอน และ 1 ผลิตภัณฑ
๓. การพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยเนนท่ีการเก็บเก่ียว การบริหารจัดการเทคโนโลยี

รวมท้ังพันธุออยท่ีเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกลสมัยใหม อยางนอย 3 ชิ้นงาน
๔. ขอมูลเชิงนโยบายของรัฐบาล ในการสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลให มีเสถียรภาพ

อยางนอย 2 เรื่อง
๕. การพัฒนาการบริหารการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยเนนการใชงานท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีปลูกออยในประเทศไทย อยางนอย 1 เรื่อง

5. ปาลมน้ํามัน
วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหมีระบบการบริหารจัดการเชิงนโยบายในการสรางความสมดุลระหวางปริมาณผลผลิตปาลม
น้ํามันกับกําลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมในแตละพ้ืนท่ีปลูก รวมท้ังแนวทางการลดตนทุน
การขนส ง และการรักษาคุณ ภาพผลปาลมน้ํ า มันสดเม่ือ เข าโรงงานส กัดน้ํ า มันปาล ม
(กรอบวิจัยท่ี ๑)

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแขงขันในการผลิตปาลมน้ํามันของเกษตรกรรายยอยภายใตองคความรู
ผานระบบสถาบันเกษตรกร และเกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองไปสูการผลิตมืออาชีพ และเกิด
ความยั่ งยืน ในอาชีพภายใต การเป ด เสรีการค า AEC และความตกลงทางการค า อ่ืน  ๆ
(กรอบวิจัยท่ี ๑)

3. เพ่ือใหอุตสาหกรรมท้ังระบบมีการพัฒนาอยางยั่งยืน และมีประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ
เชิงกฎหมาย (กรอบวิจัยท่ี ๑)

4. เพ่ือใหไดขอมูลของการบริหารจัดการการปลูกปาลมน้ํามันในแตละพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูก
ปาลมน้ํามันตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรอบวิจัยท่ี ๒)

5. เพ่ือใหไดเทคโนโลยีและหรือนวัตกรรมการจัดการพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(กรอบวิจัยท่ี ๒)

6. เพ่ือใหไดเทคโนโลยีและหรือนวัตกรรมเครื่องทุนแรงและเครื่องจักรกลเกษตรเพ่ือใชทดแทนแรงงาน
แบบอเนกประสงค (Integration mechanization) (กรอบวิจัยท่ี ๒)
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7. เพ่ือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการแปรรูปชีวมวล (Biorefinery) และการแปรรูปน้ํามัน
ปาลมข้ันปลายน้ําสูความหลากหลายของการผลิตชีวภัณฑตางๆ จากอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและ
น้ํามันปาลมท่ีมีประโยชนท้ังดานบริโภค อุปโภค เครื่องสําอางและยา จนสามารถนําไปขยายผล
ในเชิงพาณิชย (กรอบวิจัยท่ี ๓)

กรอบวิจัย
1. กรอบการวิจัยดานการศึกษานโยบายอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมท่ีเปนระบบ

1.1 การศึกษาพ้ืนท่ีท่ีมีความเปนไปไดในการขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันในเขตเหมาะสมปลูก
ปาลมน้ํามัน รวมท้ังศึกษาถึงความสมดุลระหวางพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท่ีสอดคลองกับกําลัง
ผลิตของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ท้ังในเขตพ้ืนท่ีปลูกเดิมและพ้ืนท่ีปลูกใหม โดยตอง
คํานึงถึงตนทุนดานโลจิสติกส และคุณภาพทะลายปาลมสด

1.2 การศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑ
เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพท้ังดานการผลิตและการตลาดใหสามารถแขงขันไดภายใตระบบ
การคาเสรี

1.3 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการรวมกลุมเกษตรกร และการเสริมสรางความเขมแข็งใหแก
เกษตรกรโดยเนนการพัฒนาอยางมีสวนรวมระหวางเกษตรกรกับโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
และเปนการเตรียมความพรอมในการผลิตปาลมน้ํามันท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานตางๆ
จากการเปดเสรีการคาภายใต AEC และความตกลงทางการคาอ่ืนๆ

1.4 การศึกษาการใชประโยชนและความตองการใชจริง รวมถึงการทดแทนการนําเขาของ
น้ํามันปาลมและผลิตภัณฑแตละชนิดในอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและเชื้อเพลิงชีวภาพ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑจากน้ํามันปาลม
เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด

2. กรอบการวิจัยดานการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาลมน้ํามัน
2.1 การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการการผลิตปาลมน้ํามันโดยรูปแบบผสมผสาน

เทคโนโลยีการผลิตท่ีจะนําไปสูนวัตกรรมการลดการใชสารเคมี
2.2 การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการปลูกปาลมน้ํามันตามลักษณะพ้ืนท่ีเฉพาะ (Site specific

technology) ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.3 การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิม

ความไดเปรียบในการแขงขันตลอดกระบวนการการผลิตปาลมน้ํามัน
2.4 ศึกษาการใชเครื่องจักรทุนแรง Farm Mechanism, Consolidated Farming ตลอดจน

การทํางานรวมกันกับสหกรณการเกษตร
2.5 การบูรณาการเทคโนโลยี เพ่ือใชในการประเมินความสุกแก (เปอรเซ็นน้ํามัน) ของผลปาลม

น้ํามัน ในเชิงอุตสาหกรรม
๓. กรอบการวิจัยดานการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปข้ันสูงดวยกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี

(Biorefinery) และการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมข้ันปลายน้ํา
3.1 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการสรางความหลากหลายของผลิตภัณฑใหแกอุตสาหกรรมปาลม

น้ํามันและน้ํามันปาลม โดยการสกัดสารสําคัญจากน้ํามันปาลมดิบและกรดไขมันปาลม
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การผลิตเคมีภัณฑพ้ืนฐานจากน้ํามันปาลมท่ีเปนสารตั้งตนของผลิตภัณฑอ่ืนๆ การแปรรูป
ข้ันสูงดวยกระบวนการไบโอรีไฟนารีเพ่ือแยกองคประกอบเคมีทุกชนิดออกมาใชประโยชน
ไดอยางครบถวน เปนตน

3.2 การวิจัยและพัฒนาการสรางมูลคาเพ่ิมน้ํามันปาลมข้ันปลายน้ํา เพ่ือเปนการกระตุนใหเกิด
อุตสาหกรรมตอเนื่องตาง ๆ ตามมา อันจะสงผลดีตอการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของอุตสาหกรรมท้ังระบบในระยะยาว

ผลผลิต
1. แนวทางและวิธีการขยายพ้ืนท่ีปลูก และแหลงท่ีตั้งโรงงานสกัดปาลมน้ํามันท่ีเหมาะสม เพ่ือสราง

ความสมดุลระหวางปริมาณผลผลิตปาลมน้ํามันกับกําลังการผลิตของโรงงานสกัดในแตละพ้ืนท่ี และ
มีตนทุนในการดําเนินการท่ีแขงขันกับประเทศผูผลิตอ่ืนได (กรอบวิจัยท่ี ๑)

2. แนวทางการพัฒนาการผลิตปาลมน้ํามันอยางมีสวนรวมระหวางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมกับสถาบัน
เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันมืออาชีพท่ีเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีปลูกเดิมและพ้ืนท่ีปลูกใหม (กรอบวิจัยท่ี ๑)

3. แนวทางการปรับปรุงการบริหารการจัดการอุตสาหกรรมตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา การนําเขาและ
สงออกทุกประเภทท่ีเปนรูปธรรมและปฏิบัติไดจริง (กรอบวิจัยท่ี ๑)

4. นวัตกรรมและหรือระบบการจัดการสวนปาลมน้ํามันอยางยั่งยืนในแตละพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับ
การปลูกปาลมน้ํามันตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีสามารถนําไปใชไดจริง
ในเชิงปฏิบัติ โดยเกษตรกรและผูเก่ียวของในอุตสาหกรรมใหการยอมรับ (กรอบวิจัยท่ี ๒)

5. เทคโนโลยีการปลูกปาลมน้ํามัน และจัดการสวนปาลมน้ํามันตามลักษณะพ้ืนท่ีเฉพาะ อยางนอย
3 เทคโนโลยี (กรอบวิจัยท่ี ๒)

6. เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เครื่องทุนแรงหรือทดแทนแรงงานในกระบวนการผลิตปาลมน้ํามันแบบ
อเนกประสงค เชน รถเก็บเก่ียวทะลายปาลมน้ํามัน เครื่องยอยชีวมวลในสวน เครื่องและอุปกรณ
เก็บลูกรวงปาลมน้ํามัน เครื่องพนสารกําจัดวัชพืชรอบตนปาลมน้ํามัน เปนตน (กรอบวิจัยท่ี 2)

7. เทคโนโลยีตนแบบและหรือระบบการแปรรูปชีวมวลจากวัสดุเหลือท้ิงของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
และน้ํามันปาลมโดยจะตองสกัดกลั่นองคประกอบทางเคมีทุกชนิดของชีวมวลมาใชประโยชนใหได
มากท่ีสุด เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีมีมูลคา (กรอบวิจัยท่ี ๓)

8. เทคโนโลยีตนแบบและหรือระบบการแปรรูปน้ํามันปาลมข้ันปลายน้ํา สําหรับการผลิตผลิตภัณฑ
ท่ีมีมูลคาเพ่ิมท้ังในเชิงราคาและหรือเชิงปริมาณ (กรอบวิจัยท่ี ๓)

6. พืชสวน/พืชไร (เชน ขาวโพด ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ)
วัตถุประสงค

1. สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาพืชสวนพันธุใหม และคนหาพืชสวนชนิดใหม ท่ี มีศักยภาพสูง
อยางตอเนื่อง

2. เสริมสรางขีดความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพืชสวน และ
พัฒนาเทคโนโลยีใหมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพพืชสวนอยางตอเนื่อง

3. ดําเนินงานวิจัยท่ีสงผลกระทบในวงกวาง ท้ังเกษตรกร ผูบริโภค ผูสงออก โดยคํานึงถึงหวงโซคุณคา
(Value Chain) ท้ังระบบ
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4. สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการปลูกพืชอ่ืนทดแทนการปลูกขาวโพด เพ่ือลดปญหาจากการผลิต
ขาวโพด

กรอบวิจัย
1. การวิจัยเชิงนโยบาย

1.1 การวิจัยและพัฒนาการตลาด และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการนําเขา-สงออกผลไม/ผัก/
เมล็ดพันธุพืชของตลาด AEC+3 (ลงจากจีน)

1.2 ขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดตั้งสถาบันปรับปรุงพันธุพืชแหงชาติ
1.3 ขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือนําไทยไปสูการเปนศูนยกลางเมล็ดพันธุพืชสวนแหงเอเชีย

2. การวิจัยและพัฒนาพันธุ
2.1 การวิจัยและรวบรวมพันธุดี ตลอดจนการคัดเลือกพันธุท่ีมีศักยภาพ โดยเนนการขยายและ

กระจายพันธุ เพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของไมผล/พืชผัก/ไมดอกไมประดับ
ในการสงออก

2.2 การวิจัยและปรับปรุงพันธุใหม สรางพันธุใหม การทดสอบ ขยาย และกระจายพันธุโดยตอ
ยอดจากงานวิจัยเดิม

2.3 โอกาสทางการตลาดสงออกของพืชสวนกลุมตางๆ เชน ไมดอกไมประดับ ไมผล พืชผัก
กลุมพืชเปาหมาย

ไมผล : - มะมวง เปลือกสีแดง เปลือกหนาแข็ง ทนตอโรคแอนแทรคโนส
- สมโอ เนื้อแดง เมล็ดนอย ฉํ่าน้ํา หวานอมเปรี้ยว ผลิตนอกฤดู
- ทุเรียน มีลักษณะเนื้อเหลือง หนา เหนียว หวาน
- ลิ้นจี่ เมล็ดเล็ก เนื้อหนา หวาน เปลือกบาง
- ชมพู ออกดอกงาย เนื้อหวาน กรอบ ไรเมล็ด เปลือกสีแดงเขม
- กลวยไข ตนเตี้ย สีผิวเหลืองนวล
- กลวยหอมทองเพ่ือการสงออก ท่ีมีเปลือกหนา มีรสชาติดีและกลิ่นหอม
- ลําไย เนื้อหนา กรอบ หวาน เมล็ดเล็ก
- สับปะรดผลสด ตาตื้นไมเปนไสสีน้ําตาล ไฟเบอรนอย แกนเล็ก ความหวานไมต่ํากวา

15 องศาบริกซ ขนาดผลไมต่ํากวา 1.5 กิโลกรัมตอผล
- มะละกอกินดิบสําหรับสมตํา เนื้อกรอบ ไมมีกลิ่นยาง เนื้อขาว
- เงาะ การผลิตนอกฤดู เนื้อลอน ขนสั้น
- ลองกอง เมล็ดเล็ก

พืชผัก : - กระเจี๊ยบเขียว หนอไมฝรั่ง ขาวโพดฝกออน มะเขือมวง และอ่ืนๆ
ไมดอกไมประดับ : - ไมกระถาง ไดแก กลวยไม

- ไมตัดดอก ไดแก กลวยไม ปทุมมา เบญจมาศ
- ไมประดับและไมตัดใบ

3. การพัฒนานวัตกรรมและการจัดการการผลิต
3.1 เทคโนโลยีการจัดการการผลิตในโรงเรือนของผักและผลไม เชน เมลอน มะเขือเทศ

สตรอเบอรี่ เปนตน
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3.2 plant factory ของพืชสวนมูลคาสูง
- การสรางและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการการจัดโรงเรือนท่ีเหมาะสมกับบริบท

ของประเทศไทย โดยมีการนําเขานอยท่ีสุด
3.3 การจัดการเทคโนโลยีดานอารักขาพืชเพ่ือลดการใชสารเคมี
3.4 การพัฒนา expert system เพ่ือจัดการสวนและการตลาดโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
4.1 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการยืดอายุการเก็บรักษา เชน ยืดอายุไมดอกไมประดับ/

กลวยไม อยางนอย 15 วัน
4.2 smart packaging
4.3 เทคโนโลยีอ่ืนใดท่ีสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตไมนอยกวา 21 วัน โดยการขนสง

ทางเรือ
4.4 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณหลังการเก็บเก่ียว เชน เครื่องคัดเกรด

เครื่องแยกเปลือกและเมล็ด
5. การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป

5.1 การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปพืชผลท่ียังไมมีผลิตภัณฑแปรรูป เพ่ือแกปญหาผลผลิตลน
ตลาด

5.2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปผลิตผลพืชสวน
6. การสงเสริมและพัฒนาการผลิต

6.1 การพัฒนาการทดสอบเทคโลยีแบบมีสวนรวมของเกษตรกร
6.2 การผลักดันใหเทคโนโลยีไดรับการยอมรับและนําไปปฏิบัติ
6.3 การวิจัยและพัฒนาการรวมกลุมเพ่ือสรางเครือขายกลุมเกษตรกรการผลิต
(ตองมีนักวิจัยจากกรมสงเสริมการเกษตรเขารวมโครงการ)

7. การวิจัยและพัฒนาดานพืชไร (ขาวโพดเลี้ยงสัตว พืชอาหารสัตว)
7.1 การวิจัยเพ่ือแกปญหาการปลูกขาวโพดในพ้ืนท่ีลาดชัน
7.2 การพัฒนาพืชอาหารสัตวท่ีเหมาะสมในแตละทองถ่ิน

ผลผลิต
1. ขอเสนอเชิงนโยบายในการวิจัยและพัฒนาการตลาด และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการนําเขา-

สงออกผลไม/ผัก/เมล็ดพันธุพืช
2. ขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดตั้งศูนยปรับปรุงพันธุพืชแหงชาติ/ศูนยกลางเมล็ดพันธุพืชสวนแหง

เอเชีย
3. พันธุพืชใหมท่ีตลาดตองการซึ่งมีศักยภาพในการแขงขันและสงออก
4. นวัตกรรมและกระบวนการจัดการการผลิตผักและผลไมท่ีมีประสิทธิภาพ
5. เทคโนโลยีในการเก็บรักษาและยืดอายุผลิตผล เพ่ือสรางโอกาสทางการคา
6. ตนแบบเครื่องจักรกลและอุปกรณหลังการเก็บเก่ียว
7. รูปแบบหรือกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรท่ีมีความสอดคลองกับภูมิสังคมแตละ

ทองถ่ิน กอใหเกิดการรวมกลุมเพ่ือสรางเครือขายกลุมเกษตรกรการผลิต
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8. แนวทาง/รูปแบบการลดปญหาการผลิตขาวโพดในพ้ืนท่ีลาดชัน และการบริหารจัดการแหลงท่ีดิน
ทดแทนการปลูกขาวโพดในพ้ืนท่ีปา

9. แนวทาง/รูปแบบการพัฒนาพืชอาหารสัตว

7. สัตวเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหไดกระบวนการผลิตสัตวเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมท้ังดานปริมาณท่ีเพียงพอ
และมีคุณภาพ มีความปลอดภัยทางอาหารตามความตองการภายในประเทศ และมีศักยภาพ
ในการแขงขันเพ่ือการสงออก

2. เพ่ือพัฒนาองคความรูดานโภชนาการอาหารสัตว ท้ังเรื่องวัตถุดิบและสารเสริมในอาหารสัตว และ
สรางนวัตกรรมในการผลิตอาหารสัตว เพ่ือลดตนทุนการผลิตสัตวและไดผลิตภัณฑจากสัตวท่ีมี
ความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค

3. เพ่ือพัฒนากระบวนการเฝาระวัง ชันสูตร ปองกัน และควบคุมโรคสัตวเศรษฐกิจท่ีเปนโรคประจําถ่ิน
และเกิดบอยครั้งรวมท้ังโรคอุบัติใหมท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนในประเทศไทย รวมถึงการใชยาและเคมีภัณฑ
ตามแนวยุทธศาสตร 3S

4. เพ่ือศึกษาการตลาดของสัตวเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ ตลอดจนกระบวนการผลิต ฆา แปรรูป ขนสง
บรรจุภัณฑ และการเก็บรักษาเพ่ือใหมีมูลคาเพ่ิมและมีศักยภาพในการแขงขัน เพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

5. เพ่ือใหไดขอมูลในการพัฒนาและแกปญหาดานการสงออก หรือนําเขาสัตวเศรษฐกิจหรือผลิตภัณฑ
การทําประมงท่ีผิดกฎหมาย และการใชแรงงาน

กรอบวิจัย
1. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต

- การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตสัตวเศรษฐกิจใหมีจํานวนพอเพียง ปลอดภัย
และยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงตนทุนการผลิตและสิ่งแวดลอม

2. ดานโภชนาการในสัตว
- การวิจัยวัตถุดิบอาหารสัตวและทดแทนตามแนวยุทธศาสตร 3S  (Safety Security

Sustainability) เพ่ือลดตนทุนอาหารสัตว และสรางนวัตกรรมในการผลิตอาหารสัตวท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง

- การวิจัยเรื่องสารเสริมในอาหารสัตวเพ่ือทดแทนยาปฏิชีวนะ และสารเรงการเจริญเติบโต
3. ดานสุขภาพและความปลอดภัย

- พัฒนาและวิจัยระบบการปองกันและชันสูตรท่ีมีประสิทธิภาพในการคนหา  การเฝาระวัง
ควบคุมและปองกันโรคระบาดพัฒนาวัคซีนปองกันโรคทองถ่ิน โดยมุงเนนใหปลอดโรค FMD
โรค PED โรค EMS โรค EHP และโรคอุบัติใหม

- การพัฒนาชุดทดสอบแบบรวดเร็วเพ่ือตรวจสอบสารตกคาง และการปนเปอนของ
เชื้อจุลินทรีย
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- การวิจัยและการจัดการขอมูลดานการใชยา และเคมีภัณฑตามแนวยุทธศาสตร 3S (Safety
Security Sustainability) ตลอดจนโลจิสติกสของยา และวิจัยผลกระทบท่ีเกิดจากการดื้อ
ยาท่ีมีผลกระทบตอ สัตว มนุษย และสิ่งแวดลอม

4. ดานการตลาด และผลิตภัณฑ
- การศึกษาวิจัยการสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคาและคุณคา เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน

ดานการตลาด กรรมวิธีการผลิต การฆาสัตว การแปรรูป บรรจุภัณฑ การเก็บรักษา และ
การขนสง ตลอดจนการตรวจสอบยอนกลับ และมาตรฐานสินคาของผลิตภัณฑท่ีมาจากสัตว
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และนานาชาติ
เชน ความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑสินคาจากสัตวเศรษฐกิจ
การผลิตอาหารฮาลาล เปนตน

5. กฎระเบียบภายในประเทศและระดับนานาชาติ เชน อาเซียน ยุโรป อเมริกา
- การวิจัยกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการผลิต การสงออกและปญหาการทําประมงท่ีผิด

กฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated fishing หรือ IUU Fishing) ตลอดจน
การนําเขาปจจัยการผลิต สัตวเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ รวมถึงการใชแรงงาน

หมายเหตุ 1. การวิจัยสัตวเศรษฐกิจเรงดวน  ชนิดสัตวท่ีใชในการบริโภค ไดแก
1.1 โค (โคเนื้อ โคนม)
1.2 กระบือ
1.3 สุกร
1.4 แพะ
1.5 สัตวปก (ไกเนื้อ ไกไข ไกพ้ืนเมือง)
1.6 สัตวน้ํา (กุง ปลา)

2. ยุทธศาสตร 3S (Safety  Security  Sustainability) คือ
2.1 Safety (ปลอดภัย) เชน ผลิตวัตถุดิบและอาหารสัตวท่ีปลอดภัยตามมาตรฐาน

สามารถตรวจสอบยอนกลับได เปนตน
2.2 Security (ม่ันคง) เชน การมีวัตถุดิบอาหารสัตวท่ีเพียงพอจากการผลิตในประเทศ

และนําเขาจากตางประเทศ การเขาถึงวัตถุดิบอาหารสัตวและราคาท่ีเหมาะสม
เปนตน

2.3 Sustainability (ยั่งยืน) เชน การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และเปนมิตรกับ
มนุษย  สัตว  สิ่ งแวดลอม รวมท้ังมีความสมดุลระหวางพืชอาหารสัตวและ
พืชพลังงาน

ผลผลิต
1. ไดกระบวนการผลิตสัตวเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ท้ังปริมาณและคุณภาพใหเกิด

ความเพียงพอ ความปลอดภัยทางอาหารตามความตองการภายในประเทศ และมีศักยภาพ
ในการแขงขันเพ่ือการสงออกอยางนอย 2 กระบวนการ
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2. ไดวัตถุดิบอาหารสัตว นวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว ตามแนวยุทธศาสตร 3S ท่ีนําไปสูการลด
ตนทุนในการผลิต และ/หรือไดสารเสริมในอาหารเพ่ือทดแทนยาปฏิชีวนะและส ารเรง
การเจริญเติบโต อยางนอย 3 ผลงาน

3. ไดกระบวนการและผลิตภัณฑในการเฝาระวัง ชันสูตร  ปองกัน และควบคุม โรคสัตวเศรษฐกิจท่ีเปน
โรคประจําถ่ิน และ/หรือโรคอุบัติใหมท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนในประเทศไทย รวมถึงขอมูลการใชยาและ
เคมีภัณฑ ตามแนวยุทธศาสตร 3S อยางนอย 3 ผลงาน

4. ไดขอมูลการตลาดของสัตวเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ ตลอดจนกระบวนการผลิต ฆา แปรรูป ขนสง
บรรจุภัณฑ และการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ ท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมในสัตวเศรษฐกิจเพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อยางนอย 1 ผลงาน

5. ไดขอมูลท่ีสามารถนําไปใชในการวางแผนบริหารจัดการการผลิตสัตวเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ
สําหรับออก กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน แนวทางการดําเนินการ ท้ังภายในประเทศ
และระดับนานาชาติ อยางนอย 1 ผลงาน

๘. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
วัตถุประสงค

1. เพ่ือพัฒนาสมุนไพรไทยใหมีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจ ดวยการวิจัยท่ีครบวงจรตั้งแตวัตถุดิบจนเปน
ผลิตภัณฑท่ีไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

2. เพ่ือสงเสริมใหสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพรไทยไดรับความนิยมและเชื่อถือจากผูบริโภคเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในเชิงพาณิชย

3. เพ่ือสนับสนุนการสังเคราะหและประมวลความรูของตํารับยา การศึกษาวิจัยองคประกอบเพ่ือจัดทํา
เปน Monograph ของสมุนไพรเดี่ยว และตํารับยาแผนโบราณ

4. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑจากธรรมชาติท่ีมีศักยภาพใหไดมาตรฐานเพ่ือใหเปนเครื่องสําอาง และอาหาร
เสริมสุขภาพดานความงาม

๕. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรสําหรับกําจัด วัชพืช และอาหารสัตว เชิงอุตสาหกรรม

กรอบวิจัย
๑. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรโดยจะตองไดเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปท่ีมีโอกาส

เขาสูเชิงพาณิชย ไดแก
1.1 ผลิตภัณฑท่ีมีฤทธิ์ตอระบบตางๆของบุรุษ/สตรี ท้ังท่ีเปนตํารับยาแผนโบราณและสมุนไพรเดี่ยว

ตัวอยางเชน ตํารับยาสตรี และบุรุษ หมามุย คนทีสอ ฯลฯ
1.2 ผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีมีศักยภาพทางการตลาดสูง ไดแก 1) กวาวเครือขาว 2) กระชายดํา

3) ไพล 4) บัวบก 5) รางจืด 6) ขม้ินชัน 7) มะขามปอม
1.3 ตํารับยาแผนโบราณท่ีมีศักยภาพสูง ตัวอยางเชน ยารักษาโรคภูมิแพ  โรคหอบหืด

โรคระบบทางเดินหายใจ อาการนอนไมหลับ อาการปวดเม่ือย ยาแกปวด ลดไข และ
ยารักษากลุมอาการ Office syndrome รวมท้ัง สมุนไพรท่ีใชในกลุมโรคท่ีกระทรวง
สาธารณสุขมีนโยบายใหการสนับสนุน ไดแก โรคไมเกรน โรคอัมพฤกษ โรคภูมิแพ
โรคขอเขา ฯลฯ
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1.4 ตํารับยาแผนโบราณท่ีใชในโรคติดตอไมเรื้อรัง (NCD) ดังนี้  (1) โรคเบาหวาน (2) โรคความดัน
โลหิตสูง (3) โรคเกา (4) โรคไทรอยด (5) โรคไขมันสูง (6) โรคสะเก็ดเงิน (7) โรคตับ
(8) โรคไต

1.5 ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีมีการวิจัยเบื้องตนแลววา มีศักยภาพในเชิงพาณิชยและสังคม เชน เม่ียง
(ชาหมัก) มะแขวน ผงนัว หมอน โปรตีนจากรังไหม ถ่ังเชา ฯลฯ

๒. การวิจัยและพัฒนาการสรางมาตรฐานสมุนไพรใหเปนท่ียอมรับในประเทศและตางประเทศ
เพื่อสนับสนุนหรือนําไปสูการประมวลตํารับยา ท่ีสามารถพัฒนาไปสูการผลิตเปนผลิตภัณฑแบบครบวงจร
โดยศึกษาวิจัยการจัดทํา Monograph เพื่อเปนมาตรฐานของสมุนไพรเดี่ยวและตํารับยาแผนโบราณ

๓. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากธรรมชาติท่ีมีศักยภาพเปนเครื่องสําอางหรือสวนประกอบ
ของเครื่องสําอาง และผลิตภัณฑสปา โดยใหครอบคลุมดานเทคโนโลยีการสกัด มาตรฐานประสิทธิภาพท่ีมี
กลไกการออกฤทธิ์ท่ีนาสนใจและปลอดภัย การตลาด และความพึงพอใจในผลิตภัณฑ

๔. ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อบํารุงสุขภาพและความงาม ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑเสริม
โภชนาการ (nutraceutical) ผลิตภัณฑท่ีมีผลตอระบบการทํางานของรางกาย (functional food)
ผลิตภัณฑลดความเสี่ยงในการเกิดโรค และผลิตภัณฑท่ีมีผลตอความงาม

๕. การพัฒนาสมุนไพรใหเปนผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เพื่อเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑระดับอ่ืนๆ
๖. สมุนไพรท่ีใชในอุตสาหกรรมการเกษตร เชน สารปราบศัตรูพืชและวัชพืช อาหารสัตว
๗. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อผลักดันผลิตภัณฑจากสมุนไพรออกสูตลาดไดอยางแทจริง โดยมุง

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแหงชาติ  เชน การพัฒนากฎระเบียบดานการข้ึนทะเบียนสมุนไพร และยา
แผนโบราณ และการพาณิชย รวมถึงการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐในการเพิ่มความสามารถของ
ผูประกอบการ

ผลผลิต
1. ผลิตภัณฑจากสมุนไพรท่ีมีศักยภาพทางการตลาด ท้ังยาสมุนไพรเดี่ยวและตํารับยาแผนโบราณ
2. องคความรูเก่ียวกับ Monograph เพ่ือใชในการนําไปจัดทํามาตรฐานของสมุนไพรเดี่ยว และตํารับ

ยาแผนโบราณ
3. ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง สวนประกอบของเครื่องสําอาง และผลิตภัณฑสปา ท่ี ไดมาตรฐาน

จากธรรมชาติ
4. มีความปลอดภัยและสามารถนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
5. ลดระยะเวลา/กระบวนการข้ึนทะเบียนสมุนไพรหรือยาแผนโบราณ
6. ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือบํารุงสุขภาพและมีผลตอระบบการทํางานของรางกาย ซึ่งผูประกอบการ

สามารถนําไปใชผลิตเชิงพาณิชย
7. ผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีใชในการปราบศัตรูพืชและวัชพืช และอาหารสัตว

๙. อาหารเพ่ือเพ่ิมคุณคาและความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค และการคา
วัตถุประสงค

การวิจัยเพ่ือใหไดผลิตภัณฑอาหาร ท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ ความปลอดภัย และไดมาตรฐานสําหรับ
ผูบริโภค และนําไปสูการผลิตเชิงพาณิชย
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กรอบวิจัย
1. ผลิตภัณฑอาหารหมักพ้ืนบาน เชน ปลารา กะป และหนอไมดอง
2. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําหรับกลุมวัย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุ เพ่ือปองกันโรคเรื้อรัง

เชน โรคอวน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต และผลิตภัณฑอาหารสําหรับผูปวยท่ีมีปญหา
ดานการกลืนและการบริโภค

3. การนําวัสดุอาหารท่ีเหลือ (By products) จากกระบวนการผลิตอาหารมาใชประโยชน เชน
Food Ingredients หรือ Food Additive

4. การนําองคความรูจากผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนและเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑอาหาร
ขางตน

ผลผลิต
1. อาหารชุมชนท่ีมีคุณภาพและมีคุณคาทางโภชนาการท่ีเก้ือหนุนการคาและเปนท่ียอมรับของผูบริโภค
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและคูมือการผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน
3. กลไก/รูปแบบความรวมมือในการบริหารจัดการงานวิจัยดานอาหาร

วัตถุประสงค
การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูเพ่ือใชในการพัฒนาการทองเท่ียวไทยสูความยั่งยืน สรางสมดุลระหวาง

การรักษาตนทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมกับการสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเท่ียว ชวยลดความเหลื่อมล้ํา
กระจายรายไดอยางเปนธรรม โดยอาศัยการสรางกลไกเครือขายการวิจัยตามแนวคิดประชารัฐ รวมท้ังการวิจัย
การทองเท่ียวเชิงบู รณาการศาสตร ท่ี เก่ียวของ กลไกการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน  เพ่ือยกระดับ
ขีดความสามารถทางการแขงขันของการทองเท่ียวไทยในเวทีระดับนานาชาติ โดยเนนการเชื่อมโยงการทองเท่ียว
ในบริบทสากล

กรอบวิจัย
๑. กรอบการวิจัยเพื่อสรางกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยการทองเท่ียวสูการนําผลงานวิจัย

ไปใชประโยชน
ประเด็นวิจัย

1.1 การเชื่อมโยงผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนในการพัฒนาการทองเท่ียว
1.2 การจัดการภาคีเครือขายดานการบริหารจัดการงานวิจัยการทองเท่ียวสูการใชประโยชน
1.3 ระบบสนับสนุนกลไกในการขับเคลื่อนการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน (เชน ระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ ฯลฯ
1.4 โครงสรางการทํางานเชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนการวิจัยไปสูการใชประโยชน

ในทุกระดับ

๖. การบริหารจัดการการทองเที่ยว
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๒. กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาฐานทรัพยากรทางการทองเท่ียวโดยการใชพื้นท่ีเปนตัวตั้ง
ประเด็นวิจัย

2.1 การทองเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT)
๒.๑.๑ การคนหากลุมตลาดเปาหมายของ CBT ในกลุมนักทองเท่ียวชาวไทยและชาว

ตางประเทศ
๒.๑.๒ การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินความสุขชุมชนและนักทองเท่ียวในการ

บริหารจัดการ CBT
๒.๑.๓ กระบวนการการกระจายรายไดจาก CBT สูระบบเศรษฐกิจฐานราก

2.2 MICE
๒.๒.๑ การศึกษาศักยภาพและความพรอมของประเทศไทยในการเปน MICE

Destination (อุตสาหกรรมไทยท่ีโดดเดน และ/หรือไดรับการสนับสนุนตาม
นโยบายรัฐบาล และตามพ้ืนท่ี/จังหวัด ท่ีพรอมเปนจุดหมายการจัดประชุมและ
แสดงสินคา)

๒.๒.๒ การจัดการเสนทางเรียนรูเชื่อมโยง Pre/Post Tour สําหรับกลุมผูเขารวมประชุม
และผูติดตาม

2.3 อัตลักษณของฐานทรัพยากรทางการทองเท่ียว
2.3.1 การสื่อความหมายทางการทองเท่ียว
2.3.2 การคัดกรองผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว
2.3.3 การสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมแกผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว

2.4 การทองเท่ียวในเขตเมือง
2.4.1 การกําหนดตําแหน งทางการตลาดและการสรางแบรนด ให กับเมือง (City

Positioning & Branding)
2.4.2 การออกแบบเมือง การวางผังเมือง และการแบงเขตการใชประโยชนพ้ืนท่ี (City

Zoning & Design)
2.4.3 สุนทรียะของเมืองเพ่ือสงเสริมการเปนเมืองทองเท่ียว
2.4.4 การทองเท่ียวเชื่อมโยงระหวางเมือง (Two Destinations One Kingdom)

2.5 การทองเท่ียวเชิงกีฬา
2.5.1 การคนหาและการวิเคราะหศักยภาพความพรอมของพ้ืนท่ี/บุคลากร/กิจกรรม

เพ่ือรองรับการทองเท่ียวเชิงกีฬา
2.5.2 ระบบบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงกีฬา

2.6 นักทองเท่ียวผูสูงอายุและคนพิการ
2.6.1 การตลาดนักทองเท่ียวผูสูงอายุชาวไทย และชาวตางชาติ
2.6.2 นโยบายการทองเท่ียวในกลุมผูสูงอายุ
2.6.3 การออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal Design) กับการพัฒนาการทองเท่ียว

2.7 นักทองเท่ียวชาวจีน
2.7.1 การบริหารจัดการการกระจายตัวของนักทองเท่ียวชาวจีน
2.7.2 การสรางความเขาใจขามวัฒนธรรม
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2.7.3 การเตรียมการรองรับนักทองเท่ียวชาวจีน
๓. กรอบการวิจัยเพื่อการจัดการการตลาดการทองเท่ียวบนฐานอัตลักษณและพลวัตการ

ทองเท่ียวโลก
ประเด็นวิจัย

๓.๑ การคนหาและจัดการตลาดนักทองเท่ียวตางประเทศรายไดสูงและคุณภาพสูง
๓.๒ การกระจายความเสี่ยงในการพ่ึงพานักทองเท่ียวชาวตางประทศ
๓.๓ การตลาด CBT/นักทองเท่ียวชาวไทย/นักทองเท่ียวมุสลิม/องคกร/กลุมแสวงบุญ/กลุมกีฬา
๓.๔ การตลาดแบบปากตอปาก (Word of Mouth)
๓.๕ การตลาด Event & Festival เพ่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวของประเทศไทย
๓.๖ การสรางแบรนดการทองเท่ียวในระดับภูมิภาคอินโดจีนท่ีเชื่อมโยงกับการทองเท่ียวไทย
๓.๗ การสรางแบรนดการตลาดท่ีเจาะกลุมนักทองเท่ียวระดับสูง

๔. กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวสูมาตรฐานดานคุณภาพ
ประเด็นวิจัย

๔.๑ การพัฒนาและเสริมสรางทัศนคติและจิตสํานึกแกภาคีท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว อาทิ
หนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ ชุมชน และเยาวชน

๔.๒ ทักษะการบริการ การสื่อสาร และการประชาสัมพันธในพ้ืนท่ีทองเท่ียว อาทิ ผูใหบริการ
ผูนําและเจาหนาท่ีภาครัฐ

๔.๓ อุปสงค และอุปทาน แรงงานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวปญหาและขอเสนอแนะ
๔.๔ การพัฒนาผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว

๕. กรอบการวิจัยเพื่อแกไขปญหาการทองเท่ียวเชิงประเด็น
ประเด็นวิจัย

๕.๑ ระบบการประเมินผลกระทบการทองเท่ียว (เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม)
๕.๒ มาตรฐานและการจัดการความปลอดภัยในการทองเท่ียว
๕.๓ ความสามารถในการรองรับทางการทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียว (Tourism Carrying

Capacity)
๕.๔ Sharing Economy ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
๕.๕ การประเมินรายไดรั่วไหลทางการทองเท่ียว (Tourism Leakage)
๕.๖ ภาษีนักทองเท่ียว (Tourist Taxes)
๕.๗ มาตรฐานการบิน
๕.๘ แนวทางการจัดเก็บรายไดเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียว

๖. กรอบการวิจัยเพื่อเช่ือมโยงการทองเท่ียวไทยกับภูมิภาคอ่ืน
ประเด็นวิจัย

๖.๑ การทองเท่ียวแบบจับจายใชสอย (Shopping Tourism)
๖.๒ การทองเท่ียวเชิงการแพทยและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical , Health and

Wellness Tourism)
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๖.๓ การเชื่อมโยงวัฒนธรรมดวยการทองเท่ียวในกลุมประชาคมอาเซียน
๖.๔ การเชื่อมโยง Logistic การทองเท่ียวระหวางประเทศ (เชน ขอตกลงทางการเดินรถ

การบังคับใชกฎหมาย)
๖.๕ การเปนจุดหมายปลายทางชวงสุดสัปดาห (Thailand as a Weekend Destination)

ขอบเขตและระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยตองเปนการวิจัยรวมสาขาท่ีเปนแผนงานวิจัย และบูรณาการกับศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

โดยเนนวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน ท้ังหนวยงานผูใหทุน ผูใชประโยชนจากงานวิจัย
และนักวิจัย หรือเปนงานวิจัยท่ีตอยอดและขยายผลจากแผนงานวิจัยมุ งเปาดานการบริหารจัดการการ
ทองเท่ียว ซึ่งมีผลกระทบตอการพัฒนาการทองเท่ียวของไทยอยางชัดเจน และเปนงานวิจัยท่ีสามารถแสดงให
เห็นถึงประโยชนท่ีชัดเจนตอการพัฒนาการทองเท่ียวในมิติของการลดความเหลื่อมล้ํา กระจายรายไดอยาง
เปนธรรมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหรือชุมชนได

ขอบเขตดานพื้นท่ีท่ีสนับสนุน (Area-Based)
เนนใหการสนับสนุนทุนวิจัยและดําเนินการวิจัยในพ้ืนท่ีทองเท่ียวหลัก ไดแก

๑. เขตพัฒนาการทองเท่ียว 8 เขต
๑.๑ เขตพัฒนาการทองเท่ียวอารยธรรมลานนา ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน

และพะเยา
๑.๒ เขตพัฒนาการทองเท่ียวอารธรรมอีสานใต ไดแก จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร

ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
๑.๓ เขตพัฒนาการทองเท่ียวฝงทะเลตะวันออก (Active Beach) ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง

จันทบุรี และตราด
๑.๔ เขตพัฒนาการทองเท่ียวฝงทะเลตะวันตก (Royal Coast) ไดแก จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ

ชุมพร และระนอง
๑.๕ เขตพัฒนาการทองเท่ียวอันดามัน ไดแก จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล
๑.๖ เขตพัฒนาการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมน้ําเจาพระยาตอนกลาง ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อางทอง สิงหบุรี นนทบุรี และปทุมธานี
๑.๗ เขตพัฒนาการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมน้ําโขง ไดแก จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม

และมุกดาหาร
๑.๘ เขตพัฒนาการทองเท่ียวมรดกโลกดานวัฒนธรรม ไดแก จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก

กําแพงเพชร และตาก
2. พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการทองเท่ียวสูง คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองทองเท่ียวตามแนวทาง

การตลาดของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ไดแก 12 เมืองตองหามพลาด และ 12 เมือง
ตองหามพลาด plus และเมือง MICE City (เชียงใหม พัทยา ภูเก็ต ขอนแกน) รวมถึงเมือง
เปาหมายท่ีพรอมยกระดับเปน MICE City ในอนาคต (อุดรธานี เชียงราย ระยอง สงขลา
สุราษฎรธานี)

3. พ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนใต ไดแก สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส
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ผลผลิต
1. การวิจัยเพ่ือสรางกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยการทองเท่ียวสูการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

อยางนอย 2 เรื่อง
2. การวิจัยเพ่ือพัฒนาฐานทรัพยากรทางการทองเท่ียวโดยการใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง อยางนอย 5 เรื่อง
3. การวิจัยเพ่ือการจัดการการตลาดการทองเท่ียวบนฐานอัตลักษณและพลวัตการทองเท่ียวโลก อยาง

นอย 3 เรื่อง
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวสูมาตรฐานดานคุณภาพ อยางนอย 2

เรื่อง
5. การวิจัยเพ่ือแกไขปญหาการทองเท่ียวเชิงประเด็น อยางนอย 2 เรื่อง
6. การวิจัยเพ่ือเชื่อมโยงการทองเท่ียวไทยกับภูมิภาคอ่ืน อยางนอย 3 เรื่อง

หมายเหตุ : นักวิจัยสามารถเลือกหรือบูรณาการประเด็นวิจัยในแตละกรอบวิจัยได ท้ังนี้ผลการวิจัยตอง
ตอบวัตถุประสงคของการวิจัย

วัตถุประสงค
มุงเนนผลผลิตจากการวิจัยท่ีสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย อุตสาหกรรม และ

สาธารณะไดทันที ประกอบดวย
1. เพ่ือกอใหเกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสําคัญ และทรัพยสินทางปญญาในดานตางๆ ในการ

ยกระดับขีดความสามารถและการนําไปใชประโยชนของผูประกอบการโอทอป (OTOP) วิสาหกิจ
ชุมชน ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ใหเกิดประโยชน 1.เชิงพาณิชย 2.
เชิงอุตสาหกรรม 3.เชิงสาธารณะ 4.เชิงวิชาการ และอ่ืนๆ ตามความสําคัญของประเทศ

2. เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ ลดตนทุนของกระบวนการผลิตสินคาและ
บริการ และเสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยแกสังคมอยางเหมาะสม

3. เพ่ือใหเกิดการวางแผนและกลยุทธสงเสริมและพัฒนากลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) โดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับเขตเศรษฐกิจตามนโยบายท่ี
สนับสนุนโดยรัฐบาล

กรอบวิจัย
๑. การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการบริหารจัดการกลุมโอทอป (OTOP)

วิสาหกิจชุมชน รวมท้ังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) อยางย่ังยืน
๑.๑ การวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) หรือการพัฒนา

กลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
ใหสามารถแขงขันไดในเชิงพาณิชย

1.1 การวิจัยเพ่ือสรางแนวทางการบริหารจัดการและการนําแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital
Economy) มาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาโอกาสทางการตลาด ระบบเศรษฐกิจ ในการยกระดับ

๗. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
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ขีดความสามารถของวิสาหกิจ และพัฒนาเปนตนแบบของการดําเนินงานของกลุมโอทอป
(OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)

1.2 การวิจัยเพ่ือสงเสริมการสรางพันธมิตรทางธุรกิจและการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ โดยนํา
ศักยภาพท่ีแตกตางกันมาเก้ือหนุนกัน และเชื่อมโยงการดําเนินธุรกิจรวมกันของสมาชิก
เครือขายในโซอุปทาน (Supply Chain) เพ่ือพัฒนาเครือขายรวมกับหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถาบันท่ีเก่ียวของ ซึ่งจะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลองคความรู
และความเชี่ยวชาญระหวางสมาชิก

1.3 การวิจัยเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลและชุมชน และการพัฒนากลไกอ่ืนๆ
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SME)

๒. การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต มูลคาสินคาและบริการของกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)

2.1 การวิจัยปจจัยท่ีจะสรางคุณภาพ เพ่ิมมูลคาใหแกสินคาและบริการ โดยใชตนทุนหรือ
ทรัพยากรท่ีมีอยู ใน พ้ืน ถ่ิน รวมถึงการนําอัตลักษณวัฒนธรรม ภู มิปญญาทองถ่ิน
และวิถีชีวิตมารวมใชไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังการใชทรัพยากร
ท่ีมีอยูอยางสมดุลไมเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

2.2 การวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมการเพ่ิมมูลคาของสินคาและบริการท้ังจากผลิตผลเดิม
ผลิตภัณฑใหม ผลิตผลพลอยไดระหวางการผลิตและบริการเดิม หรือบริการใหมๆ
ใหมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร โดยอาจเปนการพัฒนาหรือตอยอดวัสดุ/วัตถุดิบ
ก่ึงสําเร็จรูป หรือข้ันกลาง ในกระบวนการผลิตท้ังในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม รวมท้ัง
การสรางนวัตกรรมภาคบริการ ท่ีสามารถตอบสนองความตองการไดตั้งแตตนน้ําจนถึง
ปลายน้ํา

2.3 การวิจัยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของกระบวนการการผลิตของสินคาและบริการ โดยการ
นําศักยภาพของพ้ืนท่ีมาใชประโยชนไดอยางเหมาะสม และสรางความสมดุลใหเกิดข้ึน
ระหวางพ้ืนท่ี โดยครอบคลุมท้ังมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

๓. การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล ช้ินสวนเครื่องจักร บรรจุภัณฑ การควบคุมการผลิต
เครื่องมือวัดและมาตรฐาน โดยมุงเนนการวิจัยเทคโนโลยีเปนพื้นฐาน ดังนี้

3.1 การวิจัยเครื่องจักรตนแบบสําหรับการผลิต เพ่ือทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ
และสามารถพ่ึงพาเทคโนโลยีภายในประเทศ

3.2 การวิจัยเพ่ือสรางเทคโนโลยีสะอาดและประเมินความเสี่ยงในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชน เพ่ือใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิด
ผลกระทบหรือลดความเสี่ยงตอมนุษยและสิ่งแวดลอม

3.3 การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือนํามาประยุกตใช และดัดแปลงเทคโนโลยีในการ
พัฒนาสินคาและบริการ กระบวนการผลิต การปรับปรุง ควบคุม ตรวจสอบ/รับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑและบริการ
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3.4 การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการตรวจสอบ และสรางมาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการให
เปนท่ียอมรับในระดับสากล

ผลผลิต
1. นโยบายเพ่ือการพัฒนา และกลไกในการสนับสนุนการดําเนินงาน การขับเคลื่อนผลิตภัณฑสูเชิง

พาณิชยของกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
2. ตนแบบของการดําเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ

เพ่ิมประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพตลาด ของกลุมโอทอป
(OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)

3. แนวทางการสรางพันธมิตรทางธุรกิจและการพัฒนาเครือขายกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)

4. เทคโนโลยีใหมท่ีสามารถเพ่ิมผลผลิต มูลคาสินคาและบริการ รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และคุณภาพของสินคาและบริการของกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SME)

5. นวัตกรรม ผลิตภัณฑและบริการท่ีสรางมูลคาและคุณคาเพ่ิม ของกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)

6. การพัฒนากระบวนการผลิต รูปแบบการบริการ เครื่องจักรกล ชิ้นสวนเครื่องจักร บรรจุภัณฑ
เครื่องมือวัด และมาตรฐาน สําหรับกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SME)

7. กระบวนการถายทอดองคความรูไปสูภาคปฏิบัติในลักษณะตางๆ เชน การสรางและพัฒนาครูฝก/
ผูสอน (Train the Trainer) ในสถานประกอบการ

8. องคความรูและ/หรือทรัพยสินทางปญญา เพ่ือใชในการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)

คําอธิบายเพิ่มเติม
1. งานวิจัยจะตองมีสินคาหรือบริการท่ีมี end user ท่ีชัดเจนและผูใชประโยชนจากงานวิจัยโดยตรง

รวมในการดําเนินงานวิจัย ท้ังนี้ อาจมีขอเสนอแนะในการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูก็ได
2. องคความรูท่ีไดจากงานวิจัยจะตองมีความเหมาะสมและสามารถใชประโยชนเหมาะกับระดับ SME

นั้นๆ
3. งานวิจัยจะตองสามารถใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย

(Policy)
4. การวิจัยจะเนนการพัฒนาวิสาหกิจสูตลาดสากล คือ ตอยอดเชิงพาณิชยท่ีเปนรูปธรรม โดยเฉพาะ

การพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาดท่ีเนนตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market) เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
ใหแกผลิตภัณฑ และเพ่ิมรายไดใหผูผลิต

5. ใหความสําคัญแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ในประเภทกิจการท่ีมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้

- มีบทบาทท่ีสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหระบุและอางอิงบทบาทดานมูลคา
และสัดสวนของหรือรายไดของ SME ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
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- กอใหเกิดการเชื่อมโยงกับกิจการขนาดใหญหรือกิจการอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เชน ในรูปรับชวง
การผลิต หรือเปนแหลงรับซื้อวัตถุดิบจากภาคการเกษตร เปนตน

- เปนวิสาหกิจภาคการผลิตสินคาข้ันกลาง (Intermediate Goods) ท่ีสนับสนุนหรือเชื่อมโยง
กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ

- เปนวิสาหกิจท่ีใชทรัพยากรในประเทศเปนหลัก หรือเพ่ิมมูลคาใหแกวัตถุดิบในประเทศ
- วิสาหกิจท่ีเปนอุตสาหกรรมหรือบริการท่ีมีการพัฒนาตอยอดในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการใชทรัพยากร

ในพ้ืนท่ี และ/หรือเปน knowledge based และ/หรือ technology based/industries/
services ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมเศรษฐกิจไทยในอนาคต

- วิสาหกิจอุตสาหกรรมหรือบริการท่ีมีศักยภาพในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนใน
เชิงพาณิชย

นิยามศัพท
1. โอทอป (OTOP - One Tambon One Product) หมายถึง สินคาจากภูมิปญญาทองถ่ินท่ีรัฐให

การสงเสริมและพัฒนาใหเปนสินคาท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมและรายไดใหแกครัวเรือน/ชุมชน ท่ีมา
http://www2.moc.go.th/index_answer.php?wcad=9&wtid=14844&t=&filename=
กระทรวงมหาดไทย

2. ผูประกอบการโอทอป หมายถึง ผูผลิตผูประกอบการ OTOP โดยจําแนกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
2.1 กลุมผูผลิตชุมชน หมายถึง กลุมคนท่ีรวมตัวกันเปนกลุมในชุมชน ผลิตสินคาท่ีแสดงความเปนไทย

หรือภูมิปญญาไทย และสมาชิกในกลุมรวมกันผลิต รวมกันบริหารจัดการ และรวมรับ
ผลประโยชน เชน กลุมผูผลิตชุมชนท่ีจดทะเบียนอยางเปนทางการ เชน กลุมวิสาหกิจชุมชน

2.2 ผูผลิตชุมชนท่ีเปนเจาของรายเดียว หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งในชุมชนท่ีผลิตสินคาท่ีแสดง
ความเปนไทย หรือ ภูมิปญญาไทย และมีความเชื่อมโยงกับชุมชนในขอใดขอหนึ่ง ไดแก
การท่ีชุมชนมีสวนรวมในการผลิต หรือมีการจางแรงงานในชุมชน หรือมีการใชวัตถุดิบในชุมชน
หรือมีสวนรวมในการบริหารจัดการ หรือมีสวนรวมรับผลประโยชน

2.3 ผูผลิตท่ีเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หมายถึง ผูผลิต ผูประกอบการท่ีจดทะเบียน
เปนนิติบุคคล ไดแก บริษัทจํากัด หางหุนสวนสามัญ ซึ่งผลิตสินคาท่ีแสดงความเปนไทย หรือ
ภูมิปญญาไทยและมีความเชื่อมโยงกับชุมชนในขอใดขอหนึ่ง ไดแก การท่ีชุมชนมีสวนรวม
ในการผลิต/จางแรงงานในชุมชน/ใชวัตถุดิบในชุมชน หรือมีสวนรวมในการบริหารจัดการหรือ
มีสวนรวมไดรับผลประโยชน โดยมีสินทรัพยลงทุนไมเกิน 10 ลานบาท
ท่ีมา : http://www.dbd.go.th/faq_detail.php?fa_id=320 กรมพัฒนาธุรกิจการคา

3. วิสาห กิจชุมชน (Community Enterprise) คือ กิจการของชุมชน เก่ียวกับการผลิตสินค า
การใหบริการ หรือการอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัว
กันประกอบกิจการดังกลาวไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล เพ่ือสรางรายได
และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน
ท่ีมา: www.sceb.doae.go.th/law.htm กรมส งเสริมการเกษตรขอมูลอ างอิง : ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลมท่ี 122 ตอนท่ี 6 ก วันท่ี 18 มกราคม 2548

4. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME, Small and Medium Enterprises)
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ตามกฎกระทรวงกําหนดการจางงาน และมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SME) ใหไว ณ วันท่ี 11 กันยายน 2545 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดยอม วิสาหกิจขนาดกลาง

การจางงาน
(คน)

มูลคาสินทรัพยถาวร
(ลานบาท)

จํานวนแรงงาน
(คน)

มูลคาสินทรัพยถาวร
(ลานบาท)

กิจการการผลิต ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 5๐-200 เกิน 50-200
กิจการคาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26-50 เกิน 50-100
กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16-30 เกิน 50-100
กิจการบริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกิน 30-60

*ในกรณีที่จํานวนการจางงานของกิจการใดเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม แตมูลคาสินทรัพยถาวรเขา
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง หรือมีจํานวนการจางงานเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง แตมูลคาสินทรัพย
ถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม ใหถือจํานวนการจางงาน หรือมูลคาสินทรัพยถาวรที่นอยกวาเปนเกณฑใน
การพิจารณา

ในการสงเสริม SME สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) จะทํางานรวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม SME ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนตามท่ีระบุในพระราชบัญญัติสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 ไดแก  สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองคการเอกชน โดยกิจการ SME ท่ี สสว. ใหการสนับสนุนและสงเสริมจะครอบคลุมเฉพาะวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในกิจการผลิตสินคา กิจการใหบริการ และกิจการคาสงและคาปลีก โดยความหมายของ
แตละกิจการ มีดังนี้

กิจการผลิตสินคา หมายความครอบคลุมถึง การผลิตท่ีเปนลักษณะของการประกอบการอุตสาหกรรม
ทุกประเภท โดยความหมายท่ีเปนสากลของการผลิตก็คือการเปลี่ยนรูปวัตถุใหเปนผลิตภัณฑชนิดใหมดวย
เครื่องจักรกล หรือเคมีภัณฑ โดยไมคํานึงวางานนั้นทําโดยเครื่องจักรหรือดวยมือ ท้ังนี้ กิจการผลิตสินคาในท่ีนี้
รวมถึงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรอยางงายท่ีมีลักษณะเปนการอุตสาหกรรม การผลิตท่ีมีลักษณะเปน
วิสาหกิจชุมชน และการผลิตท่ีเปนการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนดวย

กิจการการบริการ หมายความครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง การขนสง การกอสราง
และอสังหาริมทรัพย การโรงแรมและหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขายเครื่องดื่มของภัตตาคาร
และรานอาหาร การใหบริการเชาสิ่งบันเทิงและการพักผอนหยอนใจ การใหบริการสวนบุคคล บริการ
ในครัวเรือน บริการท่ีใหกับธุรกิจ การซอมแซมทุกชนิด และการทองเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับการ
ทองเท่ียว

กิจการคาสงและคาปลีก หมายถึง การใหบริการเก่ียวกับการคา โดยท่ีการคาสง หมายถึง การขายสินคา
ใหมและสินคาใชแลวใหแก ผูคาปลีก ผูใชในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม สถาบัน ผูใชในงานวิชาชีพ
และรวมท้ังการขายใหแกผูคาสงดวยกันเอง สวนการคาปลีก หมายถึง การขายโดยไมมีการเปลี่ยนรูปสินคา
ท้ังสินคาใหมและสินคาใชแลวใหกับประชาชนท่ัวไปเพ่ือการบริโภคหรือการใชประโยชนเฉพาะสวนบุคคล
ในครัวเรือน การคาในท่ีนี้มีความหมายรวมถึง การเปนนายหนาหรือตัวแทนการซื้อขาย สถานีบริการน้ํามัน
และสหกรณผูบริโภค
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ท่ีมา : http://www.sme.go.th/Pages/Define/Define.aspx สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (สสว.)

ขอมูลอางอิง: ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 119 ตอนท่ี 93 ก หนา 17 วันท่ี 20 กันยายน
2545

5. Digital Economy เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) หมายถึง เศรษฐกิจ
และสังคมท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือเรียกวาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหทันยุคสมัย)
เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การคา การบริการ
การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน รวมท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ
ท่ีสงผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจางงานท่ี
เพ่ิมข้ึน
ท่ีมา : www.digitalthailand.in.th กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

6. Business Ecosystem หมายถึง กลุมขององคกร หนวยงาน และบุคคลตางๆ ท่ีเก่ียวของกัน โดย
สินคา บริการ เนื้อหา ตางๆ มีความครบถวน เชื่อมโยงและสัมพันธกัน โดยท่ีลูกคาหรือผูใชไม
จําเปนตองออกไปภายนอกระบบนิเวศนของบริษัทก็สามารถไดรับคุณคาทุกอยางตามท่ีตองการ

ท่ีมา :http://library.acc.chula.ac.th/PageController.php?page=FindInformation/ArticleACC
/2555/Pasu/BangkokBiznews/B1505121 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ประเภทกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
ระหวางปงบประมาณ 2560-2561

1. กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีการเจริญเติบโตสูง (SME High Growth Sectors)
ประกอบดวย 12 กลุมสาขาธุรกิจ

1.1 กลุมธุรกิจชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
1.2 กลุมธุรกิจยานยนตและชิ้นสวน
1.3 กลุมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
1.4 กลุมธุรกิจสมุนไพรและเครื่องสําอาง
1.5 กลุมธุรกิจภาคเกษตรกรรม
1.6 กลุมธุรกิจดานพลังงาน
1.7 กลุมธุรกิจกอสราง
1.8 กลุมธุรกิจการขนสงและโลจิสติกส
1.9 กลุมธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

และอุตสาหกรรมสรางสรรค
1.10 กลุมธุรกิจการบริการดานการศึกษา
1.11 กลุมธุรกิจทองเท่ียว
1.12 กลุมธุรกิจการบริการดานสุขภาพ

2. กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย (High Impact
Sectors)
ประกอบดวย 7 กลุมสาขาธุรกิจ
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2.1 กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
2.2 กลุมอุตสาหกรรมอาหาร
2.3 กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
2.4 กลุมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก
2.5 กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
2.6 กลุมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
2.7 กลุมธุรกิจคาปลีก

3. กลุมเมกะเทรนด (Mega Trend) ไดแก
3.1 ธุรกิจบริการผูสูงอายุ
3.2 อาหารเพ่ือสุขภาพ
3.3 พลังงานทางเลือก
3.4 ธุรกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green business)

4. กลุมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ไดแก
4.1 ธุรกิจออนไลน
4.2 ซอฟตแวร (Software) และดิจิทัลคอนเทนท (Digital content)
4.3 บริการและพัฒนาซอฟตแวร (software) และแอพพลิเคชั่น (application)
4.4 อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

5. กลุมเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy)
5.1 ธุรกิจท่ีเก่ียวกับการออกแบบ
5.2 ธุรกิจเชิงวัฒนธรรม
5.3 ธุรกิจการแสดง
5.4 สถาปตยกรรม
5.5 ภาพยนตรและการพิมพ
5.6 ผลิตภัณฑไลฟสไตล (Lifestyles Product) (ดนตรี หองสมุด แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่อง

หนัง ตลาด และโฆษณาประชาสัมพันธ)

วัตถุประสงค
1. เพ่ือวิจัยและพัฒนาใหไดนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสารตั้งตนในการนําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑ

พลาสติกชีวภาพและเตรียมความพรอมสําหรับถายทอดเทคโนโลยีสูภาคอุตสาหกรรม
2. เพ่ือการคิดคนเทคโนโลยีใหม สรางความไดเปรียบเชิงพาณิชย และลดตนทุนการผลิต
3. เพ่ือใหไดคอมพาวนดท่ีตรงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม และสามารถขยายผลสู

ภาคอุตสาหกรรมได
4. เพ่ือวิจัยและพัฒนาใหไดผลิตภัณฑท่ีตรงความตองการของตลาด
5. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ ตั้งแตการข้ึนรูปผลิตภัณฑ การทดสอบท่ีได

มาตรฐาน การใชงาน ความปลอดภัย และอายุการเก็บรักษา

๘. พลาสติกชีวภาพ
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กรอบวิจัย
๑. การวิจัยใหเกิดนวัตกรรมระดับตางๆ ตลอดหวงโซการผลิต และการสรางมูลคาใหมๆ

(Innovative Value Creation) แกผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ
1.1 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพดานตนน้ํา

เปนการวิจัยเพ่ือใหไดสารตั้งตนในการนําไปผลิตพลาสติกชีวภาพ สวนใหญเก่ียวของกับ
จุลินทรียโดยเฉพาะการคัดกรองหรือปรับปรุงสายพันธุ รวมกับการศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยง
หรือข้ันตอนการผลิตท่ีไมยุงยากไดผลผลิตสูง ใชสารอาหารท่ีมีราคาไมแพง ซึ่งมีอยูมากใน
ทองถ่ิน รวมถึงการศึกษากระบวนการ หรือวิธีท่ีสามารถแยกและทําบริสุทธิ์ผลิตภัณฑ ดวย
กระบวนการท่ีไมซับซอนหรือเปนอันตราย โดยมีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้
1.1.1 การคัดกรองจุลินทรียท่ีมีศักยภาพชนิดใหมหรือสายพันธุใหม ท่ีสามารถผลิตสารตั้ง

ตนชีวภาพ โดยเนนหาวิธีการคัดกรองท่ีมีประสิทธิภาพและใหผลดีกวาการคัดกรอง
ท่ี เป น แบบ ท่ั วไป  (Conventional screening) เช น  พัฒ นาการใช เทคนิ ค
พันธุวิศวกรรมรวมดวยในการคัดกรอง การออกแบบหัววัด (Probe) ท่ีมีชิ้นสวน
ของยีนท่ีใชคัดกรองความสามารถผลิตสารตั้งตนพลาสติกชีวภาพในเซลล

1.1.2 การหาสารอาหารท่ีเหมาะสมและตนทุนต่ําเพ่ือการผลิตสารตั้งตนชีวภาพ โดย
มุงเปาสูการใชงานจริงระดับอุตสาหกรรม การหาแหลงอาหารทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีมี
ราคาเหมาะสมกับการผลิตขนาดใหญ (ไมควรเลือกใชอาหารสําเร็จรูปราคาแพงท่ี
ใชในหองปฏิบัติการ) และมีอยางเพียงพอเพ่ือการผลิตในทองถ่ินหรือในประเทศ
อยางไมเปนปญหาหากมีการเลือกใชในระดับอุตสาหกรรม และจุลินทรียสามารถ
ใชจนหมดหรือเกือบหมดไมหลงเหลือในข้ันตอนสุดทายในการหมัก เพ่ือไมใหเปน
ปญหาสําหรับการแยกออกในกระบวนการเก็บเก่ียวหรือเปนปญหาสิ่งแวดลอม

1.1.3 การวิจัยกระบวนการทําสารตั้งตนชีวภาพใหบริสุทธิ์เชิงอุตสาหกรรม ซึ่งยังคงเปน
สิ่งทาทายนักเทคโนโลยีชีวภาพ ดวยเปนรอยตอระหวางการใชพ้ืนความรูดาน
วิศวกรรมชีวเคมี (Biochemical engineering) รวมกับความรูดานชีวภาพ (หรือ
วิศวกรรมชีวภาพ Bioengineering) เชน การแยกกรดอินทรีย เชน กรณี Lactic
acid และ Succinic acid การใชกระบวนการ Esterify กรด ตามดวยการกลั่น
และการไฮโดรไลซีส และเทคโนโลยีโครมาโตกราฟฟ (Simulated Moving Bed
Chromatography (SMB) Process) เป น แน วท างหนึ่ ง ท่ี มี ค วาม เป น ไป ได
นอกจากนี้การสกัดโดยสารสกัดท่ีเหมาะสม หลีกเลี่ยงสารอินทรียไวไฟท่ีเปน
อันตราย (เชน คลอโรฟอรม) เปนอีกทางเลือกของการวิจัย การแยกเซลลออกจาก
น้ําหมักโดยไมใชการปนเหวี่ยง

1.1.4 การเสนอชองทางการผลิตสารตั้งตนพลาสติกชีวภาพดวยวิธีการอ่ืน เชน ทางเคมี
เพ่ือเพ่ิมชองทางการสังเคราะหสารตั้งตนทางชีวภาพ โดยใชกระบวนการทางเคมี
เชน การสังเคราะห succinic acid โดยวิธีการทางเคมีแทนการสังเคราะหโดย
จุลินทรียสภาพไรอากาศ การสังเคราะห PLA หรือ PLA จากกาซมีเทน
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1.1.5 การผลิตสารตั้งตน เชน Glucose, Lactic Acid, Succinic Acid, 1,4-Butanediol
(BDO), Propanediol และ Butanol จากเซลลูโลสท่ีไดจากของเหลือใชทาง
การเกษตร (เชน ชานออย ฟางขาว กากมันสําปะหลัง เปนตน)

1.2 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพดานกลางน้ํา มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้
1.2.1 การศึกษาการสังเคราะหสารตั้งตนสําหรับพอลิเมอร เพ่ือสํารวจศักยภาพในการ

นํามาใชประโยชน เชน การผลิตสารตางๆ ตามรายการตอไปนี้ ซึ่งสามารถผลิตผาน
กระบวนการทางเคมี หรือชีววิทยา และสามารถใชเปนสารตั้งตนทางอุตสาหกรรม
พอลิเมอรได โดยเฉพาะอยางยิ่ง Succinic acid และ BDO หรือสารตั้งตนชนิดอ่ืน
เช น  (1 ) 4 carbon diacids (succinic, fumaric และ malic acid) (2 ) 2 ,5
furan dicarboxylic acid (3 ) 3 -hydroxy propionic acid (4 ) aspartic acid
(5 ) glucaric acid (6 ) glutamic acid (7 ) itaconic acid (8 ) levulinic acid
(9) 3 -hydroxybutyrolactone (10) glycerol (11) sorbitol (12) xylitol/
arabinitol (13) gluconic acid (14) lactic acid (15) malonic acid (16)
propionic acid (17) triacids (citric และ aconitic acid)

1.2.2 การศึกษา Biopolymer โดยใช Computer simulation เปนการศึกษาโดย
มุงเนนการทํานายปรากฏการณท่ีจะเกิดข้ึนทางเคมี และคุณสมบัติทางความรอน
ซึ่งทําใหยนระยะเวลาการวิจัยใหสั้น และแคบลงเปนการลดตนทุนการวิจัยใน
ภาพรวม

1.2.3 การสังเคราะห Catalyst ตัวใหมๆ เพ่ือการผลิต Biopolymers เปนการหาตัวเรง
ปฏิ กิริยาตัวใหม ท่ี มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากตัวเรงเดิม (Conventional
catalyst)

1.2.4 PLA stereocomplex จาก Pure lactide หรือ Pure PLA
1.2.5 การทดสอบการใชงาน Bio-compatibilization จาก Coreshell natural rubber

เคลือบดวย PLA
1.2.6 การใชป ระโยชน เฉพาะทางจาก Copolymerization ตามคุณ สมบั ติ ของ

Copolymer เช น  ก ารแก ป ญ ห าค ว าม เป ราะแ ละค ว าม แ ข็ งแ ร ง  (เช น
Hyperbranch PLA) และการเคลือบกระดาษดวย Copolymer

1.3 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพดานปลายน้ํา
เปาหมายเนนโครงการในลักษณะท่ีตองสามารถผลิตออกมาเปนผลิตภัณฑ และมีความ

เปนไปได ในการนําผลงานวิจัยไปตอยอดสูภาคอุตสาหกรรมไดอยางรวดเร็ว สามารถใชงานไดดี และมีคุณภาพ
ตลอดจนสามารถแขงขันดานตนทุน และตองมุงเนน 4P ไดแก ระบุผลิตภัณฑเปาหมายชัดเจน (Product) ระบุ
สมบัติท่ีตองการ (Properties) ราคา (Price) และการผลิต (Production) โดยแบงออกเปน 3 กลุมวิจัย คือ
กลุม A = Additive กลุม B = Compounding และ กลุม C = Product โดยมีแนวทางการวิจัยดังนี้

- Additive การพัฒนาเทคโนโลยีการสังเคราะหและปรับปรุงคุณสมบัติของสารเติมแตง
- Compounds และผลิตภัณฑ  การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพาวนด เพ่ือผลิตเปน

ผลิตภัณฑเปาหมาย และเพ่ิมสมบัติการใชงานใหแตกตางจากผลิตภัณฑเดิมๆ
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- Product quality การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและคุณสมบัติทางกล
ของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ ตั้งแตการข้ึนรูปผลิตภัณฑ การทดสอบการแตกสลาย
ทางชีวภาพได การใชงาน ความปลอดภัย การเก็บรักษา และอายุการใชงาน
ท่ีเหมาะสม

มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้
1.3.1 พลาสติกชีวภาพสําหรับการใชงานดานการปลดปลอยแบบชา (Slow release

application) เชน การสังเคราะห Biopolymer ใหสามารถหอหุม หรือตรึง
สารเคมีตางๆ ได และคอยๆ ปลอยออกมาในภายหลัง เชน การทํา Slow release
drug, Hormone, Fertilizer, Herbicide, Insecticide เปนตน

1.3.2 พลาสติกชีวภาพสําหรับการแพทย เชน การผลิตกระดูกเทียม เฝอกออน Scaffold
จากพลาสติกชีวภาพไดเองภายในประเทศ เปนการเสริมความแข็งแกรงทาง
การแพทยของไทยท่ีพยายามจะเปน Medical Hub โดยตองพัฒนาตอยอดถึง
ระดับจะนําไปใชทางการแพทยไดอยางจริงจังและมีแพทยนักวิจัยมารวมวิจัย

1.3.3 พลาสติกชีวภาพดานบรรจุภัณฑ  (Functional packaging) เชน บรรจุภัณฑ
สําหรับสินคา Organic บรรจุภัณฑท่ีมีกลิ่นหอมของผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑท่ีมีฤทธิ์
ยับยั้งการเจริญของจุลินทรียไดระดับหนึ่ง บรรจุภัณฑท่ีบอกการหมดอายุของ
อาหาร บรรจุภัณฑท่ีควบคุมการสุกของผลไม เปนตน

1.3.4 พลาสติกชีวภาพสําหรับผลิตภัณฑใชครั้งเดียวท้ิง (Single use, Disposable)
เชน วัสดุพลาสติกท่ีมีการใชเปนประจํา และ Recycle ไดยาก (เชน ถุงพลาสติก
ใสอาหารและสินคา ถุงหูหิ้ว ถวย ชอนชามพลาสติกท่ีใชแลวท้ิง เปนตน)

1.3.5 พลาสติกชีวภาพท่ีใชดานการเกษตร เชน พลาสติกคลุมดิน ถุงเพาะชํากลาไม
ถุงหอผลไม รวมถึงการทดสอบคุณสมบัติและระยะเวลาการสลายตัวไดในการใช
งานจริง

1.3.6 การลดตนทุนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ
1.3.7 การพัฒนา Bio thermosetting
1.3.8 การพัฒนา Bio thermoplastic elastomer
1.3.9 การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย (Safety standard) สําหรับบรรจุภัณฑอาหาร

เชน Migration
1.3.10 ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพท่ีมี High performance/ High price เชน Implant

polymer, Automobile parts, Filament of 3D printing
1.3.11 การพัฒนาธุรกิจ Fair trade ดานพลาสติกชีวภาพ
1.3.12 พลาสติกชีวภาพสําหรับงานสิ่งทอ เชน Geo-textile

1.4 แผนงานวิจัยการแตกสลายของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพตลอดแนว
เปาหมายเพ่ือใหมีการวิจัยและพัฒนาจุลินทรียและกลุมจุลินทรียใหม และกระบวนการใหม

ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและตนทุนต่ําในการแตกสลายของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ ท้ังในสภาพธรรมชาติและ
ในสภาวะท่ีประดิษฐข้ึนโดยมีแนวทางการพัฒนาโครงการ และ/หรือ การดําเนินการวิจัย ดังนี้
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1.4.1 การวิจัยและพัฒนาจุลินทรียและกระบวนการใหมท่ีมีประสิทธิภาพและตนทุนต่ํา
ในการยอยสลายหรือแตกสลายของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพชนิดตางๆ

1.4.2 การวิจัยเพ่ือประดิษฐเครื่องตนแบบยอยสลายครบวงจรทางชีวภาพของผลิตภัณฑ
พลาสติกชีวภาพในระดับกําลังผลิตขนาดครัวเรือน

1.4.3 การวิจัยเพ่ือประดิษฐและออกแบบโรงงานตนแบบยอยสลายผลิตภัณฑพลาสติก
ชีวภาพรูปแบบตางๆ ท่ีมีตนทุนต่ําในระดับกําลังผลิตขนาดหมูบานหรือชุมชน หรือ
โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง

1.4.4 การพัฒนา ประดิษฐ และออกแบบเครื่องจักรและโรงงานตนแบบยอยสลาย
ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ เพ่ือรองรับชุมชนหรือโรงยอยสลายขนาดกลางและ
ขนาดใหญ

1.4.5 การวิจัยเพ่ือนําเสนอแบบโครงสราง (Model) ท่ีครอบคลุมการจัดการผลิตภัณฑ
พลาสติกชีวภาพครบวงจร ตั้งแตเริ่มผลิต การใชงาน การเก็บรวบรวม การจัดการ
การยอยสลาย จนจบเสนทางเดินกลับคืนสูธรรมชาติของผลิตภัณฑพลาสติก
ชีวภาพ

2. การพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพสูเชิงพาณิชย (From Lab to Commercial)
เปาหมาย

- การบูรณาการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาตอยอดงานวิจัยท่ีพบความสําเร็จในระดับหองปฏิบัติการ
- การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพแบบกาวกระโดด ทันสมัย มีคุณภาพ

มีศักยภาพเชิงพาณิชยสูง และมีความใหมสามารถยื่นจดสิทธิบัตร
- ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณวิจัย ลดความซ้ําซอนและลดความเสี่ยงของงานวิจัย

มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้
- การวิจัยความเปนไปไดในเชิงเทคนิคในระดับโรงงานตนแบบ ก่ึงโรงงานตนแบบ หรือระดับ

ก่ึงอุตสาหกรรม ท้ังในดานตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
- การวิจัยความเปนไปไดในเชิงตนทุนการผลิตและราคาของผลิตภัณฑโดยการทําแผนธุรกิจ
- การวิจัยในลักษณะตอยอดงานวิจัยจากความสําเร็จจากสิทธิบัตรนานาชาติ เชน

1) Copy and Research and Development (C & R & D) ผลิตภัณฑเดนของบริษัท
ชั้นนํา  เชน
1.1) ผลิตภัณฑ PLA resin
1.2) ผลิตภัณฑ PLA film
1.3) ผลิตภัณฑ heat resistant sheet
1.4) ผลิตภัณฑ nonwoven fabric

2) บูรณาการโจทยวิจัย ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําท่ีเก่ียวของ โดยการใชแผนท่ี
สิทธิบัตร

3) วิจัยพัฒนาประโยชนจากสิทธิบัตรท่ีพรอมพัฒนาและหรือดัดแปลงสูเชิงพาณิชยโดย
ไมละเมิดสิทธิ

4) การสรางความฉลาดทางทรัพยสินทางปญญาเพ่ือการแขงขัน (Patent Intelligence
& Competitive IP intelligence)
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๓. การวิจัยรวมภาคเอกชนและพัฒนาผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพท่ีตลาดพรอมรองรับหรือ
ตามความตองการของภาคเอกชน  (Market driven and Private Sector – driven)

เปาหมาย
- การสรางโครงการวิจัยท่ีมีภาคเอกชนเปนผูรวมหรือเปนผูใหโจทย ถือเปนยุทธศาสตรท่ี

มุงตอบสนองความทาทาย (Challenge) โดยอาจรวมมือไดหลายรูปแบบ ดังนี้
1) รวมทุนวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยท้ังหมด
2) รวมวิจัย โดยเอกชนเปนหัวหนาโครงการ
3) รวมสนับสนุนการวิจัยในลักษณะอ่ืน โดยไมใชเปนแบบ 1) และแบบ 2) เชน

การสนับสนุนการใชเครื่องมืออุปกรณ สถานท่ีวิจัย
4) โจทยวิจัยตองเปนโจทยท่ีเสนอหรือเปนความตองการของภาคเอกชนโดยมีเหตุผล

ประกอบ หรือเปนโครงการวิจัยท่ีรวมพัฒนาข้ึนโดยภาคเอกชนและนักวิจัย
ลักษณะของโครงการวิจัยประเภทนี้ตองสรางความชัดเจนในดานตางๆ ตั้งแตแรกกับภาคเอกชนท่ี

รวมในประเด็นตางๆ ดังนี้
- การใหการสนับสนุนของภาคเอกชนเปนตัวเงิน (in cash) หรือเปนเครื่องมืออุปกรณ สถานท่ี

และอ่ืนๆ (in kind) และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการแลว แนวทางการบริหารจะเปนเชนไร
- การรายงานและการเปดเผยขอมูลตอกันโดยไมปดบัง และมีการรายงานผลกาวหนาอยาง

ตอเนื่องรวมกับภาคเอกชน
- การรักษาความลับของผลการวิจัย
- สิทธิในทรัพยสินทางปญญาจากความรวมมือตองชัดเจนและเปนท่ียอมรับทุกฝายโดยหารือ

รวมตั้งแตแรก
- การแบงปนสิทธิประโยชนเม่ือสิ้นสุดโครงการ หรือเม่ือมีโอกาสทางธุรกิจท่ีจะสรางสิทธิ

ประโยชน
- ตองกําหนดระยะเวลาการวิจัยท่ีสั้น กระชับ และนักวิจัยตองตรงตอเวลาและซื่อตรง ไมซอน

หรือปดบังผลงานท่ีแทจริง
- ผลผลิตและผลลัพธท่ีเสนอวาจะทําไดตองชัดเจน หากเม่ือถึงกําหนดแตไมสามารถดําเนินการ

ไดตองมีคําอธิบายทางวิชาการท่ีสมเหตุสมผล

ผลผลิต
1. ไดองคความรู/เทคโนโลยีท่ีเปนประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมและอาจนําไปสูการประยุกตใชใน

ภาคอุตสาหกรรม
2. ไดเทคโนโลยีใหมท่ีนําไปสูการทดลองผลิตระดับก่ึงโรงงานตนแบบ หรือระดับก่ึงอุตสาหกรรม ท้ังใน

ดานตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
3. ไดกลุมจุลินทรียใหมและกระบวนการผลิตใหม ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและลดตนทุนการผลิต และการ

แตกสลายของผลิตภัณฑพลาสติกชวีภาพ ท้ังในสภาพธรรมชาติและในสภาวะท่ีประดิษฐ
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หมายเหตุ
๑. กรณีการวิจัยท่ีอยูในระดับก่ึงตนแบบ หรือตนแบบใหคิดคํานวณตนทุนเบื้องตนท่ีตองใชใน

กระบวนการผลิต เชน วัตถุดิบ หรือพลังงาน เปนตน โดยตองคํานึงถึงการลดข้ันตอน การลดตนทุน
เปนอันดับแรก และตองนํามาใชในอุตสาหกรรมได และไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจาก
กระบวนการผลิต

๒. การวิจัยท่ีเสนอขอตองเปนการสรางนักวิจัยรุนใหม เชน การมีผูรวมวิจัยหรือผูชวยวิจัยเปนนักวิจัยรุน
ใหม และมีนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเปนผลผลิตของโครงการดวย



ผูที่นําขอมูลจากเอกสารนี้ไปใชอางอิงหรือเผยแพรโปรดระบุชื่อ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

ในหนาที่ปรากฏขอมูลดังกลาว
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย
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ขั้นตอนการขอรับทุน

หรือ

สงเอกสารประกอบการขอรับทุนทางไปรษณีย
หรือผูใหบริการในลักษณะไปรษณียท่ี
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (ทุนบัณฑิตศึกษา)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เลขท่ี 196
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1. ใบตอบรับลงทะเบียน 1 ชุด
2. แบบฟอรมโครงการวิจัยเบื้องตน 10 ชุด

ตามเอกสารแนบ ๒
3. เอกสารแสดงการอนุมัติหัวขอและโครงราง

วิทยานิพนธ 1 ชุด ตามเอกสารแนบ ๔
4. ขอเสนอโครงการวิจัย (โครงรางวิทยานิพนธ) 7 ชุด

ใชแบบฟอรมการเขียนหนาปกโครงรางวิทยานิพนธ
ตามเอกสารแนบ ๕

5. แผนบันทึกขอมูลแบบฟอรมโครงการวิจัยเบื้องตนและ
โครงรางวิทยานิพนธ (CD) 2 แผน

6. หนังสือรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยท่ีมี
การศึกษาวิจัยในมนุษยหรือสัตว 1 ชุด

ตองประทับตราภายในวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม 255๙

สงเอกสารประกอบการขอรับทุนดวยตนเองท่ี

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (ทุนบัณฑิตศึกษา)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เลขท่ี 196
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1. ใบตอบรับลงทะเบียน 1 ชุด
2. แบบฟอรมโครงการวิจัยเบื้องตน 10 ชุด

ตามเอกสารแนบ ๒
3. เอกสารแสดงการอนุมัติหัวขอและโครงราง

วิทยานิพนธ 1 ชุด ตามเอกสารแนบ ๔
4. ขอเสนอโครงการวิจัย (โครงรางวิทยานิพนธ) 7 ชุด

ใชแบบฟอรมการเขียนหนาปกโครงรางวิทยานิพนธ
ตามเอกสารแนบ ๕

5. แผนบันทึกขอมูลแบบฟอรมโครงการวิจัยเบื้องตน
และโครงรางวิทยานิพนธ (CD) 2 แผน

6. หนังสือรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยท่ีมี
การศึกษาวิจัยในมนุษยหรือสัตว 1 ชุด

ภายในวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม 255๙ เวลา 16.30 น.

ลงทะเบียนขอรับทุนท่ี http://www.nrms.go.th โดยแนบไฟลแบบฟอรมโครงการวิจัย
เบื้องตน ขนาดไมเกินไฟลละ ๒ MB โดยใช font  TH SarabunPSK ๑๖ pt

ตั้งแตวันท่ี ๖ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม 255๙

เอกสารแนบ 1

วช. พิจารณาโครงการวิจัย

แจงผลการพิจารณาโครงการวิจัย
ทางเว็บไซต http://www.nrct.go.th
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ระดับปริญญา…………………………………………………………..…..….
กลุมที…่……… ดาน……………….....…………………………………….…
หัวขอยอย..................................................................................

ตรวจสอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการขอรับทุน หมายเหตุ
1. ใบตอบรับการลงทะเบยีนผานระบบลงทะเบียน

แบบสมบูรณ จํานวน 1 ชุด
2. เอกสารแสดงการอนุมัตหิัวขอการวิจัย และ

โครงรางวิทยานิพนธ จํานวน 1 ชุด สําหรับเจาหนาท่ี

3. แบบฟอรมโครงการวิจยัเบื้องตน จํานวน 10 ชุด ผูรับ................................................

4. โครงการวิจัย (โครงรางวิทยานิพนธ) จํานวน 7 ชุด วันท่ีรับ……………………...…..........…
5. แผนบันทึกขอมลู (CD) แบบฟอรมโครงการวิจัย

เบื้องตนและโครงรางวิทยานิพนธ  (ในรูปไฟล
Word และ PDF) จํานวน 2 แผน

6. หนังสือรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยท่ีมีการ
ศึกษาวิจัยในมนุษยหรือสัตว (ถาม)ี จํานวน 1 ชุด

แบบฟอรมโครงการวิจัยเบื้องตน ประจําปงบประมาณ 25๖๐
1. ช่ือโครงรางวิทยานิพนธ

(ภาษาไทย)...........................................................................................................................................

(ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................................

2. ช่ือนักศกึษาผูขอรับทุน

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................
สถาบันการศึกษา............................................................................ระดับปริญญา................................
สาขา.......................................................คณะ......................................................................................
โทรศัพท**...............................โทรสาร...........................................มือถือ**.........................................
E-mail**………………………………………..………………………………………………………………………………………

สถานท่ีทํางาน (โปรดระบุกรณีนักศึกษาประกอบอาชีพ)

หนวยงาน………………………………………..……………………………………………………………………………………
เลขท่ี.........หมู...............ซอย......................ถนน.............................แขวง/ตําบล..................................
เขต/อําเภอ..............................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย...................................
โทรศัพท**...............................โทรสาร........................................มือถือ**...........................................

(หมายเหตุ : ** ใหระบุรายละเอียดใหครบถวนและถูกตอง)

เอกสารแนบ 2
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3. ช่ืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
ชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก...................................................................................................
สถาบันการศึกษา..................................................................................................................................
สาขา.......................................................คณะ......................................................................................
ท่ีอยูสถานท่ีทํางานท่ีสามารถติดตอไดสะดวก
เลขท่ี.........หมู...............ซอย....................ถนน........................แขวง/ตําบล.......................................…
เขต/อําเภอ..............................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.................................…
โทรศัพท.**..............................โทรสาร...........................................มือถือ**......................................…
E-mail**………………………………………..………………………………………………………………………………………

(หมายเหตุ : ** ใหระบุรายละเอียดใหครบถวนและถูกตอง)

4. ความสําคัญและท่ีมาของปญหา

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

5. วัตถุประสงค

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

6. ระเบียบวิธีวิจัย

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
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7. ระยะเวลาดําเนินการ.......................................... เดือน

กิจกรรม
ระยะเวลา

8. งบประมาณท่ีเสนอขอท้ังโครงการ ............................................ บาท

แบงเปนหมวดคาวัสดุและคาใชสอย ดังนี้

รายการ งบประมาณ (บาท)

คาวัสดุ (ชี้แจงรายละเอียด)
1. .......................................................

2. .......................................................

3. .......................................................

คาใชสอย (ชี้แจงรายละเอียด)
1. .......................................................

2. .......................................................

3. .......................................................

รวมงบประมาณ

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
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10. ไมเคยเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา

 เคยเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจําป .................. (ระบุรายละเอียด)

1. ชื่อเรื่อง

(ภาษาไทย).......................................................................................................................................

(ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................................

2. งบประมาณ................................................................... บาท

ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอเสนอการวิจัย ท่ีเคยเสนอขอรับทุนในปท่ีผานมากับท่ี
เสนอขอรับทุนในปปจจุบัน

ขอเสนอการวิจัยเดิม ขอเสนอการวิจัยปจจุบัน

11. ประวัติอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

หมายเหตุ :

1. โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมโครงการวิจัยเบ้ืองตน (ตั้งแตขอ 1 – ขอ 9) ไมเกิน 10 หนา
กระดาษ A4

2. สามารถดูรายละเอียดคาํอธิบายเกี่ยวกับการกรอกขอมูลในแบบฟอรมโครงการวิจัยเบ้ืองตนไดใน
เอกสารแนบ ๓
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รายละเอียดคําอธิบายเกี่ยวกับการกรอกขอมูลในแบบฟอรมโครงการวิจัยเบื้องตน
ประจําปงบประมาณ 25๖๐

1. ช่ือโครงรางวิทยานิพนธ
ระบุชื่อโครงรางวิทยานิพนธท่ีไดรับการอนุมัติท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. ช่ือนักศึกษาผูขอรับทุน
ระบุชื่อสถาบันการศึกษา, สาขา, คณะ, เบอรมือถือ, e-mail และท่ีอยูของนักศึกษาท่ีไดรับการจัดสรร

ทุนอุดหนุน การวิจัยใหครบถวนและถูกตอง เพ่ือใชขอมูลในการทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และติดตอ
ประสานงาน

ท้ังนี้หากผูรับทุนประกอบอาชีพแลว ใหระบุสถานท่ีทํางานและท่ีอยู เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรทุน
สําหรับโครงการวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนตอไปได

3. ช่ืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
ระบุชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก สถาบันการศึกษา และท่ีอยูสถานท่ีทํางานท่ีสามารถติดตอ

ไดสะดวกใหครบถวนและถูกตอง

4. ความสําคัญและท่ีมาของปญหา
ระบุประเด็นสําคัญท่ีแสดงเหตุผลของการศึกษาวิจัย โดยใหมีการทบทวนอางอิงวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ

และเปนปจจุบันดวย ประมาณ 1 หนากระดาษ A4

5. วัตถุประสงค
ระบุวัตถุประสงคใหชัดเจนและครอบคลุมการวิจัยท่ีตองการศึกษา

6. ระเบียบวิธีวิจัย
ระบุระเบียบวิธีการวิจัยแบบยอท่ีสามารถทําใหผูพิจารณาโครงการทราบและเขาใจในข้ันตอนการวิจัยได

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระบุกิจกรรมและชวงระยะเวลาท่ีมีการดําเนินการวิจัยอยางละเอียด (ดําเนินการภายใน ๒๔ เดือน)

8. งบประมาณท่ีเสนอขอท้ังโครงการ
8.1 ชี้แจงรายละเอียดของหมวดคาวัสดุและคาใชสอยอยางละเอียด เพ่ือประโยชนของผูเสนอขอรับ

ทุนในการจัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย
8.2 จัดทํางบประมาณคาใชจายแยกจากตัวโครงการ ตามแบบฟอรม เอกสารแนบ ๗ โดยขอใหผูรับ

ทุนใชโปรแกรม Excel ในการจัดพิมพขอมูล font Th Sarabun PSK 16 pt ใหบันทึกขอมูลลงในแผน CD
สงพรอมขอมูลแบบฟอรมโครงการวิจัยเบื้องตน ดังนี้

รายละเอียดสิ่งท่ีใหการสนับสนุน ประกอบไปดวย
1) คาวัสดุ/คาใชสอย เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางเก็บขอมูล, คาจางเหมาแรงงาน ฯลฯ
2) คาตีพิมพงานวิจัยลงในวารสารระดับประเทศและ/หรือนานาชาติ

: ระดับปริญญาเอก จํานวน 30,000 บาท

เอกสารแนบ 3
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: ระดับปริญญาโท จํานวน 15,000 บาท
รายละเอียดท่ีไมสามารถขอรับการสนับสนุนได ประกอบไปดวย

๑) คาตอบแทนตางๆ เชน เงินเดือน/คาธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิต, คาธรรมเนียมอุดหนุน
สถาบัน, คาตอบแทนนักวิจัยและผูชวยปฏิบัติงาน, คาตอบแทนอาจารย ท่ีปรึกษา,
คาตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ, คาอาหารทําการนอกเวลา

๒) คาจางประมวล/วิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับตัวเลขและแบบสอบถามตางๆ
๓) ครุภัณฑ และวัสดุบางชนิด เชน เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องพิมพ, อุปกรณบันทึกขอมูล,

เครื่องบันทึกเทป ฯลฯ
๔) คาเดินทางและคาท่ีพักในการเขารวมเสนอผลงานวิจัย ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
ระบุประโยชนท่ีจะไดรับจากการดําเนินการวิจัยอยางชัดเจน

10. การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษาประจําป
จงระบุวาไดเคยเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยหรือไม หากเคยเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ใหระบุ

รายละเอียดเก่ียวกับชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) งบประมาณท่ีไดเคยเสนอขอ รวมท้ังจัดทํา
การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอเสนอการวิจัยท่ีเคยเสนอขอรับทุนในปท่ีผานมากับท่ีเสนอขอรับทุน
ในปปจจุบันในรูปของตาราง

11. ประวัติอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
ใหระบุรายละเอียดขอมูลของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ไดแก ตําแหนงบริหาร/วิชาการท่ีเปน

ปจจุบันหนวยงานท่ีสังกัด ประวัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ประสบการณงานวิจัย เอกสาร/ตําราท่ีตีพิมพ
และผลงานท่ีกําลังดําเนินการ
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ตัวอยางหนังสืออนุมตัิหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ

หนวยงานท่ีออกหนังสือ

วันท่ี.................เดือน...........................พ.ศ. ............

เรื่อง อนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ
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ตัวอยางการนําผลงานวจิัยไปใชประโยชน
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หัวขอวิทยานิพนธ การใชแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis (Berliner) สายพันธุ ไทย JC 590
เพ่ือควบคุมหนอนกระทูผัก (Spodoptera litura Fabricius) ในไมดอกบางชนิด

ผูเขียน นางสาวนันทนัช พินศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.จริยา  จันทรไพแสง
ประเภทสารนิพนธ ดานการเพ่ิมมูลคาผลิตผลทางดานการเกษตร

การศึกษาการใชแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis สายพันธุไทย JC 590 เปรียบเทียบกับบีที
สายพันธุการคาและสารเคมี ในสภาพเรือนปลูกทดลองและสภาพแปลงปลูกเพ่ือควบคุมหนอนกระทูผักในไม
ดอก 2 ชนิด คือ จิบโซฟลลา และพิทูเนีย ศึกษาการใชบีทีเพ่ือเปนแนวทางในการนําไปใชทดสอบในสภาพแปลง
ปลูกเกษตรกรจริง ซึ่งสารเคมีและบีทีท้ัง 2 ชนิด มีประสิทธิภาพใกลเคียงกันแตบีที JC590 เปนเชื้อสดถานําไป
พัฒนาเปนผลิตภัณฑมีแนวโนมท่ีจะควบคุมหนอนกระทูผักไดดีกวา ซึ่งบีที JC590 สามารถใชควบคุมแมลงศัตรู
ในไมดอกไมประดับทดแทนการใชสารเคมีได ซึ่งใหผลดีตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค สิ่งแวดลอมและ
ระบบนิเวศ

จากการศึกษาดังกลาว สามารถลดการนําเขาสารเคมีท่ีมีราคาแพงจากตางประเทศ สงผลตอการ
ลดตนทุนในการผลิตไมดอกไมประดับ และชวยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการควบคุมกําจัดศัตรูไมดอก
ไมประดับโดยไมตองพ่ึงพาสารเคมี ซึ่งสงผลดีตอสุขภาพของผูบริโภคและเกษตรกรท่ีปลูกไมดอกไมประดับ

ภาพกลไกการเขาทําลายของ Bacillus thuringiensis
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ภาพการเตรียมหนอนกระทู (Spodoptera litura Fabricius)
ก. อาหารเทียม
ข. การเลี้ยงหนอนดวยอาหารเทียม

ภาพการทดลองในสภาพแปลงปลูก
ก. สภาพแปลงปลูกทดลอง จังหวัดนครนายก
ข. การหาหนอนกอนฉีดพนสาร
ค. การฉีดพนสารท้ัง 4 กรรมวิธี
ง. ลักษณะการตายของหนอนกระทูผักท่ีถูกบีทีเขาทําลาย มีสีดําคล้ํา ลักษณะลําตัวเหลว

ไมเปนทรง
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หัวขอวิทยานิพนธ นิเวศพิษวิทยาและการติดตามทางชีวภาพของตะกอนดินใตน้ําท่ีปนเปอน
โครเมียมและแคดเมียมท่ีมีตอหอยน้ําจืดและหนอนริ้นน้ําจืด

ผูเขียน นางสาวประวีณา บุญโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชุลีมาศ  บุญไทย อิวาย
ประเภทสารนิพนธ ดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ

การศึกษาตัวชี้วัดมลพิษสิ่งแวดลอมในการติดตามผลกระทบของตะกอนดินใตน้ําท่ีปนเปอน
Cr และ Cd ท่ีมีตอหอยน้ําจืดและหนอนริ้นน้ําจืด ไดศึกษาปริมาณเอนไซมเมทัลโลไธโอนีนและปริมาณโปรตีน
ในหอยน้ําจืดและหนอนริ้นน้ําจืดหลังจากไดรับ Cr และ Cd ตอตะกอนดินใตน้ํา ท่ีเวลา 96 ชั่วโมง พบวา
ปริมาณเมทัลโลไธโอนีนและปริมาณโปรตีนในหอยน้ําจืดและหนอนริ้นน้ําจืดจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนตามระดับ
ความเขมขนของโลหะหนักท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งท้ังหอยน้ําจืดและหนอนริ้นน้ําจืดเริ่มมีการตอบสนองตอท้ัง Cr
และ Cd ในตะกอนดินใตน้ําท่ีระดับความเขมขน 6.25 และ 0.1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ

จากการศึกษาดังกลาวสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการติดตามการปนเปอนของโลหะหนัก
ในระบบนิเวศและผลกระทบของโลหะหนักท่ีมีตอสัตวหนาดิน เพ่ือเตือนภัยทางมลพิษสิ่งแวดลอมของระบบ
นิเวศทางน้ําได

ภาพพ้ืนท่ีศึกษา บริเวณหวยโจด ต.กุดน้ําใส อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน
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ภาพลักษณะการเลี้ยงหนอนริ้นน้ําจืด (1) ภาพลักษณะการเลี้ยงหนอนริ้นน้ําจืด (2)

ภาพลักษณะการเลี้ยงหอยน้ําจืด (1) ภาพลักษณะการเลี้ยงหอยน้ําจืด (2)

ภาพตัวอยางหอยน้ําจืด ภาพตัวอยางหนอนริ้นน้ําจืด
(Filopaludina (Siamopaludina) martensi martensi)       (Chironomus sp.)

ภาพพ้ืนท่ีท่ีมีประวัติการปนเปอน ภาพพ้ืนท่ีท่ีมีประวัติการปนเปอน
(ฤดูน้ํามาก ในเดือนกันยายน 2553) (ฤดูน้ํานอย ในเดือนกุมภาพันธ 2554)
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หัวขอวิทยานิพนธ ศักยภาพในการใชน้ําเสียจากอุตสาหกรรมในการคัดแยกและการเพาะเลี้ยง
สาหรายขนาดเล็กเพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล

ผูเขียน นางสาวแพรพิลาศ ดุจจานุทัศน มหาวิทยาลัยขอนแกน
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผกาวดี แกวกันเนตร
ประเภทสารนิพนธ ดานการบริหารพลังงานและสรางพลังงานทดแทน

การศึกษาศักยภาพในการใชน้ําเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร มาใชในการคัดแยกสายพันธุสาหราย
ขนาดเล็กท่ีสามารถสะสมน้ํามันไดภายในเซลล และใชเปนแหลงอาหารสําหรับเพาะเลี้ยงสาหรายขนาดเล็ก เพ่ือใช
เปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล โดยการเก็บตัวอยางน้ําเสียจากโรงงานผลิตสุราและโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง
มาคัดแยกสายพันธุสาหราย พบสาหรายขนาดเล็ก 2 สายพันธุ 1) S. quadricauda และ 2) Chlorella sp.
ซึ่งจากการวิจัยสายพันธุ S. quadricauda มีปริมาณน้ํามันสะสมภายในเซลลมากท่ีสุด เม่ือนํามายอมดวย
สีซูดาน แบลค และประยุกตใชน้ําเสียจากโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง มาใชเปนแหลงอาหารในการเพาะเลี้ยง
พบวาความเขมขนน้ําเสียท่ีเหมาะสมและใหชีวมวลสาหรายมากท่ีสุดคือ ท่ีระดับความเขมขนรอยละ 60 เม่ือนํา
สาหรายสายพันธุ S. quadricauda ไปผลิตไบโอดีเซลโดยใชปฏิกิริยา In-situ acid transesterification
ในอัตราสวนของเมทานอลตอสาหราย 3:1 ใหผลไดไบโอดีเซลรอยละ 93.77 (โดยน้ําหนัก) และมีปริมาณ
เอสเทอรของกรดไขมัน รอยละ 51.78

จากการศึกษาดังกลาว คนพบวัตถุดิบใหมสําหรับการประยุกตใชในการผลิตไบโอดีเซลท่ีสามารถ
นําไปใชเปนแหลงพลังงานทดแทนในอนาคต

ภาพแสดงแหลงน้ําเสีย
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ภาพสาหรายสีเขียวขนาดเล็กสายพันธุ Scenedesmus quadricauda (a,b) และ Chlorella sp.(c,d)

ภาพแสดงสภาวะการเพาะเลี้ยงสาหรายใน ภาพการเพาะเลี้ยงสาหรายในถังปฏิกรณ
ระดับฟลาสกแบบมิกโซโทรฟค ชีวภาพแบบใหแสง

c) d)

a) b)
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หัวขอวิทยานิพนธ ความสัมพันธระหวางความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน MDR1 กับการเกิด
มะเร็งปากมดลูกในสตรไีทย

ผูเขียน นางสาวโสภิดา ภูทอง มหาวิทยาลัยขอนแกน
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.วรรณภา อิชิดะ
ประเภทสารนิพนธ ดานการดูแลสุขภาพ อาชีวเวชศาสตร อนามัยเจริญพันธุ และผูสูงอายุ

การศึกษาความสัมพันธระหวางความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน MDR1 กับความเสี่ยงตอ
การเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย โดยเปนการศึกษาแบบ case-control study จากอาสาสมัครกลุมผูปวย
มะเร็งปากมดลูกชนิด squamous cell carcinoma และกลุมสตรีผูท่ีมีสุขภาพดี ตรวจสอบความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของยีน MDR1 จาก DNA ท่ีสกัดจากเม็ดเลือดขาวของอาสาสมัครโดยใชเทคนิค real time
polymerase chain reaction รวมกับ TaqMan Probe พบความสัมพันธระหวางความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของยีน MDR1 กับความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสตรีท่ี
รับประทานหรือฉีดยาคุมกําเนิด

จากการศึกษาดังกลาว จะเปนประโยชนในทางการแพทย เพ่ือปองกันและรักษามะเร็งปากมดลูก

ภาพแสดงโครงสรางจีโนมิกส และโครงสรางโปรตีนของ MDR1

ภาพแสดงระยะมะเร็งปากมดลูก
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หัวขอวิทยานิพนธ ระบบควบคุมแสงธรรมชาติอัตโนมัติภายในสถาปตยกรรมผานการตอบสนอง
ตอพฤติกรรมการใชพ้ืนท่ี

ผูเขียน นายพิสัย  สีบํารุงสาสน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ดร.ชาวี  บุษยรัตน
ประเภทสารนิพนธ การดูแลสุขภาพ ชีวเวชศาสตร อนามัยเจริญพันธุ และผูสูงอายุ

การศึกษาพัฒนาการออกแบบระบบควบคุมแสงธรรมชาติอัตโนมัติภายในสถาปตยกรรมเพ่ือการ
ตอบสนองตอพฤติกรรมการใชพ้ืนท่ีของผูใชงานผานการรูจําการเคลื่อนไหวรางกายและตอบสนองผานระบบ
ควบคุมแสงธรรมชาติท่ีสงเสริมความสวางท่ีเหมาะสมตอพฤติกรรมการใชพ้ืนท่ีนั้น การพัฒนาทําใหความสวาง
ของแสงธรรมชาติท่ีส องผานเขาสู พ้ืนท่ีภายในอาคารสามารถปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมการใช พ้ืนท่ี
ของผูใชงาน แสดงใหเห็นวาสถาปตยกรรมท่ีมีความสามารถทางดานรับรูพฤติกรรมการใชพ้ืนท่ีของผูใชงาน
มีสวนชวยเรื่องความสองสวางท่ีเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ีการใชงาน สงเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน
ความสะดวกสบายของผูใชงานสุนทรียภาพและประสบการณรูปแบบใหมท่ีเปนไปไดในอนาคต โดยเฉพาะ
ผูท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองได หรือพ้ืนท่ีท่ีผูใชงานไมสามารถเขาไปปรับเปลี่ยนแผงกันแดดได

จากการศึกษาวิจัยดังกลาว สามารถนํามาประยุกตใชเปนตนแบบในงานสถาปตยกรรม
ลดการนําเขาเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังเครื่องมือซอฟแวรและฮารดแวร ท่ีมีราคาแพงจากตางประเทศ และ
สามารถนําไปสูเชิงพาณิชยได

ภาพแสดงการปรับเปลี่ยนของแผงกันแดดโดยการควบคุมระบบดวยมือ

ภาพแสดงการทํางานของอุปกรณตรวจจับการ
เคลื่อนไหว

ภาพแสดงการปรับเปลี่ยนของแผงกันแดด
จากพฤติกรรมการใชงาน
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ภาพแสดงข้ันตอนการทางานของระบบตนแบบ
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หัวขอวิทยานิพนธ การเพ่ิมมูลคาพืชเศรษฐกิจในภาคอีสานในรูปผลิตภัณฑสุขภาพตนแบบเพ่ือลด
ปญหาเสนประสาททํางานบกพรองและตอกระจกท่ีเหนี่ยวนําโดยภาวะเบาหวาน

ผูเขียน นางสาวปภาภัสสร  ธีระพัฒนวงศ  มหาวิทยาลัยขอนแกน
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.จินตนาภรณ  วัฒนธร
ประเภทสารนิพนธ ดานการเพ่ิมมูลคาผลิตผลทางดานการเกษตร

การศึกษาการพัฒนาและทดสอบฤทธิ์ของผลิตภัณฑสุขภาพเพ่ือปองกันและลดความรุนแรงของ
ภาวะแทรกซอนของเบาหวานจากพืชผัก หรือ ผลไมเศรษฐกิจในภาคอีสานท่ีมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและ
มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซมอัลโดสรีดักเตส ซึ่งพบวาสารสกัดขาวโพดมวงและขิง สามารถชะลอและลด
ระดับความรุนแรงของการเกิดภาวะความขุนของเลนสตา ปองกันการลดลงของความหนาของเรตินาท้ังหมด
และความหนาชั้น outer nuclear และ ลดการตายของเซลล ganglion ของเรตินาและสามารถเพ่ิมระดับของ
CAT และ GPx ลดระดับ MDA ในเลนสตา และยับยั้งการทํางานของอัลโดสรีดัดเตสในเลนสตา ซึ่งพบวา
สารสกัดขาวโพดมวงมีฤทธิ์ปองกันตอกระจกท่ีเหนี่ยวนําจากภาวะเบาหวานไดดี

จากผลการศึกษาดังกลาว สามารถนํามาเปนผลิตภัณฑสุขภาพในการลดภาวะแทรกซอนท่ีพบในภาวะ
เบาหวาน เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการปองกันดูแลรักษาสุขภาพผูปวยเบาหวาน จึงเปนทางเลือกท่ีสามารถ
ทดแทนการใชยาปฏิชีวนะ ลดการนําเขายาท่ีมีราคาแพงจากตางประเทศ

ภาพแสดงการจําแนกประเภทของตอกระจกในท่ีทึบแสง

ภาพขาวโพดมวง ภาพขิงแก ผลิตภัณฑขนมปงแทงอบกรอบ
ขาวโพดมวง
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หัวขอวิทยานิพนธ การเตรียมและการใชซาโปนินจากผนังผลประคําดีควายและรากชะเอมเทศ
ในกระบวนการเคมีสิ่งทอ

ผูเขียน นางสาวอันธิกา  หนูชวย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยพรทิพย  แซเบ
ประเภทสารนิพนธ ดานภูมิปญญาของชาติ ทุนทางสังคม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การศึกษาความเปนไปไดในการนําซาโปนินจากผลประคําดีควาย (Sapindus rarak) และราก
ชะเอมเทศ (Glycyrrhiza) มาใชสําหรับเปนสารชวยเปยกในกระบวนการลอกกาวไหม กระบวนการทําความ
สะอาดผาฝาย และศึกษาความเปนไปไดในการนําซาโปนินมาใชเปนสารชวยกระจายตัวในกระบวนการ
ยอมสีดิสเพิรสบนผาพอลิเอสเตอร ซึ่งพบวาสารสกัดซาโปนินจากผนังผลประคําดีควาย (SN) และรากชะเอม
เทศ (SL) สามารถทําการลอกกาวเสนไหมดิบท้ัง 3 ชนิด (ไหมจุล ไหมหนึ่งและไหมสองสายพันธุเหลือง
ไพโรจน) รวมกับโซเดียมคารบอเนตได ซึ่งกระบวนการลอกกาวไหมในงานวิจัยนี้ไมสงผลตอสมบัติดานความ
แข็งแรงและการยืดตัวของเสนไหม และยังพบวาการนําซาโปนินมาใชทําความสะอาดผาฝายถักในข้ันตอน
สุดทายมีผลทําใหผาฝายสามารถดูดซึมน้ําตามเกณฑมาตรฐานไดดี

จากผลการศึกษาดังกลาว ชวยลดการใชสารเคมีสังเคราะหในกระบวนการผลิตสิ่งทอซึ่งเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม กอใหเกิดการสงเสริมธุรกิจทอผาของชุมชนใหใชวัตถุดิบธรรมชาติในพ้ืนท่ีในกระบวนการ
ฟอกยอมทดแทนการสั่งซื้อสารเคมีจากตางประเทศ

ภาพแสดงลักษณะทางพฤกษศาสตรของประคําดีควาย

ภาพแสดงลักษณะทางพฤกษศาสตรของชะเอมเทศ
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ภาพการทดสอบหยดน้ําบนผาฝาย

ภาพแสดงผาฝายกอนทําความสะอาด ภาพแสดงผาฝายหลังทําความสะอาดดวยซาโปนิน

ภาพสายไหมพันธุเหลืองไพโรจน

ภาพกอนการลอกกาวไหม ภาพหลังลอกกาวไหมดวยซาโปนิน
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หัวขอวิทยานิพนธ การทองเท่ียวเพ่ือการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุไทในพ้ืนท่ีอําเภอ
เชียงคํา จังหวัดพะเยา

ผูเขียน นางสาวชนาพร จันทาพูน มหาวิทยาลัยพะเยา
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
ประเภทสารนิพนธ ดานการพัฒนาท่ียั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

การศึกษาสภาพปจจุบันของบริบททางสังคมวัฒนธรรมของกลุมชาติ พันธุ ไทในพ้ืน ท่ี
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พบวา
มรดกทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุไทในปจจุบันมีคุณคา ควรคาแกการศึกษา อนุรักษและสงเสริม
เนื่องจากเปนผลรวมของการสั่งสมทางภูมิปญญาท่ีสืบทอดมาแตโบราณ ซึ่งประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีชุมชน
ไทลื้อไทใหญตางเห็นดวยกับการทองเท่ียวท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงคํา โดยมีความคาดหวังวาการ
ทองเท่ียวจะสรางรายไดและทําใหความเปนอยูของคนในชุมชนดีข้ึน และยังเปนการเพ่ิมมูลคาทางการ
ทองเท่ียวจากมรดกวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุไท เพ่ือใหชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญ อีกท้ังมุงเนน
การมีสวนรวมของชุมชนในทุกข้ันตอน ชุมชนตองไดรับผลประโยชนและกระจายรายไดจากการทองเท่ียวอยาง
เหมาะสม

จากผลการวิจัยดังกลาว สามารถใชเปนตนแบบการพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ือการอนุรักษมรดก
วัฒนธรรม ซึ่งจะกอใหเกิดกระแสฟนฟู การอนุรักษ และสืบสานมรดกวัฒนธรรมแกคนรุนใหมตอไป

ภาพแสดงท่ีอยูอาศัยเดิมของกลุมชาติพันธุไท ภาพถายเจาฟาไทใหญ ณ เดลี ดูรบาร
ประเทศอินเดีย

ภาพการแตงกายของผูเขารวมงานสืบสาน
ตํานานไทลื้อ พ.ศ. 2555

ภาพสภาพท่ีอยูอาศัยในชุมชนไทใหญ
ท่ีเปลี่ยนเปนอาคารพาณิชยเกือบท้ังหมด
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หัวขอวิทยานิพนธ การพัฒนาอัลกอริทึมการจัดเสนทางเดินรถขนสงแบบมีหลายคลังสินคาท่ีมีกรอบ
เวลาไมแนนอนสําหรับจัดการภัยพิบัติทางน้ํา

ผูเขียน นายจีระพงศ ทองพันธ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย
ประเภทสารนิพนธ ดานระบบโลจิสติกส

การศึกษาแนวทางการพัฒนาอัลกอริทึมการจัดเสนทางเดินรถขนสงแบบมีหลายคลังสินคาท่ีมี
กรอบเวลาไมแนนอนสําหรับจัดการภัยพิบัติทางน้ําโดยนําเสนอรูปแบบของปญหาการขนสงภายใตภัยพิบัติ
ทางน้ําและนําเสนอวิธีการแกไขในการหาคําตอบอยางมีประสิทธิภาพและมีการนําเสนอการพัฒนาเทคนิค
บูรณาการในการทํางานรวมกันโดยใชเทคนิคผสมในการวิเคราะหเสนกรอบลอมขอมูลในการจัดกลุมในการให
ความชวยเหลือในการขนสงถุงยังชีพจากศูนยรับบริจาคถุงยังชีพไปยังศูนยพักพิงเพ่ือใหผูประสบภัยพิบัติทาง
น้ําท่ีมีความตองการถุงยังชีพหรือปจจัยอาหาร ยา รักษาโรค และ เครื่องนุงหม ไดทันเวลาและมีประสิทธิภาพ
ในการใหความชวยเหลืออยางเรงดวน ทันทวงที

จากผลการวิจัยดังกลาว สามารถนําไปใชเปนตนแบบแกไขปญหา การจัดเสนทางเดินรถ
ขนสงแบบมีหลายคลังสินคาและมีกรอบเวลาท่ีไมแนนอนสําหรับจัดการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ทางน้ํา

ภาพศูนยรับบริจาคถุงยังชีพ ภาพศูนยพักพิงท่ีตองการถุงยังชีพ

ภาพแสดงขอมูลจําลองสถานการณศูนยพักพิงท่ีตองการถุงยังชีพ
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หัวขอวิทยานิพนธ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบยูเลิรนนิงดวยกระบวนการเรียนรูแบบ
โครงงานเพ่ือเสริมสรางทักษะการสรางสรรคของผูเรียนในระดับอุดมศึกษา

ผูเขียน นายมหาชาติ  อินทโชติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารยสาโรช โศภีรักข
ประเภทสารนิพนธ ดานการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต

การศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบยูเลิรนนิงดวยกระบวนการเรียนรูแบบโครงงาน
ท่ีเสริมสรางทักษะการสรางสรรคของผูเรียนในระดับอุดมศึกษา พบวารูปแบบการเรียนรูแบบยูเลิรนนิง
มี 3 องคประกอบหลักดังนี้  (1) ยูเลิรนนิงประกอบดวย บุคลากร วิธีการสอน บริบท และ อุปกรณ
(2) กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย การนําเขาสูบทเรียน การเลือกหัวขอหรือประเด็นท่ีสนใจ
การวางแผนดําเนินงานการสรางสรรคชิ้นงาน การนําเสนอผลงาน และการประเมินผลงาน และ (3) ทักษะการ
สรางสรรคของผู เรียน ประกอบดวย การคิดสรางสรรค การทํางานรวมกับผู อ่ืนไดอยางสรางสรรค
และ การนําเอานวัตกรรมมาสูการปฏิบัติ

จากผลการวิจัยดังกลาว สามารถนําไปใชเปนตนแบบการเรียนการสอนแบบยูเลิรนนิงเพ่ือใชพัฒนา
ทักษะของนักเรียนในระดับอุดมศึกษา ท้ังของภาครัฐและเอกชน

ภาพแสดงสวนประกอบของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนใน E-Learning

ภาพแสดงความสัมพันธระหวาง U-Learning, M-Learning และ U-Computing ในการเรียนรูและ
บริบทสภาพแวดลอมแบบ U-learning
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ภาพแสดงรูปแบบปฏิสัมพันธของยูเลิรนนิง ภาพแสดงรูปแบบการเรียนการสอนแบบยูเลิรนนิง
ดวยกระบวนการเรียนรูแบบโครงงานเพ่ือเสริมสราง
ทักษะการสรางสรรคของผูเรียนในระดับอุดมศึกษา

ภาพตนแบบรางของรูปแบบการเรียนการสอนแบบยูเลิรนนิง ภาพแสดงองคประกอบท่ีสําคัญของความคิด
สรางสรรค



ผูที่นําขอมูลจากเอกสารนี้ไปใชอางอิงหรือเผยแพรโปรดระบุชื่อ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

ในหนาที่ปรากฏขอมูลดังกลาว


