ภาคผนวก 5
คลัสเตอรวิจัย
1) ขาว
1. การพัฒนาเกษตรกร
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของขาวไทยในตลาดโลก
3. การพัฒนาขาวคุณภาพสําหรับตลาดพิเศษ
2) มันสําปะหลัง
1. การพัฒนาพันธุมันสําปะหลัง
2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง ที่เหมาะสมแตละ
พื้นที่การเพาะปลูก พัฒนาฐานขอมูล และขอมูลพื้นฐานดานการผลิตมันสําปะหลัง
3. การเตือนการณ การปองกัน กําจัดโรค และกําจัดแมลงศัตรูมันสําปะหลังที่พบระบาด
ในปจจุบัน
4. การประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับปลูกตลอดถึงการเก็บเกี่ยว
มันสําปะหลังที่มี ศักยภาพหรือเครื่องตนแบบที่ผานการวิจัยและพัฒนาในระดับหองปฏิบัติการแลว
3) ยางพารา
1. กรอบการวิจัยเชิงนโยบาย เพือ่ ศึกษาแนวทาง/มาตรการ/นโยบายสนับสนุน
อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ ทั้งระบบ
2. กรอบการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหไดยางพาราและ
ไมยางพาราที่มีคุณภาพ
3. กรอบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเดิมและผลิตภัณฑใหมที่มีศักยภาพทางการตลาด
4. กรอบการวิจัยมาตรฐานยางดิบ ผลิตภัณฑยาง และไมยางพารา
5. กรอบการวิจัยเพื่อแกปญหาเรงดวนดานยางพาราและไมยางพาราของประเทศ
4) ออยและน้ําตาล
1. การศึกษาขอเท็จจริงและรวบรวมขอมูลเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธความรูทาง
โภชนาการของน้ําตาล อยางถูกตอง โดยใชสื่อรูปแบบตางๆ
2. การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตน้ําตาลเริ่มตนตั้งแตวิธีการตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบและการสราง ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากอุตสาหกรรมน้ําตาลและอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน น้ํากากสา
น้ําเหลือจากการ บําบัด กากตะกอน กากออย ฯลฯ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการเก็บเกี่ยวออย เชน digital technology
และการบริหารจัดการเทคโนโลยี รวมทั้งพันธุออยที่เหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกลสมัยใหม
4. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายใหมี
เสถียรภาพ ทั้งทางดาน เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการศึกษาทั้งระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลของ
ประเทศ และการศึกษา เชิงนโยบายเพื่อสรางความยั่งยืนของสังคมชาวไรออย
5. การวิจัยและพัฒนาการบริหารการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องมือ
อุปกรณที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการใชงานที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกออยในประเทศไทย
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ระบบ

5) ปาลมน้ํามัน
1. กรอบการวิจัยดานการศึกษานโยบายอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมที่เปน

2. กรอบการวิจัยดานการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาลมน้ํามัน
3. กรอบการวิจยั ดานการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปขั้นสูงดวยกระบวนการไบโอรีไฟ
เนอรี (Biorefinery) และการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขั้นปลายน้ํา
6) พืชสวน/พืชไร (เชน ขาวโพด ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ)
1. การวิจัยเชิงนโยบาย
2. การวิจัยและพัฒนาพันธุ
3. การพัฒนานวัตกรรมและการจัดการการผลิต
4. การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
5. การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป
6. การสงเสริมและพัฒนาการผลิต
7. การวิจัยและพัฒนาดานพืชไร (ขาวโพดเลี้ยงสัตว พืชอาหารสัตว)
7) สัตวเศรษฐกิจ
1. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
2. ดานโภชนาการในสัตว
3. ดานสุขภาพและความปลอดภัย
4. ดานการตลาด และผลิตภัณฑ
5. กฎระเบียบภายในประเทศและระดับนานาชาติ เชน อาเซียน ยุโรป อเมริกา
หมายเหตุ 1. การวิจัยสัตวเศรษฐกิจเรงดวน ชนิดสัตวที่ใชในการบริโภค ไดแก
1.1 โค (โคเนื้อ โคนม)
1.2 กระบือ
1.3 สุกร
1.4 แพะ
1.5 สัตวปก (ไกเนื้อ ไกไข ไกพื้นเมือง)
1.6 สัตวน้ํา (กุง ปลา)
8) พลาสติกชีวภาพ
1. การวิจัยใหเกิดนวัตกรรมระดับตางๆ ตลอดหวงโซการผลิต และการสรางมูลคาใหมๆ
(InnovativeValue Creation) แกผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ
2. การพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพสูเชิงพาณิชย (From Lab to Commercial)
3. การวิจัยรวมภาคเอกชนและพัฒนาผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพที่ตลาดพรอมรองรับหรือ
ตามความตองการของภาคเอกชน (Market driven and Private Sector – driven)
9) อาหารเพื่อเพิ่มคุณคาและความปลอดภัยสาหรับผูบริโภค และการคา
1. ผลิตภัณฑอาหารหมักพื้นบาน เชน ปลารา กะป และหนอไมดอง
2. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําหรับกลุมวัย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุ เพื่อปองกันโรค
เรื้อรัง เชน โรคอวน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต และผลิตภัณฑอาหารสําหรับผูปวยที่มีปญหาดานการ
กลืนและการบริโภค

-๓3. การนําวัสดุอาหารที่เหลือ (By products) จากกระบวนการผลิตอาหารมาใชประโยชน
เชน Food Ingredients หรือ Food Additive
4. การนําองคความรูจากผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนและเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ
อาหารขางตน
10) วัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑ
การพัฒนาการตรวจ และชุดทดสอบ
11) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
1. การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการบริหารจัดการกลุมโอทอป
(OTOP) วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) อยางยั่งยืน
2. การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต มูลคาสินคาและบริการของกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
3. การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล ชิ้นสวนเครื่องจักร บรรจุภัณฑ การควบคุมการผลิต
เครื่องมือวัดและมาตรฐาน โดยมุงเนนการวิจัยเทคโนโลยีเปนพื้นฐาน
12) การคมนาคมขนสงระบบราง
1. การพัฒนาแบบบูรณาการที่เอื้อตอการใชระบบขนสงสาธารณะ (TOD)
2. การพัฒนาระบบ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถ
4. การพัฒนาบุคลากรดานการคมนาคมขนสงระบบราง
5. กฎระเบียบและกฎหมาย
6. การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถไฟในประเทศ
7. การพัฒนามาตรฐาน/การทดสอบ/การรับรองการผลิตชิ้นสวนรถไฟ
8. การถายทอดเทคโนโลยี
9. นโยบายการลงทุนเรื่องตางๆ ดานการคมนาคมขนสงระบบราง
13) โลจิสติกสและโซอุปทาน
1. การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถระบบโลจิ ส ติ ก ส แ ละโซ อุ ป ทานของ 10 อุ ต สาหกรรม
เปาหมาย
2. กรอบวิจัยดานการจัดการโซคุณคาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส
3. กรอบการวิจัยดาน Intelligent Logistics/Transport System
14) การแพทยและสาธารณสุข
1. การวิจัยดานโรคที่ไมติดตอเรื้อรัง
2. การวิจัยดานโรคติดเชื้อ
15) การบริหารจัดการการทองเที่ยว
1. กรอบการวิจัยเพื่อสรางกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยการทองเที่ยวสูการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน
2. กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาฐานทรัพยากรทางการทองเที่ยวโดยการใชพื้นที่เปนตัวตั้ง
3. กรอบการวิจัยเพื่อการจัดการการตลาดการทองเที่ยวบนฐานอัตลักษณและพลวัตการ
ทองเที่ยวโลก
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4. กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสูมาตรฐานดาน

5. กรอบการวิจัยเพื่อแกไขปญหาการทองเที่ยวเชิงประเด็น
6. กรอบการวิจัยเพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยวไทยกับภูมิภาคอื่น
16) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
1. การวิจัยพื้นฐานและตนน้ํา
2. การบริหารความเสี่ยงจากน้ํา
3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
17) สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
1. วิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศอยางยั่งยืน
รวมถึงชนิดพันธุและพันธุกรรมที่มีผลตอชุมชนทองถิ่นและชุมชนเมืองเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
2. วิจัยเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบ กระบวนการปองกันและแกไขปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ
4. วิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายดานสิ่งแวดลอม
18) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1. พัฒนาเครื่องมือ ระบบ กลไก และแบบจําลองที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate change modeling) เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจระดับนโยบาย
2. การลดและการเก็บกักกาซเรือนกระจกจากภาคสวนตางๆ
3. การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change
adaptation)
4. วิจัยการจัดการองคความรูและสรางความตระหนักที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
19) การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
1. วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรมชนิดใหม
ในทุกระดับ โดยคํานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรชีวภาพในธรรมชาติ
2. วิจัยดานการตลาด และการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และทรัพยากรในชุมชน/ทองถิ่น
3. วิจัยโดยใชความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ
4. วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ และลดตนทุนของเทคนิควิธีการเก็บรักษาสายพันธุที่สําคัญทาง
เศรษฐกิจ

5. วิจัยเพื่อการสรางระบบและฐานขอมูลสารสนเทศเชิงเศรษฐกิจของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการจัดการองคความรูที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Economy) ของประเทศ
6. วิจัยเพื่อสราง/พัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบ ขอกฎหมาย กฎเกณฑ
ขอกําหนด ระเบียบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใหความสําคัญกับกลุมประเทศ
ในประชาคมอาเซียน และประเทศคูคาที่สําคัญทางเศรษฐกิจ

-๕20) การศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู
1. การวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาของไทย
2. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพครู ผูบริหาร และบุคลาการทางการศึกษา
3. การวิจัยและพัฒนาระบบ นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการสนับสนุนการเรียนรู
การบริหาร และการบริการศึกษา
4. การวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเขารวมประชาคมอาเซียน
5. การปฏิรูปการเรียนรูเพื่อผูเรียน
21) มนุษยศาสตรและจิตพฤติกรรมศาสตร
1. มนุษยศาสตรเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองดี
2. มนุษยศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
3. การพัฒนาวรรณกรรมสรางสรรค เพื่อพัฒนาคนไทยที่มีความรับผิดชอบ
22) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
23) ความมั่นคง
24) ประชาคมอาเซียน
1. เศรษฐกิจการคาการลงทุน
2. กฎหมายและการบริหาร
3. สังคม
4. การศึกษา
25) คราม
26) มะเขือเทศ
27) พลังงานทดแทน

