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11. วัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑ
12. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
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15. การศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู
16. การแพทยและสาธารณสุข
17. ประชาคมอาเซียน
18. การบริหารจัดการการทองเที่ยว
19. มนุษยศาสตร
20. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
21. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
22. สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
23. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
24. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
25. การสรางสรรควิชาการงานศิลป
แผนงานการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบาย
และการประยุกตใชประโยชนเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม
1. เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมดานวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี
2. ผลกระทบการใชแรใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน
3. ผูสูงอายุ และคนพิการ
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ประกาศสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2560
-----------------------------------------------------สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ได้ร่วมกับหน่วย
ให้ทุนต่างๆ ได้แก่ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.) ส านั กงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมแห่ งชาติ (สวทน.) และ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดาเนินงานภายใต้ชื่อ “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
(คอบช.)” และนอกจากนี้ยังร่วมกับ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) จัดทา
กรอบวิ จั ย เพื่ อ การจั ด สรรทุ น วิ จั ย ประจ าปี ง บประมาณ 2560 ซึ่ ง กรอบการวิ จั ย ดั ง กล่ า วได้ ผ่ า น
การประชาพิจารณ์ในเว็บไซต์ วช. (www.nrct.go.th) และได้ขอความเห็นต่อกรอบการวิจัยจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง จานวน ๒ แผนงาน 32 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ)
1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
จานวน 25 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1) ข้าว
2) มันสาปะหลัง
3) ยางพารา
4) อ้อยและน้าตาล
5) ปาล์มน้ามัน
6) พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
7) สัตว์เศรษฐกิจ
8) พลาสติกชีวภาพ
9) สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
10) อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค และการค้า
11) วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
12) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
13) การคมนาคมขนส่งระบบราง
14) โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
15) การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
16) การแพทย์และสาธารณสุข
17) ประชาคมอาเซียน
18) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
19) มนุษยศาสตร์
20) การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
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21) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
22) สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
23) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
24) การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
25) การสรางสรรควิชาการงานศิลป
2. แผนงานการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต
ใชประโยชนเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม จํานวน 7 กลุมเรื่อง ดังนี้
1) เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมดานวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี
2) ผลกระทบการใชแรใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน
3) ผูสูงอายุ และคนพิการ
4) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
5) ศูนยกลางทางการแพทย (Medical Hub)
6) เศรษฐกิจพอเพียง
7) ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานการตอตานการทุจริต
1. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
คอบช. จะสนับสนุนการวิจัยภายใตกรอบการวิจัยที่แนบทายประกาศนี้ และผลการวิจัยที่ไดตองมี
เปาหมายของผลผลิตและผลลัพธที่เปนรูปธรรม สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง (เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและ
ชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ) ทั้งนี้ คอบช. จะใหความสําคัญในดานการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิ จ
เชิงสังคมและชุมชน เปนหลัก โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธที่เกิดขึ้น
ในด า นความคุ มค า ประสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ทธิผ ล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และตน ทุน ตลอดจนมี
กลุมเปาหมายชัดเจนที่จะนําผลผลิตจากงานวิจัยไปใชประโยชน และมีผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากผลลั พธ ที่ ไ ด จ ากงานวิ จั ย ทั้ งนี้ คอบช. จะพิจ ารณาสนั บ สนุน งบประมาณการวิ จั ย เป น รายป
สําหรับโครงการที่มีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา 1 ป จะพิจารณาถึงผลสําเร็จในปที่ไดรับทุนกอนที่จะให
การสนับสนุน
๒. เงื่อนไขการเสนอขอเสนอการวิจัย
ขอเสนอการวิจัยตองมีลักษณะครบถวนทุกขอ ดังตอไปนี้
2.1 มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยดังแนบทายประกาศนี้
2.2 มีลักษณะเปนโครงการวิจัย (แบบ คอบช. 1ย/1ด) หรือแผนงานวิจัย (แบบ คอบช. 1ช)
ซึ่งกรณีที่เปนแผนงานวิจัยตองประกอบดวย
2.2.1 รายชื่อโครงการวิจัยยอย ซึ่งอาจระบุรายละเอียดตางๆ ที่ชัดเจน หรือเปนแนวคิดใน
การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายสุดทายของแผนงานวิจัย
2.2.2 รายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายปที่เปนรูปธรรมชัดเจน สามารถวัดไดจริง
2.2.3 ตองมีโครงการวิจัยยอยอยางนอย 2 โครงการที่สามารถดําเนินการวิจัย ในปแรกที่
เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
2.3 มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการหรือบูรณาการระหวางหนวยงานหรือ
มีการดําเนินการในพื้นที่เดียวกัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและนําไปสูวัตถุประสงคเดียวกัน
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2.4 งบประมาณที่เสนอขอตองมีรายละเอียดคาใชจายเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และ
เหมาะสมกับการดําเนินงานวิจัย
2.5 ขอเสนอการวิจัยหรือสวนใดสวนหนึ่งของขอเสนอการวิจัยนี้ ตองไมอยูในขอเสนอการวิจัย
ที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนวิจัยอื่น
กรณีมีการตอยอดจากงานวิจัยเดิมตองแสดงขอบเขตการดําเนินงานระหวางงานเดิมและงานใหม
และตองมีหนังสือยินยอมจากหนวยงานเจาของผลงานเดิมใหนักวิจัยนําทรัพยสินทางปญญาจากการวิจัยมา
ดําเนินการวิจัยตอยอด หากตรวจพบวาขอเสนอการวิจัยดังกลาวไดรับทุนซ้ําซอนหรือมีการดําเนินการวิจัย
มาแลว คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
2.6 กรณีโครงการวิจัยที่เปนการดําเนินงานในลักษณะการวิจัยรวม (Co-funding) ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง จากหนวยงานอื่น ใหแสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกลาว
โดยระบุงบประมาณในแตละรายการในขอเสนอการวิจัย พรอมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหนวยงานนั้นๆ
2.7 กรณี แ ผนงานวิ จั ย ผู อํ า นวยการแผนงานสามารถเป น หั ว หน า โครงการวิ จั ย ย อ ยได เ พี ย ง
โครงการวิจัยยอยเดียวเทานั้น
2.8 หัวหนาโครงการวิจัยหรือผูอํานวยการแผนงาน หัวหนาโครงการยอยและนักวิจัยรวมทุกทาน
ตองลงนามรับรองในขอเสนอการวิจัยใหครบถวน
3. คุณสมบัติของผูอํานวยการแผนงานวิจัย/หัวหนาโครงการวิจัย
ผูมีสิทธิขอรับทุนจะตองเปนบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเปนนิติบุคคล โดยมีลักษณะ ดังนี้
3.1 มีสัญชาติไทย มีถิ่นพํานักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทํางานมั่นคง
3.2 มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/ หรือการบริหารจัดการ
3.3 มี ความรู ความสามารถเป นอย างดี ในวิ ทยาการด านใดด านหนึ่ งเกี่ ยวกับการวิ จั ยในข อเสนอ
การวิจัยที่ขอรับทุน มีศักยภาพ ความพรอมดานวุฒิการศึกษา ประสบการณในการวิจัยที่จะดําเนินการวิจัยไดสําเร็จ
3.4 สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยไดตลอดระยะเวลาที่ไดรับทุนรวมทั้งสามารถดําเนินการ
วิจัยใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดอยางมีคุณภาพ
3.5 ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานระดับอธิบดีหรือเทียบเทาของภาครัฐที่หัวหนาโครงการหรือ
ผูอํานวยการแผนงานสังกัดอยู หรือกรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทาของภาคเอกชนใหความเห็นชอบและ
รับรอง
3.6 สํ า หรั บ หั ว หน า โครงการวิ จัย ยอยภายใตแผนงานวิจัย ผูบังคับ บัญ ชาสูงสุดของหน ว ยงาน
ตนสังกัดของหัวหนาโครงการย อย ระดับอธิบดีหรือเทีย บเท าของภาครัฐ หรือกรรมการผูจัดการใหญห รื อ
เทียบเทาของภาคเอกชนตองใหความเห็นชอบและรับรองเชนเดียวกันกับผูอํานวยการแผนงาน
3.7 เปนผูม ีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
3.8 ทั้ งนี้ กรณี อยู น อกเหนื อจากคุณสมบัติดังกลาวขางตน ใหอยูในดุล พินิจ ของคณะกรรมการ
ที่ คอบช. กําหนด
4. การพิจารณาขอเสนอการวิจัย
4.1 พิ จ ารณาข อ เสนอการวิ จั ย ตามแนวทางที่ คอบช. กํ า หนด โดยมี ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป น คณะ
ผูตรวจสอบทางวิชาการ
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4.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบการรับทุนและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในโครงการ/แผนงานตองไมติดคางการ
สงรายงานการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ ในระบบ NRMS ปงบประมาณ 2551 – 2557 และ กรณีติด
คางงานวิจัยในระบบ NRMS ของปงบประมาณ 2558 – 2559 ใหจัดสงหนังสือรับรองศักยภาพของนักวิจัย
ทั้งนี้เพื่อประโยชนของนักวิจัยและอํานวยความสะดวกตอคณะผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน
จากประวัติของนั กวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดตอประสานงาน ขอใหนักวิจัยดําเนินการปรั บปรุงข อมู ล
ในประวัตินักวิจัยและขอมูลการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในฐานขอมูลระบบ NRMS ใหเปนปจจุบัน
4.3 ใหความสําคัญกับขอเสนอการวิจัยที่มีการระบุผูใชผลงานวิจัยอยางชัดเจนหรือมีหลักฐานรองรับ
4.4 ขอสงวนสิทธิ์ในการบูรณาการขอเสนอการวิจัยเปนแผนงานวิจัยเดียวกัน ทั้งนี้หากขอเสนอ
การวิจัยสามารถบูรณาการทางวิชาการรวมกันได
4.5 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะขอเสนอการวิจัยที่ลงทะเบียนผานระบบ National
Research Management System (NRMS) URL: http://www.nrms.go.th ที่ลงทะเบียนตรงตามกลุม
เรื่องที่ระบุในเลมขอเสนอการวิจัยและมีการยืนยันการสงขอเสนอการวิจัยที่สมบูรณภายในเวลาที่กําหนด
พรอมทั้งสงเลมขอเสนอการวิจัยทันในเวลาที่กําหนด
4.6 คําตัดสินของ คอบช. ถือวาเปนที่สิ้นสุด
5. การเขียนขอเสนอการวิจัย
5.1 ดาวน โ หลดประกาศรั บ ข อเสนอการวิจัย และกรอบการวิจัย ไดที่ http://www.nrct.go.th
หรือ http://www.nrms.go.th เพื่อศึกษาเงื่อนไขการสมัครขอรับทุนวิจัย และรายละเอียดกรอบวิจัย
5.2 ดาวนโหลดแบบหนังสือนําสง แบบฟอรมขอเสนอการวิจัย และคูมือการลงทะเบียน รวมทั้ง
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดที่ http://www.nrms.go.th
5.3 เขียนขอเสนอการวิจัยในแบบเสนอแผนงานวิจัย (Research program) (แบบ คอบช. 1ช)
สําหรับขอเสนอการวิจัยที่เปนแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย/1ด)
สําหรับโครงการวิจัยยอยและโครงการวิจัยเดี่ยว โดยจัดทําขอเสนอการวิจัยเปนภาษาไทย font THSarabunPSK
ตัวหนังสือขนาด 16
6. การสงขอเสนอการวิจัย
6.1 ลงทะเบียนสงขอเสนอการวิจัยที่ http://www.nrms.go.th โดยเลือกหัวขอการวิจัยที่ตองการ
ขอรับทุน กรอกขอมูลใหครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนด ยืนยันการลงทะเบียนสงขอเสนอการวิจัยใหสมบูรณ
และแนบไฟลโครงการวิจัย/แผนงานวิจัยและโครงการวิจัยยอยในรูปแบบ MS word และ PDF โดยระบบ
จะเปดรับลงทะเบียนระหวาง วันที่ 1 มิถุนายน 2559 – วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เทานั้น หากพน
กําหนด คอบช. จะไมรับพิจารณา
6.2 หลั ง จากนั ก วิ จั ย ได ล งทะเบี ย นส ง ข อ เสนอการวิ จั ย ตามขั้ น ตอนในข อ 6.1 สมบู ร ณ แ ล ว
ให จั ด พิ มพ ขอเสนอการวิจั ยตามข อ 5.3 โดยมีร ายละเอีย ดครบถวนทุกขอและมีเนื้อหาตรงกับไฟลที่แนบ
(สําหรับกรณีที่เปนแผนงานที่ประกอบดวยโครงการวิจัยยอยตามที่ระบุในแผนงาน ใหเย็บรวมกันเปนชุด)
และสงเอกสารดังนี้
- แบบหนังสือนําสงการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน 1 ฉบับ
- เอกสารตนฉบับที่มีการลงนามจากผูบริหารหนวยงาน พรอมสําเนา รวมเปน 10 ชุด
- แผนบันทึกขอมูลขอเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จํานวน 2 ชุด
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6.3 นําสงเอกสารทั้งหมดในขอ 6.2 ไมวาจะนําสงทางไปรษณีย หรือนําสงดวยตนเอง เอกสาร
ตองสงถึง ณ ฝายบริหารงานทั่วไป กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. ตามที่อยู
ดานลางนี้ และกรุณาระบุชื่อกลุมเรื่องดานหนาซองเอกสารใหชัดเจนดวย
เรียน ผูอ ํานวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
กลุมเรื่อง ....................................................................................
**ทั้งนี้ คอบช. ขอสงวนสิทธิไมรับขอเสนอการวิจัยที่มีรายละเอียดขางตนไมครบถวน**
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดทางโทรศัพทหมายเลข 0 2579 2284, 0 2579 3982
หรื อ 0 2561 2445 ต อ 412-413, 403-407 และ 409-410 โทรสาร 0 2579 0566 และ
0 2561 3721
6.4 คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ไมสงคืนขอเสนอการวิจัยของผูที่ไมไดรับทุน โดยจะดําเนินการทําลาย
ขอเสนอการวิจัยดังกลาว
7. การแจงผลการพิจารณา
ผลการจัดสรรทุนวิจัยประจําปงบประมาณ 2560 คอบช. จะประกาศผลการพิจารณาใหนักวิ จัย
ผูที่ผานการพิจารณาเบื้องตนทาง website ที่ http://www.nrct.go.th และ http://www.nrms.go.th
8. การทําสัญญาระหวาง คอบช. กับหนวยงานผูรับทุน
8.1 กรณีที่เปนการวิจัยที่ใชคนหรือสัตวในการทดลอง จะตองขออนุมัติการดําเนินการวิจัย จาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ของสถาบั น หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ให จั ด ส ง สํ า เนาเอกสารการอนุ มั ติ ห รื อ
Certificate of Approval เพื่อประกอบการทําสัญญา
8.2 กรณีที่นักวิจัยมีการดําเนินการวิจัยโดยใชสิ่งมีชีวิตที่ตัดตอพันธุกรรม (GMO) ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบที่เกี่ ยวข อง ใหจัดสงสําเนาเอกสารการอนุ มัติหรื อ Certificate of Approval เพื่อประกอบการทํ า
สัญญา
8.3 กรณีที่เปนโครงการความรวมมือกับสถาบันหรือนักวิจัยตางประเทศ ใหปฏิบัติตามระเบียบ
สภาวิจัยแหงชาติวาดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550
ทั้งนี้ใหจัดสงสําเนาเอกสารการอนุมัติเพื่อประกอบการทําสัญญา
8.5 กรณีเปนโครงการวิจัยที่มีการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ใหปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
อนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการเขาถึง
ทรัพยากรชีวภาพและการไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ใหจัดสงสําเนา
เอกสารการอนุมัติเพื่อประกอบการทําสัญญา
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8.6 ใหจัดสงเอกสารยืนยันการไมติดคางงานวิจัยของหัวหนาโครงการวิจัยและนักวิจัยรวมทุกคนที่
ได รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ยใดๆ ในระบบ NRMS สําหรับ ปงบประมาณ 2551 – 2557 และ กรณีติดคาง
งานวิจัยในระบบ NRMS ของปงบประมาณ 2558 – 2559 ใหจัดสงหนังสือรับรองศักยภาพของนักวิจัย
8.7 หน ว ยงานที่ เ ป น คู สั ญ ญา จะต อ งเป ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารกรุ ง ไทย จํ า กั ด (มหาชน)
รายแผนงานแยกตางหากจากบัญชีอื่น เพื่อสะดวกในการตรวจสอบการใชจายเงินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) และตองแสดงบัญชีรายการรับจายของ
แผนงบประมาณโครงการโดยละเอียดในรายงานความกาวหนาและเมื่อสิ้นสุดของโครงการวิจัย
8.8 กรณีหนวยงานไดรับการยกเวนภาษี ใหแสดงหลักฐานการยกเวนภาษีหรือทําหนังสือยืนยัน
จากหนวยงานวาไดรับการยกเวนภาษี จํานวน 2 ชุด ทั้งนี้หากไมไดรับการยกเวนใหแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ผูเสียภาษีของหนวยงาน จํานวน 2 ชุด พรอมอากรแสตมปรอยละ 0.10 บาท ของงบประมาณที่ไดรับในแตละ
โครงการ
ประกาศ ณ วันที่ óñ พฤษภาคม 2559

(นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณเลิศ)
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

กรอบการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560-2561

แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุงเปาตอบสนองความตองการในการพั ฒนา
ประเทศ
1. ขาว
2. มันสําปะหลัง
3. ยางพารา
4. ออยและน้ําตาล
5. ปาลมน้ํามัน
6. พืชสวน/พืชไร (เชน ขาวโพด ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ)
7. สัตวเศรษฐกิจ
8. พลาสติกชีวภาพ
9. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
10. อาหารเพื่อเพิ่มคุณคาและความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค และการคา
11. วัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑ
12. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
13. การคมนาคมขนสงระบบราง
14. โลจิสติกสและโซอุปทาน
15. การศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู
16. การแพทยและสาธารณสุข
17. ประชาคมอาเซียน
18. การบริหารจัดการการทองเที่ยว
19. มนุษยศาสตร
20. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
21. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
22. สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
23. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
24. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
25. การสรางสรรควิชาการงานศิลป
แผนงานการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต
ใชประโยชนเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม
1. เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมดานวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี
2. ผลกระทบการใชแรใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน
3. ผูสูงอายุ และคนพิการ
4. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5. ศูนยกลางทางการแพทย (Medical Hub)
6. เศรษฐกิจพอเพียง
7. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานการตอตานการทุจริต

2

แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ที่มุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ
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1. ขาว
วัตถุประสงค
1. การพัฒนาเกษตรกร
1.1 เพื่อรวบรวมองคความรูท่ีชวยใหชาวนาทําการผลิตขาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตสูง
คุณภาพดี และตนทุนต่ํา
1.2 พัฒนารูปแบบการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเกษตรกรทั้งใน
ดานการผลิตและการตลาด
1.3 สรางมาตรฐานในการจัดประสิทธิภาพการผลิตขาว โดยเฉพาะการคิดตนทุนการผลิตซึ่งไดรับ
การยอมรับจากผูเกี่ยวของทุกฝาย
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของขาวไทยในตลาดโลก
2.1 เพื่ อพั ฒ นากระบวนการผลิ ต ข าวไทยตลอดหว งโซ การผลิ ตใหมี ป ระสิ ทธิภ าพและคุ ณ ภาพ
เปนที่ยอมรับของตลาดโลก
2.2 สรางฐานขอมูลสําหรับรัฐบาลใชประกอบการตัดสินใจในการออกนโยบายและมาตรการตางๆ
ที่สอดคลองกับขอเท็จจริงและเกิดประโยชนตออุตสาหกรรมขาวทั้งระบบ
2.3 เพิ่มศักยภาพและลดปญหาอุปสรรคทางการคาของขาวไทย 2 กลุมใหญ ไดแก กลุมขาวหอม
มะลิ กลุมขาวขาว
2.4 หาอัตลักษณของขาวไทยที่เปนจุดเดนและแตกตางจากขาวของประเทศอื่นเพื่อนํามาสรางมูลคา
ใหกับขาวไทย
3. การพัฒนาขาวคุณภาพสําหรับตลาดพิเศษ ไดแก ขาวหอม ขาวสี ขาว organic และขาว GI
3.1 เพื่ อพั ฒ นานวั ตกรรมข า วที่ มี คุ ณสมบัติ พิเ ศษจากจุ ดเดน ของข าวไทยที่ มีความหลากหลาย
กวาประเทศคูแขง เพื่อขยายตลาดและสรางมูลคาเพิ่ม
3.2 หาเทคโนโลยีขั้นสูงมาแปรรูปขาวเพื่ อดึ งผลผลิตออกจากตลาดขาวสารและสร างมูล คาเพิ่ ม
ในรูปของอาหารเพื่อสุขภาพ เวชภัณฑ และเวชสําอาง
3.3 สรางมาตรฐานและตราสินคาเพื่อสรางความเชื่อมั่นของผูบริโภคตอคุณภาพของขาวไทย
เปาหมาย
ปแหงการผลิตขาวครบวงจรตามนโยบายของรัฐ โดยมุงเนนที่การลดตนทุนการผลิตขาว และเพิ่มโอกาส
ในการแขงขัน เชน ลดตนทุนปุย เมล็ดพันธุ เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน ลดปริมาณน้ําที่ใชในการปลูกขาว ฯลฯ
กรอบวิจัย
1. การพัฒนาเกษตรกร
1.1 การหาตนแบบเชิงบูรณาการในการบริหารจัดการตลอดหวงโซการผลิตของการรวมกลุมทํานา
แปลงใหญแบบครบวงจรในรูปของสหกรณ เพื่อใหเกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพลดตนทุนการ
ผลิต ไดขาวคุณภาพดีตามที่ตลาดตองการในพื้นที่ ภาคอีสานตอนบน อีสานตอนลาง ภาคเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต โดยประเด็นที่ตองการทราบ ไดแก
1.1.1 วิธีการรวมกลุมและการจัดการในการรวมกลุมเปนนาแปลงใหญ
1.1.2 ชนิดและขนาดของเครื่องทุนแรงที่เหมาะสมกับขนาดของกลุมที่มีความจําเปนตอการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
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1.1.3 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขาวที่สอดคลองกับ บริบทของพื้น ที่ ทองถิ่น และชุมชน
เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวโดยใชองคความรูและจุดแข็งของอัตลักษณของภาค
เกษตรของชุมชน
1.1.4 หาองคความรูในดานการตลาดเพื่อบริหารจัดการผลผลิตใหไดผลตอบแทนสูงสุด
1.2 หาวิธีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชรวมตามคันนาและจัดระบบนิเวศวิศวกรรมในแปลงนา
ของตนเองเพื่อกําจัดศัตรูพืชและเพิ่มรายได
1.3 หาแนวทางและรูปแบบในการปลูกพืชหลังนาที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ๆ เกษตรกรยอมรับ
1.4 การพั ฒ นานวั ตกรรมการจั ด การหลังการเก็บ เกี่ย วเพื่ อลดความเสีย หายของคุ ณภาพเมล็ ด
เนื่องจากการลดความชื้นลาชา ตั้งแตการเก็บเกี่ยวจนถึงมือผูบริโภค
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของขาวไทยในตลาดโลก
2.1 การวิจัยเชิงนโยบาย
2.1.1 เพื่อใหไดขอเสนอเชิงวิชาการเพื่อนําเสนอประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลในแงของ
ราคาคาปุย คาเชาที่ดินที่เปนธรรมตอทุกฝาย และเปนการลดตนทุน
2.1.2 หามาตรการที่เกษตรกรตองการใหภาครัฐชวยเหลือในการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูก
ขาวที่ไมเหมาะสมใหไปปลูกพืชอื่นเพื่อใหจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจการปลูกขาวเกิด
ประสิทธิผล
2.1.3 เสนอแนะความเป น ไปได ใ นการส ง เสริ ม การใช ป ระโยชน จ ากข า วหั ก ในเชิ ง
อุตสาหกรรมและเชิงวิสาหกิจชุมชนที่ชวยสรางมูลคาเพิ่ม มีศักยภาพทางการตลาด
และสามารถดึ ง ข า วออกจากตลาดได เ ป น จํ า นวนมาก รวมถึ ง ป ญ หาอุ ป สรรค
ซึ่งจําเปนตองไดรับการแกไข
2.1.4 จัดทํายุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อเพิ่มการสงออกสําหรับการสงออกขาวหอมมะลิ และขาว
ขาวของไทย โดยศึกษาถึ งประเทศที่ เป น ตลาดหลัก สํา หรั บ ขาวแตล ะชนิ ด ความ
ตองการทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการคาของประเทศ
นั้ น ๆ แล ว เปรี ย บเที ย บกั บ ผลผลิ ต ที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาการผลิตภายในประเทศ และมาตรการที่จะตองดําเนิน การเพื่อชวยให การ
ส ง ออกข า วแต ล ะชนิ ด ของไทยเกิ ด ประโยชน สู ง สุด ต อ เศรษฐกิ จ ของชาวนาและ
เศรษฐกิจของประเทศ
2.1.5 วิธีการนําเทคโนโลยีเรื่องการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในนาขาวไปขยายผล
สู ก ารปฏิ บั ติ ข องเกษตรกรในวงกว า งในแต ล ะภู มิ ภ าคเพื่ อ ให มี ก ารใช ท รั พ ยากร
ธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2.1.6 การศึ ก ษาเพื่ อ หาข อ เสนอแนะความเป น ไปได ในการส ง เสริ ม ภาคเอกชนดํ าเนิน
กิ จ กรรม CSR (Corporate Social Responsibility) และ CSV (Creating Shared
Value) ในเรื่องขาวและผลิตภัณฑจากขาวรวมกับกลุมเกษตรกร และศึกษารูปแบบ
กระบวนการทําใหเกิด fair trade
2.1.7 จั ดทํ า ฐานข อมู ล งานวิจัย พรอมทั้งวิเคราะหและสังเคราะห เรื่องการแปรรูป ขาว
ในดานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ การสกัดสารและเครื่องสําอาง ทั้งที่เปนงานวิจัย
ภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการทํา patent mapping ในระยะ 10 ป
เพื่อใชประโยชนในการกําหนดนโยบายในการทําวิจัยของประเทศในอนาคต
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2.1.8 เพื่อใหเกิดขอเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนใหเกิดสถาบันการวิจัยขาวแหงชาติ
เพื่อเปนศูนยกลางในการดูแลและใหการสนับสนุนการทําวิจัยขาวอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง
2.2 การวิจัยเชิงพัฒนาเทคโนโลยี
2.2.1 พัฒนาพันธุขาวคุณลักษณะเฉพาะในการนําไปเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมชนิดตางๆ
ในเชิงพาณิชย
2.2.2 วิจัยหาเครื่องจักรกลทดแทนแรงงานคนขนาดเล็ ก ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ทํานาของ
เกษตรกรในสภาพนิเวศตางๆ
2.2.3 การวิจัยหาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพขาวขาวดอกมะลิ 105
2.2.3.1 หาวิ ธีการเพิ่มความหอมใหแกขาวขาวดอกมะลิ 105 ตลอดหว งโซ
การผลิต ตั้งแตปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว
2.2.3.2 ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่ในแตละนิเวศ
2.2.3.3 ทดสอบเทคโนโลยีที่มีอยูเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการเพิ่มความหอม
ของขาวขาวดอกมะลิ 105
2.2.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพขาวขาว
2.2.4.1 กํ า หนดพั น ธุ ข า วที่ มี คุ ณ ภาพดี ต รงตามความต อ งการของตลาด
ตางประเทศและเหมาะสม กับสภาพพื้นที่
2.2.4.2 หาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมในแตละสภาพพื้นที่เพื่อลดตนทุนการ
ผลิต เชน การกําจัดวัชพืช การจัดการปุย การผลิตขาวอินทรีย
2.2.5 การสร า งมู ล ค า เพิ่ ม จากรํ า ข า วและวั ส ดุ เ หลื อ จากขบวนการผลิ ต ข า วในเชิ ง
อุตสาหกรรม
2.2.6 การวิจัยเพื่อพัฒนาตอยอดผลงานวิจัยเดิมที่มีอยูไปสูการใชประโยชน
2.2.7 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดความเสียหายของคุณภาพ
เมล็ดเนื่องจากการลดความชื้นลาชา ตั้งแตการเก็บเกี่ยวจนถึงมือผูบริโภค
3. การพัฒนาขาวคุณภาพสําหรับตลาดพิเศษ
3.1 วิเคราะหและตรวจสอบคุณสมบัติและโครงสรางทางเคมีของขาวไทยแตละสายพันธุ
3.2 พัฒนากระบวนการ และเครื่องมือการสกัดสารออกฤทธิ์ชีวภาพในขาวที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให
ดําเนินการผลิตไดในระดับอุตสาหกรรม
3.3 พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ และกระบวนการผลิ ต ที่ ไ ด คุ ณ ภาพและมี ก ารรั บ รอง
มาตรฐานจากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่ผานมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ
3.4 วิจัยและพัฒนาตอยอดผลงานวิจัยการแปรรูปขาวเชิงพาณิชย ทั้งดานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ
และการสกัดสารและเครื่องสําอาง
3.5 พัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อคงคุณภาพสําหรับขาวคุณภาพพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจของผูบริโภค
ของผูบริโภคในตลาดเกษตร
3.6 ศึกษาแนวทางการตลาดและความตองการของผูบริโภคผลิตภัณฑสินคาขาว
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ผลผลิต
1. การพัฒนาเกษตรกร
1.1 ไดตนแบบของการรวมกลุมเกษตรกรที่ทํานาโดยภาครัฐไมตองใหการอุดหนุนเปนรูปของเงิน
หรือปจจัยการผลิต
1.2 ไดตนแบบการใชเทคโนโลยีเหมาะสมและการจัดระบบนิเวศในแปลงนาที่ชวยลดตนทุนการผลิต
และมีรายไดเพิ่มขึ้นที่ชวยลดตนทุนการผลิตและมีรายไดเพิ่มขึ้น
1.3 ไดขอมูลในเรื่องตนทุนการผลิตที่ถือเปนมาตรฐานที่ทุกฝายยอมรับ
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของขาวไทยในตลาดโลก
2.1 ไดฐานขอมูลการผลิตและการใชประโยชนจากขาว ตลอดหวงโซการผลิตตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา
2.2 การผลิตขาวและผลิตภัณฑของขาวไทยมีผลผลิตตอไร และคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับของ
ตลาดตางประเทศ
2.3 ได อัตลั กษณ ของข า วไทยที่เ ปนจุดเดน และแตกตางจากขาวของประเทศอื่นเพื่อนํามาสราง
มูลคาเพิ่มใหกับขาวไทย
3. การพัฒนาขาวคุณภาพสําหรับตลาดพิเศษ
3.1 ไดขอมูลสาระสําคัญที่นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
3.2 ไดกระบวนการผลิตสาระสําคัญจากขาวในระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งไดผลิตภัณฑและบรรจุ
ภัณฑที่เหมาะสม
3.3 ไดรูปแบบการขยายผลการผลิตในระดับอุตสาหกรรมหรือโรงงานตนแบบ
2. มันสําปะหลัง
วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง สงผลใหเกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑมันสําปะหลังของประเทศอยางยั่งยืน
3. เพื่อเพิ่มมูลคาของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังโดยการนํามันสําปะหลังไปใชในการผลิตผลิตภัณฑใหมที่มี
มูลคาเพิ่มขึ้นและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
กรอบวิจัย
๑. การพัฒนาพันธุมันสําปะหลัง เพื่อใหมีผลผลิตสูง ปริมาณแปงสูง ตานทานโรคและแมลง สามารถปรับตัว
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมเฉพาะใชเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะและเพื่ออุตสาหกรรมตอเนื่องมูลคาสูง
๒. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง ที่เหมาะสมแตละพื้นที่การเพาะปลูก
พัฒนาฐานขอมูล และขอมูลพื้นฐานดานการผลิตมันสําปะหลัง (เนนวิจัยและพัฒนาเพื่อพื้นที่ที่เหมาะสม
กับการปลูกมันสําปะหลัง เปาหมายยกระดับผลผลิตจาก ๓-๔ ตัน/ไร เปน ๕-๖ ตัน/ไร)
๓. การเตื อ นการณ การป อ งกั น กํ า จั ด โรค และกํ า จั ด แมลงศั ต รู มั น สํ า ปะหลั ง ที่ พ บระบาดในป จ จุ บั น
การเตรียมความพรอมและศึกษาเพื่อปองกันและกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังที่ยังไมพบแตมี
แนวโนมอาจจะระบาดไดในอนาคตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
๔. การประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับปลูกตลอดถึงการเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังที่มี
ศักยภาพหรือเครื่องตนแบบที่ผานการวิจัยและพัฒนาในระดับหองปฏิบัติการแลว
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๕. การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงดัดแปรและผลิตภัณฑใหม
จากมันสําปะหลัง โดยคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคในประเทศคูคา
๖. การวิจัยดานการตลาดและนโยบาย ใน ๒ ประเด็นสําคัญ ดังนี้
6.1 Market Research Strategic Planning ทิศทางการแขงขัน ภาพรวมในแงของเศรษฐศาสตร
ทั้งหมดของมันสําปะหลังประเทศคูคาตางๆ ทั่งโลก
6.1 การศึกษา Value chain และ Logistic ทั้งหมดตั้งแตการผลิต แปรรูปตลอดจนขนยายมาขาย
ที่ชายแดน รวมทั้งศึกษาเรื่องกฏระเบียบที่เกี่ยวของทั้งหมดของประเทศกัมพูชา ลาว พมา
ผลผลิต
๑. มี การบริ ห ารจัดการเชื้อพั น ธุกรรมมั นสําปะหลังในการเขาถึง การใชป ระโยชนเพื่อการปรับปรุงพันธุ
มั น สํ า ปะหลั ง และเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มในการจั ด ทํ า National cassava germplasm bank ของ
ประเทศ
๒. ระบบการดูแลรักษา (maintenance) เชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลังของประเทศในระยะยาว
๓. พันธุมันสําปะหลังสําหรับอุตสาหกรรมแปง (ผลผลิตสูง ๕-๖ ตันตอไร แปงสูง มากกวา ๒๕% ตานทาน
โรคแมลงที่สําคัญ และ/หรือเหมาะสมกับพื้นที่เฉพาะ) พันธุรับประทาน (ไซยาไนดต่ํา ผลผลิตสูงกวาพันธุ
หานาที และ/หรือ มีวิตามินสูง) และอาหารสัตว (โปรตีนในใบสูง)
๔. ขอมูลพื้นฐานดานการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังดานเขตกรรม และการอารักขาพืชที่เหมาะสมกับ พื้น ที่
ที่ เ หมาะสมกั บ การปลู ก มั น สํ า ปะหลั ง รวมทั้ ง ข อ มู ล ชี ว วิ ท ยา ระบาดวิ ท ยา ของโรคและแมลงศั ต รู
มันสําปะหลัง
๕. ฐานข อ มู ล การระบาดของโรค แมลงศั ต รู และวั ช พื ช ของมั น สํ า ปะหลั ง ในแหล ง ปลู ก มั น สํ า ปะหลั ง
ของประเทศ พรอมทั้งขอมูลการปองกันและกําจัดโรค แมลงศัตรู และวัชพืชของมันสําปะหลัง เพื่อเตรียม
ความพรอมตอการพัฒนาระบบคาดการณ ระบบเตือนภัย การพยากรณลวงหนา รวมถึงการสรางโมบาย
แอปพลิเคชั่นสําหรับเกษตรกร
๖. เครื่องจักรกลการเกษตรที่ชวยลด/ทดแทนปญหาการขาดแคลนแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และลดตนทุน
การผลิต รวมทั้งเครื่องมือแปรรูปเบื้องตน
๗. กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) สําหรับเครื่องจักรกลเกษตรสําหรับมันสําปะหลัง
๘. เพิ่ ม มู ล ค า ของมั น สํ า ปะหลั ง ที่ ใ ช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ ในอุ ต สาหกรรมการแปรรู ป อุ ต สาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมตอเนื่องมูลคาสูง
๙. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ของโรงงานแป ง มั น สํ า ปะหลั ง ระบบการผลิ ต เข า สู green process
ลดการใชพลังงาน ลดการใชเชื้อเพลิง และลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก รวมทั้งมี bench mark
ของกระบวนการผลิต
๑๐. ขอมูลความตองการของตลาดมันสําปะหลังของประเทศคูคาตางๆ ทั่วโลก
๑๑. ขอมูลการผลิต แปรรูป ตลอดจนขนยายมาขายที่ชายแดน ของประเทศกัมพูชา ลาว พมา รวมทั้งขอมูล
เรื่องกฏระเบียบที่เกี่ยวของทั้งหมดที่กระทบตอการคาขายกับประเทศไทย

8
3. ยางพารา
วัตถุประสงค
1. เพื่ อศึ กษาและจั ดทํ า ข อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับ ภาครัฐหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจกําหนดนโยบายหรือมาตรการตางๆ ที่เปนประโยชนตออุตสาหกรรมยางพาราทั้ง
ระบบ
2. เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเดิมและผลิตภัณฑใหม ซึ่งเปนผลิตภัณฑปลายน้ําที่โดดเดนมีการใชยางพารา
ปริมาณมากรวมถึงมีศักยภาพทางการตลาดที่ดีสามารถแขงขันได และเพิ่มมูลคายางพาราใหมากขึ้น เชน
ดานเทคโนโลยีการผลิต สรางเครื่องจักร/อุปกรณ การเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต ตลอดจนการ
ควบคุมคุณภาพ เปนตน
3. เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการวิเคราะหทดสอบคุณภาพของยางดิบหรือผลิตภัณฑยางเพื่อใชเปนขอมูล
ในการกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑยาง
4. เพื่ อศึ กษา วิ จั ย และพั ฒ นาวั ตถุ ดิบ ยางพาราเพื่ อ พัฒ นาเทคโนโลยี การผลิต และคุณภาพของน้ํ า ยาง
และยางแหง
5. เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาไมยางพาราใหมีคุณสมบัติสามารถตอบสนองการใชงานไดอยางหลากหลาย
ประเภท ตลอดจนสงเสริ มการถ ายทอดสูผูที่มีสว นเกี่ยวของหรือสรางเครือขายผูนําผลงานวิจัย ไปใช
ประโยชน
6. เพื่อศึกษาและพัฒนาการผลิต การตลาด และเพิ่มมูลคาตอยอดผลิตภัณฑยางพาราใหสามารถยกระดับ
กลุมวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑยางพารา
กรอบวิจัย
๑. กรอบการวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อศึกษาแนวทาง/มาตรการ/นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพารา
ของประเทศ ทั้งระบบ
1.1 การศึกษามาตรการการผลักดันการนําผลงานวิจัยดานยางพาราไปใชประโยชนสูเชิงพาณิชย
ในหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ
1.2 การศึกษาและวิเคราะหปญหาผลผลิตยางพาราตกต่ําและจัด ทําแผนเผยแพรการเพิ่มมู ล ค า
ผลผลิตยางพาราสูกลุมเกษตรกร และศึกษาปริมาณการตัดโคนตนยางพาราและคาดการณ
ผลผลิตยางพาราทั้งในปจจุบันและอนาคต
1.3 การศึกษาผลกระทบ พรบ.ควบคุมยางพารา ที่มีตออุตสาหกรรมยางพาราไทยทั้งระบบ
1.4 การศึกษาดานเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน และสิ่งแวดลอม รวมถึงวิถีชีวิตชาวสวนยางพารา
1.5 การศึกษารูปแบบเมืองยางพาราเพื่อสงเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราที่เหมาะสม
สําหรับประเทศไทย
เปาหมาย
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของใหนําไปผลัดดันใหเกิดกิจกรรม
กลไกการสนับสนุนและการมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ที่จําเปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพาราทั้งระบบ
๒. กรอบการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหไดยางพาราและไมยางพาราที่มี
คุณภาพ (อุตสาหกรรมตนน้ําและกลางน้ํา)
2.1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับน้ํายางพารา ยางกอนถวย และเศษยาง
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2.2 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการผลิตและการควบคุมคุณภาพของน้ํายางและยางแหงใหมีความ
สอดคลองตอความตองการของอุตสาหกรรม
2.3 การวิจัยและพัฒนาการผลิตน้ํายางหรือยางแหงประเภททั่วไป หรือประเภทที่มีคุณภาพพิเศษ
ตามความตองการของอุตสาหกรรม
2.4 การวิจัยเพื่อแกปญหากระบวนการผลิตการแปรรูปเพิ่มมูลคาของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
องคกรเกษตรกร และอุตสาหกรรมตนน้ําและกลางน้ํา เพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพใหมากขึ้น
ดวยตนทุนต่ํา การผลิตเปนผลิตภัณฑเพิ่มมูลคาที่สอดคลองกับความตองการทางการตลาด หรือ
อาจสงเสริมการปลูกพืชแซมยางพารา

เปาหมาย
๑. เทคโนโลยีที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับกลุมเกษตรกรสามารถนําไปใชไดจริงและไมยุงยาก
๒. เทคโนโลยีหรือเทคนิคการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพน้ํายางและยางแหงใหมีความสอดคล องกับ
ความตองการของแตละอุตสาหกรรม ที่สามารถนําไปใชไดจริงในอุตสาหกรรม ไมยุงยาก หรือไมลงทุน
สูงและสรางความไดเปรียบในการผลิตเมื่อเทียบกับคูแขงได
๓. กรอบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเดิมและผลิตภัณฑใหมที่มีศักยภาพทางการตลาด (อุตสาหกรรม
ปลายน้ํา)
3.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสายการผลิต ตามความตองการของภาคอุตสาหกรรมสําหรับ
ผลิตภัณฑเดิม ไดแก เสนดายยางยืด ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และอุตสาหกรรมยางลอ เปนตน
3.2 การวิจัยและพัฒนาดานวัตถุดิบประเภทที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (หรือ organic-love หรือ
fossil-resource free) เพื่อใชแทนที่สารเคมีในอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพารา ไมยางพารา
และผลิตภัณฑปลายน้ํา
3.3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสําหรับผลิตภัณฑใหมในอุตสาหกรรมยางพารา เชน
ผลิ ตภั ณฑ เ พื่ อสุ ขภาพหรื ออุ ป กรณวิทยาศาสตรและทางการแพทย ยุทโธปกรณทางทหาร
การคมนาคม และการกอสราง เปนตน
3.4 การวิจ ัย และพัฒ นาเทคโนโลยีก ารแปรรูป ผลิต ภัณ ฑจ ากไมย างพาราใหม ีค ุณ ภาพ เชน
ไมโครงสราง ไมวงกบ ไมพื้นสนามกีฬา และผนัง เปนตน
3.5 การวิจัยและพัฒนาดานการตลาดและสงเสริมภาพลักษณผลิตภัณฑยางพาราและไมยางพารา
เชน บรรจุภัณฑ การออกแบบ รูปลักษณ และขอมูลสงเสริมดานการตลาด รวมทั้งการวิเคราะห
สารในผลิตภัณฑที่มีผลตอการสงออก เปนตน
เปาหมาย
1. การพัฒนากระบวนการสําหรับผลิตภัณฑปลายน้ําที่โดดเดน เชน อุตสาหกรรมยางลอและอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑจากน้ํายางขน (เชน เสนดายยางยืด ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย เปนตน) หรือการพั ฒ นา
เทคโนโลยี การผลิ ตและส ว นสนั บ สนุน อื่น ๆ ใหส ามารถแขงขัน ไดในตลาด โดยใหความสําคัญ กั บ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กที่เปนของคนไทย
2. การพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑใหมจากยางพาราเพิ่มมูลคา (value added) หรือผลิตภัณฑสุขภาพ
เครื่ อ งสํ า อาง หรื อ อุ ป กรณ วิ ท ยาศาสตร แ ละทางการแพทย ที่ เ ป น ที่ ต อ งการและมี ศั ก ยภาพใน
เชิงพาณิชย
3. การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ปรรู ป ไม ย างเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ส ามารถลดต น ทุ น สร า งสรรค และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมไมยางพารา
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๔. กรอบการวิจัยมาตรฐานยางดิบ ผลิตภัณฑยาง และไมยางพารา
4.1 การวิจัยเพื่อใหไดวิธีการวิเคราะห/ทดสอบคุณภาพยางดิบ/ผลิตภัณฑยางที่จําเปนและนําไปสู
การกํ า หนดเป น มาตรฐานการวิเ คราะห และทดสอบในระดับ ชุ มชน/ระดั บ ประเทศ/ระดั บ
อาเซียน/ระดับสากล
4.2 การวิจัยเพื่อใหไดขอมูลและวิธีการที่ถูกตองแมนยําในการบงชี้คุณภาพสําหรับการกําหนดเปน
มาตรฐานยางดิบและผลิตภัณฑยางในระดับประเทศ/ระดับอาเซียน/ระดับสากล พรอมจัดทํา
มาตรฐานอุตสาหกรรมอยางมีสวนรวม
4.3 การวิ จั ย มาตรฐานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อุ ต สาหกรรมไม ย างพาราและอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง
ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมยางพาราไดอยางเปนระบบ
และยั่งยืนใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
เปาหมาย
วิธีการวิเคราะหหรือทดสอบคุณภาพของยางดิบหรือผลิตภัณฑยางหรือขอมูลในการบงชี้คุณภาพยางดิบ
ผลิตภัณฑยาง และไมยางพาราสําหรับใชเปนขอมูลในการกําหนดมาตรฐานในระดับชุนชนหรือประเทศให
สอดคลองกับมาตรฐานสากล
๕. กรอบการวิจัยเพื่อแกปญหาเรงดวนดานยางพาราและไมยางพาราของประเทศ
หมายเหตุ: ปญหาเรงดวนนั้นตองเสนอผานสมาคม/สถาบันที่เปนนิติบุคคล/หนวยงานราชการ โดยมี
ขอมูลสนับสนุนใหชัดเจนวาเปนเรื่องเรงดวน เปนประโยชนตอสวนรวมและของประเทศ
ผลผลิต
1. แนวทางหรือขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่สนับสนุนอุตสาหกรรมยางของประเทศทั้งระบบ
2. เทคโนโลยีการผลิตหรือนวัตกรรมหรือสวนสนับสนุนอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาใหกับ
อุตสาหกรรมยางพาราตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา
3. วิธีการวิเคราะหหรือทดสอบคุณภาพของยางดิบหรือผลิตภัณฑยาง หรือขอมูลในการบงชี้คุณภาพยางดิบ
ผลิตภัณฑยาง และไมยางพารา เพื่อกําหนดมาตรฐานยางดิบหรือผลิตภัณฑยางระดับประเทศเปนอยาง
นอย
4. เทคโนโลยีหรือเทคนิคหรือการควบคุมคุณภาพน้ํายางและยางแหงใหสอดคลองกับความตองการของ
อุตสาหกรรมยางพารา
5. ไมยางพาราที่มีคุณสมบัติตอบสนองการใชงานไดอยางหลากหลาย ทดแทนวัสดุโพลิเมอร ไมเนื้อแข็งหรือ
ไมนําเขาจากตางประเทศ
4. ออยและน้ําตาล
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีออยเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมน้ําตาล
ที่ มีความสํ า คั ญ ต อระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศอุตสาหกรรมหนึ่ง โดยมีพื้น ที่เพาะปลูกและเก็บ เกี่ย วออย
ประมาณ 10 ล า นไร ซึ่ งป จ จุ บั น ประเทศไทยไดเขาสูการเปน ประชาคมอาเซีย น จึงเห็น ควรเตรีย มพรอม
ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลเพื่อรักษาตําแหนงผูนําอุตสาหกรรมน้ําตาลในภูมิภาคอาเซียน
เพิ่มขีดความสามารถเพื่อใหทัดเทียมประเทศผูผลิตสําคัญในระดับโลกอยาง บราซิล อินเดีย และจีน สงเสริม
และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทั้งทางดานการเพาะปลูกอ อยในไร และการผลิตน้ําตาลทรายในโรงงาน
อุ ต สาหกรรม การบริ ห ารจั ด การเครื่ อ งจั ก รกลทางการเกษตรและเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งมี
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ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนของสังคมชาวไร
ออยและอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล ตอไป
ป พ.ศ. 2560 – 2561 คอบช. จึงจัดทํากรอบการวิจัย 5 หัวขอ ทั้งนี้พิจารณาจากความสําคัญเรงดวน
เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย โดยเรียงลําดับ ดังนี้
วัตถุประสงค
๑. เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล และใหเปนไปตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมในปจจุบัน
และสถานการณของโลก
๒. เพื่อการวิจัยและสรางมูลคาเพิ่มใหแกอุตสาหกรรมและผลพลอยไดของอุตสาหกรรม
๓. เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันและเกิดความยั่งยืนของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลไทย
กรอบวิจัย
๑. การศึกษาขอเท็จจริงและรวบรวมขอมูลเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธความรูทางโภชนาการของน้ําตาล
อยางถูกตอง โดยใชสื่อรูปแบบตางๆ
๒. การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตน้ําตาลเริ่มตนตั้งแตวิธีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและการสราง
ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากอุตสาหกรรมน้ําตาลและอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน น้ํากากสา น้ําเหลือจากการ
บําบัด กากตะกอน กากออย ฯลฯ
๓. การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการเก็บเกี่ยวออย เชน digital technology และการบริหารจัดการ
เทคโนโลยี รวมทั้งพันธุออยที่เหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกลสมัยใหม
๔. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายใหมีเสถียรภาพ ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการศึกษาทั้งระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลของประเทศ และการศึกษา
เชิงนโยบายเพื่อสรางความยั่งยืนของสังคมชาวไรออย
๕. การวิจัยและพัฒนาการบริหารการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเนนการใชงานที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกออยในประเทศไทย
ผลผลิต
1. ขอมูลการศึกษาดานโภชนาการเกี่ยวกับน้ําตาล อยางนอย 3 - 5 เรื่อง
2. กระบวนการผลิ ต น้ํ า ตาลและป จ จั ย การผลิ ต อ อ ยและน้ํ า ตาลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสร า งผลิ ต ภั ณฑ
มูลคาเพิ่มจากอุตสาหกรรมน้ําตาลและอุตสาหกรรมตอเนื่อง จํานวน 1 ขั้นตอน และ 1 ผลิตภัณฑ
3. การพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยเนนที่การเก็บเกี่ยว การบริหารจัดการเทคโนโลยี รวมทั้งพันธุ
ออยที่เหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกลสมัยใหม อยางนอย 3 ชิ้นงาน
4. ขอมูลเชิงนโยบายของรัฐบาล ในการสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลใหมีเสถียรภาพ อยางนอย
2 เรื่อง
5. การพั ฒ นาการบริ ห ารการใช เ ครื่ อ งจั ก รกลทางการเกษตรและเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ที่ เ กี่ ย วข อ งอย างมี
ประสิทธิภาพ โดยเนนการใชงานที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกออยในประเทศไทย อยางนอย 1 เรื่อง
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5. ปาลมน้ํามัน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีระบบการบริหารจัดการเชิงนโยบายในการสรางความสมดุลระหวางปริมาณผลผลิตปาลมน้ํามัน
กับกําลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมในแตละพื้นที่ปลูก รวมทั้งแนวทางการลดตนทุนการขนสง
และการรักษาคุณภาพผลปาลมน้ํามันสดเมื่อเขาโรงงานสกัดน้ํามันปาลม (กรอบวิจัยที่ ๑)
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันในการผลิตปาลมน้ํามันของเกษตรกรรายยอยภายใตองคความรูผาน
ระบบสถาบันเกษตรกร และเกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองไปสูการผลิตมืออาชีพ และเกิดความยั่งยืนใน
อาชีพภายใตการเปดเสรีการคา AEC และความตกลงทางการคาอื่น ๆ (กรอบวิจัยที่ ๑)
3. เพื่อใหอุตสาหกรรมทั้งระบบมีการพัฒนาอยางยั่งยืน และมีประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการเชิง
กฎหมาย (กรอบวิจัยที่ ๑)
4. เพื่อใหไดขอมูลของการบริหารจัดการการปลูกปาลมน้ํามันในแตละพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกปาลม
น้ํามันตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรอบวิจัยที่ ๒)
5. เพื่อใหไดเทคโนโลยีและหรือนวัตกรรมการจัดการพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (กรอบ
วิจัยที่ ๒)
6. เพื่อใหไดเทคโนโลยีและหรือนวัตกรรมเครื่องทุนแรงและเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อใชทดแทนแรงงานแบบ
อเนกประสงค (Integration mechanization) (กรอบวิจัยที่ ๒)
7. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการแปรรูปชีวมวล (Biorefinery) และการแปรรูปน้ํามันปาลม
ขั้นปลายน้ําสูความหลากหลายของการผลิตชีวภัณฑตาง ๆ จากอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม
ที่มีประโยชนทั้งดานบริโภค อุปโภค เครื่องสําอางและยา จนสามารถนําไปขยายผลในเชิงพาณิชย (กรอบ
วิจัยที่ ๓)
กรอบวิจัย
1. กรอบการวิจัยดานการศึกษานโยบายอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมที่เปนระบบ
1.1 การศึกษาพื้นที่ที่มีความเปนไปไดในการขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันในเขตเหมาะสมปลูกปาลม
น้ํามัน รวมทั้งศึกษาถึงความสมดุลระหวางพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่สอดคลองกับกําลังผลิ ตของ
โรงงานสกั ดน้ํามั นปาล ม ทั้ งในเขตพื้น ที่ป ลูกเดิมและพื้น ที่ปลูกใหม โดยตองคํานึงถึงตนทุน
ดานโลจิสติกส และคุณภาพทะลายปาลมสด
1.2 การศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทั้งดานการผลิตและการตลาดใหสามารถแขงขันไดภายใตระบบการคาเสรี
1.3 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการรวมกลุมเกษตรกร และการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร
โดยเนนการพัฒนาอยางมีสวนรวมระหวางเกษตรกรกับโรงงานสกัดน้ํามันปาลม และเปนการ
เตรียมความพรอมในการผลิตปาลมน้ํามันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานตาง ๆ จากการเปดเสรี
การคาภายใต AEC และความตกลงทางการคาอื่น ๆ
1.4 การศึกษาการใชประโยชนและความตองการใชจริง รวมถึงการทดแทนการนําเขาของน้ํามัน
ปาลมและผลิตภัณฑแตละชนิดในอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
พลังงานทดแทนและเชื้อเพลิงชีวภาพ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑจากน้ํามันปาลม เพื่อใชเปนขอมูล
ในการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด

13
2. กรอบการวิจัยดานการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาลมน้ํามัน
2.1 การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การการผลิ ต ปาล ม น้ํ า มั น โดยรู ป แบบผสมผสาน
เทคโนโลยีการผลิตที่จะนําไปสูนวัตกรรมการลดการใชสารเคมี
2.2 การศึ ก ษาวิ จั ย เทคโนโลยี ก ารปลู ก ปาล ม น้ํ า มั น ตามลั ก ษณะพื้ น ที่ เ ฉพาะ (Site specific
technology) ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.3 การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อเพิ่มความ
ไดเปรียบในการแขงขันตลอดกระบวนการการผลิตปาลมน้ํามัน
2.4 ศึกษาการใช เ ครื่ องจั กรทุ น แรง Farm Mechanism, Consolidated Farming ตลอดจนการ
ทํางานรวมกันกับสหกรณการเกษตร
2.5 การบูรณาการเทคโนโลยี เพื่อใชในการประเมินความสุกแก (เปอรเซ็นน้ํามัน) ของผลปาลม
น้ํามัน ในเชิงอุตสาหกรรม
3. กรอบการวิ จั ย ด า นการพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารแปรรู ป ขั้ น สู ง ด ว ยกระบวนการไบโอรี ไ ฟเนอรี
(Biorefinery) และการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขั้นปลายน้ํา
3.1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อการสรางความหลากหลายของผลิตภัณฑใหแกอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
และน้ํามันปาล ม โดยการสกัดสารสํ าคั ญจากน้ํ ามันปาล มดิบ และกรดไขมัน ปาล ม การผลิ ต
เคมีภัณฑพื้นฐานจากน้ํามันปาลมที่เปนสารตั้งตนของผลิตภัณฑอื่น ๆ การแปรรูปขั้นสู งดวย
กระบวนการไบโอรี ไ ฟนารี เ พื่ อ แยกองค ป ระกอบเคมี ทุ ก ชนิ ด ออกมาใช ป ระโยชน ไ ด อยาง
ครบถวน เปนตน
3.2 การวิจัยและพั ฒนาการสร างมูล คาเพิ่มน้ํามั นปาลมขั้ นปลายน้ํา เพื่อเปนการกระตุน ให เ กิ ด
อุตสาหกรรมตอเนื่องตาง ๆ ตามมา อันจะสงผลดีตอการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมทั้งระบบในระยะยาว
ผลผลิต
1. แนวทางและวิธีการขยายพื้นที่ปลูก และแหลงที่ตั้งโรงงานสกัดปาลมน้ํามันที่เหมาะสม เพื่อสรางความ
สมดุลระหวางปริมาณผลผลิตปาลมน้ํามันกับกําลังการผลิตของโรงงานสกัดในแตละพื้นที่ และมีตนทุน
ในการดําเนินการที่แขงขันกับประเทศผูผลิตอื่นได (กรอบวิจัยที่ ๑)
2. แนวทางการพั ฒ นาการผลิ ตปาล มน้ํ า มัน อยางมีสว นรว มระหวางโรงงานสกัดน้ํามัน ปาลมกับ สถาบัน
เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันมืออาชีพที่เขมแข็งในเขตพื้นที่ปลูกเดิมและพื้นที่ปลูกใหม (กรอบวิจัยที่ ๑)
3. แนวทางการปรับปรุงการบริหารการจัดการอุตสาหกรรมตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา การนําเขาและสงออกทุก
ประเภทที่เปนรูปธรรมและปฏิบัติไดจริง (กรอบวิจัยที่ ๑)
4. นวัตกรรมและหรือระบบการจัดการสวนปาลมน้ํามันอยางยั่งยืนในแตละพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการปลูก
ปาล ม น้ํ า มั น ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ส ามารถนํ า ไปใช ไ ด จ ริ ง ในเชิ ง ปฏิ บั ติ
โดยเกษตรกรและผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมใหการยอมรับ (กรอบวิจัยที่ ๒)
5. เทคโนโลยี ก ารปลู ก ปาล ม น้ํ า มั น และจั ด การสวนปาล ม น้ํ า มั น ตามลั ก ษณะพื้ น ที่ เ ฉพาะ อย า งน อ ย
3 เทคโนโลยี (กรอบวิจัยที่ ๒)
6. เทคโนโลยี ห รื อ นวั ต กรรม เครื่ อ งทุ น แรงหรื อ ทดแทนแรงงานในกระบวนการผลิ ต ปาล ม น้ํ า มั น แบบ
อเนกประสงค เชน รถเก็บเกี่ยวทะลายปาลมน้ํามัน เครื่องยอยชีวมวลในสวน เครื่องและอุปกรณเก็บ
ลูกรวงปาลมน้ํามัน เครื่องพนสารกําจัดวัชพืชรอบตนปาลมน้ํามัน เปนตน (กรอบวิจัยที่ 2)
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7. เทคโนโลยี ต น แบบและหรื อระบบการแปรรูป ชีว มวลจากวัส ดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมปาลมน้ํ า มั น
และน้ํามันปาลมโดยจะตองสกัดกลั่นองคประกอบทางเคมีทุกชนิดของชีวมวลมาใชประโยชนใหไดมาก
ที่สุด เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีมูลคา (กรอบวิจัยที่ ๓)
8. เทคโนโลยี ตน แบบและหรื อระบบการแปรรูปน้ํามันปาลมขั้น ปลายน้ํา สําหรับ การผลิตผลิตภัณฑที่มี
มูลคาเพิ่มทั้งในเชิงราคาและหรือเชิงปริมาณ (กรอบวิจัยที่ ๓)
6. พืชสวน/พืชไร (เชน ขาวโพด ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ)
วัตถุประสงค
1. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาพืชสวนพันธุใหม และคนหาพืชสวนชนิดใหมที่มีศักยภาพสูงอยางตอเนื่อง
2. เสริมสรางขีดความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพืชสวน และพัฒนา
เทคโนโลยีใหมเพื่อเพิ่มศักยภาพพืชสวนอยางตอเนื่อง
3. ดํ า เนิ น งานวิจั ยที่ สงผลกระทบในวงกวาง ทั้ งเกษตรกร ผูบ ริโ ภค ผู ส งออก โดยคํานึงถึงหวงโซคุณคา
(Value Chain) ทั้งระบบ
4. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกขาวโพด เพื่อลดปญหาจากการผลิตขาวโพด
กรอบวิจัย
1. การวิจัยเชิงนโยบาย
1.1 การวิจัยและพัฒนาการตลาด และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขา-สงออกผลไม/ผัก/เมล็ด
พันธุพืชของตลาด AEC+3 (ลงจากจีน)
1.2 ขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดตั้งสถาบันปรับปรุงพันธุพืชแหงชาติ
1.3 ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อนําไทยไปสูการเปนศูนยกลางเมล็ดพันธุพืชสวนแหงเอเชีย
2. การวิจัยและพัฒนาพันธุ
2.1 การวิจัยและรวบรวมพันธุดี ตลอดจนการคัดเลือกพั นธุที่มีศักยภาพ โดยเนนการขยายและ
กระจายพันธุ เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของไมผล/พืชผัก/ไมดอกไมประดับ ในการสงออก
2.2 การวิจัยและปรับปรุงพันธุใหม สรางพันธุใหม การทดสอบ ขยาย และกระจายพันธุโ ดยต อ
ยอดจากงานวิจัยเดิม
2.3 โอกาสทางการตลาดสงออกของพืชสวนกลุมตางๆ เชน ไมดอกไมประดับ ไมผล พืชผัก
กลุมพืชเปาหมาย
ไมผล : - มะมวง เปลือกสีแดง เปลือกหนาแข็ง ทนตอโรคแอนแทรคโนส
- สมโอ เนื้อแดง เมล็ดนอย ฉ่ําน้ํา หวานอมเปรี้ยว ผลิตนอกฤดู
- ทุเรียน มีลักษณะเนื้อเหลือง หนา เหนียว หวาน
- ลิ้นจี่ เมล็ดเล็ก เนื้อหนา หวาน เปลือกบาง
- ชมพู ออกดอกงาย เนื้อหวาน กรอบ ไรเมล็ด เปลือกสีแดงเขม
- กลวยไข ตนเตี้ย สีผิวเหลืองนวล
- กลวยหอมทองเพื่อการสงออก ที่มีเปลือกหนา มีรสชาติดีและกลิ่นหอม
- ลําไย เนื้อหนา กรอบ หวาน เมล็ดเล็ก
- สับปะรดผลสด ตาตื้นไมเปน ไส สีน้ํ าตาล ไฟเบอรน อย แกนเล็ก ความหวานไมต่ํ า กวา
15 องศาบริกซ ขนาดผลไมต่ํากวา 1.5 กิโลกรัมตอผล
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- มะละกอกินดิบสําหรับสมตํา เนื้อกรอบ ไมมีกลิ่นยาง เนื้อขาว
- เงาะ การผลิตนอกฤดู เนื้อลอน ขนสั้น
- ลองกอง เมล็ดเล็ก
พืชผัก : - กระเจี๊ยบเขียว หนอไมฝรั่ง ขาวโพดฝกออน มะเขือมวง และอื่นๆ
ไมดอกไมประดับ : - ไมกระถาง ไดแก กลวยไม
- ไมตัดดอก ไดแก กลวยไม ปทุมมา เบญจมาศ
- ไมประดับและไมตัดใบ
3. การพัฒนานวัตกรรมและการจัดการการผลิต
3.1 เทคโนโลยีการจัดการการผลิตในโรงเรือนของผักและผลไม เชน เมลอน มะเขือเทศ สตรอเบอรี่
เปนตน
3.2 plant factory ของพืชสวนมูลคาสูง
- การสรางและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการการจัดโรงเรือนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทย โดยมีการนําเขานอยที่สุด
3.3 การจัดการเทคโนโลยีดานอารักขาพืชเพื่อลดการใชสารเคมี
3.4 การพัฒนา expert system เพื่อจัดการสวนและการตลาดโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
4.1 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการยืดอายุการเก็บรักษา เชน ยืดอายุไมดอกไมประดับ/กลวยไม
อยางนอย 15 วัน
4.2 smart packaging
4.3 เทคโนโลยี อื่น ใดที่ ส ามารถยืดอายุการเก็บ รักษาผลผลิตไมนอยกวา 21 วั น โดยการขนสง
ทางเรือ
4.4 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณหลังการเก็บเกี่ยว เชน เครื่องคัดเกรด เครื่องแยก
เปลือกและเมล็ด
5. การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป
5.1 การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปพืชผลที่ยังไมมีผลิตภัณฑแปรรูป เพื่อแกปญหาผลผลิตลนตลาด
5.2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปผลิตผลพืชสวน
6. การสงเสริมและพัฒนาการผลิต
6.1 การพัฒนาการทดสอบเทคโลยีแบบมีสวนรวมของเกษตรกร
6.2 การผลักดันใหเทคโนโลยีไดรับการยอมรับและนําไปปฏิบัติ
6.3 การวิจัยและพัฒนาการรวมกลุมเพื่อสรางเครือขายกลุมเกษตรกรการผลิต
(ตองมีนักวิจัยจากกรมสงเสริมการเกษตรเขารวมโครงการ)
7. การวิจัยและพัฒนาดานพืชไร (ขาวโพดเลี้ยงสัตว พืชอาหารสัตว)
7.1 การวิจัยเพื่อแกปญหาการปลูกขาวโพดในพื้นที่ลาดชัน
7.2 การพัฒนาพืชอาหารสัตวที่เหมาะสมในแตละทองถิ่น
ผลผลิต
1. ขอเสนอเชิงนโยบายในการวิจัยและพัฒนาการตลาด และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขา-สงออก
ผลไม/ผัก/เมล็ดพันธุพืช
2. ขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดตั้งศูนยปรับปรุงพันธุพืชแหงชาติ/ศูนยกลางเมล็ดพันธุพืชสวนแหงเอเชีย
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3.
4.
5.
6.
7.

พันธุพืชใหมที่ตลาดตองการซึ่งมีศักยภาพในการแขงขันและสงออก
นวัตกรรมและกระบวนการจัดการการผลิตผักและผลไมที่มีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีในการเก็บรักษาและยืดอายุผลิตผล เพื่อสรางโอกาสทางการคา
ตนแบบเครื่องจักรกลและอุปกรณหลังการเก็บเกี่ยว
รูปแบบหรือกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรที่มีความสอดคลองกับภูมิสังคมแตละทองถิ่น
กอใหเกิดการรวมกลุมเพื่อสรางเครือขายกลุมเกษตรกรการผลิต
8. แนวทาง/รูปแบบการลดปญหาการผลิตขาวโพดในพื้นที่ลาดชัน และการบริหารจัดการแหลงที่ดินทดแทน
การปลูกขาวโพดในพื้นที่ปา
9. แนวทาง/รูปแบบการพัฒนาพืชอาหารสัตว
7. สัตวเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหไดกระบวนการผลิตสัตวเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมทั้งดานปริมาณที่เพียงพอและ
มีคุณภาพ มีความปลอดภัยทางอาหารตามความตองการภายในประเทศ และมีศักยภาพในการแขงขันเพื่อ
การสงออก
2. เพื่อพัฒนาองคความรูดานโภชนาการอาหารสัตว ทั้งเรื่องวัตถุดิบและสารเสริมในอาหารสัตว และสราง
นวัตกรรมในการผลิตอาหารสัตว เพื่อลดตนทุนการผลิตสัตวและไดผลิตภัณฑจากสัตวที่มีความปลอดภัย
สําหรับผูบริโภค
3. เพื่อพัฒนากระบวนการเฝาระวัง ชันสูตร ปองกัน และควบคุมโรคสัตวเศรษฐกิจที่เปนโรคประจําถิ่นและ
เกิดบอยครั้งรวมทั้งโรคอุบัติใหมที่มีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศไทย รวมถึงการใชยาและเคมีภัณฑตามแนว
ยุทธศาสตร 3S
4. เพื่ อศึ กษาการตลาดของสั ตว เ ศรษฐกิ จ และผลิตภัณฑ ตลอดจนกระบวนการผลิต ฆา แปรรูป ขนสง
บรรจุภัณฑ และการเก็บรักษาเพื่ อใหมีมูลค าเพิ่มและมีศักยภาพในการแขงขัน เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
5. เพื่ อให ได ขอมู ล ในการพั ฒ นาและแก ปญ หาดานการสงออก หรือนําเขาสัตวเศรษฐกิจ หรือผลิตภัณฑ
การทําประมงที่ผิดกฎหมาย และการใชแรงงาน
กรอบวิจัย
1. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
- การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตสัตวเศรษฐกิจใหมีจํานวนพอเพียง ปลอดภัยและ
ยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงตนทุนการผลิตและสิ่งแวดลอม
2. ดานโภชนาการในสัตว
- การวิ จั ย วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว แ ละทดแทนตามแนวยุ ท ธศาสตร 3S (Safety Security
Sustainability) เพื่ อ ลดต น ทุ น อาหารสั ต ว และสร า งนวั ต กรรมในการผลิ ต อาหารสั ต ว ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง
- การวิจัยเรื่องสารเสริมในอาหารสัตวเพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะ และสารเรงการเจริญเติบโต
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3. ดานสุขภาพและความปลอดภัย
- พั ฒ นาและวิ จั ย ระบบการป องกัน และชัน สูตรที่มีป ระสิทธิภ าพในการคน หา การเฝาระวัง
ควบคุมและปองกันโรคระบาดพัฒนาวัคซีนปองกันโรคทองถิ่น โดยมุงเนนใหปลอดโรค FMD
โรค PED โรค EMS โรค EHP และโรคอุบัติใหม
- การพัฒนาชุดทดสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจสอบสารตกคาง และการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย
- การวิจัยและการจัดการขอมูลดานการใชยา และเคมีภัณฑตามแนวยุทธศาสตร 3S (Safety
Security Sustainability) ตลอดจนโลจิสติกสของยา และวิจัยผลกระทบที่เกิดจากการดื้อยาที่
มีผลกระทบตอ สัตว มนุษย และสิ่งแวดลอม
4. ดานการตลาด และผลิตภัณฑ
- การศึ ก ษาวิ จั ย การสร า งนวั ต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค า และคุ ณ ค า เป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม เช น
ด า นการตลาด กรรมวิ ธี การผลิต การฆาสัตว การแปรรูป บรรจุภัณฑ การเก็บ รักษา และ
การขนสง ตลอดจนการตรวจสอบยอนกลับ และมาตรฐานสินคาของผลิตภัณฑที่มาจากสัตว
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และนานาชาติ เชน
ความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑสินคาจากสัตวเศรษฐกิจ การผลิต
อาหารฮาลาล เปนตน
5. กฎระเบียบภายในประเทศและระดับนานาชาติ เชน อาเซียน ยุโรป อเมริกา
- การวิ จั ย กฎระเบี ย บที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ การผลิ ต การสงออกและป ญ หาการทํ าประมงที่ ผิ ด
กฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated fishing หรือ IUU Fishing) ตลอดจนการ
นําเขาปจจัยการผลิต สัตวเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ รวมถึงการใชแรงงาน
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)
2. ยุทธศาสตร 3S (Safety Security Sustainability) คือ
2.1 Safety (ปลอดภัย) เชน ผลิตวัตถุดิบและอาหารสัตวที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน สามารถ
ตรวจสอบยอนกลับได เปนตน
2.2 Security (มั่นคง) เชน การมีวัตถุดิบอาหารสัตวที่เพียงพอจากการผลิตในประเทศและ
นําเขาจากตางประเทศ การเขาถึงวัตถุดิบอาหารสัตวและราคาที่เหมาะสม เปนตน
2.3 Sustainability (ยั่ งยื น ) เชน การใชทรัพยากรอยางมีป ระสิทธิภ าพ และเปน มิตรกับ
มนุษย สัตว สิ่งแวดลอม รวมทั้งมีความสมดุลยระหวางพืชอาหารสัตวและพืชพลังงาน
ผลผลิต
1. ไดกระบวนการผลิตสัตวเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพใหเกิดความ
เพียงพอ ความปลอดภัยทางอาหารตามความตองการภายในประเทศ และมีศักยภาพในการแขงขันเพื่อ
การสงออกอยางนอย 2 กระบวนการ
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2. ไดวัตถุดิบอาหารสัตว นวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว ตามแนวยุทธศาสตร 3S ที่นําไปสูการลดตนทุนใน
การผลิต และ/หรือไดสารเสริมในอาหารเพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะและสารเรงการเจริญเติบโต อยางนอย
3 ผลงาน
3. ไดกระบวนการและผลิตภัณฑในการเฝาระวัง ชันสูตร ปองกัน และควบคุม โรคสัตวเศรษฐกิจที่เปนโรค
ประจําถิ่น และ/หรือโรคอุบัติใหมที่มีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศไทย รวมถึงขอมูลการใชยาและเคมีภัณฑ
ตามแนวยุทธศาสตร 3S อยางนอย 3 ผลงาน
4. ได ข อ มู ล การตลาดของสั ต ว เ ศรษฐกิ จ และผลิ ต ภั ณ ฑ ตลอดจนกระบวนการผลิ ต ฆ า แปรรู ป ขนส ง
บรรจุภัณฑ และการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ ที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มในสัตวเศรษฐกิจเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อยางนอย 1 ผลงาน
5. ไดขอมูลที่สามารถนําไปใชในการวางแผนบริหารจัดการการผลิตสัตวเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ สําหรับออก
กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ มาตรฐาน แนวทางการดํ า เนิ น การ ทั้ ง ภายในประเทศและระดั บ
นานาชาติ อยางนอย 1 ผลงาน
8. พลาสติกชีวภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่ อวิ จั ย และพั ฒ นาให ไ ด น วั ตกรรมในกระบวนการผลิต สารตั้ง ตน ในการนํา ไปพัฒ นาเป น ผลิต ภั ณ ฑ
พลาสติกชีวภาพและเตรียมความพรอมสําหรับถายทอดเทคโนโลยีสูภาคอุตสาหกรรม
2. เพื่อการคิดคนเทคโนโลยีใหม สรางความไดเปรียบเชิงพาณิชย และลดตนทุนการผลิต
3. เพื่ อ ให ไ ด ค อมพาวนด ที่ ต รงตามความต อ งการของภาคอุ ต สาหกรรม และสามารถขยายผลสู
ภาคอุตสาหกรรมได
4. เพื่อวิจัยและพัฒนาใหไดผลิตภัณฑที่ตรงความตองการของตลาด
5. เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ ตั้งแตการขึ้นรูปผลิตภัณฑ การทดสอบที่ไดมาตรฐาน
การใชงาน ความปลอดภัย และอายุการเก็บรักษา
กรอบวิจัย
1. การวิจัยใหเกิดนวัตกรรมระดับตางๆ ตลอดหวงโซการผลิต และการสรางมูลคาใหมๆ (Innovative
Value Creation) แกผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ
1.1 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพดานตนน้ํา
เป น การวิ จั ย เพื่ อ ให ไ ด ส ารตั้ ง ต น ในการนํ า ไปผลิ ต พลาสติ ก ชี ว ภาพ ส ว นใหญ เ กี่ ย วข อ งกั บ
จุลินทรียโดยเฉพาะการคัดกรองหรือปรับปรุงสายพันธุ รวมกับการศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงหรือขั้นตอนการผลิต
ที่ไมยุงยากไดผลผลิตสูง ใชสารอาหารที่มีราคาไมแพง ซึ่งมีอยูมากในทองถิ่น รวมถึงการศึกษากระบวนการ
หรือวิธีที่สามารถแยกและทํ าบริสุ ทธิ์ผลิตภัณฑ ดวยกระบวนการที่ไม ซับซ อนหรื อเปน อันตราย โดยมีแนว
ทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้
1.1.1 การคัดกรองจุลินทรียที่มีศักยภาพชนิดใหมหรือสายพันธุใหม ที่สามารถผลิตสารตั้ง
ตนชีวภาพ โดยเนนหาวิธีการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพและใหผลดีกวาการคัดกรองที่
เปนแบบทั่วไป (Conventional screening) เชน พัฒนาการใชเทคนิคพันธุวิศวกรรม
รวมดวยในการคัดกรอง การออกแบบหัววัด (Probe) ที่มีชิ้นสวนของยีนที่ใชคัดกรอง
ความสามารถผลิตสารตั้งตนพลาสติกชีวภาพในเซลล
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1.1.2 การหาสารอาหารที่เหมาะสมและตนทุนต่ําเพื่อการผลิตสารตั้งตนชีวภาพ โดยมุงเปา
สู การใช งานจริ งระดับ อุตสาหกรรม การหาแหลงอาหารทางเลือกอื่น ๆ ที่มีร าคา
เหมาะสมกับการผลิตขนาดใหญ (ไมควรเลือกใชอาหารสําเร็จรูปราคาแพงที่ใชใน
หองปฏิบัติการ) และมีอยางเพียงพอเพื่อการผลิตในทองถิ่นหรือในประเทศอยางไม
เปนปญหาหากมีการเลือกใชในระดับอุตสาหกรรม และจุลินทรียสามารถใชจนหมด
หรือเกือบหมดไมหลงเหลือในขั้นตอนสุดทายในการหมัก เพื่อไมใหเปนปญหาสําหรับ
การแยกออกในกระบวนการเก็บเกี่ยวหรือเปนปญหาสิ่งแวดลอม
1.1.3 การวิจัยกระบวนการทําสารตั้งตนชีวภาพใหบริสุทธิ์เชิงอุตสาหกรรม ซึ่งยังคงเปน
สิ่ ง ท า ทายนั ก เทคโนโลยี ชี ว ภาพ ด ว ยเป น รอยต อ ระหว า งการใช พื้ น ความรู ด า น
วิ ศวกรรมชี ว เคมี (Biochemical engineering) รว มกับ ความรูด านชีว ภาพ (หรื อ
วิ ศวกรรมชี ว ภาพ Bioengineering) เชน การแยกกรดอิน ทรีย เชน กรณี Lactic
acid และ Succinic acid การใชกระบวนการ Esterify กรด ตามดวยการกลั่นและ
การไฮโดรไลซี ส และเทคโนโลยี โ ครมาโตกราฟฟ (Simulated Moving Bed
Chromatography (SMB) Process) เปนแนวทางหนึ่งที่มีความเปนไปได นอกจากนี้
การสกัดโดยสารสกัด ที่เ หมาะสม หลีกเลี่ยงสารอินทรียไวไฟที่เป น อัน ตราย (เชน
คลอโรฟอรม) เปนอีกทางเลือกของการวิจัย การแยกเซลลออกจากน้ําหมักโดยไมใช
การปนเหวี่ยง
1.1.4 การเสนอชองทางการผลิตสารตั้งตนพลาสติกชีวภาพดวยวิธีการอื่น เชน ทางเคมี
เพื่อเพิ่มชองทางการสังเคราะหสารตั้งตนทางชีวภาพ โดยใชกระบวนการทางเคมี
เช น การสั ง เคราะห succinic acid โดยวิ ธี ก ารทางเคมี แ ทนการสั ง เคราะห โ ดย
จุลินทรียสภาพไรอากาศ การสังเคราะห PLA หรือ PLA จากกาซมีเทน
1.1.5 การผลิตสารตั้งตน เชน Glucose, Lactic Acid, Succinic Acid, 1,4-Butanediol
(BDO), Propanediol และ Butanol จากเซลลู โ ลสที่ ไ ด จ ากของเหลื อ ใช ท าง
การเกษตร (เชน ชานออย ฟางขาว กากมันสําปะหลัง เปนตน)
1.2 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพดานกลางน้ํา มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้
1.2.1 การศึ กษาการสั งเคราะหสารตั้งตนสําหรับพอลิเมอร เพื่อสํารวจศักยภาพในการ
นํามาใชประโยชน เชน การผลิตสารตางๆ ตามรายการตอไปนี้ ซึ่งสามารถผลิตผาน
กระบวนการทางเคมี หรือชีววิทยา และสามารถใชเปนสารตั้งตนทางอุตสาหกรรมพอ
ลิเมอรได โดยเฉพาะอยางยิ่ง Succinic acid และ BDO หรือสารตั้งตนชนิดอื่น เชน
(1) 4 carbon diacids (succinic, fumaric แล ะ 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) 3hydroxybutyrolactone (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 เปนการศึกษาโดยมุงเนน
การทํานายปรากฏการณที่จะเกิดขึ้นทางเคมี และคุณสมบัติทางความรอน ซึ่งทําให
ยนระยะเวลาการวิจัยใหสั้น และแคบลงเปนการลดตนทุนการวิจัยในภาพรวม
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1.2.3 การสังเคราะห Catalyst ตัวใหมๆ เพื่อการผลิต Biopolymers เปนการหาตัว เร ง
ปฏิกิริยาตัวใหมที่มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากตัวเรงเดิม (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 การใช ป ระโ ยชน เ ฉพาะทางจาก Copolymerization ตามคุ ณ สมบั ติ ข อง
Copolymer เชน การแกปญหาความเปราะและความแข็งแรง (เชน Hyperbranch
PLA) และการเคลือบกระดาษดวย Copolymer
1.3 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพดานปลายน้ํา
เปาหมายเนนโครงการในลักษณะที่ตองสามารถผลิตออกมาเปนผลิตภัณฑ และมีความเปนไปได
ในการนําผลงานวิจัยไปตอยอดสูภาคอุตสาหกรรมไดอยางรวดเร็ว สามารถใชงานไดดี และมีคุณภาพ ตลอดจน
สามารถแขงขันดานตนทุน และตองมุงเนน 4P ไดแก ระบุผลิตภัณฑเปาหมายชัดเจน (Product) ระบุสมบัติที่
ต อ งการ (Properties) ราคา (Price) และการผลิ ต (Production) โดยแบ ง ออกเป น 3 กลุ ม วิ จั ย คื อ กลุ ม
A = Additive กลุม B = Compounding และ กลุม C = Product โดยมีแนวทางการวิจัยดังนี้
Additive การพัฒนาเทคโนโลยีการสังเคราะหและปรับปรุงคุณสมบัติของสารเติมแตง
Compounds และผลิตภัณฑ การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพาวนดเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑ
เปาหมาย และเพิ่มสมบัติการใชงานใหแตกตางจากผลิตภัณฑเดิมๆ
Product quality การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพและคุณสมบัติทางกลของ
ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ ตั้งแตการขึ้นรูปผลิตภัณฑ การทดสอบการแตกสลายทาง
ชีวภาพได การใชงาน ความปลอดภัย การเก็บรักษา และอายุการใชงานที่เหมาะสม
มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้
1.3.1 พลาสติ ก ชี ว ภาพสํ า หรั บ การใช ง านด า นการปลดปล อ ยแบบช า (Slow release
application) เชน การสังเคราะห Biopolymer ใหสามารถหอหุม หรือตรึงสารเคมี
ตางๆ ได และคอยๆ ปลอยออกมาในภายหลัง เชน การทํา Slow release drug,
Hormone, Fertilizer, Herbicide, Insecticide เปนตน
1.3.2 พลาสติกชีวภาพสําหรับการแพทย เชน การผลิตกระดูกเทียม เฝอกออน Scaffold
จากพลาสติ ก ชี ว ภาพได เ องภายในประเทศ เป น การเสริ ม ความแข็ ง แกร ง ทาง
การแพทยของไทยที่พยายามจะเปน Medical Hub โดยตองพัฒนาตอยอดถึงระดับ
จะนําไปใชทางการแพทยไดอยางจริงจังและมีแพทยนักวิจัยมารวมวิจัย
1.3.3 พลาสติกชีวภาพดานบรรจุภัณฑ (Functional packaging) เชน บรรจุภัณฑสําหรับ
สินคา Organic บรรจุภัณฑที่มีกลิ่นหอมของผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑที่มีฤทธิ์ยับยั้งการ
เจริญของจุลินทรียไดระดับหนึ่ง บรรจุภัณฑที่บอกการหมดอายุของอาหาร บรรจุ
ภัณฑที่ควบคุมการสุกของผลไม เปนตน
1.3.4 พลาสติกชีวภาพสําหรับผลิตภัณฑใช ครั้งเดียวทิ้ง (Single use, Disposable) เชน
วัสดุพลาสติกที่มีการใชเปนประจํา และ Recycle ไดยาก (เชน ถุงพลาสติกใสอาหาร
และสินคา ถุงหูหิ้ว ถวย ชอนชามพลาสติกที่ใชแลวทิ้ง เปนตน)
1.3.5 พลาสติกชีวภาพที่ใชดานการเกษตร เชน พลาสติกคลุมดิน ถุงเพาะชํากลาไม ถุงหอ
ผลไม รวมถึงการทดสอบคุณสมบัติและระยะเวลาการสลายตัวไดในการใชงานจริง
1.3.6 การลดตนทุนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ
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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 ผลิ ต ภั ณ ฑ พ ลาสติ ก ชี ว ภาพที่ มี High performance/ High price เช น 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
เปาหมายเพื่อใหมีการวิจัยและพัฒนาจุลินทรียและกลุมจุลินทรียใหม และกระบวนการใหมที่มี
ประสิ ทธิ ภ าพสู งและต นทุ น ต่ํา ในการแตกสลายของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ ทั้งในสภาพธรรมชาติและ
ในสภาวะที่ประดิษฐขึ้นโดยมีแนวทางการพัฒนาโครงการ และ/หรือ การดําเนินการวิจัย ดังนี้
1.4.1 การวิจัยและพัฒนาจุลินทรียและกระบวนการใหมที่มีประสิทธิภาพและตน ทุ น ต่ํ า
ในการยอยสลายหรือแตกสลายของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพชนิดตางๆ
1.4.2 การวิจัยเพื่อประดิษฐเครื่องตนแบบยอยสลายครบวงจรทางชีวภาพของผลิ ตภัณฑ
พลาสติกชีวภาพในระดับกําลังผลิตขนาดครัวเรือน
1.4.3 การวิจัยเพื่อประดิ ษฐและออกแบบโรงงานตนแบบยอยสลายผลิตภัณฑพลาสติ ก
ชีวภาพรูปแบบตางๆ ที่มีตนทุนต่ําในระดับกําลังผลิตขนาดหมูบานหรือชุมชน หรือ
โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง
1.4.4 การพัฒนา ประดิษฐ และออกแบบเครื่องจักรและโรงงานตนแบบยอยสลายผลิตภัณฑ
พลาสติกชีวภาพ เพื่อรองรับชุมชนหรือโรงยอยสลายขนาดกลางและขนาดใหญ
1.4.5 การวิ จั ย เพื่ อนํ า เสนอแบบโครงสราง (Model) ที่ครอบคลุมการจัดการผลิตภัณฑ
พลาสติกชีวภาพครบวงจร ตั้งแตเริ่มผลิต การใชงาน การเก็บรวบรวม การจัดการ
การยอยสลาย จนจบเสนทางเดินกลับคืนสูธรรมชาติของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ
2. การพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพสูเชิงพาณิชย (From Lab to Commercial)
เปาหมาย
- การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาตอยอดงานวิจัยที่พบความสําเร็จในระดับหองปฏิบัติการ
- การวิ จั ย และพั ฒ นาทางเทคโนโลยี พ ลาสติ ก ชี ว ภาพแบบก า วกระโดด ทั น สมั ย มี คุ ณ ภาพ
มีศักยภาพเชิงพาณิชยสูง และมีความใหมสามารถยื่นจดสิทธิบัตร
- ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณวิจัย ลดความซ้ําซอนและลดความเสี่ยงของงานวิจัย
มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้
- การวิจัยความเปนไปไดในเชิงเทคนิคในระดับโรงงานตนแบบ กึ่งโรงงานตนแบบ หรือระดับ
กึ่งอุตสาหกรรม ทั้งในดานตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
- การวิจัยความเปนไปไดในเชิงตนทุนการผลิตและราคาของผลิตภัณฑโดยการทําแผนธุรกิจ
- การวิจัยในลักษณะตอยอดงานวิจัยจากความสําเร็จจากสิทธิบัตรนานาชาติ เชน
1) Copy and Research and Development (C & R & D) ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ด น ของบริ ษั ท
ชั้นนํา เชน
1.1) ผลิตภัณฑ PLA resin
1.2) ผลิตภัณฑ PLA film
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1.3) ผลิตภัณฑ heat resistant sheet
1.4) ผลิตภัณฑ nonwoven fabric
2) บู ร ณาการโจทย วิ จั ย ต น น้ํ า กลางน้ํ า และปลายน้ํ า ที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยการใช แ ผนที่
สิทธิบัตร
3) วิจัยพัฒนาประโยชนจากสิทธิบัตรที่พรอมพัฒนาและหรือดัดแปลงสูเชิงพาณิชยโดยไม
ละเมิดสิทธิ
4) การสรางความฉลาดทางทรัพยสินทางปญญาเพื่อการแขงขัน (Patent Intelligence &
Competitive IP intelligence)
3. การวิจัยรวมภาคเอกชนและพัฒนาผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพที่ตลาดพรอมรองรับหรือตามความ
ตองการของภาคเอกชน (Market driven and Private Sector – driven)
เปาหมาย
- การสร า งโครงการวิจัย ที่ มีภาคเอกชนเปนผูรว มหรือเปน ผูใหโจทย ถือเปน ยุทธศาสตรที่มุง
ตอบสนองความทาทาย (Challenge) โดยอาจรวมมือไดหลายรูปแบบ ดังนี้
1) รวมทุนวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยทั้งหมด
2) รวมวิจัย โดยเอกชนเปนหัวหนาโครงการ
3) ร ว มสนั บ สนุ น การวิ จั ย ในลั ก ษณะอื่ น โดยไม ใ ช เ ป น แบบ 1) และแบบ 2) เช น
การสนับสนุนการใชเครื่องมืออุปกรณ สถานที่วิจัย
4) โจทยวิจัยตองเปนโจทย ที่เสนอหรื อเป น ความตองการของภาคเอกชนโดยมีเ หตุ ผ ล
ประกอบ หรือเปนโครงการวิจัยที่รวมพัฒนาขึ้นโดยภาคเอกชนและนักวิจัย
ลักษณะของโครงการวิจัยประเภทนี้ตองสรางความชัดเจนในดานตางๆ ตั้งแตแรกกับภาคเอกชนที่รวมใน
ประเด็นตางๆ ดังนี้
- การใหการสนับสนุนของภาคเอกชนเปนตัวเงิน (in cash) หรือเปนเครื่องมืออุปกรณ สถานที่
และอื่นๆ (in kind) และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแลว แนวทางการบริหารจะเปนเชนไร
- การรายงานและการเป ดเผยขอมูลตอกัน โดยไมปดบัง และมีการรายงานผลกาวหนาอยาง
ตอเนื่องรวมกับภาคเอกชน
- การรักษาความลับของผลการวิจัย
- สิทธิในทรัพยสินทางปญญาจากความรวมมือตองชัดเจนและเปนที่ยอมรับทุกฝายโดยหารือรวม
ตั้งแตแรก
- การแบ ง ป น สิ ท ธิ ป ระโยชน เ มื่ อ สิ้ น สุ ด โครงการ หรื อ เมื่ อ มี โ อกาสทางธุ ร กิ จ ที่ จ ะสร า งสิ ท ธิ
ประโยชน
- ตองกําหนดระยะเวลาการวิจัยที่สั้น กระชับ และนักวิจัยตองตรงตอเวลาและซื่อตรง ไมซอน
หรือปดบังผลงานที่แทจริง
- ผลผลิตและผลลัพธที่เสนอวาจะทําไดตองชัดเจน หากเมื่อถึงกําหนดแตไมสามารถดําเนินการได
ตองมีคําอธิบายทางวิชาการที่สมเหตุสมผล
ผลผลิต
1. ได อ งค ค วามรู / เทคโนโลยี ที่ เ ป น ประโยชน ต อ ภาคอุ ต สาหกรรมและอาจนํ า ไปสู ก ารประยุ ก ต ใ ช ใ น
ภาคอุตสาหกรรม
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2. ไดเทคโนโลยีใหมที่นําไปสูการทดลองผลิตระดับกึ่งโรงงานตนแบบ หรือระดับกึ่งอุตสาหกรรม ทั้งในดาน
ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
3. ไดกลุมจุลินทรียใหมและกระบวนการผลิตใหม ที่มีประสิทธิภาพสูงและลดตนทุนการผลิต และการแตก
สลายของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ ทั้งในสภาพธรรมชาติและในสภาวะที่ประดิษฐ
หมายเหตุ
1. กรณีการวิจัยที่อยูในระดับกึ่งตนแบบ หรือตนแบบใหคิดคํานวณตนทุนเบื้องตนที่ตองใชในกระบวนการ
ผลิต เชน วัตถุดิบ หรือพลังงาน เปนตน โดยตองคํานึงถึงการลดขั้นตอน การลดตนทุนเปนอันดับแรก และ
ตองนํามาใชในอุตสาหกรรมได และไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิต
2. การวิจัยที่เสนอขอตองเปนการสรางนักวิจัยรุนใหม เชน การมีผูรวมวิจัยหรือผูชวยวิจัยเปนนักวิจัยรุนใหม
และมีนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเปนผลผลิตของโครงการดวย
9. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
วัตถุประสงค
1. เพื่ อพั ฒ นาสมุ น ไพรไทยให มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจ ดว ยการวิจัย ที่ครบวงจรตั้งแตวัตถุดิบ จนเปน
ผลิตภัณฑที่ไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
2. เพื่อสงเสริมใหสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพรไทยไดรับความนิยมและเชื่อถือจากผูบริโภคเพื่อเพิ่มโอกาส
ในเชิงพาณิชย
3. เพื่อสนับสนุนการสังเคราะหและประมวลความรูของตํารับยา การศึกษาวิจัยองคประกอบเพื่อจัดทําเปน
Monograph ของสมุนไพรเดี่ยว และตํารับยาแผนโบราณ
4. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากธรรมชาติที่มีศักยภาพใหไดมาตรฐานเพื่อใหเปนเครื่องสําอาง และอาหารเสริม
สุขภาพดานความงาม
๕. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรสําหรับกําจัด วัชพืช และอาหารสัตว เชิงอุตสาหกรรม
กรอบวิจัย
๑. การวิ จั ยและพั ฒนาผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากสมุน ไพรโดยจะต องไดเ ปน ผลิต ภัณ ฑสํา เร็จ รูป ที่ มีโ อกาสเข า สู
เชิงพาณิชย ไดแก
1.1 ผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์ตอระบบตางๆของบุรุษ/สตรี ทั้งที่เปนตํารับยาแผนโบราณและสมุนไพรเดี่ยว
ตัวอยางเชน ตํารับยาสตรี และบุรุษ หมามุย คนทีสอ ฯลฯ
1.2 ผลิ ตภั ณฑ ส มุ น ไพรที่ มีศักยภาพทางการตลาดสูง ไดแก 1) กวาวเครือขาว 2) กระชายดํา
3) ไพล 4) บัวบก 5) รางจืด 6) ขมิ้นชัน 7) มะขามปอม
1.3 ตํารับยาแผนโบราณที่มีศักยภาพสูง ตัวอยางเชน ยารักษาโรคภูมิแพ โรคหอบหืด โรคระบบ
ทางเดินหายใจ อาการนอนไมหลับ อาการปวดเมื่อย ยาแกปวด ลดไข และ ยารักษากลุมอาการ
Office syndrome รวมทั้ ง สมุ น ไพรที่ ใ ช ใ นกลุ ม โรคที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข มี น โยบายให
การสนับสนุน ไดแก โรคไมเกรน โรคอัมพฤกษ โรคภูมิแพ โรคขอเขา ฯลฯ
1.4 ตํารับยาแผนโบราณที่ใชในโรคติดตอไมเรื้อรัง (NCD) ดังนี้ (1) โรคเบาหวาน (2) โรคความดัน
โลหิตสูง (3) โรคเกา (4) โรคไทรอยด (5) โรคไขมันสูง (6) โรคสะเก็ดเงิน (7) โรคตับ (8) โรคไต
1.5 ผลิ ตภั ณฑ อื่น ๆ ที่ มีการวิ จั ย เบื้องตน แลว วา มีศักยภาพในเชิงพาณิช ยและสังคม เชน เมี่ยง
(ชาหมัก) มะแขวน ผงนัว หมอน โปรตีนจากรังไหม ถั่งเชา ฯลฯ
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๒. การวิ จั ย และพั ฒ นาการสร า งมาตรฐานสมุ น ไพรให เ ป น ที่ ย อมรั บ ในประเทศและต า งประเทศ
เพื่อสนับสนุนหรือนําไปสูการประมวลตํารับยา ที่สามารถพัฒนาไปสูการผลิตเปนผลิตภัณฑแบบครบ
วงจร โดยศึกษาวิจัยการจัดทํา Monograph เพื่อเปนมาตรฐานของสมุนไพรเดี่ยวและตํารับยาแผน
โบราณ
๓. การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากธรรมชาติ ที่ มี ศั ก ยภาพเป น เครื่ อ งสํ า อางหรื อ ส ว นประกอบ
ของเครื่ อ งสํ า อาง และผลิ ต ภั ณ ฑ ส ปา โดยให ค รอบคลุ ม ด า นเทคโนโลยี ก ารสกั ด มาตรฐาน
ประสิทธิภาพที่มีกลไกการออกฤทธิ์ที่นาสนใจและปลอดภัย การตลาด และความพึงพอใจในผลิตภัณฑ
๔. ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อบํารุงสุขภาพและความงาม ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑเสริมโภชนาการ
(nutraceutical) ผลิตภัณฑที่มีผลตอระบบการทํางานของรางกาย (functional food) ผลิตภัณฑ
ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค และผลิตภัณฑที่มีผลตอความงาม
๕. การพัฒนาสมุนไพรใหเปนผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เพื่อเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑระดับอื่นๆ
๖. สมุนไพรที่ใชในอุตสาหกรรมการเกษตร เชน สารปราบศัตรูพืชและวัชพืช อาหารสัตว
๗. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อผลักดันผลิตภัณฑจากสมุนไพรออกสูตลาดไดอยางแทจริง โดยมุงการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑแหงชาติ เชน การพัฒนากฎระเบียบดานการขึ้นทะเบียนสมุนไพร และยาแผน
โบราณ และการพาณิชย รวมถึงการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐในการเพิ่มความสามารถของ
ผูประกอบการ
ผลผลิต
1. ผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่มีศักยภาพทางการตลาด ทั้งยาสมุนไพรเดี่ยวและตํารับยาแผนโบราณ
2. องคความรูเกี่ยวกับ Monograph เพื่อใชในการนําไปจัดทํามาตรฐานของสมุนไพรเดี่ยว และตํารับยาแผน
โบราณ
3. ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง สวนประกอบของเครื่องสําอาง และผลิตภัณฑสปา ที่ไดมาตรฐานจากธรรมชาติ
4. มีความปลอดภัยและสามารถนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
5. ลดระยะเวลา/กระบวนการขึ้นทะเบียนสมุนไพรหรือยาแผนโบราณ
6. ผลิ ต ภั ณฑ เ สริ มอาหารเพื่ อบํ า รุ งสุ ขภาพและมีผ ลตอระบบการทํางานของรางกาย ซึ่งผูป ระกอบการ
สามารถนําไปใชผลิตเชิงพาณิชย
7. ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ใชในการปราบศัตรูพืชและวัชพืช และอาหารสัตว
10. อาหารเพื่อเพิ่มคุณคาและความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค และการคา
วัตถุประสงค
การวิจัยเพื่อใหไดผลิตภัณฑอาหาร ที่มีคุณคาทางโภชนาการ ความปลอดภัย และไดมาตรฐานสําหรับ
ผูบริโภค และนําไปสูการผลิตเชิงพาณิชย
กรอบวิจัย
1. ผลิตภัณฑอาหารหมักพื้นบาน เชน ปลารา กะป และหนอไมดอง
2. การพั ฒ นาผลิ ตภั ณฑ อาหารสํ า หรั บ กลุ มวัย โดยเฉพาะอยา งยิ่งผู สูง อายุ เพื่อปองกัน โรคเรื้ อรัง เชน
โรคอวน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต และผลิตภัณฑอาหารสําหรับผูปวยที่มีปญหาดานการกลืน
และการบริโภค
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3. การนํ าวั ส ดุ อาหารที่ เ หลื อ (By products) จากกระบวนการผลิต อาหารมาใชป ระโยชน เชน Food
Ingredients หรือ Food Additive
4. การนําองคความรูจากผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนและเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑอาหารขางตน
ผลผลิต
1. อาหารชุมชนที่มีคุณภาพและมีคุณคาทางโภชนาการที่เกื้อหนุนการคาและเปนที่ยอมรับของผูบริโภค
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและคูมือการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
3. กลไก/รูปแบบความรวมมือในการบริหารจัดการงานวิจัยดานอาหาร
11. วัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย และเวชภัณฑ
วัตถุประสงค
เพื่ อการวิ จั ย และพั ฒ นาวั ส ดุ อุป กรณเ ครื่ อ งมื อทางการแพทยและเวชภัณ ฑในประเทศ ให มีคุณภาพ
มาตรฐานเป น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ในและต า งประเทศ ตลอดจนเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ในระดั บ
อุตสาหกรรม และสามารถยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาล
กรอบวิจัย
การพัฒนาการตรวจ และชุดทดสอบ
มุ งเนน การวิ จั ย พั ฒ นาเทคโนโลยี ตอยอด ที่เปน การวิจัย ทางคลินิก และการพัฒ นาเขาสูเชิงพาณิช ย
ดังตอไปนี้
1. การวิจัยพัฒนาชุดทดสอบ หรือเทคโนโลยีการตรวจสําหรับโรคที่มีผลกระทบดานสุขภาพในประเทศ เชน
โรคติดเชื้อในเขตรอน โรคทางพันธุกรรม โรคมะเร็งที่พบมากในคนไทย โรคภูมิแพและออโตอิมมูนเปนตน
โดยเนนพัฒนาเพื่อ การตรวจวินิจฉัย การติดตามและการพยากรณโรค ใหมีความไวและความจําเพาะสูง
สามารถตรวจไดในระยะตนของโรค (early detection) หรือการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจใหสะดวก
รวดเร็วขึ้น ครอบคลุมหลายโรคหรือหลายสาเหตุในครั้งเดียว (multiplex detection)
2. การพัฒนาตอยอดชุดตรวจที่เปน in house test kit แตไดใชจริงกับผูปวยในโรงพยาบาลแลว ใหเขาสู
การตลาดและภาคอุตสาหกรรม โดยการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน
เงื่อนไขสําคัญ
ในขอเสนอโครงการเพื่อขอรับ ทุน สนั บสนุน การวิจั ยในดานวัส ดุ อุป กรณเ ครื่ องมื อทางการแพทย และ
เวชภัณฑจําเปนตองแสดงขอมูลเพื่อประโยชนในการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยของคณะกรรมการ ดังนี้
1. ต องมี การวิ เ คราะห สิ ทธิ บั ตร (patent analysis) ที่เกี่ย วข อง เพื่ อใหเกิดการใช เทคโนโลยีจ ากขอ มู ล
สิทธิบัตรอยางถูกตองและมี ประสิ ทธิภาพ ตลอดจนมีขอมูลของการจัดการสิทธิบั ตรรวม หรือการขอ
อนุญาตนําผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตรมาศึกษาวิจัยตอ
2. ตองมีการวิเคราะหแสดงประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือตนทุน-ประสิทธิภาพ (cost-effectiveness) ของ
วิธี/เครื่องมือชนิดนั้นๆ เปรียบเทียบกับวิธีหรือเครื่องมืออื่นๆ หรือที่ใชอยูในปจจุบันหรือที่นําเขา
3. ตองมีการวิเคราะหความเปนไปไดของการดําเนินโครงการ โดยการทํา Market analysis เทียบเคียงกับ
เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑที่มีอยูแลวในตลาด
4. ตองมีแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการวิจัย
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5. ตองมี การกํ า หนดหั ว ขอและวางแผนการวิจั ย ร วมกั บ ผู ใชป ระโยชนจ ากงานวิจัย หรือการรว มมื อกับ
ผูประกอบการหรือหนวยงานผูใชประโยชนเพื่อใหเกิดการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชจริง
6. กรณีที่เปนการวิจัยที่ใชคนหรือสัตวในการทดลอง จะตองขออนุมัติการดําเนินการวิจัยจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิ ทยาลัย และตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ เมื่อทํา
สัญญารับทุน
ผลผลิต
เทคโนโลยี และชุดทดสอบสําหรับการตรวจวินิจฉัย ติดตาม และรักษาโรคที่มีผลกระทบตอดานสุขภาพ
ของประชาชนที่มีความไวและความจําเพาะสูง และมีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย
12. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
วัตถุประสงค
มุงเนนผลผลิตจากการวิจัยที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย อุตสาหกรรม และสาธารณะ
ไดทันที ประกอบดวย
1. เพื่อกอใหเกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สําคัญ และทรัพยสินทางปญญาในดานตางๆ ในการยกระดับ
ขี ด ความสามารถและการนํ า ไปใช ป ระโยชน ข องผู ป ระกอบการโอทอป (OTOP) วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ผู ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม (SME) ให เ กิ ด ประโยชน 1) เชิ ง พาณิ ช ย
2) เชิงอุตสาหกรรม 3) เชิงสาธารณะ 4) เชิงวิชาการ และอื่นๆ ตามความสําคัญของประเทศ
2. เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ ลดตนทุนของกระบวนการผลิตสินคาและบริการ
และเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยแกสังคมอยางเหมาะสม
3. เพื่อใหเกิดการวางแผนและกลยุทธสงเสริมและพัฒนากลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SME) โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับเขตเศรษฐกิจตามนโยบายที่สนับสนุนโดย
รัฐบาล
กรอบวิจัย
1. การวิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานและการบริ ห ารจั ด การกลุ ม โอทอป (OTOP)
วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) อยางยั่งยืน
1.1 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) หรือการพัฒนากลุม
โอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย อม (SME) ใหสามารถ
แขงขันไดในเชิงพาณิชย
1.2 การวิ จั ย เพื่ อ สร า งแนวทางการบริ ห ารจั ด การและการนํ า แนวคิ ด เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล (Digital
Economy) มาประยุ กต ใช เพื่อพัฒนาโอกาสทางการตลาด ระบบเศรษฐกิ จ ในการยกระดั บ
ขี ดความสามารถของวิ ส าหกิจ และพั ฒนาเป นต น แบบของการดํ าเนิ น งานของกลุ มโอทอป
(OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
1.3 การวิ จั ย เพื่ อส งเสริ มการสร างพัน ธมิตรทางธุร กิจและการพัฒ นาเครือขายวิสาหกิจ โดยนํา
ศั ก ยภาพที่ แ ตกต า งกั น มาเกื้ อ หนุ น กั น และเชื่ อ มโยงการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ร ว มกั น ของสมาชิ ก
เครื อ ข า ยในโซ อุ ป ทาน (Supply Chain) เพื่ อ พั ฒ นาเครื อ ข า ยร ว มกั บ หน ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และสถาบั น ที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง จะช ว ยให เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นข อ มู ล องค ค วามรู
และความเชี่ยวชาญระหวางสมาชิก
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1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลและชุมชน และการพัฒนากลไกอื่นๆ เพื่อสนับสนุน
การดํ า เนิ น งานของกลุ ม โอทอป (OTOP) วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SME)
2. การวิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต มู ล ค า สิ น ค า และบริ ก ารของกลุ ม โอทอป (OTOP) วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
2.1 การวิจัยปจจัยที่จะสรางคุณภาพ เพิ่มมูลคาใหแกสินคาและบริการ โดยใชตนทุนหรือทรัพยากร
ที่มีอยูในพื้นถิ่น รวมถึงการนําอัตลักษณวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และวิถีชีวิตมารวมใชได
อยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางสมดุลไมเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
2.2 การวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมการเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการทั้งจากผลิตผลเดิม ผลิตภัณฑ
ใหม ผลิตผลพลอยไดระหวางการผลิตและบริการเดิม หรือบริการใหมๆ ใหมีความเหมาะสม
ทางเศรษฐศาสตร โดยอาจเปนการพัฒนาหรือตอยอดวัสดุ/วัตถุดิบกึ่งสําเร็จรูป หรือขั้นกลาง
ในกระบวนการผลิตทั้งในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม รวมทั้งการสรางนวัตกรรมภาคบริการ
ที่สามารถตอบสนองความตองการไดตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา
2.3 การวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการการผลิตของสินคาและบริการ โดยการนํา
ศักยภาพของพื้นที่มาใชประโยชนไดอยางเหมาะสม และสรางความสมดุลใหเกิดขึ้นระหวาง
พื้นที่ โดยครอบคลุมทั้งมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
3. การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล ชิ้นสวนเครื่องจักร บรรจุภัณฑ การควบคุมการผลิต เครื่องมือวัด
และมาตรฐาน โดยมุงเนนการวิจัยเทคโนโลยีเปนพื้นฐาน ดังนี้
3.1 การวิ จั ย เครื่ องจั กรต น แบบสําหรับ การผลิต เพื่อทดแทนการนํ าเขา จากต างประเทศ และ
สามารถพึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศ
3.2 การวิจัยเพื่อสรางเทคโนโลยีสะอาดและประเมินความเสี่ยงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
เพื่ อใช พลั งงานและทรั พยากรธรรมชาติ อ ย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ไม กอให เ กิ ด ผลกระทบหรื อ
ลดความเสี่ยงตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
3.3 การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารเทศเพื่อนํามาประยุกตใช และดัดแปลงเทคโนโลยีในการพัฒนา
สินคาและบริการ กระบวนการผลิต การปรับปรุง ควบคุม ตรวจสอบ/รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ
และบริการ
3.4 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการตรวจสอบ และสรางมาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการใหเปน
ที่ยอมรับในระดับสากล
ผลผลิต
1. นโยบายเพื่อการพัฒนา และกลไกในการสนับสนุนการดําเนินงาน การขับเคลื่อนผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย
ของกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
2. ต น แบบของการดํ า เนิ น งานและแนวทางการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ยกระดั บ ขี ด ความสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพตลาด ของกลุมโอทอป (OTOP)
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
3. แนวทางการสร างพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ และการพั ฒ นาเครื อ ข า ยกลุ ม โอทอป (OTOP) วิ ส าหกิจ ชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
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4. เทคโนโลยี ใ หม ที่ ส ามารถเพิ่ ม ผลผลิ ต มู ล ค า สิ น ค า และบริ ก าร รวมทั้ ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
และคุณภาพของสินคาและบริการของกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SME)
5. นวัตกรรม ผลิตภัณฑและบริการที่สรางมูลคาและคุณคาเพิ่ม ของกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
6. การพัฒนากระบวนการผลิต รูปแบบการบริการ เครื่องจักรกล ชิ้นสวนเครื่องจักร บรรจุภัณฑ เครื่องมือวัด
และมาตรฐาน สํ า หรั บ กลุ มโอทอป (OTOP) วิส าหกิจ ชุมชน และวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม
(SME)
7. กระบวนการถายทอดองคความรูไปสูภาคปฏิบัติในลักษณะตางๆ เชน การสรางและพัฒนาครูฝก/ผูสอน
(Train the Trainer) ในสถานประกอบการ
8. องค ความรู และ/หรื อ ทรั พ ย สิ น ทางป ญญา เพื่อใชในการสง เสริ ม การวิ จัย และพัฒ นาวิส าหกิจ ชุ ม ชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
คําอธิบายเพิ่มเติม
1. งานวิจัยจะตองมีสินคาหรือบริการที่มี end user ที่ชัดเจนและผูใชประโยชนจากงานวิจัยโดยตรงรวมใน
การดําเนินงานวิจัย ทั้งนี้ อาจมีขอเสนอแนะในการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูก็ได
2. องคความรูที่ไดจากงานวิจัยจะตองมีความเหมาะสมและสามารถใชประโยชนเหมาะกับระดับ SME นั้นๆ
3. งานวิจัยจะตองสามารถใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย (Policy)
4. การวิ จั ย จะเน น การพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ สู ตลาดสากล คือ ตอยอดเชิงพาณิช ย ที่ เป น รูป ธรรม โดยเฉพาะ
การพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาดที่เนนตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแก
ผลิตภัณฑ และเพิ่มรายไดใหผูผลิต
5. ใหความสําคัญแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ในประเภทกิจการที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
- มี บ ทบาทที่ สํ า คั ญ ต อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยให ร ะบุ แ ละอ า งอิ ง บทบาทด า นมู ล ค า
และสัดสวนของหรือรายไดของ SME ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
- ก อให เ กิ ดการเชื่ อมโยงกั บ กิ จ การขนาดใหญห รือกิจ การอื่น ๆที่เกี่ย วของ เชน ในรูป รับ ชวง
การผลิต หรือเปนแหลงรับซื้อวัตถุดิบจากภาคการเกษตร เปนตน
- เปนวิสาหกิจภาคการผลิตสินคาขั้นกลาง (Intermediate Goods) ที่สนับสนุนหรือเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ
- เปนวิสาหกิจที่ใชทรัพยากรในประเทศเปนหลัก หรือเพิ่มมูลคาใหแกวัตถุดิบในประเทศ
- วิสาหกิจที่เปนอุตสาหกรรมหรือบริการที่มีการพัฒนาตอยอดในเขตพื้นที่ที่มีการใชทรัพยากร
ในพื้ น ที่ และ/หรื อ เป น knowledge based และ/หรื อ technology based/industries/
services ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมเศรษฐกิจไทยในอนาคต
- วิสาหกิจอุตสาหกรรมหรือบริการที่มีศักยภาพในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย
นิยามศัพท
1. โอทอป (OTOP - One Tambon One Product) หมายถึง สิน คา จากภูม ิป ญ ญาทอ งถิ ่น ที ่ร ัฐ ให
การส ง เสริ ม และพั ฒ นาให เ ป น สิ น ค า ที่ ส ามารถสร า งมู ล ค า เพิ่ ม และรายได ใ ห แ ก ค รั ว เรื อ น/ชุ ม ชน
ที่ม า: http://www2.moc.go.th/index_answer.php?wcad=9&wtid=14844&t=&filename=
กระทรวงมหาดไทย
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2. ผูประกอบการโอทอป หมายถึง ผูผลิตผูประกอบการ OTOP โดยจําแนกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
2.1 กลุมผูผลิตชุมชน หมายถึง กลุมคนที่รวมตัวกันเปนกลุมในชุมชน ผลิตสินคาที่แสดงความเปน
ไทยหรื อภู มิป ญ ญาไทย และสมาชิกในกลุมรว มกันผลิต รว มกัน บริห ารจัดการ และรว มรับ
ผลประโยชน เชน กลุมผูผลิตชุมชนที่จดทะเบียนอยางเปนทางการ เชน กลุมวิสาหกิจชุมชน
2.2 ผู ผ ลิ ต ชุ ม ชนที่ เ ป น เจ าของรายเดี ย ว หมายถึ ง บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ในชุ ม ชนที่ ผ ลิ ต สิน คาที่
แสดงความเปนไทย หรือ ภูมิปญญาไทย และมีความเชื่อมโยงกับชุมชนในขอใดขอหนึ่ง ไดแก
การที่ชุมชนมีสวนรวมในการผลิต หรือมีการจางแรงงานในชุมชน หรือมีการใชวัตถุดิบในชุมชน
หรือมีสวนรวมในการบริหารจัดการ หรือมีสว นรวมรับผลประโยชน
2.3 ผูผลิตที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หมายถึง ผูผลิต ผูประกอบการที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคล ไดแก บริษัทจํากัด หางหุนสวนสามัญ ซึ่งผลิตสินคาที่แสดงความเปนไทย หรือ
ภู มิป ญ ญาไทยและมี ความเชื่อมโยงกั บ ชุมชนในข อใดข อหนึ่ง ไดแก การที่ชุมชนมีสวนรวม
ในการผลิต/จางแรงงานในชุมชน/ใชวัตถุดิบในชุมชน หรือมีสวนรวมในการบริหารจัดการหรือ
มีสวนรวมไดรับผลประโยชน โดยมีสินทรัพยลงทุนไมเกิน 10 ลานบาท
ที่มา : http://www.dbd.go.th/faq_detail.php?fa_id=320 กรมพัฒนาธุรกิจการคา
3. วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) คือ กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการ
หรือการอื่นๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ
ดังกลาวไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล เพื่อสรางรายไดและเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ของครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน
ที่มา: www.sceb.doae.go.th/law.htm กรมสงเสริมการเกษตรขอมูลอางอิง : ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ 122 ตอนที่ 6 ก วันที่ 18 มกราคม 2548
4. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME, Small and Medium Enterprises)
ตามกฎกระทรวงกําหนดการจางงาน และมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม
(SME) ใหไว ณ วันที่ 11 กันยายน 2545 ดังนี้
ประเภทธุรกิจ
กิจการการผลิต
กิจการคาสง
กิจการคาปลีก
กิจการบริการ

วิสาหกิจขนาดยอม
การจางงาน
มูลคาสินทรัพย
(คน)
ถาวร (ลานบาท)
ไมเกิน 50
ไมเกิน 50
ไมเกิน 25
ไมเกิน 50
ไมเกิน 15
ไมเกิน 30
ไมเกิน 50
ไมเกิน 50

วิสาหกิจขนาดกลาง
จํานวนแรงงาน
มูลคาสินทรัพย
(คน)
ถาวร (ลานบาท)
5๐-200
เกิน 50-200
26-50
เกิน 50-100
16-30
เกิน 50-100
51-200
เกิน 30-60

*ในกรณีที่จํานวนการจางงานของกิจการใดเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม แตมูลคาสินทรัพยถาวรเขา
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง หรือมีจํานวนการจางงานเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง แตมูลคาสินทรัพย
ถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม ใหถือจํานวนการจางงาน หรือมูลคาสินทรัพยถาวรที่นอยกวาเปนเกณฑใน
การพิจารณา
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ในการส งเสริ ม SME สํานั กงานส งเสริ มวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) จะทํางานรว มกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริ ม SME ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตามที่ร ะบุในพระราชบัญญัติส งเสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 ไดแก สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคการ
เอกชน โดยกิจการ SME ที่ สสว. ใหการสนับสนุนและสงเสริมจะครอบคลุมเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในกิจการผลิตสินคา กิจการใหบริการ และกิจการคาสงและคาปลีก โดยความหมายของแตละกิจการ
มีดังนี้
กิจการผลิตสินคา หมายความครอบคลุมถึง การผลิตที่เปนลักษณะของการประกอบการอุตสาหกรรม
ทุกประเภท โดยความหมายที่เปนสากลของการผลิตก็คือการเปลี่ยนรูปวัตถุใหเปนผลิตภัณฑชนิดใหมดวย
เครื่องจักรกล หรือเคมีภัณฑ โดยไมคํานึงวางานนั้นทําโดยเครื่องจักรหรือดวยมือ ทั้งนี้ กิจการผลิตสินคาในที่นี้
รวมถึ งการแปรรู ป ผลิตผลการเกษตรอย างงายที่มีลักษณะเปน การอุตสาหกรรม การผลิตที่มีลักษณะเปน
วิสาหกิจชุมชน และการผลิตที่เปนการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนดวย
กิจการการบริการ หมายความครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง การขนสง การกอสราง
และอสังหาริมทรัพย การโรงแรมและหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขายเครื่องดื่มของภัตตาคาร
และร า นอาหาร การให บ ริ ก ารเช า สิ่ ง บั น เทิ ง และการพั ก ผ อ นหย อ นใจ การให บ ริ ก ารส ว นบุ ค คล บริ ก าร
ในครั ว เรื อน บริ การที่ ให กับ ธุ ร กิ จ การซ อมแซมทุกชนิด และการทองเที่ย วและธุร กิจ ที่เกี่ย วเนื่องกั บ การ
ทองเที่ยว
กิจการคาสงและคาปลีก หมายถึง การใหบริการเกี่ยวกับการคา โดยที่การคาสง หมายถึง การขายสินคา
ใหมและสินคาใชแลวใหแก ผูคาปลีก ผูใชในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม สถาบัน ผูใชในงานวิชาชีพ
และรวมทั้งการขายใหแกผูคาสงดวยกันเอง สวนการคาปลีก หมายถึง การขายโดยไมมีการเปลี่ยนรูปสิน คา
ทั้งสินคาใหมและสินคาใชแลวใหกับประชาชนทั่วไปเพื่อการบริโภคหรือการใชประโยชนเฉพาะสวนบุคคล
ในครัวเรือน การคาในที่นี้มีความหมายรวมถึง การเปนนายหนาหรือตัวแทนการซื้อขาย สถานีบริการน้ํามัน
และสหกรณผูบริโภค
ที่มา : http://www.sme.go.th/Pages/Define/Define.aspx สํานักงานสงเสริ มวิส าหกิจ ขนาดกลาง
และขนาดยอม (สสว.)
ข อมู ล อ า งอิ ง: ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เลมที่ 119 ตอนที่ 93 ก หนา 17 วัน ที่ 20 กัน ยายน
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5. Digital Economy เศรษฐกิ จ และสั งคมดิจิทัล (Digital Economy หรื อ DE) หมายถึง เศรษฐกิจ และ
สั ง คมที่ ใ ช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (หรื อ เรี ย กว า เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให ทั น ยุ ค สมั ย )
เป น กลไกสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการปฏิรู ป กระบวนการผลิต การดําเนิน ธุร กิ จ การคา การบริก าร
การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมอื่ น ๆ
ที่สงผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจางงานที่เพิ่มขึ้น
ที่มา : www.digitalthailand.in.th กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
6. Business Ecosystem หมายถึง กลุมขององคกร หนวยงาน และบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกัน โดยสินคา
บริการ เนื้อหา ตางๆ มีความครบถวน เชื่อมโยงและสัมพันธกัน โดยที่ลูกคาหรือผูใชไมจําเปนตองออกไป
ภายนอกระบบนิเวศนของบริษัทก็สามารถไดรับคุณคาทุกอยางตามที่ตองการ
ที่ ม า : http://library.acc.chula.ac.th/PageController.php?page=FindInformation/ArticleACC/
2555/Pasu/BangkokBiznews/B1505121 คณะพาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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ประเภทกลุ ม โอทอป (OTOP) วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม (SME)
ระหวางปงบประมาณ 2560-2561
1. กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีการเจริญเติบโตสูง (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) และ
อุตสาหกรรมสรางสรรค
1.10 กลุมธุรกิจการบริการดานการศึกษา
1.11 กลุมธุรกิจทองเที่ยว
1.12 กลุมธุรกิจการบริการดานสุขภาพ
2. กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย (High Impact Sectors)
ประกอบดวย 7 กลุมสาขาธุรกิจ
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 อาหารเพื่อสุขภาพ
3.3 พลังงานทางเลือก
3.4 ธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (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 อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5. กลุมเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy)
5.1 ธุรกิจที่เกี่ยวกับการออกแบบ
5.2 ธุรกิจเชิงวัฒนธรรม
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5.3
5.4
5.5
5.6

ธุรกิจการแสดง
สถาปตยกรรม
ภาพยนตรและการพิมพ
ผลิตภัณฑไลฟสไตล (Lifestyles Product) (ดนตรี หองสมุด แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
ตลาด และโฆษณาประชาสัมพันธ)

13. การคมนาคมขนสงระบบราง
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดและตัดสินใจเชิงนโยบายดานการขนสงระบบราง
ทั้งดานการกําหนดแผนการลงทุนและการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบที่จําเปนเพื่อใหการพัฒนา
ดานการขนสงระบบรางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนผูใชบริการ
และชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจกับตางประเทศ
2. เพื่อผลิตผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชในการยกระดับคุณภาพในการใหบริการ และทําให
เกิดการพั ฒนาระบบการขนส งทางรางอย างยั่งยืน กาวใหทันกับ การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส ง
ทางรางของนานาอารยประเทศ
3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เปนแนวทางในการเสริมสรางขีดความสามารถในการพัฒนาระบบรางที่ยั่งยืนโดยผาน
กลไกการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย การถ า ยทอดเทคโนโลยี การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรม
ดานระบบรางขึ้นในประเทศ
กรอบวิจัย
1. การพัฒนาแบบบูรณาการที่เอื้อตอการใชระบบขนสงสาธารณะ (TOD)
การศึกษาวิจัยการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟ การเขาถึงระบบรถไฟ ความสะดวกในการเปลี่ยนระบบ
การเดินทาง (Transit-oriented development: TOD) การบูรณาการระบบรางกับระบบขนสงอื่นและปจจัย
อื่นใดที่ทําใหการใชระบบขนสงสาธารณะมีความสะดวกสบายและเปนที่สนใจใหเขามาใชบริการ เชื่อมโยง
โครงขายและการบริหารจัดการขนสงผูโดยสาร และสินคาและบริการที่สะดวกและปลอดภัยทั้งในพื้นที่ชนบท
พื้นที่เมืองและระหวางประเทศ
ตัวอยางโจทยวิจัย
1) รู ป แบบการทํ า ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม เ กี่ ย วกั บ การเดิ น รถ ได แ ก ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ระบบราง (Railrelated) เช น ธุ ร กิ จ ในสถานี ร ถไฟ บนขบวนรถไฟ และธุ ร กิ จ ที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ งกั บ การขนส ง
ระบบราง (Non rail-related) เชน การพัฒ นาทรัพยสิน รวมทั้งวิธีการนํารายไดจ ากธุร กิจ
เหลานี้ไปใชเพื่อลดภาระดานงบประมาณจากรัฐบาล
2) รู ป แบบธุ ร กิ จ ที่ เ หมาะสมในสถานี ร ถไฟเพื่ อ ให ส ถานี ร ถไฟอํ า นวยความสะดวกด า นอื่ น
แกผูโดยสารนอกเหนือจากมาใชบริการเดินทาง
3) รู ป แบบการเข า ถึ ง ระบบรถไฟ (Accessibility) การบู ร ณาการระบบรางกั บ ระบบขนส ง อื่ น
และการสรางระบบรวมคนโดยสาร/ระบบกระจายคนโดยสาร (Feeder line/distributer)
4) รูปแบบการใชที่ดินที่เหมาะสมและเอื้อใหเกิดการเดินทางที่ใชระบบขนสงสาธารณะเปนระบบ
หลัก
5) รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมในสถานีรถไฟ
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2. การพัฒนาระบบ
การศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับระบบรางรวมทั้งการกําหนดมาตรฐานการซอมบํารุงรถไฟ มาตรฐาน
การตรวจสอบคุณภาพและทดสอบภายหลังการซอมบํารุง เพื่อกําหนดหลักประกันดานคุณภาพการใหบริการ
และการรั บ รองด า นความปลอดภั ย มี ก ารศึ ก ษาจั ด ทํ า สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ เ พื่ อ กํ า หนดเป น มาตรการ
ดานการรักษาความปลอดภัย
ตัวอยางโจทยวิจัย : มาตรฐานการซอมบํารุงทางรถไฟ ขบวนรถไฟระบบสัญญาณ และระบบที่เกี่ยวของ
อื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการเดินรถ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถ
การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถ เชน การพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟ
(Train Tracking) ที่เขาถึงไดสะดวก
ตัวอยางโจทยวิจัย
1) การแกไขปญหาขบวนรถไมตรงเวลาและกําหนดหลักประกันดานคุณภาพการใหบริการ
2) มาตรการลดอุบัติเหตุที่จุดถนนตัดผานเสมอระดับทางรถไฟ
3) มาตรฐานกลางของระบบรางเพื่อสงเสริมการใชอุปกรณและชิ้นสวนในการซอมรวมกัน
4) พัฒนาระบบความปลอดภัย ระบบเตือนภัยในเสนทางเดินรถจากกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และกรณีเหตุผิดปกติอื่นๆ
5) พัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟ (Train Tracking) ซึ่งมีความแมนยําและผูใชบริการสามารถ
เขาถึงขอมูลไดงาย
6) การประหยัดพลังงานในการเดินรถ เชน เครื่องมือชวยแนะนําการขับรถไฟใหประหยัดพลังงาน
(Economizer) เปนตน
7) เทคโนโลยี (เช น Computer simulation) ชว ยออกแบบระบบรถไฟที่มีป ระสิ ทธิภ าพ เชน
การออกแบบทางรถไฟ ยานสถานี ถนนตัดทางรถไฟ เปนตน
8) การเพิ่มความเร็วขบวนรถบนเสนทางรถไฟปจจุบัน
4. การพัฒนาบุคลากรดานการคมนาคมขนสงระบบราง
การพัฒนากําลังคนและองคความรูและทักษะในระบบรางเพื่อรองรับการพัฒนาทางดานการคมนาคม
ขนสงระบบราง เชน การจัดฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ การเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนดาน
การคมนาคมขนสงระบบรางในมหาวิทยาลัยตางๆ การศึกษาเชิงนโยบายในเรื่องรูปแบบและปจจัยที่สนับสนุน
ให เ กิ ด การพั ฒ นาบุ คลากรด า นระบบขนส งทางรางได อยา งเปน ระบบและยั่ง ยืน โดยศึกษาวิจัย จากกรณี
ตางประเทศถึงคุณลักษณะของรูปแบบและปจจัยที่เปนสวนสนับสนุนที่สําคัญ อาทิเชน โครงสรางพื้นฐาน เครือขาย
ความรวมมือ รวมถึงกฎระเบียบตางๆ เปนตน
ตัวอยางโจทยวิจัย
1) พัฒนาทักษะ ขีดความสามารถของกําลังคนและองคความรูเรื่องระบบราง
2) แนวทางการพัฒนาความชํานาญและความเหมาะสมในแตละตําแหนงงาน
5. กฎระเบียบและกฎหมาย
การศึกษาและทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบขนสงทาง
ราง เชน การรวมลงทุนภาครัฐ-เอกชน (Public-private partnership: PPP) การเปดโอกาสในการทําธุรกรรม
อื่นนอกเหนือจากกิจการเดินรถขนสง และการจัดซื้อจัดจางที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
และศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อรองรับการลงทุนจากตางประเทศใหเกิดความสะดวกในการลงทุนของ
นักลงทุนตางประเทศ
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ตัวอยางโจทยวิจัย
1) ศึกษาวิจัยและทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของซึ่งยังอาจไมเอื้อตอการพัฒนาระบบราง
ที่มีประสิทธิภาพ
2) กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการขนสงทางรางขามประเทศเพื่อใหเกิดการลื่น ไหล
(Seamless) ทั้งดานการขนสงสินคาและผูโดยสาร
6. การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถไฟในประเทศ
การพัฒนาชิ้นสวนอุปกรณรถไฟที่มีศักยภาพการผลิตในประเทศ เชน วัสดุทางรถไฟ ฯลฯ ใหมีมาตรฐาน
ตามหลักสากลเพื่อการแขงขันทางธุรกิจกับประเทศตางๆ การศึกษาแนวทางการยกระดับความสามารถใน
การผลิตของผูประกอบการในสวนที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูง เพื่อเขาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิ ต
ชิ้นสวนรถไฟของโลกหลังการเปดประชาคมอาเซียน
ตัวอยางโจทยวิจัย
1) พัฒนาชิ้นสวน อุปกรณรถไฟ โดยเฉพาะวัสดุทางรถไฟ
2) กลไกความรวมมือภาครัฐและอุตสาหกรรมในการผลิตชิ้นสวนรถไฟ
3) จัดตั้งศูนยทดสอบอุปกรณ ชิ้นสวนรถไฟ
4) ออกแบบและพัฒนาการทดสอบระบบขับเคลื่อนและระบบควบคุมในรถไฟ
7. การพัฒนามาตรฐาน/การทดสอบ/การรับรองการผลิตชิ้นสวนรถไฟ
การศึ ก ษาเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การกํ า หนดมาตรฐานการให บ ริ ก ารมาตรฐานการทดสอบ
ในด า นวิ ศ วกรรมและการรั บ รองมาตรฐานการผลิ ต ในด า นอุ ต สาหกรรมให เ ป น ไปตามมาตรฐานสากล
เช น การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ กํ า หนดมาตรฐานกลางให ร ถไฟฟ า สามารถเดิ น รถร ว มกั น ได (Interoperability)
โดยศึ กษาการให บ ริ การขนสงทางรถไฟระหว างประเทศ เพื่อจัดทํ าความตกลงการเดินรถไฟระหว างประเทศ
และจัดระเบียบการใหบริการขนสงรถไฟ
ตัวอยางโจทยวิจัย
1) มาตรฐานกลางใหร ะบบรถไฟที่จ ะพัฒ นาขึ้น ในอนาคตมีมาตรฐานการออกแบบซึ่งสามารถ
เดินรถรวมกันได (Interoperability)
2) มาตรฐานกลางของระบบรางเพื่อ ประหยัด คาใชจายในการซ อมบํารุง เชน สงเสริมการใช
อุปกรณและชิ้นสวนรวมกัน
8. การถายทอดเทคโนโลยี
การศึกษากฎระเบียบขั้น ตอนและวิธี การถ ายทอดเทคโนโลยีจ ากตางประเทศ การศึกษาวิจัยรู ป แบบ
หนวยงานกลางเพื่อรองรับการถายทอดเทคโนโลยีในการเดินรถ การซอมบํารุง และการผลิตชิ้นสวนระบบราง
ในประเทศ และศึกษาเทคนิคเทคโนโลยีจากประเทศที่ประสบความสําเร็จดานการคมนาคมขนสงระบบราง
เชน จีน ญี่ปุน ฯลฯ การศึกษารูปแบบและวิธีการถายทอดเทคโนโลยีจ ากตางประเทศผานโครงการลงทุ น
ดานโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ เชน ระบบขนสงทางราง โดยวิเคราะหปจจัยสําคัญที่ทําให การถ ายทอด
เทคโนโลยีประสบความสําเร็จจากกรณีประเทศจีน เกาหลีและไตหวัน
ตั วอย า งโจทย วิจั ย : รู ป แบบหน ว ยงานกลางเพื่อรองรับการถายทอดเทคโนโลยีและรับ รองการผลิต
ชิน้ สวนระบบราง รูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
9. นโยบายการลงทุนเรื่องตางๆ ดานการคมนาคมขนสงระบบราง
การศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการลงทุน เทคนิคที่ใชในการวิเคราะหการลงทุน เพื่อใหผลการศึกษา
รัดกุมและเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แกไขปญหาของประเทศและสนองตอบความตองการของ
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ประชาชนผู ใ ช บ ริ ก าร และมี ค วามสอดคล อ งกั บ นโยบายการลงทุ น ของต า งประเทศเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ในการลงทุน
ตัวอยางโจทยวิจัย
1) วิธีการเพิ่มสัดสวนการขนสงสินคาในระบบรางซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน
2) พฤติกรรมผูเดินทางเพื่อออกแบบการขนสงที่มีบูรณาการระหวางระบบรางดวยกันและกับระบบ
ขนสงอื่นเพื่อใหผูที่เลือกการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะไดรักความสะดวกสบายและ
ประหยัด
3) ศึกษาเปรียบเทียบตนทุนทางเศรษฐกิจระหวางระบบขนสงตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งของระบบ
รางกับถนนเพื่อใชเปนเกณฑการตัดสินใจเลือกระบบขนสงหลักสําหรับการขนสงแตละประเภท
ทั้ ง นี้ ร วมทั้ ง กลไกที่ ทํ า ให เ กิ ด การแบ ง สรรความรั บ ผิ ด ชอบของระบบขนส ง แต ล ะประเภท
เพื่อประโยชนสูงสุดในภาพรวมของระบบดวย
4) พัฒนาแบบจําลอง (Modeling) สําหรับวิเคราะหการเขาถึงระบบ (Accessibility) การเปลี่ยน
ระบบ และการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเพื่อประโยชนในออกแบบที่ตอบสนองความตองการ
ของผูใชบริการ
5) ศึกษาผลกระทบตอสภาพแวดลอมจากการเดินขบวนรถไฟ และผลกระทบตอสภาพแวดลอม
หากใชระบบขนสงอื่นแทนการใชระบบรถไฟ
ผลผลิต
๑. ทราบปจจัยสําคัญที่เกี่ยวกับการสนองตอบความตองการของผูใชบริการ เพื่อใหมีความสะดวกสบายและ
เปนที่สนใจใหเขามาใชบริการ
๒. สามารถกําหนดแนวทางการซอมบํารุงที่สามารถชวยยกระดับคุณภาพในการใหบริการขนสงระบบ เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจาย
๓. สามารถใชผลการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถ
๔. สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะการทํางานและการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อรองรับการ
พัฒนาระบบรางในอนาคตทั้งดานปริมาณ คุณภาพและความพรอมรองรับการถายทอดเทคโนโลยี
๕. สามารถเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดดานกฎระเบียบและกฎหมายที่จําเปน
๖. สามารถเสนอแนะเทคโนโลยี การผลิ ตชิ้นสวนรถไฟที่ใชในการซอมบํารุงรวมทั้งกลไกที่จ ะนําชิ้นสวน
ดังกลาวไปใชงาน
๗. สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาชิ้นสวนรถไฟที่เปนยุทธศาสตรสําคัญ เชน ชิ้นสวนรถไฟที่ใชในการซ อม
บํารุง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการผลิตในเบื้องตน
๘. สามารถกําหนดแนวทางและกลไกการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคสวนการผลิตตางๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ดานอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถไฟ
๙. แนวทางการลงทุนระบบขนสงทางรางทั้งหลักเกณฑตัดสินโครงการลงทุนขนาดใหญ รูปแบบการลงทุน
และหลั กคิ ดเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง ประสิ ทธิภ าพของระบบขนส ง ทางรางโดยการบริ ห ารดา นอุป สงค
(Demand side) ของการขนส งระบบราง เพื่อเพิ่มความสามารถในการเขา ถึง บริก ารของประชาชน
ผูใชบริการ

36
14. โลจิสติกสและโซอุปทาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน มุงสูความ
สมดุ ล ของอุ ป สงค แ ละอุ ป ทาน แก ไ ขป ญ หาด า นกํ า ลั ง คน สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมเร ง ด ว นภาคเกษตร
และภาคการบริการ โดยมุงเปาหมายสูโซคุณคาอยางยั่งยืน
2. เพื่อใชประโยชนโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูไดอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมและจัดเตรียม
ระบบการบริหารจัดการโครงขายโครงสรางพื้นฐานของประเทศใหเชื่อมโยงกับโครงขายในระดับภูมิภาค
และผลักดันใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สานประโยชนระหวางประเทศ
3. เพื่อสรางและพัฒนาระบบโลจิสติกสที่ยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การพัฒนาและสรางเครือขาย
ความรวมมือระหวางองคกรภายในโซอุปทาน โดยศึกษาศักยภาพและความพรอมในการมุงสูการบริหาร
จัดการโซคุณคาของระบบการเกษตรที่ตอบสนองความรวมมือระหวางกลุมเกษตรกร องคกรเกษตรกรกับ
ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร โดยเนนสินคาเกษตรที่มูลคาสูง อาหารปลอดภัย อาหารอินทรีย
4. เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกสที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Logistics) โดยศึกษาศักยภาพและความ
พร อ มในการมุ ง สู ก ารบริ ห ารจั ด การโลจิ ส ติ ก ส แ บบย อ นกลั บ (Reverse Logistics) เพื่ อ สิ่ ง แวดล อ ม
ลดของเสียและเพิ่มความปลอดภัย
5. เพื่ อวางแผนและพั ฒ นาระบบโครงข า ยและระบบการขนสง ที่ส อดคล อ งต อ ปริ มาณการขนส งสิ น ค า
ปริมาณการเดินทาง ทั้งที่มีในปจจุบันและสามารถรองรับปริมาณการขนสงและการเดินทางที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต รวมทั้ ง กํ า หนดนโยบายในการบริ ห ารจั ด การการขนส ง และการจราจรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และสอดคล องกั บ ทิ ศ ทางการขยายตั ว ในอนาคต มุงสูการเปน เมื องอนาคตที่ ร องรับ สั ง คมผูสู ง อายุ
และเปนเมืองนาอยู นาทองเที่ยว มีการขนสงที่ใชพลังงานสะอาด ระบบขนสงที่ยั่งยืนและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
กรอบวิจัย
๑. การเพิ่มขีดความสามารถระบบโลจิสติกสและโซอุปทานของ ๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมาย*
1.1 การวิเคราะหความตองการในอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การขนสง
ทางบก ทางอากาศ และทางน้ํา เชน อุตสาหกรรมยานยนต (ยานยนตสมัยใหม เชน ยานยนต
ไฟฟา) เครื่องจักร และชิ้นสวน/อะไหลสําหรับอากาศยาน
1.2 แนวทางการพัฒนาการใชเทคโนโลยีในระบบโลจิสติกสเพื่อลดปญหาการขาดแคลนกําลังคน
และการเปลี่ยนแปลงของตนทุนพลังงานในระบบอุตสาหกรรม
1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงดานโลจิสติกส (Logistics Connectivity) ในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ
1.4 การประยุ กต ใช Digital Economy เพื่อเชื่อมโยงระบบโลจิส ติกสสําหรับ การคาในประเทศ
การคาชายแดนและการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1.5 กลไกและรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนสงสินคาผานแดน และสินคาขาม
แดน (ตั้งแตตนทางถึงปลายทาง)
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หมายเหตุ: * ขอเสนอของกระทรวงอุ ตสาหกรรมในเรื่ อง “๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมาย: กลไกขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต” เพื่อเปนมาตรการระยะยาวที่จะกําหนดทิศทาง “การปรับโครงสราง
ดานการผลิต ทั้งเกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ” ของประเทศใหมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ
ในการแขงขัน มีการสรางงานคุณภาพ และมีการสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาคอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง และยั่งยืน สามารถแบงเปน ๒ กลุม ดังนี้
1. การต อยอด ๕ อุ ตสาหกรรมเดิม ประกอบดว ย ๑) อุตสาหกรรมยานยนตส มั ย ใหม
(Next-generation Automotive) ๒) อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส อั จ ฉริ ย ะ (Smart
Electronics) ๓) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดี และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Affluent, Medical and Wellness Tourism) ๔) การเกษตรและเทคโนโลยีชี ว ภาพ
(Agriculture and Biotechnology) และ ๕) อุตสาหกรรมการแปรรูป อาหาร (Food
for the Future)
2. การเติ ม ๕ อุ ต สาหกรรมอนาคต ซึ่ งเป น อุ ตสาหกรรมใหม ที่ ป ระเทศไทยมี ศั กยภาพ
ประกอบดวย ๑) อุตสาหกรรมหุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) ๒) อุตสาหกรรม
การบิ น และโลจิ ส ติ ก ส (Aviation and Logistics) ๓) อุ ต สาหกรรมเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ
และเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) ๔) อุตสาหกรรมดิ จิทัล (Digital) และ
๕) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub)
๒. กรอบวิจัยดานการจัดการโซคุณคาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส
2.1 การวิจัยโซคุณคาเพื่อยกระดับ การจัดการโลจิสติ กส ใหกลุ มเกษตรกร และองคกรเกษตรกร
ยกระดับความรวมมือระหวางภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เนนสินคาเกษตรที่สําคัญ เชน ขาว
ขาวโพด ยางพารา ปาลมน้ํามัน สินคาเกษตรที่มีมูลคาสูง อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารอินทรีย
และสินคาเกษตรแปรรูป
2.2 การบริ หารจั ด การระบบโลจิ สติ กส และโซ อุ ป ทานสิ น ค าฮาลาล โดยอาศั ย Demand Chain
(โซอุปสงค) เปนตัวตั้ง เพื่อการบริโภคในประเทศและการสงออก
2.3 แนวทางการใช ป ระโยชน จ าก Digital Economy เพื่ อ ยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การ
โลจิสติกส
2.4 การจัดการโลจิสติกสแบบยอนกลับ (Reverse Logistics) เพื่อสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
๓. กรอบการวิจัยดาน Intelligent Logistics/Transport System
3.1 การพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส ที่ มี ค วามสอดคล อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเมื อ ง เพื่ อ รองรั บ
การขยายตัวของเมื องในอนาคตอยางบูร ณาการรว มกับแนวทางการจัดการดานการจราจร
และการขนส ง (Transportation Demand Management) ของระบบขนส ง ในเขตเมื อ ง
(Urban Transportation System)
3.2 การพัฒนารูปแบบและระบบโลจิสติกสในเขตเมืองแบบครบวงจร สําหรับผูประกอบการรานคา
Modern Trade เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดตนทุน และลดผลกระทบดานการจราจร ดวยการ
พัฒนารูปแบบการขนสง (ทางบก ทางน้ํา) และกระบวนการในการขนยายสินคา
3.3 การศึกษาและวิเคราะหโครงขายการเดินทางทางบกและทางน้ํา
3.4 แนวทางการพั ฒ นานโยบายและการใช ย านยนต ส มั ย ใหม สํ า หรั บ การขนส ง ในเขตเมื อ ง
(Urban Transportation) เพื่อความยั่งยืนและสิ่งแวดลอม
3.5 ระบบการจราจรอัจฉริยะเพื่อความประหยัด ปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (Intelligent Traffic
System for Save Safety and Environment)
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3.6 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโครงการการกอสรางระบบคมนาคมขนาดใหญ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานในปจจุบันและอนาคต รวมถึงผลกระทบ
จากปญหาการจราจรติดขัดในระยะการกอสรางระบบขนสงมวลชนหลายๆ โครงการพรอมๆ
กันในกรุงเทพฯ และจังหวัดทองเที่ยวตางๆ

ผลผลิต
1. องคความรูบนบริบทโซอุปทานของภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการบริการ เพื่อเตรียม
ความพรอมและสรางโอกาสในการแขงขันของประเทศ
2. แผนการและนโยบายเพื่อพัฒนาระบบโครงขายและระบบการขนสงที่สอดคลองตอปริมาณการขนส ง
สิ น ค า ปริ มาณการเดิ น ทาง ทั้ งที่ มีในปจ จุบัน และสามารถรองรับ ปริ มาณการขนสงและการเดิน ทาง
และความเปนเมืองในอนาคตที่รองรับสังคมผูสูงอายุ และเปนเมืองนาอยู นาทองเที่ยว มีการขนสงที่ใช
พลังงานสะอาด ระบบขนสงที่ยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3. รูปแบบของนวัต กรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศด านโลจิส ติ กส เพื่อการบริห ารจัด การโซ อุปทานที่ มี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย
4. กระบวนการเพิ่ มศั กยภาพบุ คลากรในภาคงานวิจัย และกระบวนการทําวิจัย ที่กอใหเกิดประสิทธิผล
ทั้งในดานการพัฒนาโจทยวิจัย ระบบการบริหารเงินเพื่อการวิจัย การขยายผลของงานวิจัยไปใชในทาง
ปฏิบัติ และการมีสวนรวมขององคกรหรือเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการบริหารจัดการงานวิจัย
ดานโลจิสติกสและโซอุปทาน
15. การศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหไดองคความรูจากงานวิจัยที่สามารถนําไปใชเปนนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให
ประสบผลสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม
2. เพื่อใหไดองคความรูตอยอดจากงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการนําไปขยายผลสูการปฏิบัติ
3. เพื่อใหไดระบบการจัดการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการระบบที่ดีมีประสิทธิผล ที่สามารถใชปฏิบัติ
ไดจริง และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ
4. เพื่ อ ให ไ ด แ นวทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพการทํ า งานอย า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษาของครูและผูบริหาร ซึ่งเปนผูรับผิดชอบดําเนินการตามนโยบายโดยตรง ไดมีมาตรฐานทัดเทียม
นานาชาติ
5. เพื่อใหไดรูปแบบการวิจัยการศึกษาระดับประเทศ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยการศึกษาและสรางนักวิจัย
การศึกษารุนใหมของไทย ใหมีมาตรฐานทัดเทียมการวิจัยสากล และใชประโยชนในทางปฏิบัติไดจริง
6. การวิ จั ย เพื่ อสร า งแนวทางหรื อ มาตรการในการจูง ใจใหภ าคเอกชนมีสว นรว มในการพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา
กรอบวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาของไทย แผนงานวิจัย (research plan) ขนาดใหญที่มุงวิจัย และ
พัฒนาระบบการศึกษา
1.1 ระบบการจั ด การศึ ก ษาที่ เ น น ความเชื่ อ มโยงการจั ด การศึ ก ษาระหว า งระดั บ การศึ ก ษา
(การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา)
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1.2

ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่เนนความเชื่อมโยงการจัดการศึกษาระหวางรูปแบบการจัด
การศึกษา (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย)
1.3 ระบบการบริ ห ารจั ด การด า นการนํ า นโยบายการศึ ก ษาจากหน ว ยงานระดั บ นโยบายสู
การปฏิบัติในเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษา (สกศ. สพฐ. กทม. การบริหารจัดการสวน
ทองถิ่น สกอ. และหนวยงานที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง)
1.4 ระบบการบริหารจัดการของหนวยงาน/สถานศึกษาที่เกี่ยวของเพื่อตอบสนองตอนโยบายของ
รัฐบาล และการบริหารจัดการเพื่อรองรับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบาย
1.5 ระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ
1.6 ระบบธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
1.7 ระบบกฎหมายการศึกษา ระเบียบขอบังคับสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
1.8 ระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลดานความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อสรางชุมชนหรือ
สังคมที่เขมแข็ง
1.9 ระบบการจัดสรรและจัดการงบประมาณการศึกษาที่เปนธรรมและเหมาะสม และใหผลตอบแทน
ที่คุมคา
1.10 ระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษาของผูเกี่ยวของทุกภาคสวน เพื่อเตรียมความพรอมของ
เด็กวัยอนุบาลหรือวัยเด็กเล็ก
1.11 ระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของผูเกี่ยวของทุกภาคสวน
1.12 นโยบายหรือกลยุทธการจัดการศึกษาของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการรองรับอัตราการลดลง
ของประชากรวัยเรียนในแตละระดับการศึกษา
2. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพครู ผูบริหาร และบุคลาการทางการศึกษา แผนงานวิจัย (research plan)
ขนาดใหญที่มุงวิจัยและพัฒนาระบบการพัฒนาครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ระบบการผลิตครูของสถาบันการผลิตครูในยุคดิจิทัล
2.2 ระบบการพัฒนาครูเพื่อรองรับการจัดการเรียนรูในยุคดิจิทัล
2.3 ระบบการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบ ริหารเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดการศึกษาสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.4 การพั ฒ นาสมรรถนะการสรางเครือขายการเรีย นรูร ะหวางครู ผูบ ริห าร และบุคลากรทาง
การศึกษาหรือระหวางหนวยงานหรือทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
2.5 ระบบการบริ ห ารจั ดการเพื่ อสงเสริมการจัดการศึก ษาแบบบูร ณาการของหนว ยงานระดั บ
นโยบาย (สกศ. สพฐ. กทม. การบริหารจัดการสวนทองถิ่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกอ.
และหนวยงานที่จัดการศึกษา)
3. การวิจัยและพัฒนาระบบ นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการสนับสนุนการเรียนรู การบริหาร
และการบริการศึกษา แผนงานวิจัย (research plan) ที่มุงวิจัยและพัฒนาระบบการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการสนับสนุนการเรียนรูหรือการบริหาร การบริการศึกษา
3.1 ระบบการสงเสริมการผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษาระดับชาติ
3.2 การพัฒนาบุคลากรดานการผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
3.3 การพัฒนาเครือขายการผลิตและการใชสื่อ นวัตกรรมการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
3.4 การพัฒนาสภาพแวดลอมในสังคมแหงการเรียนรูยุคใหม
3.5 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการสําหรับการบริหารจัดการศึกษาของ
หนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ
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3.6 การพัฒนาระบบการเทียบโอนหนวยกิตและผลการเรียน
3.7 การปฏิรปู ระบบการทดสอบระดับชาติโดยใชเทคโนโลยี
4. การวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเขารวมประชาคมอาเซียน แผนงานวิจัย (research
plan) ขนาดใหญที่มุงวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา (educational provision) มุงเนนการเรียนรูขาม
วัฒนธรรม
4.1 การปฏิรูปการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเรียนรูขามวัฒนธรรม
4.2 การพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะขามวัฒนธรรมของผูเรียน
4.3 การพัฒนารูปแบบ/วิธีการทางการศึกษา เพื่อพัฒนาความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกแก
ผูเรียน
5. การปฏิรูปการเรียนรูเพื่อผูเรียน แผนงานวิจัย (research plan) ที่มุงวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปการเรียนรู
เพื่อสรางคุณลักษณะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21/การเรียนรูยุคดิจิทัล
5.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูหรือการบริหารจัดการศึกษาโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ทุกระดับและประเภทของการศึกษา
5.2 การจั ดการศึ กษาเพื่อพั ฒ นาทัก ษะผูเรีย นรู ในศตวรรษที่ 21/การเรีย นรูในยุคดิจิทัล (เชน
การเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการคิด การรูสารสนเทศ ทักษะเทคโนโลยี ทักษะภาษาตางประเทศ
ฯลฯ)
5.3 การจัดการศึกษาโดยใชแนวคิด STEM
5.4 การสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัล
5.5 การพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมการเรียนรูแบบใหมที่พัฒนาผูเรียนแบบองครวม ทั้งสมรรถนะ
การเรียนรู การมีคานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค
5.6 การศึกษาประสาทวิทยาศาสตร (neuroscience) กับการเรียนรูของผูเรียน
คําชี้แจงเพิ่มเติม
แผนงานวิจัยขนาดใหญ เปนงานวิจัยที่เปนความรวมมือในการทําวิจัย ที่ตองใชนักวิจัยจากหลากหลาย
สาขา หลายหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนั้นมาทํางานรวมกัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่สมบูรณเปน package
ที่มีหนวยงานที่รวมมือกันนําไปใชไดทันทีในหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนั้น
ผลผลิต
1. ไดรายงานแผนงานวิจัย การศึกษาขนาดใหญ ฉบั บรางที่จัด ทํ า ตามกรอบการวิจัย การศึกษา ประจําป
๒๕60-2561 ซึ่งมีลักษณะเปนแผนงานวิจัยระดับมหภาค ไมนอยกวา 5 แผนงาน
2. ไดนโยบายการพัฒนาระบบการศึกษาตามกรอบการวิจัยการศึกษา ประจําป 2560-2561 ฉบับราง
ไมนอยกวา 5 ชุด
3. มีนักวิจัยการศึกษาเขารวมโครงการและไดมีสวนรับการพัฒนาศักยภาพ ดังนี้ นักวิจัยการศึกษารุนใหม
ไม น อ ยกว า 20 คน นั ก วิ จั ย ข า มสาขาสู ส าขาการศึ ก ษาไม น อ ยกว า 10 คน มี ห น ว ยงานการศึ กษา
ทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมโครงการวิจัยไมนอยกวา 15 หนวยงาน และประชาชนรวมทั้งผูเกี่ยวของกับ
การวิจัยไมนอยกวา 5,000 คน และ
4. ไดเครื่องมือวัดตัวแปรทางการศึกษาที่มีการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพระดับชาติจนมีมาตรฐานสูง
ไมนอยกวา 20 ชุด และไดชุดฝกอบรม แผนงาน/คูมือ/แนวปฏิบัติที่สรางตามหลักทฤษฎีและผานการ
ทดลองใชจริง อยางนอย 10 ชุด
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16. การแพทยและสาธารณสุข
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหไดแนวทางในการควบคุม การปองกันและการรักษาโรคไตเรื้อรังใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ
ลดผูปวยรายใหม ชะลอการเสื่อมของไต การดูแลรักษาไตวายระยะสุดทายที่มีประสิทธิภาพและคุมทุน
2. เพื่อใหไดขอมูลระบาดวิทยา สาเหตุ ปจจัยสนับสนุน และการดําเนินโรคไตเรื้อรัง วัณโรค และโรคติดเชื้อ
อุบัติใหมอุบัติซ้ํา เพื่อนําไปสูการควบคุมและลดอุบัติการณของโรค
3. เพื่อใหไดแนวทางการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่จะนําไปสูการดูแลสุขภาพ และลด
การเจ็บปวยจากโรคไตเรื้อรังและวัณโรค
4. เพื่อใหไดองคความรูดานโรคไตเรื้อรัง วัณโรค และโรคติดเชื้ออุบัติใหมอุบัติซ้ําที่สามารถนําไปใชประโยชน
ตอไปไดทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ
กรอบวิจัย
1. การวิจัยดานโรคที่ไมติดตอเรื้อรัง
กรอบวิจัยปงบประมาณ 2560 จะมุงเนนเรื่องโรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease: CKD) เนื่องจาก
สถานการณโรคไตเรื้อรังของประเทศและของเขตสุขภาพ เห็นไดวาโรคไตเปนภัยคุกคามตอสุขภาพ ปจจุบันคน
ไทยทั้งประเทศ ปวยเปนโรคไตเรื้อรัง ประมาณ 8 ลานคน ในจํานวนนี้เปนผูปวยโรคไตระยะสุดทายที่ตองรับ
การบําบัดทดแทนไต ดวยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ลางไตทางหนาทองและปลูกถายไต ถึง 70,000 คน
มีผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย ที่รอเปลี่ยนไตถึง 40,000 ราย ขณะที่การปลูกถายไตสามารถทําไดเพียงป
ละ 400 รายเทานั้นเนื่องจากขาดแคลนผูบริจาคไต ซึ่งการรักษาโรคไตเรื้อรังโดยการบําบัดทดแทนไต ตองใช
ระยะเวลานานหรือตลอดชีวิตของผูปวย ทําใหเปนภาระคาใชจายของครอบครัว และในแตละปรัฐตองสูญเสีย
งบประมาณในการรั ก ษาผู ป ว ยโดยบํ า บั ด ทดแทนไต มากกว า 3,000 ล า นบาทต อ ป หรื อ เฉลี่ ย รายละ
250,000 บาทต อป จากสถานการณ ดังกลาว จําเปน ตองมีองคความรูห รืองานวิจัย เพื่อพัฒ นาขอเสนอ
เชิงนโยบายใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อลด
โรคไตเรื้อรัง โดยกรอบการวิจัยป 2560 จะมุงเปาเพื่อใหมีผลงานวิจัยสําหรับการพัฒนาและประเมิน service
model เพื่อการปองกัน คนหาจากระยะเริ่มแรก ดูแลรักษา ชะลอการเสื่อมของไต และสงเสริมบริการทดแทน
ไตวายระยะสุดทาย เชน
1. วิจัยเพื่อปองกันโรคไตเรื้อรัง
2. วิจัยเพื่อใหการแพทย ระบบการบริการสาธารณสุขสามารถวินิจฉัยโรคไตเรื้อรังไดตั้งแตเนิ่นๆ
3. วิจัยเพื่อใหคนไทยที่เปนโรคไตเรื้อรังสามารถเขาถึงการเปลี่ยนถายไตไดอยางคุมทุนและทั่วถึง
4. วิจัยเพื่อสรางระบบการใหบริการดูแลรักษาผูปวยไตเรื้อรังอยางครบวงจรและคุมทุน
5. วิจัยเพื่อสรางระบบการมีสวนรวมของภาคสังคม ครอบครัว ชุมชน และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
6. วิจัยเพื่อใหการลางไตทางหนาทองมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
2. การวิจัยดานโรคติดเชื้อ
2.1 การวิจัยดานโรคติดเชื้อที่ยังคงเปนปญหาของประเทศ
2.1.1 ใหความสําคัญกับวัณโรค และวัณโรคดื้อยาซึ่งยังเปนปญหาของประเทศทั้งในดาน
การตรวจวินิจฉัยที่แมนยําและรวดเร็วกวาเดิม และการตรวจวินิจฉัยรูปแบบใหม และ
การควบคุม การปองกันหรือการรักษา
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2.1.2 งานวิจัยเพื่อหาปจจัยสําคัญในการลดอุบัติการณและควบคุมวัณโรคใหมีประสิทธิภาพ
ของหนวยบริการในทุกระบบ (ระดับโรงพยาบาลชุมชน และจังหวัด)
2.2 การวิจัยดานโรคติดเชื้ออุบัติใหมอุบัติซ้ํา
โรคที่มีอุบัติการณและมีการระบาดในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคที่มีการติดตอจากสัตว
สูคนและจากคนสูสัตว รวมถึงพาหะนําโรค และการศึกษาวงจรชีวิตการอพยพของพาหะนําโรค
โดยมีเปาหมายการวิจัยเพื่อนําไปสูความเขาใจปจจัยและสาเหตุที่กอใหเกิดการอุบัติของโรค ระบาด
วิ ทยา กลไกการเกิ ดและการดํ า เนิน โรค การพัฒ นาวิธีการตรวจวินิจ ฉัย เพื่อการควบคุมและลด
การระบาดของโรคใหทันทวงที ลดการสูญเสีย และการวิจัยเพื่อการดูแล/รักษาผูปวย รวมถึงวิจัย
วิธีการตรวจวินิจฉัยเพื่อควบคุมและลดการระบาดของโรคใหทันทวงที
ผลผลิต
1. ไดนวัตกรรมหรือองคความรูที่เนนการปองกัน และรักษาโรคไตเรื้อรัง วัณโรคและโรคติดเชื้ออุบัติใหม
อุบัติซ้ําที่เปนปญหาสําคัญของประเทศ ทั้งระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
- แนวทางเวชปฏิ บั ติ (Clinical practice guidelines) ที่ ส ามารถนํ าไปใช ป ฏิ บั ติ ได จ ริ งภายใน
ประเทศอยางเปนรูปธรรม (Implementation) และเปนมาตรฐานสากล
- วิธีการและหลักเกณฑ (criteria) สําหรับใชพยากรณการเกิดโรค
2. ไดแนวทางการปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสรางเสริมสุขภาพ และควบคุมปองกันโรคไตเรื้อรัง
และวัณโรค
3. ไดวิธีการรักษาในรูปแบบใหมที่ตรงตามพยาธิกําเนิด และการดําเนินโรคไตเรื้อรัง วัณโรคและโรคติดเชื้อ
อุบัติใหมอุบัติซ้ําที่เหมาะสมกับประชาชนไทย
4. ได ขอมู ล และองค ความรู ดา นโรคไตเรื้ อรั ง วัณโรคและโรคติด เชื้ อ อุบั ติใหม อุ บัติ ซ้ํา ที่ส ามารถนํ า ไปสู
การปรับเปลี่ยนนโยบาย การรักษา และการใหบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
17. ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการรวมลงทุนในภาคเศรษฐกิจตางๆ ระหวางประเทศไทยกับประเทศอาเซียน
อื่น รวมถึงการรวมลงทุนในอุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม
2. เพื่อทําความเขาใจความเปนมา รูปแบบการดําเนินงาน และความสําเร็จหรือลมเหลวของกองทุนตางๆ ที่มี
บทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจ และสังคมทั้งในประเทศตนทางในอาเซียนและประเทศปลายทาง
3. เพื่อศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ และการบริหารจัดการแรงงานขามชาติของประเทศอาเซียนอื่น โดยเฉพาะ
สิงคโปร บรูไน และมาเลเซีย ซึ่งเปนประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูง และการนําเขาแรงงานตางดาว
4. เพื่อศึกษาเชิงนโยบายและมาตรการแนวทางการบริหารจัดการดานการแพทยและสาธารณสุขเพื่อรองรับ
แรงงานตางดาว
5. เพื่อศึกษาโอกาสและความรว มมื อทางการศึกษาระหวางประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซีย นอื่น
ที่จะเปนประโยชนตอการยกระดับคุณภาพของทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย
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กรอบวิจัย
1. เศรษฐกิจการคาการลงทุน
1.1 การศึกษาโอกาสและความเปนไปไดในการรวมลงทุนระหวางประเทศไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียนและอาเซียนบวกหนึ่ง
1.2 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ บทบาท และผลกระทบของกองทุนสําคัญของประเทศสมาชิก
อาเซียน เชน เทมาเส็ก คาซานา เฟลดา ตะบุงฮัจย เพื่อนํามาปรับใชในการสงเสริมผูประกอบการ
ของไทย
2. กฎหมายและการบริหาร
2.1 แนวทางการบริหารจัดการในการนําเขาแรงงานขามชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะ
สิงคโปร บรูไน และมาเลเซีย
3. สังคม
3.1 การศึกษาเชิงนโยบายและหามาตรการแนวทางการบริหารจัดการในการรับมือของประเทศไทย
ดานการแพทยและสาธารณสุขเพื่อรองรับแรงงานตางดาวที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเขาสูประเทศ
4. การศึกษา
4.1 ศึกษาจุดแข็งและจุดออนของระบบการศึกษาระหวางประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน
อื่นเพื่อแสวงหาโอกาสที่จะรวมมือกัน
ผลผลิต
1. ไดแนวทางการสรางความรวมมือดานการลงทุนระหวางประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น เพื่อ
เพิ่มโอกาสทางการคา/การลงทุนในภาคเศรษฐกิจตางๆ รวมถึงการรวมลงทุนในอุตสาหกรรมฮาลาล และ
การเงินอิสลาม
2. ไดแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับความเปนมา รูปแบบการดําเนินงาน รวมถึงความสําเร็จ/ความลมเหลว
ของกองทุนตางๆ ที่มีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศตนทางในอาเซียนและประเทศ
ปลายทาง ซึ่งอาจเปนประโยชนตอประเทศไทยในการกําหนดนโยบายเชิงรุกและเชิงรับ
3. ไดแนวทางการแกปญหาและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย/กฎระเบียบ และการบริหารจัดการแรงงาน
ขามชาติของสิงคโปร บรูไน และมาเลเซีย ที่จะเปนประโยชนตอประเทศไทย ในการนําเขาแรงงานตางดาว
4. ไดแนวทางเชิ งนโยบายและมาตรการต างๆ ในการบริหารจัดการทางดานการแพทย และสาธารณสุ ข
เพื่อรองรับปญหาแรงงานตางดาวในประเทศไทย
5. เห็นโอกาส/แนวทางความรวมมือทางดานการศึกษาระหวางประเทศไทยกับประเทศอาเซียนอื่น ที่จะเปน
ประโยชนตอการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการศึกษาภายในประเทศไทย เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย
18. การบริหารจัดการการทองเที่ยว
วัตถุประสงค
การวิ จั ยเพื่ อสร างองค ความรู เพื่ อใช ในการพั ฒนาการท องเที่ ยวไทยสู ความยั่ งยื น สร างสมดุ ลระหว าง
การรักษาตนทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมกับการสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยว ชวยลดความเหลื่อมล้ํา
กระจายรายไดอยางเปนธรรม โดยอาศัยการสรางกลไกเครือขายการวิจัยตามแนวคิดประชารัฐ รวมทั้งการวิจัย
การท อ งเที่ ย วเชิ ง บู ร ณาการศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ ง กลไกการนํ า ผลงานวิ จั ย ไปใช ป ระโยชน เพื่ อ ยกระดั บ
ขีดความสามารถทางการแขงขันของการทองเที่ยวไทยในเวทีระดับนานาชาติ โดยเนนการเชื่อมโยงการทองเที่ยว
ในบริบทสากล
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กรอบวิจัย
1. กรอบการวิ จั ยเพื่ อสร า งกลไกการบริ หารจัด การงานวิจั ยการท องเที่ย วสูการนํา ผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน
ประเด็นวิจัย
1.1 การเชื่อมโยงผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนในการพัฒนาการทองเที่ยว
1.2 การจัดการภาคีเครือขายดานการบริหารจัดการงานวิจัยการทองเที่ยวสูการใชประโยชน
1.3 ระบบสนับสนุนกลไกในการขับเคลื่อนการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน (เชน ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ ฯลฯ
1.4 โครงสรางการทํางานเชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนการวิจัยไปสูการใชประโยชนในทุกระดับ
2. กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาฐานทรัพยากรทางการทองเที่ยวโดยการใชพื้นที่เปนตัวตั้ง
ประเด็นวิจัย
2.1 การทองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT)
2.1.1 การค น หากลุ ม ตล าดเป า หมายของ CBT ในกลุ ม นั ก ท อ งเที่ ย ว ช าว ไทย
และชาวตางประเทศ
2.1.2 การพั ฒ นาตั ว ชี้วัดและเกณฑการประเมินความสุขชุมชนและนักทองเที่ย วในการ
บริหารจัดการ CBT
2.1.3 กระบวนการการกระจายรายไดจาก CBT สูร ะบบเศรษฐกิจฐานราก
2.2 MICE
2.2.1 การศึกษาศักยภาพและความพรอมของประเทศไทยในการเปน MICE Destination
(อุ ต สาหกรรมไทยที่ โ ดดเด น และ/หรื อ ได รั บ การสนั บ สนุ น ตามนโยบายรั ฐ บาล
และตามพื้นที่/จังหวัด ที่พรอมเปนจุดหมายการจัดประชุมและแสดงสินคา)
2.2.2 การจัดการเสนทางเรียนรูเชื่อมโยง Pre/Post Tour สําหรับกลุมผูเขารวมประชุมและ
ผูติดตาม
2.3 อัตลักษณของฐานทรัพยากรทางการทองเที่ยว
2.3.1 การสื่อความหมายทางการทองเที่ยว
2.3.2 การคัดกรองผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว
2.3.3 การสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว
2.4 การทองเที่ยวในเขตเมือง
2.4.1 การกําหนดตําแหนงทางการตลาดและการสรางแบรนดใหกับเมือง (City Positioning
& Branding)
2.4.2 การออกแบบเมื อง การวางผังเมือง และการแบ งเขตการใชประโยชน พื้น ที่ (City
Zoning & Design)
2.4.3 สุนทรียะของเมืองเพื่อสงเสริมการเปนเมืองทองเที่ยว
2.4.4 การทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางเมือง (Two Destinations One Kingdom)
2.5 การทองเที่ยวเชิงกีฬา
2.5.1 การค น หาและการวิ เ คราะห ศั ก ยภาพความพร อ มของพื้ น ที่ / บุ ค ลากร/กิ จ กรรม
เพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงกีฬา
2.5.2 ระบบบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงกีฬา
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2.6 นักทองเที่ยวผูสูงอายุและคนพิการ
2.6.1 การตลาดนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทย และชาวตางชาติ
2.6.2 นโยบายการทองเที่ยวในกลุมผูสูงอายุ
2.6.3 การออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design) กับการพัฒนาการทองเที่ยว
2.7 นักทองเที่ยวชาวจีน
2.7.1 การบริหารจัดการการกระจายตัวของนักทองเที่ยวชาวจีน
2.7.2 การสรางความเขาใจขามวัฒนธรรม
2.7.3 การเตรียมการรองรับนักทองเที่ยวชาวจีน
3. กรอบการวิจัยเพื่อการจัดการการตลาดการทองเที่ยวบนฐานอัตลักษณและพลวัตการทองเที่ยวโลก
ประเด็นวิจัย
3.1 การคนหาและจัดการตลาดนักทองเที่ยวตางประเทศรายไดสูงและคุณภาพสูง
3.2 การกระจายความเสี่ยงในการพึ่งพานักทองเที่ยวชาวตางประทศ
3.3 การตลาด CBT/นักทองเที่ยวชาวไทย/นักทองเที่ยวมุสลิม/องคกร/กลุมแสวงบุญ/กลุมกีฬา
3.4 การตลาดแบบปากตอปาก (Word of Mouth)
3.5 การตลาด Event & Festival เพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวของประเทศไทย
3.6 การสรางแบรนดการทองเที่ยวในระดับภูมิภาคอินโดจีนที่เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวไทย
3.7 การสรางแบรนดการตลาดที่เจาะกลุมนักทองเที่ยวระดับสูง
4. กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสูมาตรฐานดานคุณภาพ
ประเด็นวิจัย
4.1 การพั ฒ นาและเสริ ม สร า งทั ศ นคติ แ ละจิ ต สํ า นึ ก แก ภ าคี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การท อ งเที่ ย ว อาทิ
หนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ ชุมชน และเยาวชน
4.2 ทักษะการบริการ การสื่อสาร และการประชาสัมพันธในพื้นที่ทองเที่ยว อาทิ ผูใหบริการ ผูนํา
และเจาหนาที่ภาครัฐ
4.3 อุปสงค และอุปทาน แรงงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวปญหาและขอเสนอแนะ
4.4 การพัฒนาผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
5. กรอบการวิจัยเพื่อแกไขปญหาการทองเที่ยวเชิงประเด็น
ประเด็นวิจัย
5.1 ระบบการประเมินผลกระทบการทองเที่ยว (เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม)
5.2 มาตรฐานและการจัดการความปลอดภัยในการทองเที่ยว
5.3 ความสามารถในการรองรั บ ทางการท อ งเที่ ย วของแหล ง ท อ งเที่ ย ว (Tourism Carrying
Capacity)
5.4 Sharing Economy ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
5.5 การประเมินรายไดรั่วไหลทางการทองเที่ยว (Tourism Leakage)
5.6 ภาษีนักทองเที่ยว (Tourist Taxes)
5.7 มาตรฐานการบิน
5.8 แนวทางการจัดเก็บรายไดเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว
6. กรอบการวิจัยเพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยวไทยกับภูมิภาคอื่น
ประเด็นวิจัย
6.1 การทองเที่ยวแบบจับจายใชสอย (Shopping Tourism)
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6.2 การทองเที่ยวเชิงการแพทยและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical, Health and Wellness
Tourism)
6.3 การเชื่อมโยงวัฒนธรรมดวยการทองเที่ยวในกลุมประชาคมอาเซียน
6.4 การเชื่อมโยง Logistic การทองเที่ยวระหวางประเทศ (เชน ขอตกลงทางการเดินรถ การบังคับ
ใชกฎหมาย)
6.5 การเปนจุดหมายปลายทางชวงสุดสัปดาห (Thailand as a Weekend Destination)
ขอบเขตและระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยตองเปนการวิจัยรวมสาขาที่เปนแผนงานวิจัย และบูรณาการกับศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยเนน
วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งหนวยงานผูใหทุน ผูใชประโยชนจากงานวิจัย และ
นักวิจัย หรือเปนงานวิจัยที่ตอยอดและขยายผลจากแผนงานวิจัยมุงเปาดานการบริหารจัดการการทองเที่ยว
ซึ่งมีผลกระทบตอการพัฒนาการทองเที่ยวของไทยอยางชัดเจน และเปนงานวิจัยที่สามารถแสดงใหเห็นถึง
ประโยชนที่ชัดเจนตอการพัฒนาการทองเที่ยวในมิติของการลดความเหลื่อมล้ํา กระจายรายไดอยางเปนธรรม
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหรือชุมชนได
ขอบเขตดานพื้นที่ที่สนับสนุน (Area-Based)
เนนใหการสนับสนุนทุนวิจัยและดําเนินการวิจัยในพื้นที่ทองเที่ยวหลัก ไดแก
1. เขตพัฒนาการทองเที่ยว 8 เขต
1.1 เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง
ลําพูน และพะเยา
1.2 เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารธรรมอีสานใต ไดแก จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
1.3 เขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเลตะวันออก (Active Beach) ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง
จันทบุรี และตราด
1.4 เขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก (Royal Coast) ไดแก จังหวัดเพชรบุรี ประจวบ
คีรีขันธ ชุมพร และระนอง
1.5 เขตพัฒนาการทองเที่ยวอันดามัน ไดแก จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล
1.6 เขตพัฒนาการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมน้ําเจาพระยาตอนกลาง ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อางทอง สิงหบุรี นนทบุรี และปทุมธานี
1.7 เขตพัฒนาการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมน้ําโขง ไดแก จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม
และมุกดาหาร
1.8 เขตพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วมรดกโลกด า นวั ฒ นธรรม ได แ ก จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย พิ ษ ณุ โ ลก
กําแพงเพชร ตาก
2. พื้นที่ที่มีศักยภาพทางการทองเที่ยวสูง คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองทองเที่ยวตามแนวทาง
การตลาดของการท องเที่ยวแหงประเทศไทย ไดแก 12 เมืองตองหามพลาด และ 12 เมือง
ต องห ามพลาด plus และเมื อง MICE City (เชียงใหม พัทยา ภูเก็ต ขอนแกน) รวมถึงเมือง
เป าหมายที่ พร อ มยกระดั บ เป น MICE City ในอนาคต (อุ ดรธานี เชี ย งราย ระยอง สงขลา
สุราษฎรธานี)
3. พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต ไดแก สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส
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ผลผลิต
1. การวิ จั ย เพื่ อสร า งกลไกการบริ ห ารจั ดการงานวิจัย การท องเที่ย วสูการนํ าผลงานวิจัย ไปใชป ระโยชน
อยางนอย 2 เรื่อง
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาฐานทรัพยากรทางการทองเที่ยวโดยการใชพื้นที่เปนตัวตั้ง อยางนอย 5 เรื่อง
3. การวิจัยเพื่อการจัดการการตลาดการทองเที่ยวบนฐานอัตลักษณและพลวัตการทองเที่ยวโลก อยางนอย
3 เรื่อง
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสูมาตรฐานดานคุณภาพ อยางนอย 2 เรื่อง
5. การวิจัยเพื่อแกไขปญหาการทองเที่ยวเชิงประเด็น อยางนอย 2 เรื่อง
6. การวิจัยเพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยวไทยกับภูมิภาคอื่น อยางนอย 3 เรื่อง
หมายเหตุ : นักวิจัยสามารถเลือกหรือบูรณาการประเด็นวิจัยในแตละกรอบวิจัยได ทั้งนี้ผลการวิจัยตอง
ตอบวัตถุประสงคของการวิจัย
19. มนุษยศาสตร
วัตถุประสงค
1. สรางความรูดานมนุษยศาสตรที่เสริมสรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทย
2. สรางความรูดานมนุษยศาสตรที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของสังคมไทย
3. สรางสรรควรรณกรรม เพื่อพัฒนาคนไทยใหมีความรับผิดชอบตอสังคม
กรอบวิจัย
1. มนุษยศาสตรเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองดี
การนําวรรณกรรม ศิลปะ ความเชื่อ ตํานาน หลักธรรมในศาสนาและคติชน วิถีชีวิตของคนในอดีตและ
สังคมรวมสมัย มาวิเคราะห วิพากษ เพื่อสังเคราะหใหไดแนวคิด ซึ่งเอื้อตอการพัฒนาจิตสํานึกการเปนพลเมืองดี
โดยอาจใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคนตอไปดวย
2. มนุษยศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
การนําประวัติศาสตร วรรณกรรม ศิลปกรรม ภาษา ปรัชญา ความเชื่อ หลักธรรมในศาสนาและคติชน
วิถีชีวิต มาวิเคราะห สังเคราะห เพื่อใหไดแนวคิด ซึ่งเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
3. การพัฒนาวรรณกรรมสรางสรรค เพื่อพัฒนาคนไทยที่มีความรับผิดชอบ
การเสนอประเด็นปญหาของสังคมไทยรวมสมัย นํามาวิเคราะหสังเคราะห เพื่อใหไดแนวคิดและนํ ามา
สรางวรรณกรรมที่สะทอนปญหาและแนวทางแกปญหาดังกลาว เพื่อสรางคนไทยที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
ผลผลิต
1. องคความรูและ/หรือผลผลิตที่เปน รูปแบบจากการศึ กษากระบวนการดานมนุ ษยศาสตร ที่จะนําไปสู
การสรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองที่ดี หรือขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคน
2. องค ความรู และ/หรื อผลผลิ ตที่ เ ป น รู ป แบบจากการศึ กษากระบวนการดานมนุษยศาสตร ที่จ ะนําไป
สูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของสังคมไทย
3. วรรณกรรมที่สะทอนปญหาพรอมแนวทางแกไข ทําใหเกิดการพัฒนาความรับผิดชอบของคนไทยตอสังคม

48
20. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดที่มีมาตรฐานทางจิตพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม
และลั ก ษณะของสถานการณ ด า นจริ ย ธรรม ด า นความปลอดภั ย และสั น ติ สุ ข ด า นประชาธิ ป ไตย
ดานครอบครัว และลักษณะการดํารงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใชในการวิจัย คัดเลือก และ
ประเมินบุคคล
๒. เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับสาเหตุและผลของจิตและพฤติกรรม จริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข
การศึกษาจุดกําเนิดของจิตและพฤติกรรมประชาธิปไตย ในครอบครัว โรงเรียน องคการ ชุมชนและสังคม
รวมทั้งองคความรูเกี่ยวกับสาเหตุและผลของพฤติกรรมครอบครัวไทย และการดํารงชีพตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เพื่อสรางและประเมินผลการใชชุดฝกอบรมพั ฒนาการเรีย นการสอน และสรางบรรยากาศทางสั งคม
ในครอบครัว โรงเรียน องคการ ศาสนา ชุมชน และสังคม ทางดานคุณธรรมจริยธรรม ความปลอดภัย
และสันติสุข การปองกันบรรเทาภัยธรรมชาติและการปองกันและรับมือกับภัยภิบัติ ทางดานประชาธิปไตย
และการดํารงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เพื่อสรางและประเมินหลักสูตร ตนแบบแนวทางปฏิบัติกิจกรรมและหรือชุดฝกอบรมพัฒนา และคูมือ
ปฏิบัติเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว การพัฒนาศักยภาพและทักษะใหแกพอแม ครูอาจารย
บุคลากร และผูปฏิบัติงานดานครอบครัว
กรอบวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ครอบครัว”
1.1 การวิจัยเพื่อสราง ตรวจสอบคุณภาพ และใชประโยชนเครื่องมือวัด และดัชนี ที่มีมาตรฐานสูง
เพื่อใชในการวิจัยและในโครงการที่เกี่ยวของกับจิตพฤติกรรมครอบครัว
1.2 การวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานตางๆ คือ
1.2.1 พฤติกรรมของครอบครัวไทย
1.2.2 เหตุและผลของพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลในครอบครัว
1.2.3 การสงเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงคของคนในครอบครัว
1.3 การวิจัยเพื่อสรางหลักสูตร แนวทางการสรางความเขมแข็ง ตนแบบกิจกรรม ตนแบบชุดฝกอบรม
พัฒนา และคูมือการปฏิบัติเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และพัฒนาจิตพฤติกรรม
ของบุคคลในครอบครัว การอบรมเลี่ยงดู การดูแลผูสูงอายุ ครอบครัวพอแมเลี้ยงเดี่ยวของสตรี
เยาวชนที่ขาดความพรอมในการตั้งครรภและมีบุตร และครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพิง เชน ครอบครัว
ที่ผูสูงอายุและเด็กตองดูแลกันและกัน ครอบครัวที่ตองดูแลผูปวยที่มีอาการทางจิต พฤติกรรม
และ/หรือ สติปญญา ครอบครัวที่มีสมาชิกออกมาเรรอนขอทานเปนอาชีพ รวมถึงการพั ฒนา
ศักยภาพและทักษะใหกับบุคลากรและผูปฏิบัติงานดานครอบครัว
1.4 การวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาจิตพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว
2. การวิ จั ย และพั ฒ นาจิ ต พฤติ ก รรม “การดํ า รงชี พ อย า งพอเพี ย งตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง”
2.1 การวิจัยเพื่ อสราง ตรวจสอบคุณภาพ และใชประโยชนเ ครื่ องมือวั ด และดัชนีทางจิต ดัชนี
พฤติกรรม และหรือ ดัชนีทางสังคมตางๆ ที่มีมาตรฐานสูง เพื่อใชในงานวิจัยและงานพัฒนา
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2.2 การวิจัยเพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับ
2.2.1 จิตพฤติกรรมในการดํารงชีวิตของคนไทยทุกชวงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเฉพาะเด็กวัยรุน คนไรที่พึ่ง เรรอน และบุคคลขอทาน
2.2.2 แรงจูงใจในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.3 การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในแตละชวงวัย
2.2.4 การลดความเปนวัตถุนิยม
2.3 การวิจัยเพื่อสรางหลักสูตร ตนแบบกิจกรรม ตนแบบชุดฝกอบรมพัฒนา และคูมือการปฏิบัติ
ในการพั ฒ นาบุ ค คลและชุ ม ชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง เพื่ อ พั ฒ นาจิ ต พฤติ ก รรมการดํ า รงชี พ
ตามหลั ก ปรั ช ญาของเเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยเฉพาะในกลุ ม เด็ ก วั ย รุ น วั ย ทํ า งานช ว งต น
กลุมสาขาอาชีพ แรงงานนอกระบบ รวมถึงกลุมบุคคลไรที่พึ่ง เรรอน บุคคลขอทาน
2.4 การวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร ตนแบบกิจกรรม ตนแบบชุดฝกอบรมพัฒนา
และคู มือการปฏิ บั ติในการพัฒนาจิตพฤติกรรมการดํารงชีพตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ประชาธิปไตย”
3.1 การวิจัยเพื่อสราง ตรวจสอบคุณภาพ และใชประโยชนเครื่องมือวัดและดัชนีที่มีมาตรฐานสูง
เพื่อใชในการวิจัยและในโครงการ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความเปนประชาธิปไตยในระดับ
บุ ค คลและกลุ ม คน เช น ประชาธิ ป ไตยในครอบครั ว ในชั้ น เรี ย นและโรงเรี ย น ในองค การ
และประชาธิปไตยในชุมชนและสังคม
3.2 การวิจัยเพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับ
3.2.1 จิตพฤติกรรมประชาธิปไตยในแตละชวงชีวิต
3.2.2 จิตพฤติกรรมการเปนพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตย
3.2.3 จิตพฤติกรรมการนําเอาหลักการประชาธิปไตยมาใชในชีวิตประจําวัน
3.2.4 จิตพฤติกรรมประชาธิปไตยในแตละสถาบันทางสังคมและการนําไปใช
3.3 การวิจัยเพื่อสรางหลักสูตรตนแบบ กิจกรรมตนแบบ ชุดฝกอบรมพัฒนาและคูมือการปฏิบัติ
ในการพัฒนาความเปนประชาธิปไตยตั้งแตวัยเด็ก การมีสวนรวมในการตรวจสอบ และปองกัน
แกไขการทุจริต คอรรัปชั่น และประพฤติมิชอบในระดับตางๆ รวมถึงการใชสิทธิและเสรีภาพที่
เหมาะสม อาทิ การใชสิทธิเลือกตั้ง การแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
ชุมชน และการเมืองในระดับฐานราก
3.4 การวิ จั ย เพื่ อ ประเมิ น ผลโครงการพั ฒ นาจิ ต พฤติ ก รรมประชาธิ ป ไตย พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
และพัฒนาประชาสังคมประชาธิปไตยเพื่อการปรับปรุงโครงการใหเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ
4. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ความปลอดภัยและสันติสุข”
4.1 การวิจัยเพื่อสราง ตรวจสอบคุณภาพ และใชประโยชนเครื่องมือวัดและดัชนีที่มีมาตรฐานสูง
ทางดานพฤติกรรมศาสตรสําหรับใชในงานวิจัยและงานพัฒนาเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิต ทรัพยสินและความสงบสุขของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงในเขต
พื้นที่ชายแดน การดําเนินชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามวิถีอาเซียน
4.2 การวิจัยเพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับ
4.2.1 ความปลอดภัยในภาวะวิกฤต เชน ภาวะสูญเสียสิ่งที่รักหรือผิดหวัง การประสบภัย
พิบัติตางๆ การอยูในสถานการณความขัดแยง การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
และหลากหลายเชื้อชาติ
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4.2.2 การอยูรวมกันอยางสันติสุขและการแกปญหาหรือวิธีแกไขความขัดแยงอยางสันติวิธี
เชน
4.2.2.1 สถานการณถูกคุกคามดวยความรุนแรงแบบตางๆ ทั้งทางเพศ ทางกาย
ทางวาจา เด็ก สตรี ผูออนแอ ในพื้นที่ตางๆ สถานการณตางๆ ควรมี
พฤติกรรมอยางไรในการเผชิญกับความรุนแรงดวยความปลอดภัย และ
ผูที่แข็งแรง (เพียงพอที่จะใชความรุนแรงเขาตอบโต) ควรจะเผชิญกับ
การคุกคามอยางไรโดยไมใชความรุนแรง
4.2.2.2 ความรุนแรงของสื่อที่พยายามครอบงําใหผูบริโภคอยูใตอํานาจการชักจูง
และสรางความเชื่อตางๆ
4.3 การวิจัยเพื่อสราง รวมทั้งการนําไปทดลองใช และตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรตนแบบกิจกรรม
ตนแบบชุดฝกอบรมพัฒนาและคูมือการปฏิบัติเพื่อเสริมสรางความปลอดภัยแกตนเองและสังคม
ในประชาชนไทยที่เปนกลุมเปาหมายตางๆ เชน กรณีเผชิญภัยพิบัติทุกรูปแบบ การขับขี่อยาง
ปลอดภั ย ของวั ย รุ น และวั ย อื่ น ๆ การบริ โ ภคอย า งปลอดภั ย การคบเพื่ อ นอย า งปลอดภั ย
การหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทและ/หรือการใชความรุนแรงและสามารถแกปญหาดวยสันติวิธี
รวมถึงการสรางชุมชนตนแบบในการดําเนินชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามวิถี
อาเซียน ทั้งเขตชุมชนเมือง กลุมพาณิชยและบริการ กลุมอุตสาหกรรม ชุมชนชนบท และชุมชน
ชาวประมง
4.4 การวิ จั ย เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรและสภาวะเพื่ อ เพิ่ ม
ความปลอดภั ย ทางด า นต างๆ และ/หรื อ โครงการสร า งความมั่ น คงและสงบสุ ข ในกลุ มคน
ประเภทตางๆ ในสถานการณตางๆ
5. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “จริยธรรม”
5.1 การวิจัยเพื่ อสราง ตรวจสอบคุณภาพ และใชประโยชนเ ครื่ องมื อวั ด และดัชนีทางจิต ดัชนี
พฤติกรรม และ/หรือ ดัชนีทางสังคมตางๆ ที่มีมาตรฐานสูง เพื่อใชในงานวิจัยและงานพัฒนา
จริยธรรม
5.2 การวิจัยเพื่อสรางองคความรูในมิติตาง ๆ ไดแก
5.2.1 จริ ย ธรรม และพฤติ ก รรมจริ ย ธรรมของบุ ค คลในแต ล ะช ว งวั ย เช น การวิ จั ย
และพั ฒ นาคุ ณลั กษณะจิตใฝรูในวัย เด็กปฐมวัย การปลูกฝงจิตสํานึกความมีวินัย
ในตนเองของเด็กปฐมวัย ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุนไทยตอการเปลี่ยนแปลง
ทางด า นเทคโนโลยี การวิ จั ย และพั ฒ นาแนวทางจั ด การป ญ หาอั น เกิ ด จากการ
รวมกลุมของวัยรุน
5.2.2 จริ ย ธรรมในครอบครั ว องค ก าร และในสั ง คม เช น การสร า งความเข ม แข็ ง ของ
เยาวชนใหรักชาติ สืบสานวัฒนธรรมไทย
5.2.3 จริยธรรมเกี่ยวกับการทํางานในกลุมสาขาอาชีพตาง ๆ เชน การใชละครหรือรายการ
โทรทัศนเพื่อพัฒนาจิตใจของคนในสังคมไทย
5.3 การวิจัยเพื่อสรางและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร เครื่องมือ กระบวนการการขัดเกลาทางสังคม
แกประชาชนไทยในทุกชวงวัยเพื่อเสริมสรางวินัยตอตนเอง ครอบครัว และสังคม
5.4 การวิจัยการสื่อสารสาธารณะเพื่อเสริมสรางวินัยในทุกชวงวัยของประชากรไทย
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ผลผลิต
1. ได เ ครื่ องมื อวั ดที่ มีมาตรฐานสู ง เพื่ อใชวัดจิตพฤติกรรมของบุค คล ในดานจริย ธรรม ความปลอดภัย
และสั น ติ สุ ข ประชาธิ ป ไตย ครอบครั ว และการดํ า รงชี พ ตามหลั ก ปรั ช ญาชองเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และลักษณะของสถานการณในครอบครัว หัองเรียน โรงเรียน องคการ ชุมชนและสังคม และไดผลการใช
ประโยชนเครื่องมือวัดในการจําแนก และหรือ ประเมินเพื่อการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมของบุคคล
ในดานจริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และการดํารงชีพตามหลักปรัชญา
ชองเศรษฐกิจพอเพียง
2. ไดองคความรูใหมเกี่ยวกับการตอบคําถามสําคัญวา จะตองพัฒนาจิตพฤติกรรมที่สาเหตุอะไรบาง และ
มีวิธีการพัฒนาสาเหตุแตละประการอยางมีประสิทธิผลสูงอยางไรบาง เพื่อใชในการพัฒนาจิตพฤติกรรม
ของบุคคลในดานจริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และการดํารงชีพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีหลักวิชาการขั้นสูง เหมาะสมที่จะใชในการพัฒนาคนและสังคมไทย
3. ได ชุ ด ฝ ก อบรม หลั ก สู ต ร วิ ช า วิ ธี ป ฏิ บั ติ รู ป แบบการดํ า เนิ น การ และได ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
และประสิทธิผลของชุดฝกอบรม หลักสูตร วิชา วิธีปฏิบัติ รูปแบบการดําเนินการในการฝกอบรมพัฒนาจิต
พฤติกรรมของบุคคลในองคการที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาจิตพฤติกรรม
ของบุคคลในดานจริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และการดํารงชีพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอไป
ทั้งนี้มีขอกําหนดแนวทางการพิจารณาขอเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยที่มี
ลั ก ษณะดั งต อไปนี้ ก อนเป น อั น ดั บ แรก ประเด็น ที่ต ามมามีค วามสํา คั ญ มาก ผูเ สนอโครงการตอ งอ า น
และปฏิบัติตามใหไดมากที่สุด
1. ประเภทการวิจัย (research type) เปนการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม หรือการวิจัยเพื่อการพัฒนา
จิตพฤติกรรมแบบบู ร ณาการองค ความรูทางวิ ชาการ ดานพฤติกรรมศาสตร สังคมศาสตร การศึ กษา
จิตวิทยา และสังคมวิทยา มีการประมวลเอกสารที่ทันสมัยมีมาตรฐาน นําไปกําหนดสมมุติฐานวิจั ยที่ มี
ตัวแปรมากกวาสองตัว และมีนิยามปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัยชัดเจน ทั้งนี้อาจเปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ หรือการวิจัยผสมวิธี (mixed-method research) แบบการวิจัยเชิงปริมาณที่เสริมดวยการวิจัย
เชิงคุณภาพเพื่อใหเกิดประโยชนมากขึ้น ทั้งนี้ควรมีการบูรณาการทีมนักวิจัยจากภาคสวนที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยดวย
ทั้งนี้หากขอเสนอการวิจัยเปนประเภทการวิจัยเพื่อการพัฒนา ในการเสนอแผนงานหรือโครงการวิจัย
อาจเสนอเปนการวิจัยในปที่ 1 และเสนอเปนการพัฒนาในปตอไป แตการอนุมัติแผนงานหรือโครงการวิจัย
ในปตอไปขึ้นอยูกับผลการวิจัยในปที่ 1
2. รูปแบบการวิจัย (research approach) เปนแบบการวิจัยความสัมพันธเปรียบเทียบที่มีการควบคุมให
ตอบคําถามวิจัยไดอยางมีความตรงสูง (Validity) หรือแบบการวิจัยเชิงทดลองที่มีกลุมทดลองและกลุ ม
ควบคุม ซึ่งอาจมีทั้งกลุมควบคุ มที่มีการจัด กระทํา (Manipulation) ตัวแปรอื่นที่ไมใชตัวแปรอิสระใน
การวิจัย (Active Control Group) และกลุมควบคุมแบบไมมีการจัดกระทํา (Passive Control Group)
โดยมีตัวแปรจัดกระทําตั้งแต 2 ตัวแปรขึ้นไป หรือแบบการวิจัยความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีปจจัยเชิงเหตุ
หลายดาน และมีตัวแปรประเภทสงผานหรือตัวแปรสื่อ (mediating variables) และ/หรือ ตัวแปรกํากับ
(moderating variables) ที่ครอบคลุมตามทฤษฎี
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3. แบบการวิ จั ย (research design) และวิธีดําเนินการวิจัย (research method) มี มาตรฐานตามหลั ก
การวิจัย กลาวคือ
3.1 ดานการออกแบบการเลือกตัวอยางวิจัย ตองมีขนาดใหญแตไมใหญมากจนทําใหเกิดปญหาการ
มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (statistical significance) แต ข าดนั ย สํ า คั ญ ทางปฏิ บั ติ (practical
significance) และตั ว อย า งควรได ม าโดยการสุ ม รวมทั้ ง มี ก ารจั ด ตัว อย า งเข ากลุ มแบบสุม
(random assignment) ในการวิจัยเชิงทดลอง
3.2 ดานการออกแบบตัวแปรจัดกระทํา ตองสรางเทคโนโลยีใหมเพื่อการพัฒนา อันมีผลการวิจัย
รองรับสนับสนุนวาเปนประโยชนกับประชากรกลุมเปาหมายในการวิจัย และการออกแบบ
การสรางเครื่องมือ ตองมีการสรางเครื่องมือวัดใหมหลายชุด และมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานการ
วัดทางจิตมิติ
3.3 ดานการรวบรวมขอมูล มีการรวบรวมขอมูลเชิงประจักษ ที่มีวิธีการดําเนินงานชัดเจนใหได
ขอมูลที่มีคุณภาพ และ
3.4 ดานการวิเคราะหขอมูล ตองมีการตรวจสอบขอมูลวาไมผิดขอตกลงเบื้องตนของสถิติวิเคราะห
ใชสถิติวิเคราะหขั้นสูงมากกวาหนึ่งวิธี ที่สามารถใหผลสรุปตามวัตถุประสงคการวิจัยไดอยาง
ชัดเจน และมีการตีความผลการวิเคราะหขอมูลไดถูกตอง
4. ผลการวิ จั ย (research results) ได ผ ลการวิจัย ที่เปน ประโยชนทั้งดานการเพิ่มองคความรูใหมทาง
วิชาการ และทางปฏิบัติที่ประยุกตไดจริง และ/หรือมีผลการวิจัยที่นําไปสูการปรับปรุงแนวคิดทฤษฎีอัน
นําไปสูการปฏิบัติแนวใหม โดยอาจนําเสนอผลการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาตรวจสอบจากผูใชประโยชน
จากงานวิจัยและพัฒนา
21. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
วัตถุประสงค
1. เพื่ อสร า งกลไกในการดํ า เนิ น งานของหนว ยงานที่ เกี่ย วข องในการบริห ารจัด การภัย พิบัติท างดา นน้ํ า
ทั้งระดับประเทศ ระดับลุมแมน้ําและระดับพื้นที่ใหเปนเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพ
2. เพื่อกําหนดแนวทางในการฟนฟูระบบนิเวศและแหลงน้ํา รวมทั้งอนุรักษพื้นที่ตนน้ําอยางยั่งยืน
3. เพื่ อ หาแนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช น้ํ า ในด า นต า งๆ และสนั บ สนุ น วิ ธี ก ารใช น้ํ า อย า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4. เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากระบบขอมูลที่มีอยูแลวอยางมีประสิทธิภาพ
5. เพื่ อ ส ง เสริ ม ศั ก ยภาพและประสานความร ว มมื อ ของเครื อ ข า ยภาคประชาชนในระดั บ ต า งๆ ให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุด
ขอบเขตการวิจัย
1. Area based : มีการดําเนินการในพื้นที่ตัวอยางใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม โดยจะใหความสําคัญสําหรับ
พื้นที่ที่มีปญหาดานน้ําและมีความพรอมเพื่อดําเนินการวิจัย เชน องคความรูและขอมูลพื้นฐาน เครือขาย
นักวิจัยและภาคประชาชน (cofounding) เชน ในพื้นที่ลุมน้ําชีบน ฯลฯ
2. Issue based : ใหมีประเด็นหัวขอวิจัยที่ยังขาดความสมบูรณ ที่เกี่ยวของกับน้ําโดยจะสนับสนุนทั้งทีมวิจัย
ที่มีประสบการณและทีมวิจัยรุนใหม เชน การบริหารจัดการน้ําโดยไมใชโครงสรางนอกเขตชลประทาน
สมดุลน้ํานอกเขตชลประทาน การใชเทคนิค soft engineering ฯลฯ
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3. มีการสรุปบทเรียนพื้นที่ที่ประสบผลสําเร็จ (Best practices) เชน การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ทุงกุลา
รองไห การบริการจัดการน้ําของจังหวัดเพชรบูรณ ฯลฯ
4. ผลงานวิจัยที่ไดตองสามารถตอบสนองปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และ/หรือคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา
5. การดําเนินการศึ กษาวิจัย จะตองใหหนวยงานและผูมีส วนไดสว นเสี ย ของทุ กภาคที่เ กี่ยวของเขา มามี
สวนรวมดวย
กรอบวิจัย
1. การวิจัยพื้นฐานและตนน้ํา
1.1 มีผลลัพธของการพยากรณอากาศไมนอยกวา 36 ชั่วโมง รวมทั้งระยะปานกลาง และรายฤดู
ในรูปแบบของการประมาณปริมาณน้ําฝนและการคาดการณปริมาณน้ําฝน ((Quantitative
Precipitation Estimated-QPE)/ (Quantitative Precipitatic Forecast:QPF)) ในเชิ ง พื้ น ที่
รายละเอี ย ดสู ง โดยใช เ ทคนิ ค ใหม ๆ เช น ทางสถิ ติ เ ชิ ง พื้ น ที่ เทคนิ ค ทางพลวั ต เทคนิ ค
การบูรณาการขอมูลดวยระบบภูมิสารสนเทศ ฯลฯ
1.2 การปรับแตงผลลัพธจากแบบจําลองตางๆ (Bias Corrections)
1.3 การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับ earth system และการพยากรณคลื่นซัดฝงบริเวณน้ําตื้น
1.4 การวิจัยเรื่องวัฏจักรน้ํา น้ําทา น้ําใตดิน water table ฯลฯ
2. การบริหารความเสี่ยงจากน้ํา
2.1 การบริหารและจัดการน้ําฝนอยางมีประสิทธิภาพในดานตางๆ
2.2 การประเมินความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน สิ่งกอสรางที่มีผลกระทบตอ
การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ ทั้งกอนเกิด ระหวางเกิด และหลังเกิดภัยธรรมชาติ
2.3 การจั ด ทํ า ข อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ใ นรู ป แบบแผนที่ ร ายละเอี ย ดสู ง ของพื้ น ที่ วิ ก ฤต พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย
และเตรียมความพรอมในการรับมือความเสี่ยงจากภัยพิบัติดานน้ํา
2.4 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํานอกเขตชลประทาน
2.5 การดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนเพื่ อ บริ ห ารจั ด การน้ํ า แบบยื ด หยุ น โดยปรั บ ปฏิ ทิ น การปลู ก พื ช
ให ส อดคล องกั บ สภาพอากาศที่เปลี่ย นแปลงตามปริ มาณน้ําต น ทุน ที่มี อยู โดยเฉพาะพื้ น ที่
นอกเขตชลประทาน
2.6 การบริหารขอมูลเพื่อใชในการชวยเหลือและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติฯ
2.7 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในทุกดาน อาทิเชน อุปโภค บริโภค ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร
และประมง ฯลฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และเสริมสรางความมั่นคงดานน้ําให
มากขึ้น
2.8 การบริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความมั่นคง เชื่อมโยงกับการบริหารงานของภาครัฐ
3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
3.1 การสงเสริมศักยภาพเครือขายชุมชนทองถิ่น
3.2 การเสริมสรางความรวมมือ ความเขาใจรวมกันในการแกไขปญหาการบริหารจัดการน้ําเชิงพื้นที่
ดวยตนเอง
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ผลผลิต
1. ตัวอยาง ตนแบบที่ใชปฏิบัติในพื้นที่วิจัย
2. ขอเสนอแนะในการขยายตัวอยางตนแบบตามขอ 1 ไปสูพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมคลายคลึงและหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ
3. ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปสูการปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนในทองถิ่น มีความรูและความเขาใจ รวมทั้งมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการน้ําดานตางๆ ในพื้นที่ตัวอยาง
22. สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยในลักษณะเชิงบูรณาการแบบมุงเปาฯ รวมถึงภูมิปญญาทองถิ่นดานสิ่งแวดลอม
ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
2. เพื่อพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศ สําหรับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยางเปนระบบและยั่งยืน
3. เพื่ อ นํ า องค ค วามรู  เทคโนโลยี และนวั ต กรรมมาขั บ เคลื่ อ นการผลิ ต และการบริ โ ภคที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการยกระดับความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีใหกับผูบริโภค
4. เพื่อลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถคุมครองธํารงรักษาระบบนิเวศ ชนิด
พันธุ แหลงพันธุกรรมไวอยางยั่งยืน
5. เพื่อใหทุกภาคสวนเกิดความเขาใจ ตระหนักรู มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
กรอบวิจัย
ดานสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ ประกอบดวยเนื้อหาสาระที่มีความจําเปน
เรงดวนเพื่อนําผลการวิจัยไปประยุกตใชประโยชน และการอนุรักษโดยมีกรอบการวิจัยหลักดังนี้
1. วิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศอยางยั่งยืน รวมถึงชนิด
พันธุและพันธุกรรมที่มีผลตอชุมชนทองถิ่นและชุมชนเมืองเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 วิจัยพื้นฐานเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
โดยเฉพาะชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ฐานทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และการพึ่งพาอาศัยในระบบ
นิเวศ โดยการวิจัยเนนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน
1.2 วิจัยเพื่อการจัดตั้ง พัฒนา และอนุรักษพื้นที่สงวนชีวมณฑล (Biosphere Conservation)
1.3 วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการใชประโยชน การอนุรักษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนา
คุณคาความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนในระดั บพื้ นที่ ทองถิ่น และชุมชน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงถายทอดและแลกเปลี่ยนองคความรูในระดับพื้นที่
1.4 วิ จั ย พั ฒ นาและต อ ยอดองค ค วามรู ด า นสิ่ ง แวดล อ มและภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น โดยเชื่ อ มโยง
ฐานทรัพยากรในระดับพื้นที่และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน อาทิ เยาวชน ชุมชน โรงเรียน
องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น โครงการในพระราชดําริ สถาบัน การศึกษา ภาคเอกชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1.5 วิจัยเพื่อสงเสริมและพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่ปา เพื่อใหมีสวนรวมในการคุมครองดูแลรักษาปา
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2 วิจัยเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบ กระบวนการปองกันและแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอมและระบบ
นิเวศ
2.1 วิจัยเพื่อพัฒนาและสงเสริมการใชหวงโซอุปทานในการผลิต การจัดการมลพิษ รวมทั้งการใช
ระบบ และผลิตภัณฑชีวภาพเพื่อบําบัดมลพิษจากกิจกรรมภาคเกษตร อุตสาหกรรมและชุมชน
หรือภาคบริการ
2.2 วิจัยเพื่อการฟน ฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศที่ อยูขั้นวิ กฤตและในพื้น ที่วิกฤต เชน
แหล ง น้ํ า ที่ เ สื่ อ มโทรม และพื้ น ที่ ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการรั่ ว ไหลของน้ํ า มั น (Oil spill)
เหมืองแร พื้นที่ดินเค็ม และพื้นที่ปนเปอนมลพิษ
2.3 วิจัยดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปองกันการเกิดมลพิษและบําบัดมลพิษ รวมทั้งการนํา
ผลวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ
3.1 วิจัยเสริมสรางสมรรถนะในการอนุรักษ การใชประโยชนและการแบงปนผลประโยชนจ าก
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
3.2 วิจัยเพื่อสรางฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ของระบบนิเวศระดับทองถิ่น พื้นที่สงวน
ชีวมณฑล และเชื่อมโยงจนถึงระดับภูมิภาค
3.3 วิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูบริโภค โดยการสงเสริมบทบาทการทํางานเชิงรุกของเยาวชน
และสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ
3.4 วิจัยดานกฎ ระเบียบ ขอกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
3.5 วิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อถายทอดองคความรูในการสรางจิตสํานึกและความตระหนักเพื่อให
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา เพื่อไปสูการบริโภคที่ยั่งยืน
3.6 วิ จั ย ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม และระบบนิ เ วศความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ที่สอดคลองและเชื่อมโยงในประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน
4 วิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายดานสิ่งแวดลอม
4.1 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ การลดขยะที่ตนทาง การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะ
4.2 การจั ด การมลพิ ษ ทางน้ํ า ในพื้ น ที่ วิก ฤต การนํ า น้ํ า ทิ้ ง ที่ ผ า นการบํ าบั ด แล ว มาใช ป ระโยชน
เทคโนโลยีบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่หรือกลุมอาคาร
ผลผลิต
1. ผลการวิจัยรวบรวมองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบ
นิเวศความหลากหลายทางชีวภาพในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ทุกระดับเพื่อ
ถายทอดสูประชาชน
2. หนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการ
พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
3. ฐานขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสถานการณสิ่งแวดลอมของประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน
4. กฎ ระเบียบ ขอกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ
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23. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วัตถุประสงค
1. เพื่ อสนั บ สนุ น โครงการวิ จั ย ในลั กษณะเชิงบูร ณาการแบบมุงเป าฯ รวมถึงภูมิปญ ญาทองถิ่น ดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. เพื่อศึกษาสาเหตุ การเปลี่ยนแปลง การปองกัน ผลกระทบ รวมทั้งการลดผลกระทบ และการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางครบวงจร โดยใหความสําคัญตอพื้นที่เปราะบาง การเกษตร
ทรัพยากร ธรรมชาติ และวิถีดํารงชีวิตของชุมชน
3. เพื่อพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร
พลั ง งาน และทรั พ ยากร รวมทั้ ง การป อ งกั น ภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ และอุ บั ติ เ หตุ อ ย า งทั น เหตุ ก ารณ
และมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อศึกษาวิธีการและแนวทางในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อรองรับเปาหมายภายใตนโยบาย
ของประเทศ และมุงสูสังคมคารบอนต่ํา
5. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยโดยรวมมือกับองคกรนานาชาติ
กรอบวิจัย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมการวิจัย เกี่ยวกั บสาเหตุและผลกระทบของกระบวนการ
ปองกันและแกไขที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย โดยเนนเรื่องสําคัญและจําเปนตองแกปญหาอยางเรงดวน
ซึ่งแบงออกไดเปน 4 กรอบการวิจัยหลักดังนี้
1. พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ระบบ กลไก และแบบจํ า ลองที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate change modeling) เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจระดับนโยบาย
1.1 วิ จั ย และพั ฒ นาแบบจํ า ลองการคาดการณ ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศระดั บ พื้ น ที่
ระดับประเทศ หรือระดับภูมิภาค ซึ่งอาจเปนการยอสวนจากแบบจําลองในระดับโลก
1.2 วิจัยและพัฒนาแบบจําลองและกลไกผลกระทบดานสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
และเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1.3 วิจัยและพัฒนาระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) และแบบจําลองทางคณิตศาสตร สําหรับ
ประเมินความเปราะบางหรือความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอระบบผลผลิต
ขั้นพื้นฐาน (Primary production) หรือระบบนิเวศ
1.4 วิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลดานการปลอยและการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ
เพื่ อ บริ ห ารจั ด การและจั ด ทํ า บั ญ ชี ก า ซเรื อ นกระจกของประเทศ (Greenhouse Gas
Inventory) และฐานขอมูลดานการเก็บกักกาซเรือนกระจก
1.5 การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หามลพิ ษ จากหมอกควั น และไฟป า การพั ฒ นาแบบจํ า ลอง
การเคลื่อนยายมลพิษ
2. การลดและการเก็บกักกาซเรือนกระจกจากภาคสวนตางๆ
2.1 วิ จั ย และพั ฒ นาการลดการปล อยก าซเรื อ นกระจกจากกิจ กรรมด านการเกษตร การป า ไม
อุตสาหกรรม ขนสง พลังงาน และการจัดการของเสีย
2.2 วิจัยและพัฒนาการเก็บกักคารบอนโดยกระบวนการทางชีวภาพในภาคทะเล ชายฝง แหลงน้ําจืด
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ปาไม และกระบวนการทางจุลชีววิทยา
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3. การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change adaptation)
3.1 วิ จั ย ผลของการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศตอสุ ขภาพและอนามั ย ของคนและสั ต ว อาทิ
การระบาดของศั ต รู พื ช /สั ต ว รวมถึ ง การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาระบบลดความเครี ย ดของสั ต ว
ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว
3.2 วิ จั ย เพื่ อ สร า งการปรั บ ตั ว ในภาคการเกษตรเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น
โดยเฉพาะปจจัยพื้นฐานการผลิต กระบวนการผลิตทางการเกษตร การเก็บเกี่ยว เชน การวิจัย
ชนิดของพันธุพืชชนิดใหมที่ทนตออุณหภูมิบรรยากาศที่สูงขึ้น ทนความแหงแลง น้ํามาก ฤดูการ
เจริญที่สั้นลง รวมทั้งการวิจัยที่เกี่ยวกับความเชื่อมโยงในภาคเกษตรและภาคที่เกี่ยวของ
3.3 วิจัยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอระบบนิเวศที่มีความเปราะบาง รวมทั้ง
ระบบนิเวศน้ําจืด ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง
3.4 วิ จั ย เพื่ อศึ กษารู ป แบบและแนวทางการท องเที่ย วเชิ งนิเวศและเชิ งอนุรั กษ ที่ส อดคล อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีเหมาะสมในระดับพื้นที่
4. วิจัยการจัดการองคความรูและสรางความตระหนักที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4.1 วิจัยที่สนับสนุนการวางผังเมือง การวางแผนชุมชน การตั้งถิ่นฐาน การใชประโยชนที่ดิน รวมทั้ง
การอยูอาศัย การออกแบบอาคารและการใชวัตถุกอสรางที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
4.2 วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการถายทอดองคความรูสรางจิตสํานึกและความตระหนัก
แก ชุ ม ชน โดยเน น เยาวชนและสตรี เ พื่ อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมในการจั ด การ
การรับมือและบรรเทาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการสิ่งแวดลอมที่เปน
มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ มหรื อ เป น สั ง คมคาร บ อนต่ํ า และสามารถปรั บ วิ ถี ชี วิ ต ให ส อดคล อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.3 วิ จั ย ด า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒ นาหลักสูตรในโรงเรียน
และสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น
4.4 สนับสนุนการรวมวิจัยกับองคกรนานาชาติ ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผลผลิต
1. ผลการวิจัยที่เตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น สามารถนําไป
ใชประโยชนในการสนับสนุนการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายเพื่อนําไปสูการปฏิบัติและแกปญหาอยาง
มีประสิทธิภาพ
2. นํ า ผลการวิ จั ย ด า นการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศไปใช ประโยชน ในการบริหารจัดการ การแกไข
ผลกระทบ การรับมือ บรรเทา การปองกันและปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติตางๆ
แบบบู ร ณาการทั้ ง ระดั บ ประเทศและรวมทั้ง เปน ข อ มู ล ประกอบในการเจรจาหรื อประชุ มนานาชาติ
ไดผลอยางมีประสิทธิภาพ
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24. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการวิ จั ย ในลั ก ษณะเชิ ง บู ร ณาการแบบมุ ง เป า ฯ รวมถึ ง ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ด า น
ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. เพื่ อ ให เ กิ ด การอนุ รั ก ษ แ ละใช ป ระโยชน อ ย า งชาญฉลาดบนฐานข อ มู ล ระดั บ ประเทศที่ เ ป น ป จ จุ บั น
เพื่อนําไปสูการพัฒนาตอยอดในดานตางๆ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. เพื่อใหการบริหารการวิจัยดานการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพเปนไปอยาง
มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ สามารถสร า งงานวิ จั ย ที่จ ะเปน ประโยชนโ ดยตรงตอ การพัฒ นาเศรษฐกิจ ชีว ภาพทั้ ง
ในระดับชุมชน ระดับวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) ระดับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
(Small and Medium Enterprise, SME) จนถึงระดับอุตสาหกรรมของประเทศ
กรอบวิจัย
1. วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรมชนิดใหมในทุกระดับ
โดยคํานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรชีวภาพในธรรมชาติ
1.1 วิ จั ย ความหลากหลายทางชี ว ภาพ เพื่ อ พั ฒ นาเป น ธุ ร กิ จ ใหม ห รื อ ธุ ร กิ จ แนวใหม บ นฐาน
การอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน
1.2 วิจัยการใชความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรมที่ เ ป น
การสรางหรือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันหรือสรางความไดเปรียบเชิงธุรกิจ
1.3 วิจัยเพื่อพัฒนากลุมธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพที่มีศักยภาพของประเทศ ตลอดจน
การเพิ่มมูลคาของชีวมวลทองถิ่นในเชิงพาณิชย การสกัดสารเพื่อนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
และสามารถพัฒนาเพื่อการแขงขันในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ
2. วิจัยดานการตลาด และการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตจากความหลากหลายทางชีวภาพ
และทรัพยากรในชุมชน/ทองถิ่น
2.1 วิจัยมูลคาทางเศรษฐกิจ ทิศทางและรูปแบบการตลาด และพัฒนาความเปนไปไดทางธุรกิจบน
พื้นฐานการอนุรักษและการพัฒนาอยางยั่งยืน
2.2 วิ จั ย ทรั พยากรชี ว ภาพที่ มีศัก ยภาพและ/หรื อเปน ความต องการของตลาด และพัฒ นาเพื่ อ
การแขงขันในระดับนานาชาติ
3. วิจัยโดยใชความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3.1 วิจัยสรางคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ทั้งระบบ ที่สามารถพัฒนาเปนแหลง
ท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ เช น ชนิ ด พั น ธุ เ ฉพาะถิ่ น ปรากฏการณ ท างธรรมชาติ ที่ เ กิ ด จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
3.2 วิจัยใหเกิดการสรางระบบการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุงเนนสงเสริมการทอง
เที่ยวเชิงนิเวศ รวมถึงมีการจัดทําสื่อตางๆ
4. วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ และลดตนทุนของเทคนิควิธีการเก็บรักษาสายพันธุที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
4.1 วิจัยเพื่อพัฒนา เพิ่มอายุการเก็บรักษาใหยาวและ/หรือใหมีเปอรเซ็นตการมีชีวิตสูง ใชพื้นที่
การเก็บรักษานอย ลดตนทุน และคงคุณภาพที่ตองการ
4.2 พัฒนาสายพันธุและการผลิตของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เพื่อมุงสูการลดตนทุน
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5. วิจัยเพื่อการสรางระบบและฐานขอมูลสารสนเทศเชิงเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ
และการจัดการองคความรูที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Economy) ของประเทศ
5.1 วิจัยในทุกระดับการผลิตตั้งแตระดับชุมชน วิสาหกิจขนาดยอยถึงกลาง และระดับ อุตสาหกรรม
เพื่อเปนแหลงขอมูลที่สามารถเปนที่พึ่งพิงและประกอบการตัดสินใจของภาครัฐ และ ภาคธุรกิจ
ในด า นการค า การลงทุ น ในธุร กิจ ฐานความหลากหลายทางชีว ภาพ (Biodiversity-based
Business) ของไทย
5.2 วิจัยธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวของกับกลุมประเทศในประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community, AC) และนานาชาติ
6. วิ จั ยเพื่ อสร า ง/พั ฒนา/ปรั บปรุ ง ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบ ขอกฎหมาย กฎเกณฑ ขอกํา หนด
ระเบียบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใหความสําคัญกับกลุมประเทศใน
ประชาคมอาเซียน และประเทศคูคาที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
วิจัยที่เกี่ยวของกับการคา การลงทุน การรวมทุน และ การสรางธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
ของกลุมประเทศในประชาคมอาเซียน และประเทศคูคาที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
ผลผลิต
1. วิ ธี ก ารและผลวิ จั ย เพื่ อ สร า งหรื อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถเชิ ง การแข ง ขั น หรื อ สร า งความได เ ปรี ย บ
เพื่อคนหากลุมธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนา
เพื่อการแขงขันในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ
2. วิ ธี การและผลวิ จัย ด านการตลาด และการพัฒ นาคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตจากความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพและทรั พ ยากรในท อ งถิ่ น ในกลุ ม ธุ ร กิ จ ฐานความหลากหลายทางชี ว ภาพที่ มี ศั ก ยภาพ
และสามารถพัฒนาเพื่อการแขงขันในระดับนานาชาติ
3. วิ ธี ก ารและผลวิ จั ย ด า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและลดต น ทุ น ของเทคนิ ค วิ ธี ก ารเก็ บ รั ก ษาสายพั น ธุ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และสารพันธุกรรม
4. ไดระบบฐานขอมูลสารสนเทศเชิงเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการจัดการองคความรู
ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Economy) และการทองเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศ
5. ไดงานวิจัยดานกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ การคา การลงทุน การรวมทุน และการสราง
กลุมธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียน
หมายเหตุ: ปงบประมาณ 2560 – 2561 กรอบการวิจัยฯ ใหความสําคัญเรื่องการเก็บรักษาสายพันธุและ/
หรือผลิตภัณฑของทรัพยากรชีวภาพในกลุมตางๆ ดังนี้
1. กลุมพืช ไดแก มะมวง สมโอ ชมพู มะพราว สมุนไพร และผักพื้นเมือง
2. กลุมสัตว ไดแก ไก ปูแสม และกุงเคย
3. กลุ มจุ ลิ น ทรี ย ได แก แบคทีเรีย ยีส ต และรา ที่มีบ ทบาทในการผลิ ตผลิ ตภั ณ ฑ จ าก
ภูมิปญญาทองถิ่น เชน ขาวหมาก กระแช ปลาสม ปลารา ผักดอง ถั่วเนา เตาเจี้ยว และ
ซีอิ๊ว เปนตน
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25. การสรางสรรควิชาการงานศิลป
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางสรรคศิลปกรรมเชิงวิชาการ
2. เพื่อพัฒนาองคความรูทางศิลปกรรมที่ยั่งยืน
3. เพื่อสรางสุนทรียรสทางศิลปกรรม
กรอบวิจัย
การสรางสรรคศิลปกรรมเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาองคความรูที่ยั่งยืนและสุนทรียรส
การวิจัยเพื่อสรางสรรคงานศิลปกรรมเชิงวิชาการสาขาตางๆ ดังนี้
๑. สาขานาฏยศิ ล ป หมายถึ ง ศิ ล ปะการแสดงในรู ป แบบต า งๆ ที่ มี ค วามคิ ด สร า งสรรค แ ละ
จินตนาการ
๒. สาขาดุ ริ ย างคศิ ล ป หมายถึ ง ศิล ปะการดนตรีในรูป แบบตางๆ ที่มีความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ
๓. สาขาทั ศนศิ ล ป หมายถึ ง ผลงานทางศิล ปะที่มีความคิดสรางสรรคและจิน ตนาการ รวมถึง
งานหัตถศิลป
ผลผลิต
1. ผลงานศิลปกรรมสรางสรรค
2. องคความรูอธิบายกระบวนการสรางสรรคงานศิลปกรรม
3. การเผยแพรผลงานศิลปกรรม ในรูปแบบผลงานแสดง หรืองานนิทรรศการ
4. เอกสารรูปแบบตางๆ เพื่อเผยแพรองคความรูอธิบายกระบวนการสรางสรรคงานศิลปกรรม
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แผนงานการสงเสริมและสนับสนุนการวิจยั พืน้ ฐาน
การวิจัยเชิงนโยบาย
และการประยุกตใชประโยชนเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม
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1. เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมดานวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี
วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ ลดตนทุนของกระบวนการผลิตในดานตางๆ ดังนี้
1. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลิตวัสดุนาโนดวยเทคนิคตางๆ
2. การใช วั ส ดุน าโนหรือนาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ ลดตนทุน
ของกระบวนการการผลิตในด านต างๆ โดยเฉพาะดานการเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรม พลังงาน
สุขภาพและการแพทย การจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม การรักษาความมั่นคงและการปองกันประเทศ
3. การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการผลิตและ/หรือการวิเคราะหวัสดุนาโน
4. การศึกษาและการจัดการขอมูลดานความปลอดภัยและผลกระทบของวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี
กรอบวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาการผลิตวัสดุนาโนพื้นฐานดวยเทคนิคตางๆ เชน ทางเคมี ฟสิกส หรือชีวภาพ
ซึ่งรวมถึงการศึกษาคุณสมบัติใหมของวัสดุนาโน
2. การใชวัสดุนาโนหรือนาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ ลดตนทุน
ของกระบวนการการผลิตในดานตางๆ
2.1 การวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพื่อใชในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เชน การเคลือบ
ผิวผลไม การเคลือบฟลมบรรจุภัณฑทางการเกษตร การวิจัยและพัฒนาปุย การแปรรูปสินคา
เกษตร การถนอมอาหาร การฆาเชื้อในอุตสาหกรรม ชุดตรวจวัดเชื้อในอุตสาหกรรมอาหาร
และการบําบัดมลพิษในอุตสาหกรรมเกษตร
2.2 การวิ จั ย และพั ฒ นานาโนเทคโนโลยี เ พื่ อ ใช ใ นอุ ต สาหกรรมต า งๆ เช น โลหะและอโลหะ
ยานยนตไฟฟา วัสดุกอสรางและอาคาร สี กระจก อัญมณี เฟอรนิเจอร การปองกันและระงับ
อัคคีภัย
2.3 การวิจัยและพัฒนาโดยใชนาโนเทคโนโลยีในการผลิต เก็บรักษา และการประหยัดพลังงาน
เชน เซลลแสงอาทิตย พลังงานจากชีวมวล ตัวเรงปฏิกิริยา เซลลเชื้อเพลิง Supercapacitor,
Smart materials, Insulator
2.4 การวิจัยและพัฒนาการผลิตหรือใชวัสดุและนาโนเทคโนโลยี เพื่อสุขภาพและการแพทย เชน
วัสดุทางการแพทย ระบบการนําสงยา Drug encapsulation, Drug targeting, Molecular
Imaging, Biophotonics, Medical Imaging, Biochips, High-throughput screening,
Lab-on-a-chip devices, Nanomolecular sensors, Molecular probe
2.5 การวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑเสริมสุขภาพและความงาม
เช น การวิ จั ย และพั ฒ นาสารชี ว ภาพ เพื่ อ ใช เ ป น องค ป ระกอบในผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารเสริ ม
และเครื่องสําอาง รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาสูตรตํารับ
2.6 การวิ จั ย และพั ฒ นานาโนเทคโนโลยี ที่ ป ลอดภั ย เพื่ อ ลดมลภาวะและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม ไดแก น้ําสําหรับบริโภค อุปโภค การบําบัดน้ําเสีย การกําจัดมลพิษในดิน น้ํา
และอากาศ
2.7 การวิ จั ย และพั ฒ นานาโนเทคโนโลยี เ พื่ อ ความปลอดภั ย ของทหาร เช น ชุ ด ทหาร
วัสดุและอุปกรณทางทหาร
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3. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ โดยเฉพาะ
3.1 การผลิตและพัฒนาเครื่องมือสําหรับผลิตวัสดุนาโน และอุปกรณในหองปฏิบัติการและระดับ
อุตสาหกรรม
3.2 การพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมสําหรับวิเคราะหวัสดุนาโน
4. การศึกษาและการจัดการขอมูลดานความปลอดภัยและผลกระทบของวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี
เชน ผลกระทบทางกายภาพ เคมี ชีววิทยาตอสุขภาพมนุษยและสัตว พืช ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
หมายเหตุ เทคโนโลยีในกรอบการวิจัยนี้จะไมครอบคลุมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับขาว มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน
ออยและน้ําตาล ยางพารา สมุนไพรไทย รวมทั้งกรอบวิจัยมุงเปาอื่นๆ ของ คอบช. ในปงบประมาณ
2560-2561
ผลผลิต
1. ไดเทคนิค/แนวทาง/วิธีการผลิต วัสดุนาโนพื้นฐานและตนแบบเครื่องมือ-อุปกรณ เพื่อนําไปประยุกตใช
งานดานตางๆ ไดแก การใชวัสดุนาโนหรือนาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ เพิ่มประสิทธิภาพ
คุณภาพ ลดตนทุนของกระบวนการผลิตในดานตางๆ โดยเฉพาะดานการเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรม
พลังงาน สุขภาพและการแพทย การจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม การรักษาความมั่นคงและการปองกัน
ประเทศ
2. ได บุ ค ลากรด า นนาโนเทคโนโลยี ที่ ส ามารถพั ฒ นาเทคโนโลยี เครื่ อ งมื อ และดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งมื อ
และบุคลากรใหมีความเขาใจ เกี่ยวกับการใชวัสดุนาโน และวิธีการใชนาโนเทคโนโลยีและดูแลรักษาความ
ปลอดภัยอยางเหมาะสม
3. ไดองคความรูดานผลกระทบและความปลอดภัยของวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี ทั้งดานกายภาพ เคมี
นิเวศวิทยาของสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
4. ไดทรัพยสินทางปญญารวมกันระหวางนักวิจัย และ วช.
2. ผลกระทบการใชแรใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสามารถจัดการสถานการณการนําเขาแรใยหินไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อไดขอมูล/องคความรู มาตรฐานและกลยุทธการลดความเสี่ยงผลกระทบตอสุขภาพในชวงเปลี่ยนผาน
ในดานการปองกันระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ตอผูไดรับผลกระทบอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหไดเทคโนโลยีใหมในการผลิตดวยวัตถุดิบอื่นแทนแรใยหิน
4. เพื่อใหไดผลิตภัณฑใหมมาทดแทนผลิตภัณฑที่มีแรใยหิน
กรอบวิจัย
1. การวิจัยสถานการณการนําเขาและการใชแรใยหินและผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ (Asbestos
containing material, ACM) และผลกระทบของสถานการณ เพื่อหาแนวทางการจั ดการสถานการณ
ดังกลาวใหดีขึ้น รวมทั้งศึกษาระบบการนําเขาและมูลคาของแรใยหิน และสาเหตุที่ยังคงมีการใชแรใยหินอยู
2. การศึกษาขนาดและขอบเขตของปญหาดานพฤติกรรมและสิ่งแวดลอม เพื่อหากลยุทธในการลดความเสี่ยง
ที่ มี ผ ลต อ สุ ข ภาพในช ว งเปลี่ ย นผ า นในด า นการป อ งกั น ระดั บ ปฐมภู มิ ทุ ติ ย ภู มิ และตติ ย ภู มิ ผู ไ ด รั บ
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

ผลกระทบจากแรใยหินในบริบทตางๆ เชน ผลิต ซอมแซม รื้อถอน ทุบทําลาย ทิ้ง และฝงกลบ อยางมี
ประสิทธิภาพ
2.1 ผูป ระกอบการ
2.2 คนงาน
2.3 ผูบริโภค
การวิจัยใหไดเทคโนโลยีใหมในการผลิตดวยวัตถุดิบอื่น เพื่อใชทดแทนแรใยหิน โดยวัสดุที่ใชทดแทนตอง
ไมมีผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
3.1 การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการผลิตใหมสําหรับผลิตภั ณฑ
ที่ใชวัตถุดิบอื่นเปนสวนประกอบแทนแรใยหิน
3.2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทั้ง ๕ ประเภท ไดแก กระเบื้องยางปูพื้น กระเบื้องแผนเรียบ
ทอน้ําซีเมนตใยหิน ผาเบรกและคลัทซ กระเบื้องมุงหลังคา ที่ไมมีสวนผสมของแรใยหิน หรือ
การวิจัยและพัฒนาใยสังเคราะหใหมีคุณสมบัติแทนแรใยหิน เปนตน
3.3 การวิจัยวัสดุเพื่อทดแทนการใชแรใยหินในผลิตภัณฑตางๆ
การวิ จั ย ให ไ ด ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม เพื่ อ มาทดแทนผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี แ ร ใ ยหิ น โดยเฉพาะการใช วั ส ดุ ที่ มี อ ยู ใ น
ประเทศไทย
การวิ จั ย วิ ธี การจั ดการและกํ า จั ด กากของเสีย ที่ มีแร ใยหิน ปนเป อน มาตรการทางกฎหมายและอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการกําจัดกากของเสียปลอดภัยตอสุขภาพของตนเองและชุมชน รวมทั้งสิ่งแวดลอม
การวิ จั ย ให ไ ด ม าตรการการสร า งแรงจู ง ใจสํ า หรั บ ผู ผ ลิ ต ในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ป ราศจากแร ใ ยหิ น
และผูบริโภคใหใชผลิตภัณฑปราศจากแรใยหิน
การศึกษาสถานการณโรงงานที่มีการใชวัสดุแรใยหิน เชน ฉนวนความรอน
การพัฒนาวิธีการและเครื่องมือวัดแรใยหินที่เจือปนในอากาศอยางงาย

ผลผลิต
1. ไดองคความรูทางวิชาการที่สามารถนํามากําหนดมาตรการหรือจัดทํามาตรฐานในการปองกันผูได รั บ
ผลกระทบอยางมีประสิทธิภาพ
2. ไดเทคโนโลยีใหมในการผลิตที่มีศักยภาพ ลดตนทุน
3. ไดผลิตภัณฑใหมที่ทดแทนผลิตภัณฑที่มีแรใยหิน
3. ผูสูงอายุ และคนพิการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและนโยบายที่ไวตอการตอบสนองตอสถานการณผูสูงอายุ และคนพิการ
2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ และคนพิการ
3. เพื่ อพั ฒ นาเทคโนโลยี และสภาพแวดลอม ในบาน ชุมชน และสังคม ที่ไดมาตรฐาน เอื้ออํานวย และ
เหมาะสมกับผูสูงอายุ และคนพิการ ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางอิสระ
4. เพื่ อพั ฒ นาให เ กิ ดความมั่ น คงในการดํ าเนิน ชีวิตที่มีความเอื้ออาทรกัน ระหวางผูสูงอายุในวัย เดียวกัน
สมาชิกตางวัยกัน ทั้งในครอบครัวและชุมชน
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กรอบวิจัย
1. กรอบวิจัยเพื่อพัฒนาระบบกลไกมาตรการและนโยบายที่ไวตอการตอบสนองตอสถานการณผูสูงอายุ
และคนพิการ
1.1 การวิจัยการคุมครองทางสังคม (social protection floor)
1.1.1 หลักประกันสุขภาพ
1.1.2 หลักประกันรายได สําหรับผูสูงอายุ และคนพิการ
1.1.3 สวัสดิการที่เหมาะสมสําหรับการปองกันชวยเหลือและคุมครองพิทักษสิทธิ ผูสูงอายุ
และคนพิการ ที่วางงาน
1.1.4 แนวทางการจัดสวัสดิการและคุมครองผูสูงอายุ และคนพิการ ที่ไดรับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติตางๆ และภัยทางสังคม
1.1.5 ชุดสิทธิประโยชนที่จําเปนและเหมาะสม
1.1.6 การคุมครองผูสูงอายุในฐานะผูบริโภค และลดปญหาจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
ธุรกิจ/การบริโภคสมัยใหม
1.2 การศึ กษารู ป แบบ/แนวปฏิบัติดานการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับ สถานการณสังคม
สูงอายุ รวมทั้งคนพิการในสังคมไทย
1.3 การศึกษานโยบายและแนวทางการดําเนินงานเพื่อรับมือกับผลกระทบจากภาวะโลกรอนและ
ภัยพิบัติที่มีตอผูสูงอายุ และคนพิการ
1.4 การวิจัยมาตรการทางการเงิน และการคลังเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ
2. กรอบวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผูสูงอายุ และคนพิการ
2.1 การวิจัยดาน การสงเสริมการพึ่งพาตนเองและการเสริมสรางคานิยมและความสามารถที่จะให
คุณคากับครอบครัวและสังคม
2.1.1 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครอบครัวในการทําหนาที่ดูแลผูสูงอายุโดยเฉพาะ
ผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง
2.1.2 แนวทาง/กลวิ ธี ใ นการส งเสริม ศั ก ยภาพผู สู ง อายุ และคนพิ ก าร ในการรวมกลุ ม
ทํากิจกรรมเสริมสรางสุขภาพ และการมีสวนรวมพัฒนาสังคม
2.1.3 การจัดการและการเขาถึงทรัพยากรที่เอื้อตอผูสูงอายุ และคนพิการ
2.1.4 การสงเสริมโอกาสการทํางานในวัยสูงอายุ
2.2 การวิจัยเพื่อสงเสริมคุณคา ศักดิ์ศรี และศักยภาพของผูสูงอายุ และคนพิการเพื่อเพิ่มโอกาส/
ศักยภาพทางสังคมใหผูสูงอายุและลดอคติตอผูสูงวัย ทั้งในกลุมผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองได
(active aging) กลุ มผู สู งอายุที่ตองการความชว ยเหลือ (need a little help) และผูสูงอายุ
ที่ชวยตัวเองไมได (need help) รวมทั้งคนพิการเพื่อใหมีสุขภาพ/คุณภาพชีวิตที่ดี และมีโอกาส
ในการทํางานตามศักยภาพและความตองการ ในประเด็น
2.2.1 การรับรูและเขาถึงสิทธิของตนเองในดานกฎหมาย สุขภาพและสังคม
2.2.2 การบริการสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพ (ทั้งกายและใจ) และสังคม
2.2.3 การใหการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ของผูสูงอายุ (life long learning) เพื่อ
เสริมทักษะ/ความรูเพื่อการคงไวซึ่งพฤติพลัง (active ageing)
2.2.4 การส ง เสริ ม เจตคติ แ ละแนวคิ ด เชิ ง คุ ณ ค า ทางศาสนาจริ ย ธรรม วั ฒ นธรรมและ
ประเพณีที่พึงมีในสังคมสูงอายุ
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2.2.5 การสนับสนุนผูสูงอายุและคนพิการที่มีศักยภาพและการขยายโอกาสในการทํางาน
ใหผูสูงอายุและคนพิการ และการยืดการเกษียณระบบอายุราชการและเอกชน
2.2.6 การคนหาขอมูลเชิงประจั กษ ในกรณีที่มีการกระทําความรุ นแรงและการทอดทิ้ ง
รวมถึงการละเมิดสิทธิตอผูสูงอายุ และคนพิการ โดยใหความสําคัญกับมิติเรื่องเพศ
(Gender)
2.2.7 การลดการเลือกปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนตอผูสูงอายุ
และคนพิการในสังคม
๓. กรอบวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑและบริการเพื่อชวยเหลือผูสูงอายุ และคนพิการ
3.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและสภาพแวดลอม ในบาน ชุมชน และสังคม ที่ไดมาตรฐาน
เอื้ออํานวย เหมาะสมกับผูสูงอายุ และคนพิการ ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางอิสระ
3.2 การวิจัยดานผลิตภัณฑและบริการสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ ที่สอดคลองกับความตองการ
และบริบทของสังคมไทย ในมิติตอไปนี้
3.2.1 ผลิตภัณฑที่เหมาะสมและปลอดภัย
3.2.2 ระบบการเฝาระวังในมิติสุขภาพ และมิติสังคม
3.2.3 ระบบบริ ก ารตลอดจนภู มิ ส ถาป ต ย ผั ง เมื อ งที่ อํ า นวยความสะดวกต อ ประชากร
ในสังคมสูงวัย
3.2.4 การพัฒนาบุคลากรดานการดูแลผูสูงอายุ และคนพิการทั้งที่เปนทางการ (formal)
และไมเปนทางการ (informal)
3.2.5 การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ที่ ช ว ยในการเข า ถึ ง ข อ มู ล สารสนเทศ รวมทั้ ง สื่ อ
ที่เหมาะสมและเกิดประโยชนกับผูสูงอายุ และคนพิการ
3.2.6 ผลิตภัณฑประกันสุขภาพ
3.3 ผลกระทบจากการเปดการคาเสรี (effect of free trade agreement) และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ที่มีตอประชากร ผลิตภัณฑ การบริการ บุคลากรและการดูแลผูสูงอายุและคนพิการ
3.4 การศึกษาความตองการและกลไกตลาดในความตองการดานผลิตภัณฑ และบริการที่ตอบสนอง
สังคมสูงวัย
4. กรอบวิจัยเพื่ อพัฒนาแนวทางใหเ กิดความมั่น คงในการดําเนิ นชี วิตที่มีความเอื้ ออาทรกัน ระหว า ง
ผูสูงอายุในวัยเดียวกัน สมาชิกตางวัยกัน ทั้งในครอบครัวและชุมชน
4.1 การศึกษาสถานการณการเอื้ออาทรในกลุมผูสูงอายุดวยกัน และผูสูงอายุกับประชากรตางวัย
4.2 การวิจัยเพื่อเสนอแนะสภาพปญหาและการลดผลกระทบของผูสูงอายุที่อยูตามลําพังหรืออยูกับ
คูสมรส
4.3 การวิ จั ย เพื่ อ เสนอแนะแนวทางและมาตรการเพื่ อ สร า งสั ง คมสํ าหรั บ คนทุ ก วั ย (inclusive
society)
4.4 การศึกษาผลกระทบดานสังคม ที่มีตอกลุมเปาหมายที่เปนเพศหญิง ทั้งผูสูงอายุ และคนพิการ
4.5 การพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการใหบริการผูสูงอายุ และคนพิการ
4.6 การศึกษาขอเท็จจริงและผลกระทบในการอยูตามลําพังของผูสูงอายุ
ผลผลิต
1. ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ
ผูสูงอายุ และคนพิการ เพื่อใหเกิดการเกื้อกูล และอยูรวมกันกับคนในวัยตางๆ ไดอยางปกติสุข
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2. ได พื้นที่ตนแบบก อสร างสิ่งอํ านวยความสะดวก หรือผลิตภัณฑเสริม (adjunct) โครงสร างทางกายภาพ
ที่ไดมาตรฐานและเหมาะสมสํ าหรับผูสู งอายุ และคนพิการในการดํารงชีวิตไดอยางอิสระและแนวทาง
ในการกระจายสูผูบริโภค
3. ไดนโยบาย หรือระบบกลไกมาตรฐานและแนวทางการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
สถานการณผูสูงอายุ ผูพิการอยางเปนปจจุบัน
4. ได น วั ต กรรม เทคโนโลยี เครื่ องมื อ รวมถึงสิ่งประดิษฐที่ อํ านวยความสะดวก และสรางความมั่ น คง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ใช ใ นการพิ จ ารณาโครงการวิ จั ย ที่ ส นองพระราชดํ า ริ ใ น อพ.สธ. และนํ า เข า ในแผนแม บ ทของ
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หนวยงานสวนราชการที่สนองพระราชดําริ ในลักษณะวิจัย เชิงบูรณาการ
วิจัยแบบมุงเปา ในพืชอนุรักษ อพ.สธ. พืชและชีวภาพ ที่ อพ.สธ.พิจารณาแลว มีความจําเปนตองอนุรักษ
ขยายพันธุ โดยเรงดวน เพื่อมิใหสูญพันธุ รวมทั้งการศึกษาวิจัยที่นําไปสูการอนุรักษและใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน
2. เพื่ อให เ กิ ดกระบวนการมี ส ว นร ว มของทุกภาคสว นที่เกี่ย วของ รวมถึ งชุ มชน ตั้งแตขั้น ตอนการสราง
ขอเสนอ การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย ดําเนินการวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
กรอบวิจัย
1. ศึกษาวิจัยเพื่ออนุรักษ ขยายพันธุ และการใชประโยชนอยางยั่งยืนของพืชเปาหมาย 8 ชนิด ไดแก ทุเรียน
สัก มะเกี๋ยง มะกิ๊ง ตีนฮุงดอย นอยหนาเครือ กลวยไม และชาเมี่ยง รวมถึงพืชและชีวภาพ ที่ อพ.สธ.
พิจารณาในความสําคัญเรงดวนแลว และตองเปนไปตามกรอบกิจกรรม อพ.สธ. โดยชุมชนมีสวนรวม
ในโครงการวิจัย
2. ศึกษาตามแผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ผลผลิต
1. ไดเชื้อพันธุ สารพันธุกรรม (genetic materials) ของพืชอนุรักษที่ศึกษาวิจัยภายใตโครงการวิจัย
2. ไดขอมูลเชิงวิชาการที่จะนําไปสูรูปแบบการวิจัยและอนุรักษพันธุพืชที่ศึกษา ตามกรอบแนวคิดการวิจัย
ภายใตกิจกรรม อพ.สธ. ที่สนองพระราชดําริ ฯ
3. ไดผลงานวิจัยไปสูการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน ในดานตางๆ เปนอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสําอาง
เครื่องใชไมสอย ยา ฯลฯ
4. ไดพัฒนาบุคลากร /ศักยภาพของนักวิจัย / ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ การศึกษาวิจัย /การถายทอดความรู
เทคโนโลยี /ศักยภาพของศูนยประสานงานเครื อขาย หรือศักยภาพของชุมชน มีการถายทอดความรู
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ชุมชนสามารถดําเนินการตอเนื่องอยางยั่งยืน
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ขอกําหนดการพิจารณา
1. โครงการวิจัยตองเขาหลักเกณฑกรอบวิจัยทั้ง 2 จึงจะไดรับการพิจารณา
2. ให แ นบหลั ก ฐานการเป น หน ว ยงานที่ ร ว มสนองพระราชดํ า ริ ฯ ในโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5. ศูนยกลางทางการแพทย (Medical Hub)
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหไดฐานขอมูลกลางดานการบริการสุขภาพของประเทศ
2. เพื่อศึกษาผลกระทบที่จ ะเกิดจากการส งเสริมการเปน ศูนยกลางทางการแพทย (ผลกระทบทางสังคม
เศรษฐกิจ การลงทุน การคลัง สาธารณสุข)
3. เพื่ อศึ กษากฎหมาย มาตรการ ทางเลื อก ที่จ ะพิทักษป ระชาชนไทยจากผลกระทบของการใชบริการ
ทางสุขภาพ
กรอบวิจัย
1. การวิจัยเพื่อใหไดฐานขอมูลกลางดานการบริการสุขภาพระดับประเทศ
1.1 การศึกษาสถานการณการบริการสุขภาพของประเทศ เพื่อใหไดขอมูลการใชบริการทั้งจํานวน
และประเภท รวมทั้งคาใชจายในการใชบริการ เพื่อเปนคลังขอมูลสุขภาพระดับชาติ (Data
Warehouse)
1.2 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพดวยการใชระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริห าร
ทรัพยากรสาธารณสุข และการเชื่อมโยงขอมูล
2. การศึกษาโอกาสในการขยายการเปนศูนยกลางการบริการดานสุขภาพ (Medical Service Hub)
2.1 การรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
2.1.1 การวิจัยเพื่อจัดทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) รวมกับรัฐบาลของประเทศที่เปนรัฐ
สวัสดิการหรือระบบประกันสุขภาพประเภทอื่น สําหรับการเบิกจายคารักษาพยาบาล
ตรงจากชุดสิทธิ
2.1.2 การวิจัยเพื่อจัดทําขอตกลงกับบริษัทประกันสุขภาพภาคเอกชนของตางประเทศใหจัด
โปรแกรมกรมธรรมสุ ขภาพโดยเฉพาะ และสามารถเบิ กจ ายตรงกลั บ ไปยัง บริ ษัท
ประกันสุขภาพได
2.1.3 การวิจัยเพื่อสงเสริมพัฒนาสถานประกอบการทุกประเภท ใหมีองคความรูและเตรียม
ความพรอมในการเขาสูการรับรองคุณภาพมาตรฐานนานาชาติ
2.1.4 การวิจัยเพื่อการสนับสนุนความรวมมือกันระหวางภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา
ระบบบริการทีม่ ีการลงทุนและใชทรัพยากรรวมกัน
2.2 การพิทักษปกปองสิทธิ์ประชาชนไทยและตางชาติจากการใชบริการทางสุขภาพ
2.2.1 การวิจัยเพื่อศึ กษาผลกระทบในการก าวเปน ศูนยกลางทางการแพทย (Medical
Hub) ทั้งผลกระทบดานบวกและดานลบ
2.2.2 การศึกษาบทบาท/หนาที่/การกํากับดูแลของภาครัฐและสภาวิชาชีพตอการใหบริการ
ทางสุขภาพ และผลิตภัณฑตางๆ ที่ไมผิดจริยธรรม
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2.2.3 การวิจัยเพื่อใหไดหลักประกันสุขภาพของคนไทยและชาวตางชาติที่เอื้อตอการเปน
Medical Hub
2.2.4 การวิจัยความเสมอภาคและสงเสริมการเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ สัดสวน
การใหบริการสําหรับชาวไทยและชาวตางชาติ
2.2.5 การวิ จั ย เพื่ อหาแนวทางการกําหนดราคาบริการที่ส มเหตุส มผลดานราคากลางที่
เหมาะสม เปนธรรม ทั้งกับผูใหบริการและผูรับบริการ และแนวทางการจัดสรรรายได
จากการดํ า เนิ น งานตามนโยบายการเป น ศู น ย ก ลางทางการแพทย ไ ปสู ร ะบบ
สาธารณสุขของประเทศที่เหมาะสม
2.2.6 การวิจัยเพื่อกําหนดมาตรการใชสิทธิประโยชนและมาตรการเยียวยาจากการเปดเสรี
ทางการค า ภาคบริ ก ารสุ ข ภาพ หรื อ การเจรจาทํ า ข อ ตกลงเป น การเฉพาะกั บ
กลุ ม ประเทศเป า หมาย รวมถึ ง การตรวจคั ด กรองผู ที่ จ ะเข า มารั บ บริ ก ารหรื อ
การรักษาพยาบาลในประเทศไทย
2.3 การบริหารจัดการองคความรูระบบมาตรการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
3. การวิจัยเพื่อการเปนศูนยกลางสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ที่เปนการบริการอยางครบวงจร
3.1 การวิจัยเพื่อใหไดกลไกการบริหารและขับเคลื่อนนโยบายการเปนศูนยกลางสงเสริมสุขภาพที่
เปนการบริการอยางครบวงจรโดยไมเกิดผลกระทบดานลบตอระบบสุขภาพไทย
3.2 การวิ จั ย เพื่ อปรั บ ปรุ งกฏหมาย ระเบีย บที่อาจเปน อุป สรรคตอการดําเนินงานตามนโยบาย
การเปนศูนยกลางสงเสริมสุขภาพที่เปนการบริการอยางครบวงจร
3.3 การวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดบริการสุขภาพ
3.4 การสงเสริมสุขภาพดวยบริการสปาและการนวดเพื่อสุขภาพ
3.4.1 การศึกษาวิจัยเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพแรงงานบริการสปาและการนวดเพื่อ
สุขภาพทักษะฝมือสูง (High skilled spa therapist) เพื่อการพัฒนาทุนมนุษยด าน
บริการสงเสริมสุขภาพ
3.4.2 ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากลไกความรวมมือระหวางรัฐ สงเสริมการประกอบกิจการสปา
และการนวดเพื่อสุขภาพในตางประเทศ
3.4.3 การศึ กษาวิ จั ย เพื่ อพัฒ นาประสิทธิภาพการบังคับ ใชพระราชบัญ ญัติสถานบริการ
พ.ศ. .... ภายใตกรอบการคาเสรีอาเซียนดานสุขภาพ
4. การเปนศูนยกลางการศึกษา วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) ที่เกี่ยวกับสุขภาพ
4.1 การศึกษาสถานการณการศึกษาที่จะสามารถรองรับการเปน Academic Hub
4.2 การพัฒนาการศึกษาโดยใหเอกชนมีสวนรวม
4.3 การสงเสริม พัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา เพื่อการจัดใหมีหลักสูตรกลางรองรับการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียนรวมกับประเทศเพื่อนบาน
4.4 การวิจัยสงเสริม พัฒนาสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในทุก
ภาคสวนทางดานบริการใหสามารถจัดใหมีบริการที่ไดมาตรฐานระดับสากล
ผลผลิต
1. ไดฐานขอมูลกลางของประเทศดานการบริการสุขภาพ ที่สามารถใชในการวางนโยบายและบริการจัดการ
ดาน Medical Hub ของประเทศ
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2. ได ขอมู ล ผลกระทบที่ จ ะเกิ ดจากการส งเสริมการเปน ศูน ยกลางทางการแพทย (ผลกระทบทางสังคม
เศรษฐกิจการลงทุน การคลัง สาธารณสุข)
3. ไดกลไกการขับเคลื่อนการบริหารและนโยบายเพื่อการเปนศูนยกลางการสงเสริมสุขภาพ
4. ไดขอเสนอแนะที่นํามาใชเปนกฎหมาย มาตรการ ทางเลือก เพื่อที่จะพิทักษประชาชนไทยจากผลกระทบ
ทางลบของการใชบริการทางสุขภาพ
5. ไดแนวทางที่นํามาพัฒนาระบบ/รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาในการเปนศูนยกลางการศึกษาที่
เกี่ยวกับสุขภาพในอาเซียน
6. เศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค
๑. เพื่อศึกษาการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคสวนตางๆ ไดแก องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ภาคราชการ ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคธุรกิจ และสถาบันศาสนา
๒. สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อนประเทศไทยในทุกภาคสว น ภายใตห ลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งเพื่ อ
ประโยชนสุขของคนไทย และความเจริญเติบโตของประเทศที่ยั่งยืน
๓. เพื่อสรางงานวิจัยในแนวทางของความสุข (Well Being) และประโยชนสุขที่สามารถนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชไดอยางเปนรูปธรรม
๔. เพื่อใหเกิดขอเสนอเชิงนโยบายที่ชวยฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพและมีภูมิคุมกันเพื่อวางรากฐานการ
พัฒนาประเทศใหเขมแข็ง ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กรอบการวิจัย
๑. การวิ จั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในเชิ ง พื้ น ที่ (Area based) เช น
ชุมชน ทองถิ่นและเขตปกครองตางๆ โดยตองบูรณาการทุกภาคสวน เชน ภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร
ภาคการศึกษา ภาคราชการ ฯลฯ ทั้งนี้โดยตองเปนสหวิทยาการ
๒. บทบาทของศาสนาและผูสอนศาสนา เชน วัดและพระสงฆ ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. การวิจัยเพื่อใหเกิดนวัตกรรมในการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. การวิจัยเพื่อทบทวน สังเคราะหและประเมินผลสําเร็จของชุมชน/โครงการที่เกี่ยวของกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่ไดมีการนําไปขยายผลตออยางเปนรูปธรรม
ผลผลิต
๑. ได รู ป แบบ/ต น แบบของการประยุ ก ต ใ ช ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของกลุ ม คนในแต ล ะพื้ น ที่
ในดานตางๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือและเกิดเปนสังคมที่ดีและมีความสุข (Well being)
๒. ไดขอเสนอแนะเพื่อนําเสนอรัฐบาลในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดประโยชนสุข
ตอประชาชน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
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7. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานการตอตานการทุจริต
วัตถุประสงค
1. เพื่อใชประโยชนในดานการพัฒนาและกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย มาตรการ และการจัดทําขอเสนอแนะ
การตอตานการทุจริตในระดับตางๆ การพัฒนาระบบสถาบัน/องคกรธรรมาภิบาลและองคกรเครือขาย
ต อ ต า นการทุ จ ริ ต ทั้ ง ในภาครั ฐ และเอกชน ตลอดจนการเสริ ม สร า งและปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ค า นิ ย ม
และวัฒนธรรมสุจริตในสังคมไทย
2. เพื่ อ ผลิ ต ข อ มู ล – ข า วสารและองค ค วามรู ที่ ทั น เหตุ ก ารณ แ ละน า เชื่ อ ถื อ ที่ ส ามารถนํ า ไปใช อ า งอิ ง
ในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมและการดําเนินการในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต
และการผลักดันใหสังคมไทยเปนสังคมสุจริต
3. เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับนักวิจัยและสนับสนุนใหเกิดโครงการวิจัย งานวิจัย และผลงานวิจัยดานตอตาน
การทุจริตและการเสริมสรางธรรมาภิบาลที่มีคุณภาพและคุมคากับการลงทุน
กรอบวิจัย
1. การวิจัยการเสริมสรางและปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรม คานิยม วัฒนธรรมสุจริตในสังคมไทย
ประเด็น/หัวขอวิจัย
1.1 จิตสํานึกและทัศนคติเพื่อสวนบุคคลและเพื่อสวนรวมในสังคมไทย
1.2 บทบาท กลไก และหนาที่ของหนวยงานและสถาบันสังคมที่หลอหลอมและปลูกฝงจิตสํานึกและ
คานิยมสุจริตและตอตานการทุจริต
1.3 ทุนทางสังคมและการสรางชุมชน/ประชาคมและเครือขายตอตานการทุจริตที่เขมแข็งและยั่งยืน
1.4 ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต (corruption risks) ในคานิย ม (values) และหลักคุณธรรมจริย ธรรม
(virtues) ในสังคมไทย
1.5 ยุทธศาสตร นโยบาย หลักการ และแนวทางการเสริมสรางและปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยม
สุจริตในกลุมสังคมตางๆ
2. การวิ จั ยการส งเสริ มความร วมมื อและการมีสวนรวมของประชาชนในงานตอตา นการทุจ ริต และ
การสรางเครือขายตอตานการทุจริต
ประเด็น/หัวขอวิจัย
2.1 ความรวมมือและการควบคุมการทุจริตคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน
2.2 การลงโทษทางสังคม (social sanctions) เพื่อการตอตานการทุจริต
2.3 การสรางความปกแผนและความเขมแข็งในภาคีตอตานการทุจริต
2.4 การศึกษาเปรียบเทียบหลักการเฝาระวัง (Surveillance) การแจงเบาะแส (Whistleblowing)
และการคุมครองพยาน (witness protection) ของประเทศไทยและตางประเทศ
2.5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแจงเบาะแสและคุมครองพยาน
3. การวิจัยการทุจริตคอรรัปชั่นและการพัฒนารูปแบบและกลไกสถาบัน องคกร กระบวนการเพื่อตอตาน
การทุจริตทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ประเด็น/หัวขอวิจัย
3.1 ความเหลื่อมล้ําและความไมเทาเทียมทางสังคมที่มีผลตอการทุจริตคอรรัปชั่น
3.2 การทุจริตคอรรัปชั่นในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
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3.3 ปญหาการทุจริตในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการจัดซื้อจัดจาง ดานการบริหารทรัพยากร
มนุษยดานออกใบรับรองและใบอนุญาต และการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในหนวยงาน
ภาครัฐ
3.4 การรับรูและทัศนคติของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมตอหนวยงานตอตานการทุจริตใน
ภาครัฐ
3.5 ความเปนหุนสวนภาครัฐ-ภาคเอกชน (public-private partnership) ในการตรวจสอบความ
รับผิดชอบและเฝาระวังการทุจริตคอรรัปชั่น
3.6 การเสริมสรางขีดความสามารถ (capacity-building) องคกรและงานปองกันการทุจริตของ
หนวยงานภาครัฐ
3.7 การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการทุจริตเชิงนโยบาย
3.8 การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพและประสิทธิผ ลของโครงสรางองคกรและการทํางานของสํานักงาน
ป.ป.ช.
3.9 ทิศทาง รูปแบบ และกลไกการทํางานปองกันการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช.
4. การวิจัยปญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพของความรวมมือและประสานงานของเครือขายตอตาน
การทุจริตในทุกภาคสวนทั้งในประเทศและระหวางประเทศ
ประเด็น/หัวขอวิจัย
4.1 การประเมินผลการดําเนินการและความกาวหนาของขอตกลงและพันธะสัญญาดานการตอตาน
การทุจริตกับองคกรระหวางประเทศ
4.2 ประสิทธิภาพของความรว มมือและประสานงานระหวางองคกรอิสระภาครัฐ ในการต อตาน
การทุจริต
4.3 การประเมินผลหลักการและการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.4 การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกฎหมายปราบปรามการทุ จ ริ ต และการติ ด ตามทรั พ ย สิ น คื น ของ
ตางประเทศเพื่อพัฒนากฎหมายและการดําเนินการของประเทศไทย
5. การวิจัยการปฏิรูปและนวัตกรรมสถาบันภาครัฐเพื่อการตอตานการทุจริต
ประเด็น/หัวขอวิจัย
5.1 การปฏิ รู ป และปรั บ รื้ อกระบวนการทํางาน (work processes reengineering) เพื่อปองกัน
การทุจริตในหนวยงานภาครัฐ
5.2 การปฏิรูปกฎหมายระเบียบการบริหารราชการแผนดินเพื่อการตอตานการทุจริต
5.3 การประเมินผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2542
5.4 การหลอหลอมและการฝกอบรมดานธรรมาภิบาล (Good governance socialization and
training)
5.5 การจัดตั้งสถาบันศาลยุติธรรมคดีทุจริต
5.6 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุตธิ รรมของประเทศไทย
5.7 การออกกฎหมายและพัฒนากฎหมายการปองกันและปราบปรามการทุจริต
5.8 การปฏิบัติตามกฎหมาย การบังคับใชและการฟองคดีและการตัดสินลงโทษ
5.9 การติดตามผลคดีอาชญากรรมการทุจริต
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ผลผลิต
1. มีหลักการ/แนวทาง รวมถึงกลไกในการปลูกฝงจิตสํานึก เพื่อลดความเสี่ยงและลดการทุจริต
2. ไดรูปแบบการสรางความรวมมือและการมีสวนรวม/กลไกการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตาน
การทุจริต
3. ไดรูปแบบและแนวทางในการปองกันการทุจริตในระดับองคกร
4. ได บ ทวิ เ คราะห ป ญ หาและอุ ป สรรคต อ /องค ค วามรู ใ นการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพความร ว มมื อ และ
ประสานงานของเครือขายตอตานการทุจริตทั้งในและระหวางประเทศ
5. ทราบปญหา ดานกฎหมายและแนวทางเพื่อปองกันการทุจริต
6. ไดรูปแบบแนวทางพัฒนาองคกรและการจัดตั้งองคกรในการตอตานการทุจริต
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ผูที่นําขอมูลจากเอกสารนี้ไปใชอางอิงหรือเผยแพร
โปรดระบุชื่อ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
ในหนาที่ปรากฏขอมูลดังกลาวดวย
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย
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การกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมนี้ ตองดําเนินการใหครบถวนตามความเปนจริง หากตรวจสอบพบวามีการปกปดหรือเปนเท็จ
คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาสนับสนุนและจะเปนผูไมมีสิทธิ์รับทุน คอบช. เปนเวลา 3 ป

แบบ คอบช. 1ช

แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program)
ประกอบการเสนอของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ 2560
---------------------------------------------------------------------ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุมเรื่อง..................................................................................(ระบุกลุมเรื่องเดียวเทานั้น)
กรอบวิจัย...........................................................(ระบุชื่อกรอบวิจัยภายใตกลุมเรื่องเพียงกรอบวิจัยเดียวเทานั้น)
กรอบวิจัยยอย..................................................................................(ระบุชื่อกรอบวิจัยยอยเพียงขอเดียวเทานั้น)
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) ..............................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .........................................................................................................................
1. โครงการวิจัยยอยที่ 1 (ภาษาไทย)..............................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).........................................................................................
2. โครงการวิจัยยอยที่ 2 (ภาษาไทย)..............................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).........................................................................................
(ใหจัดทําแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ คอบช. 1ย/1ด) ทุกโครงการแนบทายแบบเสนอแผนงานวิจัยดวย)
สวน ก : องคประกอบในการจัดทําแผนงานวิจัย
1. ผูรับผิดชอบและหนวยงาน ประกอบดวย
1.1 ผูอํานวยการแผนงาน.....................................................................................................
1.2 ผูรวมงานวิจัย.................................................................................................................
1.3 หนวยงานหลัก................................................................................................................
1.4 หนวยงานสนับสนุน........................................................................................................
2. ประเภทการวิจัย................................................................................................................................
3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย..........................................................................................
4. คําสําคัญ (Keyword) ของแผนงานวิจัย.........................................................................................
5. ความสําคัญและที่มาของปญหา.......................................................................................................
6. วัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัย..................................................................................................
7. เปาหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด.................................................................................
8. เปาหมายของผลลัพธ (Outcome) และตัวชี้วัด............................................................................
9. ทฤษฎี สมมติฐานและ/หรือ กรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย.................................................
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ................................................................................................................
11. แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการดําเนินงานพรอมทั้งขั้นตอนตลอดแผนงานวิจัย และ
โปรดระบุการบริหารความเสี่ยง (ถามี)............................................................................................
12. แผนการพัฒนากรบุคลากรวิจัย.................................................................................................
13. กลยุทธของแผนงานวิจัย............................................................................................................
14. ระยะเวลา และสถานที่ทําการวิจัย..........................................................................................
15. แผนการใชจายงบประมาณของแผนงานวิจัย..........................................................................
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15.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณบริหารแผนงานวิจัย และโครงการวิจัยยอยแตละโครงการ
โดยแยกเปนรายป (ตามคําอธิบายใน แบบ คอบช. 1ค)
15.2 แสดงภาพรวมของงบประมาณการวิจัยทั้งแผนงานวิจัยที่เสนอขอ โดยแยกเปนรายปของ
งบบริหารแผนงานวิจัย และโครงการยอยวิจัยยอย (ตามคําอธิบายใน แบบ คอบช. 1ค)
15.3 แสดงรายละเอียดของงบประมาณการวิจัยทุกโครงการวิจัยยอยในปที่ 1 (ตามคําอธิบายใน
แบบ คอบช. 1ค)
16. ระดับความสําเร็จของงาน (ระบุเพียง 1 ระดับ)
17. ขอเสนอการวิจัยหรือสวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอการวิจัยนี้ (เลือกไดเพียง 1 ขอ)
 ไมไดเสนอตอแหลงทุนอื่น
 เสนอตอแหลงทุนอื่น (ระบุทุกแหลงทุน)...............................................................................
ชื่อโครงการที่เสนอ................................................................................................................
คาดวาจะทราบผลเมื่อ..........................................................................................................
18. คําชี้แจงอื่นๆ
19. ลงลายมือชื่อผูอํานวยการแผนงานวิจัย
(ลงชื่อ)..................................................................
ผูอํานวยการแผนงานวิจัย
วันที่..........เดือน..................พ.ศ……………
20. คําอนุมัติของผูบังคับบัญชาระดับอธิบดีหรือเทียบเทาของภาครัฐ (หรือผูไดรับมอบอํานาจ)
หรือกรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทาของภาคเอกชน (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) ในการยินยอม/อนุญาต
ใหดําเนินการวิจัยรวมทั้งใหใชสถานที่ อุปกรณและสาธารณูปโภคในการดําเนินการวิจัย
(ลงชื่อ)..................................................................
(...................................................)
ตําแหนง...............................................................
วันที่..........เดือน..................พ.ศ……………
หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหนา หมายถึงคําอธิบายไมจําเปนตองระบุไวในแผนงานวิจัย
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สวน ข : ประวัติผูรับผิดชอบแผนงานวิจัยและที่ปรึกษาแผนงานวิจัย
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว ยศ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Mrs., Miss, Rank
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3. ตําแหนงปจจุบัน
4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรศัพทมือถือ โทรสาร
และ E-mail
5. ประวัติการศึกษาตองระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ ที่ เ กี่ ย วข องกั บ การบริ ห ารงานวิ จั ย ทั้ งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวม
วิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย
7.1 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสร็จแลว : (ชื่อผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร และแหลง
ทุนยอนหลังไมเกิน 5 ป)
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหาร
โครงการ หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบุเดือน และปที่เริ่มตนและสิ้นสุด
หมายเหตุ : -

ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละหัวขออยางถูกตองและครบถวนสมบูรณ เพื่อประโยชนใน
การประเมินขอเสนอโครงการ
สําหรับที่ปรึกษาแผนงานวิจยั ใหลงนามรับรองในแบบฟอรม แบบ คอบช. 3
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แบบ คอบช. 1ค

คูมือ ประกอบการเขียน
แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช)
……………………………………
ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุมเรื่อง (ใหระบุกลุมเรื่องที่เสนอขอเพียงกลุมเรื่องเดียวเทานั้น เชน ขาว เปนตน)
กรอบวิจัย (ใหระบุกรอบวิจัยภายใตกลุมเรื่องที่เสนอขอทุนเพียงกรอบวิจัยเดียวเทานั้น)
กรอบวิจัยยอย (ระบุชื่อกรอบวิจัยยอยเพียงขอเดียวเทานั้น)
ชื่อแผนงานวิจัย ใหใสทั้งชื่อแผนงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(ภาษาไทย) ..............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .........................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัยยอยภายใตแผนงานวิจัย ใหใสทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และใหจัดทําแบบเสนอ
โครงการวิจัย (แบบคอบช. 1ย/1ด) ทุกโครงการแนบทายแบบเสนอแผนงานวิจัยดวย
1. โครงการวิจัยยอยที่ 1 (ภาษาไทย) ...........................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................
2. โครงการวิจัยยอยที่ 2 (ภาษาไทย) ...........................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................
3. ...
สวน ก : องคประกอบในการจัดทําแผนงานวิจัย
1. ผูรับผิดชอบและหนวยงาน ประกอบดวย
1.1 ผูอํานวยการแผนงาน ระบุชื่อผูอํานวยการแผนงาน หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
หน ว ยงาน และสถานที่ ติดต อ พร อมทั้ งหมายเลขโทรศัพท โทรสาร E-mail * * กรุณาระบุใหชัดเจนเพื่อ
ประโยชนของทานในการติดตอกลับ
1.2 ผูรวมงานวิจัย ระบุชื่อหัวหนาโครงการวิจัยยอย หนวยงาน และสถานที่ติดตอ พรอมทั้ง
หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail
1.3 หน วยงานหลั ก ระบุ ชื่ อหนว ยงานหลักในระดับ กลุม/กอง/สํานัก/กรม/กระทรวงหรือ
ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวงพรอมสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพทและโทรสาร
1.4 หนวยงานสนับสนุน ระบุชื่อหนวยงานสนับสนุน พรอมรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.3
2. ประเภทการวิ จั ย ระบุ ป ระเภทการวิ จั ย เพี ย ง 1 ประเภท ได แ ก 1.การวิ จั ย พื้ น ฐาน (Basic
research) 2.การวิจัยประยุกต (Applied research) 3.การพัฒนาทดลอง (Experimental development)
(ตามรายละเอียดแนบทาย)
3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย ระบุชื่อกลุม สาขาวิชาการ และกลุมวิชาที่ทําการวิจัย
(ตามรายละเอียดแนบทาย)
4. คําสําคัญ (Keyword) ของแผนงานวิจัย ระบุคําสําคัญที่มีความสําคัญตอชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของ
เรื่องที่ทําการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหครบถวน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการนําไปใชในการเลือกหรือ
คนหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทําการวิจัยได
5. ความสําคัญและที่มาของปญหา แสดงใหเห็นถึงความสําคัญที่จําเปนตองทําการวิจัยเรื่องนี้ใน
ระดับแผนงานวิจัยโดยกําหนดปญหาใหชัดเจนทั้งขอเท็จจริงและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นดวยการทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวของ (Reviewed literature) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของและแสวงหาแนวทาง
ที่นาจะเปนไปไดจากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวของรวมถึงความสอดคลองหรือการตอบสนอง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร
การวิจัยของชาติ
6. วัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัย ระบุวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัยอยางชัดเจนเปนขอๆ
เรียงลําดับตามความสําคัญโดยมีความเชื่อมโยงสอดคลองกับความสําคัญและที่มาของปญหาตลอดจนชื่อของ
แผนงานวิจัย
7. เป า หมายของผลผลิ ต (Output) และตัวชี้วัด ระบุผ ลผลิตของงานวิจัย อยางเปน รูป ธรรมที่
สามารถประยุกตเพื่อนําไปใชประโยชนได ทั้งนี้ตองระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลผลิตที่
เกิดขึ้นในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และตนทุน โดยให
จัดทําขอมูลในรูปแบบดังตารางที่ 1 โดยระบุแยกเปนรายป กรณีมีระยะเวลาดําเนินการวิจัยเกิน 1 ป
ตารางที่ 1 แสดงผลผลิตและตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย
ตัวชี้วัด
ผลผลิต
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เวลา
ตนทุน
8. เปาหมายของผลลัพธ (Outcome) และตัวชี้วัด ระบุปริมาณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลตอเนื่องจาก
ผลผลิตที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสียและ/หรือผูใช อาทิ ชุมชน องคกร ประเทศ สภาพแวดลอมในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ทั้งนี้ควรจัดทําแผนถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายดังกลาวและตองระบุตัวชี้วัดที่
แสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลลัพธที่เกิดขึ้นในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลาและตนทุน โดยใหจัดทําขอมูลในรูปแบบดังตารางที่ 2 โดยระบุแยกเปนรายป กรณีมี
ระยะเวลาดําเนินการวิจัยเกิน 1 ป
ตารางที่ 2 แสดงผลลัพธและตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย
ตัวชี้วัด
ผลผลิต
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เวลา
ตนทุน
9. ทฤษฎี สมมติ ฐ าน และ/หรื อ กรอบแนวความคิด ของแผนงานวิจัย แสดงทฤษฎีที่เ กี่ย วข อง
สมมติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดโดยแสวงหาเหตุผลที่นาจะเปนไปไดจากทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทํา
การวิจัยแลวนํามาสังเคราะหเปนสมมติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย พรอมแสดงแผนผัง
ความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธระหวางโครงการวิจัยยอยภายใตแผนงานวิจัย
10. ประโยชน ที่ ค าดว า จะได รั บ แสดงความคาดหมายศั ก ยภาพและวิธี ก ารหรื อ แนวทางที่ จ ะนํ า
ผลการวิจัยไปใชประโยชนพรอมระบุกลุมเปาหมายที่จะไดรับประโยชนและผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดวา
จะเกิดขึ้นกับกลุมเปาหมายใหชัดเจน หากมีผูประสงคจะนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน เชน ภาคเอกชน ชุมชน
เปนตน ใหทําหนังสือรับรอง ดังแบบ คอบช. 4 แนบขอเสนอการวิจัยดวย
11. แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการดําเนินงาน พรอมทั้งขั้นตอนการดําเนินงานตลอด
แผนงานวิจัย และโปรดระบุการบริหารความเสี่ยง (ถามี) แสดงวิธีการบริหารแผนงานวิจัยในภาพรวมตลอด
การวิ จั ย เพื่ อประโยชน ในการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนงานวิจัย โดยระบุขั้ น ตอนและระยะเวลาในการ
ดําเนินการวิจัยของแผนงานวิจัยโดยละเอียดและแสดงแผนการดําเนินงาน (Gantt chart) แตละขั้นตอนจน
สิ้นสุดการวิจัยควรแสดงการบริหารจัดการแผนงานวิจัยที่คาดวาจะเกิดความเสี่ยงที่จะทําใหการวิจัยไมบรรลุ
วัตถุประสงคและระบุแนวทางการแกไขหากเกิดความผิดพลาด

81
12. แผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยจากการทําการวิจัยตามแผนงานวิจัย ระบุแนวทางหรือแผนการ
ดําเนินงานในการพัฒนาบุคลากรวิจัย เปดโอกาสหรือสรางนักวิจัยรุนใหมจากการทําการวิจัยตามแผนงานวิจัย
13. กลยุทธของแผนงานวิจัย ระบุวิธีการดําเนินงานของแผนงานวิจัย โดยเชื่อมโยงขั้นตอนการทําการ
วิจยั ทั้งในระดับแผนงานวิจัยยอย (ถามี) และโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัยอยางสมบูรณถูกตอง และชัดเจน
ถึงการมีเปาหมายและวัตถุประสงคหลักเดียวกันเพื่อนําไปสูผลสําเร็จของแผนงานวิจัยนี้อยางเปนรูปธรรม
14. ระยะเวลา และสถานที่ทําการวิจัย ระบุระยะเวลาที่ใชในการทําการวิจัยไมควรเกิน 1 ป รวมทั้ง
ระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียด ทั้งนี้ใหจัดทําแยกเปนรายป
กรณีของบประมาณเปนโครงการตอเนื่อง ระยะเวลาดําเนินการมากกวา 1 ป และ คอบช. จะใหการสนับสนุน
งบประมาณเปนรายปโดยไมมีความผูกพันกับปถัดไป (กรณีเปนแผนงานวิจัยตอเนื่อง 2 ป ขึ้นไป ใหระบุปและ
จํานวนปดวย)
เดือน
กิจกรรม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15. แผนการใชจายงบประมาณของแผนงานวิจัย (แสดงแผนการใชจายงบประมาณของแผนงานวิจัย)
15.1 แสดงรายละเอี ยดงบประมาณบริ หารแผนงานวิ จั ย และแยกแต ล ะโครงการย อ ย
เฉพาะปที่เสนอขอ โดยแยกตามงบประเภทตางๆ ใหชัดเจน โดยแยกเปนหมวดดังนี้ งบบุคลากร งบดําเนินการ
(คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ฯลฯ) งบลงทุน (ครุภัณฑตองชี้แจงเหตุผลความ
จําเปนพรอมใบเสนอราคา)
รายการ
งบประมาณที่เสนอขอ (บาท)
1. งบบุคลากร
1.1 คาจางชั่วคราว
1.2 ....
2. งบดําเนินการ
2.1 คาตอบแทน
2.2 คาใชสอย
2.3 ...
3. งบลงทุน
3.1 คาครุภัณฑ
3.2 ...
4. คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ใหหมายรวมถึงคาสาธารณูปโภคดวย)
รวมงบประมาณที่เสนอขอ
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การตั้งงบประมาณทุกรายการควรประมาณการใหเหมาะสมกับระเบียบวิธีวิจัยและอางอิงตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังและตามหลักเกณฑและอัตราคาใชจายการวิจัยที่กําหนด ดังนี้
รายการ
อัตรา
หลักเกณฑ (เงื่อนไข)
1. งบบุคลากร
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม 1. พิจารณาใหตามที่เสนอขอโดยไมเกิน
1.1 คาจางชั่วคราว
ที่ กําหนดจายตามอัตราเงินเดือน
1.2 คาจางผูชวยนักวิจัย
ขาราชการตามวุฒิการศึกษา คือ
ป.เอก อัตราคาจาง 21,000.- บาท
ป.โท อัตราคาจาง 17,500.- บาท
ป.ตรี อัตราคาจาง 15,000.- บาท
ปวส. อัตราคาจาง 11,500.- บาท
ปวช. อัตราคาจาง 9,400.- บาท
2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
- ใหเบิกจายคาตอบแทนทั้งคณะ 1. กําหนดคาตอบแทนคณะนักวิจัย
(1) คาตอบแทน
โดยใชระดับตําแหนงของหัวหนา (ไมเกินรอยละ 10 ของวงเงิน
คณะผูวิจัย (ใหระบุตําแหนง โครงการวิจัยเปนเกณฑ ดังนี้
งบประมาณโครงการ ไมรวมงบลงทุน
หรือ ตําแหนงทางวิชาการเพื่อ 1. ศาสตราจารยหรือขาราชการ และคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน) หาก
ประกอบการพิจารณา)
ระดับ 10
คํานวณแลวไมถึง 30,000 บาท ใหขั้น
ไมเกินปละ 200,000 บาท ต่ํา 30,000 บาท และตองไมเกินอัตรา
ตอโครงการตอคณะนักวิจัย ตามระดับตําแหนงหัวหนาโครงการวิจัย
2. รองศาสตราจารยหรือ
2. กรณีเปนแผนงานวิจัย ผูบริหาร
ขาราชการ ระดับ 8-9
แผนงานวิจัยสามารถเปนหัวหนา
ไมเกินปละ 150,000 บาท โครงการวิจัยยอยไดเพียงโครงการเดียว
ตอโครงการตอคณะนักวิจัย เทานั้นและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนคณะ
3. ผูชวยศาสตราจารยหรือ
นักวิจัยทั้ง 2 สถานะ แตรวมแลวตองไม
ขาราชการระดับ 6-7
เกินอัตราตามระดับตําแหนง
ไมเกินปละ 120,000 บาท
ตอโครงการตอคณะนักวิจัย
4. อาจารยหรือขาราชการระดับ
5 ลงมา
ไมเกินปละ 80,000 บาท
ตอโครงการตอคณะนักวิจัย
(2) คาตอบแทนที่
1. กรณีเปนโครงการวิจัย พิจารณา 1. ตองมีหนังสือยืนยันตอบรับจากที่
ปรึกษา
ใหไมเกินโครงการละ 2 คน และไม ปรึกษา โดยใหระบุรายละเอียดการให
คําปรึกษา
เกินคนละ 100,000 บาท
2. ตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญใน
2. กรณีเปนแผนงานวิจัย
สาขาวิชาการที่สําคัญของโครงการ โดย
พิจารณาหไมเกิน 5 คน และ
พิจารณาจาก
ไมเกินคนละ 100,000 บาท
- ประสบการณการทํางาน
- คุณวุฒิ
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รายการ

อัตรา

หลักเกณฑ (เงื่อนไข)
3. กรณีเปนโครงการวิจัย พิจารณาใหไม
เกินโครงการละ 2 คน และไมเกินคนละ
100,000 บาท
4. กรณีเปนแผนงานวิจัย พิจารณาให
ไมเกิน 5 คน และไมเกินคนละ
100,000 บาท
(3) คาตอบแทนการ - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - กําหนดจายตามระเบียบ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
กระทรวงการคลัง ดังนี้
- วันทําการปกติ ชม.ละ 50 บาท
ไมเกินวันละ 4 ชั่วโมง
- วันหยุดราชการ ชม.ละ 60 บาท
ไมเกินวันละ 7 ชั่วโมง
(4) คาตอบแทนผูให - ไมเกินคนละ 100 บาท
- ไมเกินคนละ 100 บาท
ขอมูล (ผูตอบแบบสอบถาม, - กรณีขอมูลมีระดับความยากสูง - กรณีขอมูลมีระดับความยากสูง ไมเกิน
ผูใหสัมภาษณ)
ไมเกินคนละ 300 บาท
คนละ 300 บาท
(5) คาตอบแทนกลุม - ไมเกินคนละ 2,000 บาทตอครั้ง - ไมเกินคนละ 2,000 บาทตอครั้ง
ตัวอยาง
(6) คาตอบแทน
- ใหเปนไปตามระเบียบ
- ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วิทยากรในการฝกอบรม
กระทรวงการคลัง
ดังนี้
1. วิทยากรที่เปนบุคลากรของรัฐ ให
จายไมเกิน 600 บาทตอชั่วโมง
2. วิทยากรที่มิใชบุคลากรของรัฐ ให
จายไมเกิน 1,200 บาทตอชั่วโมง
2.2 คาใชสอย
(1) คาใชจายในการ - ใหเปนไปตามระเบียบ
- ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
เดินทางไปราชการ
กระทรวงการคลัง
- ใหระบุรายละเอียดของการเดินทาง เชน
เดินทางจากสถานที่ใดไปสถานที่ใด
ระยะเวลาที่ใชในการเดินทาง จํานวนครั้ง
ในการเดินทาง และจํานวนคน เปนตน
(2) คาใชจายในการ - ใหเปนไปตามระเบียบ
- ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
สัมมนา/ ฝกอบรม
กระทรวงการคลัง
- จัดสัมมนาไดในกรณีที่สัมมนาเปนสวน
หนึ่งของงานวิจัย
- ใหระบุเหตุผลความจําเปนและ
รายละเอียดการสัมมนา/ฝกอบรม เชน
สถานที่จัดสัมมนา/ฝกอบรม จํานวน
ผูเขารวม เปนตน
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รายการ
(3) คาใชสอยอื่น
(คาจางเหมาบริการ, คาแรง,
เงินประกันสังคม)
2.3 คาวัสดุ

3. งบลงทุน
3.1 คาครุภัณฑ

3.2 คาสิ่งกอสราง

4. คาธรรมเนียมอุดหนุน
สถาบัน (ใหหมายรวมถึงคา
สาธารณูปโภคดวย)

อัตรา
หลักเกณฑ (เงื่อนไข)
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายไดตามความจําเปนเหมาะสม
โดยแยกรายการวัสดุเปนประเภท เชน
วัสดุสํานักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร, วัสดุ
วิทยาศาสตร เปนตน ซึ่งรายการวัสดุตอง
มีราคาตอหนวยต่ํากวา 5,000 บาท
ยกเวนวัสดุคอมพิวเตอรตองมีราคาตอ
หนวยต่ํากวา 20,000 บาท
- คาวัสดุวิทยาศาสตร/สารเคมี (ใหแจง
รายละเอียดสิ่งที่ตองการซื้อ โดยใหระบุ
จํานวนที่ตองการและราคาตอหนวย)
- สําหรับคาวัสดุเชื้อเพลิง (คาน้ํามัน)
กําหนดให กม.ละ 4 บาท (โดยใหจัดทํา
รายละเอียดระยะทางที่เดินทาง)
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสมโดย
แยกรายการครุภัณฑเปนประเภท เชน
ครุภัณฑสํานักงาน, ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เปนตน ซึ่งรายการครุภัณฑตองมีราคาตอ
หนวยสูงกวา 5,000 บาท ยกเวน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรตองมีราคาตอหนวย
สูงกวา 20,000 บาท
- ใหแนบใบเสนอราคาครุภัณฑ
- ใหมีหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ของครุภัณฑนั้นๆ ดวย เพื่อประกอบการ
พิจารณา
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม ซึ่ง
เปนรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม
ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสราง
มีวงเงินเกินกวา 50,000 บาท
- ใหแนบใบเสนอราคาสิ่งกอสราง
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - กําหนดจายไมเกินรอยละ 10 ของงบ
วิจัยไมรวมคาตอบแทนคณะผูวิจัย
ครุภณ
ั ฑ และสิ่งกอสราง
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15.2 แสดงภาพรวมของงบประมาณการวิจัยที่เสนอขอในแตละปตลอดการวิจัยโดยแยกเปน
งบบริหารแผนงานวิจยั และโครงการวิจัยยอย (กรณีของบประมาณเปนโครงการตอเนื่อง ระยะเวลาดําเนินการ
วิจัยมากกวา 1 ป ใหแสดงงบประมาณตลอดแผนการดําเนินงาน)
โครงการ
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่…
แผนงานวิจัย…
โครงการวิจัยยอยที่ 1…
โครงการวิจัยยอยที่ 2…
โครงการวิจัยยอยที่…
รวมทั้งสิ้น
15.3 แสดงรายละเอียดของงบประมาณการวิจัยทุกโครงการวิจัยยอยในปที่เสนอขอ
งบประมาณที่เสนอขอ (บาท)
คาธรรมเนียม
โครงการ
งบ
ครุภัณฑ รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อุดหนุน
บุคคลากร
สถาบัน
แผนงานวิจัย
โครงการวิจัยยอยที่ 1
โครงการวิจัยยอยที่ 2
โครงการวิจัยยอยที่...
รวม
16. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการดําเนินงานตลอด
แผนงานวิจัย แสดงขอมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (Output) ที่ไดจากงานวิจัยในแตละปตลอดการวิจัย โดย
สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัยและนําไปสูการประยุกตใช ความคุมคาของงบประมาณที่จะใช
ทําการวิจัย ซึ่งจะนําไปสูผลสําเร็จที่เปนผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดวาจะไดรับ โดย
สอดคลองตามแผนบริหารงานและแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย พรอมทั้งระบุประเภทผลสําเร็จของ
งานวิจัยเปนอักษรยอ ซึ่งจําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ระบุ P หมายถึง ผลสําเร็จเบื้องตน (Preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1.1 ผลสําเร็จที่เปนองคความรู หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะนําไปสูการวิจัยในระยะตอไป
1.2 ผลสําเร็จที่เปนของใหมและมีความแตกตางจากที่เคยมีมาแลว
1.3 ผลสําเร็จที่อาจจะถูกนําไปตอยอดการวิจัยได
2. ระบุ I หมายถึง ผลสําเร็จกึ่งกลาง (Intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
2.1 เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จเบื้องตนในระยะตอมา
2.2 เปนผลสําเร็จที่มีความเชื่อมโยงอยางใดอยางหนึ่งกับผลสําเร็จเบื้องตน
2.3 เปนผลสําเร็จที่จะกาวไปสูผลสําเร็จระยะสุดทายของงานวิจัย
3. ระบุ G หมายถึง ผลสําเร็จตามเปาประสงค (Goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
3.1 เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จกึ่งกลางในระยะตอมา
3.2 ผลสําเร็จตามเปาประสงคนี้จะตองแสดงศักยภาพที่จะกอใหเกิดผลกระทบ
3.3 ผลสําเร็จตามเปาประสงคที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทําใหเกิดผลกระทบสูง ยอมมี
น้ําหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง
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ตัวอยาง เชน กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุมะมวงเพื่อการสงออก เนื่องจากมะมวงที่สงออกมีคุณภาพดี แตเมื่อ
สงออกไปตางประเทศมีปญหาเรื่องมะมวงเปลือกบางเนาเสียงาย สงผลกระทบตอการสงออก ดังนั้น จึงตอง
วิจัยเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับ ดังนี้
1. การวิจัยระยะแรกไดคนพบยีน (Gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง
- ใหระบุผลผลิตที่ได คือ ยีน (Gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง
ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จเบื้องตน (P)
2. กรณี มีการวิ จั ย และพั ฒ นาในระยะตอมา โดยวิจัย ในรายละเอีย ดตําแหนงของยีน (Gene) ที่
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง
- ใหระบุผลผลิตที่ได คือ รายละเอียดตําแหนงของยีน (Gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของ
มะมวง ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จกึ่งกลาง (I)
3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะตอมาจนไดมะมวงพันธุเปลือกแข็ง ซึ่งแสดงผลกระทบที่คาดวาจะ
เกิดขึ้น คือ ทําใหเกิดมูลคาเพิ่มของมะมวงเพื่อการสงออก
- ใหระบุผลผลิตที่ได คือ มะมวงพันธุเปลือกแข็งที่แสดงมูลคาเพิ่มเพื่อการสงออก ผลสําเร็จของ
งานวิจัยนี้เปนผลสําเร็จตามเปาประสงค (G)
17. ขอเสนอการวิจัยหรือสวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอการวิจัยนี้ (เลือกไดเพียง 1 ขอ)
 1. ไมไดเสนอตอแหลงทุนอื่น
 2. เสนอตอแหลงทุนอื่นคือ (ระบุชื่อแหลงทุน)
2.1 ชื่อโครงการที่เสนอ (ระบุขอเสนอการวิจัย)
2.2 คาดวาจะทราบผล (ระบุเดือน และ พ.ศ. ที่คาดวาจะทราบผลการพิจารณา)
18. คําชี้แจงอื่นๆ
18.1 คํ า รั บ รองเพื่ อ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดแหล ง ทุ น ของโครงการวิ จั ย ที่ เ สนอขอ หากมี ม ากกว า
1 แหลงโปรดระบุสัดสวน
18.2 แสดงเอกสารหลักฐานคํารับรองคํายินยอม อาทิ โครงการพระราชดําริ จริยธรรมการวิจัยใน
มนุ ษย จรรยาบรรณการใช สั ตว การเข า ถึ งทรัพยากรชีว ภาพ ฯลฯ หรือรายละเอีย ดอื่น ๆ ในอัน ที่จ ะเป น
ประโยชนและชี้ใหเห็นถึงคุณคาของโครงการวิจัยมากยิ่งขึ้น
18.3 การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีรายรับ-รายจายใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ปปช. กําหนด
19. ลงลายมือชื่อผูอํานวยการแผนงานวิจัย
(ลงชื่อ)

ผูอํานวยการแผนงานวิจัย
วันที่..........เดือน..................พ.ศ……………

.
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20. คําอนุมัติของผูบังคับบัญชา (ของผูอํานวยการแผนงานวิจั ย) ระดับอธิบดีหรือเทียบเท าของ
ภาครัฐ (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) หรือ กรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทาของภาคเอกชน (หรือผูไดรับ
มอบอํานาจ) ในการยินยอม/อนุญาต ใหดําเนินการวิจัยรวมทั้งใหใชสถานที่ อุปกรณและสาธารณูปโภคใน
การดําเนินการวิจัย กรณีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจแสดงตอ คอบช. และผูรับมอบอํานาจไม
สามารถมอบอํานาจชวงตอใหผูอื่นได ยกเวนแตผูบังคับบัญชาที่เปนผูมีอํานาจ แสดงความยินยอมใหมอบ
อํานาจชวงตอได
(ลงชื่อ).................................................................
(...................................................)
ตําแหนง...................................................
วันที่..........เดือน..................พ.ศ……………
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การกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมนี้ ตองดําเนินการใหครบถวนตามความเปนจริง หากตรวจสอบพบวามีการปกปดหรือเปนเท็จ
คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาสนับสนุนและจะเปนผูไมมีสิทธิ์รับทุน คอบช. เปนเวลา 3 ป

แบบ คอบช. 1ย/1ด

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
ประกอบการเสนอของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ 2560
-----------------------------------ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุมเรื่อง..................................................................................(ระบุกลุมเรื่องเดียวเทานั้น)
กรอบวิจัย...........................................................(ระบุชื่อกรอบวิจัยภายใตกลุมเรื่องเพียงกรอบวิจัยเดียวเทานั้น)
กรอบวิจัยยอย..................................................................................(ระบุชื่อกรอบวิจัยยอยเพียงขอเดียวเทานั้น)
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ..............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .........................................................................................................
ชื่อแผนงานวิจัย...(ใสชื่อแผนงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีเปนโครงการวิจัยยอยภายใตแผนงานวิจัย)
สวน ก : องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย
1. ผู รั บ ผิ ด ชอบประกอบด ว ย (กรณีเปน ทุน ความรว มมื อ กับ ตา งประเทศใหร ะบุผูรั บ ผิ ดชอบทั้ ง
“ฝายไทย” และ “ฝายตางประเทศ”)
1.1 หัวหนาโครงการ.............................................................................................................
1.2 ผูรวมงานวิจัย........................................................................................................................
1.3 หนวยงานหลัก...............................................................................................................
1.4 หนวยงานสนับสนุน...............................................................................................................
2. ประเภทการวิจัย................................................................................................................................
3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย..........................................................................................
4. มาตรฐานการวิจัย (ถามี)...................................................................................................................
5. คําสําคัญ (Keyword) ของการวิจัย.................................................................................................
6. ความสําคัญ และที่มาของปญหา......................................................................................................
7. วัตถุประสงคของการวิจัย..................................................................................................................
8. ขอบเขตของการวิจัย.........................................................................................................................
9. ทฤษฎี สมมติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย..........................................................
10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวของ..................................................
11. เอกสารอางอิง....................................................................................................................................
12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ................................................................................................................
13. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย.………………..…….
14. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล.........................................................
15. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย….............................................
16. เปาหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด.................................................................................
17. เปาหมายของผลลัพธ (Outcome) และตัวชี้วัด............................................................................
18. ปจจัยที่เอื้อตอการวิจัยที่มีอยู............................................................................................................
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19. งบประมาณของโครงการวิจัย...........................................................................................................
แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยยอย โดยแยกเปนรายป
(ตามแบบ คอบช. 2ค)
20. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการดําเนินงาน
...........................................................................................................................................................
ระดับความสําเร็จของงาน...........................................................................................................
21. ขอเสนอการวิจัยหรือสวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอการวิจัยนี้ (เลือกไดเพียง 1 ขอ)
 ไมไดเสนอตอแหลงทุนอื่น
 เสนอตอแหลงทุนอื่นคือ (ระบุชื่อแหลงทุน)
22. คําชี้แจงอื่น ๆ....................................................................................................................................
23. ลงลายมือชื่อหัวหนาโครงการและนักวิจัยรวมโครงการเพื่อใหคํารับรองในการจัดทําขอเสนอ
การวิจัยและดําเนินการวิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เรื่องการรับขอเสนอ
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560
(ลงชื่อ)..........................................
หัวหนาโครงการวิจัย
วันที่........... เดือน...................พ.ศ.. …….
(ลงชื่อ)...........................................
(............................................)
ผูรวมวิจัย
วันที่........... เดือน...................พ.ศ.. …….

(ลงชื่อ)..........................................
(............................................)
ผูรวมวิจัย
วันที่........... เดือน...................พ.ศ.. …….

24. คําอนุมัติของผูบังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเทาของภาครัฐ (หรือผูไดรับมอบอํานาจ)
หรื อกรรมการผู จั ด การใหญ หรื อเที ยบเท า ของภาคเอกชน (หรือผูไ ดรับมอบอํา นาจ) ในการยิ น ยอม/
อนุญาต ใหดําเนินการวิจัย รวมทั้งใหใชสถานที่ อุปกรณ และสาธารณูปโภคในการดําเนินการวิจัย
(ลงชื่อ) ..........................................
(............................................)
ตําแหนง..........................................
วันที่........... เดือน...................พ.ศ.. …….
หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหนา หมายถึงคําอธิบายไมจําเปนตองระบุไวในแผนงานวิจัยรายละเอียด
งบประมาณแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยยอย/โครงการวิจัยเดี่ยว
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สวน ข : ประวัติคณะผูวิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3. ตําแหนงปจจุบัน
4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรศัพทมือถือ โทรสาร
และ E-mail
5. ประวัติการศึกษาตองระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ ที่เ กี่ ย วข องกั บ การบริห ารงานวิจัย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุ
สถานภาพในการทํา การวิจัย วา เปน ผูอํา นวยการแผนงานวิจัย หัว หนา โครงการวิจัย หรือ
ผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย)
7.1 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสร็จแลว : (ชื่อผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร และแหลงทุน
ยอนหลังไมเกิน 5 ป)
7.3 งานวิจัยที่กําลังทํา : (ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหาร
โครงการ หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบุเดือน และปที่เริ่มตนและสิ้นสุด)
หมายเหตุ : - ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละหัวขออยางถูกตองและครบถวนสมบูรณ เพื่อประโยชนใน
การประเมินขอเสนอโครงการ
- สําหรับที่ปรึกษาโครงการวิจัยใหลงนามรับรองในแบบฟอรม แบบ คอบช. 3

91
แบบ คอบช. 2ค

คูมือ ประกอบการเขียน
แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย/1ด)
-----------------------------------ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุมเรื่อง (ใหระบุกลุมเรื่องที่เสนอขอเพียงกลุมเรื่องเดียวเทานั้น เชน ขาว เปนตน)
กรอบวิจัย (ใหระบุกรอบวิจัยภายใตกลุมเรื่องที่เสนอขอทุนเพียงกรอบวิจัยเดียวเทานั้น)
กรอบวิจัยยอย (ระบุชื่อกรอบวิจัยยอยเพียงขอเดียวเทานั้น)
ชื่อโครงการวิจัย ใหใสทั้งชื่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(ภาษาไทย) ............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................
(กรณีเปนโครงการวิจัยเดี่ยวไมตองระบุแผนงานวิจัย)
ชื่อแผนงานวิจัย ใสชื่อแผนงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ………………………………….…………………………
(กรณีเปนโครงการวิจัยยอยภายใตแผนงานวิจัย)
สวน ก : องคประกอบของขอเสนอการวิจัย
1. ผูรับผิดชอบประกอบดวย
1.1 หัวหนาโครงการ (ระบุชื่อหัวหนาโครงการ หนวยงาน หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
สถานที่ติดตอหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail ** กรุณาระบุใหชัดเจนเพื่อประโยชนของทานในการ
ติดตอกลับ)
1.2 ผูรวมงานวิจัย (ระบุชื่อผูรวมวิจัย หนวยงาน พรอมทั้งสถานที่ติดตอหมายเลขโทรศัพท
โทรสาร และ E-mail และอธิบายถึงลักษณะและสัดสวนของงานที่แตละคนรับผิดชอบ)
1.3 ที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ระบุชื่อที่ปรึกษาโครงการ หนวยงาน สถานที่ติดตอหมายเลข
โทรศัพท โทรสาร และ E-mail)
1.4 หนว ยงานหลัก (ระบุ ชื่ อหน วยงานหลักในระดั บกลุม/กอง/สํานัก/กรม/กระทรวงหรือ
ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวงพรอมสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพทและโทรสาร)
1.5 หนวยงานสนับสนุน (ระบุชื่อหนวยงานสนับสนุน พรอมรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.4)
2. ประเภทการวิ จั ย ระบุ ป ระเภทการวิ จั ย เพี ย ง 1 ประเภท ได แ ก 1.การวิ จั ย พื้ น ฐาน (Basic
research) 2.การวิจัยประยุกต (Applied research) 3.การพัฒนาทดลอง (Experimental development)
(ตามรายละเอียดแนบทาย)
3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย ระบุชื่อกลุม สาขาวิชาการ และกลุมวิชาที่ทําการวิจัย
(ตามรายละเอียดแนบทาย)
4. มาตรฐานการวิจัย (ถามี) ระบุวาการวิจัยมีการดําเนิน การตามมาตรฐานการวิจัย เชน การใช
สัตวทดลอง การวิจัยในคน มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพดานพันธุวิศวกรรม หรือการใชหองปฏิบัติการที่
เกี่ยวกับสารเคมี พรอมเอกสารประกอบตามรายละเอียดขอ 22
5. คําสําคัญ (Keyword) ของการวิจัย ระบุคําสําคัญที่มีความสําคัญตอชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่อง
ที่ทําการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหครบถวน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการนําไปใชในการเลือกหรือคนหา
เอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทําการวิจัยได
6. ความสําคัญและที่มาของปญหา แสดงใหเห็นถึงความสําคัญที่จําเปนตองทําการวิจัยเรื่องนี้ รวมถึง
ความสอดคลองหรือการตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ

92
7. วัตถุประสงคของการวิจัย ระบุวัตถุประสงคของโครงการวิจัยอยางชัดเจนและเรียงตามลําดับ
ความสําคัญเปนขอๆ โดยมีความเชื่อมโยงกับความสําคัญและที่มาของปญหา
8. ขอบเขตของการวิจัย (ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพที่เชื่อมโยงกับปญหาที่ทํา
การวิจัยแตไมสามารถกําหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงคของโครงการวิจัยได)
9. ทฤษฎี สมมติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวของสมมติฐาน
และ/หรือกรอบแนวความคิดโดยแสวงหาเหตุผลที่นาจะเปนไปไดจากทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการวิจัย
แลวนํามาสังเคราะหเปนสมมติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวของ ใหระบุเนื้อหาโดยสรุปของ
เอกสารที่เกี่ยวของพรอมขอมูลสถิติและเหตุผลที่เปนไปไดจากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวของโดย
บรรยายใหเชื่อมโยงกับประเด็นที่จะทําการวิจัย
11. เอกสารอางอิงของการวิจัย ระบุเอกสารที่ใชอางอิง (Reference) ของการวิจัยตามระบบสากล
12. ประโยชน ที่ ค าดว า จะได รั บ แสดงความคาดหมายศั กยภาพและวิ ธีก ารหรื อ แนวทางที่ จ ะนํ า
ผลการวิจัยไปใชประโยชน ระบุไดมากกวา 1 ขอ พรอมระบุกลุมเปาหมายที่จะไดรับประโยชนและผลกระทบ
จากผลงานวิจัยที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับกลุมเปาหมายใหชัดเจน
13. แผนการถ า ยทอดเทคโนโลยี ห รื อ ผลการวิ จั ย สู ก ลุ ม เป า หมายเมื่ อ สิ้ น สุ ด การวิ จั ย ให แ สดง
แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายหรือสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนา
ขั้นตอไปที่คาดวาจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการวิจัย โดยระบุกลุมเปาหมาย วิธีการถายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ
ใหชัดเจน
14. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล อธิบายขั้นตอนวิธีการทําการวิจัย
อาทิ การเก็บขอมูลการกําหนดพื้นที่ ประชากรตัวอยาง การสุมตัวอยาง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห
ขอมูล ฯลฯ รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใชเปนที่ทําการวิจัย/เก็บขอมูลใหครบถวนและชัดเจนเพื่อประโยชนในการ
เสนอของบประมาณ
15. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย ระบุระยะเวลาที่ใชในการทํา
การวิจัยไมควรเกิน 1 ป รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียด
ทั้งนี้ใหจัดทําแยกเปนรายปกรณีของบประมาณเปนโครงการตอเนื่องระยะเวลาดําเนินการมากกวา 1 ป และ
คอบช. จะใหการสนับสนุนงบประมาณเปนรายปโดยไมมีความผูกพันกับปถัดไป
16. เป า หมายของผลผลิ ต (Output) และตัวชี้วัด ระบุผ ลผลิตของงานวิจัย อยางเปน รูป ธรรมที่
สามารถประยุกตเพื่อนําไปใชประโยชนได ทั้งนี้ตองระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลผลิตที่
เกิดขึ้นในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เวลา และตนทุน โดยให
จัดทําขอมูลในรูปแบบดังตารางที่ 1 โดยระบุแยกเปนรายป กรณีมีระยะเวลาดําเนินการวิจัยเกิน 1 ป
ตารางที่ 1 แสดงผลผลิตและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย
ตัวชี้วัด
ผลผลิต
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เวลา
ตนทุน
17. เปาหมายของผลลัพธ (Outcome) และตัวชี้วัด ระบุปริมาณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลตอเนื่องจาก
ผลผลิตที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสียและ/หรือผูใช อาทิ ชุมชน องคกร ประเทศ สภาพแวดลอม ในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ทั้งนี้ควรจัดทําแผนถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายดังกลาวและตองระบุตัวชี้วัดที่
แสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลลัพธที่เกิดขึ้นในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิง
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ปริมาณและคุณภาพ เวลา และตนทุน โดยใหจัดทําขอมูลในรูปแบบดังตารางที่ 2 โดยระบุแยกเปนรายป กรณี
มีระยะเวลาดําเนินการวิจัยเกิน 1 ป
ตารางที่ 2 แสดงผลลัพธและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย
ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เวลา
ตนทุน
18. ปจจัยที่เอื้อตอการวิจัยที่มีอยู (ระบุรายละเอียด)
19. งบประมาณของโครงการวิจัย
19.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจัยยอย โดยแยกตาม
งบประเภทต า งๆ ให ชั ดเจน โดยแยกเป น หมวดดั งนี้ งบบุ คลากร งบดํ าเนิ น การ (ค าตอบแทน ค าใช ส อย
คาวัสดุ คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ฯลฯ) งบลงทุน (ครุภัณฑตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนพรอมใบเสนอราคา)
รายการ
งบประมาณที่เสนอขอ (บาท)
1. งบบุคลากร
1.1 คาจางชั่วคราว
1.2 ....
2. งบดําเนินการ
2.1 คาตอบแทน
2.2 คาใชสอย
2.3 ...
3. งบลงทุน
3.1 คาครุภัณฑ
3.2 ...
4. คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ใหหมายรวมถึงคาสาธารณูปโภคดวย)
รวมงบประมาณที่เสนอขอ
การตั้งงบประมาณทุกรายการควรประมาณการให เหมาะสมกั บระเบียบวิธีวิจัยโดยอางอิ งตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังและตามหลักเกณฑและอัตราคาใชจายที่กําหนด ดังนี้
รายการ
อัตรา
หลักเกณฑ (เงื่อนไข)
1. งบบุคลากร
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม 1. พิจารณาใหตามที่เสนอขอโดยไมเกิน
1.1 คาจางชั่วคราว
ที่กําหนดจายตามอัตราเงินเดือน
1.2 คาจางผูชวยนักวิจัย
ขาราชการตามวุฒิการศึกษา คือ
ป.เอก อัตราคาจาง 21,000.- บาท
ป.โท อัตราคาจาง 17,500.- บาท
ป.ตรี อัตราคาจาง 15,000.- บาท
ปวส. อัตราคาจาง 11,500.- บาท
ปวช. อัตราคาจาง 9,400.- บาท
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รายการ
อัตรา
2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
- ใหเบิกจายคาตอบแทนทั้งคณะ
(1) คาตอบแทน
โดยใชระดับตําแหนงของหัวหนา
คณะผูวิจัย (ใหระบุตําแหนง โครงการวิจัยเปนเกณฑ ดังนี้
หรือ ตําแหนงทางวิชาการเพื่อ 5. ศาสตราจารยหรือขาราชการ
ประกอบการพิจารณา)
ระดับ 10
ไมเกินปละ 200,000 บาท
ตอโครงการตอคณะนักวิจัย
6. รองศาสตราจารยหรือ
ขาราชการ ระดับ 8-9
ไมเกินปละ 150,000 บาท
ตอโครงการตอคณะนักวิจัย
7. ผูชวยศาสตราจารยหรือ
ขาราชการระดับ 6-7
ไมเกินปละ 120,000 บาท
ตอโครงการตอคณะนักวิจัย
8. อาจารยหรือขาราชการระดับ
5 ลงมา
ไมเกินปละ 80,000 บาท
ตอโครงการตอคณะนักวิจัย
(2) คาตอบแทนที่
1. กรณีเปนโครงการวิจัย พิจารณา
ปรึกษา
ใหไมเกินโครงการละ 2 คน
และไมเกินคนละ 100,000 บาท
2. กรณีเปนแผนงานวิจัย
พิจารณาใหไมเกิน 5 คน
และไมเกินคนละ 100,000 บาท

(3) คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

หลักเกณฑ (เงื่อนไข)
1. กําหนดคาตอบแทนคณะนักวิจัย
(ไมเกินรอยละ 10 ของวงเงิน
งบประมาณโครงการ ไมรวมงบลงทุน
และคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน) หาก
คํานวณแลวไมถึง 30,000 บาท ใหขั้น
ต่ํา 30,000 บาท และตองไมเกินอัตรา
ตามระดับตําแหนงหัวหนาโครงการวิจัย
2. กรณีเปนแผนงานวิจัย ผูบริหาร
แผนงานวิจัยสามารถเปนหัวหนา
โครงการวิจัยยอยไดเพียงโครงการเดียว
เทานั้นและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนคณะ
นักวิจัยทั้ง 2 สถานะ แตรวมแลวตองไม
เกินอัตราตามระดับตําแหนง

1. ตองมีหนังสือยืนยันตอบรับจากที่
ปรึกษา โดยใหระบุรายละเอียดการให
คําปรึกษา
2. ตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาการที่สําคัญของโครงการ โดย
พิจารณาจาก
- ประสบการณการทํางาน
- คุณวุฒิ
3. กรณีเปนโครงการวิจัย พิจารณาให
ไมเกินโครงการละ 2 คน และไมเกินคน
ละ 100,000 บาท
4. กรณีเปนแผนงานวิจัย พิจารณาให
ไมเกิน 5 คน และไมเกินคนละ
100,000 บาท
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - กําหนดจายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ดังนี้
- วันทําการปกติ ชม.ละ 50 บาท
ไมเกินวันละ 4 ชั่วโมง
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รายการ

อัตรา

หลักเกณฑ (เงื่อนไข)
- วันหยุดราชการ ชม.ละ 60 บาท
ไมเกินวันละ 7 ชั่วโมง
(4) คาตอบแทนผูให - ไมเกินคนละ 100 บาท
- ไมเกินคนละ 100 บาท
ขอมูล (ผูตอบแบบสอบถาม, - กรณีขอมูลมีระดับความยากสูง - กรณีขอมูลมีระดับความยากสูง ไมเกิน
ผูใหสัมภาษณ)
ไมเกินคนละ 300 บาท
คนละ 300 บาท
(5) คาตอบแทนกลุม - ไมเกินคนละ 2,000 บาทตอครั้ง - ไมเกินคนละ 2,000 บาทตอครั้ง
ตัวอยาง
(6) คาตอบแทน
- ใหเปนไปตามระเบียบ
- ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วิทยากรในการฝกอบรม
กระทรวงการคลัง
ดังนี้
1. วิทยากรที่เปนบุคลากรของรัฐ ให
จายไมเกิน 600 บาทตอชั่วโมง
2. วิทยากรที่มิใชบุคลากรของรัฐ ให
จายไมเกิน 1,200 บาทตอชั่วโมง
2.2 คาใชสอย
(1) คาใชจายในการ - ใหเปนไปตามระเบียบ
- ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
เดินทางไปราชการ
กระทรวงการคลัง
- ใหระบุรายละเอียดของการเดินทาง
เชน เดินทางจากสถานที่ใดไปสถานที่ใด
ระยะเวลาที่ใชในการเดินทาง จํานวนครั้ง
ในการเดินทาง และจํานวนคน เปนตน
(2) คาใชจายในการ - ใหเปนไปตามระเบียบ
- ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
สัมมนา/ ฝกอบรม
กระทรวงการคลัง
- จัดสัมมนาไดในกรณีที่สัมมนาเปนสวน
หนึ่งของงานวิจัย
- ใหระบุเหตุผลความจําเปนและ
รายละเอียดการสัมมนา/ฝกอบรม เชน
สถานที่จัดสัมมนา/ฝกอบรม จํานวน
ผูเขารวม เปนตน
(3) คาใชสอยอื่น
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม
(คาจางเหมาบริการ, คาแรง,
เงินประกันสังคม)
2.3 คาวัสดุ
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายไดตามความจําเปนเหมาะสม
โดยแยกรายการวัสดุเปนประเภท เชน
วัสดุสํานักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร, วัสดุ
วิทยาศาสตร เปนตน ซึ่งรายการวัสดุตอง
มีราคาตอหนวยต่ํากวา 5,000 บาท
ยกเวนวัสดุคอมพิวเตอรตองมีราคาตอ
หนวยต่ํากวา 20,000 บาท
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รายการ

3. งบลงทุน
3.1 คาครุภัณฑ

อัตรา

หลักเกณฑ (เงื่อนไข)
- คาวัสดุวิทยาศาสตร/สารเคมี (ใหแจง
รายละเอียดสิ่งที่ตองการซื้อ โดยใหระบุ
จํานวนที่ตองการและราคาตอหนวย)
- สําหรับคาวัสดุเชื้อเพลิง (คาน้ํามัน)
กําหนดให กม.ละ 4 บาท (โดยใหจัดทํา
รายละเอียดระยะทางที่เดินทาง)

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสมโดย
แยกรายการครุภัณฑเปนประเภท เชน
ครุภัณฑสํานักงาน, ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เปนตน ซึ่งรายการครุภัณฑตองมีราคาตอ
หนวยสูงกวา 5,000 บาท ยกเวน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรตองมีราคาตอหนวย
สูงกวา 20,000 บาท
- ใหแนบใบเสนอราคาครุภัณฑ
- ใหมีหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ของครุภัณฑนั้นๆ ดวย เพื่อประกอบการ
พิจารณา
3.2 คาสิ่งกอสราง
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม ซึ่ง
เปนรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม
ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสราง
มีวงเงินเกินกวา 50,000 บาท
- ใหแนบใบเสนอราคาสิ่งกอสราง
4. คาธรรมเนียมอุดหนุน
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - กําหนดจายไมเกินรอยละ 10 ของงบ
สถาบัน (ใหหมายรวมถึงคา
วิจัยไมรวมคาตอบแทนคณะผูวิจัย
สาธารณูปโภคดวย)
ครุภณ
ั ฑ และสิ่งกอสราง
19.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเปน
โครงการตอเนื่อง ระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา 1 ป ใหแสดงงบประมาณตลอดแผนการดําเนินงาน)
งบประมาณที่เสนอขอ (บาท)
ปที่
คาธรรมเนียม
ดําเนินการ งบบุคคลากร คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
ครุภัณฑ รวม
อุดหนุนสถาบัน
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่...
20. ผลสํ าเร็ จและความคุ มค าของการวิจัย แสดงข อมู ลหรื ออธิ บายถึงผลผลิต (Output) ที่ ได จาก
งานวิจัยในแตละปตลอดการวิจัย โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัยและนําไปสูการประยุกต
ใช ความคุ มค า ของงบประมาณที่ จ ะใช ทํา การวิจั ย ซึ่งจะนําไปสูผ ลสํ าเร็ จ ที่ เป น ผลลั พธ (Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact) ที่คาดวาจะไดรับ โดยสอดคลองตามแผนบริหารงานและแผนการดําเนินงานตลอดแผน
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งานวิจัย พรอมทั้งระบุประเภทผลสําเร็จของงานวิจัยเปนอักษรยอ ซึ่งจําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้ (กรณีเปน
โครงการวิ จั ย ย อ ยในแผนงานวิ จั ย นั้ น จะต อ งอธิ บ ายผลกระทบที่ มี ต อ แผนงานวิจั ย นั้ น เช น ผลสํ า เร็ จ ที่ มี
ผลกระทบตอแผนงาน/ผลกระทบทีม่ ีตอประเทศ)
1. ระบุ P หมายถึง ผลสําเร็จเบื้องตน (Preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1.1 ผลสําเร็จที่เปนองคความรู หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะนําไปสูการวิจัยในระยะตอไป
1.2 ผลสําเร็จที่เปนของใหมและมีความแตกตางจากที่เคยมีมาแลว
1.3 ผลสําเร็จที่อาจจะถูกนําไปตอยอดการวิจัยได
2. ระบุ I หมายถึง ผลสําเร็จกึ่งกลาง (Intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
2.1 เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จเบื้องตนในระยะตอมา
2.2 เปนผลสําเร็จที่มีความเชื่อมโยงอยางใดอยางหนึ่งกับผลสําเร็จเบื้องตน
2.3 เปนผลสําเร็จที่จะกาวไปสูผลสําเร็จระยะสุดทายของงานวิจัย
3. ระบุ G หมายถึง ผลสําเร็จตามเปาประสงค (Goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
3.1 เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จกึ่งกลางในระยะตอมา
3.2 ผลสําเร็จตามเปาประสงคนี้จะตองแสดงศักยภาพที่จะกอใหเกิดผลกระทบ
3.3 ผลสําเร็จตามเปาประสงคที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทําใหเกิดผลกระทบสูง ยอมมี
น้ําหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง
ตัวอยาง เชน กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุมะมวงเพื่อการสงออก เนื่องจากมะมวงที่สงออกมีคุณภาพดี แตเมื่อ
สงออกไปตางประเทศมีปญหาเรื่องมะมวงเปลือกบางเนาเสียงาย สงผลกระทบตอการสงออก ดังนั้น จึงตอง
วิจัยเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับ ดังนี้
1. การวิจัยระยะแรกไดคนพบยีน (Gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง
- ใหระบุผลผลิตที่ได คือ ยีน (Gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง
ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จเบื้องตน (P)
2. กรณี มีการวิ จั ย และพั ฒ นาในระยะตอมา โดยวิจัย ในรายละเอีย ดตําแหนงของยีน (Gene) ที่
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง
- ใหระบุผลผลิตที่ได คือ รายละเอียดตําแหนงของยีน (Gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของ
มะมวง ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จกึ่งกลาง (I)
3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะตอมาจนไดมะมวงพันธุเปลือกแข็ง ซึ่งแสดงผลกระทบที่คาดวาจะ
เกิดขึ้น คือ ทําใหเกิดมูลคาเพิ่มของมะมวงเพื่อการสงออก
- ใหระบุผลผลิตที่ได คือ มะมวงพันธุเปลือกแข็งที่แสดงมูลคาเพิ่มเพื่อการสงออก ผลสําเร็จของ
งานวิจัยนี้เปนผลสําเร็จตามเปาประสงค (G)
21. ขอเสนอการวิจัยหรือสวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอการวิจัยนี้ (เลือกไดเพียง 1 ขอ)
 1. ไมไดเสนอตอแหลงทุนอื่น
 2. เสนอตอแหลงทุนอื่นคือ (ระบุชื่อแหลงทุน)
2.1 ชื่อโครงการที่เสนอ (ระบุขอเสนอการวิจัย)
2.2 คาดวาจะทราบผล (ระบุเดือน และ พ.ศ. ที่คาดวาจะทราบผลการพิจารณา)
22. คําชี้แจงอื่นๆ
22.1 คํ า รั บ รองเพื่ อชี้ แจงรายละเอีย ดแหลงทุน ของโครงการวิจัย ที่เสนอขอ หากมี มากกว า
1 แหลงโปรดระบุสัดสวน
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22.2 แสดงเอกสารหลักฐานคํารับรองคํายินยอมอาทิโครงการพระราชดําริ จริยธรรมการวิจัยใน
มนุ ษย จรรยาบรรณการใช สั ตว การเข า ถึ งทรัพยากรชีว ภาพ ฯลฯ หรือรายละเอีย ดอื่น ๆ ในอัน ที่จ ะเป น
ประโยชนและชี้ใหเห็นถึงคุณคาของโครงการวิจัยมากยิ่งขึ้น
22.3 การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีรายรับ-รายจายใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ปปช. กําหนด
23. ลงลายมือชื่อหัวหนาโครงการและนักวิจัยรวมเพื่อใหคํารับรองในการจัดทําขอเสนอการวิจัย
และดําเนินการวิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เรื่องการรับขอเสนอการวิจัย
เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560
(ลงชื่อ)..........................................
หัวหนาโครงการวิจัย
วันที่........... เดือน...................พ.ศ.. …….
(ลงชื่อ)...........................................
(ลงชื่อ)..........................................
(............................................)
(............................................)
ผูรวมวิจัย
ผูรวมวิจัย
วันที่........... เดือน...................พ.ศ.. …….
วันที่........... เดือน...................พ.ศ.. …….
24. คําอนุมัติของผูบังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเทาของภาครัฐรวมทั้งใหใชสถานที่ อุปกรณ
และสาธารณู ปโภคในการดํ าเนินการวิ จัยผูบังคับบัญชาตองลงนามเพื่อแสดงการยินยอมและอนุญาต
ใหดําเนินการวิจัย กรณีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจแสดงตอ คอบช. และผูรับมอบอํานาจ
ไมสามารถมอบอํานาจชวงตอใหผูอื่นไดยกเวนแตผูบังคับบัญชาที่เปนผูมีอํานาจ แสดงความยินยอมให
มอบอํานาจชวงตอได
(ลงชื่อ)...........................................
(............................................)
ตําแหนง..........................................
วันที่........... เดือน...................พ.ศ.. …….
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แบบ คอบช. 3
หนังสือรับรองการเปนที่ปรึกษาแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย
ขาพเจา

ตําแหนง
หนวยงาน
ขอยืนยันวา ขาพเจาไดรับเปนที่ปรึกษาแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย เรื่อง

.
.

ซึ่งมี นาย/นาง/นางสาว
สังกัด
เปนผูอํานวยการแผนงาน/หัวหนาโครงการ ตลอดระยะเวลาดําเนินการวิจัย
ทั้งนี้จะใหคําปรึกษาในดาน
(ลงชื่อ) ..........................................
(............................................)
วันที่........... เดือน...................พ.ศ.. …….
หมายเหตุ : (ถามี) ใหจัดทําหนังสือรับรองการเปนที่ปรึกษาแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยแนบทายขอเสนอ
การวิจัยทุกฉบับ
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แบบ คอบช. ๔
หนังสือรับรองแสดงความประสงคในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ขาพเจา

ตําแหนง
หนวยงาน
ขอยืนยันวา ขาพเจายินดีนําผลงานวิจัยของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย เรื่อง

.
.

ซึ่งมี นาย/นาง/นางสาว
สังกัด
เปนผูอํานวยการแผนงาน/หัวหนาโครงการ ไปใชประโยชนเมื่อโครงการดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลวในดาน

(ลงชื่อ) ..........................................
(............................................)
วันที่........... เดือน...................พ.ศ.. …….
หมายเหตุ : (ถามี) ใหจัดทําหนังสือรับรองแสดงความประสงคในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนแนบทาย
ขอเสนอการวิจัยทุกฉบับ
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แบบหนังสือนําสง
การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
เรื่อง การขอรับขอเสนอการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560
เขียนที่..........................................................
วันที่..............................................................
เรื่อง ขอสงเอกสารเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เรื่อง
การขอรับขอเสนอการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560
เรียน ผูอ ํานวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
ดวย (สถาบัน/หนวยงาน/ชื่อ-สกุล)
.
มีความประสงคจะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เรื่อง การขอรับ
ขอเสนอการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560 กลุมเรื่อง (ใหระบุชื่อกลุมเรื่องที่เสนอขอรับทุน)
.
ชื่อโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย
.
โดยมี (นาย/นาง/นางสาว)
ตําแหนง
.
สังกัด
เปนผูอํานวยการแผนงาน/หัวหนาโครงการ
โทรศัพท
มือถือ
E-mail
.
ในการนี้ (สถาบัน/หนวยงาน/ชื่อ-สกุล)
.
ขอสงเอกสารในการขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ดังนี้ (ใหใสเครื่องหมาย  ลงใน  หนาเอกสารที่ทานจัดสงมาที่ วช.)
 ตนฉบับขอเสนอการวิจัยที่มีการลงนามเรียบรอยแลว จํานวน 1 ชุด
 สําเนาขอเสนอการวิจัย จํานวน 9 ชุด
 ลงทะเบียนสงขอเสนอการวิจัยในระบบ NRMS เรียบรอยแลว
 ไดรับอนุมัติ และลงนามรับรองจากผูบังคับบัญชา ใหดําเนินการวิจัยรวมทั้งใหใชสถานที่ อุปกรณและ
สาธารณูปโภคในการดําเนินการวิจัย ตามแบบ คอบช. 1ช ขอ 20 และแบบ คอบช. 1ย/1ด ขอ 24
 หนังสือใหความเห็นชอบและลงนามรับรองการเปนที่ปรึกษาแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (แบบ คอบช. 3)
(ถามี) และแนบทายขอเสนอการวิจัยทั้ง 10 ชุดแลว
 หนังสือรับรองแสดงความประสงคในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน (แบบ คอบช. 4) (ถามี) และแนบทาย
ขอเสนอการวิจัยทั้ง 10 ชุดแลว
 แผน CD ที่บันทึกขอมูลขอเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จํานวน 2 ชุด ที่มีเนื้อหาตรงกับตนฉบับ
ขอเสนอการวิจัยที่จะเสนอขอรับทุน
 สําเนาเอกสารการอนุมัติหรือ Certificate of Approval หรือกําลังดําเนินการ (กรณีที่เปนการวิจัยที่ใชคน
หรือสัตวในการทดลอง) (ถามี) ทั้งนี้ตองเปนชื่อเดียวกับที่เสนอขอรับทุน และแนบทายขอเสนอการวิจัยทั้ง
10 ชุดแลว
 หนั งสื อรั บ รองศั กยภาพตนเองในการบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย (กรณี ที่ ผู อํ า นวยการแผนหรื อหั ว หน า
โครงการวิจัย มีความประสงคขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมากกวา 1 โครงการ) (ถามี) และแนบทายขอเสนอ
การวิจัยทั้ง 10 ชุดแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง
.
(ลงชื่อ)
(
)
ผูอํานวยการแผนงาน/หัวหนาโครงการวิจัย
/
/
.
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รายละเอียดแนบทาย

1. ประเภทของการวิจัย (Type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D) ประกอบดวย
1.1 การวิ จั ย พื้ น ฐาน (Basic research หรื อ Pure research หรื อ Theoretical research) เป น
การศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือในหองทดลองเพื่อหาความรูใหมๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณ
และความจริงที่สามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธตางๆ เพื่อตั้ง
และทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎตางๆ (laws) โดยมิไดมุงหวังที่จะใชประโยชน
โดยเฉพาะ
1.2 การวิ จั ย ประยุ ก ต (Applied research) เป น การศึ ก ษาค น คว า เพื่ อ หาความรู ใ หม ๆ และมี
วัตถุประสงคเพื่อนําความรูนั้นไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการนําเอาความรูและวิธีการตางๆ ที่ได
จากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกตใชอีกตอหนึ่ง หรือหาวิธีใหมๆ เพื่อบรรลุเปาหมายที่ไดระบุไวแนชัดลวงหนา
1.3 การพัฒ นาทดลอง (Experimental development) เปน งานที่ทํา อยา งเปน ระบบ โดยใช
ความรูที่ไดรับจากการวิจัยและประสบการณที่มีอยู เพื่อสรางวัสดุ ผลิตภัณฑและเครื่องมือใหม เพื่อการติดตั้ง
กระบวนการ ระบบและบริการใหม หรือเพื่อการปรับปรุงสิ่งตางๆ เหลานั้นใหดีขึ้น
2. สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุมวิชาของสภาวิจัยแหงชาติ ประกอบดวย
2.1 สาขาวิทยาศาสตร กายภาพและคณิตศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา คณิตศาสตร และสถิ ติ
ฟสิกส ดาราศาสตร วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา
ฟสกิ สของสิ่งแวดลอม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 สาขาวิ ทยาศาสตร การแพทย ประกอบดวยกลุ มวิชา วิทยาศาสตรการแพทย แพทยศาสตร
สาธารณสุ ข เทคนิ คการแพทย พยาบาลศาสตร ทัน ตแพทยศาสตร สังคมศาสตร ก ารแพทย และอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ
2.3 สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ประกอบดวยกลุมวิชา อนินทรียเคมี อินทรียเคมี ชีวเคมี เคมี
อุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร เคมีวิเคราะห ปโตรเลียม เคมีสิ่งแวดลอม เคมีเทคนิค นิวเคลียรเคมี เคมี
เชิงฟสิกส เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิ ทยา
เครื่องสําอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.4 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา ทรัพยากรพืช การปองกันกําจัดศัตรูพืช
ทรัพยากรสัตว ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดลอมทางการเกษตร วิทยาศาสตร
ชีวภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.5 สาขาวิ ศ วกรรมศาสตรและอุต สาหกรรมวิจัย ประกอบด ว ยกลุ มวิชา วิ ศวกรรมศาสตร และ
เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.6 สาขาปรัชญา ประกอบดวยกลุมวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรม
ภาษา สถาปตยกรรม ศาสนา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.7 สาขานิ ติ ศ าสตร ประกอบด ว ยกลุ มวิ ช า กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา
กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.8 สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศ
นโยบายศาสตร อุดมการณทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยาทางการเมือง ระบบ
การเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร มติสาธารณะ ยุทธศาสตรเพื่อความมั่นคง เศรษฐศาสตรการเมือง
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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2.9 สาขาเศรษฐศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร บริหารธุรกิจ การบัญชี
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร มานุษยวิทยา จิตวิทยา
สังคม ปญหาสังคม สังคมศาสตร อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม
พัฒนาสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิศาสตรสังคม การศึกษาความเสมอภาคระหวางเพศ คติชนวิทยา และอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
2.11 สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศและนิเทศศาสตร ประกอบดวยกลุ มวิ ชา วิทยาการคอมพิวเตอร
โทรคมนาคม การสื่อสารดวยดาวเทียม การสื่อสารเครือขาย การสํารวจและรับรูจากระยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร สารสนเทศศาสตร นิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร เทคนิคพิพิธภัณฑและภัณฑาคาร และอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
2.12 สาขาการศึกษา ประกอบดวยกลุมวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอนการวั ดและ
ประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา การศึกษา
นอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

104

ผูที่นําขอมูลจากเอกสารนี้ไปใชอางอิงหรือเผยแพร
โปรดระบุชื่อ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
ในหนาที่ปรากฏขอมูลดังกลาวดวย
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ตัวอยาง
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
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นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑภาชนะเครื่องใชบนโตะอาหารที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
จากวัสดุคอมโพสิทชีวภาพปาลมน้ํามัน
ชื่อนักวิจัย
หนวยงาน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงห อินทรชูโต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประเด็นปญหากอนการวิจัย
จากการขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่มากกวา 26 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อใชเปนวัตถุดิบพื้นฐาน
ในอุตสาหกรรมอาหารแลว ยังเปนแหลงพลังงานทางเลือกสําหรับนําไปผลิตเปนไบโอดีเซล เนื่องจากเปนพืช
น้ํามันที่ใหผลผลิตน้ํ ามัน ต อหนว ยพื้น ที่สูงกว าพืชน้ํ ามัน ทุ กชนิด ทําใหเล็งเห็นไดวาจะมีทะลายปาล มเปลา
ปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งพบวา ทะลายปาลม เปนของเสียมีมูลคาต่ําและยังไมมีการนํามาใชประโยชน และมีปริมาณ
สู ง ถึ ง 5.4 ล า นตั น ต อ ป จึ ง นํ า ไปสู ก ารวิ จั ย ค น คว า หาทางเลื อ กในการนํ า ทะลายปาล ม มาใช ป ระโยชน
จากคุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ที่ เ ป น พอลี เ มอร ธ รรมชาติ สามารถใช เ สริ ม แรงในพอลี เ มอร เ คมี ไ ด นอกจากนี้
ตองคํานึงถึงคุณสมบัติเชิงกลของทะลายปาลมเปลาที่มีน้ําหนักเบา ความหนาแนนต่ํา ประกอบการวิเคราะห
ในขณะที่ ทะลายปาลมเปลาสามารถยอยสลายทางชีวภาพได ทําใหนําไปสูแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
การแกปญหาโดยการวิจัย
นํ า หลั กการออกแบบเชิ งสร า งสรรค เ พื่ อสิ่งแวดล อม (Creative design) เปน การออกแบบที่คํานึ ง ถึ ง
ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มมาประยุ ก ต ใ ช และบู ร ณาการร ว มกั บ การประเมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต (Life Cycle
Assessment) ซึ่งเปนการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑตั้งแตผลิตภัณฑเกิดจนตาย เพื่อนํา
ประเด็นดานสิ่งแวดลอมมาพิจารณารวมดวยตั้งแตเริ่มตนกระบวนการออกแบบ โดยมีแรงบันดาลใจมาจาก
วั ฒ นธรรมประเพณี อั น เก า แก ข องญี่ ปุ น ในการพั บ กระดาษแผ น สี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส หลากสี เ ป น รู ป ทรงต า งๆ
เรี ย ก แบบโอริ ก ามิ (Origami) เพื่ อ สร า งจุ ด เด น ของผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผ สานกั บ วั ฒ นธรรมสร า งสรรค ข องญี่ ปุน
และ แบบที่ 2 อาศัยแรงบันดาลใจในการเลียนแบบธรรมชาติจากเห็ด ซึ่งเปนวัตถุดิบที่ใชในการปรุงอาหาร
ญี่ปุน เรียก แบบออรแกนิค เพื่อสรางจุดเดนของผลิตภัณฑในความเปนธรรมชาติ ตามแนวคิด WabiSabi หรือ
ความงามในความไมส มบูร ณ (Beauty in the imperfection) ของวัฒนธรรมญี่ปุน ทําใหไดนวัตกรรมการ
ออกแบบเครื่องใชบนโตะอาหาร 2 ชุด จากวัสดุคอมโพสิตชีวภาพปาลมน้ํามันกับเมลามีนที่เปนการพัฒนาวัสดุ
นี้เปนครั้งแรกของโลก สามารถนําไปตอยอดเชิงพาณิชย เพื่อตอบสนองตอกระแสความตองการผลิตภัณฑรักษ
โลกได อันเปนการเพิ่มมูลคาใหกับวัสดุเหลือใชจากสวนปาลมน้ํามัน
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การพัฒนามอรตาและวัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ํายางพาราสําหรับใชบํารุงรักษาคลองชลประทาน
ชื่อนักวิจัย
หนวยงาน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรวัฒน ปลาเงิน
มหาวิทยาลัยสยาม

ประเด็นปญหากอนการวิจัย
ป จ จุ บั น คลองส งน้ํ า ชลประทานส ว นใหญด าดดว ยคอนกรี ตเกิด การสึ ก กร อนตามผนัง และทอ งคลอง
เนื่องจากปริมาณสารละลายซัลเฟสที่ปะปนมาในน้ําชลประทาน ทําใหเกิดการรั่วซึมของน้ําและปริมาณการทับ
ถมของตะกอนในคลองสงน้ํา จึงไดพัฒนาวัสดุเคลือบผิวคลองชลประทานใหมีคุณสมบัติตานการกัดกรอนใช
เคลือบผิวคลองสงน้ํา
การแกปญหาโดยการวิจัย
ได พัฒ นาซี เ มนต เ พลสผสมเถ า แกลบและน้ํายาง ใหมีคุณสมบัติปองกัน การกัด กร อนของสารละลาย
ซัลเฟสไดดี และผานเกณฑมาตรฐานและการปองกันการรั่วซึม ไดนําไปทดสอบใชงานจริงที่โครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษาเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี และนําไปถายทอดเทคโนโลยีใหกับกลุมเกษตรกร ที่โครงการ
สงน้ําและบํารุงรักษาแมยม จังหวัดแพร ยึดหลักมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐาน ASTM หลังจาก
การซอมแซมประมาณ 3 – 4 เดือน พบวาลักษณะการเชื่อมประสานรอยแตกราวตามผนังคลองที่อุดดวย
มอรตาผสมน้ํายางมีการยึดเกาะกันดี และผนังคลองที่ถูกเคลือบดวยวัสดุเคลือบผิวผสมเถาแกลบและน้ํา
ยางมีการยึดเกาะกับผนังเดิมและไมมีการหลุด แสดงใหเห็นวาวัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ํายางและมอรตาผสม
น้ํ า ยางสามารถลดการรั่ ว ซึ มของน้ํ า ในคลองชลประทานไดเปน อยางดี และทําใหป ริมาณน้ําที่สงเขาพื้น ที่
เพาะปลูกเพิ่มมากขึ้นและสงผลดีตอผลทางการเกษตรของเกษตร

การบรรจุมอรตาและวัสดุเคลือบผิวคลองลงในแบบหลอ การทดสอบคุณสมบัติดานวิศวกรรมของมอรตาและ
วัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ํายาง

การซอมแซมรอยแตกราวตามผนังคลองโดยใชมอรตา
ผสมน้ํายาง

การเคลือบผิวคลองชลประทานดวยวัสดุเคลือบผิว
ผสมน้ํายาง

เปรียบเทียบกอน-หลังการซอมแซมคลองชลประทาน
ดวยมอรตาและวัสดุเคลือบผิวคลอง

วัดขนาดหนาตัดและความลึกของน้ําในคลอง
สําหรับใชในการคํานวณหาการรั่วซึม
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การพัฒนากลุมเกษตรกรรายยอยอยางมีสวนรวมในการผลิตปาลมน้ํามันอยางยั่งยืนตามมาตรฐาน GAP
และ RSPO
ชื่อนักวิจัย
หนวยงาน

รองศาสตราจารย ดร.สุธัญญา ทองรักษ และคณะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ประเด็นปญหากอนการวิจัย
“ปาล ม น้ํ า มั น ” เป น พื ช อุ ต สาหกรรมที่ สํ า คั ญ ของไทย ในป 2557 มี พื้ น ที่ ป ลู ก มากกว า 4 ล า นไร
มีเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันมากกวา 2 แสนราย และมีปญหาหลัก คือ ผลผลิตเฉลี่ยตอไรต่ํา คือประมาณ
3 ตัน/ไร/ป ผลผลิตปาลมสดไมมีคุณภาพ โรงงานจึงรับในราคาต่ํา และตนทุนการผลิตสูง โดยมีสาเหตุมาจาก
การขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการสวนปาลมที่ดีและยั่งยืน ราคาปุยสูง โรงงานสกัดหลายโรงไมซื้อ
ปาลมตามคุณภาพ และที่สําคัญเกษตรกรรายยอยสวนใหญยังขาดการรวมกลุม
การแกปญหาโดยการวิจัย
1. เกษตรกรรายยอยมีความรูความเขาใจระบบการจัดการสวนปาลมที่ดี มีการบริหารตนทุนการผลิต
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ รวมถึงการจัดการตามแนวทางอนุรักษดิน น้ํา
ทรัพยากรธรรมชาติ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น สงผลใหมีรายไดเพิ่มขึ้นรายไดเพิ่มขึ้นกวาเกษตรกร
ทั่วไป
2. สรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกรใหเปนเครือขายเกษตรกรมืออาชีพที่มีคุณภาพดานการผลิต
ปาลมน้ํามัน โดยการรวมกลุมใหบริการคําแนะนําดานความรูการจัดการการผลิต การจัดหาปจจัยการผลิต
พัฒนาและติดตามผลการดําเนินงานของกลุมสมาชิกโครงการประจําปตามมาตรฐาน
3. โรงงานสกัดที่เขารวมโครงการ ไดรับทะลายปาลมน้ํามันที่มีคุณภาพมากขึ้น ทําใหเปอรเซ็นตน้ํามัน
ที่สกัดไดเพิ่มขึ้น น้ํามันมีคุณภาพมากขึ้น และมีปริมาณวัตถุดิบเขาสูโรงงานมากขึ้น ตนทุนตอหนวยในการสกัด
ลดลง และมีภาพลักษณที่ดีในการผลิตน้ํามันปาลม ตามมาตรฐานการผลิตอยางยั่งยืน
4. สรางความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในระบบบริหารจัดการการผลิตปาลมน้ํามันเปนอยางยิ่ง โดยเนน
การแกป ญ หาใหเ กษตรกรรายยอ ยผู มีส ว นไดส ว นเสีย หลัก ที ่ต น เหตุข องปญ หาในการผลิต ปาลม น้ํ า มัน
เพื่อพัฒนาการผลิตปาลมน้ํามันตนน้ําที่นําไปสูอุตสาหกรรมปลายน้ําอยางยั่งยืนตามมาตรฐาน
5. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน เพื่อใหน้ํามันปาลมของไทยสามารถแขงขันไดในอาเซียน
และรองรับการขยายตัวของการผลิตปาลมน้ํามันจากแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม
ตามนโยบายรัฐบาลกําหนดได

คูมือการอบรม

การนําความรูไปสูภาคปฏิบัติ
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การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล สิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน
ชื่อนักวิจัย
หนวยงาน

ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ประเด็นปญหากอนการวิจัย
ปจจุบันการใชเ ทคโนโลยีและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนเปน ที่ยอมรับมาก
ยิ่งขึ้น ในการศึกษาของไทย เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนชวยดึงดูดความสนใจของผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
ดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ และการใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองแกผูเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ตอง
ปลูกฝงตั้งแตเด็กๆ เพื่อสรางความตระหนักถึงปญหาและวิกฤตการณส่ิงแวดลอมใหมีเจตคติที่ดีในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนมีสวนรวมลงมือปฏิบัติในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อบรรเทา
ภาวะโลกรอนอยางยั่งยืน ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาถึงสภาพปญหาการใชสื่อในการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมและ
สรางสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ภาวะโลกรอนและวิธีการบรรเทาภาวะโลกรอน
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
การแกปญหาโดยการวิจัย
ผลจากการศึกษาสภาพปญหาการใชสื่อในการเรียนการสอนสิ่งแวดลอม เรื่อง พลังงาน สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา นําไปสูการสรางสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล สิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน
เรื่องเพาเวอรแลนด โดยสื่อที่สรางขึ้น แบงเปน 5 หัวขอ ดังนี้
• หัวขอที่ 1 เรื่องพลังงานและเครื่องใชไฟฟาในชีวิตประจําวัน
• หัวขอที่ 2 เรื่องการเปลี่ยนแปลงลม ฟา อากาศ และภาวะโลกรอน
• หัวขอที่ 3 เรื่องการใชยานพาหนะและการใชพลังงานทดแทน
• หัวขอที่ 4 เรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟาเพื่อลดโลกรอน
• หัวขอที่ 5 เรื่องการใชพลังงานในชีวิตประจําวัน
สื่อการเรียนการสอนที่สรางขึ้นชวยใหนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาการเรียนที่เกี่ยวกับพลังงานและ
สิ่งแวดลอมเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน สื่อที่สรางขึ้นสามารถนําไปเผยแพรแกโรงเรียนตางๆ ที่สนใจเพื่อนําสื่อไป
ใชประกอบการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวสิ่งแวดลอมตอไป
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แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณพกพาเพื่อสงเสริมสุขภาพ และพัฒนาการเด็กไทย
ชื่อนักวิจัย
หนวยงาน

ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)

ประเด็นปญหากอนการวิจัย
แอปพลิเคชั่น KhunLook (คุณลูก) มีแนวคิดมานานกวา 10 ป เมื่อเห็นวาการสรางเสริมสุขภาพของ
เด็กเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งและมีหลายหัวขอที่แพทยและบุคลากรทางสาธารณสุขตองคํานึกถึงการสรางเสริม
สุขภาพเด็ก ทําโดยใชสื่อที่สําคัญคือ สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ กเนื่ องจากเปนสมุดที่ตองพกพาไปเวลา
ลูกปวย ซึ่งบางครั้งผูป กครองก็ ไม ไดนํ าสมุดมาดวยหรือสมุดเกิดการฉีกขาดไดจึงอาจทําใหขอมูล บางสว น
สูญหายไป นอกจากนี้ยังพบวาเด็กจํานวนหนึ่งมีพัฒนาการชากวาวัยอันควร และมีการเจริญเติบโตต่ํากวาเกณฑ
หรื อเป น โรคอ ว น เนื่ องจากผู ป กครองขาดการเข าถึ ง ข อ มูล ในการดู แลเด็ ก อยา งเหมาะสม ซึ่งในปจ จุ บั น
ผูปกครองและครูจํานวนมากเขาถึงอินเทอรเน็ตและพกสมารทโฟนติดตัวอยูแลว จึงเปนเครื่องมือที่ดีที่จะนํามา
พัฒนาใหใชไดเต็มศักยภาพ เพราะสะดวกในการพกพา และดูขอมูลไดทุกเวลาที่ตองการ
การแกปญหาโดยการวิจัย
แอพพลิเคชั่น “KhunLook” เปนแอปพลิเคชั่นที่ชวยในการดูแล ประเมิน ติดตามการเจริญเติบโต
พัฒนาการและสุขภาพของเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงกอน 6 ขวบ) โดยเนนใหพอแม ผูปกครองและครูปฐมวัย
มีบทบาทสําคัญในการเลี้ยงดูลูกและเด็กเล็กรวมกับแพทยและบุคลากรทางสาธารณสุข แอพพลิเคชั่นสามารถ
ชวยประเมินสุขภาพ และใหคําแนะนําในการกระตุนพัฒนาการของเด็กไดในเบื้องตน ความโดดเดนคือ สามารถ
พกพาไดโดยสะดวก แจงเตือนนัดหมายกิจกรรมที่ควรติดตาม เก็บบันทึกภาพไดตั้งแตขอมูลการคลอด การดูแล
สุขภาพลูก การเจริญเติบโต ภาวะทางโภชนาการ พัฒนาการ สุขภาพชองปากและฟน และการสรางเสริม
ภูมิคุมกันตามวัย นอกจากนี้ยังมีคําแนะนําจากกุมารแพทยและทันตแพทย เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กได
อยางเต็มศักยภาพ ลดความเสี่ยงตอปญหาพัฒนาการลาชา โดยอางอิงตามเกณฑประเมินการเจริญเติบโต
พัฒนาการตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
โดยสามารถโหลดแอพพลิเคชั่นสําหรับอุปกรณมือถือและแท็บเล็ต ผานระบบปฏิบัติการ ทั้ง iOS และ Android
และสามารถใชแอพพลิเคชั่นบนเว็บที่ www.khunlook.com ไดฟรี
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เทคโนโลยีใหมสําหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑผึ้ง
ชื่อนักวิจัย
หนวยงาน

รองศาสตราจารย ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร และคณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประเด็นปญหากอนการวิจัย
ปจจุบันอุตสาหกรรมเลี้ยงผึ้งในประเทศไทยยังประสบปญหาสําคัญจากโรคผึ้ง ทําใหผลผลิตในแตละป
ลดลงอยางมาก ซึ่งจําเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน ขณะนี้การแกไขปญหาการระบาดของโรคที่เกิดจาก
จุลินทรียในตัวออนผึ้ง เชน โรคจากเชื้อราชอลคบรูด (Chalkbrood) ซึ่งจะทําใหตัวออนผึ้งตาย สามารถแพร
ระบาดงายและรวดเร็วหากไมมีการปองกัน โดยแนวทางการแกปญหาที่ผานมาของเกษตรทั่วโลกจะใชวิธีบําบัด
และควบคุมโรคในผึ้งที่เกิดจากจุลินทรียโดยใชสารปฏิชีวนะ ทําใหมีสารตกคางอยูในน้ําผึ้ง กอใหเกิดปญหา
การกีดกันทางการคาตามมา การนําสารสกัดจากธรรมชาติมาใชจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะสามารถนํามาใช
ในการควบคุมโรคในผึ้งได และไมมีสารตกคางมาสูผูบริโภคดวย ถึงแมวาจะมีการนําสารสกัดจากสมุนไพร
จากพืชมาใชในการควบคุมโรคจุลินทรียและไรปรสิตแลว แตยังไมมีสารสกัดจากสมุนไพรชนิดใดที่สามารถ
ควบคุมไดทั้งจุลินทรียกอโรคและไรปรสิตในผึ้งไดภายในคราวเดียวกัน อีกทั้งยังไมมีวัสดุใดที่เหมาะสมตอการ
บรรจุ ส ารสกั ด สมุ น ไพรมาก อ นเพื่ อ ใช ใ นการควบคุ ม อั ต ราการแพร ห รื อ ออกฤทธิ์ ข องสารให ย าวนาน
คงประสิทธิภาพและสะดวกตอการนําไปใชในรังผึ้ง
การแกปญหาโดยการวิจัย
งานวิจัยนี้จึงศึกษาการผลิตเซรามิกรูพรุนที่เหมาะสมเพื่อใชเปนบรรจุภัณฑใสสารสกัดจากสมุนไพร เพื่อใช
ในการกําจัดไรผึ้ง ซึ่งไดตนแบบในการผลิตเซรามิกรูพรุน ราคาถูก (ประมาณชิ้นละ 20 บาท) เพื่อใชในการ
บรรจุสารสกัดจากตะไคร สําหรับกําจัดไรผึ้ง ทําใหเกษตรกรไดผลผลิตมากขึ้น ปลอดสารเคมีตกคางจากการ
กําจัดไรผึ้ง เมื่อสารสกัดจากตะไครที่บรรจุระเหยหมดแลว สามารถนําเซรามิกรูพรุนมาหมุนเวียนบรรจุสารสกัด
จากตะไครไดอีก

ภาพตนแบบของเซรามิกรูพรุนที่ใชบรรจุสารสกัดจากตะไคร เพื่อกําจัดไรผึ้ง
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เรือหุนยนตสองทุนแบบใชงานระยะยาวสําหรับสํารวจขอมูลอุทกศาสตร
ชื่อนักวิจัย
หนวยงาน

ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประเด็นปญหากอนการวิจัย
ลุมแมน้ําหลายแหงที่ประสบปญหาการชะลางพังทลายของดินหรือริมตลิ่ง สาเหตุหลักๆ ของการพังทลาย
ของริมตลิ่งนั้นจะเกิดจากกระแสน้ําและกระแสลม การกัดเซาะดวยฝน ซึ่งเกิดจากสภาพภูมิประเทศและอากาศ
หรือเปนภัยที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติที่สงผลทําใหเกิดการกัดเซาะของตลิ่งและพื้นที่เขตชุมชนจนทําใหเ กิด
ความเสียหาย สาเหตุหลักๆ ที่สําคัญอีกประการ คือ การบุกรุกทําลายปา และการทําการเกษตรโดยเฉพาะการ
ทําการเกษตรที่ไมมีการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม หรือการชะลางพังทลายที่เกิดขึ้นโดยฝมือมนุษย การชะ
ลางพังทลายของดินเปนปญหาใหญที่ทําใหเกิดปญหาหลายอยางตามมา เชน ทําใหหนาดินสูญเสียธาตุอาหาร
ปุยธรรมชาติ ซึ่งถูกชะลางออกไปจากดินทําใหคุณสมบัติทั้งดานเคมีและกายภาพของดินเสื่อมโทรมลงอยาง
รวดเร็ว ตะกอนดินที่ถูกพัดน้ําพามาทับถมตามแหลงน้ําตางๆ ทําใหแหลงน้ําตื้นเขิน เปนสาเหตุหนึ่งของการ
ขาดแคลนน้ําสลับกับการเกิดน้ําทวม เกิดสันดอนที่เปนอุปสรรคในการคมนาคมทางน้ํา สงผลทําใหเกิดการ
สูญเสียทางดานเศรษฐกิจและสังคม
จากป ญหาดั งกล า ว กรมเจ า ท า ได ร ว มกับ เอกชนไดดําเนิน การแกไขปญ หาการกัดเซาะและพังทลาย
ของตลิ่งแมน้ํา เชน ดําเนินการขุดลอกเพื่อพัฒนารองน้ําทางเดินเรือ ซึ่งพบอุปสรรคที่สําคัญในการสํารวจแมน้ํา
หรือคลองเพื่อวางแผนการดําเนินงาน คือ สิ่งกีดขวางการแลนของเรือ มีวัชพืชลอยอยูตามน้ํา หรือมีอุปกรณ
ดักจับปลาขวางอยูเปนระยะ
การแกปญหาโดยการวิจัย
องค ก รทั้ ง ภาครั ฐ และองค ก ารมหาชนสามารถนํ า เรื อ แบบสองทุ น เพื่ อ ใช ใ นการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ
และอุปกรณตรวจวัดความลึกหนาตัดและความสูงตลิ่งของลําน้ําไปชวยสํารวจแหลงน้ําตางๆ เชน อางเก็บน้ํา
หวย หนอง หรือ แมน้ํา ที่ตองการทราบความสูงตลิ่ง และ ปริมาตรความจุน้ํา เพื่อใชในการบริหารจัดการน้ํา
เพื่ อบรรเทาอุ ทกภั ย ในพื้ น ที่ ตา งๆ เช น การรองรับ น้ําในหนาน้ําหลาก และ การกักเก็บ น้ําเพื่อการเกษตร
ในหนาแลง และปองกันการกัดเซาะตลิ่งที่เกิดการพังทลายในแตละปไดอีกดวย
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การฟนฟูและอนุรักษพลับพลึงธารอยางยั่งยืน: กรณีศึกษาคลองนาคา จังหวัดระนอง
ชื่อนักวิจัย
หนวยงาน

รองศาสตราจารย ดร.มณฑล จําเริญพฤกษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประเด็นปญหากอนการวิจัย
พลับพลึงธารเปนพืชเฉพาะถิ่นของไทย ที่กําลังถูกคุกคามและลดนอยลงในธรรมชาติ เนื่องจากมีความ
ตองการจากตลาดตางประเทศในระดับสูง พบกระจายพันธุอยูบางจังหวัดในภาคใต นอกจากนี้ ระบบนิเวศของ
พลับพลึงธารไดรับผลกระทบจากการพัฒนาที่ขาดความตระหนักถึงผลกระทบ ทําใหถิ่นที่อยูของพลับพลึงธาร
เสี ย หาย พลั บ พลึ งธารซึ่ งเคยเป น เอกลั กษณของพื้น ที่ เชน ในพื้น ที่กรณีศึกษาคลองนาคา จังหวัดระนอง
จึงคอยๆ หายไปจากพื้นที่ ซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมในทองถิ่น ที่เคยเปนแหลงทองเที่ย วที่ ทํา
รายไดจํานวนมากแกจังหวัดระนอง
การแกปญหาโดยการวิจัย
ผลจากการวิ จั ย ในแผนงานนี้ จะทํ า ให ท ราบถึ ง ลั ก ษณะป จ จั ย สิ่ ง แวดล อ มที่ พ ลั บ พลึ ง ธารมี ห รื อ ไม มี
การกระจายอยูในพื้นที่ศึกษา ทราบเทคนิควิธีการขยายพันธุและผลิตกลาพลับพลึงธารที่มีคุณภาพแข็งแรง
มีพื้นที่สาธิตการปลูกฟนฟูพลับพลึงธารโดยการมีสวนรวมของชุมชน มีมาตรการและเครือขายชุมชนเพื่อการ
ปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินและฟนฟูระบบนิเวศคลองนาคาและขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการสนับสนุนและจัดการระบบนิเวศคลองนาคาอยางยั่งยืน

การเพาะขยายพันธุโดยการเลี้ยงในอาหาร

การเพาะขยายพันธุโดยการผาแบงหัวพันธุ

ตนพลับพลึงธาร
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การออกแบบลูกไมเซรามิกจากเครื่องแตงกายสตรีไทยสมัยรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 7
ชื่อนักวิจัย
หนวยงาน

นางสุขุมาล เล็กสวัสดิ์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประเด็นปญหากอนการวิจัย
วงการเซรามิกมีการแขงขันสูงโดยเฉพาะดานการออกแบบ จึงมีความจําเปนในการแสวงหารูปแบบใหมใน
การสรางสรรคผลงานใหมีความโดดเดนและเชิดชูศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติ และเพื่อใหไดผล
งานตนแบบที่นําไปตอยอดและพัฒนาอยางตอเนื่องได
การแกปญหาโดยใชผลงานวิจัย
การนํา เทคนิค ตกแตง ลูก ไมเ ซรามิก มาใชกับ แรงบัน ดาลใจจากเครื่อ งแตง กายสตรีไ ทยสมัย รัช กาล
ที่ 5 – รัชกาลที่ 7 เปนการคนควาและทดลองเพื่อใหไดแนวทางในการออกแบบเซรามิกที่ยังไมแพรห ลาย
ในประเทศไทยได ผ ลงานที่ เ ชิ ด ชู เ อกลั ก ษณ ข องชาติ แ ละสามารถต อ ยอดพั ฒ นาไปสู รู ป แบบอื่ น ได
ในขณะเดียวกันก็คํานึงถึงกระบวนการสรางสรรคที่ประหยัดตนทุน พลังงานและเวลาอีกดวย ผลงานสรางสรรค
ที่ไดจากการวิจัยมีทั้งผลงานจากแรงบันดาลใจแตละสมัยและผลงานรวมสมัยซึ่งไดแรงบันดาลใจจากเครื่องแตง
กายทั้ง 3 รัชกาล

แรงบันดาลใจสมัยรัชกาลที่ 5

แรงบันดาลใจสมัยรัชกาลที่ 7

แรงบันดาลใจสมัยรัชกาลที่ 6

แรงบันดาลใจ 3 รัชสมัย
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การพัฒนาคุณภาพและการผลิตไรน้ํานางฟาเชิงพาณิชยดวยน้ําทิ้งจากบอเลี้ยงปลา
ชื่อนักวิจัย
หนวยงาน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงดี ศรีนพรัตนวัฒน และ นางสาวจามรี เครือหงษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ประเด็นปญหากอนการวิจัย
จังหวัดนครสวรรคมีมูลคาผลผลิตการเลี้ยงสัตวน้ําจืดสูงที่สุดในภาคเหนือ สวนใหญเปนผลผลิตจากการ
เลี้ ย งปลาในบ อดิ น โดยเฉพาะปลาสวาย ปริมาณน้ําทิ้ งที่ ถู ก ปล อยออกจากบ อ เลี้ ย งปลาลงสู ส่ิ ง แวดล อ ม
จึงมีปริมาณมาก น้ําทิ้งที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประกอบไปดวยแรธาตุ สารอาหาร แพลงกตอนพืช
ที่ยังสามารถนํามาใชประโยชนได ดังนั้นหากนําน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามาใชประโยชนในการผลิตไรน้ํา
นอกจากจะชวยลดปริ มาณสารอิ นทรียที่จ ะปลอยออกสูสิ่งแวดลอม ยังไดผลผลิตอาหารที่ มีชีวิตที่ มี คุณ ค า
ทางดานเศรษฐกิจ
การแกปญหาโดยใชผลงานวิจัย
นํ า น้ํ า ทิ้ ง จากบ อ เลี้ ย งปลาสวายของเกษตรกรผู เ ลี้ ย งปลาในเขตอํ า เภอเมื อ ง และอํ า เภอชุ ม แสง
จังหวัดนครสวรรค มาทดลองผลิตไรน้ํานางฟาไทยเชิงพาณิชย และพัฒนาคุณภาพโดยการเสริมคลอเรลลา
กอนและหลังการเลี้ยงดวยน้ําทิ้งจากบอเลี้ยงปลาสวาย พบวา น้ําทิ้งของบอเลี้ยงปลาสวายในจังหวัดนครสวรรค
ซึ่งผูเลี้ยงปลาใชอาหารแตกตางกันในการเลี้ยงปลา พบวาบอเลี้ยงปลาสวายที่เลี้ยงดวยอาหารเม็ด อาหารเม็ด
อาหารอื่น เชน ขาวปลายหรือไสไก มูลสุกรผสมอาหารเม็ด หรือขาวปลาย รวมทั้งที่เลี้ยงดวยหัวปลา ไสปลาบด
ผสมกั บ เศษผั ก สามารถนํ า น้ํ า ทิ้ ง มาเลี้ ย งไรน้ํ า นางฟ า ไทยได แต บ อ ที่ เ ลี้ ย งปลาด ว ยเศษอาหารคน
ไม ส ามารถนํ า มาเลี้ ย งไรน้ํ า นางฟ า ไทยให เ จริญ เติบ โตได การผลิตไรน้ํานางฟ าไทยเชิ งพาณิช ย ดว ยน้ํ า ทิ้ ง
จากบอเลี้ยงปลาสวายสามารถทําไดโดยกางกระชังเลี้ยงไรน้ํานางฟาไทยลงในบอเลี้ยงปลาสวาย หรือสูบน้ําทิ้ง
จากบอเลี้ยงปลาสวายมาเลี้ยงไรน้ํานางฟาไทยในบอปูน ความหนาแนนที่เหมาะสมคือ 10 ตัวตอลิตร ผลผลิต
ที่ไดจากการเลี้ยงในระยะเวลา 15 วัน ประมาณ 900-960 กรัมตอปริมาตรน้ํา 1 ตัน ไรน้ํานางฟาไทยที่เลี้ยง
ดวยน้ําทิ้งจากบอเลี้ยงปลาสวายมีโปรตีนรอยละ 77 ถือวาเปนสัตวน้ําที่มีศักยภาพในการเปนอาหารที่มีชีวิต
ของสัตวน้ําอื่นสูงกวาไรแดงและอารทีเมีย สวนปริมาณแคโรทีนอยดที่สามารถเพิ่มสีในปลาสวยงามยังมีปริมาณ
ต่ํ า กว า ไรน้ํ า นางฟ า ไทยที่ เ ลี้ ย งด ว ยคลอเรลล า การทดลองพั ฒ นาคุ ณ ภาพไรน้ํ า นางฟ า ไทยโดยการเสริ ม
คลอเรลลาใหแกไรน้ํานางฟาไทยทั้งกอนหรือหลังการเลี้ยงดวยน้ําทิ้งจากบอเลี้ยงปลา พบวาไมมีผลตอการเพิ่ม
ปริมาณแคโรทีนอยด

ไรน้ํานางฟาไทยที่ไดจากน้ําทิ้งของบอเลี้ยงปลาสวาย
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การใชเครื่องใหอาหารปลาอัตโนมัติและเครื่องใหอากาศอยางมีประสิทธิภาพ
ในการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในบอดิน
ชื่อนักวิจัย
หนวยงาน

รองศาสตราจารย ดร.วราห เทพาหุดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประเด็นปญหากอนการวิจัย
นักเศรษฐศาสตรและบริหารดานเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัย Stavanger รายงานวา
ผลผลิตปลานิลรวมของโลกมีคาไมนอยกวา 500,000 ตัน และคาดวาในป 2014 ผลผลิตปลานิลรวมของ
โลกจะมีคาเพิ่มขึ้นเปน 3.9 ลานตัน ซึ่งจีนเปนประเทศที่ผลิตปลานิล ได มากที่สุด ของโลก ขอมูลจากกรม
ประมงรายงานว า ในประเทศไทยมี ฟาร มเพาะเลี้ย งปลานิลประมาณ 235,000 ราย มีผลผลิตประมาณ
200,000 ตัน มีมูลคาประมาณ 5,770 ลานบาท (กรมประมง, 2555)
ปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาสายพันธุปลานิลหลากหลายสายพันธุ โดยปลานิลแดงไดรับความนิยม
มากที่สุด เนื่องจากโตเร็ว เนื้อหนา สีสันสวยงาม โดยวิธีการเลี้ยงสวนใหญจะเลี้ยงในแมน้ําหรืออางเก็บน้ํา
เนื่องจากมีกระแสน้ําไหลผานตลอด คุณภาพน้ําดี และมีอาหารธรรมชาติ แตปจจุบันการเลี้ยงดังกลาวเริ่มเกิด
ปญหา เนื่องจากสภาวะโลกรอน และการดําเนินกิจกรรมอื่นๆ บริเวณใกลแหลงน้ํา ทําใหมีการเปลี่ยนปริมาณ
และคุณภาพน้ําอยางกะทันหัน แนวทางการแกปญหาแนวทางหนึ่ง คือ การเลี้ยงในกระชังที่แขวนในบ อดิน
ซึ่งการเลี้ยงดวยวิธีนี้มีขอดีคือ สามารถชวยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา การจัดการที่สะดวก
และลดผลกระทบต อสิ่ งแวดล อม ควรมี การจัดการที่ดี การใหอาหารอยางมีป ระสิทธิภ าพและในปริมาณ
ที่เหมาะสม เพื่อใหปลาไดกินอาหารที่ดีเพียงพอตอความตองการ
จากการศึกษาการใชเครื่องใหอาหารปลาอัตโนมัติและเครื่องใหอากาศอยางมีประสิทธิภาพในการเลี้ยง
ปลานิ ล แดงในกระชั ง ในบ อ ดิ น เกษตรกรสามารถเพิ่ ม ผลผลิ ต และลดต น ทุ น การผลิ ต เกี่ ย วกั บ ค า อาหาร
คาแรงงานและคาพลังงาน ลงไดไมนอยกวา 20% ทําใหการเลี้ยงปลานิลมีความเขมแข็ง สรางความมั่นคงดาน
อาหารและพลังงาน มีการจัดการกระบวนการผลิต และเครื่องมือตาง ๆ ใหมีการผลิตที่ไดประสิทธิภาพสูงสุด
คุมคา เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
การแกปญหาโดยการวิจัย
1. ไดเครื่องใหอาหารและใหอากาศอัตโนมัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เกษตรกรไดผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง สามารถลดตนทุนการผลิตโดยเฉพาะคาอาหาร คาพลังงาน
และคาแรงงานไดมากกวารอยละ 20 ทําใหไดกําไรเพิ่มขึ้น มีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น และลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3. สามารถนําองคความรูที่ไดไปถายทอดใหนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ หรือผูสนใจทั่วไป
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ตนแบบเทคโนโลยีเครือขายเซ็นเซอรบนผิวกายมนุษยสําหรับเฝามอง ชวยเหลือ และเปนเพื่อนแกผูสูงวัย
ชื่อนักวิจัย
หนวยงาน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีราพร พันธุธีรานุรักษ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเด็นปญหากอนการวิจัย
ประมาณกั น ว า ประชากรผู สู ง วั ย (อายุ ตั้ ง แต 65 ป ขึ้ น ไป) ของโลกในป ค.ศ. 2009 มี จํ า นวน
516 ล า นคนและมี แ นวโน ม จะสู ง ขึ้ น ไปเรื่ อ ยๆ จนถึ ง 1,530 ล า นคนในป ค.ศ. 2050 หรื อ เป น 3 เท า
ของปจจุบนั ในขณะที่ประชากรวัยเด็ก (อายุนอยกวา 15 ป) จะมีอัตราเติบโตนอยกวามาก คือ เพียงรอยละ 6
จากตัวเลข 1,830 ลานคนไปเปน 1,930 ลานคน เทานั้น สําหรับประเทศไทยเองนั้น ขอมูลจากสํานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ประมาณวาในป ค.ศ. 2007 มีป ระชากรผูสูงวั ย
(อายุ ม ากกว า 60 ป ) อยู 7 ล า นคน จากจํ า นวนประชากรทั้ ง หมด 65.7 ล า นคน (คิ ด เป น ร อ ยละ 11)
และจะเพิ่ ม จํ า นวนขึ้ น ไปเป น 14.5 ล า นคน จากประชากรทั้ ง หมด 72 ล า นคน (คิ ด เป น ร อ ยละ 20)
ในป ค.ศ. 2025 ตามหลักสากลนั้น ประเทศที่ถูกจัดวาเปนสังคมผูสูงวัยจะตองมีสัดสวนจํานวนประชากร
ผูสูงวัย (อายุมากกวา 60 ป) ไมต่ํากวารอยละ 7 ดังนั้นจึงจัดไดวา ประเทศไทยไดเขาสูประเทศของสังคม
ผูสูงวัย ไปเรียบรอยแลว
การแกปญหาโดยการวิจัย
ได พั ฒ นาต น แบบเทคโนโลยี ส ภาพล อ มรอบอั จ ฉริ ย ะ ที่ มี ค วามสามารถในการทํ า หน า ที่ ใ นการดู แ ล
และชวยเหลือผูสูงวัย ดวยการวิจัยและพัฒนาอย างครบวงจรตั้งแตเรื่องของเซ็นเซอร ตรวจวัดจลนศาสตร
ของรางกาย และเซ็นเซอรตรวจสภาพลอมรอบ ระบบอุปกรณตรวจวัดที่บูรณาการเซ็นเซอรตางๆ ไปจนถึง
ระบบประมวลผลและแปรความหมายพฤติกรรม โดยไดทําการพัฒนาตนแบบเหลานี้ใหอยูในรูปแบบพรอมใช
งานและสามารถต อยอดไปสู เ ชิ งพาณิ ช ย ไดงาย ไดแก ถุงมือรับ สงขอมูล รองเทาตรวจวัดการเดิน หมอน
และที่ น อนอั จ ฉริ ย ะสํ า หรั บตรวจวัดการนอน จมูกอิเล็กทรอนิกสสําหรับตรวจวัดสุขภาพ ที่ส ามารถนําไป
ประยุกตใชดูแลผูสูงวัยทั้งในสถานพยาบาล หรือบานอัจฉริยะ
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การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งโรงงานกําจัดซากสัตวปกเพื่อการปองกัน
และควบคุมโรคระบาดในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย
หนวยงาน

นายสัตวแพทย ดร.ธราดล เหลืองทองคํา และคณะ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประเด็นปญหากอนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบความเปนไปไดทางการเงินเบื้องตน และผลกระทบทาง
สังคมและสิ่งแวดลอมของการจัดตั้งโรงงานกําจัดซากสัตวปกในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา โรงงานกําจัด
ซากสั ต ว ป ก ที่ จ ะจั ด ตั้ ง ควรมี 2 สายการผลิ ต ที่ กํ า ลั ง การผลิ ต สู ง สุ ด 30,000 ตั น /สายการผลิ ต /ป
โดยสายการผลิตที่ 1 ทําหนาที่กําจัดซากสัตวปกที่ตายปกติในฟารม ในขณะที่สายการผลิตที่ 2 ทําหนาที่
แปรรูปโครงไกและเศษซากจากโรงเชือด จากการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินเบื้องตน พบวา ราคา
วัตถุดิบที่โรงงานกําจัดซากสามารถรับซื้อและยังทําใหมีความเปนไปไดทางการเงินในการจัดตั้งโรงงานกําจัด
ซากสัตวปกขึ้นในประเทศไทย จะอยูที่กิโลกรัมละประมาณ 1 บาท แตหากผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรรูปซาก
ไกตายปกติในฟารมสามารถขายเปนเนื้อ/กระดูกไกปนและน้ํามันไก ราคาวัตถุดิบที่โรงงานกําจัดซากสามารถ
รับซื้อ โดยที่ยังทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิของโรงงานเปนบวก จะมีราคาเพิ่มขึ้นเปนกิโลกรัมละประมาณ 4 บาท
ในสวนของผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม พบวา ชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดตั้งโรงงานมีความกังวล
เรื่อ งระบบการขนสงซากสัตวและเรื่องของกลิ่น และน้ําเสีย ที่จ ะเกิด จากกระบวนการกําจัด ซากเปน หลัก
หากมองในแงความคุมทุนหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น โรงงานกําจัดซากสัตวปกที่จะจัดตั้งอาจไมดึงดูดใหมีการ
ลงทุนมากนัก แตหากพิจารณาถึงประโยชนดานการควบคุมปองกันโรค การสงออก และประโยชนที่จะเกิด
ขึ้นกับผูบริโภค การจัดตั้งโรงงานกําจัดซากสัตวปกขึ้นในประเทศไทยก็นับวามีความนาสนใจอยูไมนอย
การแกปญหาโดยการวิจัย
การมี ร ะบบการกํ า จั ดซากสั ตวที่ถูกต องและมีป ระสิทธิภาพจะชว ยใหการควบคุมโรคในสัตวสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยปองกันการแพรกระจายของโรค และลดโอกาสในการเกิดโรคระบาด
รุนแรงในสัตว อีกทั้งยังชวยคุมครองผูบริโภค โดยการลดหรือตัดวงจรการลักลอบการนําซากสัตวปกที่ตาย
โดยไมทราบสาเหตุ มาชําแหละเปนเนื้อไกแลวจําหนายใหกับผูบริโภค นอกจากนี้การกําจัดซากสัตวอยางถูกวิธี
ในโรงงานกําจัดซาก ยังชวยลดมลภาวะทางสิ่งแวดลอมจากการกําจัดซากดวยวิธีการฝงหรือเผา และผลพลอย
ได จ ากโรงงานกํ า จั ดซากสั ตว ป ก อั น ได แก กากเนื้อและกระดูกไกปน รวมทั้งน้ํามัน ไก ยังสามารถนําไปใช
เป น ส ว นผสมของอาหารสั ต ว ซึ่ ง ผลพลอยได เ หล า นี้ ส ามารถใช แ ทนวั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว ป ระเภทเนื้ อ
และกระดูกปนตลอดจนไขมันสัตว ที่ตองนําเขาจากตางประเทศ อันเปนการชวยลดตนทุนการนําเขาสิน คา
เกษตร ซึ่งเทากับเปนการชวยเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งดวย
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การพัฒนาชีวมวลเปนเชื้อเพลิงชีวภาพดวยการจัดการแบบไมมีของเสีย
ชื่อนักวิจัย
หนวยงาน

ศาสตราจารย ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประเด็นปญหากอนการวิจัย
พืชน้ํามันมีการเพาะปลูกในประเทศไทย และมีศักยภาพที่จ ะนํามาผลิตน้ํามัน พืชน้ํ ามัน ไดแก ปาลม
สบู ดํ า และมะเยาหิ น แต ห ากพิ จ ารณาพื ช น้ํ า มั น แต ล ะชนิ ด แล ว พบว า ปาล ม ซึ่ ง ถื อ เป น พื ช พลั ง งานนั้ น
ยังเปนพืชอาหาร และถูกใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลายชนิด เชน สบู นมขนหวาน ขนมขบเคี้ยว เปนตน
สงผลใหน้ํามันปาลมดิบมีราคาคอนขางสูง สบูดําถือเปนพืชพลังงานที่ไมใชเปนพืชอาหารแตผลผลิตที่ไดยังไมมี
ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร เนื่องจากใหผลผลิตน้ํามันตอไรคอนขางนอย และสําหรับมะเยาหินถือเปนพืช
พลังงานตัวใหมที่เริ่มมีการนําเขากลาพันธุจากตางประเทศ นํามาเพาะปลูกและใชเปนวัตถุดิบดานพลังงาน
ในประเทศไทย แตเมื่อพิจารณาปริมาณน้ํามันที่ผลิตไดตอไรในแตละป จะพบวา ปาลมและมะเยาหิน จะให
ผลผลิตตอไรตอป คอนขางสูงเมื่อเที ยบกับสบูดํา ดังนั้น แผนงานวิจัยนี้ จึงมีความสนใจที่จ ะทํ าการศึ ก ษา
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจาก ปาลมและมะเยาหิน ซึ่งผลวิจัยที่ไดรับจะสามารถนําไปสงเสริมการผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพ รวมไปถึงการสงเสริมการเพาะปลูกในภาพเกษตรกรรมอีกดวย
การแกปญหาโดยการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการนําเทคโนโลยี หรือเทคนิคตางๆ มาใชรวมในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิง จากผลผลิตและ
วัสดุเหลือใชจากพืชพลังงาน เชน การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดมะเยาหิน และปาลมดวยสนามไฟฟา ศึกษาถึง
กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากกากเหลือทิ้งของเมล็ดมะเยาหิน และปาลม ที่ผานการบีบอัดน้ํามันแลว มา
ผลิตถานชีวภาพดวยกระบวนการไพโรไลซิสแบบชา และกระบวนการไพโรไลซิสแบบรวดเร็ว รวมถึงการผลิต
แกสเชื้อเพลิงจากกากเหลือทิ้งดวยกระบวนการแกสซิฟเคชั่น ผลวิจัยที่ไดรับจะสามารถนําไปสงเสริมการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพ รวมไปถึงการสงเสริมการเพาะปลูกในภาพเกษตรกรรมอีกดวย

(ก)

(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

(ข)

(ค)

(ง)

ชุดปฏิกรณสําหรับผลิตไบโอดีเซลดวยสนามไฟฟา
แทงเชื้อเพลิงปาลมน้ํามัน
แทงเชื้อเพลิงมะเยาหิน
ถานชารที่ไดจากการผลิตไบโอออยลจากกากเมล็ดมะเยาหินและกากเมล็ดปาลมน้ํามันมี
ลักษณะคลายกัน คือ เปนผงสีดํา
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การใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานและการปรับรูปแบบการขนสงเพื่อลดตนทุนขนสงสินคา
ของสินคาเกษตรสงออกของไทย
ชื่อนักวิจัย
หนวยงาน

ผูชวยศาตราจารย ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเด็นปญหากอนการวิจัย
ประเทศไทยเปนฐานการผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยสินคา
เกษตรที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ เศรษฐกิ จ ของประเทศและมี ก ารส ง ออกในมู ล ค า ที่ สู ง ได แ ก น้ํ า ตาลทราย
มันสําปะหลัง ขาว และยางพารา เปนตน โดยฐานการผลิตออยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนหลัก ฐาน
การผลิ ต มั น สํ า ปะหลั ง อยู ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เป น หลั ก และฐานการผลิ ต ข า วอยู ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือตอนลางเปนหลัก ในขณะที่ฐานการผลิตหลักของยางพาราอยู
ภาคใตเปนหลัก อยางไรก็ตามในอนาคตภาคเกษตรของไทยยังคงตองเผชิญกับปญหาและความทาทาย เกิดแรง
กดดันจากภาวะราคาสินคาเกษตรตกต่ํา ขณะที่ตนทุนผลิตสูงขึ้น ประเทศไทยจึงใหความสําคัญอยางมากกับ
การพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อสงเสริมการแขงขันระหวางประเทศ โดยมีเปาหมายกําหนดทิศทางการพัฒนา
เพื่อลดตนทุนโลจิสติกส โดยที่สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ พบวา มีแนวโนมลดลง
ในชวง 10 ปที่ผานมา เฉลี่ยประมาณรอยละ 0.3 ตอป สําหรับในป 2555 สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอ GDP
อยูท่ีรอยละ 14.3 โดยตนทุนสวนใหญเปนตนทุนคาขนสงสินคา อยูที่รอยละ 7.1 ของตนทุนโลจิสติกส ตอ
GDP ดังนั้น การศึกษานี้จึงเนนที่การศึกษาการใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานและการปรับรูปแบบการ
ขนสงสินคาเกษตรเพื่ อการสงออก เพื่อเสนอนโยบายและแผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานด านการขนส ง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อลดตนทุนการขนสงสินคาเกษตรเพื่อการสงออกของไทย
การแกปญหาโดยการวิจัย
1. สามารถเสนอแผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ สําหรับสินคาเกษตร
สงออกของประเทศไทย
2. การปรับรูปแบบการขนสงสินคาเกษตรเพื่อการสงออก พรอมทั้งพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาการขนสงทาง
รางและทางน้ํา
3. ไดนโยบายและแผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบเพื่อลดตนทุนการ
ขนสงสินคาเกษตรเพื่อการสงออก
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เครื่องเรงลําอนุภาคกับการประยุกตในงานดานอัญมณี การพัฒนาวิเคราะหปรับปรุงคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลคา
ทับทิม และพลอยแซฟไฟรสีน้ําเงินธรรมชาติดวยเทคโนโลยีลําไอออน
ชื่อนักวิจัย
หนวยงาน

ดร.ดวงแข บุตรกูล และ ดร.เสวต อินทรศิริ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประเด็นปญหากอนการวิจัย
อัญมณีสําคัญที่เปนจุดแข็งของไทย คือพลอยตระกูลคอรันดัม (corundum) แตพลอยธรรมชาติที่มีความ
ใสสะอาดและสีสดนั้นหายาก ในขณะที่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยไดขยายตัวอยางรวดเร็ว
ทําใหวัตถุดิบในประเทศเริ่มขาดแคลนและหายากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดการคาพลอยแซฟไฟรสีน้ําเงินจะมีการ
ตั้ ง ราคาโดยใช คุ ณ สมบั ติ ที่ แ ตกต า งกั น ของพลอย เช น ลั ก ษณะธรรมชาติ ก ารดู ด กลื น ของแสง (optical
phenomenon) ลักษณะโครงสรางภายใน (internal features) และคุณสมบัติความโปรงใส (transparency)
แตสิ่งที่เปนเกณฑกําหนดราคาที่สําคัญคือสี (color) ใชในการแบงประเภทสิ่งที่เปนแซฟไฟร คือ การมีสีน้ําเงิน
(blue color) การประเมินคุณคาอัญมณีของพลอยแซฟไฟรสีน้ําเงิน สีจึงเปนเรื่องที่จําเปนในการประเมินเกรด
การแกปญหาโดยการวิจัย
การวิ จั ย นี้ จ ะเป น การศึ ก ษาอย า งมี ร ะบบ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให มี ก ารนํ า เอาวิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
มาประยุ กต ใช กับ พลอยธรรมชาติ ที่ คุณภาพต่ํา ราคาถูก ใหมีคุณภาพดีขึ้น สามารถเพิ่มราคาของพลอย
ใหสูงขึ้น เปนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด ดังนี้
• เครื่องเรงอนุภาคผลิตลําไอออนที่เหมาะสมกับการใชงานกับทับทิม และพลอยแซฟไฟรธรรมชาติ
สีน้ําเงิน วิธีการเพิ่มคุณภาพอยางเปนระบบ โดยใชเวลาเพียง 1 - 4 ชั่วโมงตามขนาดของพลอย
• การเพิ่มขีดความสามารถในการใชเทคนิคลําไอออน เพื่อเพิ่มมูลคาใหมีคุณสมบัติทางแสงที่ดีขึ้น
ตามความตองการของตลาด เชน สีเขมขึ้น หรือ สีจางลง ลดมลทิน เพิ่มความใสสะอาด โปรงแสง
• การวิ เ คราะห โ ครงสร า งและมลทิ น (สิ่ ง เจื อ ปน) ในทั บ ทิ ม และพลอยแซฟไฟร ธ รรมชาติ
สีน้ําเงิน โดยการใชเทคนิคลําไอออน เชน PIXE และ IL ทําใหเกิดองคความรูเชิงลึกระดับนาโน
เมตร นําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติตางๆ
ภาพพลอยแซฟไฟรส ีน้ํ า เงิน ออ น เนื ้อ ขุ น ทึบ
(ซา ย) เมื ่อ ผา นกระบวนการยิง ดว ยลํ า ไอออน
เนื้อเขมขึ้น โปรงใสขึ้น และสีกระจายสม่ําเสมอ
มากขึ้น (ขวา)
ภาพเปรี ย บเที ย บทั บ ทิ ม ก อ น (ซ า ย) และหลั ง
(ขวา) ยิ ง ด ว ยลํ า ไอออน จะเห็ น การลดลงของ
micro-inclusions อยางชัดเจน
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กลวยไมมรดกแหงเมืองนาน: การอนุรักษ การใชประโยชน และ การสรางมรดกทางปญญา
ชื่อนักวิจัย
หนวยงาน

ดร.สุรพล ใจวงศษา และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ประเด็นปญหากอนการวิจัย
สถานการณกลวยไมปาในจังหวัดนานในปจจุบันกําลังเปนพืชที่เสี่ยงตอการถูกทําลาย เนื่องจากปจจุบัน
จํ านวนประชากรในเขตพื้ น ที่ จั งหวั ดน า นไดเพิ่มมากขึ้น และการขยายตัว ของการทองเที่ย วภายในจังหวัด
การขยายชุมชนจึงเพิ่มขึ้นตามมา ทําใหตองหาพื้นที่ใหมเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยและที่ทํามาหากินจึงเขาไปถางปา
ทํ าให ที่อยู อาศั ย กล ว ยไม ถูกทํ า ลาย และบางสว นไดนํากลว ยไมมาปลูกเลี้ยงที่บานทําใหจํานวนประชากร
กลวยไมลดลงอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอนุรักษและขยายพันธุกลวยไมสูปา อันจะทําให
ประชากรกลวยไมในปามีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และจากการขยายพันธุกลวยไมนี้จะนํามาสูการศึกษา การเรียนรู
การปรับปรุงพันธุและสงเสริมเปนอาชีพเสริมแกเกษตรกรผูสนใจ
การแกปญหาโดยใชผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาไดทําการรวบรวมพันธุกลวยไมพื้นเมืองที่เปนเอกลักษณของ
จังหวัดนานไว และทําการศึกษาวิธีการขยายพันธุ และเริ่มถายทอดกระบวนการขยายพันธุกลวยไมสูโรงเรียน
มัธยมบอเกลือ จ.นาน เพื่อเปนการตอยอดจากผลงานวิจัยมาใชใหเกิดประโยชนสูชุมชน โดยใชกลวยไมที่เปน
เอกลักษณของนานและหายาก จํานวน 3 พันธุไดแก เอื้องจําปานาน ไอยเรศนาน และ กุหลาบนาน ซึ่งมีราคา
สูง (1,000 – 2,000 บาทสําหรับตนที่สมบูรณ และ 300 – 500 บาท สําหรับตนที่กําลังออกดอก) ดวยการ
สงเสริมการขยายพันธุกลวยไมดังกลาวในชุมชนเพื่อนําไปสูการอนุรักษไวภายในชุมชนและอนุรักษใหอยูในปา
ตามสภาพธรรมชาติ การสรางรายไดและพัฒนาเศรษฐกิจใหแกชุมชนโดยการผลิตกลวยไมสูกลุมวิสาหกิจผูผลิต
กล ว ยไม และกลุ มวิ ส าหกิ จ การท องเที่ ย วของจังหวัดนาน และการเสริมสรางการเรีย นรูดานวิทยาศาสตร
การเกษตรและพันธุศาสตรในชุมชน และเพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จจะเปนการดําเนินงานโดยชุมชนมีสวนรวม
และมีการบูรณาการในการทํางานระหวางหนวยงานตางๆ รวมทั้งหนวยงานทองถิ่น ไดมีการสรางกลุมภายใน
ชุมชนเรียกวา “กลุมอนุรักษกลวยไมเมืองนาน” โดยวัตถุประสงคหลักของกลุมคือการผลิต การใชประโยชน
และการอนุรักษกลวยไมพื้นเมืองในชุมชน จึงเกิดโรงเรือนกลวยไมในชุมชนเพื่อใชเก็บรักษาพันธุกลวยไมตางๆ
ในชุมชน ซึ่งในปจจุบันมีกลวยไมทองถิ่นมากถึง 3 วงศ 78 สกุล นอกจากนั้นยังมีโรงเรือนกระจายไปทั่วชุมชน
เพื่อนําไปใชอนุบาลกลวยไมเพื่อการขยายพันธุกลวยไม นอกจากนั้นยังไดทําการพัฒนาพันธุใหมดวยการผสม
จําปานานและปอมปาดัวร ซึ่งในปจจุบันกําลังอยูในระยะไมนิ้ว เพื่อรอการนําไปคืนสูปา และการนําไปพัฒนา
เปนการคาสําหรับนักทองเที่ยว เพื่อหารายไดสนับสนุนกิจกรรมของกลุมใหบรรลุวัตถุประสงคอยางยั่งยืน
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