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ประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เร่ือง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 

------------------------------------------------------ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ได้ร่วมกับหน่วย

ให้ทุนต่างๆ ได้แก่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ด าเนินงานภายใต้ชื่อ “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
(คอบช.)” และนอกจากนี้ยังร่วมกับ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) จัดท า
กรอบวิจัย เ พ่ือการจัดสรรทุนวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่ งกรอบการวิจัยดังกล่าวได้ผ่าน 
การประชาพิจารณ์ในเว็บไซต์ วช. (www.nrct.go.th) และได้ขอความเห็นต่อกรอบการวิจัยจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง จ านวน ๒ แผนงาน 32 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
จ านวน 25 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 

1) ข้าว 
2) มันส าปะหลัง  
3) ยางพารา  
4) อ้อยและน้ าตาล 
5) ปาล์มน้ ามัน  
6) พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ) 
7) สัตว์เศรษฐกิจ  
8) พลาสติกชีวภาพ 
9) สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 
10) อาหารเพื่อเพ่ิมคุณค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค และการค้า 
11) วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ 
12) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
13) การคมนาคมขนส่งระบบราง 
14) โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
15) การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
16) การแพทย์และสาธารณสุข 
17) ประชาคมอาเซียน  
18) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
19) มนุษยศาสตร์ 
20) การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 

http://www.nrct.go.th/
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21) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
22) สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ 
23) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
24) การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ  
25) การสรางสรรควิชาการงานศิลป 

2. แผนงานการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต    
ใชประโยชนเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม จํานวน 7 กลุมเรื่อง ดังนี้ 

1) เทคโนโลยเีพ่ืออุตสาหกรรมดานวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลย ี
2) ผลกระทบการใชแรใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน 
3) ผูสูงอายุ และคนพิการ 
4) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี
5) ศูนยกลางทางการแพทย (Medical Hub) 
6) เศรษฐกิจพอเพียง 
7) ความม่ันคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานการตอตานการทุจริต 

 
1. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย 

คอบช. จะสนับสนุนการวิจัยภายใตกรอบการวิจัยท่ีแนบทายประกาศนี้ และผลการวิจัยท่ีไดตองมี
เปาหมายของผลผลิตและผลลัพธท่ีเปนรูปธรรม สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง (เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและ
ชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ) ท้ังนี้ คอบช. จะใหความสําคัญในดานการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจ      
เชิงสังคมและชุมชน เปนหลัก โดยมีตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
ในดานความคุมคา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และตนทุน ตลอดจนมี
กลุมเปาหมายชัดเจนท่ีจะนําผลผลิตจากงานวิจัยไปใชประโยชน และมีผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากผลลัพธท่ีไดจากงานวิจัย ท้ังนี้ คอบช. จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเปนรายป         
สําหรับโครงการท่ีมีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา 1 ป จะพิจารณาถึงผลสําเร็จในปท่ีไดรับทุนกอนท่ีจะให
การสนับสนุน 

 
๒. เง่ือนไขการเสนอขอเสนอการวิจัย 

ขอเสนอการวิจัยตองมีลักษณะครบถวนทุกขอ ดังตอไปนี้ 
2.1 มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยดังแนบทายประกาศนี้ 
2.2 มีลักษณะเปนโครงการวิจัย (แบบ คอบช. 1ย/1ด) หรือแผนงานวิจัย (แบบ คอบช. 1ช)      

ซ่ึงกรณีท่ีเปนแผนงานวิจัยตองประกอบดวย 
2.2.1 รายชื่อโครงการวิจัยยอย ซ่ึงอาจระบุรายละเอียดตางๆ ท่ีชัดเจน หรือเปนแนวคิดใน

การดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายสุดทายของแผนงานวิจัย 
2.2.2 รายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายปท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน สามารถวัดไดจริง 
2.2.3 ตองมีโครงการวิจัยยอยอยางนอย 2 โครงการท่ีสามารถดําเนินการวิจัย ในปแรกท่ี

เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
2.3 มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการหรือบูรณาการระหวางหนวยงานหรือ 

มีการดําเนินการในพ้ืนท่ีเดียวกัน เพ่ือใหไดผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงและนําไปสูวัตถุประสงคเดียวกัน 
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2.4 งบประมาณท่ีเสนอขอตองมีรายละเอียดคาใชจายเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และ
เหมาะสมกับการดําเนินงานวิจัย 

2.5 ขอเสนอการวิจัยหรือสวนใดสวนหนึ่งของขอเสนอการวิจัยนี้ ตองไมอยูในขอเสนอการวิจัย 
ท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนวิจัยอ่ืน 

กรณีมีการตอยอดจากงานวิจัยเดิมตองแสดงขอบเขตการดําเนินงานระหวางงานเดิมและงานใหม 
และตองมีหนังสือยินยอมจากหนวยงานเจาของผลงานเดิมใหนักวิจัยนําทรัพยสินทางปญญาจากการวิจัยมา
ดําเนินการวิจัยตอยอด หากตรวจพบวาขอเสนอการวิจัยดังกลาวไดรับทุนซํ้าซอนหรือมีการดําเนินการวิจัย
มาแลว คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน 

2.6 กรณีโครงการวิจัยท่ีเปนการดําเนินงานในลักษณะการวิจัยรวม (Co-funding) ซ่ึงไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง จากหนวยงานอ่ืน ใหแสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกลาว
โดยระบุงบประมาณในแตละรายการในขอเสนอการวิจัย พรอมท้ังแสดงหนังสือรับรองจากหนวยงานนั้นๆ 

2.7 กรณีแผนงานวิจัย ผูอํานวยการแผนงานสามารถเปนหัวหนาโครงการวิจัยยอยไดเพียง
โครงการวิจัยยอยเดียวเทานั้น 

2.8 หัวหนาโครงการวิจัยหรือผูอํานวยการแผนงาน หัวหนาโครงการยอยและนักวิจัยรวมทุกทาน 
ตองลงนามรับรองในขอเสนอการวิจัยใหครบถวน 

 
3. คุณสมบัติของผูอํานวยการแผนงานวิจัย/หัวหนาโครงการวิจัย 

ผูมีสิทธิขอรับทุนจะตองเปนบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนท่ีมีสภาพเปนนิติบุคคล โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
3.1 มีสัญชาติไทย มีถ่ินพํานักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทํางานม่ันคง 
3.2 มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/ หรือการบริหารจัดการ 
3.3 มีความรูความสามารถเปนอยางดีในวิทยาการดานใดดานหนึ่งเก่ียวกับการวิจัยในขอเสนอ     

การวิจัยท่ีขอรับทุน มีศักยภาพ ความพรอมดานวุฒิการศึกษา ประสบการณในการวิจัยท่ีจะดําเนินการวิจัยไดสําเร็จ 
3.4 สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยไดตลอดระยะเวลาท่ีไดรับทุนรวมท้ังสามารถดําเนินการ

วิจัยใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดอยางมีคุณภาพ 
3.5 ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานระดับอธิบดีหรือเทียบเทาของภาครัฐท่ีหัวหนาโครงการหรือ

ผูอํานวยการแผนงานสังกัดอยู หรือกรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทาของภาคเอกชนใหความเห็นชอบและ
รับรอง 

3.6 สําหรับหัวหนาโครงการวิจัยยอยภายใตแผนงานวิจัย ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน      
ตนสังกัดของหัวหนาโครงการยอย ระดับอธิบดีหรือเทียบเทาของภาครัฐ หรือกรรมการผูจัดการใหญหรือ
เทียบเทาของภาคเอกชนตองใหความเห็นชอบและรับรองเชนเดียวกันกับผูอํานวยการแผนงาน 

3.7 เปนผูมีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช. 
3.8  ท้ังนี้กรณีอยูนอกเหนือจากคุณสมบัติดังกลาวขางตนใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ       

ท่ี คอบช. กําหนด 
 
4. การพิจารณาขอเสนอการวิจัย 

4.1 พิจารณาขอเสนอการวิจัยตามแนวทางท่ี คอบช. กําหนด โดยมีผูทรงคุณวุฒิเปนคณะ           
ผูตรวจสอบทางวิชาการ 
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4.2  ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบการรับทุนและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย ท้ังนี้นักวิจัยทุกคนในโครงการ/แผนงานตองไมติดคางการ
สงรายงานการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ ในระบบ NRMS ปงบประมาณ 2551 – 2557 และ กรณีติด
คางงานวิจัยในระบบ NRMS ของปงบประมาณ 2558 – 2559 ใหจัดสงหนังสือรับรองศักยภาพของนักวิจัย 

ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของนักวิจัยและอํานวยความสะดวกตอคณะผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน
จากประวัติของนักวิจัย รวมท้ังสะดวกในการติดตอประสานงาน ขอใหนักวิจัยดําเนินการปรับปรุงขอมูล 
ในประวัตินักวิจัยและขอมูลการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในฐานขอมูลระบบ NRMS ใหเปนปจจุบัน 

4.3  ใหความสําคัญกับขอเสนอการวิจัยท่ีมีการระบุผูใชผลงานวิจัยอยางชัดเจนหรือมีหลักฐานรองรับ 
4.4  ขอสงวนสิทธิ์ในการบูรณาการขอเสนอการวิจัยเปนแผนงานวิจัยเดียวกัน ท้ังนี้หากขอเสนอ

การวิจัยสามารถบูรณาการทางวิชาการรวมกันได 
4.5  ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะขอเสนอการวิจัยท่ีลงทะเบียนผานระบบ National 

Research Management System (NRMS) URL: http://www.nrms.go.th ท่ีลงทะเบียนตรงตามกลุม
เรื่องท่ีระบุในเลมขอเสนอการวิจัยและมีการยืนยันการสงขอเสนอการวิจัยท่ีสมบูรณภายในเวลาท่ีกําหนด
พรอมท้ังสงเลมขอเสนอการวิจัยทันในเวลาท่ีกําหนด 

4.6  คําตัดสินของ คอบช. ถือวาเปนท่ีสิ้นสุด 
 

5. การเขียนขอเสนอการวิจัย 
5.1  ดาวนโหลดประกาศรับขอเสนอการวิจัยและกรอบการวิจัยไดท่ี http://www.nrct.go.th          

หรือ http://www.nrms.go.th เพ่ือศึกษาเง่ือนไขการสมัครขอรับทุนวิจัย และรายละเอียดกรอบวิจัย 
5.2  ดาวนโหลดแบบหนังสือนําสง แบบฟอรมขอเสนอการวิจัย และคูมือการลงทะเบียน รวมท้ัง

เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของไดท่ี http://www.nrms.go.th 
5.3  เขียนขอเสนอการวิจัยในแบบเสนอแผนงานวิจัย (Research program) (แบบ คอบช. 1ช) 

สําหรับขอเสนอการวิจัยท่ีเปนแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย/1ด) 
สําหรับโครงการวิจัยยอยและโครงการวิจัยเดี่ยว โดยจัดทําขอเสนอการวิจัยเปนภาษาไทย font THSarabunPSK 
ตัวหนังสือขนาด 16 

 
6. การสงขอเสนอการวิจัย 

6.1 ลงทะเบียนสงขอเสนอการวิจัยท่ี http://www.nrms.go.th โดยเลือกหัวขอการวิจัยท่ีตองการ
ขอรับทุน กรอกขอมูลใหครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ยืนยันการลงทะเบียนสงขอเสนอการวิจัยใหสมบูรณ 
และแนบไฟลโครงการวิจัย/แผนงานวิจัยและโครงการวิจัยยอยในรูปแบบ MS word และ PDF โดยระบบ 
จะเปดรับลงทะเบียนระหวาง วันท่ี 1 มิถุนายน 2559 – วันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 เทานั้น หากพน
กําหนด คอบช. จะไมรับพิจารณา 

6.2 หลังจากนักวิจัยไดลงทะเบียนสงขอเสนอการวิจัยตามข้ันตอนในขอ 6.1 สมบูรณแลว  
ใหจัดพิมพขอเสนอการวิจัยตามขอ 5.3 โดยมีรายละเอียดครบถวนทุกขอและมีเนื้อหาตรงกับไฟลท่ีแนบ 
(สําหรับกรณีท่ีเปนแผนงานท่ีประกอบดวยโครงการวิจัยยอยตามท่ีระบุในแผนงาน ใหเย็บรวมกันเปนชุด) 
และสงเอกสารดังนี้ 

- แบบหนังสือนําสงการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน 1 ฉบับ 
- เอกสารตนฉบับท่ีมีการลงนามจากผูบริหารหนวยงาน พรอมสําเนา รวมเปน 10 ชุด 
- แผนบันทึกขอมูลขอเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จํานวน 2 ชุด  



ก-๙ 
 

6.3 นําสงเอกสารท้ังหมดในขอ 6.2 ไมวาจะนําสงทางไปรษณีย หรือนําสงดวยตนเอง เอกสาร
ตองสงถึง ณ ฝายบริหารงานท่ัวไป กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ช้ัน 2 อาคาร วช. 4 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. ตามท่ีอยู
ดานลางนี้ และกรุณาระบุชื่อกลุมเรื่องดานหนาซองเอกสารใหชัดเจนดวย 

 
เรียน ผูอํานวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย 

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
เลขท่ี 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 

 

กลุมเรื่อง ....................................................................................  

 
**ท้ังนี้ คอบช. ขอสงวนสิทธิไมรับขอเสนอการวิจัยท่ีมีรายละเอียดขางตนไมครบถวน** 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดทางโทรศัพทหมายเลข 0 2579 2284, 0 2579 3982 

หรือ 0 2561 2445  ตอ 412-413, 403-407 และ 409-410 โทรสาร 0 2579 0566 และ  
0 2561 3721            

6.4 คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ไมสงคืนขอเสนอการวิจัยของผูท่ีไมไดรับทุน โดยจะดําเนินการทําลาย
ขอเสนอการวิจัยดังกลาว 

 
7. การแจงผลการพิจารณา 

ผลการจัดสรรทุนวิจัยประจําปงบประมาณ 2560 คอบช. จะประกาศผลการพิจารณาใหนักวิจัย               
ผูท่ีผานการพิจารณาเบื้องตนทาง website ท่ี http://www.nrct.go.th และ http://www.nrms.go.th 

 
8. การทําสัญญาระหวาง คอบช. กับหนวยงานผูรับทุน 

8.1  กรณีท่ีเปนการวิจัยท่ีใชคนหรือสัตวในการทดลอง จะตองขออนุมัติการดําเนินการวิจัย จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย ใหจัดสงสําเนาเอกสารการอนุมัติหรือ 
Certificate of Approval เพ่ือประกอบการทําสัญญา 

8.2  กรณีท่ีนักวิจัยมีการดําเนินการวิจัยโดยใชสิ่งมีชีวิตท่ีตัดตอพันธุกรรม (GMO) ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ ใหจัดสงสําเนาเอกสารการอนุมัติหรือ Certificate of Approval เพ่ือประกอบการทํา
สัญญา 

8.3  กรณีท่ีเปนโครงการความรวมมือกับสถาบันหรือนักวิจัยตางประเทศ ใหปฏิบัติตามระเบียบ
สภาวิจัยแหงชาติวาดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
ท้ังนี้ใหจัดสงสําเนาเอกสารการอนุมัติเพ่ือประกอบการทําสัญญา 

8.5  กรณีเปนโครงการวิจัยท่ีมีการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ใหปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
อนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการเขาถึง
ทรัพยากรชีวภาพและการไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 ท้ังนี้ใหจัดสงสําเนา
เอกสารการอนุมัติเพ่ือประกอบการทําสัญญา 
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8.6  ใหจัดสงเอกสารยืนยันการไมติดคางงานวิจัยของหัวหนาโครงการวิจัยและนักวิจัยรวมทุกคนท่ี
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ ในระบบ NRMS สําหรับปงบประมาณ 2551 – 2557 และ กรณีติดคาง
งานวิจัยในระบบ NRMS ของปงบประมาณ 2558 – 2559 ใหจัดสงหนังสือรับรองศักยภาพของนักวิจัย 

8.7  หนวยงานท่ีเปนคูสัญญา จะตองเปดบัญชีเ งินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)             
รายแผนงานแยกตางหากจากบัญชีอ่ืน เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบการใชจายเงินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) และตองแสดงบัญชีรายการรับจายของ
แผนงบประมาณโครงการโดยละเอียดในรายงานความกาวหนาและเม่ือสิ้นสุดของโครงการวิจัย 

8.8  กรณีหนวยงานไดรับการยกเวนภาษี ใหแสดงหลักฐานการยกเวนภาษีหรือทําหนังสือยืนยัน
จากหนวยงานวาไดรับการยกเวนภาษี จํานวน 2 ชุด ท้ังนี้หากไมไดรับการยกเวนใหแนบสําเนาบัตรประจําตัว 
ผูเสียภาษีของหนวยงาน จํานวน 2 ชุด พรอมอากรแสตมปรอยละ 0.10 บาท ของงบประมาณท่ีไดรับในแตละ
โครงการ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี óñ พฤษภาคม 2559 

 
 
 

(นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณเลิศ) 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กรอบการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560-2561 
แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยท่ีมุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนา
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. อาหารเพ่ือเพ่ิมคุณคาและความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค และการคา 
11. วัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑ 
12. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 
13. การคมนาคมขนสงระบบราง 
14. โลจิสติกสและโซอุปทาน 
15. การศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู 
16. การแพทยและสาธารณสุข 
17. ประชาคมอาเซียน 
18. การบริหารจัดการการทองเท่ียว 
19. มนุษยศาสตร 
20. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 
21. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
22. สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ 
23. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
24. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
25. การสรางสรรควิชาการงานศิลป 

แผนงานการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต 
ใชประโยชนเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม 

1. เทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมดานวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลย ี
2. ผลกระทบการใชแรใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน 
3. ผูสูงอายุ และคนพิการ 
4. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
5. ศูนยกลางทางการแพทย (Medical Hub) 
6. เศรษฐกิจพอเพียง 
7. ความม่ันคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานการตอตานการทุจริต 
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แผนงานสงเสริมและสนบัสนนุการวจิัย 
ที่มุงเปาตอบสนองความตองการในการพฒันาประเทศ 
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1. ขาว 

วัตถุประสงค 
1. การพัฒนาเกษตรกร 

1.1 เพ่ือรวบรวมองคความรูท่ีชวยใหชาวนาทําการผลิตขาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลผลิตสูง 
คุณภาพดี และตนทุนต่ํา 

1.2 พัฒนารูปแบบการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตัวเกษตรกรท้ังใน
ดานการผลิตและการตลาด 

1.3 สรางมาตรฐานในการจัดประสิทธิภาพการผลิตขาว โดยเฉพาะการคิดตนทุนการผลิตซ่ึงไดรับ
การยอมรับจากผูเก่ียวของทุกฝาย 

2. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของขาวไทยในตลาดโลก 
2.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตขาวไทยตลอดหวงโซการผลิตใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

เปนท่ียอมรับของตลาดโลก 
2.2 สรางฐานขอมูลสําหรับรัฐบาลใชประกอบการตัดสินใจในการออกนโยบายและมาตรการตางๆ 

ท่ีสอดคลองกับขอเท็จจริงและเกิดประโยชนตออุตสาหกรรมขาวท้ังระบบ 
2.3 เพ่ิมศักยภาพและลดปญหาอุปสรรคทางการคาของขาวไทย 2 กลุมใหญ ไดแก กลุมขาวหอม

มะลิ กลุมขาวขาว  
2.4 หาอัตลักษณของขาวไทยท่ีเปนจุดเดนและแตกตางจากขาวของประเทศอ่ืนเพ่ือนํามาสรางมูลคา

ใหกับขาวไทย 
3. การพัฒนาขาวคุณภาพสําหรับตลาดพิเศษ ไดแก ขาวหอม ขาวสี ขาว organic และขาว GI 

3.1 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมขาวท่ีมีคุณสมบัติพิเศษจากจุดเดนของขาวไทยท่ีมีความหลากหลาย 

กวาประเทศคูแขง เพ่ือขยายตลาดและสรางมูลคาเพ่ิม 

3.2 หาเทคโนโลยีข้ันสูงมาแปรรูปขาวเพ่ือดึงผลผลิตออกจากตลาดขาวสารและสรางมูลคาเพ่ิม 

ในรูปของอาหารเพ่ือสุขภาพ เวชภัณฑ และเวชสําอาง 

3.3 สรางมาตรฐานและตราสินคาเพ่ือสรางความเชื่อม่ันของผูบริโภคตอคุณภาพของขาวไทย 

เปาหมาย 
ปแหงการผลิตขาวครบวงจรตามนโยบายของรัฐ โดยมุงเนนท่ีการลดตนทุนการผลิตขาว และเพ่ิมโอกาส 

ในการแขงขัน เชน ลดตนทุนปุย เมล็ดพันธุ เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน ลดปริมาณน้ําท่ีใชในการปลูกขาว ฯลฯ 
 

กรอบวิจัย 
1. การพัฒนาเกษตรกร 

1.1 การหาตนแบบเชิงบูรณาการในการบริหารจัดการตลอดหวงโซการผลิตของการรวมกลุมทํานา
แปลงใหญแบบครบวงจรในรูปของสหกรณ เพ่ือใหเกิดการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพลดตนทุนการ
ผลิต ไดขาวคุณภาพดีตามท่ีตลาดตองการในพ้ืนท่ี ภาคอีสานตอนบน อีสานตอนลาง ภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต โดยประเด็นท่ีตองการทราบ ไดแก 
1.1.1 วิธีการรวมกลุมและการจัดการในการรวมกลุมเปนนาแปลงใหญ 
1.1.2 ชนิดและขนาดของเครื่องทุนแรงท่ีเหมาะสมกับขนาดของกลุมท่ีมีความจําเปนตอการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
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1.1.3 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขาวท่ีสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ทองถ่ิน และชุมชน 
เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวโดยใชองคความรูและจุดแข็งของอัตลักษณของภาค
เกษตรของชุมชน 

1.1.4 หาองคความรูในดานการตลาดเพ่ือบริหารจัดการผลผลิตใหไดผลตอบแทนสูงสุด 
1.2 หาวิธีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชรวมตามคันนาและจัดระบบนิเวศวิศวกรรมในแปลงนา

ของตนเองเพ่ือกําจัดศัตรูพืชและเพ่ิมรายได 
1.3 หาแนวทางและรูปแบบในการปลูกพืชหลังนาท่ีเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ีๆ เกษตรกรยอมรับ 
1.4 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือลดความเสียหายของคุณภาพเมล็ด

เนื่องจากการลดความชื้นลาชา ตั้งแตการเก็บเก่ียวจนถึงมือผูบริโภค  
2. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของขาวไทยในตลาดโลก 

2.1 การวิจัยเชิงนโยบาย 
2.1.1 เพ่ือใหไดขอเสนอเชิงวิชาการเพ่ือนําเสนอประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลในแงของ

ราคาคาปุย คาเชาท่ีดินท่ีเปนธรรมตอทุกฝาย และเปนการลดตนทุน 
2.1.2 หามาตรการท่ีเกษตรกรตองการใหภาครัฐชวยเหลือในการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเพาะปลูก

ขาวท่ีไมเหมาะสมใหไปปลูกพืชอ่ืนเพ่ือใหจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจการปลูกขาวเกิด
ประสิทธิผล 

2.1.3 เสนอแนะความเปนไปไดในการสงเสริมการใชประโยชนจากขาวหักในเชิง
อุตสาหกรรมและเชิงวิสาหกิจชุมชนท่ีชวยสรางมูลคาเพ่ิม มีศักยภาพทางการตลาด
และสามารถดึงขาวออกจากตลาดไดเปนจํานวนมาก รวมถึงปญหาอุปสรรค 
ซ่ึงจําเปนตองไดรับการแกไข 

2.1.4 จัดทํายุทธศาสตรเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมการสงออกสําหรับการสงออกขาวหอมมะลิ และขาว
ขาวของไทย โดยศึกษาถึงประเทศท่ีเปนตลาดหลักสําหรับขาวแตละชนิดความ
ตองการท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการคาของประเทศ
นั้นๆ แลวเปรียบเทียบกับผลผลิตท่ีมีอยูในปจจุบันเพ่ือเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาการผลิตภายในประเทศ และมาตรการท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือชวยใหการ
สงออกขาวแตละชนิดของไทยเกิดประโยชนสูงสุดตอเศรษฐกิจของชาวนาและ
เศรษฐกิจของประเทศ 

2.1.5 วิธีการนําเทคโนโลยีเรื่องการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในนาขาวไปขยายผล 
สูการปฏิบัติของเกษตรกรในวงกวางในแตละภูมิภาคเพ่ือใหมีการใชทรัพยากร 
ธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2.1.6 การศึกษาเพ่ือหาขอเสนอแนะความเปนไปไดในการสงเสริมภาคเอกชนดําเนิน
กิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) และ CSV (Creating Shared 
Value) ในเรื่องขาวและผลิตภัณฑจากขาวรวมกับกลุมเกษตรกร และศึกษารูปแบบ
กระบวนการทําใหเกิด fair trade 

2.1.7 จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยพรอมท้ังวิเคราะหและสังเคราะห เรื่องการแปรรูปขาว 
ในดานอาหาร อาหารเพ่ือสุขภาพ การสกัดสารและเครื่องสําอาง ท้ังท่ีเปนงานวิจัย
ภายในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังการทํา patent mapping ในระยะ 10 ป 
เพ่ือใชประโยชนในการกําหนดนโยบายในการทําวิจัยของประเทศในอนาคต 
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2.1.8 เพ่ือใหเกิดขอเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนใหเกิดสถาบันการวิจัยขาวแหงชาติ 
เพ่ือเปนศูนยกลางในการดูแลและใหการสนับสนุนการทําวิจัยขาวอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 

2.2 การวิจัยเชิงพัฒนาเทคโนโลยี 
2.2.1 พัฒนาพันธุขาวคุณลักษณะเฉพาะในการนําไปเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมชนิดตางๆ 

ในเชิงพาณิชย 
2.2.2 วิจัยหาเครื่องจักรกลทดแทนแรงงานคนขนาดเล็ก ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีทํานาของ

เกษตรกรในสภาพนิเวศตางๆ  
2.2.3 การวิจัยหาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพขาวขาวดอกมะลิ 105  

2.2.3.1 หาวิธีการเพ่ิมความหอมใหแกขาวขาวดอกมะลิ 105 ตลอดหวงโซ 
การผลิต ตั้งแตปลูกจนถึงเก็บเก่ียว 

2.2.3.2 ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมสําหรับพ้ืนท่ีในแตละนิเวศ 
2.2.3.3 ทดสอบเทคโนโลยีท่ีมีอยูเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพในการเพ่ิมความหอม

ของขาวขาวดอกมะลิ 105 
2.2.4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพขาวขาว 

2.2.4.1 กําหนดพันธุขาว ท่ีมีคุณภาพดีตรงตามความตองการของตลาด
ตางประเทศและเหมาะสม กับสภาพพ้ืนท่ี 

2.2.4.2 หาเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมในแตละสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือลดตนทุนการ
ผลิต เชน การกําจัดวัชพืช การจัดการปุย การผลิตขาวอินทรีย 

2.2.5 การสรางมูลคาเ พ่ิมจากรําขาวและวัสดุเหลือจากขบวนการผลิตขาวในเชิง
อุตสาหกรรม 

2.2.6 การวิจัยเพ่ือพัฒนาตอยอดผลงานวิจัยเดิมท่ีมีอยูไปสูการใชประโยชน 
2.2.7 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือลดความเสียหายของคุณภาพ

เมล็ดเนื่องจากการลดความชื้นลาชา ตั้งแตการเก็บเก่ียวจนถึงมือผูบริโภค 
3. การพัฒนาขาวคุณภาพสําหรับตลาดพิเศษ 

3.1 วิเคราะหและตรวจสอบคุณสมบัติและโครงสรางทางเคมีของขาวไทยแตละสายพันธุ 
3.2 พัฒนากระบวนการ และเครื่องมือการสกัดสารออกฤทธิ์ชีวภาพในขาวท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให

ดําเนินการผลิตไดในระดับอุตสาหกรรม 
3.3 พัฒนาผลิตภัณฑ ทดสอบผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิตท่ีไดคุณภาพและมีการรับรอง

มาตรฐานจากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีผานมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ  
3.4 วิจัยและพัฒนาตอยอดผลงานวิจัยการแปรรูปขาวเชิงพาณิชย ท้ังดานอาหาร อาหารเพ่ือสุขภาพ 

และการสกัดสารและเครื่องสําอาง 
3.5 พัฒนาบรรจุภัณฑเพ่ือคงคุณภาพสําหรับขาวคุณภาพพิเศษเพ่ือดึงดูดความสนใจของผูบริโภค

ของผูบริโภคในตลาดเกษตร 
3.6 ศึกษาแนวทางการตลาดและความตองการของผูบริโภคผลิตภัณฑสินคาขาว 
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ผลผลิต 
1. การพัฒนาเกษตรกร 

1.1 ไดตนแบบของการรวมกลุมเกษตรกรท่ีทํานาโดยภาครัฐไมตองใหการอุดหนุนเปนรูปของเงิน
หรือปจจัยการผลิต 

1.2 ไดตนแบบการใชเทคโนโลยีเหมาะสมและการจัดระบบนิเวศในแปลงนาท่ีชวยลดตนทุนการผลิต
และมีรายไดเพ่ิมข้ึนท่ีชวยลดตนทุนการผลิตและมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

1.3 ไดขอมูลในเรื่องตนทุนการผลิตท่ีถือเปนมาตรฐานท่ีทุกฝายยอมรับ 
2. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของขาวไทยในตลาดโลก 

2.1 ไดฐานขอมูลการผลิตและการใชประโยชนจากขาว ตลอดหวงโซการผลิตตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา 
2.2 การผลิตขาวและผลิตภัณฑของขาวไทยมีผลผลิตตอไร และคุณภาพมาตรฐานเปนท่ียอมรับของ

ตลาดตางประเทศ 
2.3 ไดอัตลักษณของขาวไทยท่ีเปนจุดเดนและแตกตางจากขาวของประเทศอ่ืนเพ่ือนํามาสราง

มูลคาเพ่ิมใหกับขาวไทย 
3. การพัฒนาขาวคุณภาพสําหรับตลาดพิเศษ 

3.1 ไดขอมูลสาระสําคัญท่ีนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 
3.2 ไดกระบวนการผลิตสาระสําคัญจากขาวในระดับอุตสาหกรรม รวมท้ังไดผลิตภัณฑและบรรจุ

ภัณฑท่ีเหมาะสม 
3.3 ไดรูปแบบการขยายผลการผลิตในระดับอุตสาหกรรมหรือโรงงานตนแบบ 

 

2. มันสําปะหลัง 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง สงผลใหเกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑมันสําปะหลังของประเทศอยางยั่งยืน 
3. เพ่ือเพ่ิมมูลคาของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังโดยการนํามันสําปะหลังไปใชในการผลิตผลิตภัณฑใหมท่ีมี

มูลคาเพ่ิมข้ึนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 
กรอบวิจัย 
๑. การพัฒนาพันธุมันสําปะหลัง เพ่ือใหมีผลผลิตสูง ปริมาณแปงสูง ตานทานโรคและแมลง สามารถปรับตัว

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมเฉพาะใชเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะและเพ่ืออุตสาหกรรมตอเนื่องมูลคาสูง  
๒. การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง ท่ีเหมาะสมแตละพ้ืนท่ีการเพาะปลูก 

พัฒนาฐานขอมูล และขอมูลพ้ืนฐานดานการผลิตมันสําปะหลัง (เนนวิจัยและพัฒนาเพ่ือพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม
กับการปลูกมันสําปะหลัง เปาหมายยกระดับผลผลิตจาก ๓-๔ ตัน/ไร เปน ๕-๖ ตัน/ไร) 

๓. การเตือนการณ การปองกัน กําจัดโรค และกําจัดแมลงศัตรูมันสําปะหลังท่ีพบระบาดในปจจุบัน  
การเตรียมความพรอมและศึกษาเพ่ือปองกันและกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังท่ียังไมพบแตมี
แนวโนมอาจจะระบาดไดในอนาคตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม 

๔. การประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับปลูกตลอดถึงการเก็บเก่ียวมันสําปะหลังท่ีมี
ศักยภาพหรือเครื่องตนแบบท่ีผานการวิจัยและพัฒนาในระดับหองปฏิบัติการแลว  



 
7 
 

๕. การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงดัดแปรและผลิตภัณฑใหม
จากมันสําปะหลัง โดยคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคในประเทศคูคา 

๖. การวิจัยดานการตลาดและนโยบาย ใน ๒ ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
6.1 Market Research Strategic Planning ทิศทางการแขงขัน ภาพรวมในแงของเศรษฐศาสตร

ท้ังหมดของมันสําปะหลังประเทศคูคาตางๆ ท่ังโลก 
6.1 การศึกษา Value chain และ Logistic ท้ังหมดตั้งแตการผลิต แปรรูปตลอดจนขนยายมาขาย 

ท่ีชายแดน รวมท้ังศึกษาเรื่องกฏระเบียบท่ีเก่ียวของท้ังหมดของประเทศกัมพูชา ลาว พมา 
 
ผลผลิต 
๑. มีการบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลังในการเขาถึง การใชประโยชนเพ่ือการปรับปรุงพันธุ 

มันสําปะหลัง และเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดทํา National cassava germplasm bank ของ
ประเทศ 

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

โรคแมลงท่ีสําคัญ และ/หรือเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเฉพาะ) พันธุรับประทาน (ไซยาไนดตํ่า ผลผลิตสูงกวาพันธุ
หานาที และ/หรือ มีวิตามินสูง) และอาหารสัตว (โปรตีนในใบสูง) 

๔. ขอมูลพ้ืนฐานดานการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังดานเขตกรรม และการอารักขาพืชท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
ท่ีเหมาะสมกับการปลูกมันสําปะหลัง รวมท้ังขอมูลชีววิทยา ระบาดวิทยา ของโรคและแมลงศัตรู 
มันสําปะหลัง 

๕. ฐานขอมูลการระบาดของโรค แมลงศัตรู และวัชพืชของมันสําปะหลังในแหลงปลูกมันสําปะหลัง 
ของประเทศ พรอมท้ังขอมูลการปองกันและกําจัดโรค แมลงศัตรู และวัชพืชของมันสําปะหลัง เพ่ือเตรียม
ความพรอมตอการพัฒนาระบบคาดการณ ระบบเตือนภัย การพยากรณลวงหนา รวมถึงการสรางโมบาย
แอปพลิเคชั่นสําหรับเกษตรกร 

๖. เครื่องจักรกลการเกษตรท่ีชวยลด/ทดแทนปญหาการขาดแคลนแรงงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ และลดตนทุน
การผลิต รวมท้ังเครื่องมือแปรรูปเบื้องตน 

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

อุตสาหกรรมตอเนื่องมูลคาสูง 
๙. เ พ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานแปงมันสําปะหลัง ระบบการผลิตเขาสู  green process  

ลดการใชพลังงาน ลดการใชเชื้อเพลิง และลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก รวมท้ังมี bench mark 
ของกระบวนการผลิต 

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

เรื่องกฏระเบียบท่ีเก่ียวของท้ังหมดท่ีกระทบตอการคาขายกับประเทศไทย 
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3. ยางพารา 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับภาครัฐหรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของสามารถนําไปใช

ประกอบการตัดสินใจกําหนดนโยบายหรือมาตรการตางๆ ท่ีเปนประโยชนตออุตสาหกรรมยางพาราท้ัง
ระบบ 

2. เพ่ือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเดิมและผลิตภัณฑใหม ซ่ึงเปนผลิตภัณฑปลายน้ําท่ีโดดเดนมีการใชยางพารา
ปริมาณมากรวมถึงมีศักยภาพทางการตลาดท่ีดีสามารถแขงขันได และเพ่ิมมูลคายางพาราใหมากข้ึน เชน 
ดานเทคโนโลยีการผลิต สรางเครื่องจักร/อุปกรณ การเพ่ิมประสิทธิภาพในสายการผลิต ตลอดจนการ
ควบคุมคุณภาพ เปนตน 

3. เพ่ือศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการวิเคราะหทดสอบคุณภาพของยางดิบหรือผลิตภัณฑยางเพ่ือใชเปนขอมูล
ในการกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑยาง 

4. เพ่ือศึกษา วิจัย และพัฒนาวัตถุดิบยางพาราเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพของน้ํายาง 
และยางแหง 

5. เพ่ือศึกษา วิจัย และพัฒนาไมยางพาราใหมีคุณสมบัติสามารถตอบสนองการใชงานไดอยางหลากหลาย
ประเภท ตลอดจนสงเสริมการถายทอดสูผูท่ีมีสวนเก่ียวของหรือสรางเครือขายผูนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน 

6. เพ่ือศึกษาและพัฒนาการผลิต การตลาด และเพ่ิมมูลคาตอยอดผลิตภัณฑยางพาราใหสามารถยกระดับ
กลุมวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑยางพารา 

 
กรอบวิจัย 
๑. กรอบการวิจัยเชิงนโยบาย เพ่ือศึกษาแนวทาง/มาตรการ/นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพารา

ของประเทศ ท้ังระบบ 
1.1 การศึกษามาตรการการผลักดันการนําผลงานวิจัยดานยางพาราไปใชประโยชนสูเชิงพาณิชย 

ในหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ  
1.2 การศึกษาและวิเคราะหปญหาผลผลิตยางพาราตกต่ําและจัดทําแผนเผยแพรการเพ่ิมมูลคา

ผลผลิตยางพาราสูกลุมเกษตรกร และศึกษาปริมาณการตัดโคนตนยางพาราและคาดการณ
ผลผลิตยางพาราท้ังในปจจุบันและอนาคต 

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

สําหรับประเทศไทย 
เปาหมาย 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีสามารถนําเสนอตอหนวยงานท่ีเก่ียวของใหนําไปผลัดดันใหเกิดกิจกรรม 
กลไกการสนับสนุนและการมีสวนรวมของหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ ท่ีจําเปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพาราท้ังระบบ  

๒. กรอบการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหไดยางพาราและไมยางพาราท่ีมี
คุณภาพ (อุตสาหกรรมตนน้ําและกลางน้ํา) 

2.1 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับน้ํายางพารา ยางกอนถวย และเศษยาง 
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2.2 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการผลิตและการควบคุมคุณภาพของน้ํายางและยางแหงใหมีความ
สอดคลองตอความตองการของอุตสาหกรรม 

2.3 การวิจัยและพัฒนาการผลิตน้ํายางหรือยางแหงประเภทท่ัวไป หรือประเภทท่ีมีคุณภาพพิเศษ
ตามความตองการของอุตสาหกรรม 

2.4 การวิจัยเพ่ือแกปญหากระบวนการผลิตการแปรรูปเพ่ิมมูลคาของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
องคกรเกษตรกร และอุตสาหกรรมตนน้ําและกลางน้ํา เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และคุณภาพใหมากข้ึน 
ดวยตนทุนต่ํา การผลิตเปนผลิตภัณฑเพ่ิมมูลคาท่ีสอดคลองกับความตองการทางการตลาด หรือ
อาจสงเสริมการปลูกพืชแซมยางพารา 

เปาหมาย 
๑. เทคโนโลยีท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกลุมเกษตรกรสามารถนําไปใชไดจริงและไมยุงยาก 
๒. เทคโนโลยีหรือเทคนิคการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพน้ํายางและยางแหงใหมีความสอดคลองกับ

ความตองการของแตละอุตสาหกรรม ท่ีสามารถนําไปใชไดจริงในอุตสาหกรรม ไมยุงยาก หรือไมลงทุน
สูงและสรางความไดเปรียบในการผลิตเม่ือเทียบกับคูแขงได 

๓. กรอบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเดิมและผลิตภัณฑใหมท่ีมีศักยภาพทางการตลาด (อุตสาหกรรม
ปลายน้ํา) 

3.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสายการผลิต ตามความตองการของภาคอุตสาหกรรมสําหรับ
ผลิตภัณฑเดิม ไดแก เสนดายยางยืด ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และอุตสาหกรรมยางลอ เปนตน 

3.2 การวิจัยและพัฒนาดานวัตถุดิบประเภทท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (หรือ organic-love หรือ 
fossil-resource free) เพ่ือใชแทนท่ีสารเคมีในอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพารา ไมยางพารา 
และผลิตภัณฑปลายน้ํา 

3.3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสําหรับผลิตภัณฑใหมในอุตสาหกรรมยางพารา เชน 
ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพหรืออุปกรณวิทยาศาสตรและทางการแพทย ยุทโธปกรณทางทหาร  
การคมนาคม และการกอสราง เปนตน 

3.4 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑจากไมยางพาราใหมีคุณภาพ เชน  
ไมโครงสราง ไมวงกบ ไมพ้ืนสนามกีฬา และผนัง เปนตน 

3.5 การวิจัยและพัฒนาดานการตลาดและสงเสริมภาพลักษณผลิตภัณฑยางพาราและไมยางพารา 
เชน บรรจุภัณฑ การออกแบบ รูปลักษณ และขอมูลสงเสริมดานการตลาด รวมท้ังการวิเคราะห
สารในผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการสงออก เปนตน 

เปาหมาย 
1. การพัฒนากระบวนการสําหรับผลิตภัณฑปลายน้ําท่ีโดดเดน เชน อุตสาหกรรมยางลอและอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑจากน้ํายางขน (เชน เสนดายยางยืด ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย เปนตน) หรือการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตและสวนสนับสนุนอ่ืนๆ ใหสามารถแขงขันไดในตลาด โดยใหความสําคัญกับ 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเปนของคนไทย 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑใหมจากยางพาราเพ่ิมมูลคา (value added) หรือผลิตภัณฑสุขภาพ
เครื่องสําอาง หรืออุปกรณวิทยาศาสตรและทางการแพทยท่ีเปนท่ีตองการและมีศักยภาพใน 
เชิงพาณิชย 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปไมยางเปนผลิตภัณฑท่ีสามารถลดตนทุน สรางสรรค และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมไมยางพารา 
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๔. กรอบการวิจัยมาตรฐานยางดิบ ผลิตภัณฑยาง และไมยางพารา 
4.1 การวิจัยเพ่ือใหไดวิธีการวิเคราะห/ทดสอบคุณภาพยางดิบ/ผลิตภัณฑยางท่ีจําเปนและนําไปสู

การกําหนดเปนมาตรฐานการวิเคราะหและทดสอบในระดับชุมชน/ระดับประเทศ/ระดับ
อาเซียน/ระดับสากล 

4.2 การวิจัยเพ่ือใหไดขอมูลและวิธีการท่ีถูกตองแมนยําในการบงชี้คุณภาพสําหรับการกําหนดเปน
มาตรฐานยางดิบและผลิตภัณฑยางในระดับประเทศ/ระดับอาเซียน/ระดับสากล พรอมจัดทํา
มาตรฐานอุตสาหกรรมอยางมีสวนรวม 

4.3 การวิจัยมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมไมยางพาราและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่อง  
ท่ีสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมยางพาราไดอยางเปนระบบ
และยั่งยืนใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 

เปาหมาย 
วิธีการวิเคราะหหรือทดสอบคุณภาพของยางดิบหรือผลิตภัณฑยางหรือขอมูลในการบงชี้คุณภาพยางดิบ 

ผลิตภัณฑยาง และไมยางพาราสําหรับใชเปนขอมูลในการกําหนดมาตรฐานในระดับชุนชนหรือประเทศให
สอดคลองกับมาตรฐานสากล 

๕. กรอบการวิจัยเพ่ือแกปญหาเรงดวนดานยางพาราและไมยางพาราของประเทศ  
หมายเหตุ:  ปญหาเรงดวนนั้นตองเสนอผานสมาคม/สถาบันท่ีเปนนิติบุคคล/หนวยงานราชการ โดยมี

ขอมูลสนับสนุนใหชัดเจนวาเปนเรื่องเรงดวน เปนประโยชนตอสวนรวมและของประเทศ 
 
ผลผลิต 
1. แนวทางหรือขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมยางของประเทศท้ังระบบ 
2. เทคโนโลยีการผลิตหรือนวัตกรรมหรือสวนสนับสนุนอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาใหกับ

อุตสาหกรรมยางพาราตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา 
3. วิธีการวิเคราะหหรือทดสอบคุณภาพของยางดิบหรือผลิตภัณฑยาง หรือขอมูลในการบงชี้คุณภาพยางดิบ 

ผลิตภัณฑยาง และไมยางพารา เพ่ือกําหนดมาตรฐานยางดิบหรือผลิตภัณฑยางระดับประเทศเปนอยาง
นอย 

4. เทคโนโลยีหรือเทคนิคหรือการควบคุมคุณภาพน้ํายางและยางแหงใหสอดคลองกับความตองการของ
อุตสาหกรรมยางพารา 

5. ไมยางพาราท่ีมีคุณสมบัติตอบสนองการใชงานไดอยางหลากหลาย ทดแทนวัสดุโพลิเมอร ไมเนื้อแข็งหรือ
ไมนําเขาจากตางประเทศ 

 

4. ออยและน้ําตาล 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีออยเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมน้ําตาล 
ท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมหนึ่ง โดยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกและเก็บเก่ียวออย
ประมาณ 10 ลานไร ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยไดเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน จึงเห็นควรเตรียมพรอม 
ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลเพ่ือรักษาตําแหนงผูนําอุตสาหกรรมน้ําตาลในภูมิภาคอาเซียน  
เพ่ิมขีดความสามารถเพ่ือใหทัดเทียมประเทศผูผลิตสําคัญในระดับโลกอยาง บราซิล อินเดีย และจีน สงเสริม
และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตท้ังทางดานการเพาะปลูกออยในไร และการผลิตน้ําตาลทรายในโรงงาน
อุตสาหกรรม การบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของอยางมี
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ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนของสังคมชาวไร
ออยและอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล ตอไป 

ป พ.ศ. 2560 – 2561  คอบช. จึงจัดทํากรอบการวิจัย 5 หัวขอ ท้ังนี้พิจารณาจากความสําคัญเรงดวน
เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัย โดยเรียงลําดับ ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล และใหเปนไปตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมในปจจุบัน 

และสถานการณของโลก 
๒. เพ่ือการวิจัยและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกอุตสาหกรรมและผลพลอยไดของอุตสาหกรรม 
๓. เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันและเกิดความยั่งยืนของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลไทย 
 
กรอบวิจัย 
๑. การศึกษาขอเท็จจริงและรวบรวมขอมูลเพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธความรูทางโภชนาการของน้ําตาล

อยางถูกตอง โดยใชสื่อรูปแบบตางๆ 
๒. การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตน้ําตาลเริ่มตนตั้งแตวิธีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและการสราง

ผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากอุตสาหกรรมน้ําตาลและอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน น้ํากากสา น้ําเหลือจากการ
บําบัด กากตะกอน กากออย ฯลฯ 

๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและการเก็บเก่ียวออย เชน digital technology และการบริหารจัดการ
เทคโนโลย ีรวมท้ังพันธุออยท่ีเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกลสมัยใหม 

๔. การวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายใหมีเสถียรภาพ ท้ังทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการศึกษาท้ังระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลของประเทศ และการศึกษา
เชิงนโยบายเพ่ือสรางความยั่งยืนของสังคมชาวไรออย 

๕. การวิจัยและพัฒนาการบริหารการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของอยางมี
ประสิทธิภาพ  โดยเนนการใชงานท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีปลูกออยในประเทศไทย 

 
ผลผลิต 
1. ขอมูลการศึกษาดานโภชนาการเก่ียวกับน้ําตาล อยางนอย 3 - 5 เรื่อง 
2. กระบวนการผลิตน้ําตาลและปจจัยการผลิตออยและน้ําตาลท่ีมีประสิทธิภาพ และสรางผลิตภัณฑ

มูลคาเพ่ิมจากอุตสาหกรรมน้ําตาลและอุตสาหกรรมตอเนื่อง จํานวน 1 ข้ันตอน และ 1 ผลิตภัณฑ 
3. การพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยเนนท่ีการเก็บเก่ียว การบริหารจัดการเทคโนโลยี รวมท้ังพันธุ

ออยท่ีเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกลสมัยใหม อยางนอย 3 ชิ้นงาน 
4. ขอมูลเชิงนโยบายของรัฐบาล ในการสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลใหมีเสถียรภาพ อยางนอย  

2 เรื่อง 
5. การพัฒนาการบริหารการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของอยางมี 

ประสิทธิภาพ  โดยเนนการใชงานท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีปลูกออยในประเทศไทย อยางนอย 1 เรื่อง 
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5. ปาลมน้ํามัน 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือใหมีระบบการบริหารจัดการเชิงนโยบายในการสรางความสมดุลระหวางปริมาณผลผลิตปาลมน้ํามัน

กับกําลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมในแตละพ้ืนท่ีปลูก รวมท้ังแนวทางการลดตนทุนการขนสง 
และการรักษาคุณภาพผลปาลมน้ํามันสดเม่ือเขาโรงงานสกัดน้ํามันปาลม (กรอบวิจัยท่ี ๑) 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแขงขันในการผลิตปาลมน้ํามันของเกษตรกรรายยอยภายใตองคความรูผาน
ระบบสถาบันเกษตรกร และเกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองไปสูการผลิตมืออาชีพ และเกิดความยั่งยืนใน
อาชีพภายใตการเปดเสรีการคา AEC และความตกลงทางการคาอ่ืน ๆ (กรอบวิจัยท่ี ๑) 

3. เพ่ือใหอุตสาหกรรมท้ังระบบมีการพัฒนาอยางยั่งยืน และมีประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการเชิง
กฎหมาย (กรอบวิจัยท่ี ๑) 

4. เพ่ือใหไดขอมูลของการบริหารจัดการการปลูกปาลมน้ํามันในแตละพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกปาลม
น้ํามันตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรอบวิจัยท่ี ๒) 

5. เพ่ือใหไดเทคโนโลยีและหรือนวัตกรรมการจัดการพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (กรอบ
วิจัยท่ี ๒) 

6. เพ่ือใหไดเทคโนโลยีและหรือนวัตกรรมเครื่องทุนแรงและเครื่องจักรกลเกษตรเพ่ือใชทดแทนแรงงานแบบ
อเนกประสงค (Integration mechanization) (กรอบวิจัยท่ี ๒) 

7. เพ่ือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการแปรรูปชีวมวล (Biorefinery) และการแปรรูปน้ํามันปาลม
ข้ันปลายน้ําสูความหลากหลายของการผลิตชีวภัณฑตาง ๆ จากอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม
ท่ีมีประโยชนท้ังดานบริโภค อุปโภค เครื่องสําอางและยา จนสามารถนําไปขยายผลในเชิงพาณิชย (กรอบ
วิจัยท่ี ๓)  

 
กรอบวิจัย 
1. กรอบการวิจัยดานการศึกษานโยบายอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมท่ีเปนระบบ  

1.1 การศึกษาพ้ืนท่ีท่ีมีความเปนไปไดในการขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันในเขตเหมาะสมปลูกปาลม
น้ํามัน รวมท้ังศึกษาถึงความสมดุลระหวางพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท่ีสอดคลองกับกําลังผลิตของ
โรงงานสกัดน้ํามันปาลม ท้ังในเขตพ้ืนท่ีปลูกเดิมและพ้ืนท่ีปลูกใหม โดยตองคํานึงถึงตนทุน
ดานโลจิสติกส และคุณภาพทะลายปาลมสด 

1.2 การศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑ เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพท้ังดานการผลิตและการตลาดใหสามารถแขงขันไดภายใตระบบการคาเสรี 

1.3 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการรวมกลุมเกษตรกร และการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร
โดยเนนการพัฒนาอยางมีสวนรวมระหวางเกษตรกรกับโรงงานสกัดน้ํามันปาลม และเปนการ
เตรียมความพรอมในการผลิตปาลมน้ํามันท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานตาง ๆ จากการเปดเสรี
การคาภายใต AEC และความตกลงทางการคาอ่ืน ๆ 

1.4 การศึกษาการใชประโยชนและความตองการใชจริง รวมถึงการทดแทนการนําเขาของน้ํามัน
ปาลมและผลิตภัณฑแตละชนิดในอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
พลังงานทดแทนและเชื้อเพลิงชีวภาพ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑจากน้ํามันปาลม เพ่ือใชเปนขอมูล
ในการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
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2. กรอบการวิจัยดานการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาลมน้ํามัน  
2.1 การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการการผลิตปาลมน้ํามันโดยรูปแบบผสมผสาน

เทคโนโลยีการผลิตท่ีจะนําไปสูนวัตกรรมการลดการใชสารเคมี 
2.2 การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการปลูกปาลมน้ํามันตามลักษณะพ้ืนท่ีเฉพาะ (Site specific 

technology) ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
2.3 การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมความ

ไดเปรียบในการแขงขันตลอดกระบวนการการผลิตปาลมน้ํามัน 
2.4 ศึกษาการใชเครื่องจักรทุนแรง Farm Mechanism, Consolidated Farming ตลอดจนการ

ทํางานรวมกันกับสหกรณการเกษตร 
2.5 การบูรณาการเทคโนโลยี เพ่ือใชในการประเมินความสุกแก (เปอรเซ็นน้ํามัน) ของผลปาลม

น้ํามัน ในเชิงอุตสาหกรรม 
3. กรอบการวิจัยดานการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปข้ันสูงดวยกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี 

(Biorefinery) และการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมข้ันปลายน้ํา 
3.1 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการสรางความหลากหลายของผลิตภัณฑใหแกอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน

และน้ํามันปาลม โดยการสกัดสารสําคัญจากน้ํามันปาลมดิบและกรดไขมันปาลม การผลิต
เคมีภัณฑพ้ืนฐานจากน้ํามันปาลมท่ีเปนสารต้ังตนของผลิตภัณฑอ่ืน ๆ การแปรรูปข้ันสูงดวย
กระบวนการไบโอรีไฟนารีเพ่ือแยกองคประกอบเคมีทุกชนิดออกมาใชประโยชนไดอยาง
ครบถวน เปนตน 

3.2 การวิจัยและพัฒนาการสรางมูลคาเพ่ิมน้ํามันปาลมข้ันปลายน้ํา เพ่ือเปนการกระตุนใหเกิด
อุตสาหกรรมตอเนื่องตาง ๆ ตามมา อันจะสงผลดีตอการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมท้ังระบบในระยะยาว 

 
ผลผลิต  
1. แนวทางและวิธีการขยายพ้ืนท่ีปลูก และแหลงท่ีตั้งโรงงานสกัดปาลมน้ํามันท่ีเหมาะสม เพ่ือสรางความ

สมดุลระหวางปริมาณผลผลิตปาลมน้ํามันกับกําลังการผลิตของโรงงานสกัดในแตละพ้ืนท่ี และมีตนทุน 
ในการดําเนินการท่ีแขงขันกับประเทศผูผลิตอ่ืนได (กรอบวิจัยท่ี ๑) 

2. แนวทางการพัฒนาการผลิตปาลมน้ํามันอยางมีสวนรวมระหวางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมกับสถาบัน
เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันมืออาชีพท่ีเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีปลูกเดิมและพ้ืนท่ีปลูกใหม (กรอบวิจัยท่ี ๑) 

3. แนวทางการปรับปรุงการบริหารการจัดการอุตสาหกรรมตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา การนําเขาและสงออกทุก
ประเภทท่ีเปนรูปธรรมและปฏิบัติไดจริง (กรอบวิจัยท่ี ๑) 

4. นวัตกรรมและหรือระบบการจัดการสวนปาลมน้ํามันอยางยั่งยืนในแตละพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูก
ปาลมน้ํามันตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีสามารถนําไปใชไดจริงในเชิงปฏิบัติ  
โดยเกษตรกรและผูเก่ียวของในอุตสาหกรรมใหการยอมรับ (กรอบวิจัยท่ี ๒) 

5. เทคโนโลยีการปลูกปาลมน้ํามัน และจัดการสวนปาลมน้ํามันตามลักษณะพ้ืนท่ีเฉพาะ อยางนอย  
3 เทคโนโลย ี(กรอบวิจัยท่ี ๒) 

6. เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เครื่องทุนแรงหรือทดแทนแรงงานในกระบวนการผลิตปาลมน้ํามันแบบ
อเนกประสงค เชน รถเก็บเก่ียวทะลายปาลมน้ํามัน เครื่องยอยชีวมวลในสวน เครื่องและอุปกรณเก็บ 
ลูกรวงปาลมน้ํามัน เครื่องพนสารกําจัดวัชพืชรอบตนปาลมน้ํามัน เปนตน (กรอบวิจัยท่ี 2) 
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7. เทคโนโลยีตนแบบและหรือระบบการแปรรูปชีวมวลจากวัสดุเหลือท้ิงของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน 
และน้ํามันปาลมโดยจะตองสกัดกลั่นองคประกอบทางเคมีทุกชนิดของชีวมวลมาใชประโยชนใหไดมาก
ท่ีสุด เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีมีมูลคา (กรอบวิจัยท่ี ๓)  

8. เทคโนโลยีตนแบบและหรือระบบการแปรรูปน้ํามันปาลมข้ันปลายน้ํา สําหรับการผลิตผลิตภัณฑท่ีมี
มูลคาเพ่ิมท้ังในเชิงราคาและหรือเชิงปริมาณ (กรอบวิจัยท่ี ๓)  

 

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

วัตถุประสงค 
1. สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาพืชสวนพันธุใหม และคนหาพืชสวนชนิดใหมท่ีมีศักยภาพสูงอยางตอเนื่อง 
2. เสริมสรางขีดความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพืชสวน และพัฒนา

เทคโนโลยีใหมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพพืชสวนอยางตอเนื่อง 
3. ดําเนินงานวิจัยท่ีสงผลกระทบในวงกวาง ท้ังเกษตรกร ผูบริโภค ผูสงออก โดยคํานึงถึงหวงโซคุณคา 

(Value Chain) ท้ังระบบ 
4. สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการปลูกพืชอ่ืนทดแทนการปลูกขาวโพด เพ่ือลดปญหาจากการผลิตขาวโพด 
 
กรอบวิจัย 
1. การวิจัยเชิงนโยบาย 

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

1.2 ขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดตั้งสถาบันปรับปรุงพันธุพืชแหงชาติ  
1.3 ขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือนําไทยไปสูการเปนศูนยกลางเมล็ดพันธุพืชสวนแหงเอเชีย 

2. การวิจัยและพัฒนาพันธุ 
2.1 การวิจัยและรวบรวมพันธุดี ตลอดจนการคัดเลือกพันธุท่ีมีศักยภาพ โดยเนนการขยายและ

กระจายพันธุ เพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของไมผล/พืชผัก/ไมดอกไมประดับ ในการสงออก  
2.2 การวิจัยและปรับปรุงพันธุใหม สรางพันธุใหม การทดสอบ ขยาย และกระจายพันธุโดยตอ

ยอดจากงานวิจัยเดิม 
2.3 โอกาสทางการตลาดสงออกของพืชสวนกลุมตางๆ เชน ไมดอกไมประดับ ไมผล พืชผัก 

กลุมพืชเปาหมาย 
ไมผล : - มะมวง เปลือกสีแดง เปลือกหนาแข็ง ทนตอโรคแอนแทรคโนส 

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

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

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

 - ไมตัดดอก ไดแก กลวยไม ปทุมมา เบญจมาศ 
 - ไมประดับและไมตัดใบ  
3. การพัฒนานวัตกรรมและการจัดการการผลิต 

3.1 เทคโนโลยีการจัดการการผลิตในโรงเรือนของผักและผลไม เชน เมลอน มะเขือเทศ สตรอเบอรี่ 
เปนตน 

3.2 plant factory ของพืชสวนมูลคาสูง  
- การสรางและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการการจัดโรงเรือนท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศ

ไทย โดยมีการนําเขานอยท่ีสุด 
3.3 การจัดการเทคโนโลยีดานอารักขาพืชเพ่ือลดการใชสารเคมี 
3.4 การพัฒนา expert system เพ่ือจัดการสวนและการตลาดโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
4.1 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการยืดอายุการเก็บรักษา เชน ยืดอายุไมดอกไมประดับ/กลวยไม 

อยางนอย 15 วัน 
4.2 smart packaging  
4.3 เทคโนโลยีอ่ืนใดท่ีสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตไมนอยกวา 21 วัน โดยการขนสง 

ทางเรือ 
4.4 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณหลังการเก็บเก่ียว เชน เครื่องคัดเกรด เครื่องแยก

เปลือกและเมล็ด 
5. การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป 

5.1 การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปพืชผลท่ียังไมมีผลิตภัณฑแปรรูป เพ่ือแกปญหาผลผลิตลนตลาด 
5.2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปผลิตผลพืชสวน 

6. การสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
6.1 การพัฒนาการทดสอบเทคโลยีแบบมีสวนรวมของเกษตรกร  
6.2 การผลักดันใหเทคโนโลยีไดรับการยอมรับและนําไปปฏิบัติ 
6.3 การวิจัยและพัฒนาการรวมกลุมเพ่ือสรางเครือขายกลุมเกษตรกรการผลิต 
(ตองมีนักวิจัยจากกรมสงเสริมการเกษตรเขารวมโครงการ) 

7. การวิจัยและพัฒนาดานพืชไร (ขาวโพดเล้ียงสัตว พืชอาหารสัตว) 
7.1 การวิจัยเพ่ือแกปญหาการปลูกขาวโพดในพ้ืนท่ีลาดชัน 
7.2 การพัฒนาพืชอาหารสัตวท่ีเหมาะสมในแตละทองถ่ิน  

 
ผลผลิต 
1. ขอเสนอเชิงนโยบายในการวิจัยและพัฒนาการตลาด และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการนําเขา-สงออก

ผลไม/ผัก/เมล็ดพันธุพืช 
2. ขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดตั้งศูนยปรับปรุงพันธุพืชแหงชาติ/ศูนยกลางเมล็ดพันธุพืชสวนแหงเอเชีย 
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3. พันธุพืชใหมท่ีตลาดตองการซ่ึงมีศักยภาพในการแขงขันและสงออก 
4. นวัตกรรมและกระบวนการจัดการการผลิตผักและผลไมท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. เทคโนโลยีในการเก็บรักษาและยืดอายุผลิตผล เพ่ือสรางโอกาสทางการคา 
6. ตนแบบเครื่องจักรกลและอุปกรณหลังการเก็บเก่ียว 
7. รูปแบบหรือกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรท่ีมีความสอดคลองกับภูมิสังคมแตละทองถ่ิน 

กอใหเกิดการรวมกลุมเพ่ือสรางเครือขายกลุมเกษตรกรการผลิต 
8. แนวทาง/รูปแบบการลดปญหาการผลิตขาวโพดในพ้ืนท่ีลาดชัน และการบริหารจัดการแหลงท่ีดินทดแทน

การปลูกขาวโพดในพ้ืนท่ีปา  
9. แนวทาง/รูปแบบการพัฒนาพืชอาหารสัตว 

 

7. สัตวเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหไดกระบวนการผลิตสัตวเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมท้ังดานปริมาณท่ีเพียงพอและ 

มีคุณภาพ มีความปลอดภัยทางอาหารตามความตองการภายในประเทศ และมีศักยภาพในการแขงขันเพ่ือ
การสงออก 

2. เพ่ือพัฒนาองคความรูดานโภชนาการอาหารสัตว ท้ังเรื่องวัตถุดิบและสารเสริมในอาหารสัตว และสราง
นวัตกรรมในการผลิตอาหารสัตว เพ่ือลดตนทุนการผลิตสัตวและไดผลิตภัณฑจากสัตวท่ีมีความปลอดภัย
สําหรับผูบริโภค 

3. เพ่ือพัฒนากระบวนการเฝาระวัง ชันสูตร ปองกัน และควบคุมโรคสัตวเศรษฐกิจท่ีเปนโรคประจําถ่ินและ
เกิดบอยครั้งรวมท้ังโรคอุบัติใหมท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนในประเทศไทย รวมถึงการใชยาและเคมีภัณฑตามแนว
ยุทธศาสตร 3S 

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

5. เพ่ือใหไดขอมูลในการพัฒนาและแกปญหาดานการสงออก หรือนําเขาสัตวเศรษฐกิจหรือผลิตภัณฑ  
การทําประมงท่ีผิดกฎหมาย และการใชแรงงาน 

 
กรอบวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต  

- การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตสัตวเศรษฐกิจใหมีจํานวนพอเพียง ปลอดภัยและ
ยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงตนทุนการผลิตและสิ่งแวดลอม 

2. ดานโภชนาการในสัตว 
- การวิจัยวัตถุดิบอาหารสัตวและทดแทนตามแนวยุทธศาสตร  3S  (Safety Security 

Sustainability) เพ่ือลดตนทุนอาหารสัตว และสรางนวัตกรรมในการผลิตอาหารสัตว ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง 

- การวิจัยเรื่องสารเสริมในอาหารสัตวเพ่ือทดแทนยาปฏิชีวนะ และสารเรงการเจริญเติบโต 
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3. ดานสุขภาพและความปลอดภัย  
- พัฒนาและวิจัยระบบการปองกันและชันสูตรท่ีมีประสิทธิภาพในการคนหา  การเฝาระวัง 

ควบคุมและปองกันโรคระบาดพัฒนาวัคซีนปองกันโรคทองถ่ิน โดยมุงเนนใหปลอดโรค FMD 
โรค PED โรค EMS โรค EHP และโรคอุบัติใหม 

- การพัฒนาชุดทดสอบแบบรวดเร็วเพ่ือตรวจสอบสารตกคาง และการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย 
- การวิจัยและการจัดการขอมูลดานการใชยา และเคมีภัณฑตามแนวยุทธศาสตร 3S (Safety 

Security Sustainability) ตลอดจนโลจิสติกสของยา และวิจัยผลกระทบท่ีเกิดจากการดื้อยาท่ี
มีผลกระทบตอ สัตว มนุษย และสิ่งแวดลอม 

4. ดานการตลาด และผลิตภัณฑ  
- การศึกษาวิจัยการสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคาและคุณคา เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน  

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

5. กฎระเบียบภายในประเทศและระดับนานาชาติ เชน อาเซียน ยุโรป อเมริกา 
- การวิจัยกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการผลิต การสงออกและปญหาการทําประมงท่ีผิด

กฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated fishing หรือ IUU Fishing) ตลอดจนการ
นําเขาปจจัยการผลิต สัตวเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ รวมถึงการใชแรงงาน 

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

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

ตรวจสอบยอนกลับได เปนตน 
2.2 Security (ม่ันคง) เชน การมีวัตถุดิบอาหารสัตวท่ีเพียงพอจากการผลิตในประเทศและ

นําเขาจากตางประเทศ การเขาถึงวัตถุดิบอาหารสัตวและราคาท่ีเหมาะสม เปนตน 
2.3 Sustainability (ยั่งยืน) เชน การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และเปนมิตรกับ

มนุษย สัตว สิ่งแวดลอม รวมท้ังมีความสมดุลยระหวางพืชอาหารสัตวและพืชพลังงาน 
 
ผลผลิต  
1. ไดกระบวนการผลิตสัตวเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ท้ังปริมาณและคุณภาพใหเกิดความ

เพียงพอ ความปลอดภัยทางอาหารตามความตองการภายในประเทศ และมีศักยภาพในการแขงขันเพ่ือ
การสงออกอยางนอย 2 กระบวนการ 
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2. ไดวัตถุดิบอาหารสัตว นวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว ตามแนวยุทธศาสตร 3S ท่ีนําไปสูการลดตนทุนใน
การผลิต และ/หรือไดสารเสริมในอาหารเพ่ือทดแทนยาปฏิชีวนะและสารเรงการเจริญเติบโต อยางนอย  
3 ผลงาน 

3. ไดกระบวนการและผลิตภัณฑในการเฝาระวัง ชันสูตร  ปองกัน และควบคุม โรคสัตวเศรษฐกิจท่ีเปนโรค
ประจําถ่ิน และ/หรือโรคอุบัติใหมท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนในประเทศไทย รวมถึงขอมูลการใชยาและเคมีภัณฑ 
ตามแนวยุทธศาสตร 3S อยางนอย 3 ผลงาน 

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

5. ไดขอมูลท่ีสามารถนําไปใชในการวางแผนบริหารจัดการการผลิตสัตวเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ สําหรับออก 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน แนวทางการดําเนินการ ท้ังภายในประเทศและระดับ
นานาชาติ อยางนอย 1 ผลงาน 

 

8. พลาสติกชีวภาพ 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือวิจัยและพัฒนาใหไดนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสารตั้งตนในการนําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑ

พลาสติกชีวภาพและเตรียมความพรอมสําหรับถายทอดเทคโนโลยีสูภาคอุตสาหกรรม 
2. เพ่ือการคิดคนเทคโนโลยีใหม สรางความไดเปรียบเชิงพาณิชย และลดตนทุนการผลิต 
3. เ พ่ือใหไดคอมพาวนด ท่ีตรงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม และสามารถขยายผลสู

ภาคอุตสาหกรรมได 
4. เพ่ือวิจัยและพัฒนาใหไดผลิตภัณฑท่ีตรงความตองการของตลาด  
5. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ ตั้งแตการข้ึนรูปผลิตภัณฑ การทดสอบท่ีไดมาตรฐาน 

การใชงาน ความปลอดภัย และอายุการเก็บรักษา 
 
กรอบวิจัย 
1. การวิจัยใหเกิดนวัตกรรมระดับตางๆ ตลอดหวงโซการผลิต และการสรางมูลคาใหมๆ (Innovative 

Value Creation) แกผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ  
1.1 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพดานตนน้ํา 

เปนการวิจัยเพ่ือใหไดสารตั้งตนในการนําไปผลิตพลาสติกชีวภาพ สวนใหญเก่ียวของกับ
จุลินทรียโดยเฉพาะการคัดกรองหรือปรับปรุงสายพันธุ รวมกับการศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงหรือข้ันตอนการผลิต
ท่ีไมยุงยากไดผลผลิตสูง ใชสารอาหารท่ีมีราคาไมแพง ซ่ึงมีอยูมากในทองถ่ิน รวมถึงการศึกษากระบวนการ 
หรือวิธีท่ีสามารถแยกและทําบริสุทธิ์ผลิตภัณฑ ดวยกระบวนการท่ีไมซับซอนหรือเปนอันตราย โดยมีแนว
ทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้ 

1.1.1 การคัดกรองจุลินทรียท่ีมีศักยภาพชนิดใหมหรือสายพันธุใหม ท่ีสามารถผลิตสารตั้ง
ตนชีวภาพ โดยเนนหาวิธีการคัดกรองท่ีมีประสิทธิภาพและใหผลดีกวาการคัดกรองท่ี
เปนแบบท่ัวไป (Conventional screening) เชน พัฒนาการใชเทคนิคพันธุวิศวกรรม
รวมดวยในการคัดกรอง การออกแบบหัววัด (Probe) ท่ีมีชิ้นสวนของยีนท่ีใชคัดกรอง
ความสามารถผลิตสารตั้งตนพลาสติกชีวภาพในเซลล 
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1.1.2 การหาสารอาหารท่ีเหมาะสมและตนทุนต่ําเพ่ือการผลิตสารตั้งตนชีวภาพ โดยมุงเปา
สูการใชงานจริงระดับอุตสาหกรรม การหาแหลงอาหารทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีมีราคา
เหมาะสมกับการผลิตขนาดใหญ (ไมควรเลือกใชอาหารสําเร็จรูปราคาแพงท่ีใชใน
หองปฏิบัติการ) และมีอยางเพียงพอเพ่ือการผลิตในทองถ่ินหรือในประเทศอยางไม
เปนปญหาหากมีการเลือกใชในระดับอุตสาหกรรม และจุลินทรียสามารถใชจนหมด
หรือเกือบหมดไมหลงเหลือในข้ันตอนสุดทายในการหมัก เพ่ือไมใหเปนปญหาสําหรับ
การแยกออกในกระบวนการเก็บเก่ียวหรือเปนปญหาสิ่งแวดลอม 

1.1.3 การวิจัยกระบวนการทําสารตั้งตนชีวภาพใหบริสุทธิ์เชิงอุตสาหกรรม ซ่ึงยังคงเปน 
สิ่งทาทายนักเทคโนโลยีชีวภาพ ดวยเปนรอยตอระหวางการใชพ้ืนความรูดาน
วิศวกรรมชีวเคมี (Biochemical engineering) รวมกับความรูดานชีวภาพ (หรือ
วิศวกรรมชีวภาพ Bioengineering) เชน การแยกกรดอินทรีย เชน กรณี Lactic 
acid และ Succinic acid การใชกระบวนการ Esterify กรด ตามดวยการกลั่นและ
การไฮโดรไลซีส และเทคโนโลยีโครมาโตกราฟฟ (Simulated Moving Bed 
Chromatography (SMB) Process) เปนแนวทางหนึ่งท่ีมีความเปนไปได นอกจากนี้
การสกัดโดยสารสกัดท่ีเหมาะสม หลีกเลี่ยงสารอินทรียไวไฟท่ีเปนอันตราย (เชน 
คลอโรฟอรม) เปนอีกทางเลือกของการวิจัย การแยกเซลลออกจากน้ําหมักโดยไมใช
การปนเหวี่ยง  

1.1.4 การเสนอชองทางการผลิตสารตั้งตนพลาสติกชีวภาพดวยวิธีการอ่ืน เชน ทางเคมี 
เพ่ือเพ่ิมชองทางการสังเคราะหสารตั้งตนทางชีวภาพ โดยใชกระบวนการทางเคมี 
เชน การสังเคราะห succinic acid โดยวิธีการทางเคมีแทนการสังเคราะหโดย
จุลินทรียสภาพไรอากาศ การสังเคราะห PLA หรือ PLA จากกาซมีเทน  

1.1.5 การผลิตสารตั้งตน เชน Glucose, Lactic Acid, Succinic Acid, 1,4-Butanediol 
(BDO), Propanediol และ Butanol จากเซลลู โลสท่ี ไดจากของเหลือใชทาง
การเกษตร (เชน ชานออย ฟางขาว กากมันสําปะหลัง เปนตน) 

1.2 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพดานกลางน้ํา มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้ 
1.2.1 การศึกษาการสังเคราะหสารตั้งตนสําหรับพอลิเมอร เพ่ือสํารวจศักยภาพในการ

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

1.2.2 การศึกษา Biopolymer โดยใช Computer simulation เปนการศึกษาโดยมุงเนน
การทํานายปรากฏการณท่ีจะเกิดข้ึนทางเคมี และคุณสมบัติทางความรอน ซ่ึงทําให
ยนระยะเวลาการวิจัยใหสั้น และแคบลงเปนการลดตนทุนการวิจัยในภาพรวม 
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1.2.3 การสังเคราะห Catalyst ตัวใหมๆ เพ่ือการผลิต Biopolymers เปนการหาตัวเรง
ปฏิกิริยาตัวใหมท่ีมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากตัวเรงเดิม (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 การ ใช ประ โ ยชน เ ฉพาะทา งจ าก  Copolymerization ตาม คุณสมบั ติ ข อ ง 

Copolymer เชน การแกปญหาความเปราะและความแข็งแรง (เชน Hyperbranch 
PLA) และการเคลือบกระดาษดวย Copolymer  

1.3 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพดานปลายน้ํา 
เปาหมายเนนโครงการในลักษณะท่ีตองสามารถผลิตออกมาเปนผลิตภัณฑ และมีความเปนไปได 

ในการนําผลงานวิจัยไปตอยอดสูภาคอุตสาหกรรมไดอยางรวดเร็ว สามารถใชงานไดดี และมีคุณภาพ ตลอดจน
สามารถแขงขันดานตนทุน และตองมุงเนน 4P ไดแก ระบุผลิตภัณฑเปาหมายชัดเจน (Product) ระบุสมบัติท่ี
ตองการ (Properties) ราคา (Price) และการผลิต (Production) โดยแบงออกเปน 3 กลุมวิจัย คือกลุม  
A = Additive กลุม B = Compounding และ กลุม C = Product โดยมีแนวทางการวิจัยดังนี้  

- Additive การพัฒนาเทคโนโลยีการสังเคราะหและปรับปรุงคุณสมบัติของสารเติมแตง  
- Compounds และผลิตภัณฑ การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพาวนดเพ่ือผลิตเปนผลิตภัณฑ

เปาหมาย และเพ่ิมสมบัติการใชงานใหแตกตางจากผลิตภัณฑเดิมๆ  
- Product quality การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและคุณสมบัติทางกลของ

ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ ตั้งแตการข้ึนรูปผลิตภัณฑ การทดสอบการแตกสลายทาง
ชีวภาพได การใชงาน ความปลอดภัย การเก็บรักษา และอายุการใชงานท่ีเหมาะสม  

มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้ 
1.3.1 พลาสติกชีวภาพสําหรับการใชงานดานการปลดปลอยแบบชา (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 
จากพลาสติกชีวภาพไดเองภายในประเทศ เปนการเสริมความแข็งแกรงทาง
การแพทยของไทยท่ีพยายามจะเปน Medical Hub โดยตองพัฒนาตอยอดถึงระดับ
จะนําไปใชทางการแพทยไดอยางจริงจังและมีแพทยนักวิจัยมารวมวิจัย 

1.3.3 พลาสติกชีวภาพดานบรรจุภัณฑ (Functional packaging) เชน บรรจุภัณฑสําหรับ
สินคา Organic บรรจุภัณฑท่ีมีกลิ่นหอมของผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการ
เจริญของจุลินทรียไดระดับหนึ่ง บรรจุภัณฑท่ีบอกการหมดอายุของอาหาร บรรจุ
ภัณฑท่ีควบคุมการสุกของผลไม เปนตน 

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

1.3.5 พลาสติกชีวภาพท่ีใชดานการเกษตร 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 ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพท่ีมี High performance/ High price เชน Implant 

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

1.4 แผนงานวิจัยการแตกสลายของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพตลอดแนว 
เปาหมายเพ่ือใหมีการวิจัยและพัฒนาจุลินทรียและกลุมจุลินทรียใหม และกระบวนการใหมท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงและตนทุนต่ําในการแตกสลายของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ ท้ังในสภาพธรรมชาติและ 
ในสภาวะท่ีประดิษฐข้ึนโดยมีแนวทางการพัฒนาโครงการ และ/หรือ การดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1.4.1 การวิจัยและพัฒนาจุลินทรียและกระบวนการใหมท่ีมีประสิทธิภาพและตนทุนตํ่า 
ในการยอยสลายหรือแตกสลายของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพชนิดตางๆ 

1.4.2 การวิจัยเพ่ือประดิษฐเครื่องตนแบบยอยสลายครบวงจรทางชีวภาพของผลิตภัณฑ
พลาสติกชีวภาพในระดับกําลังผลิตขนาดครัวเรือน 

1.4.3 การวิจัยเพ่ือประดิษฐและออกแบบโรงงานตนแบบยอยสลายผลิตภัณฑพลาสติก
ชีวภาพรูปแบบตางๆ ท่ีมีตนทุนตํ่าในระดับกําลังผลิตขนาดหมูบานหรือชุมชน หรือ
โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง 

1.4.4 การพัฒนา ประดิษฐ และออกแบบเครื่องจักรและโรงงานตนแบบยอยสลายผลิตภัณฑ
พลาสติกชีวภาพ เพ่ือรองรับชุมชนหรือโรงยอยสลายขนาดกลางและขนาดใหญ 

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

2. การพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพสูเชิงพาณิชย (From Lab to Commercial) 
เปาหมาย 

- การบูรณาการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาตอยอดงานวิจัยท่ีพบความสําเร็จในระดับหองปฏิบัติการ 
- การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพแบบกาวกระโดด ทันสมัย มีคุณภาพ  

มีศักยภาพเชิงพาณิชยสูง และมีความใหมสามารถยื่นจดสิทธิบัตร  
- ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณวิจัย ลดความซํ้าซอนและลดความเสี่ยงของงานวิจัย 

มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้ 
- การวิจัยความเปนไปไดในเชิงเทคนิคในระดับโรงงานตนแบบ ก่ึงโรงงานตนแบบ หรือระดับ 

ก่ึงอุตสาหกรรม ท้ังในดานตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 
- การวิจัยความเปนไปไดในเชิงตนทุนการผลิตและราคาของผลิตภัณฑโดยการทําแผนธุรกิจ 
- การวิจัยในลักษณะตอยอดงานวิจัยจากความสําเร็จจากสิทธิบัตรนานาชาติ เชน  

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

2) บูรณาการโจทยวิจัย ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําท่ีเก่ียวของ โดยการใชแผนท่ี
สิทธิบัตร  

3) วิจัยพัฒนาประโยชนจากสิทธิบัตรท่ีพรอมพัฒนาและหรือดัดแปลงสูเชิงพาณิชยโดยไม
ละเมิดสิทธิ 

4) การสรางความฉลาดทางทรัพยสินทางปญญาเพ่ือการแขงขัน (Patent Intelligence & 
Competitive IP intelligence)   

3. การวิจัยรวมภาคเอกชนและพัฒนาผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพท่ีตลาดพรอมรองรับหรือตามความ
ตองการของภาคเอกชน  (Market driven and Private Sector – driven) 
เปาหมาย 

- การสรางโครงการวิจัยท่ีมีภาคเอกชนเปนผูรวมหรือเปนผูใหโจทย ถือเปนยุทธศาสตรท่ีมุง
ตอบสนองความทาทาย (Challenge) โดยอาจรวมมือไดหลายรูปแบบ ดังนี้ 

1) รวมทุนวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยท้ังหมด 
2) รวมวิจัย โดยเอกชนเปนหัวหนาโครงการ 
3) รวมสนับสนุนการวิจัยในลักษณะอ่ืน โดยไมใช เปนแบบ 1) และแบบ 2) เชน  

การสนับสนุนการใชเครื่องมืออุปกรณ สถานท่ีวิจัย  
4) โจทยวิจัยตองเปนโจทยท่ีเสนอหรือเปนความตองการของภาคเอกชนโดยมีเหตุผล

ประกอบ หรือเปนโครงการวิจัยท่ีรวมพัฒนาข้ึนโดยภาคเอกชนและนักวิจัย 
ลักษณะของโครงการวิจัยประเภทนี้ตองสรางความชัดเจนในดานตางๆ ตั้งแตแรกกับภาคเอกชนท่ีรวมใน

ประเด็นตางๆ ดังนี้ 
- การใหการสนับสนุนของภาคเอกชนเปนตัวเงิน (in cash) หรือเปนเครื่องมืออุปกรณ สถานท่ี

และอ่ืนๆ (in kind) และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการแลว แนวทางการบริหารจะเปนเชนไร 
- การรายงานและการเปดเผยขอมูลตอกันโดยไมปดบัง และมีการรายงานผลกาวหนาอยาง

ตอเนื่องรวมกับภาคเอกชน 
- การรักษาความลับของผลการวิจัย 
- สิทธิในทรัพยสินทางปญญาจากความรวมมือตองชัดเจนและเปนท่ียอมรับทุกฝายโดยหารือรวม

ตั้งแตแรก 
- การแบงปนสิทธิประโยชนเม่ือสิ้นสุดโครงการ หรือเม่ือมีโอกาสทางธุรกิจท่ีจะสรางสิทธิ

ประโยชน 
- ตองกําหนดระยะเวลาการวิจัยท่ีสั้น กระชับ และนักวิจัยตองตรงตอเวลาและซ่ือตรง ไมซอน

หรือปดบังผลงานท่ีแทจริง 
- ผลผลิตและผลลัพธท่ีเสนอวาจะทําไดตองชัดเจน หากเม่ือถึงกําหนดแตไมสามารถดําเนินการได

ตองมีคําอธิบายทางวิชาการท่ีสมเหตุสมผล 
 
ผลผลิต 
1. ไดองคความรู/เทคโนโลยีท่ีเปนประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมและอาจนําไปสูการประยุกตใชใน

ภาคอุตสาหกรรม  
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2. ไดเทคโนโลยีใหมท่ีนําไปสูการทดลองผลิตระดับก่ึงโรงงานตนแบบ หรือระดับก่ึงอุตสาหกรรม ท้ังในดาน
ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา  

3. ไดกลุมจุลินทรียใหมและกระบวนการผลิตใหม ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและลดตนทุนการผลิต และการแตก
สลายของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ ท้ังในสภาพธรรมชาติและในสภาวะท่ีประดิษฐ  

 
หมายเหตุ  
1. กรณีการวิจัยท่ีอยูในระดับก่ึงตนแบบ หรือตนแบบใหคิดคํานวณตนทุนเบื้องตนท่ีตองใชในกระบวนการ

ผลิต เชน วัตถุดิบ หรือพลังงาน เปนตน โดยตองคํานึงถึงการลดข้ันตอน การลดตนทุนเปนอันดับแรก และ
ตองนํามาใชในอุตสาหกรรมได และไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิต 

2. การวิจัยท่ีเสนอขอตองเปนการสรางนักวิจัยรุนใหม เชน การมีผูรวมวิจัยหรือผูชวยวิจัยเปนนกัวิจัยรุนใหม 
และมีนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเปนผลผลิตของโครงการดวย 

 

9. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาสมุนไพรไทยใหมีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจ ดวยการวิจัยท่ีครบวงจรต้ังแตวัตถุดิบจนเปน

ผลิตภัณฑท่ีไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
2. เพ่ือสงเสริมใหสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพรไทยไดรับความนิยมและเชื่อถือจากผูบริโภคเพ่ือเพ่ิมโอกาส

ในเชิงพาณิชย  
3. เพ่ือสนับสนุนการสังเคราะหและประมวลความรูของตํารับยา การศึกษาวิจัยองคประกอบเพ่ือจัดทําเปน 

Monograph ของสมุนไพรเดี่ยว และตํารับยาแผนโบราณ 
4. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑจากธรรมชาติท่ีมีศักยภาพใหไดมาตรฐานเพ่ือใหเปนเครื่องสําอาง และอาหารเสริม

สุขภาพดานความงาม 
๕. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรสําหรับกําจัด วัชพืช และอาหารสัตว เชิงอุตสาหกรรม 
 
กรอบวิจัย 
๑. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรโดยจะตองไดเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปท่ีมีโอกาสเขาสู 

เชิงพาณิชย ไดแก 
1.1 ผลิตภัณฑท่ีมีฤทธิ์ตอระบบตางๆของบุรุษ/สตรี ท้ังท่ีเปนตํารับยาแผนโบราณและสมุนไพรเดี่ยว 

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

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

ทางเดินหายใจ อาการนอนไมหลับ อาการปวดเม่ือย ยาแกปวด ลดไข และ ยารักษากลุมอาการ 
Office syndrome รวมท้ัง สมุนไพรท่ีใชในกลุมโรคท่ีกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให 
การสนับสนุน ไดแก โรคไมเกรน โรคอัมพฤกษ โรคภูมิแพ โรคขอเขา ฯลฯ 

1.4 ตํารับยาแผนโบราณท่ีใชในโรคติดตอไมเรื้อรัง (NCD) ดังนี้ (1) โรคเบาหวาน (2) โรคความดัน
โลหิตสูง (3) โรคเกา (4) โรคไทรอยด (5) โรคไขมันสูง (6) โรคสะเก็ดเงิน (7) โรคตับ (8) โรคไต   

1.5 ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีมีการวิจัยเบื้องตนแลววา มีศักยภาพในเชิงพาณิชยและสังคม เชน เม่ียง  
(ชาหมัก) มะแขวน ผงนัว หมอน โปรตีนจากรังไหม ถ่ังเชา ฯลฯ 
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๒. การวิจัยและพัฒนาการสรางมาตรฐานสมุนไพรใหเปนท่ียอมรับในประเทศและตางประเทศ  
เพ่ือสนับสนุนหรือนําไปสูการประมวลตํารับยา ท่ีสามารถพัฒนาไปสูการผลิตเปนผลิตภัณฑแบบครบ
วงจร โดยศึกษาวิจัยการจัดทํา Monograph  เพ่ือเปนมาตรฐานของสมุนไพรเดี่ยวและตํารับยาแผน
โบราณ 

๓. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ท่ีมีศักยภาพเปนเครื่องสําอางหรือสวนประกอบ 
ของเครื่องสําอาง และผลิตภัณฑสปา โดยใหครอบคลุมดานเทคโนโลยีการสกัด มาตรฐาน
ประสิทธิภาพท่ีมีกลไกการออกฤทธิ์ท่ีนาสนใจและปลอดภัย การตลาด และความพึงพอใจในผลิตภัณฑ  

๔. ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือบํารุงสุขภาพและความงาม ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑเสริมโภชนาการ 
(nutraceutical) ผลิตภัณฑท่ีมีผลตอระบบการทํางานของรางกาย (functional food) ผลิตภัณฑ
ลดความเส่ียงในการเกิดโรค และผลิตภัณฑท่ีมีผลตอความงาม  

๕. การพัฒนาสมุนไพรใหเปนผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เพ่ือเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑระดับอ่ืนๆ 
๖. สมุนไพรท่ีใชในอุตสาหกรรมการเกษตร เชน สารปราบศัตรูพืชและวัชพืช อาหารสัตว  
๗. การวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือผลักดันผลิตภัณฑจากสมุนไพรออกสูตลาดไดอยางแทจริง โดยมุงการวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑแหงชาติ  เชน การพัฒนากฎระเบียบดานการข้ึนทะเบียนสมุนไพร และยาแผน
โบราณ และการพาณิชย รวมถึงการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐในการเพ่ิมความสามารถของ
ผูประกอบการ  

 
ผลผลิต 
1. ผลิตภัณฑจากสมุนไพรท่ีมีศักยภาพทางการตลาด ท้ังยาสมุนไพรเดี่ยวและตํารับยาแผนโบราณ 
2. องคความรูเก่ียวกับ Monograph เพ่ือใชในการนําไปจัดทํามาตรฐานของสมุนไพรเดี่ยว และตํารับยาแผน

โบราณ 
3. ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง สวนประกอบของเครื่องสําอาง และผลิตภัณฑสปา ท่ีไดมาตรฐานจากธรรมชาติ  
4. มีความปลอดภัยและสามารถนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 
5. ลดระยะเวลา/กระบวนการข้ึนทะเบียนสมุนไพรหรอืยาแผนโบราณ 
6. ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือบํารุงสุขภาพและมีผลตอระบบการทํางานของรางกาย ซ่ึงผูประกอบการ

สามารถนําไปใชผลิตเชิงพาณิชย 
7. ผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีใชในการปราบศัตรูพืชและวัชพืช และอาหารสัตว 
 

10. อาหารเพ่ือเพ่ิมคุณคาและความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค และการคา 

วัตถุประสงค 
การวิจัยเพ่ือใหไดผลิตภัณฑอาหาร ท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ ความปลอดภัย และไดมาตรฐานสําหรับ

ผูบริโภค และนําไปสูการผลิตเชิงพาณิชย  
 
กรอบวิจัย 
1. ผลิตภัณฑอาหารหมักพ้ืนบาน เชน ปลารา กะป และหนอไมดอง  
2. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําหรับกลุมวัย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุ เพ่ือปองกันโรคเรื้อรัง เชน  

โรคอวน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต และผลิตภัณฑอาหารสําหรับผูปวยท่ีมีปญหาดานการกลืน
และการบริโภค 
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3. การนําวัสดุอาหารท่ีเหลือ (By products)  จากกระบวนการผลิตอาหารมาใชประโยชน เชน Food 
Ingredients หรือ Food Additive 

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

11. วัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย และเวชภัณฑ 

วัตถุประสงค 
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาวัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑในประเทศ ใหมีคุณภาพ 

มาตรฐานเปนท่ียอมรับท้ังในและตางประเทศ ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในระดับ
อุตสาหกรรม และสามารถยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาล 
 
กรอบวิจัย 
การพัฒนาการตรวจ และชุดทดสอบ 

มุงเนนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีตอยอด ท่ีเปนการวิจัยทางคลินิก และการพัฒนาเขาสูเชิงพาณิชย  
ดังตอไปนี ้
1. การวิจัยพัฒนาชุดทดสอบ หรือเทคโนโลยีการตรวจสําหรับโรคท่ีมีผลกระทบดานสุขภาพในประเทศ เชน 

โรคติดเชื้อในเขตรอน โรคทางพันธุกรรม โรคมะเร็งท่ีพบมากในคนไทย โรคภูมิแพและออโตอิมมูนเปนตน 
โดยเนนพัฒนาเพ่ือ การตรวจวินิจฉัย การติดตามและการพยากรณโรค ใหมีความไวและความจําเพาะสูง 
สามารถตรวจไดในระยะตนของโรค (early detection) หรือการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจใหสะดวก 
รวดเร็วข้ึน ครอบคลุมหลายโรคหรือหลายสาเหตุในครั้งเดียว (multiplex detection) 

2. การพัฒนาตอยอดชุดตรวจท่ีเปน in house test kit แตไดใชจริงกับผูปวยในโรงพยาบาลแลว ใหเขาสู
การตลาดและภาคอุตสาหกรรม โดยการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

 
เง่ือนไขสําคัญ 

ในขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยในดานวัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและ 
เวชภัณฑจําเปนตองแสดงขอมูลเพ่ือประโยชนในการพิจารณาสนับสนุนทุนวจิัยของคณะกรรมการ ดังนี้ 
1. ตองมีการวิเคราะหสิทธิบัตร (patent analysis) ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดการใชเทคโนโลยีจากขอมูล

สิทธิบัตรอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีขอมูลของการจัดการสิทธิบัตรรวม หรือการขอ
อนุญาตนําผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตรมาศึกษาวิจัยตอ 

2. ตองมีการวิเคราะหแสดงประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือตนทุน-ประสิทธิภาพ (cost-effectiveness) ของ
วิธี/เครื่องมือชนิดนั้นๆ เปรียบเทียบกับวิธีหรือเครื่องมืออ่ืนๆ หรือท่ีใชอยูในปจจุบันหรือท่ีนําเขา 

3. ตองมีการวิเคราะหความเปนไปไดของการดําเนินโครงการ โดยการทํา Market analysis เทียบเคียงกับ
เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑท่ีมีอยูแลวในตลาด 

4. ตองมีแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการวิจัย 



 
26 

 

5. ตองมีการกําหนดหัวขอและวางแผนการวิจัยรวมกับผู ใชประโยชนจากงานวิจัย หรือการรวมมือกับ 
ผูประกอบการหรือหนวยงานผูใชประโยชนเพ่ือใหเกิดการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชจริง 

6. กรณีท่ีเปนการวิจัยท่ีใชคนหรือสัตวในการทดลอง จะตองขออนุมัติการดําเนินการวิจัยจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย และตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ เม่ือทํา
สัญญารับทุน 

 
ผลผลิต 

เทคโนโลยี และชุดทดสอบสําหรับการตรวจวินิจฉัย ติดตาม และรักษาโรคท่ีมีผลกระทบตอดานสุขภาพ
ของประชาชนท่ีมีความไวและความจําเพาะสูง และมีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือการผลิตเชิงพาณิชย 
 

12. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

วัตถุประสงค 
มุงเนนผลผลิตจากการวิจัยท่ีสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย อุตสาหกรรม และสาธารณะ

ไดทันที ประกอบดวย 
1. เพ่ือกอใหเกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสําคัญ และทรัพยสินทางปญญาในดานตางๆ ในการยกระดับ

ขีดความสามารถและการนําไปใชประโยชนของผูประกอบการโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ให เ กิดประโยชน  1)  เชิ งพาณิชย   
2) เชิงอุตสาหกรรม 3) เชิงสาธารณะ 4) เชิงวิชาการ และอ่ืนๆ ตามความสําคัญของประเทศ 

2. เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ ลดตนทุนของกระบวนการผลิตสินคาและบริการ 
และเสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยแกสังคมอยางเหมาะสม 

3. เพ่ือใหเกิดการวางแผนและกลยุทธสงเสริมและพัฒนากลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SME) โดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับเขตเศรษฐกิจตามนโยบายท่ีสนับสนุนโดย
รัฐบาล  

 
กรอบวิจัย 
1. การวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการบริหารจัดการกลุมโอทอป (OTOP)  

วิสาหกิจชุมชน รวมท้ังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) อยางย่ังยืน 
1.1 การวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) หรือการพัฒนากลุม 

โอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ใหสามารถ
แขงขันไดในเชิงพาณิชย  

1.2 การวิจัยเพ่ือสรางแนวทางการบริหารจัดการและการนําแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy) มาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาโอกาสทางการตลาด ระบบเศรษฐกิจ ในการยกระดับ 
ขีดความสามารถของวิสาหกิจ และพัฒนาเปนตนแบบของการดําเนินงานของกลุมโอทอป 
(OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

1.3 การวิจัยเพ่ือสงเสริมการสรางพันธมิตรทางธุรกิจและการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ โดยนํา
ศักยภาพท่ีแตกตางกันมาเก้ือหนุนกัน และเชื่อมโยงการดําเนินธุรกิจรวมกันของสมาชิก
เครือขายในโซ อุปทาน (Supply Chain) เพ่ือพัฒนาเครือขายรวมกับหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลองคความรู  
และความเชี่ยวชาญระหวางสมาชิก 
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1.4 การวิจัยเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลและชุมชน และการพัฒนากลไกอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานของกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม (SME) 

2. การวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิต มูลคาสินคาและบริการของกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

2.1 การวิจัยปจจัยท่ีจะสรางคุณภาพ เพ่ิมมูลคาใหแกสินคาและบริการ โดยใชตนทุนหรือทรัพยากร
ท่ีมีอยูในพ้ืนถ่ิน รวมถึงการนําอัตลักษณวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และวิถีชีวิตมารวมใชได
อยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางสมดุลไมเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

2.2 การวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมการเพ่ิมมูลคาของสินคาและบริการท้ังจากผลิตผลเดิม ผลิตภัณฑ
ใหม ผลิตผลพลอยไดระหวางการผลิตและบริการเดิม หรือบริการใหมๆ ใหมีความเหมาะสม
ทางเศรษฐศาสตร โดยอาจเปนการพัฒนาหรือตอยอดวัสดุ/วัตถุดิบก่ึงสําเร็จรูป หรือข้ันกลาง 
ในกระบวนการผลิตท้ังในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม รวมท้ังการสรางนวัตกรรมภาคบริการ 
ท่ีสามารถตอบสนองความตองการไดตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา 

2.3 การวิจัยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของกระบวนการการผลิตของสินคาและบริการ โดยการนํา
ศักยภาพของพ้ืนท่ีมาใชประโยชนไดอยางเหมาะสม และสรางความสมดุลใหเกิดข้ึนระหวาง
พ้ืนท่ี โดยครอบคลุมท้ังมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

3. การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล ช้ินสวนเครื่องจักร บรรจุภัณฑ การควบคุมการผลิต เครื่องมือวัด
และมาตรฐาน โดยมุงเนนการวิจัยเทคโนโลยีเปนพ้ืนฐาน ดังนี้ 

3.1 การวิจัยเครื่องจักรตนแบบสําหรับการผลิต เพ่ือทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ และ
สามารถพ่ึงพาเทคโนโลยีภายในประเทศ 

3.2 การวิจัยเพ่ือสรางเทคโนโลยีสะอาดและประเมินความเสี่ยงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
เพ่ือใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิดผลกระทบหรือ 
ลดความเสี่ยงตอมนุษยและสิ่งแวดลอม  

3.3 การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือนํามาประยุกตใช และดัดแปลงเทคโนโลยีในการพัฒนา
สินคาและบริการ กระบวนการผลิต การปรับปรุง ควบคุม ตรวจสอบ/รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ
และบริการ  

3.4 การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการตรวจสอบ และสรางมาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการใหเปน
ท่ียอมรับในระดับสากล 

 
ผลผลิต 
1. นโยบายเพ่ือการพัฒนา และกลไกในการสนับสนุนการดําเนินงาน การขับเคลื่อนผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย

ของกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 
2. ตนแบบของการดํา เนินงานและแนวทางการบริหารจัดการ  เ พ่ือยกระดับ ขีดความสามารถ  

เพ่ิมประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพตลาด ของกลุมโอทอป (OTOP) 
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)  

3. แนวทางการสรางพันธมิตรทางธุรกิจและการพัฒนาเครือขายกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน  
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)  
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4. เทคโนโลยีใหมท่ีสามารถเพ่ิมผลผลิต มูลคาสินคาและบริการ รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
และคุณภาพของสินคาและบริการของกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SME) 

5. นวัตกรรม ผลิตภัณฑและบริการท่ีสรางมูลคาและคุณคาเพ่ิม ของกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

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

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

8. องคความรูและ/หรือทรัพยสินทางปญญา เพ่ือใชในการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

 
คําอธิบายเพ่ิมเติม 
1. งานวิจัยจะตองมีสินคาหรือบริการท่ีมี end user ท่ีชัดเจนและผูใชประโยชนจากงานวิจัยโดยตรงรวมใน

การดําเนินงานวิจัย ท้ังนี้ อาจมีขอเสนอแนะในการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูก็ได 
2. องคความรูท่ีไดจากงานวิจัยจะตองมีความเหมาะสมและสามารถใชประโยชนเหมาะกับระดับ SME นั้นๆ 
3. งานวิจัยจะตองสามารถใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย (Policy)  
4. การวิจัยจะเนนการพัฒนาวิสาหกิจสูตลาดสากล คือ ตอยอดเชิงพาณิชยท่ีเปนรูปธรรม โดยเฉพาะ 

การพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาดท่ีเนนตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market) เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแก
ผลิตภัณฑ และเพ่ิมรายไดใหผูผลิต 

5. ใหความสําคัญแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ในประเภทกิจการท่ีมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
- มีบทบาทท่ีสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหระบุและอางอิงบทบาทดานมูลคา  

และสัดสวนของหรือรายไดของ SME ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)  
- กอใหเกิดการเชื่อมโยงกับกิจการขนาดใหญหรือกิจการอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เชน ในรูปรับชวง 

การผลิต หรือเปนแหลงรับซ้ือวัตถุดิบจากภาคการเกษตร เปนตน 
- เปนวิสาหกิจภาคการผลิตสินคาข้ันกลาง (Intermediate Goods) ท่ีสนับสนุนหรือเชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรมขนาดใหญ 
- เปนวิสาหกิจท่ีใชทรัพยากรในประเทศเปนหลัก หรือเพ่ิมมูลคาใหแกวัตถุดิบในประเทศ 
- วิสาหกิจท่ีเปนอุตสาหกรรมหรือบริการท่ีมีการพัฒนาตอยอดในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการใชทรัพยากร 

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

- วิสาหกิจอุตสาหกรรมหรือบริการท่ีมีศักยภาพในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
 
นิยามศัพท  
1. โอทอป (OTOP - One Tambon One Product) หมายถึง ส ินคาจากภูม ิป ญญาทองถิ ่นที ่ร ัฐให 

การสงเสริมและพัฒนาใหเปนสินคาท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมและรายไดใหแกครัวเรือน/ชุมชน  
ที่มา: 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 กลุมคนท่ีรวมตัวกันเปนกลุมในชุมชน ผลิตสินคาท่ีแสดงความเปน

ไทยหรือภูมิปญญาไทย และสมาชิกในกลุมรวมกันผลิต รวมกันบริหารจัดการ และรวมรับ
ผลประโยชน เชน กลุมผูผลิตชุมชนท่ีจดทะเบียนอยางเปนทางการ เชน กลุมวิสาหกิจชุมชน   

2.2 ผูผลิตชุมชนท่ีเปนเจาของรายเดียว หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งในชุมชนท่ีผลิตสินคาท่ี 
แสดงความเปนไทย หรือ ภูมิปญญาไทย และมีความเชื่อมโยงกับชุมชนในขอใดขอหนึ่ง ไดแก  
การท่ีชุมชนมีสวนรวมในการผลิต หรือมีการจางแรงงานในชุมชน หรือมีการใชวัตถุดิบในชุมชน  
หรือมีสวนรวมในการบริหารจัดการ หรือมีสวนรวมรับผลประโยชน 

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

3. วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) คือ กิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินคา การใหบริการ 
หรือการอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ
ดังกลาวไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล เพ่ือสรางรายไดและเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง
ของครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน 
ท่ีมา: www.sceb.doae.go.th/law.htm กรมสงเสริมการเกษตรขอมูลอางอิง : ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลมท่ี 122 ตอนท่ี 6 ก วันท่ี 18 มกราคม 2548    

4. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME, Small and Medium Enterprises) 
 
ตามกฎกระทรวงกําหนดการจางงาน และมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SME) ใหไว ณ วันท่ี 11 กันยายน 2545 ดังนี้ 

ประเภทธุรกิจ 
วิสาหกิจขนาดยอม วิสาหกิจขนาดกลาง 

การจางงาน 
(คน) 

มูลคาสินทรัพย
ถาวร (ลานบาท) 

จํานวนแรงงาน  
(คน) 

มูลคาสินทรัพย 
ถาวร (ลานบาท) 

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

*ในกรณีที่จํานวนการจางงานของกิจการใดเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม แตมูลคาสินทรัพยถาวรเขา
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง หรือมีจํานวนการจางงานเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง แตมูลคาสินทรัพย
ถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม ใหถือจํานวนการจางงาน หรือมูลคาสินทรัพยถาวรที่นอยกวาเปนเกณฑใน
การพิจารณา 
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ในการสงเสริม SME สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) จะทํางานรวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม SME ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนตามท่ีระบุในพระราชบัญญัติสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 ไดแก สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคการ
เอกชน โดยกิจการ SME ท่ี สสว. ใหการสนับสนุนและสงเสริมจะครอบคลุมเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในกิจการผลิตสินคา กิจการใหบริการ และกิจการคาสงและคาปลีก โดยความหมายของแตละกิจการ 
มีดังนี้ 

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

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

กิจการคาสงและคาปลีก หมายถึง การใหบริการเก่ียวกับการคา โดยท่ีการคาสง หมายถึง การขายสินคา
ใหมและสินคาใชแลวใหแก ผูคาปลีก ผูใชในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม สถาบัน ผูใชในงานวิชาชีพ 
และรวมท้ังการขายใหแกผูคาสงดวยกันเอง สวนการคาปลีก หมายถึง การขายโดยไมมีการเปลี่ยนรูปสินคา 
ท้ังสินคาใหมและสินคาใชแลวใหกับประชาชนท่ัวไปเพ่ือการบริโภคหรือการใชประโยชนเฉพาะสวนบุคคล 
ในครัวเรือน การคาในท่ีนี้มีความหมายรวมถึง การเปนนายหนาหรือตัวแทนการซ้ือขาย สถานีบริการน้ํามัน 
และสหกรณผูบริโภค 

ท่ีมา : http://www.sme.go.th/Pages/Define/Define.aspx  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (สสว.) 

ขอมูลอางอิง: ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 119 ตอนท่ี 93 ก หนา 17 วันท่ี 20 กันยายน 
2545 
5. Digital Economy เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) หมายถึง เศรษฐกิจและ

สังคมท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือเรียกวาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหทันยุคสมัย)  
เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การคา การบริการ 
การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน รวมท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ  
ท่ีสงผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจางงานท่ีเพ่ิมข้ึน 
ท่ีมา :  www.digitalthailand.in.th กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

6. Business Ecosystem หมายถึง กลุมขององคกร หนวยงาน และบุคคลตางๆ ท่ีเก่ียวของกัน โดยสินคา 
บริการ เนื้อหา ตางๆ มีความครบถวน เชื่อมโยงและสัมพันธกัน โดยท่ีลูกคาหรือผูใชไมจําเปนตองออกไป
ภายนอกระบบนิเวศนของบริษัทก็สามารถไดรับคุณคาทุกอยางตามท่ีตองการ 
ท่ีมา : http://library.acc.chula.ac.th/PageController.php?page=FindInformation/ArticleACC/ 
2555/Pasu/BangkokBiznews/B1505121 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
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ประเภทกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 
ระหวางปงบประมาณ 2560-2561 
1. กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีการเจริญเติบโตสูง (SME High Growth Sectors)  

ประกอบดวย 12 กลุมสาขาธุรกิจ 
1.1 กลุมธุรกิจชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
1.2 กลุมธุรกิจยานยนตและชิ้นสวน 
1.3 กลุมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
1.4 กลุมธุรกิจสมุนไพรและเครื่องสําอาง 
1.5 กลุมธุรกิจภาคเกษตรกรรม 
1.6 กลุมธุรกิจดานพลังงาน 
1.7 กลุมธุรกิจกอสราง 
1.8 กลุมธุรกิจการขนสงและโลจิสติกส 
1.9 กลุมธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และ

อุตสาหกรรมสรางสรรค 
1.10 กลุมธุรกิจการบริการดานการศึกษา 
1.11 กลุมธุรกิจทองเท่ียว 
1.12 กลุมธุรกิจการบริการดานสุขภาพ 

2. กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย (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 อาหารเพ่ือสุขภาพ 
3.3 พลังงานทางเลือก 
3.4 ธุรกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green business) 

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

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

ตลาด และโฆษณาประชาสัมพันธ) 
 

13. การคมนาคมขนสงระบบราง 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ีสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดและตัดสินใจเชิงนโยบายดานการขนสงระบบราง 

ท้ังดานการกําหนดแผนการลงทุนและการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบท่ีจําเปนเพ่ือใหการพัฒนา
ดานการขนสงระบบรางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนผูใชบริการ 
และชวยเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจกับตางประเทศ 

2. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีท่ีสามารถนํามาใชในการยกระดับคุณภาพในการใหบริการ และทําให
เกิดการพัฒนาระบบการขนสงทางรางอยางยั่งยืน กาวใหทันกับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสง 
ทางรางของนานาอารยประเทศ 

3. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ีเปนแนวทางในการเสริมสรางขีดความสามารถในการพัฒนาระบบรางท่ียั่งยืนโดยผาน
กลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
ดานระบบรางข้ึนในประเทศ 

 
กรอบวิจัย 
1. การพัฒนาแบบบูรณาการท่ีเอ้ือตอการใชระบบขนสงสาธารณะ (TOD) 

การศึกษาวิจัยการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีรถไฟ การเขาถึงระบบรถไฟ ความสะดวกในการเปลี่ยนระบบ 
การเดินทาง (Transit-oriented development: TOD) การบูรณาการระบบรางกับระบบขนสงอ่ืนและปจจัย
อ่ืนใดท่ีทําใหการใชระบบขนสงสาธารณะมีความสะดวกสบายและเปนท่ีสนใจใหเขามาใชบริการ เชื่อมโยง
โครงขายและการบริหารจัดการขนสงผูโดยสาร และสินคาและบริการท่ีสะดวกและปลอดภัยท้ังในพ้ืนท่ีชนบท 
พ้ืนท่ีเมืองและระหวางประเทศ  

ตัวอยางโจทยวิจัย  
1) รูปแบบการทําธุรกิจท่ีไมเก่ียวกับการเดินรถ ไดแก ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับระบบราง (Rail-

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

2) รูปแบบธุรกิจท่ีเหมาะสมในสถานีรถไฟเพ่ือใหสถานีรถไฟอํานวยความสะดวกดานอ่ืน 
แกผูโดยสารนอกเหนือจากมาใชบริการเดินทาง 

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

4) รูปแบบการใชท่ีดินท่ีเหมาะสมและเอ้ือใหเกิดการเดินทางท่ีใชระบบขนสงสาธารณะเปนระบบ
หลัก 

5) รูปแบบธุรกิจท่ีเหมาะสมในสถานีรถไฟ 
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2. การพัฒนาระบบ 
การศึกษาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับระบบรางรวมท้ังการกําหนดมาตรฐานการซอมบํารุงรถไฟ มาตรฐาน

การตรวจสอบคุณภาพและทดสอบภายหลังการซอมบํารุง เพ่ือกําหนดหลักประกันดานคุณภาพการใหบริการ
และการรับรองดานความปลอดภัย มีการศึกษาจัดทําสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพ่ือกําหนดเปนมาตรการ 
ดานการรักษาความปลอดภัย  

ตัวอยางโจทยวิจัย : มาตรฐานการซอมบํารุงทางรถไฟ ขบวนรถไฟระบบสัญญาณ และระบบท่ีเก่ียวของ
อ่ืน ๆ เพ่ือความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการเดินรถ 
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินรถ 

การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีตางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินรถ เชน การพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟ 
(Train Tracking) ท่ีเขาถึงไดสะดวก  

ตัวอยางโจทยวิจัย  
1) การแกไขปญหาขบวนรถไมตรงเวลาและกําหนดหลักประกันดานคุณภาพการใหบริการ 
2) มาตรการลดอุบัติเหตุท่ีจุดถนนตัดผานเสมอระดับทางรถไฟ 
3) มาตรฐานกลางของระบบรางเพ่ือสงเสริมการใชอุปกรณและชิ้นสวนในการซอมรวมกัน 
4) พัฒนาระบบความปลอดภัย ระบบเตือนภัยในเสนทางเดินรถจากกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ

และกรณีเหตุผิดปกติอ่ืนๆ 
5) พัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟ (Train Tracking) ซ่ึงมีความแมนยําและผูใชบริการสามารถ

เขาถึงขอมูลไดงาย 
6) การประหยัดพลังงานในการเดินรถ เชน เครื่องมือชวยแนะนําการขับรถไฟใหประหยัดพลังงาน 

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

การออกแบบทางรถไฟ ยานสถานี ถนนตัดทางรถไฟ เปนตน 
8) การเพ่ิมความเร็วขบวนรถบนเสนทางรถไฟปจจุบัน 

4. การพัฒนาบุคลากรดานการคมนาคมขนสงระบบราง 
การพัฒนากําลังคนและองคความรูและทักษะในระบบรางเพ่ือรองรับการพัฒนาทางดานการคมนาคม

ขนสงระบบราง เชน การจัดฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ การเพ่ิมหลักสูตรการเรียนการสอนดาน
การคมนาคมขนสงระบบรางในมหาวิทยาลัยตางๆ การศึกษาเชิงนโยบายในเรื่องรูปแบบและปจจัยท่ีสนับสนุน
ใหเกิดการพัฒนาบุคลากรดานระบบขนสงทางรางไดอยางเปนระบบและยั่งยืน โดยศึกษาวิจัยจากกรณี
ตางประเทศถึงคุณลักษณะของรูปแบบและปจจัยท่ีเปนสวนสนับสนุนท่ีสําคัญ อาทิเชน โครงสรางพ้ืนฐาน เครือขาย
ความรวมมือ รวมถึงกฎระเบียบตางๆ เปนตน  

ตัวอยางโจทยวิจัย 
1) พัฒนาทักษะ ขีดความสามารถของกําลังคนและองคความรูเรื่องระบบราง 
2) แนวทางการพัฒนาความชํานาญและความเหมาะสมในแตละตําแหนงงาน 

5. กฎระเบียบและกฎหมาย 
การศึกษาและทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบขนสงทาง

ราง เชน การรวมลงทุนภาครัฐ-เอกชน (Public-private partnership: PPP) การเปดโอกาสในการทําธุรกรรม
อ่ืนนอกเหนือจากกิจการเดินรถขนสง และการจัดซ้ือจัดจางท่ีสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
และศึกษากฎหมายเก่ียวกับการลงทุนเพ่ือรองรับการลงทุนจากตางประเทศใหเกิดความสะดวกในการลงทุนของ
นักลงทุนตางประเทศ  
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ตัวอยางโจทยวิจัย  
1) ศึกษาวิจัยและทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวของซ่ึงยังอาจไมเอ้ือตอการพัฒนาระบบราง

ท่ีมีประสิทธิภาพ 
2) กฎหมายระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับการขนสงทางรางขามประเทศเพ่ือใหเกิดการลื่นไหล 

(Seamless) ท้ังดานการขนสงสินคาและผูโดยสาร 
6. การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนรถไฟในประเทศ 

การพัฒนาชิ้นสวนอุปกรณรถไฟท่ีมีศักยภาพการผลิตในประเทศ เชน วัสดุทางรถไฟ ฯลฯ ใหมีมาตรฐาน
ตามหลักสากลเพ่ือการแขงขันทางธุรกิจกับประเทศตางๆ การศึกษาแนวทางการยกระดับความสามารถใน 
การผลิตของผูประกอบการในสวนท่ีประเทศไทยมีศักยภาพสูง เพ่ือเขาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิต
ชิ้นสวนรถไฟของโลกหลังการเปดประชาคมอาเซียน  

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

7. การพัฒนามาตรฐาน/การทดสอบ/การรับรองการผลิตช้ินสวนรถไฟ 
การศึกษาเทคโนโลยี ท่ี เ ก่ียวของกับการกําหนดมาตรฐานการใหบริการมาตรฐานการทดสอบ 

ในดานวิศวกรรมและการรับรองมาตรฐานการผลิตในดานอุตสาหกรรมให เปนไปตามมาตรฐานสากล  
เชน การศึกษาวิจัยเพ่ือกําหนดมาตรฐานกลางใหรถไฟฟาสามารถเดินรถรวมกันได (Interoperability)  
โดยศึกษาการใหบริการขนสงทางรถไฟระหวางประเทศ เพ่ือจัดทําความตกลงการเดินรถไฟระหวางประเทศ 
และจัดระเบียบการใหบริการขนสงรถไฟ  

ตัวอยางโจทยวิจัย 
1) มาตรฐานกลางใหระบบรถไฟท่ีจะพัฒนาข้ึนในอนาคตมีมาตรฐานการออกแบบซ่ึงสามารถ 

เดินรถรวมกันได (Interoperability) 
2) มาตรฐานกลางของระบบรางเพ่ือประหยัดคาใชจายในการซอมบํารุง เชน สงเสริมการใช

อุปกรณและชิ้นสวนรวมกัน 
8. การถายทอดเทคโนโลยี 

การศึกษากฎระเบียบข้ันตอนและวิธีการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ การศึกษาวิจัยรูปแบบ
หนวยงานกลางเพ่ือรองรับการถายทอดเทคโนโลยีในการเดินรถ การซอมบํารุง และการผลิตชิ้นสวนระบบราง
ในประเทศ และศึกษาเทคนิคเทคโนโลยีจากประเทศท่ีประสบความสําเร็จดานการคมนาคมขนสงระบบราง 
เชน จีน ญ่ีปุน ฯลฯ การศึกษารูปแบบและวิธีการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศผานโครงการลงทุน 
ดานโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ เชน ระบบขนสงทางราง โดยวิเคราะหปจจัยสําคัญท่ีทําใหการถายทอด
เทคโนโลยีประสบความสําเร็จจากกรณีประเทศจีน เกาหลีและไตหวัน  

ตัวอยางโจทยวิจัย : รูปแบบหนวยงานกลางเพ่ือรองรับการถายทอดเทคโนโลยีและรับรองการผลิต
ชิน้สวนระบบราง รูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
9. นโยบายการลงทุนเรื่องตางๆ ดานการคมนาคมขนสงระบบราง 

การศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการลงทุน เทคนิคท่ีใชในการวิเคราะหการลงทุน เพ่ือใหผลการศึกษา
รัดกุมและเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงนโยบายท่ีแกไขปญหาของประเทศและสนองตอบความตองการของ
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ประชาชนผูใชบริการ และมีความสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของตางประเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการลงทุน  

ตัวอยางโจทยวิจัย  
1) วิธีการเพ่ิมสัดสวนการขนสงสินคาในระบบรางซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน 
2) พฤติกรรมผูเดินทางเพ่ือออกแบบการขนสงท่ีมีบูรณาการระหวางระบบรางดวยกันและกับระบบ

ขนสงอ่ืนเพ่ือใหผูท่ีเลือกการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะไดรักความสะดวกสบายและ
ประหยัด 

3) ศึกษาเปรียบเทียบตนทุนทางเศรษฐกิจระหวางระบบขนสงตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งของระบบ
รางกับถนนเพ่ือใชเปนเกณฑการตัดสินใจเลือกระบบขนสงหลักสําหรับการขนสงแตละประเภท 
ท้ังนี้รวมท้ังกลไกท่ีทําใหเกิดการแบงสรรความรับผิดชอบของระบบขนสงแตละประเภท 
เพ่ือประโยชนสูงสุดในภาพรวมของระบบดวย 

4) พัฒนาแบบจําลอง (Modeling) สําหรับวิเคราะหการเขาถึงระบบ (Accessibility) การเปลี่ยน
ระบบ และการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเพ่ือประโยชนในออกแบบท่ีตอบสนองความตองการ
ของผูใชบริการ 

5) ศึกษาผลกระทบตอสภาพแวดลอมจากการเดินขบวนรถไฟ และผลกระทบตอสภาพแวดลอม
หากใชระบบขนสงอ่ืนแทนการใชระบบรถไฟ 

 
ผลผลิต 
๑. ทราบปจจัยสําคัญท่ีเก่ียวกับการสนองตอบความตองการของผูใชบริการ เพ่ือใหมีความสะดวกสบายและ

เปนท่ีสนใจใหเขามาใชบริการ 
๒. สามารถกําหนดแนวทางการซอมบํารุงท่ีสามารถชวยยกระดับคุณภาพในการใหบริการขนสงระบบ เพ่ือให

เกิดประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจาย 
๓. สามารถใชผลการศึกษาวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินรถ 
๔. สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะการทํางานและการบริหารทรัพยากรมนุษย เพ่ือรองรับการ

พัฒนาระบบรางในอนาคตท้ังดานปริมาณ คุณภาพและความพรอมรองรับการถายทอดเทคโนโลยี 
๕. สามารถเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดดานกฎระเบียบและกฎหมายท่ีจําเปน 
๖. สามารถเสนอแนะเทคโนโลยีการผลิตชิ้นสวนรถไฟท่ีใชในการซอมบํารุงรวมท้ังกลไกท่ีจะนําชิ้นสวน

ดังกลาวไปใชงาน 
๗. สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาชิ้นสวนรถไฟท่ีเปนยุทธศาสตรสําคัญ เชน ชิ้นสวนรถไฟท่ีใชในการซอม

บํารุง เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการผลิตในเบื้องตน 
๘. สามารถกําหนดแนวทางและกลไกการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคสวนการผลิตตางๆ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ

ดานอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถไฟ 
๙. แนวทางการลงทุนระบบขนสงทางรางท้ังหลักเกณฑตัดสินโครงการลงทุนขนาดใหญ รูปแบบการลงทุน 

และหลักคิดเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบขนสงทางรางโดยการบริหารดานอุปสงค 
(Demand side) ของการขนสงระบบราง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเขาถึงบริการของประชาชน
ผูใชบริการ 
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14. โลจิสติกสและโซอุปทาน 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน มุงสูความ

สมดุลของอุปสงคและอุปทาน แกไขปญหาดานกําลังคน สําหรับอุตสาหกรรมเรงดวนภาคเกษตร 
และภาคการบริการ โดยมุงเปาหมายสูโซคุณคาอยางยั่งยืน 

2. เพ่ือใชประโยชนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีอยูไดอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนานวัตกรรมและจัดเตรียม
ระบบการบริหารจัดการโครงขายโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศใหเชื่อมโยงกับโครงขายในระดับภูมิภาค
และผลักดันใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสานประโยชนระหวางประเทศ 

3. เพ่ือสรางและพัฒนาระบบโลจิสติกสท่ียั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การพัฒนาและสรางเครือขาย
ความรวมมือระหวางองคกรภายในโซอุปทาน โดยศึกษาศักยภาพและความพรอมในการมุงสูการบริหาร
จัดการโซคุณคาของระบบการเกษตรท่ีตอบสนองความรวมมือระหวางกลุมเกษตรกร องคกรเกษตรกรกับ
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร โดยเนนสินคาเกษตรท่ีมูลคาสูง อาหารปลอดภัย อาหารอินทรีย  

4. เพ่ือพัฒนาระบบโลจิสติกสท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Logistics) โดยศึกษาศักยภาพและความ
พรอมในการมุงสูการบริหารจัดการโลจิสติกสแบบยอนกลับ (Reverse Logistics) เพ่ือสิ่งแวดลอม  
ลดของเสียและเพ่ิมความปลอดภัย  

5. เพ่ือวางแผนและพัฒนาระบบโครงขายและระบบการขนสงท่ีสอดคลองตอปริมาณการขนสงสินคา 
ปริมาณการเดินทาง ท้ังท่ีมีในปจจุบันและสามารถรองรับปริมาณการขนสงและการเดินทางท่ีจะเกิดข้ึน 
ในอนาคต รวมท้ังกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการการขนสงและการจราจรท่ีมีประสิทธิภาพ  
และสอดคลองกับทิศทางการขยายตัวในอนาคต  มุงสูการเปนเมืองอนาคตท่ีรองรับสังคมผูสูงอายุ  
และเปนเมืองนาอยู นาทองเท่ียว มีการขนสงท่ีใชพลังงานสะอาด ระบบขนสงท่ียั่งยืนและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม  
 

กรอบวิจัย 
๑. การเพ่ิมขีดความสามารถระบบโลจิสติกสและโซอุปทานของ ๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมาย* 

1.1 การวิเคราะหความตองการในอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การขนสง
ทางบก ทางอากาศ และทางน้ํา เชน อุตสาหกรรมยานยนต (ยานยนตสมัยใหม เชน ยานยนต
ไฟฟา) เครื่องจักร และชิ้นสวน/อะไหลสําหรับอากาศยาน 

1.2 แนวทางการพัฒนาการใชเทคโนโลยีในระบบโลจิสติกสเพ่ือลดปญหาการขาดแคลนกําลังคน
และการเปลี่ยนแปลงของตนทุนพลังงานในระบบอุตสาหกรรม 

1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงดานโลจิสติกส (Logistics Connectivity) ในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 

1.4 การประยุกตใช Digital Economy เพ่ือเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสสําหรับการคาในประเทศ 
การคาชายแดนและการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1.5 กลไกและรูปแบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการขนสงสินคาผานแดน และสินคาขาม
แดน (ตั้งแตตนทางถึงปลายทาง) 
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หมายเหตุ: * ขอเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่อง “๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมาย: กลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพ่ืออนาคต” เพ่ือเปนมาตรการระยะยาวท่ีจะกําหนดทิศทาง “การปรับโครงสราง
ดานการผลิต ท้ังเกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ” ของประเทศใหมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ 
ในการแขงขัน มีการสรางงานคุณภาพ และมีการสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาคอยางเปนระบบ 
ตอเนื่อง และยั่งยืน สามารถแบงเปน ๒ กลุม ดังนี้ 

1. การตอยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิม ประกอบดวย ๑) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 
(Next-generation Automotive) ๒) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart 
Electronics) ๓) อุตสาหกรรมการทองเท่ียวกลุมรายไดดี และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
(Affluent, Medical and Wellness Tourism) ๔) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Agriculture and Biotechnology) และ ๕) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food 
for the Future) 

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

๒. กรอบวิจัยดานการจัดการโซคุณคาเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส 
2.1 การวิจัยโซคุณคาเพ่ือยกระดับการจัดการโลจิสติกสใหกลุมเกษตรกร และองคกรเกษตรกร 

ยกระดับความรวมมือระหวางภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เนนสินคาเกษตรท่ีสําคัญ เชน ขาว 
ขาวโพด ยางพารา ปาลมน้ํามัน สินคาเกษตรท่ีมีมูลคาสูง อาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารอินทรีย 
และสินคาเกษตรแปรรูป 

2.2 การบริหารจัดการระบบโลจิสติกสและโซอุปทานสินคาฮาลาล โดยอาศัย Demand Chain  
(โซอุปสงค) เปนตัวตั้ง เพ่ือการบริโภคในประเทศและการสงออก 

2.3 แนวทางการใชประโยชนจาก Digital Economy เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการจัดการ 
โลจิสติกส 

2.4 การจัดการโลจิสติกสแบบยอนกลับ (Reverse Logistics) เพ่ือสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
๓. กรอบการวิจัยดาน Intelligent Logistics/Transport System 

3.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส ท่ีมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเมือง เ พ่ือรองรับ 
การขยายตัวของเมืองในอนาคตอยางบูรณาการรวมกับแนวทางการจัดการดานการจราจร 
และการขนสง (Transportation Demand Management) ของระบบขนสงในเขตเมือง 
(Urban Transportation System) 

3.2 การพัฒนารูปแบบและระบบโลจิสติกสในเขตเมืองแบบครบวงจร สําหรับผูประกอบการรานคา 
Modern Trade เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดตนทุน และลดผลกระทบดานการจราจร ดวยการ
พัฒนารูปแบบการขนสง (ทางบก ทางน้ํา) และกระบวนการในการขนยายสินคา 

3.3 การศึกษาและวิเคราะหโครงขายการเดินทางทางบกและทางน้ํา 
3.4 แนวทางการพัฒนานโยบายและการใชยานยนตสมัยใหมสําหรับการขนสงในเขตเมือง  

(Urban Transportation) เพ่ือความยั่งยืนและสิ่งแวดลอม 
3.5 ระบบการจราจรอัจฉริยะเพ่ือความประหยัด ปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (Intelligent Traffic 

System for Save Safety and Environment) 
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3.6 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโครงการการกอสรางระบบคมนาคมขนาดใหญ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานในปจจุบันและอนาคต รวมถึงผลกระทบ
จากปญหาการจราจรติดขัดในระยะการกอสรางระบบขนสงมวลชนหลายๆ โครงการพรอมๆ 
กันในกรุงเทพฯ และจังหวัดทองเท่ียวตางๆ  

ผลผลิต 
1. องคความรูบนบริบทโซอุปทานของภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการบริการ เพ่ือเตรียม

ความพรอมและสรางโอกาสในการแขงขันของประเทศ  
2. แผนการและนโยบายเพ่ือพัฒนาระบบโครงขายและระบบการขนสงท่ีสอดคลองตอปริมาณการขนสง

สินคา ปริมาณการเดินทาง ท้ังท่ีมีในปจจุบันและสามารถรองรับปริมาณการขนสงและการเดินทาง  
และความเปนเมืองในอนาคตท่ีรองรับสังคมผูสูงอายุ และเปนเมืองนาอยู นาทองเท่ียว มีการขนสงท่ีใช
พลังงานสะอาด ระบบขนสงท่ียั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

3. รูปแบบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศดานโลจิสติกส เพ่ือการบริหารจัดการโซอุปทานท่ีมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย 

4. กระบวนการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในภาคงานวิจัย และกระบวนการทําวิจัยท่ีกอใหเกิดประสิทธิผล  
ท้ังในดานการพัฒนาโจทยวิจัย ระบบการบริหารเงินเพ่ือการวิจัย การขยายผลของงานวิจัยไปใชในทาง
ปฏิบัติ และการมีสวนรวมขององคกรหรือเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน ในการบริหารจัดการงานวิจัย
ดานโลจิสติกสและโซอุปทาน 

 

15. การศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหไดองคความรูจากงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชเปนนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให

ประสบผลสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม 
2. เพ่ือใหไดองคความรูตอยอดจากงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือการนําไปขยายผลสูการปฏิบัติ 
3. เพ่ือใหไดระบบการจัดการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการระบบท่ีดีมีประสิทธิผล ท่ีสามารถใชปฏิบัติ

ไดจริง และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ  
4. เพ่ือใหไดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพ ในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของครูและผูบริหาร ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบดําเนินการตามนโยบายโดยตรง ไดมีมาตรฐานทัดเทียม
นานาชาติ 

5. เพ่ือใหไดรูปแบบการวิจัยการศึกษาระดับประเทศ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยการศึกษาและสรางนักวิจัย
การศึกษารุนใหมของไทย ใหมีมาตรฐานทัดเทียมการวิจัยสากล และใชประโยชนในทางปฏิบัติไดจริง 

6. การวิจัยเพ่ือสรางแนวทางหรือมาตรการในการจูงใจใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 
กรอบวิจัย 
1. การวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาของไทย แผนงานวิจัย (research plan) ขนาดใหญท่ีมุงวิจัยและ

พัฒนาระบบการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาท่ีเนนความเชื่อมโยงการจัดการศึกษาระหวางระดับการศึกษา 

(การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) 
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1.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีเนนความเชื่อมโยงการจัดการศึกษาระหวางรูปแบบการจัด
การศึกษา (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย)  

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

1.4 ระบบการบริหารจัดการของหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีเก่ียวของเพ่ือตอบสนองตอนโยบายของ
รัฐบาล และการบรหิารจัดการเพ่ือรองรับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบาย 

1.5 ระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ 
1.6 ระบบธรรมาภิบาลในสถาบนัอุดมศึกษา 
1.7 ระบบกฎหมายการศึกษา ระเบยีบขอบังคับสําหรับสถาบันอุดมศึกษา 
1.8 ระบบการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลดานความเสมอภาคทางการศึกษาเพ่ือสรางชุมชนหรือ

สังคมท่ีเขมแข็ง 
1.9 ระบบการจัดสรรและจัดการงบประมาณการศึกษาท่ีเปนธรรมและเหมาะสม และใหผลตอบแทน

ท่ีคุมคา 
1.10 ระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษาของผูเก่ียวของทุกภาคสวน เพ่ือเตรียมความพรอมของ

เด็กวัยอนุบาลหรือวัยเด็กเล็ก 
1.11 ระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของผูเก่ียวของทุกภาคสวน 
1.12 นโยบายหรือกลยุทธการจัดการศึกษาของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือการรองรับอัตราการลดลง 

ของประชากรวัยเรียนในแตละระดับการศึกษา 
2. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพครู ผูบริหาร และบุคลาการทางการศึกษา แผนงานวิจัย (research plan)

ขนาดใหญท่ีมุงวิจัยและพัฒนาระบบการพัฒนาครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  
2.1 ระบบการผลิตครูของสถาบันการผลิตครูในยุคดิจิทัล 
2.2 ระบบการพัฒนาครเูพ่ือรองรับการจัดการเรียนรูในยุคดิจิทัล 
2.3 ระบบการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารเพ่ือการขับเคลื่อนนโยบาย

การจัดการศึกษาสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.4 การพัฒนาสมรรถนะการสรางเครือขายการเรียนรูระหวางครู ผูบริหาร และบุคลากรทาง 

การศึกษาหรือระหวางหนวยงานหรือทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 
2.5 ระบบการบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการของหนวยงานระดับ

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

3. การวิจัยและพัฒนาระบบ นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือการสนับสนุนการเรียนรู การบริหาร 
และการบริการศึกษา แผนงานวิจัย (research plan) ท่ีมุงวิจัยและพัฒนาระบบการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือการสนับสนุนการเรียนรูหรือการบริหาร การบริการศึกษา 

3.1 ระบบการสงเสริมการผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษาระดับชาติ 
3.2 การพัฒนาบุคลากรดานการผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
3.3 การพัฒนาเครือขายการผลิตและการใชสื่อ นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 
3.4 การพัฒนาสภาพแวดลอมในสังคมแหงการเรียนรูยุคใหม 
3.5 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการสําหรับการบริหารจัดการศึกษาของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดับ 
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3.6 การพัฒนาระบบการเทียบโอนหนวยกิตและผลการเรียน  
3.7 การปฏิรปูระบบการทดสอบระดับชาติโดยใชเทคโนโลย ี

4. การวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเขารวมประชาคมอาเซียน แผนงานวิจัย (research 
plan) ขนาดใหญท่ีมุงวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา (educational provision) มุงเนนการเรียนรูขาม
วัฒนธรรม  

4.1 การปฏิรูปการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับการเรียนรูขามวัฒนธรรม  
4.2 การพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะขามวัฒนธรรมของผูเรียน  
4.3 การพัฒนารูปแบบ/วิธีการทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกแก

ผูเรียน 
5. การปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือผูเรียน แผนงานวิจัย (research plan) ท่ีมุงวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปการเรียนรู

เพ่ือสรางคุณลักษณะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21/การเรียนรูยุคดิจิทัล 
5.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูหรือการบริหารจัดการศึกษาโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

ทุกระดับและประเภทของการศึกษา  
5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะผูเรียนรูในศตวรรษท่ี 21/การเรียนรูในยุคดิจิทัล (เชน  

การเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการคิด การรูสารสนเทศ ทักษะเทคโนโลยี ทักษะภาษาตางประเทศ 
ฯลฯ) 

5.3 การจัดการศึกษาโดยใชแนวคิด STEM 
5.4 การสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนท่ีเหมาะสมกับยุคดิจิทัล 
5.5 การพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมการเรียนรูแบบใหมท่ีพัฒนาผูเรียนแบบองครวม ท้ังสมรรถนะ 

การเรียนรู การมีคานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
5.6 การศึกษาประสาทวิทยาศาสตร (neuroscience) กับการเรียนรูของผูเรียน 

คําช้ีแจงเพ่ิมเติม 
แผนงานวิจัยขนาดใหญ เปนงานวิจัยท่ีเปนความรวมมือในการทําวิจัย ท่ีตองใชนักวิจัยจากหลากหลาย

สาขา หลายหนวยงานท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยนั้นมาทํางานรวมกัน เพ่ือใหไดผลงานวิจัยท่ีสมบูรณเปน package 
ท่ีมีหนวยงานท่ีรวมมือกันนําไปใชไดทันทีในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยนั้น 
 
ผลผลิต 
1. ไดรายงานแผนงานวิจัยการศึกษาขนาดใหญฉบับรางท่ีจัดทํา ตามกรอบการวิจัยการศึกษา ประจําป  

๒๕60-2561 ซ่ึงมีลักษณะเปนแผนงานวิจัยระดับมหภาค ไมนอยกวา 5 แผนงาน    
2. ไดนโยบายการพัฒนาระบบการศึกษาตามกรอบการวิจัยการศึกษา ประจําป 2560-2561 ฉบับราง  

ไมนอยกวา 5 ชุด    
3. มีนักวิจัยการศึกษาเขารวมโครงการและไดมีสวนรับการพัฒนาศักยภาพ ดังนี้ นักวิจัยการศึกษารุนใหม  

ไมนอยกวา 20 คน นักวิจัยขามสาขาสูสาขาการศึกษาไมนอยกวา 10 คน มีหนวยงานการศึกษา  
ท้ังภาครัฐและเอกชนเขารวมโครงการวิจัยไมนอยกวา 15 หนวยงาน และประชาชนรวมท้ังผูเก่ียวของกับ
การวิจัยไมนอยกวา 5,000 คน และ  

4. ไดเครื่องมือวัดตัวแปรทางการศึกษาท่ีมีการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพระดับชาติจนมีมาตรฐานสูง  
ไมนอยกวา 20 ชุด และไดชุดฝกอบรม แผนงาน/คูมือ/แนวปฏิบัติท่ีสรางตามหลักทฤษฎีและผานการ
ทดลองใชจริง อยางนอย 10 ชุด 

 



 
41 

 

16. การแพทยและสาธารณสุข 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหไดแนวทางในการควบคุม การปองกันและการรักษาโรคไตเรื้อรังใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน คือ  

ลดผูปวยรายใหม ชะลอการเสื่อมของไต การดูแลรักษาไตวายระยะสุดทายท่ีมีประสิทธิภาพและคุมทุน 
2. เพ่ือใหไดขอมูลระบาดวิทยา สาเหตุ ปจจัยสนับสนุน และการดําเนินโรคไตเรื้อรัง วัณโรค และโรคติดเชื้อ

อุบัติใหมอุบัติซํ้า เพ่ือนําไปสูการควบคุมและลดอุบัติการณของโรค 
3. เพ่ือใหไดแนวทางการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนท่ีจะนําไปสูการดูแลสุขภาพ และลด 

การเจ็บปวยจากโรคไตเรื้อรังและวัณโรค 
4. เพ่ือใหไดองคความรูดานโรคไตเรื้อรัง วัณโรค และโรคติดเชื้ออุบัติใหมอุบัติซํ้าท่ีสามารถนําไปใชประโยชน

ตอไปไดท้ังในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ 
 
กรอบวิจัย 
1. การวิจัยดานโรคท่ีไมติดตอเรื้อรัง 

กรอบวิจัยปงบประมาณ 2560 จะมุงเนนเรื่องโรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease: CKD) เนื่องจาก
สถานการณโรคไตเรื้อรังของประเทศและของเขตสุขภาพ เห็นไดวาโรคไตเปนภัยคุกคามตอสุขภาพ ปจจุบันคน
ไทยท้ังประเทศ ปวยเปนโรคไตเรื้อรัง ประมาณ 8 ลานคน ในจํานวนนี้เปนผูปวยโรคไตระยะสุดทายท่ีตองรับ
การบําบัดทดแทนไต ดวยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ลางไตทางหนาทองและปลูกถายไต ถึง 70,000 คน 
มีผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย ท่ีรอเปลี่ยนไตถึง 40,000 ราย ขณะท่ีการปลูกถายไตสามารถทําไดเพียงป
ละ 400 รายเทานั้นเนื่องจากขาดแคลนผูบริจาคไต ซ่ึงการรักษาโรคไตเรื้อรังโดยการบําบัดทดแทนไต ตองใช
ระยะเวลานานหรือตลอดชีวิตของผูปวย ทําใหเปนภาระคาใชจายของครอบครัว และในแตละปรัฐตองสูญเสีย
งบประมาณในการรักษาผูปวยโดยบําบัดทดแทนไต มากกวา 3,000 ลานบาทตอป หรือเฉลี่ยรายละ 
250,000 บาทตอป จากสถานการณดังกลาว จําเปนตองมีองคความรูหรืองานวิจัยเพ่ือพัฒนาขอเสนอ 
เชิงนโยบายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในและนอกกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพ่ือลด
โรคไตเรื้อรัง โดยกรอบการวิจัยป 2560 จะมุงเปาเพ่ือใหมีผลงานวิจัยสําหรับการพัฒนาและประเมิน service 
model เพ่ือการปองกัน คนหาจากระยะเริ่มแรก ดูแลรักษา ชะลอการเสื่อมของไต และสงเสริมบริการทดแทน
ไตวายระยะสุดทาย เชน 

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

ทองถ่ิน 
6. วิจัยเพ่ือใหการลางไตทางหนาทองมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 

2. การวิจัยดานโรคติดเช้ือ 
2.1 การวิจัยดานโรคติดเชื้อท่ียังคงเปนปญหาของประเทศ 

2.1.1 ใหความสําคัญกับวัณโรค และวัณโรคดื้อยาซ่ึงยังเปนปญหาของประเทศท้ังในดาน
การตรวจวินิจฉัยท่ีแมนยําและรวดเร็วกวาเดิม และการตรวจวินิจฉัยรูปแบบใหม และ 
การควบคุม การปองกันหรือการรักษา 
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2.1.2 งานวิจัยเพ่ือหาปจจัยสําคัญในการลดอุบัติการณและควบคุมวัณโรคใหมีประสิทธิภาพ
ของหนวยบริการในทุกระบบ (ระดับโรงพยาบาลชุมชน และจังหวัด) 

2.2 การวิจัยดานโรคติดเชื้ออุบัติใหมอุบัติซํ้า 
โรคท่ีมีอุบัติการณและมีการระบาดในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคท่ีมีการติดตอจากสัตว

สู คนและจากคนสูสัตว รวมถึงพาหะนําโรค และการศึกษาวงจรชีวิตการอพยพของพาหะนําโรค  
โดยมีเปาหมายการวิจัยเพ่ือนําไปสูความเขาใจปจจัยและสาเหตุท่ีกอใหเกิดการอุบัติของโรค ระบาด
วิทยา กลไกการเกิดและการดําเนินโรค การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเพ่ือการควบคุมและลด 
การระบาดของโรคใหทันทวงที ลดการสูญเสีย และการวิจัยเพ่ือการดูแล/รักษาผูปวย รวมถึงวิจัย
วิธีการตรวจวินิจฉัยเพ่ือควบคุมและลดการระบาดของโรคใหทันทวงที 

 
ผลผลิต 
1. ไดนวัตกรรมหรือองคความรูท่ีเนนการปองกัน และรักษาโรคไตเรื้อรัง วัณโรคและโรคติดเชื้ออุบัติใหม 

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

ประเทศอยางเปนรูปธรรม (Implementation) และเปนมาตรฐานสากล 
- วิธีการและหลักเกณฑ (criteria) สําหรับใชพยากรณการเกิดโรค 

2. ไดแนวทางการปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสรางเสริมสุขภาพ และควบคุมปองกันโรคไตเรื้อรัง
และวัณโรค  

3. ไดวิธีการรักษาในรูปแบบใหมท่ีตรงตามพยาธิกําเนิด และการดําเนินโรคไตเรื้อรัง วัณโรคและโรคติดเชื้อ
อุบัติใหมอุบัติซํ้าท่ีเหมาะสมกับประชาชนไทย 

4. ไดขอมูลและองคความรูดานโรคไตเรื้อรัง วัณโรคและโรคติดเชื้ออุบัติใหมอุบัติซํ้าท่ีสามารถนําไปสู 
การปรับเปลี่ยนนโยบาย การรักษา และการใหบริการสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

17. ประชาคมอาเซียน 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการรวมลงทุนในภาคเศรษฐกิจตางๆ ระหวางประเทศไทยกับประเทศอาเซียน

อ่ืน รวมถึงการรวมลงทุนในอุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม 
2. เพ่ือทําความเขาใจความเปนมา รูปแบบการดําเนินงาน และความสําเร็จหรือลมเหลวของกองทุนตางๆ ท่ีมี

บทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจ และสังคมท้ังในประเทศตนทางในอาเซียนและประเทศปลายทาง 
3. เพ่ือศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ และการบริหารจัดการแรงงานขามชาติของประเทศอาเซียนอ่ืน โดยเฉพาะ

สิงคโปร บรูไน และมาเลเซีย ซ่ึงเปนประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาสูง และการนําเขาแรงงานตางดาว 
4. เพ่ือศึกษาเชิงนโยบายและมาตรการแนวทางการบริหารจัดการดานการแพทยและสาธารณสุขเพ่ือรองรับ

แรงงานตางดาว 
5. เพ่ือศึกษาโอกาสและความรวมมือทางการศึกษาระหวางประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน 

ท่ีจะเปนประโยชนตอการยกระดับคุณภาพของทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย 
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กรอบวิจัย 
1. เศรษฐกิจการคาการลงทุน  

1.1 การศึกษาโอกาสและความเปนไปไดในการรวมลงทุนระหวางประเทศไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียนและอาเซียนบวกหนึ่ง  

1.2 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ บทบาท และผลกระทบของกองทุนสําคัญของประเทศสมาชิก
อาเซียน เชน เทมาเส็ก คาซานา เฟลดา ตะบุงฮัจย เพ่ือนํามาปรับใชในการสงเสริมผูประกอบการ
ของไทย 

2. กฎหมายและการบริหาร  
2.1 แนวทางการบริหารจัดการในการนําเขาแรงงานขามชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะ 

สิงคโปร บรูไน และมาเลเซีย 
3. สังคม 

3.1 การศึกษาเชิงนโยบายและหามาตรการแนวทางการบริหารจัดการในการรับมือของประเทศไทย
ดานการแพทยและสาธารณสุขเพ่ือรองรับแรงงานตางดาวท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องเขาสูประเทศ  

4. การศึกษา 
4.1 ศึกษาจุดแข็งและจุดออนของระบบการศึกษาระหวางประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน

อ่ืนเพ่ือแสวงหาโอกาสท่ีจะรวมมือกัน 
 

ผลผลิต 
1. ไดแนวทางการสรางความรวมมือดานการลงทุนระหวางประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน เพ่ือ

เพ่ิมโอกาสทางการคา/การลงทุนในภาคเศรษฐกิจตางๆ รวมถึงการรวมลงทุนในอุตสาหกรรมฮาลาล และ
การเงินอิสลาม 

2. ไดแนวทางการศึกษาเก่ียวกับความเปนมา รูปแบบการดําเนินงาน รวมถึงความสําเร็จ/ความลมเหลว 
ของกองทุนตางๆ ท่ีมีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคม ท้ังในประเทศตนทางในอาเซียนและประเทศ
ปลายทาง ซ่ึงอาจเปนประโยชนตอประเทศไทยในการกําหนดนโยบายเชิงรุกและเชิงรับ 

3. ไดแนวทางการแกปญหาและปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกฎหมาย/กฎระเบียบ และการบริหารจัดการแรงงาน
ขามชาติของสิงคโปร บรูไน และมาเลเซีย ท่ีจะเปนประโยชนตอประเทศไทย ในการนําเขาแรงงานตางดาว  

4. ไดแนวทางเชิงนโยบายและมาตรการตางๆ ในการบริหารจัดการทางดานการแพทยและสาธารณสุข  
เพ่ือรองรับปญหาแรงงานตางดาวในประเทศไทย 

5. เห็นโอกาส/แนวทางความรวมมือทางดานการศึกษาระหวางประเทศไทยกับประเทศอาเซียนอ่ืน ท่ีจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการศึกษาภายในประเทศไทย เพ่ือนําไปสูการยกระดับคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

 

18. การบริหารจัดการการทองเท่ียว 

วัตถุประสงค 
การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูเพ่ือใชในการพัฒนาการทองเท่ียวไทยสูความยั่งยืน สรางสมดุลระหวาง 

การรักษาตนทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมกับการสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเท่ียว ชวยลดความเหลื่อมล้ํา 
กระจายรายไดอยางเปนธรรม โดยอาศัยการสรางกลไกเครือขายการวิจัยตามแนวคิดประชารัฐ รวมท้ังการวิจัย 
การทองเท่ียวเชิงบูรณาการศาสตร ท่ี เก่ียวของ กลไกการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน เพ่ือยกระดับ 
ขีดความสามารถทางการแขงขันของการทองเท่ียวไทยในเวทีระดับนานาชาติ โดยเนนการเชื่อมโยงการทองเท่ียว 
ในบริบทสากล 
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กรอบวิจัย 
1. กรอบการวิจัยเพ่ือสรางกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยการทองเท่ียวสูการนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชน 
ประเด็นวิจัย 

1.1 การเชื่อมโยงผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนในการพัฒนาการทองเท่ียว 
1.2 การจัดการภาคีเครือขายดานการบริหารจัดการงานวิจัยการทองเท่ียวสูการใชประโยชน 
1.3 ระบบสนับสนุนกลไกในการขับเคลื่อนการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน (เชน ระบบสนับสนุน

การตัดสินใจ ฯลฯ  
1.4 โครงสรางการทํางานเชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนการวิจัยไปสูการใชประโยชนในทุกระดับ 

2. กรอบการวิจัยเพ่ือพัฒนาฐานทรัพยากรทางการทองเท่ียวโดยการใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง 
ประเด็นวิจัย 

2.1 การทองเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) 
2.1.1 การค นหากลุ ม ตล าด เป าหมายของ  CBT ในกลุ มนั กท อ ง เ ท่ี ย วช าว ไทย 

และชาวตางประเทศ 
2.1.2 การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินความสุขชุมชนและนักทองเท่ียวในการ

บริหารจัดการ CBT 
2.1.3 กระบวนการการกระจายรายไดจาก CBT สูระบบเศรษฐกิจฐานราก 

2.2 MICE 
2.2.1 การศึกษาศักยภาพและความพรอมของประเทศไทยในการเปน MICE Destination 

(อุตสาหกรรมไทยท่ีโดดเดน และ/หรือไดรับการสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล  
และตามพ้ืนท่ี/จังหวัด ท่ีพรอมเปนจุดหมายการจัดประชุมและแสดงสินคา) 

2.2.2 การจัดการเสนทางเรียนรูเชื่อมโยง Pre/Post Tour สําหรับกลุมผูเขารวมประชุมและ
ผูติดตาม 

2.3 อัตลักษณของฐานทรัพยากรทางการทองเท่ียว 
2.3.1 การสื่อความหมายทางการทองเท่ียว 
2.3.2 การคัดกรองผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว 
2.3.3 การสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมแกผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว 

2.4 การทองเท่ียวในเขตเมือง 
2.4.1 การกําหนดตําแหนงทางการตลาดและการสรางแบรนดใหกับเมือง (City Positioning 

& Branding) 
2.4.2 การออกแบบเมือง การวางผังเมือง และการแบงเขตการใชประโยชนพ้ืนท่ี (City 

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

2.5 การทองเท่ียวเชิงกีฬา 
2.5.1 การคนหาและการวิเคราะหศักยภาพความพรอมของพ้ืนท่ี/บุคลากร/กิจกรรม  

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

2.7 นักทองเท่ียวชาวจีน 
2.7.1 การบริหารจัดการการกระจายตัวของนักทองเท่ียวชาวจีน 
2.7.2 การสรางความเขาใจขามวัฒนธรรม 
2.7.3 การเตรียมการรองรับนักทองเท่ียวชาวจีน 

3. กรอบการวิจัยเพ่ือการจัดการการตลาดการทองเท่ียวบนฐานอัตลักษณและพลวัตการทองเท่ียวโลก 
ประเด็นวิจัย 

3.1 การคนหาและจัดการตลาดนักทองเท่ียวตางประเทศรายไดสูงและคุณภาพสูง 
3.2 การกระจายความเสี่ยงในการพ่ึงพานักทองเท่ียวชาวตางประทศ 
3.3 การตลาด CBT/นักทองเท่ียวชาวไทย/นักทองเท่ียวมุสลิม/องคกร/กลุมแสวงบุญ/กลุมกีฬา 
3.4 การตลาดแบบปากตอปาก (Word of Mouth) 
3.5 การตลาด Event & Festival เพ่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวของประเทศไทย 
3.6 การสรางแบรนดการทองเท่ียวในระดับภูมิภาคอินโดจีนท่ีเชื่อมโยงกับการทองเท่ียวไทย 
3.7 การสรางแบรนดการตลาดท่ีเจาะกลุมนักทองเท่ียวระดับสูง 

4. กรอบการวิจัยเพ่ือพัฒนาทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวสูมาตรฐานดานคุณภาพ 
ประเด็นวิจัย 

4.1 การพัฒนาและเสริมสรางทัศนคติและจิตสํานึกแกภาคีท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว อาทิ 
หนวยงานภาครฐั ผูประกอบการ ชุมชน และเยาวชน 

4.2 ทักษะการบริการ การสื่อสาร และการประชาสัมพันธในพ้ืนท่ีทองเท่ียว อาทิ ผูใหบริการ ผูนํา
และเจาหนาท่ีภาครัฐ 

4.3 อุปสงค และอุปทาน แรงงานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวปญหาและขอเสนอแนะ 
4.4 การพัฒนาผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

5. กรอบการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาการทองเท่ียวเชิงประเด็น  
ประเด็นวิจัย 

5.1 ระบบการประเมินผลกระทบการทองเท่ียว (เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม) 
5.2 มาตรฐานและการจัดการความปลอดภัยในการทองเท่ียว 
5.3 ความสามารถในการรองรับทางการทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียว (Tourism Carrying 

Capacity) 
5.4 Sharing Economy ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
5.5 การประเมินรายไดรั่วไหลทางการทองเท่ียว (Tourism Leakage) 
5.6 ภาษีนักทองเท่ียว (Tourist Taxes) 
5.7 มาตรฐานการบิน 
5.8 แนวทางการจัดเก็บรายไดเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียว 

6. กรอบการวิจัยเพ่ือเช่ือมโยงการทองเท่ียวไทยกับภูมิภาคอ่ืน 
ประเด็นวิจัย 

6.1 การทองเท่ียวแบบจับจายใชสอย (Shopping Tourism) 
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6.2 การทองเท่ียวเชิงการแพทยและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical, Health and Wellness 
Tourism) 

6.3 การเชื่อมโยงวัฒนธรรมดวยการทองเท่ียวในกลุมประชาคมอาเซียน 
6.4 การเชื่อมโยง Logistic การทองเท่ียวระหวางประเทศ (เชน ขอตกลงทางการเดินรถ การบังคับ

ใชกฎหมาย) 
6.5 การเปนจุดหมายปลายทางชวงสุดสัปดาห (Thailand as a Weekend Destination) 

 
ขอบเขตและระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยตองเปนการวิจัยรวมสาขาท่ีเปนแผนงานวิจัย และบูรณาการกับศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยเนน 
วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน ท้ังหนวยงานผูใหทุน ผูใชประโยชนจากงานวิจัย และ
นักวิจัย หรือเปนงานวิจัยท่ีตอยอดและขยายผลจากแผนงานวิจัยมุงเปาดานการบริหารจัดการการทองเท่ียว  
ซ่ึงมีผลกระทบตอการพัฒนาการทองเท่ียวของไทยอยางชัดเจน และเปนงานวิจัยท่ีสามารถแสดงใหเห็นถึง
ประโยชนท่ีชัดเจนตอการพัฒนาการทองเท่ียวในมิติของการลดความเหลื่อมล้ํา กระจายรายไดอยางเปนธรรม
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหรือชุมชนได 
 
ขอบเขตดานพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุน (Area-Based)  

เนนใหการสนับสนุนทุนวิจัยและดําเนินการวิจัยในพ้ืนท่ีทองเท่ียวหลัก ไดแก  
1. เขตพัฒนาการทองเท่ียว 8 เขต  

1.1 เขตพัฒนาการทองเท่ียวอารยธรรมลานนา ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง 
ลําพูน และพะเยา 

1.2 เขตพัฒนาการทองเท่ียวอารธรรมอีสานใต ไดแก จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร  
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

1.3 เขตพัฒนาการทองเท่ียวฝงทะเลตะวันออก (Active Beach) ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตราด 

1.4 เขตพัฒนาการทองเท่ียวฝงทะเลตะวันตก (Royal Coast) ไดแก จังหวัดเพชรบุรี ประจวบ
คีรีขันธ ชุมพร และระนอง 

1.5 เขตพัฒนาการทองเท่ียวอันดามัน ไดแก จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล 
1.6 เขตพัฒนาการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมน้ําเจาพระยาตอนกลาง ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อางทอง สิงหบุรี นนทบุรี และปทุมธานี 
1.7 เขตพัฒนาการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมน้ําโขง ไดแก จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 

และมุกดาหาร 
1.8 เขตพัฒนาการทองเท่ียวมรดกโลกดานวัฒนธรรม ไดแก จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก 

กําแพงเพชร ตาก 
2. พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการทองเท่ียวสูง คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองทองเท่ียวตามแนวทาง

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

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

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

3 เรื่อง 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวสูมาตรฐานดานคุณภาพ อยางนอย 2 เรื่อง 
5. การวิจัยเพ่ือแกไขปญหาการทองเท่ียวเชิงประเด็น อยางนอย 2 เรื่อง 
6. การวิจัยเพ่ือเชื่อมโยงการทองเท่ียวไทยกับภูมิภาคอ่ืน อยางนอย 3 เรื่อง 
หมายเหตุ :  นักวิจัยสามารถเลือกหรือบูรณาการประเด็นวิจัยในแตละกรอบวิจัยได ท้ังนี้ผลการวิจัยตอง 

ตอบวัตถุประสงคของการวิจัย 
 

19. มนุษยศาสตร 

วัตถุประสงค 
1. สรางความรูดานมนุษยศาสตรท่ีเสริมสรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมไทย 
2. สรางความรูดานมนุษยศาสตรท่ีนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
3. สรางสรรควรรณกรรม เพ่ือพัฒนาคนไทยใหมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 
กรอบวิจัย 
1. มนุษยศาสตรเพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองดี 

การนําวรรณกรรม ศิลปะ ความเชื่อ ตํานาน หลักธรรมในศาสนาและคติชน วิถีชีวิตของคนในอดีตและ
สังคมรวมสมัย มาวิเคราะห วิพากษ เพ่ือสังเคราะหใหไดแนวคิด ซ่ึงเอ้ือตอการพัฒนาจิตสํานึกการเปนพลเมืองดี 
โดยอาจใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคนตอไปดวย 
2. มนุษยศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน  

การนําประวัติศาสตร วรรณกรรม ศิลปกรรม ภาษา ปรัชญา ความเชื่อ หลักธรรมในศาสนาและคติชน  
วิถีชีวิต มาวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือใหไดแนวคิด ซ่ึงเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน 
3. การพัฒนาวรรณกรรมสรางสรรค เพ่ือพัฒนาคนไทยท่ีมีความรับผิดชอบ 

การเสนอประเด็นปญหาของสังคมไทยรวมสมัย นํามาวิเคราะหสังเคราะห เพ่ือใหไดแนวคิดและนํามา
สรางวรรณกรรมท่ีสะทอนปญหาและแนวทางแกปญหาดังกลาว เพ่ือสรางคนไทยท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม  
 
ผลผลิต 
1. องคความรูและ/หรือผลผลิตท่ีเปนรูปแบบจากการศึกษากระบวนการดานมนุษยศาสตร ท่ีจะนําไปสู 

การสรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองท่ีดี หรือขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาคน 
2. องคความรูและ/หรือผลผลิตท่ีเปนรูปแบบจากการศึกษากระบวนการดานมนุษยศาสตร ท่ีจะนําไป 

สูการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
3. วรรณกรรมท่ีสะทอนปญหาพรอมแนวทางแกไข ทําใหเกิดการพัฒนาความรับผิดชอบของคนไทยตอสังคม 
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20. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 

วัตถุประสงค  
๑. เพ่ือสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดท่ีมีมาตรฐานทางจิตพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม 

และลักษณะของสถานการณดานจริยธรรม ดานความปลอดภัยและสันติสุข ดานประชาธิปไตย  
ดานครอบครัว และลักษณะการดํารงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใชในการวิจัย คัดเลือก และ
ประเมินบุคคล 

๒. เพ่ือสรางองคความรูเก่ียวกับสาเหตุและผลของจิตและพฤติกรรม จริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข 
การศึกษาจุดกําเนิดของจิตและพฤติกรรมประชาธิปไตย ในครอบครัว โรงเรียน องคการ ชุมชนและสงัคม 
รวมท้ังองคความรูเก่ียวกับสาเหตุและผลของพฤติกรรมครอบครัวไทย และการดํารงชีพตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

๔. เพ่ือสรางและประเมินหลักสูตร ตนแบบแนวทางปฏิบัติกิจกรรมและหรือชุดฝกอบรมพัฒนา และคูมือ
ปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว การพัฒนาศักยภาพและทักษะใหแกพอแม ครูอาจารย 
บุคลากร และผูปฏิบัติงานดานครอบครัว 

 
กรอบวิจัย 
1. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ครอบครัว” 

1.1 การวิจัยเพ่ือสราง ตรวจสอบคุณภาพ และใชประโยชนเครื่องมือวัด และดัชนี ท่ีมีมาตรฐานสูง 
เพ่ือใชในการวิจัยและในโครงการท่ีเก่ียวของกับจิตพฤติกรรมครอบครัว 

1.2 การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูดานตางๆ คือ 
1.2.1 พฤติกรรมของครอบครัวไทย 
1.2.2 เหตุและผลของพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลในครอบครัว 
1.2.3 การสงเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงคของคนในครอบครัว 

1.3 การวิจัยเพ่ือสรางหลักสูตร แนวทางการสรางความเขมแข็ง ตนแบบกิจกรรม ตนแบบชุดฝกอบรม
พัฒนา และคูมือการปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และพัฒนาจิตพฤติกรรม
ของบุคคลในครอบครัว การอบรมเลี่ยงดู การดูแลผูสูงอายุ ครอบครัวพอแมเลี้ยงเดี่ยวของสตรี
เยาวชนท่ีขาดความพรอมในการตั้งครรภและมีบุตร และครอบครัวท่ีมีภาวะพ่ึงพิง เชน ครอบครัว
ท่ีผูสูงอายุและเด็กตองดูแลกันและกัน ครอบครัวท่ีตองดูแลผูปวยท่ีมีอาการทางจิต พฤติกรรม 
และ/หรือ สติปญญา ครอบครัวท่ีมีสมาชิกออกมาเรรอนขอทานเปนอาชีพ รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะใหกับบุคลากรและผูปฏิบัติงานดานครอบครัว  

1.4 การวิจัยเพ่ือประเมินผลโครงการพัฒนาจิตพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว 
2. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “การดํารงชีพอยางพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” 
2.1 การวิจัยเพ่ือสราง ตรวจสอบคุณภาพ และใชประโยชนเครื่องมือวัด และดัชนีทางจิต ดัชนี

พฤติกรรม และหรือ ดัชนีทางสังคมตางๆ ท่ีมีมาตรฐานสูง เพ่ือใชในงานวิจัยและงานพัฒนา 
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2.2 การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูเก่ียวกับ 
2.2.1 จิตพฤติกรรมในการดํารงชีวิตของคนไทยทุกชวงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยเฉพาะเด็กวัยรุน คนไรท่ีพ่ึง เรรอน และบุคคลขอทาน 
2.2.2 แรงจูงใจในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2.3 การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในแตละชวงวัย 
2.2.4 การลดความเปนวัตถุนิยม 

2.3 การวิจัยเพ่ือสรางหลักสูตร ตนแบบกิจกรรม ตนแบบชุดฝกอบรมพัฒนา และคูมือการปฏิบัติ 
ในการพัฒนาบุคคลและชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพสูง เพ่ือพัฒนาจิตพฤติกรรมการดํารงชีพ 
ตามหลักปรัชญาของเเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะในกลุมเด็ก วัยรุน วัยทํางานชวงตน  
กลุมสาขาอาชีพ แรงงานนอกระบบ รวมถึงกลุมบุคคลไรท่ีพ่ึง เรรอน บุคคลขอทาน 

2.4 การวิจัยเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร ตนแบบกิจกรรม ตนแบบชุดฝกอบรมพัฒนา 
และคูมือการปฏิบัติในการพัฒนาจิตพฤติกรรมการดํารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ประชาธิปไตย” 
3.1 การวิจัยเพ่ือสราง ตรวจสอบคุณภาพ และใชประโยชนเครื่องมือวัดและดัชนีท่ีมีมาตรฐานสูง 

เพ่ือใชในการวิจัยและในโครงการ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความเปนประชาธิปไตยในระดับ
บุคคลและกลุมคน เชน ประชาธิปไตยในครอบครัว ในชั้นเรียนและโรงเรียน ในองคการ  
และประชาธิปไตยในชุมชนและสังคม 

3.2 การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูเก่ียวกับ 
3.2.1 จิตพฤติกรรมประชาธิปไตยในแตละชวงชีวิต 
3.2.2 จิตพฤติกรรมการเปนพลเมืองท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
3.2.3 จิตพฤติกรรมการนําเอาหลักการประชาธิปไตยมาใชในชีวิตประจําวัน 
3.2.4 จิตพฤติกรรมประชาธิปไตยในแตละสถาบันทางสังคมและการนําไปใช 

3.3 การวิจัยเพ่ือสรางหลักสูตรตนแบบ กิจกรรมตนแบบ ชุดฝกอบรมพัฒนาและคูมือการปฏิบัติ 
ในการพัฒนาความเปนประชาธิปไตยตั้งแตวัยเด็ก การมีสวนรวมในการตรวจสอบ และปองกัน
แกไขการทุจริต คอรรัปชั่น และประพฤติมิชอบในระดับตางๆ รวมถึงการใชสิทธิและเสรีภาพท่ี
เหมาะสม อาทิ การใชสิทธิเลือกตั้ง การแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
ชุมชน และการเมืองในระดับฐานราก 

3.4 การวิจัยเพ่ือประเมินผลโครงการพัฒนาจิตพฤติกรรมประชาธิปไตย พัฒนาคุณภาพชีวิต 
และพัฒนาประชาสังคมประชาธิปไตยเพ่ือการปรับปรุงโครงการใหเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ 

4. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ความปลอดภัยและสันติสุข” 
4.1 การวิจัยเพ่ือสราง ตรวจสอบคุณภาพ และใชประโยชนเครื่องมือวัดและดัชนีท่ีมีมาตรฐานสูง

ทางดานพฤติกรรมศาสตรสําหรับใชในงานวิจัยและงานพัฒนาเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัย 
ในชีวิต ทรัพยสินและความสงบสุขของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะประเด็นความม่ันคงในเขต
พ้ืนท่ีชายแดน การดําเนินชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามวิถีอาเซียน 

4.2 การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูเก่ียวกับ 
4.2.1 ความปลอดภัยในภาวะวิกฤต เชน ภาวะสูญเสียสิ่งท่ีรักหรือผิดหวัง การประสบภัย

พิบัติตางๆ การอยูในสถานการณความขัดแยง การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
และหลากหลายเชื้อชาติ 
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4.2.2 การอยูรวมกันอยางสันติสุขและการแกปญหาหรือวิธีแกไขความขัดแยงอยางสันติวิธี 
เชน 
4.2.2.1 สถานการณถูกคุกคามดวยความรุนแรงแบบตางๆ ท้ังทางเพศ ทางกาย 

ทางวาจา เด็ก สตรี ผูออนแอ ในพ้ืนท่ีตางๆ สถานการณตางๆ ควรมี
พฤติกรรมอยางไรในการเผชิญกับความรุนแรงดวยความปลอดภัย และ 
ผูท่ีแข็งแรง (เพียงพอท่ีจะใชความรุนแรงเขาตอบโต) ควรจะเผชิญกับ 
การคุกคามอยางไรโดยไมใชความรุนแรง 

4.2.2.2 ความรุนแรงของสื่อท่ีพยายามครอบงําใหผูบริโภคอยูใตอํานาจการชักจูง 
และสรางความเชื่อตางๆ 

4.3 การวิจัยเพ่ือสราง รวมท้ังการนําไปทดลองใช และตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรตนแบบกิจกรรม 
ตนแบบชุดฝกอบรมพัฒนาและคูมือการปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางความปลอดภัยแกตนเองและสังคม
ในประชาชนไทยท่ีเปนกลุมเปาหมายตางๆ เชน กรณีเผชิญภัยพิบัติทุกรูปแบบ การขับข่ีอยาง
ปลอดภัยของวัยรุนและวัยอ่ืนๆ การบริโภคอยางปลอดภัย การคบเพ่ือนอยางปลอดภัย  
การหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทและ/หรือการใชความรุนแรงและสามารถแกปญหาดวยสันติวิธี 
รวมถึงการสรางชุมชนตนแบบในการดําเนินชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามวิถี
อาเซียน ท้ังเขตชุมชนเมือง กลุมพาณิชยและบริการ กลุมอุตสาหกรรม ชุมชนชนบท และชุมชน
ชาวประมง 

4.4 การวิจัยเ พ่ือประเมินประสิทธิผลของโครงการพัฒนาบุคลากรและสภาวะเ พ่ือ เ พ่ิม 
ความปลอดภัยทางดานตางๆ และ/หรือโครงการสรางความม่ันคงและสงบสุขในกลุมคน
ประเภทตางๆ ในสถานการณตางๆ 

5. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “จริยธรรม” 
5.1 การวิจัยเพ่ือสราง ตรวจสอบคุณภาพ และใชประโยชนเครื่องมือวัด และดัชนีทางจิต ดัชนี

พฤติกรรม และ/หรือ ดัชนีทางสังคมตางๆ ท่ีมีมาตรฐานสูง เพ่ือใชในงานวิจัยและงานพัฒนา
จริยธรรม 

5.2 การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูในมิติตาง ๆ ไดแก 
5.2.1 จริยธรรม และพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคลในแตละชวงวัย เชน การวิจัย 

และพัฒนาคุณลักษณะจิตใฝรูในวัยเด็กปฐมวัย การปลูกฝงจิตสํานึกความมีวินัย 
ในตนเองของเด็กปฐมวัย ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของวยัรุนไทยตอการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาแนวทางจัดการปญหาอันเกิดจากการ
รวมกลุมของวัยรุน 

5.2.2 จริยธรรมในครอบครัว องคการ และในสังคม เชน การสรางความเขมแข็งของ
เยาวชนใหรักชาติ สืบสานวัฒนธรรมไทย 

5.2.3 จริยธรรมเก่ียวกับการทํางานในกลุมสาขาอาชีพตาง ๆ เชน การใชละครหรือรายการ
โทรทัศนเพ่ือพัฒนาจิตใจของคนในสังคมไทย 

5.3 การวิจัยเพ่ือสรางและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร เครื่องมือ กระบวนการการขัดเกลาทางสังคม
แกประชาชนไทยในทุกชวงวัยเพ่ือเสริมสรางวินัยตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

5.4 การวิจัยการสื่อสารสาธารณะเพ่ือเสริมสรางวินัยในทุกชวงวัยของประชากรไทย 
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ผลผลิต  
1. ไดเครื่องมือวัดท่ีมีมาตรฐานสูง เพ่ือใชวัดจิตพฤติกรรมของบุคคล ในดานจริยธรรม ความปลอดภัย 

และสันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และการดํารงชีพตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง  
และลักษณะของสถานการณในครอบครัว หัองเรียน โรงเรียน องคการ ชุมชนและสังคม และไดผลการใช
ประโยชนเครื่องมือวัดในการจําแนก และหรือ ประเมินเพ่ือการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมของบุคคล  
ในดานจริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และการดํารงชีพตามหลักปรัชญา
ชองเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ไดองคความรูใหมเก่ียวกับการตอบคําถามสําคัญวา จะตองพัฒนาจิตพฤติกรรมท่ีสาเหตุอะไรบาง และ 
มีวิธีการพัฒนาสาเหตุแตละประการอยางมีประสิทธิผลสูงอยางไรบาง เพ่ือใชในการพัฒนาจิตพฤติกรรม
ของบุคคลในดานจริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และการดํารงชีพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีหลักวิชาการข้ันสูง เหมาะสมท่ีจะใชในการพัฒนาคนและสังคมไทย 

3. ไดชุดฝกอบรม หลักสูตร วิชา วิธีปฏิบัติ รูปแบบการดําเนินการ และไดผลการประเมินคุณภาพ  
และประสิทธิผลของชุดฝกอบรม หลักสูตร วิชา วิธีปฏิบัติ รูปแบบการดําเนินการในการฝกอบรมพัฒนาจิต
พฤติกรรมของบุคคลในองคการท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาจิตพฤติกรรม
ของบุคคลในดานจริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และการดํารงชีพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอไป 

 
ท้ังนี้มีขอกําหนดแนวทางการพิจารณาขอเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยท่ีมี

ลักษณะดังตอไปนี้กอนเปนอันดับแรก ประเด็นท่ีตามมามีความสําคัญมาก ผูเสนอโครงการตองอาน 
และปฏิบัติตามใหไดมากท่ีสุด 
1. ประเภทการวิจัย (research type) เปนการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม หรือการวิจัยเพ่ือการพัฒนา

จิตพฤติกรรมแบบบูรณาการองคความรูทางวิชาการ ดานพฤติกรรมศาสตร สังคมศาสตร การศึกษา 
จิตวิทยา และสังคมวิทยา มีการประมวลเอกสารท่ีทันสมัยมีมาตรฐาน นําไปกําหนดสมมุติฐานวิจัยท่ีมี 
ตัวแปรมากกวาสองตัว และมีนิยามปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัยชัดเจน ท้ังนี้อาจเปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ หรือการวิจัยผสมวิธี (mixed-method research) แบบการวิจัยเชิงปริมาณท่ีเสริมดวยการวิจัย
เชิงคุณภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนมากข้ึน ท้ังนี้ควรมีการบูรณาการทีมนักวิจัยจากภาคสวนท่ีเก่ียวของกับ
การวิจัยดวย  

ท้ังนี้หากขอเสนอการวิจัยเปนประเภทการวิจัยเพ่ือการพัฒนา  ในการเสนอแผนงานหรือโครงการวิจัย 
อาจเสนอเปนการวิจัยในปท่ี 1 และเสนอเปนการพัฒนาในปตอไป แตการอนุมัติแผนงานหรือโครงการวิจัย
ในปตอไปข้ึนอยูกับผลการวิจัยในปท่ี 1 

2. รูปแบบการวิจัย (research approach) เปนแบบการวิจัยความสัมพันธเปรียบเทียบท่ีมีการควบคุมให
ตอบคําถามวิจัยไดอยางมีความตรงสูง (Validity) หรือแบบการวิจัยเชิงทดลองท่ีมีกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ซ่ึงอาจมีท้ังกลุมควบคุมท่ีมีการจัดกระทํา (Manipulation) ตัวแปรอ่ืนท่ีไมใชตัวแปรอิสระใน 
การวิจัย (Active Control Group) และกลุมควบคุมแบบไมมีการจัดกระทํา (Passive Control Group) 
โดยมีตัวแปรจัดกระทําต้ังแต 2 ตัวแปรข้ึนไป หรือแบบการวิจัยความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีมีปจจัยเชิงเหตุ
หลายดาน และมีตัวแปรประเภทสงผานหรือตัวแปรสื่อ (mediating variables) และ/หรือ ตัวแปรกํากับ 
(moderating variables) ท่ีครอบคลุมตามทฤษฎี  
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3. แบบการวิจัย (research design) และวิธีดําเนินการวิจัย (research method) มีมาตรฐานตามหลัก 
การวิจัย กลาวคือ  

3.1 ดานการออกแบบการเลือกตัวอยางวิจัย ตองมีขนาดใหญแตไมใหญมากจนทําใหเกิดปญหาการ
มีนัยสํา คัญทางสถิติ  (statistical significance) แตขาดนัยสําคัญทางปฏิบัติ  (practical 
significance) และตัวอยางควรไดมาโดยการสุม รวมท้ังมีการจัดตัวอยางเขากลุมแบบสุม 
(random assignment) ในการวิจัยเชิงทดลอง   

3.2 ดานการออกแบบตัวแปรจัดกระทํา ตองสรางเทคโนโลยีใหมเพ่ือการพัฒนา อันมีผลการวิจัย
รองรับสนับสนุนวาเปนประโยชนกับประชากรกลุมเปาหมายในการวิจัย และการออกแบบ 
การสรางเครื่องมือ ตองมีการสรางเครื่องมือวัดใหมหลายชุด และมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานการ
วัดทางจิตมิติ  

3.3 ดานการรวบรวมขอมูล มีการรวบรวมขอมูลเชิงประจักษ ท่ีมีวิธีการดําเนินงานชัดเจนใหได
ขอมูลท่ีมีคุณภาพ และ  

3.4 ดานการวิเคราะหขอมูล ตองมีการตรวจสอบขอมูลวาไมผิดขอตกลงเบื้องตนของสถิติวิเคราะห 
ใชสถิติวิเคราะหข้ันสูงมากกวาหนึ่งวิธี ท่ีสามารถใหผลสรุปตามวัตถุประสงคการวิจัยไดอยาง
ชัดเจน และมีการตีความผลการวิเคราะหขอมูลไดถูกตอง  

4. ผลการวิจัย (research results) ไดผลการวิจัยท่ีเปนประโยชนท้ังดานการเพ่ิมองคความรูใหมทาง
วิชาการ และทางปฏิบัติท่ีประยุกตไดจริง และ/หรือมีผลการวิจัยท่ีนําไปสูการปรับปรุงแนวคิดทฤษฎีอัน
นําไปสูการปฏิบัติแนวใหม โดยอาจนําเสนอผลการวิจัยเพ่ือรับการพิจารณาตรวจสอบจากผูใชประโยชน
จากงานวิจัยและพัฒนา 

 

21. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางกลไกในการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการภัยพิบัติทางดานน้ํา 

ท้ังระดับประเทศ ระดับลุมแมน้ําและระดับพ้ืนท่ีใหเปนเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือกําหนดแนวทางในการฟนฟูระบบนิเวศและแหลงน้ํา รวมท้ังอนุรักษพ้ืนท่ีตนน้ําอยางยั่งยืน  
3. เ พ่ือหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําในดานตางๆ และสนับสนุนวิธีการใชน้ําอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
4. เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนจากระบบขอมูลท่ีมีอยูแลวอยางมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือสงเสริมศักยภาพและประสานความรวมมือของเครือขายภาคประชาชนในระดับตางๆ ใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 
 
ขอบเขตการวิจัย 
1. Area based : มีการดําเนินการในพ้ืนท่ีตัวอยางใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม โดยจะใหความสําคัญสําหรับ

พ้ืนท่ีท่ีมีปญหาดานน้ําและมีความพรอมเพ่ือดําเนินการวิจัย เชน องคความรูและขอมูลพ้ืนฐาน เครือขาย
นักวิจัยและภาคประชาชน (cofounding) เชน ในพ้ืนท่ีลุมน้ําชีบน ฯลฯ 

2. Issue based : ใหมีประเด็นหัวขอวิจัยท่ียังขาดความสมบูรณ ท่ีเก่ียวของกับน้ําโดยจะสนับสนุนท้ังทีมวิจัย
ท่ีมีประสบการณและทีมวิจัยรุนใหม เชน การบริหารจัดการน้ําโดยไมใชโครงสรางนอกเขตชลประทาน 
สมดุลน้ํานอกเขตชลประทาน การใชเทคนิค soft engineering ฯลฯ 
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3. มีการสรุปบทเรียนพ้ืนท่ีท่ีประสบผลสําเร็จ (Best practices) เชน การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีทุงกุลา
รองไห การบริการจัดการน้ําของจังหวัดเพชรบูรณ ฯลฯ 

4. ผลงานวิจัยท่ีไดตองสามารถตอบสนองปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน และ/หรือคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 
เก่ียวกับการบริหารจัดการน้ํา 

5. การดําเนินการศึกษาวิจัย จะตองใหหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสียของทุกภาคท่ีเก่ียวของเขามามี 
สวนรวมดวย 
 

กรอบวิจัย 
1. การวิจัยพ้ืนฐานและตนน้ํา 

1.1 มีผลลัพธของการพยากรณอากาศไมนอยกวา 36 ชั่วโมง รวมท้ังระยะปานกลาง และรายฤดู  
ในรูปแบบของการประมาณปริมาณน้ําฝนและการคาดการณปริมาณน้ําฝน ((Quantitative 
Precipitation Estimated-QPE)/ (Quantitative Precipitatic Forecast:QPF)) ในเชิง พ้ืนท่ี
รายละเอียดสูงโดยใชเทคนิคใหมๆ เชน ทางสถิติเชิงพ้ืนท่ี เทคนิคทางพลวัต เทคนิค 
การบูรณาการขอมูลดวยระบบภูมิสารสนเทศ ฯลฯ  

1.2 การปรับแตงผลลัพธจากแบบจําลองตางๆ (Bias Corrections) 
1.3 การศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวกับ earth system และการพยากรณคลื่นซัดฝงบริเวณน้ําตื้น 
1.4 การวิจัยเรื่องวัฏจักรน้ํา น้ําทา น้ําใตดิน water table ฯลฯ 

2. การบริหารความเส่ียงจากน้ํา 
2.1 การบริหารและจัดการน้ําฝนอยางมีประสิทธิภาพในดานตางๆ  
2.2 การประเมินความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน สิ่งกอสรางท่ีมีผลกระทบตอ

การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี ท้ังกอนเกิด ระหวางเกิด และหลังเกิดภัยธรรมชาติ 
2.3 การจัดทําขอมูลเชิงพ้ืนท่ีในรูปแบบแผนท่ีรายละเอียดสูงของพ้ืนท่ีวิกฤต พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย  

และเตรียมความพรอมในการรับมือความเสี่ยงจากภัยพิบัติดานน้ํา 
2.4 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํานอกเขตชลประทาน 
2.5 การดําเนินการจัดทําแผนเพ่ือบริหารจัดการน้ําแบบยืดหยุน โดยปรับปฏิทินการปลูกพืช 

ใหสอดคลองกับสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงตามปริมาณน้ําตนทุนท่ีมีอยู โดยเฉพาะพ้ืนท่ี 
นอกเขตชลประทาน 

2.6 การบริหารขอมูลเพ่ือใชในการชวยเหลือและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติฯ  
2.7 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําในทุกดาน อาทิเชน อุปโภค บริโภค ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร

และประมง ฯลฯ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และเสริมสรางความม่ันคงดานน้ําให
มากข้ึน 

2.8 การบริหารจัดการน้ําเพ่ือใหเกิดความม่ันคง เชื่อมโยงกับการบริหารงานของภาครัฐ 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

3.1 การสงเสริมศักยภาพเครือขายชุมชนทองถ่ิน  
3.2 การเสริมสรางความรวมมือ ความเขาใจรวมกันในการแกไขปญหาการบริหารจัดการน้ําเชิงพ้ืนท่ี

ดวยตนเอง  
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ผลผลิต 
1. ตัวอยาง ตนแบบท่ีใชปฏิบัติในพ้ืนท่ีวิจัย 
2. ขอเสนอแนะในการขยายตัวอยางตนแบบตามขอ 1 ไปสูพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพแวดลอมคลายคลึงและหนวยงาน

ราชการท่ีเก่ียวของ 
3. ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปสูการปฏิบัติของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
4. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนในทองถ่ิน มีความรูและความเขาใจ รวมท้ังมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการน้ําดานตางๆ ในพ้ืนท่ีตัวอยาง 
 

22. ส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยในลักษณะเชิงบูรณาการแบบมุงเปาฯ รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ินดานสิ่งแวดลอม 

ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ 
2. เพ่ือพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ 

และระบบนิเวศ สําหรับการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพอยางเปนระบบและยั่งยืน 
3. เพ่ือนําองคความรู  เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม เพ่ือนําไปสูการยกระดับความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ีดีใหกับผูบริโภค  
4. เพ่ือลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถคุมครองธํารงรักษาระบบนิเวศ ชนิด

พันธุ แหลงพันธุกรรมไวอยางยั่งยืน 
5. เพ่ือใหทุกภาคสวนเกิดความเขาใจ ตระหนักรู มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 
กรอบวิจัย   

ดานสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ ประกอบดวยเนื้อหาสาระท่ีมีความจําเปน
เรงดวนเพ่ือนําผลการวิจัยไปประยุกตใชประโยชน และการอนุรักษโดยมีกรอบการวิจัยหลักดังนี้   
1. วิจัยเพ่ือพัฒนาส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศอยางย่ังยืน รวมถึงชนิด

พันธุและพันธุกรรมท่ีมีผลตอชุมชนทองถิ่นและชุมชนเมืองเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต  
1.1 วิจัยพ้ืนฐานเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

โดยเฉพาะชนิดพันธุท่ีถูกคุกคาม ฐานทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และการพ่ึงพาอาศัยในระบบ
นิเวศ โดยการวิจัยเนนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน 

1.2 วิจัยเพ่ือการจัดตั้ง พัฒนา และอนุรักษพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑล (Biosphere Conservation) 
1.3 วิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือการใชประโยชน การอนุรักษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนา

คุณคาความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนในระดับพ้ืนท่ี ทองถ่ิน และชุมชน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงถายทอดและแลกเปลี่ยนองคความรูในระดับพ้ืนท่ี  

1.4 วิจัยพัฒนาและตอยอดองคความรูดานสิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ินโดยเชื่อมโยง 
ฐานทรัพยากรในระดับพ้ืนท่ีและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน อาทิ เยาวชน ชุมชน โรงเรียน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โครงการในพระราชดําริ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1.5 วิจัยเพ่ือสงเสริมและพัฒนาชุมชนรอบพ้ืนท่ีปา เพ่ือใหมีสวนรวมในการคุมครองดูแลรักษาปา 
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2 วิจัยเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบ กระบวนการปองกันและแกไขปญหามลพิษส่ิงแวดลอมและระบบ
นิเวศ 

2.1 วิจัยเพ่ือพัฒนาและสงเสริมการใชหวงโซอุปทานในการผลิต การจัดการมลพิษ รวมท้ังการใช
ระบบ และผลิตภัณฑชีวภาพเพ่ือบําบัดมลพิษจากกิจกรรมภาคเกษตร อุตสาหกรรมและชุมชน 
หรือภาคบริการ 

2.2 วิจัยเพ่ือการฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศท่ีอยู ข้ันวิกฤตและในพ้ืนท่ีวิกฤต เชน  
แหลงน้ําท่ีเสื่อมโทรม และพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากการรั่วไหลของน้ํามัน (Oil spill)  
เหมืองแร พ้ืนท่ีดินเค็ม และพ้ืนท่ีปนเปอนมลพิษ  

2.3 วิจัยดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปองกันการเกิดมลพิษและบําบัดมลพิษ รวมท้ังการนํา
ผลวจิัยไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ  
3.1 วิจัยเสริมสรางสมรรถนะในการอนุรักษ การใชประโยชนและการแบงปนผลประโยชนจาก

ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
3.2 วิจัยเพ่ือสรางฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ีของระบบนิเวศระดับทองถ่ิน พ้ืนท่ีสงวน

ชีวมณฑล และเชื่อมโยงจนถึงระดับภูมิภาค 
3.3 วิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูบริโภค โดยการสงเสริมบทบาทการทํางานเชิงรุกของเยาวชน

และสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
3.4 วิจัยดานกฎ ระเบียบ ขอกฎหมายและแนวทางท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 
3.5 วิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือถายทอดองคความรูในการสรางจิตสํานึกและความตระหนักเพ่ือให

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา เพ่ือไปสูการบริโภคท่ียั่งยืน 

3.6 วิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ 
ท่ีสอดคลองและเชื่อมโยงในประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน 

4 วิจัยเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายดานส่ิงแวดลอม 
4.1 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ

ประเทศ การลดขยะท่ีตนทาง การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะ 
4.2 การจัดการมลพิษทางน้ําในพ้ืนท่ีวิกฤต การนําน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลวมาใชประโยชน 

เทคโนโลยีบําบัดน้ําเสียแบบติดกับท่ีหรือกลุมอาคาร 
 
ผลผลิต  
1. ผลการวิจัยรวบรวมองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบ

นิเวศความหลากหลายทางชีวภาพในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ทุกระดับเพ่ือ
ถายทอดสูประชาชน 

2. หนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการ
พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ 

3. ฐานขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสถานการณสิ่งแวดลอมของประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน 

4. กฎ ระเบียบ ขอกฎหมายและแนวทางท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
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23. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยในลักษณะเชิงบูรณาการแบบมุงเปาฯ รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ินดานการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2. เพ่ือศึกษาสาเหตุ การเปลี่ยนแปลง การปองกัน ผลกระทบ รวมท้ังการลดผลกระทบ และการปรับตัว 

ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางครบวงจร โดยใหความสําคัญตอพ้ืนท่ีเปราะบาง การเกษตร 
ทรัพยากร ธรรมชาติ และวิถีดํารงชีวิตของชุมชน 

3. เพ่ือพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหาร 
พลังงาน และทรัพยากร รวมท้ังการปองกันภัยพิบัติธรรมชาติ และอุบัติเหตุอยางทันเหตุการณ 
และมีประสิทธิภาพ  

4. เพ่ือศึกษาวิธีการและแนวทางในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพ่ือรองรับเปาหมายภายใตนโยบาย
ของประเทศ และมุงสูสังคมคารบอนต่ํา  

5. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยโดยรวมมือกับองคกรนานาชาติ  
 
กรอบวิจัย  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมการวิจัยเก่ียวกับสาเหตุและผลกระทบของกระบวนการ
ปองกันและแกไขท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย โดยเนนเรื่องสําคัญและจําเปนตองแกปญหาอยางเรงดวน 
ซ่ึงแบงออกไดเปน 4 กรอบการวิจัยหลักดังนี้    
1. พัฒนาเครื่องมือ ระบบ กลไก และแบบจําลองท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate change modeling) เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจระดับนโยบาย  
1.1 วิจัยและพัฒนาแบบจําลองการคาดการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับพ้ืนท่ี 

ระดับประเทศ หรือระดับภูมิภาค ซ่ึงอาจเปนการยอสวนจากแบบจําลองในระดับโลก 
1.2 วิจัยและพัฒนาแบบจําลองและกลไกผลกระทบดานสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

และเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
1.3 วิจัยและพัฒนาระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) และแบบจําลองทางคณิตศาสตร สําหรับ

ประเมินความเปราะบางหรือความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอระบบผลผลิต
ข้ันพ้ืนฐาน (Primary production) หรือระบบนิเวศ 

1.4 วิจัยเพ่ือสนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลดานการปลอยและการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ 
เ พ่ือบริหารจัดการและจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศ (Greenhouse Gas 
Inventory) และฐานขอมูลดานการเก็บกักกาซเรือนกระจก 

1.5 การปองกันและแกไขปญหามลพิษจากหมอกควันและไฟปา การพัฒนาแบบจําลอง 
การเคลื่อนยายมลพิษ 

2. การลดและการเก็บกักกาซเรือนกระจกจากภาคสวนตางๆ  
2.1 วิจัยและพัฒนาการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมดานการเกษตร การปาไม 

อุตสาหกรรม ขนสง พลังงาน และการจัดการของเสีย 
2.2 วิจัยและพัฒนาการเก็บกักคารบอนโดยกระบวนการทางชีวภาพในภาคทะเล ชายฝง แหลงน้ําจืด 

การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน ปาไม และกระบวนการทางจุลชีววิทยา 
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3. การปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change adaptation)  
3.1 วิจัยผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอสุขภาพและอนามัยของคนและสัตว อาทิ  

การระบาดของศัตรูพืช/สัตว  รวมถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบลดความเครียดของสัตว  
ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว  

3.2 วิจัยเพ่ือสรางการปรับตัวในภาคการเกษตรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
โดยเฉพาะปจจัยพ้ืนฐานการผลิต กระบวนการผลิตทางการเกษตร การเก็บเก่ียว เชน การวิจัย
ชนิดของพันธุพืชชนิดใหมท่ีทนตออุณหภูมิบรรยากาศท่ีสูงข้ึน ทนความแหงแลง น้ํามาก ฤดูการ
เจริญท่ีสั้นลง รวมท้ังการวิจัยท่ีเก่ียวกับความเชื่อมโยงในภาคเกษตรและภาคท่ีเก่ียวของ   

3.3 วิจัยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอระบบนิเวศท่ีมีความเปราะบาง รวมท้ัง
ระบบนิเวศน้ําจืด ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง  

3.4 วิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบและแนวทางการทองเท่ียวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษท่ีสอดคลองกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีเหมาะสมในระดับพ้ืนท่ี 

4. วิจัยการจัดการองคความรูและสรางความตระหนักท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4.1 วิจัยท่ีสนับสนุนการวางผังเมือง การวางแผนชุมชน การตั้งถ่ินฐาน การใชประโยชนท่ีดิน รวมท้ัง

การอยูอาศัย การออกแบบอาคารและการใชวัตถุกอสรางท่ีสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ   

4.2 วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการถายทอดองคความรูสรางจิตสํานึกและความตระหนัก  
แกชุมชน โดยเนนเยาวชนและสตรีเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการ  
การรับมือและบรรเทาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมหรือเปนสังคมคารบอนต่ํา และสามารถปรับวิถีชีวิตใหสอดคลองกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.3 วิจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียน  
และสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น 

4.4 สนับสนุนการรวมวิจัยกับองคกรนานาชาติ ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
ผลผลิต  
1. ผลการวิจัยท่ีเตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน สามารถนําไป

ใชประโยชนในการสนับสนุนการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติและแกปญหาอยาง
มีประสิทธิภาพ  

2. นําผลการวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ การแกไข
ผลกระทบ การรับมือ บรรเทา การปองกันและปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติตางๆ 
แบบบูรณาการท้ังระดับประเทศและรวมท้ังเปนขอมูลประกอบในการเจรจาหรือประชุมนานาชาติ 
ไดผลอยางมีประสิทธิภาพ   
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24. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยในลักษณะเชิงบูรณาการแบบมุงเปาฯ รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ินดาน 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. เพ่ือใหเกิดการอนุรักษและใชประโยชนอยางชาญฉลาดบนฐานขอมูลระดับประเทศท่ีเปนปจจุบัน  

เพ่ือนําไปสูการพัฒนาตอยอดในดานตางๆ ท้ังในเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
3. เพ่ือใหการบริหารการวิจัยดานการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพเปนไปอยาง 

มีประสิทธิภาพ สามารถสรางงานวิจัยท่ีจะเปนประโยชนโดยตรงตอการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพท้ัง 
ในระดับชุมชน ระดับวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) ระดับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 
(Small and Medium Enterprise, SME) จนถึงระดับอุตสาหกรรมของประเทศ 

 
กรอบวิจัย  
1. วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรมชนิดใหมในทุกระดับ 

โดยคํานึงถึงความย่ังยืนของทรัพยากรชีวภาพในธรรมชาติ  
1.1 วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือพัฒนาเปนธุรกิจใหมหรือธุรกิจแนวใหมบนฐาน 

การอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
1.2 วิจัยการใชความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรมท่ีเปน 

การสรางหรือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันหรือสรางความไดเปรียบเชิงธุรกิจ 
1.3 วิจัยเพ่ือพัฒนากลุมธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีศักยภาพของประเทศ ตลอดจน

การเพ่ิมมูลคาของชีวมวลทองถ่ินในเชิงพาณิชย การสกัดสารเพ่ือนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 
และสามารถพัฒนาเพ่ือการแขงขันในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ  

2. วิจัยดานการตลาด และการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีผลิตจากความหลากหลายทางชีวภาพ 
และทรัพยากรในชุมชน/ทองถิ่น   

2.1 วิจัยมูลคาทางเศรษฐกิจ ทิศทางและรูปแบบการตลาด และพัฒนาความเปนไปไดทางธุรกิจบน
พ้ืนฐานการอนุรักษและการพัฒนาอยางยั่งยืน 

2.2 วิจัยทรัพยากรชีวภาพท่ีมีศักยภาพและ/หรือเปนความตองการของตลาด และพัฒนาเพ่ือ 
การแขงขันในระดับนานาชาติ   

3. วิจัยโดยใชความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
3.1 วิจัยสรางคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนท่ีท้ังระบบ ท่ีสามารถพัฒนาเปนแหลง

ทองเ ท่ียวเชิงนิ เวศ เชน ชนิดพันธุ เฉพาะถ่ิน ปรากฏการณทางธรรมชาติ ท่ี เ กิดจาก 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  

3.2 วิจัยใหเกิดการสรางระบบการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุงเนนสงเสริมการทอง
เท่ียวเชิงนิเวศ รวมถึงมีการจัดทําสื่อตางๆ 

4. วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และลดตนทุนของเทคนิควิธีการเก็บรักษาสายพันธุท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ 
4.1 วิจัยเพ่ือพัฒนา เพ่ิมอายุการเก็บรักษาใหยาวและ/หรือใหมีเปอรเซ็นตการมีชีวิตสูง ใชพ้ืนท่ี 

การเก็บรักษานอย ลดตนทุน และคงคุณภาพท่ีตองการ  
4.2 พัฒนาสายพันธุและการผลิตของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เพ่ือมุงสูการลดตนทุน 
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5. วิจัยเพ่ือการสรางระบบและฐานขอมูลสารสนเทศเชิงเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ  
และการจัดการองคความรูท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Economy) ของประเทศ  

5.1 วิจัยในทุกระดับการผลิตตั้งแตระดับชุมชน วิสาหกิจขนาดยอยถึงกลาง และระดับ อุตสาหกรรม 
เพ่ือเปนแหลงขอมูลท่ีสามารถเปนท่ีพ่ึงพิงและประกอบการตัดสินใจของภาครัฐ และ ภาคธุรกิจ 
ในดานการคา การลงทุน ในธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity-based 
Business) ของไทย   

5.2 วิจัยธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเก่ียวของกับกลุมประเทศในประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community, AC) และนานาชาติ  

6. วิจัยเพ่ือสราง/พัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบ ขอกฎหมาย กฎเกณฑ ขอกําหนด 
ระเบียบ และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใหความสําคัญกับกลุมประเทศใน
ประชาคมอาเซียน และประเทศคูคาท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ  
วิจัยท่ีเก่ียวของกับการคา การลงทุน การรวมทุน และ การสรางธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

ของกลุมประเทศในประชาคมอาเซียน และประเทศคูคาท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ 
 
ผลผลิต  
1. วิธีการและผลวิจัยเพ่ือสรางหรือพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแขงขันหรือสรางความไดเปรียบ  

เพ่ือคนหากลุมธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยท่ีมีศักยภาพและสามารถพัฒนา
เพ่ือการแขงขันในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ 

2. วิธีการและผลวิจัยดานการตลาด และการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีผลิตจากความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและทรัพยากรในทองถ่ินในกลุมธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีศักยภาพ 
และสามารถพัฒนาเพ่ือการแขงขันในระดับนานาชาติ  

3. วิธีการและผลวิจัยดานการพัฒนาคุณภาพและลดตนทุนของเทคนิควิธีการเก็บรักษาสายพันธุ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และสารพันธุกรรม  

4. ไดระบบฐานขอมูลสารสนเทศเชิงเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังการจัดการองคความรู
ท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Economy) และการทองเท่ียวเชิงนิเวศของประเทศ  

5. ไดงานวิจัยดานกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการคา การลงทุน การรวมทุน และการสราง 
กลุมธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียน  

 
หมายเหตุ:  ปงบประมาณ 2560 – 2561 กรอบการวิจัยฯ ใหความสําคัญเรื่องการเก็บรักษาสายพันธุและ/

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

ภูมิปญญาทองถ่ิน เชน ขาวหมาก กระแช ปลาสม ปลารา ผักดอง ถ่ัวเนา เตาเจี้ยว และ
ซีอ๊ิว เปนตน 
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25. การสรางสรรควิชาการงานศิลป 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางสรรคศิลปกรรมเชิงวิชาการ  
2. เพ่ือพัฒนาองคความรูทางศิลปกรรมท่ียั่งยืน 
3. เพ่ือสรางสุนทรียรสทางศิลปกรรม 
 
กรอบวิจัย 
การสรางสรรคศิลปกรรมเชิงวิชาการ เพ่ือพัฒนาองคความรูท่ีย่ังยืนและสุนทรียรส 

การวิจัยเพ่ือสรางสรรคงานศิลปกรรมเชิงวิชาการสาขาตางๆ ดังนี้ 
๑. สาขานาฏยศิลป หมายถึง ศิลปะการแสดงในรูปแบบตางๆ ท่ีมีความคิดสรางสรรคและ

จินตนาการ  
๒. สาขาดุริยางคศิลป หมายถึง ศิลปะการดนตรีในรูปแบบตางๆ ท่ีมีความคิดสรางสรรคและ

จินตนาการ 
๓. สาขาทัศนศิลป หมายถึง ผลงานทางศิลปะท่ีมีความคิดสรางสรรคและจินตนาการ รวมถึง 

งานหัตถศิลป 
 
ผลผลิต 
1. ผลงานศิลปกรรมสรางสรรค 
2. องคความรูอธิบายกระบวนการสรางสรรคงานศิลปกรรม 
3. การเผยแพรผลงานศิลปกรรม ในรปูแบบผลงานแสดง หรืองานนิทรรศการ 
4. เอกสารรูปแบบตางๆ เพ่ือเผยแพรองคความรูอธิบายกระบวนการสรางสรรคงานศิลปกรรม 
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แผนงานการสงเสริมและสนับสนนุการวิจยัพืน้ฐาน  
การวจิัยเชงินโยบาย  

และการประยกุตใชประโยชนเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม 
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1. เทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมดานวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี 

วัตถุประสงค 
เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ เพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพ ลดตนทุนของกระบวนการผลิตในดานตางๆ ดังนี้ 

1. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือผลิตวัสดุนาโนดวยเทคนิคตางๆ  
2. การใชวัสดุนาโนหรือนาโนเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ เพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพ ลดตนทุน 

ของกระบวนการการผลิตในดานตางๆ โดยเฉพาะดานการเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรม พลังงาน 
สุขภาพและการแพทย การจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม การรักษาความม่ันคงและการปองกันประเทศ 

3. การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการผลิตและ/หรือการวิเคราะหวัสดุนาโน 
4. การศึกษาและการจัดการขอมูลดานความปลอดภัยและผลกระทบของวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี  
 
กรอบวิจัย   
1. การวิจัยและพัฒนาการผลิตวัสดุนาโนพ้ืนฐานดวยเทคนิคตางๆ เชน ทางเคมี ฟสิกส หรือชีวภาพ  

ซ่ึงรวมถึงการศึกษาคุณสมบัติใหมของวัสดุนาโน 
2. การใชวัสดุนาโนหรือนาโนเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ เพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพ ลดตนทุน

ของกระบวนการการผลิตในดานตางๆ  
2.1 การวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพ่ือใชในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เชน การเคลือบ

ผิวผลไม การเคลือบฟลมบรรจุภัณฑทางการเกษตร การวิจัยและพัฒนาปุย การแปรรูปสินคา
เกษตร การถนอมอาหาร การฆาเชื้อในอุตสาหกรรม ชุดตรวจวัดเชื้อในอุตสาหกรรมอาหาร
และการบําบัดมลพิษในอุตสาหกรรมเกษตร 

2.2 การวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพ่ือใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชน 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 เพ่ือสุขภาพและการแพทย 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 การวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑเสริมสุขภาพและความงาม 
เชน การวิจัยและพัฒนาสารชีวภาพ เพ่ือใชเปนองคประกอบในผลิตภัณฑอาหารเสริม  
และเครื่องสําอาง รวมท้ังการวิจัยและพัฒนาสูตรตํารับ  

2.6 การวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยี ท่ีปลอดภัยเพ่ือลดมลภาวะและปรับปรุงคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ไดแก น้ําสําหรับบริโภค อุปโภค การบําบัดน้ําเสีย การกําจัดมลพิษในดิน น้ํา  
และอากาศ  

2.7 การวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยี เ พ่ือความปลอดภัยของทหาร  เชน  ชุดทหาร  
วัสดุและอุปกรณทางทหาร  
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3. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ โดยเฉพาะ 
3.1 การผลิตและพัฒนาเครื่องมือสําหรับผลิตวัสดุนาโน และอุปกรณในหองปฏิบัติการและระดับ

อุตสาหกรรม  
3.2 การพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมสําหรับวิเคราะหวัสดุนาโน 

4. การศึกษาและการจัดการขอมูลดานความปลอดภัยและผลกระทบของวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี 
เชน ผลกระทบทางกายภาพ เคมี ชีววิทยาตอสุขภาพมนุษยและสัตว พืช ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอม 

 
หมายเหตุ เทคโนโลยีในกรอบการวิจัยนี้จะไมครอบคลุมงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับขาว มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน 

ออยและน้ําตาล ยางพารา สมุนไพรไทย รวมท้ังกรอบวิจัยมุงเปาอ่ืนๆ ของ คอบช. ในปงบประมาณ 
2560-2561 

 
ผลผลิต 
1. ไดเทคนิค/แนวทาง/วิธีการผลิต วัสดุนาโนพ้ืนฐานและตนแบบเครื่องมือ-อุปกรณ เพ่ือนําไปประยุกตใช

งานดานตางๆ ไดแก การใชวัสดุนาโนหรือนาโนเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
คุณภาพ ลดตนทุนของกระบวนการผลิตในดานตางๆ โดยเฉพาะดานการเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรม 
พลังงาน สุขภาพและการแพทย การจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม การรักษาความม่ันคงและการปองกัน
ประเทศ 

2. ไดบุคลากรดานนาโนเทคโนโลยีท่ีสามารถพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือ และดูแลรักษาเครื่องมือ  
และบุคลากรใหมีความเขาใจ เก่ียวกับการใชวัสดุนาโน และวิธีการใชนาโนเทคโนโลยีและดูแลรักษาความ
ปลอดภัยอยางเหมาะสม 

3. ไดองคความรูดานผลกระทบและความปลอดภัยของวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี ท้ังดานกายภาพ เคมี 
นิเวศวิทยาของสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

4. ไดทรัพยสินทางปญญารวมกันระหวางนักวิจัย และ วช. 
 

2. ผลกระทบการใชแรใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหสามารถจัดการสถานการณการนําเขาแรใยหินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือไดขอมูล/องคความรู มาตรฐานและกลยุทธการลดความเสี่ยงผลกระทบตอสุขภาพในชวงเปลี่ยนผาน

ในดานการปองกันระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ตอผูไดรับผลกระทบอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหไดเทคโนโลยีใหมในการผลิตดวยวัตถุดิบอ่ืนแทนแรใยหิน 
4. เพ่ือใหไดผลิตภัณฑใหมมาทดแทนผลิตภัณฑท่ีมีแรใยหิน 
 
กรอบวิจัย 
1. การวิจัยสถานการณการนําเขาและการใชแรใยหินและผลิตภัณฑท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (Asbestos 

containing material, ACM) และผลกระทบของสถานการณ เพ่ือหาแนวทางการจัดการสถานการณ
ดังกลาวใหดีข้ึน รวมท้ังศึกษาระบบการนําเขาและมูลคาของแรใยหิน และสาเหตุท่ียังคงมีการใชแรใยหินอยู 

2. การศึกษาขนาดและขอบเขตของปญหาดานพฤติกรรมและสิ่งแวดลอม เพ่ือหากลยุทธในการลดความเสี่ยง
ท่ีมีผลตอสุขภาพในชวงเปลี่ยนผานในดานการปองกันระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ผูไดรับ
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ผลกระทบจากแรใยหินในบริบทตางๆ เชน ผลิต ซอมแซม รื้อถอน ทุบทําลาย ท้ิง และฝงกลบ อยางมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 ผูประกอบการ  
2.2 คนงาน 
2.3 ผูบริโภค 

3. การวิจัยใหไดเทคโนโลยีใหมในการผลิตดวยวัตถุดิบอ่ืน เพ่ือใชทดแทนแรใยหิน โดยวัสดุท่ีใชทดแทนตอง
ไมมีผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

3.1 การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการผลิตใหมสําหรับผลิตภัณฑ 
ท่ีใชวัตถุดิบอ่ืนเปนสวนประกอบแทนแรใยหิน 

3.2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑท้ัง ๕ ประเภท ไดแก กระเบื้องยางปูพ้ืน กระเบื้องแผนเรียบ  
ทอน้ําซีเมนตใยหิน ผาเบรกและคลัทซ กระเบื้องมุงหลังคา ท่ีไมมีสวนผสมของแรใยหิน หรือ
การวิจัยและพัฒนาใยสังเคราะหใหมีคุณสมบัติแทนแรใยหิน เปนตน 

3.3 การวิจัยวัสดุเพ่ือทดแทนการใชแรใยหินในผลิตภัณฑตางๆ 
4. การวิจัยใหไดผลิตภัณฑใหม เพ่ือมาทดแทนผลิตภัณฑท่ีมีแรใยหิน โดยเฉพาะการใชวัสดุท่ีมีอยูใน 

ประเทศไทย 
5. การวิจัยวิธีการจัดการและกําจัดกากของเสียท่ีมีแรใยหินปนเปอน มาตรการทางกฎหมายและอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการกําจัดกากของเสียปลอดภัยตอสุขภาพของตนเองและชุมชน รวมท้ังสิ่งแวดลอม 
6. การวิจัยใหไดมาตรการการสรางแรงจูงใจสําหรับผูผลิตในการผลิตผลิตภัณฑท่ีปราศจากแรใยหิน  

และผูบริโภคใหใชผลิตภัณฑปราศจากแรใยหิน 
7. การศึกษาสถานการณโรงงานท่ีมีการใชวัสดุแรใยหิน เชน ฉนวนความรอน 
8. การพัฒนาวิธีการและเครื่องมือวัดแรใยหินท่ีเจือปนในอากาศอยางงาย 
 
ผลผลิต 
1. ไดองคความรูทางวิชาการท่ีสามารถนํามากําหนดมาตรการหรือจัดทํามาตรฐานในการปองกันผูไดรับ

ผลกระทบอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ไดเทคโนโลยีใหมในการผลิตท่ีมีศักยภาพ ลดตนทุน 
3. ไดผลิตภัณฑใหมท่ีทดแทนผลิตภัณฑท่ีมีแรใยหิน 
 

3. ผูสูงอายุ และคนพิการ 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและนโยบายท่ีไวตอการตอบสนองตอสถานการณผูสูงอายุ และคนพิการ 
2. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ และคนพิการ   
3. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและสภาพแวดลอม ในบาน ชุมชน และสังคม ท่ีไดมาตรฐาน เอ้ืออํานวย และ

เหมาะสมกับผูสูงอายุ และคนพิการ ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางอิสระ 
4. เพ่ือพัฒนาใหเกิดความม่ันคงในการดําเนินชีวิตท่ีมีความเอ้ืออาทรกันระหวางผูสูงอายุในวัยเดียวกัน 

สมาชิกตางวัยกัน ท้ังในครอบครัวและชุมชน 
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กรอบวิจัย 
1. กรอบวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบกลไกมาตรการและนโยบายท่ีไวตอการตอบสนองตอสถานการณผูสูงอายุ 

และคนพิการ 
1.1 การวิจัยการคุมครองทางสังคม (social protection floor) 

1.1.1 หลักประกันสุขภาพ 
1.1.2 หลักประกันรายได สําหรับผูสูงอายุ และคนพิการ 
1.1.3 สวัสดิการท่ีเหมาะสมสําหรับการปองกันชวยเหลือและคุมครองพิทักษสิทธิ ผูสูงอายุ 

และคนพิการ ท่ีวางงาน 
1.1.4 แนวทางการจัดสวัสดิการและคุมครองผูสูงอายุ และคนพิการ ท่ีไดรับผลกระทบจาก

ภัยพิบัติตางๆ และภัยทางสังคม 
1.1.5 ชุดสิทธิประโยชนท่ีจําเปนและเหมาะสม  
1.1.6 การคุมครองผูสูงอายุในฐานะผูบริโภค และลดปญหาจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก

ธุรกิจ/การบริโภคสมัยใหม   
1.2 การศึกษารูปแบบ/แนวปฏิบัติดานการจัดสวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับสถานการณสังคม

สูงอายุ รวมท้ังคนพิการในสังคมไทย    
1.3 การศึกษานโยบายและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือรับมือกับผลกระทบจากภาวะโลกรอนและ

ภัยพิบัติท่ีมีตอผูสูงอายุ และคนพิการ 
1.4 การวิจัยมาตรการทางการเงิน  และการคลังเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ 

2. กรอบวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของผูสูงอายุ และคนพิการ  
2.1 การวิจัยดาน การสงเสริมการพ่ึงพาตนเองและการเสริมสรางคานิยมและความสามารถท่ีจะให

คุณคากับครอบครัวและสังคม 
2.1.1 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครอบครัวในการทําหนาท่ีดูแลผูสูงอายุโดยเฉพาะ

ผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง  

2.1.2 แนวทาง/กลวิธีในการสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ และคนพิการ ในการรวมกลุม 
ทํากิจกรรมเสริมสรางสุขภาพ และการมีสวนรวมพัฒนาสังคม 

2.1.3 การจัดการและการเขาถึงทรัพยากรท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุ และคนพิการ 
2.1.4 การสงเสริมโอกาสการทํางานในวัยสูงอายุ 

2.2 การวิจัยเพ่ือสงเสริมคุณคา ศักด์ิศรี และศักยภาพของผูสูงอายุ และคนพิการเพ่ือเพ่ิมโอกาส/
ศักยภาพทางสังคมใหผูสูงอายุและลดอคติตอผูสูงวัย ท้ังในกลุมผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตนเองได 
(active aging) กลุมผูสูงอายุท่ีตองการความชวยเหลือ (need a little help) และผูสูงอายุ 
ท่ีชวยตัวเองไมได (need help) รวมท้ังคนพิการเพ่ือใหมีสุขภาพ/คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีโอกาส
ในการทํางานตามศักยภาพและความตองการ ในประเด็น 

2.2.1 การรับรูและเขาถึงสิทธิของตนเองในดานกฎหมาย สุขภาพและสังคม 
2.2.2 การบริการสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพ (ท้ังกายและใจ) และสังคม 
2.2.3 การใหการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ของผูสูงอายุ (life long learning) เพ่ือ

เสริมทักษะ/ความรูเพ่ือการคงไวซ่ึงพฤติพลัง (active ageing)  
2.2.4 การสงเสริมเจตคติและแนวคิดเชิงคุณคาทางศาสนาจริยธรรม วัฒนธรรมและ

ประเพณีท่ีพึงมีในสังคมสูงอายุ 
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2.2.5 การสนับสนุนผูสูงอายุและคนพิการท่ีมีศักยภาพและการขยายโอกาสในการทํางาน 
ใหผูสูงอายุและคนพิการ และการยืดการเกษียณระบบอายุราชการและเอกชน 

2.2.6 การคนหาขอมูลเชิงประจักษ ในกรณีท่ีมีการกระทําความรุนแรงและการทอดท้ิง 
รวมถึงการละเมิดสิทธิตอผูสูงอายุ และคนพิการ โดยใหความสําคัญกับมิติเรื่องเพศ 
(Gender) 

2.2.7 การลดการเลือกปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนตอผูสูงอายุ 
และคนพิการในสังคม 

๓. กรอบวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑและบริการเพ่ือชวยเหลือผูสูงอายุ และคนพิการ 
3.1 การวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและสภาพแวดลอม ในบาน ชุมชน และสังคม ท่ีไดมาตรฐาน 

เอ้ืออํานวย เหมาะสมกับผูสูงอายุ และคนพิการ ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางอิสระ 
3.2 การวิจัยดานผลิตภัณฑและบริการสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ ท่ีสอดคลองกับความตองการ

และบริบทของสังคมไทย ในมิติตอไปนี ้
3.2.1 ผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมและปลอดภัย 
3.2.2 ระบบการเฝาระวังในมิติสุขภาพ และมิติสังคม 
3.2.3 ระบบบริการตลอดจนภูมิสถาปตย ผังเมืองท่ีอํานวยความสะดวกตอประชากร 

ในสังคมสูงวัย 
3.2.4 การพัฒนาบุคลากรดานการดูแลผูสูงอายุ และคนพิการท้ังท่ีเปนทางการ (formal) 

และไมเปนทางการ (informal) 
3.2.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี ท่ีชวยในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ รวมท้ังสื่อ 

ท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชนกับผูสูงอายุ และคนพิการ  
3.2.6 ผลิตภัณฑประกันสุขภาพ 

3.3 ผลกระทบจากการเปดการคาเสรี (effect of free trade agreement) และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ท่ีมีตอประชากร ผลิตภัณฑ การบริการ บุคลากรและการดูแลผูสูงอายุและคนพิการ 

3.4 การศึกษาความตองการและกลไกตลาดในความตองการดานผลิตภัณฑ และบริการท่ีตอบสนอง
สังคมสูงวัย 

4. กรอบวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางใหเกิดความม่ันคงในการดําเนินชีวิตท่ีมีความเอ้ืออาทรกันระหวาง
ผูสูงอายุในวัยเดียวกัน สมาชิกตางวัยกัน ท้ังในครอบครัวและชุมชน 

4.1 การศึกษาสถานการณการเอ้ืออาทรในกลุมผูสูงอายุดวยกัน และผูสูงอายุกับประชากรตางวัย  
4.2 การวิจัยเพ่ือเสนอแนะสภาพปญหาและการลดผลกระทบของผูสูงอายุท่ีอยูตามลําพังหรืออยูกับ

คูสมรส 
4.3 การวิจัยเพ่ือเสนอแนะแนวทางและมาตรการเพ่ือสรางสังคมสําหรับคนทุกวัย (inclusive 

society) 
4.4 การศึกษาผลกระทบดานสังคม ท่ีมีตอกลุมเปาหมายท่ีเปนเพศหญิง ท้ังผูสูงอายุ และคนพิการ 
4.5 การพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือการใหบริการผูสูงอายุ และคนพิการ 
4.6 การศึกษาขอเท็จจริงและผลกระทบในการอยูตามลําพังของผูสูงอายุ 

 
ผลผลิต  
1. ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีสามารถนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ

ผูสูงอายุ และคนพิการ เพ่ือใหเกิดการเก้ือกูล และอยูรวมกันกับคนในวัยตางๆ ไดอยางปกติสุข   
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2. ไดพ้ืนท่ีตนแบบกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก หรือผลิตภัณฑเสริม (adjunct) โครงสรางทางกายภาพ 
ท่ีไดมาตรฐานและเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ และคนพิการในการดํารงชีวิตไดอยางอิสระและแนวทาง 
ในการกระจายสูผูบริโภค 

3. ไดนโยบาย หรือระบบกลไกมาตรฐานและแนวทางการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
สถานการณผูสูงอายุ ผูพิการอยางเปนปจจุบัน    

4. ไดนวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องมือ รวมถึงสิ่งประดิษฐท่ีอํานวยความสะดวก และสรางความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

4. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใชในการพิจารณาโครงการวิจัยท่ีสนองพระราชดําริใน อพ.สธ. และนําเขาในแผนแมบทของ

มหาวิทยาลัย สถาบนัการศึกษา หนวยงานสวนราชการท่ีสนองพระราชดําริ ในลักษณะวิจัย เชิงบูรณาการ 
วิจัยแบบมุงเปา ในพืชอนุรักษ อพ.สธ. พืชและชีวภาพ ท่ี อพ.สธ.พิจารณาแลว มีความจําเปนตองอนุรักษ 
ขยายพันธุ โดยเรงดวน เพ่ือมิใหสูญพันธุ รวมท้ังการศึกษาวิจัยท่ีนําไปสูการอนุรักษและใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน  

2. เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ รวมถึงชุมชน ตั้งแตข้ันตอนการสราง
ขอเสนอ การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย ดําเนินการวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 
กรอบวิจัย 
1. ศึกษาวิจัยเพ่ืออนุรักษ  ขยายพันธุ และการใชประโยชนอยางยั่งยืนของพืชเปาหมาย 8 ชนิด ไดแก ทุเรียน 

สัก มะเก๋ียง มะก๊ิง ตีนฮุงดอย นอยหนาเครือ กลวยไม และชาเม่ียง รวมถึงพืชและชีวภาพ ท่ี อพ.สธ. 
พิจารณาในความสําคัญเรงดวนแลว และตองเปนไปตามกรอบกิจกรรม อพ.สธ. โดยชุมชนมีสวนรวม 
ในโครงการวิจัย 

2. ศึกษาตามแผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
 
ผลผลิต 
1. ไดเชื้อพันธุ สารพันธุกรรม (genetic materials) ของพืชอนุรักษท่ีศึกษาวิจัยภายใตโครงการวิจัย 
2. ไดขอมูลเชิงวิชาการท่ีจะนําไปสูรูปแบบการวิจัยและอนุรักษพันธุพืชท่ีศึกษา ตามกรอบแนวคิดการวิจัย

ภายใตกิจกรรม อพ.สธ. ท่ีสนองพระราชดําริ ฯ 
3. ไดผลงานวิจัยไปสูการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยนื ในดานตางๆ เปนอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสําอาง 

เครื่องใชไมสอย ยา ฯลฯ  
4. ไดพัฒนาบุคลากร /ศักยภาพของนักวิจัย / ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ การศึกษาวิจัย /การถายทอดความรู

เทคโนโลยี /ศักยภาพของศูนยประสานงานเครือขาย หรือศักยภาพของชุมชน มีการถายทอดความรู 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ชุมชนสามารถดําเนินการตอเนื่องอยางยั่งยืน 
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ขอกําหนดการพิจารณา  
1. โครงการวิจัยตองเขาหลักเกณฑกรอบวิจัยท้ัง 2 จึงจะไดรับการพิจารณา 
2. ใหแนบหลักฐานการเปนหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริฯ ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

5. ศูนยกลางทางการแพทย (Medical Hub) 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหไดฐานขอมูลกลางดานการบริการสุขภาพของประเทศ 
2. เพ่ือศึกษาผลกระทบท่ีจะเกิดจากการสงเสริมการเปนศูนยกลางทางการแพทย (ผลกระทบทางสังคม 

เศรษฐกิจ การลงทุน การคลัง สาธารณสุข) 
3. เพ่ือศึกษากฎหมาย มาตรการ ทางเลือก ท่ีจะพิทักษประชาชนไทยจากผลกระทบของการใชบริการ 

ทางสุขภาพ 
 
กรอบวิจัย 
1. การวิจัยเพ่ือใหไดฐานขอมูลกลางดานการบริการสุขภาพระดับประเทศ 

1.1 การศึกษาสถานการณการบริการสุขภาพของประเทศ เพ่ือใหไดขอมูลการใชบริการท้ังจํานวน
และประเภท รวมท้ังคาใชจายในการใชบริการ เพ่ือเปนคลังขอมูลสุขภาพระดับชาติ (Data 
Warehouse) 

1.2 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพดวยการใชระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรสาธารณสุข และการเชื่อมโยงขอมูล 

2. การศึกษาโอกาสในการขยายการเปนศูนยกลางการบริการดานสุขภาพ (Medical Service Hub)  
2.1 การรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 

2.1.1 การวิจัยเพ่ือจัดทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) รวมกับรัฐบาลของประเทศท่ีเปนรัฐ
สวัสดิการหรือระบบประกันสุขภาพประเภทอ่ืน สําหรับการเบิกจายคารักษาพยาบาล
ตรงจากชุดสิทธิ 

2.1.2 การวิจัยเพ่ือจัดทําขอตกลงกับบริษัทประกันสุขภาพภาคเอกชนของตางประเทศใหจัด
โปรแกรมกรมธรรมสุขภาพโดยเฉพาะ และสามารถเบิกจายตรงกลับไปยังบริษัท
ประกันสุขภาพได 

2.1.3 การวิจัยเพ่ือสงเสริมพัฒนาสถานประกอบการทุกประเภท ใหมีองคความรูและเตรียม
ความพรอมในการเขาสูการรับรองคุณภาพมาตรฐานนานาชาติ 

2.1.4 การวิจัยเพ่ือการสนับสนุนความรวมมือกันระหวางภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา
ระบบบริการท่ีมีการลงทุนและใชทรัพยากรรวมกัน  

2.2 การพิทักษปกปองสิทธิ์ประชาชนไทยและตางชาติจากการใชบริการทางสุขภาพ 
2.2.1 การวิจัยเพ่ือศึกษาผลกระทบในการกาวเปน ศูนยกลางทางการแพทย (Medical 

Hub) ท้ังผลกระทบดานบวกและดานลบ 
2.2.2 การศึกษาบทบาท/หนาท่ี/การกํากับดูแลของภาครัฐและสภาวิชาชีพตอการใหบริการ

ทางสุขภาพ และผลิตภัณฑตางๆ ท่ีไมผิดจริยธรรม 
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2.2.3 การวิจัยเพ่ือใหไดหลักประกันสุขภาพของคนไทยและชาวตางชาติท่ีเอ้ือตอการเปน 
Medical Hub 

2.2.4 การวิจัยความเสมอภาคและสงเสริมการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ สัดสวน 
การใหบริการสําหรับชาวไทยและชาวตางชาติ 

2.2.5 การวิจัยเพ่ือหาแนวทางการกําหนดราคาบริการท่ีสมเหตุสมผลดานราคากลางท่ี
เหมาะสม เปนธรรม ท้ังกับผูใหบริการและผูรับบริการ และแนวทางการจัดสรรรายได
จากการดําเนินงานตามนโยบายการเปนศูนยกลางทางการแพทยไปสูระบบ
สาธารณสุขของประเทศท่ีเหมาะสม 

2.2.6 การวิจัยเพ่ือกําหนดมาตรการใชสิทธิประโยชนและมาตรการเยียวยาจากการเปดเสรี
ทางการคาภาคบริการสุขภาพ หรือการเจรจาทําขอตกลงเปนการเฉพาะกับ 
กลุมประเทศเปาหมาย รวมถึงการตรวจคัดกรองผู ท่ีจะเขามารับบริการหรือ 
การรักษาพยาบาลในประเทศไทย 

2.3 การบริหารจัดการองคความรูระบบมาตรการและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ 
3. การวิจัยเพ่ือการเปนศูนยกลางสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ท่ีเปนการบริการอยางครบวงจร 

3.1 การวิจัยเพ่ือใหไดกลไกการบริหารและขับเคลื่อนนโยบายการเปนศูนยกลางสงเสริมสุขภาพท่ี
เปนการบริการอยางครบวงจรโดยไมเกิดผลกระทบดานลบตอระบบสุขภาพไทย  

3.2 การวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฏหมาย ระเบียบท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานตามนโยบาย 
การเปนศูนยกลางสงเสริมสุขภาพท่ีเปนการบริการอยางครบวงจร 

3.3 การวิจัยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดบริการสุขภาพ 
3.4 การสงเสริมสุขภาพดวยบริการสปาและการนวดเพ่ือสุขภาพ 

3.4.1 การศึกษาวิจัยเพ่ือยกระดับมาตรฐานวิชาชีพแรงงานบริการสปาและการนวดเพ่ือ
สุขภาพทักษะฝมือสูง (High skilled spa therapist) เพ่ือการพัฒนาทุนมนุษยดาน
บริการสงเสริมสุขภาพ 

3.4.2 ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลไกความรวมมือระหวางรัฐ สงเสริมการประกอบกิจการสปา
และการนวดเพ่ือสุขภาพในตางประเทศ 

3.4.3 การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใชพระราชบัญญัติสถานบริการ  
พ.ศ. .... ภายใตกรอบการคาเสรีอาเซียนดานสุขภาพ 

4. การเปนศูนยกลางการศึกษา วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) ท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ 
4.1 การศึกษาสถานการณการศึกษาท่ีจะสามารถรองรับการเปน Academic Hub 
4.2 การพัฒนาการศึกษาโดยใหเอกชนมีสวนรวม 
4.3 การสงเสริม พัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา เพ่ือการจัดใหมีหลักสูตรกลางรองรับการกาวเขาสู

ประชาคมอาเซียนรวมกับประเทศเพ่ือนบาน 
4.4 การวิจัยสงเสริม พัฒนาสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนในทุก

ภาคสวนทางดานบริการใหสามารถจัดใหมีบริการท่ีไดมาตรฐานระดับสากล 
 
ผลผลิต 
1. ไดฐานขอมูลกลางของประเทศดานการบริการสุขภาพ ท่ีสามารถใชในการวางนโยบายและบริการจัดการ

ดาน Medical Hub ของประเทศ 
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2. ไดขอมูลผลกระทบท่ีจะเกิดจากการสงเสริมการเปนศูนยกลางทางการแพทย (ผลกระทบทางสังคม 
เศรษฐกิจการลงทุน การคลัง สาธารณสุข) 

3. ไดกลไกการขับเคลื่อนการบริหารและนโยบายเพ่ือการเปนศูนยกลางการสงเสริมสุขภาพ 
4. ไดขอเสนอแนะท่ีนํามาใชเปนกฎหมาย มาตรการ ทางเลือก เพ่ือท่ีจะพิทักษประชาชนไทยจากผลกระทบ

ทางลบของการใชบริการทางสุขภาพ 
5. ไดแนวทางท่ีนํามาพัฒนาระบบ/รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาในการเปนศูนยกลางการศึกษาท่ี

เก่ียวกับสุขภาพในอาเซียน 
 

6. เศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือศึกษาการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคสวนตางๆ ไดแก องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ภาคราชการ ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคธุรกิจ และสถาบันศาสนา  
๒. สนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยในทุกภาคสวน ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

ประโยชนสุขของคนไทย และความเจริญเติบโตของประเทศท่ียั่งยืน 
๓. เพ่ือสรางงานวิจัยในแนวทางของความสุข (Well Being) และประโยชนสุขท่ีสามารถนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชไดอยางเปนรูปธรรม  
๔. เพ่ือใหเกิดขอเสนอเชิงนโยบายท่ีชวยฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพและมีภูมิคุมกันเพ่ือวางรากฐานการ

พัฒนาประเทศใหเขมแข็ง ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กรอบการวิจัย 
๑. การวิจัยเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงพ้ืนท่ี (Area based) เชน  

ชุมชน ทองถ่ินและเขตปกครองตางๆ โดยตองบูรณาการทุกภาคสวน เชน ภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร  
ภาคการศึกษา ภาคราชการ ฯลฯ ท้ังนี้โดยตองเปนสหวิทยาการ  

๒. บทบาทของศาสนาและผูสอนศาสนา เชน วัดและพระสงฆ ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๓. การวิจัยเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมในการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๔. การวิจัยเพ่ือทบทวน สังเคราะหและประเมินผลสําเร็จของชุมชน/โครงการท่ีเก่ียวของกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีไดมีการนําไปขยายผลตออยางเปนรูปธรรม 
 
ผลผลิต 
๑. ไดรูปแบบ/ตนแบบของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมคนในแตละพ้ืนท่ี 

ในดานตางๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและเกิดเปนสังคมท่ีดีและมีความสุข (Well being)  
๒. ไดขอเสนอแนะเพ่ือนําเสนอรัฐบาลในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหเกิดประโยชนสุข

ตอประชาชน ชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ
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7. ความม่ันคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดานการตอตานการทุจริต 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใชประโยชนในดานการพัฒนาและกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย มาตรการ และการจัดทําขอเสนอแนะ

การตอตานการทุจริตในระดับตางๆ การพัฒนาระบบสถาบัน/องคกรธรรมาภิบาลและองคกรเครือขาย
ตอตานการทุจริตท้ังในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการเสริมสรางและปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม  
และวัฒนธรรมสุจริตในสังคมไทย 

2. เพ่ือผลิตขอมูล – ขาวสารและองคความรู ท่ีทันเหตุการณและนาเชื่อถือท่ีสามารถนําไปใชอางอิง 
ในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมและการดําเนินการในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต  
และการผลักดันใหสังคมไทยเปนสังคมสุจริต 

3. เพ่ือสรางแรงจูงใจใหกับนักวิจัยและสนับสนุนใหเกิดโครงการวิจัย งานวิจัย และผลงานวิจัยดานตอตาน
การทุจริตและการเสริมสรางธรรมาภิบาลท่ีมีคุณภาพและคุมคากับการลงทุน 

 
กรอบวิจัย 
1. การวิจัยการเสริมสรางและปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรม คานิยม วัฒนธรรมสุจริตในสังคมไทย 
ประเด็น/หัวขอวิจัย 

1.1 จิตสํานึกและทัศนคติเพ่ือสวนบุคคลและเพ่ือสวนรวมในสังคมไทย 
1.2 บทบาท กลไก และหนาท่ีของหนวยงานและสถาบันสังคมท่ีหลอหลอมและปลูกฝงจิตสํานึกและ

คานิยมสุจริตและตอตานการทุจริต 
1.3 ทุนทางสังคมและการสรางชุมชน/ประชาคมและเครือขายตอตานการทุจริตท่ีเขมแข็งและยั่งยืน 
1.4 ความเสี่ยงการทุจริต (corruption risks) ในคานิยม (values) และหลักคุณธรรมจริยธรรม 

(virtues) ในสังคมไทย 
1.5 ยุทธศาสตร นโยบาย หลักการ และแนวทางการเสริมสรางและปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยม

สุจริตในกลุมสังคมตางๆ 
2. การวิจัยการสงเสริมความรวมมือและการมีสวนรวมของประชาชนในงานตอตานการทุจริตและ 

การสรางเครือขายตอตานการทุจริต 
ประเด็น/หัวขอวิจัย 

2.1 ความรวมมือและการควบคุมการทุจริตคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน 
2.2 การลงโทษทางสังคม (social sanctions) เพ่ือการตอตานการทุจริต 
2.3 การสรางความปกแผนและความเขมแข็งในภาคีตอตานการทุจริต 
2.4 การศึกษาเปรียบเทียบหลักการเฝาระวัง (Surveillance) การแจงเบาะแส (Whistleblowing) 

และการคุมครองพยาน (witness protection) ของประเทศไทยและตางประเทศ  
2.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการแจงเบาะแสและคุมครองพยาน 

3. การวิจัยการทุจริตคอรรัปช่ันและการพัฒนารูปแบบและกลไกสถาบัน องคกร กระบวนการเพ่ือตอตาน
การทุจริตท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

ประเด็น/หัวขอวิจัย 
3.1 ความเหลื่อมล้ําและความไมเทาเทียมทางสังคมท่ีมีผลตอการทุจริตคอรรัปชั่น  
3.2 การทุจริตคอรรัปชั่นในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
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3.3 ปญหาการทุจริตในดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการจัดซ้ือจัดจาง 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 การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงสรางองคกรและการทํางานของสํานักงาน 

ป.ป.ช. 
3.9 ทิศทาง รูปแบบ และกลไกการทํางานปองกันการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช. 

4. การวิจัยปญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพของความรวมมือและประสานงานของเครือขายตอตาน
การทุจริตในทุกภาคสวนท้ังในประเทศและระหวางประเทศ 

ประเด็น/หัวขอวิจัย 
4.1 การประเมินผลการดําเนินการและความกาวหนาของขอตกลงและพันธะสัญญาดานการตอตาน

การทุจริตกับองคกรระหวางประเทศ 
4.2 ประสิทธิภาพของความรวมมือและประสานงานระหวางองคกรอิสระภาครัฐในการตอตาน 

การทุจริต  
4.3 การประเมินผลหลักการและการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
4.4 การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายปราบปรามการทุจริตและการติดตามทรัพยสินคืนของ

ตางประเทศเพ่ือพัฒนากฎหมายและการดําเนินการของประเทศไทย 
5. การวิจัยการปฏิรูปและนวัตกรรมสถาบันภาครัฐเพ่ือการตอตานการทุจริต 
ประเด็น/หัวขอวิจัย 

5.1 การปฏิรูปและปรับรื้อกระบวนการทํางาน (work processes reengineering) เพ่ือปองกัน 
การทุจริตในหนวยงานภาครัฐ 

5.2 การปฏิรูปกฎหมายระเบียบการบริหารราชการแผนดินเพ่ือการตอตานการทุจริต 
5.3 การประเมินผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2542  
5.4 การหลอหลอมและการฝกอบรมดานธรรมาภิบาล (Good governance socialization and 

training)  
5.5 การจัดตั้งสถาบันศาลยุติธรรมคดีทุจริต 
5.6 การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการยุตธิรรมของประเทศไทย 
5.7 การออกกฎหมายและพัฒนากฎหมายการปองกันและปราบปรามการทุจริต   
5.8 การปฏิบัติตามกฎหมาย การบังคับใชและการฟองคดีและการตัดสินลงโทษ  
5.9 การติดตามผลคดีอาชญากรรมการทุจริต 

 
 
 



 
73 

 

ผลผลิต 
1. มีหลักการ/แนวทาง รวมถึงกลไกในการปลูกฝงจิตสํานึก เพ่ือลดความเสี่ยงและลดการทุจริต 
2. ไดรูปแบบการสรางความรวมมือและการมีสวนรวม/กลไกการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตาน 

การทุจริต 
3. ไดรูปแบบและแนวทางในการปองกันการทุจริตในระดับองคกร 
4. ไดบทวิเคราะหปญหาและอุปสรรคตอ/องคความรู ในการพัฒนาประสิทธิภาพความรวมมือและ

ประสานงานของเครือขายตอตานการทุจริตท้ังในและระหวางประเทศ 
5. ทราบปญหา ดานกฎหมายและแนวทางเพ่ือปองกันการทุจริต 
6. ไดรูปแบบแนวทางพัฒนาองคกรและการจัดตั้งองคกรในการตอตานการทุจริต 
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ผูที่นําขอมูลจากเอกสารน้ีไปใชอางอิงหรือเผยแพร 

โปรดระบุชื่อ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
ในหนาที่ปรากฏขอมูลดังกลาวดวย 
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย 
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การกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมนี้ ตองดําเนินการใหครบถวนตามความเปนจริง หากตรวจสอบพบวามีการปกปดหรือเปนเท็จ 
คอบช. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมพิจารณาสนับสนุนและจะเปนผูไมมีสิทธ์ิรับทุน คอบช. เปนเวลา 3 ป 

 
แบบ คอบช. 1ช 

 แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program)  
ประกอบการเสนอของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

 ประจําปงบประมาณ 2560  
---------------------------------------------------------------------- 

ย่ืนเสนอขอรับทุนในกลุมเรื่อง..................................................................................(ระบุกลุมเรื่องเดียวเทานั้น) 
กรอบวิจัย...........................................................(ระบุชื่อกรอบวิจัยภายใตกลุมเรื่องเพียงกรอบวิจัยเดียวเทานั้น) 
กรอบวิจัยยอย..................................................................................(ระบุชื่อกรอบวิจัยยอยเพียงขอเดียวเทานั้น) 

ช่ือแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) .............................................................................................................................. 
      (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................... 
1. โครงการวิจัยยอยท่ี 1 (ภาษาไทย).............................................................................................. 

 (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................... 
2. โครงการวิจัยยอยท่ี 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.  สาขาวิชาการและกลุมวิชาท่ีทําการวิจัย.......................................................................................... 
4.  คําสําคัญ (Keyword) ของแผนงานวิจัย......................................................................................... 
5.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหา....................................................................................................... 
6.  วัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัย.................................................................................................. 
7.  เปาหมายของผลผลิต (Output) และตัวช้ีวัด................................................................................. 
8.  เปาหมายของผลลัพธ (Outcome) และตัวช้ีวัด............................................................................ 
9.   ทฤษฎี สมมติฐานและ/หรือ กรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย................................................. 
10.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ................................................................................................................ 
11.  แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการดําเนินงานพรอมท้ังข้ันตอนตลอดแผนงานวิจัย และ

โปรดระบุการบริหารความเส่ียง (ถามี)............................................................................................ 
12.  แผนการพัฒนากรบุคลากรวิจัย................................................................................................. 
13.  กลยุทธของแผนงานวิจัย............................................................................................................ 
14.  ระยะเวลา และสถานท่ีทําการวิจัย.......................................................................................... 
15.  แผนการใชจายงบประมาณของแผนงานวิจัย.......................................................................... 
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15.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณบริหารแผนงานวิจัย และโครงการวิจัยยอยแตละโครงการ 
โดยแยกเปนรายป (ตามคําอธิบายใน แบบ คอบช. 1ค) 

15.2  แสดงภาพรวมของงบประมาณการวิจัยท้ังแผนงานวิจัยท่ีเสนอขอ โดยแยกเปนรายปของ
งบบริหารแผนงานวิจัย และโครงการยอยวิจัยยอย (ตามคําอธิบายใน แบบ คอบช. 1ค) 

15.3  แสดงรายละเอียดของงบประมาณการวิจัยทุกโครงการวิจัยยอยในปท่ี 1 (ตามคําอธิบายใน 
แบบ คอบช. 1ค) 

16.  ระดับความสําเร็จของงาน (ระบุเพียง 1 ระดับ) 
17.  ขอเสนอการวิจัยหรือสวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอการวิจัยนี้ (เลือกไดเพียง 1 ขอ) 

 ไมไดเสนอตอแหลงทุนอ่ืน 
  เสนอตอแหลงทุนอ่ืน (ระบุทุกแหลงทุน)............................................................................... 

  ชื่อโครงการท่ีเสนอ................................................................................................................ 
  คาดวาจะทราบผลเม่ือ.......................................................................................................... 

18.  คําช้ีแจงอ่ืนๆ  
19.  ลงลายมือช่ือผูอํานวยการแผนงานวิจัย  

 
(ลงชื่อ)..................................................................   

ผูอํานวยการแผนงานวิจัย 
วันท่ี..........เดือน..................พ.ศ…………… 

 
20.  คําอนุมัติของผูบังคับบัญชาระดับอธิบดีหรือเทียบเทาของภาครัฐ (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) 

หรือกรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทาของภาคเอกชน (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) ในการยินยอม/อนุญาต 
ใหดําเนินการวิจัยรวมท้ังใหใชสถานท่ี อุปกรณและสาธารณูปโภคในการดําเนินการวิจัย 

 
(ลงชื่อ)..................................................................   

(...................................................) 
ตําแหนง............................................................... 

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

หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหนา หมายถึงคําอธิบายไมจําเปนตองระบุไวในแผนงานวิจัย 
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สวน ข : ประวัติผูรับผิดชอบแผนงานวิจัยและท่ีปรึกษาแผนงานวิจัย 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ยศ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Mrs., Miss, Rank 
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 
3. ตําแหนงปจจุบัน 
4. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรศัพทมือถือ โทรสาร 

และ E-mail 
5. ประวัติการศึกษาตองระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปท่ีจบการศึกษา  
6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวม
วิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย 
7.1 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.2 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
7.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของและทําเสร็จแลว : (ชื่อผลงานวิจัย ปท่ีพิมพ การเผยแพร และแหลง

ทุนยอนหลังไมเกิน 5 ป) 
7.4 งานวิจัยท่ีกําลังทํา : ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหาร

โครงการ หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบุเดือน และปท่ีเริ่มตนและสิ้นสุด 
 
หมายเหตุ :     - ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละหัวขออยางถูกตองและครบถวนสมบูรณ เพ่ือประโยชนใน 

การประเมินขอเสนอโครงการ 
 - สําหรับท่ีปรึกษาแผนงานวิจยัใหลงนามรับรองในแบบฟอรม แบบ คอบช. 3 
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แบบ คอบช. 1ค 
คูมือ ประกอบการเขียน 

แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช) 
…………………………………… 

ย่ืนเสนอขอรับทุนในกลุมเรื่อง (ใหระบุกลุมเรื่องท่ีเสนอขอเพียงกลุมเรื่องเดียวเทานั้น เชน ขาว เปนตน) 
กรอบวิจัย (ใหระบุกรอบวิจัยภายใตกลุมเรื่องท่ีเสนอขอทุนเพียงกรอบวิจัยเดียวเทานั้น) 
กรอบวิจัยยอย (ระบุชื่อกรอบวิจัยยอยเพียงขอเดียวเทานั้น) 

ช่ือแผนงานวิจัย ใหใสท้ังชื่อแผนงานวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  (ภาษาไทย) .............................................................................................................. 
   (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................... 
ช่ือโครงการวิจัยยอยภายใตแผนงานวิจัย ใหใสท้ังชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และใหจัดทําแบบเสนอ
โครงการวิจัย (แบบคอบช. 1ย/1ด) ทุกโครงการแนบทายแบบเสนอแผนงานวิจัยดวย 
1. โครงการวิจัยยอยท่ี 1  (ภาษาไทย) ........................................................................................... 

(ภาษาอังกฤษ) ...................................................................................... 
2. โครงการวิจัยยอยท่ี 2  (ภาษาไทย) ........................................................................................... 

(ภาษาอังกฤษ) ...................................................................................... 
3.  ... 
สวน ก : องคประกอบในการจัดทําแผนงานวิจัย 

1.  ผูรับผิดชอบและหนวยงาน ประกอบดวย 
1.1 ผูอํานวยการแผนงาน ระบุชื่อผูอํานวยการแผนงาน หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

หนวยงาน และสถานท่ีติดตอ พรอมท้ังหมายเลขโทรศัพท โทรสาร E-mail * * กรุณาระบุใหชัดเจนเพ่ือ
ประโยชนของทานในการติดตอกลับ 

1.2 ผูรวมงานวิจัย ระบุชื่อหัวหนาโครงการวิจัยยอย หนวยงาน และสถานท่ีติดตอ พรอมท้ัง
หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail 

1.3 หนวยงานหลัก ระบุชื่อหนวยงานหลักในระดับกลุม/กอง/สํานัก/กรม/กระทรวงหรือ
ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวงพรอมสถานท่ีตั้ง หมายเลขโทรศัพทและโทรสาร 

1.4 หนวยงานสนับสนุน ระบุชื่อหนวยงานสนับสนุน พรอมรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.3 
2.  ประเภทการวิจัย ระบุประเภทการวิจัยเพียง 1 ประเภท ไดแก 1.การวิจัยพ้ืนฐาน (Basic 

research)  2.การวิจัยประยุกต (Applied research) 3.การพัฒนาทดลอง (Experimental development) 
(ตามรายละเอียดแนบทาย) 

3.  สาขาวิชาการและกลุมวิชาท่ีทําการวิจัย ระบุชื่อกลุม สาขาวิชาการ และกลุมวิชาท่ีทําการวิจัย 
(ตามรายละเอียดแนบทาย) 

4.  คําสําคัญ (Keyword) ของแผนงานวิจัย ระบุคําสําคัญท่ีมีความสําคัญตอชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของ
เรื่องท่ีทําการวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหครบถวน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการนําไปใชในการเลือกหรือ
คนหาเอกสารท่ีมีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องท่ีทําการวิจัยได 

5.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหา แสดงใหเห็นถึงความสําคัญท่ีจําเปนตองทําการวิจัยเรื่องนี้ใน
ระดับแผนงานวิจัยโดยกําหนดปญหาใหชัดเจนท้ังขอเท็จจริงและผลกระทบของปญหาท่ีเกิดข้ึนดวยการทบทวน
เอกสารท่ีเก่ียวของ (Reviewed literature) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลท่ีเก่ียวของและแสวงหาแนวทาง
ท่ีนาจะเปนไปไดจากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการท่ีเก่ียวของรวมถึงความสอดคลองหรือการตอบสนอง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร
การวิจัยของชาติ  

6.  วัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัย ระบุวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัยอยางชัดเจนเปนขอๆ 
เรียงลําดับตามความสําคัญโดยมีความเชื่อมโยงสอดคลองกับความสําคัญและท่ีมาของปญหาตลอดจนชื่อของ
แผนงานวิจัย 

7.  เปาหมายของผลผลิต (Output) และตัวช้ีวัด ระบุผลผลิตของงานวิจัยอยางเปนรูปธรรมท่ี
สามารถประยุกตเพ่ือนําไปใชประโยชนได ท้ังนี้ตองระบุตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลผลิตท่ี
เกิดข้ึนในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และตนทุน โดยให
จัดทําขอมูลในรูปแบบดังตารางท่ี 1 โดยระบุแยกเปนรายป กรณีมีระยะเวลาดําเนินการวิจัยเกิน 1 ป 

ตารางท่ี 1 แสดงผลผลิตและตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน 
 
 

 
 

   

8. เปาหมายของผลลัพธ (Outcome) และตัวช้ีวัด ระบุปริมาณของผลท่ีเกิดข้ึนหรือผลตอเนื่องจาก
ผลผลิตท่ีมีตอผูมีสวนไดสวนเสียและ/หรือผูใช อาทิ ชุมชน องคกร ประเทศ สภาพแวดลอมในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ท้ังนี้ควรจัดทําแผนถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายดังกลาวและตองระบุตัวชี้วัดท่ี
แสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลลัพธท่ีเกิดข้ึนในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลาและตนทุน โดยใหจัดทําขอมูลในรูปแบบดังตารางท่ี 2 โดยระบุแยกเปนรายป กรณีมี
ระยะเวลาดําเนินการวิจัยเกิน 1 ป 

ตารางท่ี 2 แสดงผลลัพธและตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน 
 
 

 
 

   

9. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือ กรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย แสดงทฤษฎีท่ีเก่ียวของ
สมมติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดโดยแสวงหาเหตุผลท่ีนาจะเปนไปไดจากทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีทํา
การวิจัยแลวนํามาสังเคราะหเปนสมมติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย พรอมแสดงแผนผัง
ความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธระหวางโครงการวิจัยยอยภายใตแผนงานวิจัย 

10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางท่ีจะนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชนพรอมระบุกลุมเปาหมายท่ีจะไดรับประโยชนและผลกระทบจากผลงานวิจัยท่ีคาดวา
จะเกิดข้ึนกับกลุมเปาหมายใหชัดเจน หากมีผูประสงคจะนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน เชน ภาคเอกชน ชุมชน 
เปนตน ใหทําหนังสือรับรอง ดังแบบ คอบช. 4 แนบขอเสนอการวิจัยดวย 

11. แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการดําเนินงาน พรอมท้ังข้ันตอนการดําเนินงานตลอด
แผนงานวิจัย และโปรดระบุการบริหารความเส่ียง (ถามี) แสดงวิธีการบริหารแผนงานวิจัยในภาพรวมตลอด
การวิจัยเพ่ือประโยชนในการติดตามและประเมินผลแผนงานวิจัยโดยระบุข้ันตอนและระยะเวลาในการ
ดําเนินการวิจัยของแผนงานวิจัยโดยละเอียดและแสดงแผนการดําเนินงาน (Gantt chart) แตละข้ันตอนจน
สิ้นสุดการวิจัยควรแสดงการบริหารจัดการแผนงานวิจัยท่ีคาดวาจะเกิดความเสี่ยงท่ีจะทําใหการวิจัยไมบรรลุ
วัตถุประสงคและระบุแนวทางการแกไขหากเกิดความผิดพลาด 
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12. แผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยจากการทําการวิจัยตามแผนงานวิจัย ระบุแนวทางหรือแผนการ
ดําเนินงานในการพัฒนาบุคลากรวิจัย เปดโอกาสหรือสรางนักวิจัยรุนใหมจากการทําการวิจัยตามแผนงานวิจัย 

13. กลยุทธของแผนงานวิจัย ระบุวิธีการดําเนินงานของแผนงานวิจัย โดยเชื่อมโยงข้ันตอนการทําการ
วิจยัท้ังในระดับแผนงานวจิัยยอย (ถามี) และโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัยอยางสมบูรณถูกตอง และชัดเจน
ถึงการมีเปาหมายและวัตถุประสงคหลักเดียวกันเพ่ือนําไปสูผลสําเร็จของแผนงานวิจัยนี้อยางเปนรูปธรรม 

14. ระยะเวลา และสถานท่ีทําการวิจัย ระบุระยะเวลาท่ีใชในการทําการวิจัยไมควรเกิน 1 ป รวมท้ัง
ระบุข้ันตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียด ท้ังนี้ใหจัดทําแยกเปนรายป
กรณีของบประมาณเปนโครงการตอเนื่อง ระยะเวลาดําเนินการมากกวา 1 ป และ คอบช. จะใหการสนับสนุน
งบประมาณเปนรายปโดยไมมีความผูกพันกับปถัดไป (กรณีเปนแผนงานวิจัยตอเนื่อง 2 ป ข้ึนไป ใหระบุปและ
จํานวนปดวย) 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             
             
             

15.  แผนการใชจายงบประมาณของแผนงานวิจัย (แสดงแผนการใชจายงบประมาณของแผนงานวิจัย) 
15.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณบริหารแผนงานวิจัย และแยกแตละโครงการยอย

เฉพาะปท่ีเสนอขอ โดยแยกตามงบประเภทตางๆ ใหชัดเจน โดยแยกเปนหมวดดังนี้ งบบุคลากร งบดําเนินการ 
(คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ฯลฯ) งบลงทุน (ครุภัณฑตองชี้แจงเหตุผลความ
จําเปนพรอมใบเสนอราคา)  

รายการ งบประมาณท่ีเสนอขอ (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)  
รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ  
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การต้ังงบประมาณทุกรายการควรประมาณการใหเหมาะสมกับระเบียบวิธีวิจัยและอางอิงตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังและตามหลักเกณฑและอัตราคาใชจายการวิจัยท่ีกําหนด ดังนี้ 

รายการ อัตรา หลักเกณฑ (เง่ือนไข) 
1. งบบุคลากร 

1.1 คาจางชั่วคราว 
1.2 คาจางผูชวยนักวิจัย 

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม 1. พิจารณาใหตามท่ีเสนอขอโดยไมเกิน
ท่ี กําหนดจายตามอัตราเงินเดือน
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 

(1) คาตอบแทน
คณะผูวิจัย (ใหระบุตําแหนง 
หรือ ตําแหนงทางวิชาการเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา) 

 
- ใหเบิกจายคาตอบแทนท้ังคณะ  
โดยใชระดับตําแหนงของหัวหนา
โครงการวิจัยเปนเกณฑ ดังนี้ 

1. ศาสตราจารยหรือขาราชการ
ระดับ 10 
ไมเกินปละ 200,000 บาท
ตอโครงการตอคณะนักวิจัย 

2. รองศาสตราจารยหรือ
ขาราชการ ระดับ 8-9  
ไมเกินปละ 150,000 บาท  
ตอโครงการตอคณะนักวิจัย 

3. ผูชวยศาสตราจารยหรือ
ขาราชการระดับ 6-7  
ไมเกินปละ 120,000 บาท  
ตอโครงการตอคณะนักวิจัย 

4. อาจารยหรือขาราชการระดับ 
5 ลงมา  
ไมเกินปละ 80,000 บาท 
ตอโครงการตอคณะนักวิจัย 

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

(2) คาตอบแทนท่ี
ปรึกษา 

1. กรณีเปนโครงการวิจัย พิจารณา
ใหไมเกินโครงการละ 2 คน และไม
เกินคนละ 100,000 บาท  
2. กรณีเปนแผนงานวิจัย 
พิจารณาหไมเกิน 5 คน และ 
ไมเกินคนละ 100,000 บาท 

1. ตองมีหนังสือยืนยันตอบรับจากท่ี
ปรึกษา โดยใหระบุรายละเอียดการให
คําปรึกษา 
2. ตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาการท่ีสําคัญของโครงการ โดย
พิจารณาจาก 

- ประสบการณการทํางาน 
- คุณวุฒิ 
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รายการ อัตรา หลักเกณฑ (เง่ือนไข) 
3. กรณีเปนโครงการวิจัย พิจารณาใหไม
เกินโครงการละ 2 คน และไมเกินคนละ 
100,000 บาท  
4. กรณีเปนแผนงานวิจัย พิจารณาให 
ไมเกิน 5 คน และไมเกินคนละ 
100,000 บาท 

(3) คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - กําหนดจายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ดังนี้ 

- วันทําการปกติ ชม.ละ 50 บาท  
ไมเกินวันละ 4 ชั่วโมง 

- วันหยุดราชการ ชม.ละ 60 บาท 
ไมเกินวันละ 7 ชั่วโมง 

(4) คาตอบแทนผูให
ขอมูล (ผูตอบแบบสอบถาม, 
ผูใหสัมภาษณ) 

- ไมเกินคนละ 100 บาท  
- กรณีขอมูลมีระดับความยากสูง
ไมเกินคนละ 300 บาท 

- ไมเกินคนละ 100 บาท  
- กรณีขอมูลมีระดับความยากสูง ไมเกิน
คนละ 300 บาท 

(5) คาตอบแทนกลุม
ตัวอยาง 

- ไมเกินคนละ 2,000 บาทตอครั้ง - ไมเกินคนละ 2,000 บาทตอครั้ง 

(6) คาตอบแทน
วิทยากรในการฝกอบรม 

- ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

- ใหเปนไปตามระเบยีบกระทรวงการคลัง   
ดังนี ้

1. วิทยากรท่ีเปนบุคลากรของรฐั ให
จายไมเกิน 600 บาทตอชั่วโมง 

2. วิทยากรท่ีมิใชบุคลากรของรัฐ ให
จายไมเกิน 1,200 บาทตอชั่วโมง 

2.2 คาใชสอย 
(1) คาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ 

 
- ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

 
- ใหเปนไปตามระเบยีบกระทรวงการคลัง    
- ใหระบุรายละเอียดของการเดินทาง เชน 
เดินทางจากสถานท่ีใดไปสถานท่ีใด 
ระยะเวลาท่ีใชในการเดินทาง จํานวนครั้ง
ในการเดินทาง และจํานวนคน เปนตน 

(2) คาใชจายในการ
สัมมนา/ ฝกอบรม 

- ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

- ใหเปนไปตามระเบยีบกระทรวงการคลัง 
- จัดสัมมนาไดในกรณีท่ีสัมมนาเปนสวน
หนึ่งของงานวิจัย 
- ใหระบุเหตุผลความจําเปนและ
รายละเอียดการสัมมนา/ฝกอบรม เชน 
สถานท่ีจัดสัมมนา/ฝกอบรม จํานวน
ผูเขารวม เปนตน 
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รายการ อัตรา หลักเกณฑ (เง่ือนไข) 
(3) คาใชสอยอ่ืน 

(คาจางเหมาบริการ, คาแรง, 
เงินประกันสังคม) 

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม 

2.3 คาวัสด ุ - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายไดตามความจําเปนเหมาะสม 
โดยแยกรายการวัสดุเปนประเภท เชน 
วัสดุสํานักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร, วัสดุ
วิทยาศาสตร เปนตน ซ่ึงรายการวัสดุตอง
มีราคาตอหนวยต่ํากวา 5,000 บาท 
ยกเวนวัสดุคอมพิวเตอรตองมีราคาตอ
หนวยต่ํากวา 20,000 บาท 
- คาวัสดุวิทยาศาสตร/สารเคมี (ใหแจง
รายละเอียดสิ่งท่ีตองการซ้ือ โดยใหระบุ
จํานวนท่ีตองการและราคาตอหนวย) 
- สําหรับคาวัสดุเชื้อเพลิง (คาน้ํามัน) 
กําหนดให กม.ละ 4 บาท (โดยใหจัดทํา
รายละเอียดระยะทางท่ีเดินทาง) 

3. งบลงทุน 
3.1 คาครุภัณฑ 

 
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม 

 
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสมโดย
แยกรายการครุภัณฑเปนประเภท เชน 
ครุภัณฑสํานักงาน, ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เปนตน ซ่ึงรายการครุภัณฑตองมีราคาตอ
หนวยสูงกวา 5,000 บาท ยกเวน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรตองมีราคาตอหนวย
สูงกวา 20,000 บาท 
- ใหแนบใบเสนอราคาครุภัณฑ 
- ใหมีหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ของครุภัณฑนั้นๆ ดวย เพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

3.2 คาสิ่งกอสราง - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม ซ่ึง
เปนรายจายเพ่ือประกอบข้ึนใหม 
ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสราง
มีวงเงินเกินกวา 50,000 บาท  
- ใหแนบใบเสนอราคาสิ่งกอสราง 

4. คาธรรมเนียมอุดหนุน
สถาบัน (ใหหมายรวมถึงคา
สาธารณูปโภคดวย) 

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - กําหนดจายไมเกินรอยละ 10 ของงบ
วิจัยไมรวมคาตอบแทนคณะผูวิจัย 
ครุภณัฑ และสิ่งกอสราง 
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15.2 แสดงภาพรวมของงบประมาณการวิจัยท่ีเสนอขอในแตละปตลอดการวิจัยโดยแยกเปน
งบบรหิารแผนงานวิจยั และโครงการวิจัยยอย (กรณีของบประมาณเปนโครงการตอเนื่อง ระยะเวลาดําเนินการ
วิจัยมากกวา 1 ป ใหแสดงงบประมาณตลอดแผนการดําเนินงาน) 

โครงการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี… 
แผนงานวิจัย…    
โครงการวิจัยยอยท่ี 1…    
โครงการวิจัยยอยท่ี 2…    
โครงการวิจัยยอยท่ี…    

รวมท้ังส้ิน    
15.3 แสดงรายละเอียดของงบประมาณการวิจัยทุกโครงการวิจัยยอยในปท่ีเสนอขอ 

โครงการ 

งบประมาณท่ีเสนอขอ (บาท) 

งบ
บุคคลากร 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
คาธรรมเนียม

อุดหนุน
สถาบัน 

ครุภัณฑ รวม 

แผนงานวิจัย        
โครงการวิจัยยอยท่ี 1        
โครงการวิจัยยอยท่ี 2        
โครงการวิจัยยอยท่ี...        

รวม        
16. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการดําเนินงานตลอด

แผนงานวิจัย แสดงขอมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (Output) ท่ีไดจากงานวิจัยในแตละปตลอดการวิจัย โดย
สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัยและนําไปสูการประยุกตใช ความคุมคาของงบประมาณท่ีจะใช
ทําการวิจัย ซ่ึงจะนําไปสูผลสําเร็จท่ีเปนผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ท่ีคาดวาจะไดรับ โดย
สอดคลองตามแผนบริหารงานและแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย พรอมท้ังระบุประเภทผลสําเร็จของ
งานวิจัยเปนอักษรยอ ซ่ึงจําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1.  ระบุ P หมายถึง ผลสําเร็จเบื้องตน (Preliminary results) ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 
 1.1  ผลสําเร็จท่ีเปนองคความรู หรือรูปแบบ หรือวิธีการท่ีจะนําไปสูการวิจัยในระยะตอไป 
 1.2  ผลสําเร็จท่ีเปนของใหมและมีความแตกตางจากท่ีเคยมีมาแลว 
 1.3  ผลสําเร็จท่ีอาจจะถูกนําไปตอยอดการวิจัยได 
2.  ระบุ I หมายถึง ผลสําเร็จก่ึงกลาง (Intermediate results) ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 
 2.1  เปนผลสําเร็จท่ีตอยอดมาจากผลสําเร็จเบื้องตนในระยะตอมา 
 2.2  เปนผลสําเร็จท่ีมีความเชื่อมโยงอยางใดอยางหนึ่งกับผลสําเร็จเบื้องตน 
 2.3  เปนผลสําเร็จท่ีจะกาวไปสูผลสําเร็จระยะสุดทายของงานวิจัย 
3.  ระบุ G หมายถึง ผลสําเร็จตามเปาประสงค (Goal results) ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 
 3.1  เปนผลสําเร็จท่ีตอยอดมาจากผลสําเร็จก่ึงกลางในระยะตอมา 
 3.2  ผลสําเร็จตามเปาประสงคนี้จะตองแสดงศักยภาพท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบ 
 3.3  ผลสําเร็จตามเปาประสงคท่ีมีศักยภาพ และมีแนวทางในการทําใหเกิดผลกระทบสูง ยอมมี

น้ําหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง 



 
86 

 

ตัวอยาง เชน กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุมะมวงเพ่ือการสงออก เนื่องจากมะมวงท่ีสงออกมีคุณภาพดี แตเม่ือ
สงออกไปตางประเทศมีปญหาเรื่องมะมวงเปลือกบางเนาเสียงาย สงผลกระทบตอการสงออก ดังนั้น จึงตอง
วิจัยเพ่ือแกปญหาดังกลาว โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ ดังนี้ 
 1. การวิจัยระยะแรกไดคนพบยีน (Gene) ท่ีควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง 
 -  ใหระบุผลผลิตท่ีได คือ ยีน (Gene) ท่ีควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง 
ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จเบื้องตน (P) 
 2.  กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะตอมา โดยวิจัยในรายละเอียดตําแหนงของยีน (Gene) ท่ี
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง 
 -  ใหระบุผลผลิตท่ีได คือ รายละเอียดตําแหนงของยีน (Gene) ท่ีควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของ
มะมวง ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จก่ึงกลาง (I) 
 3.  กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะตอมาจนไดมะมวงพันธุเปลือกแข็ง ซ่ึงแสดงผลกระทบท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึน คือ ทําใหเกิดมูลคาเพ่ิมของมะมวงเพ่ือการสงออก 
 -  ใหระบุผลผลิตท่ีได คือ มะมวงพันธุเปลือกแข็งท่ีแสดงมูลคาเพ่ิมเพ่ือการสงออก ผลสําเร็จของ
งานวิจัยนี้เปนผลสําเร็จตามเปาประสงค (G) 

17. ขอเสนอการวิจัยหรือสวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอการวิจัยนี้ (เลือกไดเพียง 1 ขอ)  
  1. ไมไดเสนอตอแหลงทุนอ่ืน 

   2. เสนอตอแหลงทุนอ่ืนคือ (ระบุชื่อแหลงทุน) 
2.1 ชื่อโครงการท่ีเสนอ (ระบุขอเสนอการวิจัย) 
2.2 คาดวาจะทราบผล (ระบุเดือน และ พ.ศ. ท่ีคาดวาจะทราบผลการพิจารณา)   

18. คําช้ีแจงอ่ืนๆ  
18.1 คํารับรองเพ่ือชี้แจงรายละเอียดแหลงทุนของโครงการวิจัยท่ีเสนอขอ หากมีมากกวา  

1 แหลงโปรดระบุสัดสวน 
18.2 แสดงเอกสารหลักฐานคํารับรองคํายินยอม อาทิ โครงการพระราชดําริ จริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย จรรยาบรรณการใชสัตว การเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ฯลฯ หรือรายละเอียดอ่ืนๆ ในอันท่ีจะเปน
ประโยชนและชี้ใหเห็นถึงคุณคาของโครงการวิจัยมากยิ่งข้ึน 

18.3 การดําเนินการเก่ียวกับบัญชีรายรับ-รายจายใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ปปช. กําหนด 
19. ลงลายมือช่ือผูอํานวยการแผนงานวิจัย 

 
(ลงชื่อ)     .   

ผูอํานวยการแผนงานวิจัย 
วันท่ี..........เดือน..................พ.ศ……………  
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20. คําอนุมัติของผูบังคับบัญชา (ของผูอํานวยการแผนงานวิจัย) ระดับอธิบดีหรือเทียบเทาของ
ภาครัฐ (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) หรือ กรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทาของภาคเอกชน (หรือผูไดรับ
มอบอํานาจ) ในการยินยอม/อนุญาต ใหดําเนินการวิจัยรวมท้ังใหใชสถานท่ี อุปกรณและสาธารณูปโภคใน
การดําเนินการวิจัย กรณีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจแสดงตอ คอบช. และผูรับมอบอํานาจไม
สามารถมอบอํานาจชวงตอใหผูอ่ืนได ยกเวนแตผูบังคับบัญชาท่ีเปนผูมีอํานาจ แสดงความยินยอมใหมอบ
อํานาจชวงตอได   

 
(ลงชื่อ)................................................................. 

(...................................................) 
ตําแหนง................................................... 
วันท่ี..........เดือน..................พ.ศ…………… 
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การกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมนี้ ตองดําเนินการใหครบถวนตามความเปนจริง หากตรวจสอบพบวามีการปกปดหรือเปนเท็จ 
คอบช. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมพิจารณาสนับสนุนและจะเปนผูไมมีสิทธ์ิรับทุน คอบช. เปนเวลา 3 ป 

 
แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ 2560 
------------------------------------ 

ย่ืนเสนอขอรับทุนในกลุมเรื่อง..................................................................................(ระบุกลุมเรื่องเดียวเทานั้น) 
กรอบวิจัย...........................................................(ระบุชื่อกรอบวิจัยภายใตกลุมเรื่องเพียงกรอบวิจัยเดียวเทานั้น) 
กรอบวิจัยยอย..................................................................................(ระบุชื่อกรอบวิจัยยอยเพียงขอเดียวเทานั้น) 

ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย) .............................................................................................................. 
  (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................... 

ช่ือแผนงานวิจัย...(ใสชื่อแผนงานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีเปนโครงการวิจัยยอยภายใตแผนงานวิจัย) 

สวน ก : องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย  
1.  ผูรับผิดชอบประกอบดวย (กรณีเปนทุนความรวมมือกับตางประเทศใหระบุผูรับผิดชอบท้ัง  

“ฝายไทย” และ “ฝายตางประเทศ”) 
1.1 หัวหนาโครงการ............................................................................................................. 
1.2 ผูรวมงานวิจัย........................................................................................................................ 
1.3 หนวยงานหลัก............................................................................................................... 
1.4 หนวยงานสนับสนุน............................................................................................................... 

2.  ประเภทการวิจัย................................................................................................................................ 
3.   สาขาวิชาการและกลุมวิชาท่ีทําการวิจัย.......................................................................................... 
4. มาตรฐานการวิจัย (ถามี)................................................................................................................... 
5. คําสําคัญ (Keyword) ของการวิจัย................................................................................................. 
6. ความสําคัญ และท่ีมาของปญหา...................................................................................................... 
7. วัตถุประสงคของการวิจัย.................................................................................................................. 
8. ขอบเขตของการวิจัย......................................................................................................................... 
9. ทฤษฎี สมมติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย.......................................................... 
10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ท่ีเกี่ยวของ.................................................. 
11. เอกสารอางอิง.................................................................................................................................... 
12. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ................................................................................................................ 
13. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเม่ือส้ินสุดการวิจัย.………………..……. 
14. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล......................................................... 
15. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย…............................................. 
16. เปาหมายของผลผลิต (Output) และตัวช้ีวัด................................................................................. 
17. เปาหมายของผลลัพธ (Outcome) และตัวช้ีวัด............................................................................ 
18. ปจจัยท่ีเอ้ือตอการวิจัยท่ีมีอยู............................................................................................................ 
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19. งบประมาณของโครงการวิจัย........................................................................................................... 
แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยยอย โดยแยกเปนรายป 

(ตามแบบ คอบช. 2ค) 
20. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการดําเนินงาน 
 ........................................................................................................................................................... 
    ระดับความสําเร็จของงาน........................................................................................................... 
21. ขอเสนอการวิจัยหรือสวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอการวิจัยนี้ (เลือกไดเพียง 1 ขอ) 
 ไมไดเสนอตอแหลงทุนอ่ืน 
 เสนอตอแหลงทุนอ่ืนคือ (ระบุชื่อแหลงทุน) 

22. คําช้ีแจงอ่ืน ๆ.................................................................................................................................... 
23. ลงลายมือช่ือหัวหนาโครงการและนักวิจัยรวมโครงการเพ่ือใหคํารับรองในการจัดทําขอเสนอ

การวิจัยและดําเนินการวิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เรื่องการรับขอเสนอ
การวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560 

  
(ลงชื่อ).......................................... 

หัวหนาโครงการวิจัย 
วันท่ี........... เดือน...................พ.ศ.. ……. 

 
(ลงชื่อ)........................................... 

(............................................) 
ผูรวมวิจัย 

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

(ลงชื่อ).......................................... 
(............................................) 

ผูรวมวิจัย 
วันท่ี........... เดอืน...................พ.ศ.. ……. 

 
24. คําอนุมัติของผูบังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเทาของภาครัฐ (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) 

หรือกรรมการผูจัดการใหญ หรือเทียบเทาของภาคเอกชน (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) ในการยินยอม/
อนุญาต ใหดําเนินการวิจัย รวมท้ังใหใชสถานท่ี อุปกรณ และสาธารณูปโภคในการดําเนินการวิจัย 

 
(ลงชื่อ) .......................................... 

(............................................) 
ตําแหนง.......................................... 

วันท่ี........... เดือน...................พ.ศ.. ……. 
 
หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหนา หมายถึงคําอธิบายไมจําเปนตองระบุไวในแผนงานวิจัยรายละเอียด

งบประมาณแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยยอย/โครงการวิจัยเดี่ยว 
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สวน  ข : ประวัติคณะผูวิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ยศ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank 
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 
3. ตําแหนงปจจุบัน 
4. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก  พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรศัพทมือถือ โทรสาร  

และ E-mail 
5. ประวัติการศึกษาตองระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปท่ีจบการศึกษา  
6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุ

สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือ 
ผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย) 
7.1 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
7.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของและทําเสร็จแลว : (ชื่อผลงานวิจัย ปท่ีพิมพ การเผยแพร และแหลงทุน

ยอนหลังไมเกิน 5 ป) 
7.3 งานวิจัยท่ีกําลังทํา : (ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหาร

โครงการ หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบุเดือน และปท่ีเริ่มตนและสิ้นสุด) 
 

หมายเหตุ : - ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละหัวขออยางถูกตองและครบถวนสมบูรณ เพ่ือประโยชนใน
การประเมินขอเสนอโครงการ 

 - สําหรับท่ีปรึกษาโครงการวิจัยใหลงนามรับรองในแบบฟอรม แบบ คอบช. 3 
  



 
91 

 

แบบ คอบช. 2ค  
คูมือ ประกอบการเขียน 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)  (แบบ คอบช. 1ย/1ด) 
------------------------------------ 

ย่ืนเสนอขอรับทุนในกลุมเรื่อง (ใหระบุกลุมเรื่องท่ีเสนอขอเพียงกลุมเรื่องเดียวเทานั้น เชน ขาว เปนตน) 
กรอบวิจัย (ใหระบุกรอบวิจัยภายใตกลุมเรื่องท่ีเสนอขอทุนเพียงกรอบวิจัยเดียวเทานั้น) 
กรอบวิจัยยอย (ระบุชื่อกรอบวิจัยยอยเพียงขอเดียวเทานั้น) 

ช่ือโครงการวิจัย ใหใสท้ังชื่อโครงการวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  (ภาษาไทย) ............................................................................................................ 
      (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................... 
(กรณีเปนโครงการวิจัยเดี่ยวไมตองระบุแผนงานวิจัย) 
ช่ือแผนงานวิจัย ใสชื่อแผนงานวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ………………………………….………………………… 
(กรณีเปนโครงการวิจัยยอยภายใตแผนงานวิจัย) 
สวน  ก : องคประกอบของขอเสนอการวิจัย  

1. ผูรับผิดชอบประกอบดวย 
1.1 หัวหนาโครงการ (ระบุชื่อหัวหนาโครงการ หนวยงาน หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

สถานท่ีติดตอหมายเลขโทรศัพท  โทรสาร และ E-mail ** กรุณาระบุใหชัดเจนเพ่ือประโยชนของทานในการ
ติดตอกลับ) 

1.2 ผูรวมงานวิจัย (ระบุชื่อผูรวมวิจัย หนวยงาน พรอมท้ังสถานท่ีติดตอหมายเลขโทรศัพท 
โทรสาร และ E-mail และอธิบายถึงลักษณะและสัดสวนของงานท่ีแตละคนรับผิดชอบ) 

1.3 ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย (ระบุชื่อท่ีปรึกษาโครงการ หนวยงาน สถานท่ีติดตอหมายเลข
โทรศัพท โทรสาร และ E-mail) 

1.4 หนวยงานหลัก (ระบุชื่อหนวยงานหลักในระดับกลุม/กอง/สํานัก/กรม/กระทรวงหรือ
ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวงพรอมสถานท่ีตั้ง หมายเลขโทรศัพทและโทรสาร) 

1.5 หนวยงานสนับสนุน (ระบุชื่อหนวยงานสนับสนุน พรอมรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.4) 
2. ประเภทการวิจัย ระบุประเภทการวิจัยเพียง 1 ประเภท ไดแก 1.การวิจัยพ้ืนฐาน (Basic 

research) 2.การวิจัยประยุกต (Applied research) 3.การพัฒนาทดลอง (Experimental development) 
(ตามรายละเอียดแนบทาย) 

3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาท่ีทําการวิจัย ระบุชื่อกลุม สาขาวิชาการ และกลุมวิชาท่ีทําการวิจัย 
(ตามรายละเอียดแนบทาย) 

4. มาตรฐานการวิจัย (ถามี) ระบุวาการวิจัยมีการดําเนินการตามมาตรฐานการวิจัย เชน การใช
สัตวทดลอง การวิจัยในคน มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพดานพันธุวิศวกรรม หรือการใชหองปฏิบัติการท่ี
เก่ียวกับสารเคมี พรอมเอกสารประกอบตามรายละเอียดขอ 22 

5. คําสําคัญ (Keyword) ของการวิจัย ระบุคําสําคัญท่ีมีความสําคัญตอชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่อง
ท่ีทําการวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหครบถวน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการนําไปใชในการเลือกหรือคนหา
เอกสารท่ีมีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องท่ีทําการวิจัยได 

6. ความสําคัญและท่ีมาของปญหา แสดงใหเห็นถึงความสําคัญท่ีจําเปนตองทําการวิจัยเรื่องนี้ รวมถึง
ความสอดคลองหรือการตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  
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7. วัตถุประสงคของการวิจัย ระบุวัตถุประสงคของโครงการวิจัยอยางชัดเจนและเรียงตามลําดับ
ความสําคัญเปนขอๆ โดยมีความเชื่อมโยงกับความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

8. ขอบเขตของการวิจัย (ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพท่ีเชื่อมโยงกับปญหาท่ีทํา
การวิจัยแตไมสามารถกําหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงคของโครงการวิจัยได) 

9. ทฤษฎี สมมติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย แสดงทฤษฎีท่ีเก่ียวของสมมติฐาน
และ/หรือกรอบแนวความคิดโดยแสวงหาเหตุผลท่ีนาจะเปนไปไดจากทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีทําการวิจัย
แลวนํามาสังเคราะหเปนสมมติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ท่ีเกี่ยวของ ใหระบุเนื้อหาโดยสรุปของ
เอกสารท่ีเก่ียวของพรอมขอมูลสถิติและเหตุผลท่ีเปนไปไดจากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการท่ีเก่ียวของโดย
บรรยายใหเชื่อมโยงกับประเด็นท่ีจะทําการวิจัย 

11. เอกสารอางอิงของการวิจัย ระบุเอกสารท่ีใชอางอิง (Reference) ของการวิจัยตามระบบสากล 
12. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางท่ีจะนํา

ผลการวิจัยไปใชประโยชน ระบุไดมากกวา 1 ขอ พรอมระบุกลุมเปาหมายท่ีจะไดรับประโยชนและผลกระทบ
จากผลงานวิจัยท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนกับกลุมเปาหมายใหชัดเจน 

13. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเม่ือส้ินสุดการวิจัย ใหแสดง
แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายหรือสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ข้ันตอไปท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนเม่ือสิ้นสุดการวิจัย โดยระบุกลุมเปาหมาย วิธีการถายทอด ระยะเวลา สถานท่ี ฯลฯ 
ใหชัดเจน 

14. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล อธิบายข้ันตอนวิธีการทําการวิจัย 
อาทิ การเก็บขอมูลการกําหนดพ้ืนท่ี ประชากรตัวอยาง การสุมตัวอยาง ข้ันตอนและวิธีการในการวิเคราะห
ขอมูล ฯลฯ รวมท้ังระบุสถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีทําการวิจัย/เก็บขอมูลใหครบถวนและชัดเจนเพ่ือประโยชนในการ
เสนอของบประมาณ 

15. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย ระบุระยะเวลาท่ีใชในการทํา
การวิจัยไมควรเกิน 1 ป รวมท้ังระบุข้ันตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียด 
ท้ังนี้ใหจัดทําแยกเปนรายปกรณีของบประมาณเปนโครงการตอเนื่องระยะเวลาดําเนินการมากกวา 1 ป และ 
คอบช. จะใหการสนับสนุนงบประมาณเปนรายปโดยไมมีความผูกพันกับปถัดไป 

16. เปาหมายของผลผลิต (Output) และตัวช้ีวัด ระบุผลผลิตของงานวิจัยอยางเปนรูปธรรมท่ี
สามารถประยุกตเพ่ือนําไปใชประโยชนได ท้ังนี้ตองระบุตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลผลิตท่ี
เกิดข้ึนในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ เวลา และตนทุน โดยให
จัดทําขอมูลในรูปแบบดังตารางท่ี 1 โดยระบุแยกเปนรายป กรณีมีระยะเวลาดําเนินการวิจัยเกิน 1 ป 

ตารางท่ี 1 แสดงผลผลิตและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน 
 
 

 
 

   

17. เปาหมายของผลลัพธ (Outcome) และตัวช้ีวัด ระบุปริมาณของผลท่ีเกิดข้ึนหรือผลตอเนื่องจาก
ผลผลิตท่ีมีตอผูมีสวนไดสวนเสียและ/หรือผูใช อาทิ ชุมชน องคกร ประเทศ สภาพแวดลอม ในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ท้ังนี้ควรจัดทําแผนถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายดังกลาวและตองระบุตัวชี้วัดท่ี
แสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลลัพธท่ีเกิดข้ึนในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังเชิง
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ปริมาณและคุณภาพ เวลา และตนทุน โดยใหจัดทําขอมูลในรูปแบบดังตารางท่ี 2 โดยระบุแยกเปนรายป กรณี
มีระยะเวลาดําเนินการวิจัยเกิน 1 ป 

ตารางท่ี 2 แสดงผลลัพธและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย 
ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน 
 
 

    

18. ปจจัยท่ีเอ้ือตอการวิจัยท่ีมีอยู (ระบุรายละเอียด) 
19. งบประมาณของโครงการวิจัย 

19.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจัยยอย โดยแยกตาม
งบประเภทตางๆ ใหชัดเจน โดยแยกเปนหมวดดังนี้ งบบุคลากร งบดําเนินการ (คาตอบแทน คาใชสอย  
คาวัสดุ คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ฯลฯ) งบลงทุน (ครุภัณฑตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนพรอมใบเสนอราคา)  

รายการ งบประมาณท่ีเสนอขอ (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)  
รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ  

การต้ังงบประมาณทุกรายการควรประมาณการใหเหมาะสมกับระเบียบวิธีวิจัยโดยอางอิงตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังและตามหลักเกณฑและอัตราคาใชจายท่ีกําหนด ดังนี้ 

รายการ อัตรา หลักเกณฑ (เง่ือนไข) 
1. งบบุคลากร 

1.1 คาจางชั่วคราว 
1.2 คาจางผูชวยนักวิจัย 

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม 1. พิจารณาใหตามท่ีเสนอขอโดยไมเกิน
ท่ีกําหนดจายตามอัตราเงินเดือน
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 หลักเกณฑ (เง่ือนไข) 
2. งบดําเนินงาน 

2.1 คาตอบแทน 
(1) คาตอบแทน

คณะผูวิจัย (ใหระบุตําแหนง 
หรือ ตําแหนงทางวิชาการเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา) 

 
- ใหเบิกจายคาตอบแทนท้ังคณะ  
โดยใชระดับตําแหนงของหัวหนา
โครงการวิจัยเปนเกณฑ ดังนี้ 

5. ศาสตราจารยหรือขาราชการ
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 

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

(2) คาตอบแทนท่ี
ปรึกษา 

1. กรณีเปนโครงการวิจัย พิจารณา
ใหไมเกินโครงการละ 2 คน  
และไมเกินคนละ 100,000 บาท  
2. กรณีเปนแผนงานวิจัย  
พิจารณาใหไมเกิน 5 คน  
และไมเกินคนละ 100,000 บาท 

1. ตองมีหนังสือยืนยันตอบรับจากท่ี
ปรึกษา โดยใหระบุรายละเอียดการให
คําปรึกษา 
2. ตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาการท่ีสําคัญของโครงการ 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 

(3) คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - กําหนดจายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ดังนี้ 

- วันทําการปกติ ชม.ละ 50 บาท  
ไมเกินวันละ 4 ชั่วโมง 
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รายการ อัตรา หลักเกณฑ (เง่ือนไข) 
- วันหยุดราชการ ชม.ละ 60 บาท 

ไมเกินวันละ 7 ชั่วโมง 
(4) คาตอบแทนผูให

ขอมูล (ผูตอบแบบสอบถาม, 
ผูใหสัมภาษณ) 

- ไมเกินคนละ 100 บาท  
- กรณีขอมูลมีระดับความยากสูง
ไมเกินคนละ 300 บาท 

- ไมเกินคนละ 100 บาท  
- กรณีขอมูลมีระดับความยากสูง ไมเกิน
คนละ 300 บาท 

(5) คาตอบแทนกลุม
ตัวอยาง 

- ไมเกินคนละ 2,000 บาทตอครั้ง - ไมเกินคนละ 2,000 บาทตอครั้ง 

(6) คาตอบแทน
วิทยากรในการฝกอบรม 

- ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

- ใหเปนไปตามระเบยีบกระทรวงการคลัง   
ดังนี ้

1. วิทยากรท่ีเปนบุคลากรของรฐั ให
จายไมเกิน 600 บาทตอชั่วโมง 

2. วิทยากรท่ีมิใชบุคลากรของรัฐ ให
จายไมเกิน 1,200 บาทตอชั่วโมง 

2.2 คาใชสอย 
(1) คาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ 

 
- ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

 
- ใหเปนไปตามระเบยีบกระทรวงการคลัง    
- ใหระบุรายละเอียดของการเดินทาง 
เชน เดินทางจากสถานท่ีใดไปสถานท่ีใด 
ระยะเวลาท่ีใชในการเดินทาง จํานวนครั้ง
ในการเดินทาง และจํานวนคน เปนตน 

(2) คาใชจายในการ
สัมมนา/ ฝกอบรม 

- ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

- ใหเปนไปตามระเบยีบกระทรวงการคลัง 
- จัดสัมมนาไดในกรณีท่ีสัมมนาเปนสวน
หนึ่งของงานวิจัย 
- ใหระบุเหตุผลความจําเปนและ
รายละเอียดการสัมมนา/ฝกอบรม เชน 
สถานท่ีจัดสัมมนา/ฝกอบรม จํานวน
ผูเขารวม เปนตน 

(3) คาใชสอยอ่ืน 
(คาจางเหมาบริการ, คาแรง, 
เงินประกันสังคม) 

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม 

2.3 คาวัสด ุ - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายไดตามความจําเปนเหมาะสม 
โดยแยกรายการวัสดุเปนประเภท เชน 
วัสดุสํานักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร, วัสดุ
วิทยาศาสตร เปนตน ซ่ึงรายการวัสดุตอง
มีราคาตอหนวยต่ํากวา 5,000 บาท 
ยกเวนวัสดุคอมพิวเตอรตองมีราคาตอ
หนวยต่ํากวา 20,000 บาท 
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รายการ อัตรา หลักเกณฑ (เง่ือนไข) 
- คาวัสดุวิทยาศาสตร/สารเคมี (ใหแจง
รายละเอียดสิ่งท่ีตองการซ้ือ โดยใหระบุ
จํานวนท่ีตองการและราคาตอหนวย) 
- สําหรับคาวัสดุเชื้อเพลิง (คาน้ํามัน) 
กําหนดให กม.ละ 4 บาท (โดยใหจัดทํา
รายละเอียดระยะทางท่ีเดินทาง) 

3. งบลงทุน 
3.1 คาครุภัณฑ 

 
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม 

 
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสมโดย
แยกรายการครุภัณฑเปนประเภท เชน 
ครุภัณฑสํานักงาน, ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เปนตน ซ่ึงรายการครุภัณฑตองมีราคาตอ
หนวยสูงกวา 5,000 บาท ยกเวน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรตองมีราคาตอหนวย
สูงกวา 20,000 บาท 
- ใหแนบใบเสนอราคาครุภัณฑ 
- ใหมีหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ของครุภัณฑนั้นๆ ดวย เพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

3.2 คาสิ่งกอสราง - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม ซ่ึง
เปนรายจายเพ่ือประกอบข้ึนใหม 
ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสราง
มีวงเงินเกินกวา 50,000 บาท  
- ใหแนบใบเสนอราคาสิ่งกอสราง 

4. คาธรรมเนียมอุดหนุน
สถาบัน (ใหหมายรวมถึงคา
สาธารณูปโภคดวย) 

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - กําหนดจายไมเกินรอยละ 10 ของงบ
วิจัยไมรวมคาตอบแทนคณะผูวิจัย 
ครุภณัฑ และสิ่งกอสราง 

19.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเปน
โครงการตอเนื่อง ระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา 1 ป ใหแสดงงบประมาณตลอดแผนการดําเนินงาน) 

ปท่ี
ดําเนินการ 

งบประมาณท่ีเสนอขอ (บาท) 

งบบุคคลากร คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
คาธรรมเนียม

อุดหนุนสถาบัน 
ครุภัณฑ รวม 

ปท่ี 1        
ปท่ี 2        
ปท่ี...        

20. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัย แสดงขอมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (Output) ท่ีไดจาก
งานวิจัยในแตละปตลอดการวิจัย โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัยและนําไปสูการประยุกต 
ใชความคุมคาของงบประมาณท่ีจะใชทําการวิจัย ซ่ึงจะนําไปสูผลสําเร็จท่ีเปนผลลัพธ (Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact) ท่ีคาดวาจะไดรับ โดยสอดคลองตามแผนบริหารงานและแผนการดําเนินงานตลอดแผน
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งานวิจัย พรอมท้ังระบุประเภทผลสําเร็จของงานวิจัยเปนอักษรยอ ซ่ึงจําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้ (กรณีเปน
โครงการวิจัยยอยในแผนงานวิจัยนั้นจะตองอธิบายผลกระทบท่ีมีตอแผนงานวิจัยนั้น เชน ผลสําเร็จท่ีมี
ผลกระทบตอแผนงาน/ผลกระทบท่ีมีตอประเทศ) 

1.  ระบุ P หมายถึง ผลสําเร็จเบื้องตน (Preliminary results) ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 
 1.1  ผลสําเร็จท่ีเปนองคความรู หรือรูปแบบ หรือวิธีการท่ีจะนําไปสูการวิจัยในระยะตอไป 
 1.2  ผลสําเร็จท่ีเปนของใหมและมีความแตกตางจากท่ีเคยมีมาแลว 
 1.3  ผลสําเร็จท่ีอาจจะถูกนําไปตอยอดการวิจัยได 
2.  ระบุ I หมายถึง ผลสําเร็จก่ึงกลาง (Intermediate results) ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 
 2.1  เปนผลสําเร็จท่ีตอยอดมาจากผลสําเร็จเบื้องตนในระยะตอมา 
 2.2  เปนผลสําเร็จท่ีมีความเชื่อมโยงอยางใดอยางหนึ่งกับผลสําเร็จเบื้องตน 
 2.3  เปนผลสําเร็จท่ีจะกาวไปสูผลสําเร็จระยะสุดทายของงานวิจัย 
3.  ระบุ G หมายถึง ผลสําเร็จตามเปาประสงค (Goal results) ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 
 3.1  เปนผลสําเร็จท่ีตอยอดมาจากผลสําเร็จก่ึงกลางในระยะตอมา 
 3.2  ผลสําเร็จตามเปาประสงคนี้จะตองแสดงศักยภาพท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบ 
 3.3  ผลสําเร็จตามเปาประสงคท่ีมีศักยภาพ และมีแนวทางในการทําใหเกิดผลกระทบสูง ยอมมี

น้ําหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง 
ตัวอยาง เชน กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุมะมวงเพ่ือการสงออก เนื่องจากมะมวงท่ีสงออกมีคุณภาพดี แตเม่ือ
สงออกไปตางประเทศมีปญหาเรื่องมะมวงเปลือกบางเนาเสียงาย สงผลกระทบตอการสงออก ดังนั้น จึงตอง
วิจัยเพ่ือแกปญหาดังกลาว โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ ดังนี้ 

1.  การวิจัยระยะแรกไดคนพบยีน (Gene) ท่ีควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง 
 -  ใหระบุผลผลิตท่ีได คือ ยีน (Gene) ท่ีควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง 
ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จเบื้องตน (P) 
 2.  กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะตอมา โดยวิจัยในรายละเอียดตําแหนงของยีน (Gene) ท่ี
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง 
 -  ใหระบุผลผลิตท่ีได คือ รายละเอียดตําแหนงของยีน (Gene) ท่ีควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของ
มะมวง ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จก่ึงกลาง (I) 
 3.  กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะตอมาจนไดมะมวงพันธุเปลือกแข็ง ซ่ึงแสดงผลกระทบท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึน คือ ทําใหเกิดมูลคาเพ่ิมของมะมวงเพ่ือการสงออก 
 -  ใหระบุผลผลิตท่ีได คือ มะมวงพันธุเปลือกแข็งท่ีแสดงมูลคาเพ่ิมเพ่ือการสงออก ผลสําเร็จของ
งานวิจัยนี้เปนผลสําเร็จตามเปาประสงค (G) 

21. ขอเสนอการวิจัยหรือสวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอการวิจัยนี้ (เลือกไดเพียง 1 ขอ) 
 1. ไมไดเสนอตอแหลงทุนอ่ืน 
 2. เสนอตอแหลงทุนอ่ืนคือ (ระบุชื่อแหลงทุน) 

2.1 ชื่อโครงการท่ีเสนอ (ระบุขอเสนอการวิจัย) 
2.2 คาดวาจะทราบผล (ระบุเดือน และ พ.ศ. ท่ีคาดวาจะทราบผลการพิจารณา)   

22. คําช้ีแจงอ่ืนๆ  
22.1 คํารับรองเพ่ือชี้แจงรายละเอียดแหลงทุนของโครงการวิจัยท่ีเสนอขอ หากมีมากกวา  

1 แหลงโปรดระบุสัดสวน 
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22.2 แสดงเอกสารหลักฐานคํารับรองคํายินยอมอาทิโครงการพระราชดําริ จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย จรรยาบรรณการใชสัตว การเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ฯลฯ หรือรายละเอียดอ่ืนๆ ในอันท่ีจะเปน
ประโยชนและชี้ใหเห็นถึงคุณคาของโครงการวิจัยมากยิ่งข้ึน 

22.3 การดําเนินการเก่ียวกับบัญชีรายรับ-รายจายใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ปปช. กําหนด 
23. ลงลายมือช่ือหัวหนาโครงการและนักวิจัยรวมเพ่ือใหคํารับรองในการจัดทําขอเสนอการวิจัย

และดําเนินการวิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เรื่องการรับขอเสนอการวิจัย
เพ่ือขอรบัการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560 

  
(ลงชื่อ).......................................... 

หัวหนาโครงการวิจัย 
วันท่ี........... เดือน...................พ.ศ.. ……. 

 
(ลงชื่อ)........................................... 

(............................................) 
ผูรวมวิจัย 

วันท่ี........... เดอืน...................พ.ศ.. ……. 

(ลงชื่อ).......................................... 
(............................................) 

ผูรวมวิจัย 
วันท่ี........... เดอืน...................พ.ศ.. ……. 

24. คําอนุมัติของผูบังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเทาของภาครัฐรวมท้ังใหใชสถานท่ี อุปกรณ 
และสาธารณูปโภคในการดําเนินการวิจัยผูบังคับบัญชาตองลงนามเพ่ือแสดงการยินยอมและอนุญาต      
ใหดําเนินการวิจัย กรณีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจแสดงตอ คอบช. และผูรับมอบอํานาจ    
ไมสามารถมอบอํานาจชวงตอใหผูอ่ืนไดยกเวนแตผูบังคับบัญชาท่ีเปนผูมีอํานาจ แสดงความยินยอมให
มอบอํานาจชวงตอได   

 
(ลงชื่อ)........................................... 

(............................................) 
ตําแหนง.......................................... 

วันท่ี........... เดือน...................พ.ศ.. ……. 
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แบบ คอบช. 3 
 

หนังสือรับรองการเปนท่ีปรึกษาแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 
 
  ขาพเจา                                               
ตําแหนง                                                   หนวยงาน                                   . 
ขอยืนยันวา ขาพเจาไดรับเปนท่ีปรึกษาแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย เรื่อง                         . 
            
             
ซ่ึงมี   นาย/นาง/นางสาว                
สังกัด                                     
เปนผูอํานวยการแผนงาน/หัวหนาโครงการ ตลอดระยะเวลาดําเนินการวิจัย 
ท้ังนี้จะใหคําปรึกษาในดาน                                  
 
 

(ลงชื่อ) .......................................... 
(............................................) 

วันท่ี........... เดอืน...................พ.ศ.. ……. 
 
หมายเหตุ : (ถามี) ใหจัดทําหนังสือรับรองการเปนท่ีปรึกษาแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยแนบทายขอเสนอ 

การวิจัยทุกฉบับ 
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แบบ คอบช. ๔ 
 

หนังสือรับรองแสดงความประสงคในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
 
  ขาพเจา                                                
ตําแหนง                                                   หนวยงาน                                    . 
ขอยืนยันวา ขาพเจายินดีนําผลงานวิจัยของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย เรื่อง                . 
            
             
ซ่ึงมี   นาย/นาง/นางสาว                
สังกัด                                     
เปนผูอํานวยการแผนงาน/หัวหนาโครงการ ไปใชประโยชนเม่ือโครงการดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลวในดาน 
            
             
 
 

(ลงชื่อ) .......................................... 
(............................................) 

วันท่ี........... เดอืน...................พ.ศ.. ……. 
 
หมายเหต ุ: (ถามี) ใหจัดทําหนังสือรับรองแสดงความประสงคในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนแนบทาย

ขอเสนอการวิจัยทุกฉบับ 
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แบบหนังสือนําสง 
การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

เรื่อง การขอรับขอเสนอการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560 
เขียนท่ี.......................................................... 
วันท่ี.............................................................. 

เรื่อง ขอสงเอกสารเพ่ือเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เรื่อง  
การขอรับขอเสนอการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560 

เรียน ผูอํานวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย 

  ดวย (สถาบัน/หนวยงาน/ชื่อ-สกุล)                                                                    . 
มีความประสงคจะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เรื่อง การขอรับ
ขอเสนอการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560 กลุมเรื่อง (ใหระบุช่ือกลุมเรื่องท่ีเสนอขอรับทุน)                . 
ช่ือโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย                                                                                             . 
โดยมี (นาย/นาง/นางสาว)                                 ตําแหนง                                                    . 
สังกัด                                                                      เปนผูอํานวยการแผนงาน/หัวหนาโครงการ 
โทรศัพท                                  มือถือ                                E-mail                                      . 

  ในการนี้ (สถาบัน/หนวยงาน/ชื่อ-สกุล)                                                               .
ขอสงเอกสารในการขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ดังนี ้(ใหใสเครื่องหมาย  ลงใน  หนาเอกสารท่ีทานจัดสงมาท่ี วช.) 
 ตนฉบับขอเสนอการวิจัยท่ีมีการลงนามเรียบรอยแลว จํานวน 1 ชุด  
  สําเนาขอเสนอการวิจัย จํานวน 9 ชุด 
 ลงทะเบียนสงขอเสนอการวิจัยในระบบ NRMS เรียบรอยแลว  
 ไดรับอนุมัติ และลงนามรับรองจากผูบังคับบัญชา ใหดําเนินการวิจัยรวมท้ังใหใชสถานท่ี อุปกรณและ

สาธารณูปโภคในการดําเนินการวิจัย ตามแบบ คอบช. 1ช ขอ 20 และแบบ คอบช. 1ย/1ด ขอ 24 
 หนังสือใหความเห็นชอบและลงนามรับรองการเปนท่ีปรึกษาแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (แบบ คอบช. 3) 

(ถามี) และแนบทายขอเสนอการวิจัยท้ัง 10 ชุดแลว 
 หนังสือรับรองแสดงความประสงคในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน (แบบ คอบช. 4) (ถามี) และแนบทาย

ขอเสนอการวิจัยท้ัง 10 ชุดแลว 
 แผน CD ท่ีบันทึกขอมูลขอเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จํานวน 2 ชุด ท่ีมีเนื้อหาตรงกับตนฉบับ

ขอเสนอการวิจัยท่ีจะเสนอขอรับทุน 
 สําเนาเอกสารการอนุมัติหรือ Certificate of Approval หรือกําลังดําเนินการ (กรณีท่ีเปนการวิจัยท่ีใชคน

หรือสัตวในการทดลอง) (ถามี) ท้ังนี้ตองเปนชื่อเดียวกับท่ีเสนอขอรับทุน และแนบทายขอเสนอการวิจัยท้ัง 
10 ชุดแลว 

 หนังสือรับรองศักยภาพตนเองในการบริหารจัดการงานวิจัย (กรณีท่ีผูอํานวยการแผนหรือหัวหนา
โครงการวิจัย มีความประสงคขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมากกวา 1 โครงการ) (ถามี) และแนบทายขอเสนอ
การวิจัยท้ัง 10 ชุดแลว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

(ลงชื่อ)     . 
(    ) 

ผูอํานวยการแผนงาน/หัวหนาโครงการวิจัย 
          /                  /          .  
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รายละเอียดแนบทาย 
1. ประเภทของการวิจัย (Type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D) ประกอบดวย 

1.1 การวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research หรือ Pure research หรือ Theoretical research) เปน
การศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือในหองทดลองเพ่ือหาความรูใหมๆ เก่ียวกับสมมติฐานของปรากฏการณ 
และความจริงท่ีสามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธตางๆ เพ่ือตั้ง
และทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎ ี(theories) และกฎตางๆ (laws) โดยมิไดมุงหวังท่ีจะใชประโยชน
โดยเฉพาะ 

1.2 การวิจัยประยุกต (Applied research) เปนการศึกษาคนควาเพ่ือหาความรูใหมๆ และมี
วัตถุประสงคเพ่ือนําความรูนั้นไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการนําเอาความรูและวิธีการตางๆ ท่ีได
จากการวิจัยข้ันพ้ืนฐานมาประยุกตใชอีกตอหนึ่ง หรือหาวิธีใหมๆ เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีไดระบุไวแนชัดลวงหนา 

1.3 การพัฒนาทดลอง (Experimental development) เปนงานที่ทําอยางเปนระบบ โดยใช
ความรูท่ีไดรับจากการวิจัยและประสบการณท่ีมีอยู เพ่ือสรางวัสดุ ผลิตภัณฑและเครื่องมือใหม เพ่ือการติดตั้ง
กระบวนการ ระบบและบริการใหม หรือเพ่ือการปรับปรุงสิ่งตางๆ เหลานั้นใหดีข้ึน  
2. สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุมวิชาของสภาวิจัยแหงชาติ ประกอบดวย 

2.1  สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา คณิตศาสตร และสถิติ 
ฟสิกส ดาราศาสตร วิทยาศาสตรเก่ียวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา 
ฟสกิสของสิ่งแวดลอม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.2  สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาศาสตรการแพทย แพทยศาสตร 
สาธารณสุข เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร ทันตแพทยศาสตร สังคมศาสตรการแพทย และอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 

2.3  สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ประกอบดวยกลุมวิชา อนินทรียเคมี อินทรียเคมี ชีวเคมี เคมี
อุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร เคมีวิเคราะห ปโตรเลียม เคมีสิ่งแวดลอม เคมีเทคนิค นิวเคลียรเคมี เคมี
เชิงฟสิกส เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
เครื่องสําอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.4  สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา ทรัพยากรพืช การปองกันกําจัดศัตรูพืช 
ทรัพยากรสัตว ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร 
ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดลอมทางการเกษตร วิทยาศาสตร
ชีวภาพ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.5  สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบดวยกลุมวิชา วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.6  สาขาปรัชญา ประกอบดวยกลุมวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรม 
ภาษา สถาปตยกรรม ศาสนา และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.7  สาขานิติศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา 
กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.8  สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศ 
นโยบายศาสตร อุดมการณทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยาทางการเมือง ระบบ
การเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร มติสาธารณะ ยุทธศาสตรเพ่ือความม่ันคง เศรษฐศาสตรการเมือง 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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2.9  สาขาเศรษฐศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร บริหารธุรกิจ การบัญชี 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร มานุษยวิทยา จิตวิทยา
สังคม ปญหาสังคม สังคมศาสตร อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม 
พัฒนาสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิศาสตรสังคม การศึกษาความเสมอภาคระหวางเพศ คติชนวิทยา และอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ 

2.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร 
โทรคมนาคม การสื่อสารดวยดาวเทียม การสื่อสารเครือขาย การสํารวจและรับรูจากระยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร สารสนเทศศาสตร นิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร เทคนิคพิพิธภัณฑและภัณฑาคาร และอ่ืนๆ      
ท่ีเก่ียวของ 

2.12 สาขาการศึกษา ประกอบดวยกลุมวิชา พ้ืนฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา การศึกษา
นอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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ผูที่นําขอมูลจากเอกสารน้ีไปใชอางอิงหรือเผยแพร 

โปรดระบุชื่อ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

ในหนาที่ปรากฏขอมูลดังกลาวดวย 
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ตัวอยาง 
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
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นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑภาชนะเครื่องใชบนโตะอาหารท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
จากวัสดุคอมโพสิทชีวภาพปาลมน้ํามัน 

 

ช่ือนักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงห อินทรชูโต  
หนวยงาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

ประเด็นปญหากอนการวิจัย 
จากการขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันในพ้ืนท่ีมากกวา 26 จังหวัดท่ัวประเทศ เพ่ือใชเปนวัตถุดิบพ้ืนฐาน 

ในอุตสาหกรรมอาหารแลว ยังเปนแหลงพลังงานทางเลือกสําหรับนําไปผลิตเปนไบโอดีเซล เนื่องจากเปนพืช
น้ํามันท่ีใหผลผลิตน้ํามันตอหนวยพ้ืนท่ีสูงกวาพืชน้ํามันทุกชนิด ทําใหเล็งเห็นไดวาจะมีทะลายปาลมเปลา
ปริมาณเพ่ิมข้ึน ซ่ึงพบวา ทะลายปาลม เปนของเสียมีมูลคาตํ่าและยังไมมีการนํามาใชประโยชน และมีปริมาณ
สูงถึง 5.4 ลานตันตอป จึงนําไปสูการวิจัยคนควาหาทางเลือกในการนําทะลายปาลมมาใชประโยชน 
จากคุณสมบัติทางเคมีท่ีเปนพอลีเมอรธรรมชาติ สามารถใชเสริมแรงในพอลีเมอรเคมีได นอกจากนี้ 
ตองคํานึงถึงคุณสมบัติเชิงกลของทะลายปาลมเปลาท่ีมีน้ําหนักเบา ความหนาแนนต่ํา ประกอบการวิเคราะห 
ในขณะท่ี ทะลายปาลมเปลาสามารถยอยสลายทางชีวภาพได ทําใหนําไปสูแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 

 

การแกปญหาโดยการวิจัย 
นําหลักการออกแบบเชิงสรางสรรคเพ่ือสิ่งแวดลอม (Creative design) เปนการออกแบบท่ีคํานึงถึง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมาประยุกตใช และบูรณาการรวมกับการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle 
Assessment) ซ่ึงเปนการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑตั้งแตผลิตภัณฑเกิดจนตาย เพ่ือนํา
ประเด็นดานสิ่งแวดลอมมาพิจารณารวมดวยตั้งแตเริ่มตนกระบวนการออกแบบ โดยมีแรงบันดาลใจมาจาก
วัฒนธรรมประเพณีอันเกาแกของญ่ีปุนในการพับกระดาษแผนสี่ เหลี่ยมจัตุรัสหลากสีเปนรูปทรงตางๆ  
เรียก แบบโอริกามิ (Origami) เพ่ือสรางจุดเดนของผลิตภัณฑท่ีผสานกับวัฒนธรรมสรางสรรคของญ่ีปุน  
และ แบบท่ี 2 อาศัยแรงบันดาลใจในการเลียนแบบธรรมชาติจากเห็ด ซ่ึงเปนวัตถุดิบท่ีใชในการปรุงอาหาร
ญี่ปุน เรียก แบบออรแกนิค เพ่ือสรางจุดเดนของผลิตภัณฑในความเปนธรรมชาติ ตามแนวคิด WabiSabi หรือ 
ความงามในความไมสมบูรณ (Beauty in the imperfection) ของวัฒนธรรมญ่ีปุน ทําใหไดนวัตกรรมการ
ออกแบบเครื่องใชบนโตะอาหาร 2 ชุด จากวัสดุคอมโพสิตชีวภาพปาลมน้ํามันกับเมลามีนท่ีเปนการพัฒนาวัสดุ
นี้เปนครั้งแรกของโลก สามารถนําไปตอยอดเชิงพาณิชย เพ่ือตอบสนองตอกระแสความตองการผลิตภัณฑรักษ
โลกได อันเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับวัสดุเหลือใชจากสวนปาลมน้ํามัน 
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การพัฒนามอรตาและวัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ํายางพาราสําหรับใชบํารุงรักษาคลองชลประทาน 

 

ช่ือนักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรวฒัน  ปลาเงิน  
หนวยงาน มหาวิทยาลัยสยาม 

 

ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

ปจจุบันคลองสงน้ําชลประทานสวนใหญดาดดวยคอนกรีตเกิดการสึกกรอนตามผนังและทองคลอง 
เนื่องจากปริมาณสารละลายซัลเฟสท่ีปะปนมาในน้ําชลประทาน ทําใหเกิดการรั่วซึมของน้ําและปริมาณการทับ
ถมของตะกอนในคลองสงน้ํา จึงไดพัฒนาวัสดุเคลือบผิวคลองชลประทานใหมีคุณสมบัติตานการกัดกรอนใช
เคลือบผิวคลองสงน้ํา 

 

การแกปญหาโดยการวิจัย 

ไดพัฒนาซีเมนตเพลสผสมเถาแกลบและน้ํายาง ใหมีคุณสมบัติปองกันการกัดกรอนของสารละลาย 
ซัลเฟสไดดี และผานเกณฑมาตรฐานและการปองกันการรั่วซึม ไดนําไปทดสอบใชงานจริงท่ีโครงการสงน้ํา 
และบํารุงรักษาเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี และนําไปถายทอดเทคโนโลยีใหกับกลุมเกษตรกร ท่ีโครงการ 
สงน้ําและบํารุงรักษาแมยม จังหวัดแพร ยึดหลักมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐาน ASTM หลังจาก
การซอมแซมประมาณ 3 – 4 เดือน พบวาลักษณะการเช่ือมประสานรอยแตกราวตามผนังคลองท่ีอุดดวย
มอรตาผสมน้ํายางมีการยึดเกาะกันดี และผนังคลองท่ีถูกเคลือบดวยวัสดุเคลือบผิวผสมเถาแกลบและน้ํา
ยางมีการยึดเกาะกับผนังเดิมและไมมีการหลุด แสดงใหเห็นวาวัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ํายางและมอรตาผสม
น้ํายางสามารถลดการรั่วซึมของน้ําในคลองชลประทานไดเปนอยางดี และทําใหปริมาณน้ําท่ีสงเขาพ้ืนท่ี
เพาะปลูกเพ่ิมมากข้ึนและสงผลดีตอผลทางการเกษตรของเกษตร  

 

 
การบรรจุมอรตาและวัสดุเคลือบผิวคลองลงในแบบหลอ 

 
การทดสอบคุณสมบัติดานวิศวกรรมของมอรตาและ

วัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ํายาง 

 
การซอมแซมรอยแตกราวตามผนังคลองโดยใชมอรตา

ผสมน้ํายาง 

 
การเคลือบผิวคลองชลประทานดวยวัสดุเคลือบผิว

ผสมน้ํายาง 

 
เปรียบเทียบกอน-หลังการซอมแซมคลองชลประทาน

ดวยมอรตาและวัสดุเคลือบผิวคลอง 

 
วัดขนาดหนาตัดและความลึกของน้ําในคลอง

สําหรับใชในการคํานวณหาการรั่วซึม 
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การพัฒนากลุมเกษตรกรรายยอยอยางมีสวนรวมในการผลิตปาลมน้ํามันอยางย่ังยืนตามมาตรฐาน GAP 
และ RSPO 

 

ช่ือนักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.สุธัญญา ทองรักษ และคณะ 
หนวยงาน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

ประเด็นปญหากอนการวิจัย 
“ปาลมน้ํามัน” เปนพืชอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของไทย ในป 2557 มีพ้ืนท่ีปลูกมากกวา 4 ลานไร  

มีเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันมากกวา 2 แสนราย และมีปญหาหลัก คือ ผลผลิตเฉลี่ยตอไรตํ่า คือประมาณ  
3 ตัน/ไร/ป ผลผลิตปาลมสดไมมีคุณภาพ โรงงานจึงรับในราคาต่ํา และตนทุนการผลิตสูง โดยมีสาเหตุมาจาก
การขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการสวนปาลมท่ีดีและยั่งยืน ราคาปุยสูง โรงงานสกัดหลายโรงไมซ้ือ
ปาลมตามคุณภาพ และท่ีสําคัญเกษตรกรรายยอยสวนใหญยังขาดการรวมกลุม   

 

การแกปญหาโดยการวิจัย 
1. เกษตรกรรายยอยมีความรูความเขาใจระบบการจัดการสวนปาลมท่ีดี มีการบริหารตนทุนการผลิต 

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทําใหลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ รวมถึงการจัดการตามแนวทางอนุรักษดิน น้ํา 
ทรัพยากรธรรมชาติ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน สงผลใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนรายไดเพ่ิมข้ึนกวาเกษตรกร
ท่ัวไป 

2. สรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกรใหเปนเครือขายเกษตรกรมืออาชีพท่ีมีคุณภาพดานการผลิต
ปาลมน้ํามัน โดยการรวมกลุมใหบริการคําแนะนําดานความรูการจัดการการผลิต การจัดหาปจจัยการผลิต 
พัฒนาและติดตามผลการดําเนินงานของกลุมสมาชิกโครงการประจําปตามมาตรฐาน 

3. โรงงานสกัดท่ีเขารวมโครงการ ไดรับทะลายปาลมน้ํามันท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ทําใหเปอรเซ็นตน้ํามัน 
ท่ีสกัดไดเพ่ิมข้ึน น้ํามันมีคุณภาพมากข้ึน และมีปริมาณวัตถุดิบเขาสูโรงงานมากข้ึน ตนทุนตอหนวยในการสกัด
ลดลง และมีภาพลักษณท่ีดีในการผลิตน้ํามันปาลม ตามมาตรฐานการผลิตอยางยั่งยืน 

4. สรางความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในระบบบริหารจัดการการผลิตปาลมน้ํามันเปนอยางยิ่ง โดยเนน
การแกปญหาใหเกษตรกรรายยอยผู มีสวนไดสวนเสียหลักที่ตนเหตุของปญหาในการผลิตปาลมน้ํามัน 
เพ่ือพัฒนาการผลิตปาลมน้ํามันตนน้ําท่ีนําไปสูอุตสาหกรรมปลายน้ําอยางยั่งยืนตามมาตรฐาน 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน เพ่ือใหน้ํามันปาลมของไทยสามารถแขงขันไดในอาเซียน 
และรองรับการขยายตัวของการผลิตปาลมน้ํามันจากแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม 
ตามนโยบายรัฐบาลกําหนดได 

 
 

  

คูมือการอบรม การนําความรูไปสูภาคปฏิบัติ 
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การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนดิจิทัล ส่ิงแวดลอมเพ่ือบรรเทาภาวะโลกรอน 
 

ช่ือนักวิจัย  ดร.ชุลีวรรณ  ปราณีธรรม 
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 

ประเด็นปญหากอนการวิจัย 
ปจจุบันการใชเทคโนโลยีและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนเปนที่ยอมรับมาก

ยิ่งขึ้นในการศึกษาของไทย เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนชวยดึงดูดความสนใจของผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
ดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ และการใหความรู ความเขาใจท่ีถูกตองแกผูเรียนเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ตอง
ปลูกฝงตั้งแตเด็กๆ เพ่ือสรางความตระหนักถึงปญหาและวิกฤตการณสิ่งแวดลอมใหมีเจตคติท่ีดีในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนมีสวนรวมลงมือปฏิบัติในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือบรรเทา
ภาวะโลกรอนอยางยั่งยืน ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาถึงสภาพปญหาการใชสื่อในการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมและ
สรางสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ภาวะโลกรอนและวิธีการบรรเทาภาวะโลกรอน 
สําหรับนักเรยีนระดับประถมศึกษา 

 

การแกปญหาโดยการวิจัย 
ผลจากการศึกษาสภาพปญหาการใชสื่อในการเรียนการสอนสิ่งแวดลอม เรื่อง พลังงาน สําหรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษา นําไปสูการสรางสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล สิ่งแวดลอมเพ่ือบรรเทาภาวะโลกรอน  
เรื่องเพาเวอรแลนด โดยสื่อท่ีสรางข้ึน แบงเปน 5 หัวขอ ดังนี้  

• หัวขอท่ี 1 เรื่องพลังงานและเครื่องใชไฟฟาในชีวิตประจําวัน  

• หัวขอท่ี 2 เรื่องการเปลี่ยนแปลงลม ฟา อากาศ และภาวะโลกรอน  

• หัวขอท่ี 3 เรื่องการใชยานพาหนะและการใชพลังงานทดแทน  

• หัวขอท่ี 4 เรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟาเพ่ือลดโลกรอน 

• หัวขอท่ี 5 เรื่องการใชพลังงานในชีวิตประจําวัน  
สื่อการเรียนการสอนท่ีสรางข้ึนชวยใหนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาการเรียนท่ีเก่ียวกับพลังงานและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือบรรเทาภาวะโลกรอน สื่อท่ีสรางข้ึนสามารถนําไปเผยแพรแกโรงเรียนตางๆ ท่ีสนใจเพ่ือนําสื่อไป
ใชประกอบการจัดการเรียนการสอนเก่ียวสิ่งแวดลอมตอไป 
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แอพพลิเคช่ันบนอุปกรณพกพาเพ่ือสงเสริมสุขภาพ และพัฒนาการเด็กไทย 

 

ช่ือนักวิจัย  ดร.กุลวดี  ศรีพานิชกุลชัย 

หนวยงาน ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) 
 

ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

แอปพลิเคชั่น KhunLook (คุณลูก) มีแนวคิดมานานกวา 10 ป เม่ือเห็นวาการสรางเสริมสุขภาพของ
เด็กเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่งและมีหลายหัวขอท่ีแพทยและบุคลากรทางสาธารณสุขตองคํานึกถึงการสรางเสริม
สุขภาพเด็ก ทําโดยใชสื่อท่ีสําคัญคือ สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กเนื่องจากเปนสมุดท่ีตองพกพาไปเวลา 
ลูกปวย ซ่ึงบางครั้งผูปกครองก็ไมไดนําสมุดมาดวยหรือสมุดเกิดการฉีกขาดไดจึงอาจทําใหขอมูลบางสวน 
สูญหายไป นอกจากนี้ยังพบวาเด็กจํานวนหนึ่งมีพัฒนาการชากวาวัยอันควร และมีการเจริญเติบโตต่ํากวาเกณฑ
หรือเปนโรคอวน เนื่องจากผูปกครองขาดการเขาถึงขอมูลในการดูแลเด็กอยางเหมาะสม ซ่ึงในปจจุบัน
ผูปกครองและครูจํานวนมากเขาถึงอินเทอรเน็ตและพกสมารทโฟนติดตัวอยูแลว จึงเปนเครื่องมือท่ีดีท่ีจะนํามา
พัฒนาใหใชไดเต็มศักยภาพ เพราะสะดวกในการพกพา และดูขอมูลไดทุกเวลาท่ีตองการ 

 

การแกปญหาโดยการวิจัย 

แอพพลิเคชั่น “KhunLook” เปนแอปพลิเคชั่นท่ีชวยในการดูแล ประเมิน ติดตามการเจริญเติบโต 
พัฒนาการและสุขภาพของเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงกอน 6 ขวบ) โดยเนนใหพอแม ผูปกครองและครูปฐมวัย  
มีบทบาทสําคัญในการเลี้ยงดูลูกและเด็กเล็กรวมกับแพทยและบุคลากรทางสาธารณสุข แอพพลิเคชั่นสามารถ
ชวยประเมินสุขภาพ และใหคําแนะนําในการกระตุนพัฒนาการของเด็กไดในเบื้องตน ความโดดเดนคือ สามารถ
พกพาไดโดยสะดวก แจงเตือนนัดหมายกิจกรรมท่ีควรติดตาม เก็บบันทึกภาพไดตั้งแตขอมูลการคลอด การดูแล
สุขภาพลูก การเจริญเติบโต ภาวะทางโภชนาการ พัฒนาการ สุขภาพชองปากและฟน และการสรางเสริม
ภูมิคุมกันตามวัย นอกจากนี้ยังมีคําแนะนําจากกุมารแพทยและทันตแพทย เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของเด็กได
อยางเต็มศักยภาพ ลดความเสี่ยงตอปญหาพัฒนาการลาชา โดยอางอิงตามเกณฑประเมินการเจริญเติบโต 
พัฒนาการตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย  
โดยสามารถโหลดแอพพลิเคชั่นสําหรับอุปกรณมือถือและแท็บเล็ต ผานระบบปฏิบัติการ ท้ัง iOS และ Android 
และสามารถใชแอพพลิเคชั่นบนเว็บท่ี www.khunlook.com ไดฟร ี
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เทคโนโลยีใหมสําหรับอุตสาหกรรมการเล้ียงผ้ึงและผลิตภัณฑผ้ึง 
 

ช่ือนักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร และคณะ 
หนวยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

ประเด็นปญหากอนการวิจัย 
ปจจุบันอุตสาหกรรมเลี้ยงผึ้งในประเทศไทยยังประสบปญหาสําคัญจากโรคผึ้ง ทําใหผลผลิตในแตละป

ลดลงอยางมาก ซ่ึงจําเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน ขณะนี้การแกไขปญหาการระบาดของโรคท่ีเกิดจาก
จุลินทรียในตัวออนผึ้ง เชน โรคจากเชื้อราชอลคบรูด (Chalkbrood) ซ่ึงจะทําใหตัวออนผึ้งตาย สามารถแพร
ระบาดงายและรวดเร็วหากไมมีการปองกัน โดยแนวทางการแกปญหาท่ีผานมาของเกษตรท่ัวโลกจะใชวิธีบําบัด
และควบคุมโรคในผึ้งท่ีเกิดจากจุลินทรียโดยใชสารปฏิชีวนะ ทําใหมีสารตกคางอยูในน้ําผึ้ง กอใหเกิดปญหา 
การกีดกันทางการคาตามมา การนําสารสกัดจากธรรมชาติมาใชจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ท่ีจะสามารถนํามาใช
ในการควบคุมโรคในผึ้งได และไมมีสารตกคางมาสูผูบริโภคดวย ถึงแมวาจะมีการนําสารสกัดจากสมุนไพร 
จากพืชมาใชในการควบคุมโรคจุลินทรียและไรปรสิตแลว แตยังไมมีสารสกัดจากสมุนไพรชนิดใดท่ีสามารถ
ควบคุมไดท้ังจุลินทรียกอโรคและไรปรสิตในผึ้งไดภายในคราวเดียวกัน อีกท้ังยังไมมีวัสดุใดท่ีเหมาะสมตอการ
บรรจุสารสกัดสมุนไพรมากอนเพ่ือใชในการควบคุมอัตราการแพรหรือออกฤทธิ์ของสารใหยาวนาน  
คงประสิทธิภาพและสะดวกตอการนําไปใชในรังผึ้ง 
 

การแกปญหาโดยการวิจัย 
งานวิจัยนี้จึงศึกษาการผลิตเซรามิกรูพรุนท่ีเหมาะสมเพ่ือใชเปนบรรจุภัณฑใสสารสกัดจากสมุนไพร เพ่ือใช

ในการกําจัดไรผึ้ง ซ่ึงไดตนแบบในการผลิตเซรามิกรูพรุน ราคาถูก (ประมาณชิ้นละ 20 บาท) เพ่ือใชในการ
บรรจุสารสกัดจากตะไคร สําหรับกําจัดไรผึ้ง ทําใหเกษตรกรไดผลผลิตมากข้ึน ปลอดสารเคมีตกคางจากการ
กําจัดไรผึ้ง เม่ือสารสกัดจากตะไครท่ีบรรจุระเหยหมดแลว สามารถนําเซรามิกรูพรุนมาหมุนเวียนบรรจุสารสกัด
จากตะไครไดอีก 

 

 
 

ภาพตนแบบของเซรามิกรูพรุนท่ีใชบรรจุสารสกัดจากตะไคร เพ่ือกําจัดไรผ้ึง 
 



 
112 

 

เรือหุนยนตสองทุนแบบใชงานระยะยาวสําหรับสํารวจขอมูลอุทกศาสตร 
 

ช่ือนักวิจัย ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต 
หนวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

ประเด็นปญหากอนการวิจัย 
ลุมแมน้ําหลายแหงท่ีประสบปญหาการชะลางพังทลายของดินหรือริมตลิ่ง สาเหตุหลักๆ ของการพังทลาย

ของริมตลิ่งนั้นจะเกิดจากกระแสน้ําและกระแสลม การกัดเซาะดวยฝน ซ่ึงเกิดจากสภาพภูมิประเทศและอากาศ 
หรือเปนภัยท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติท่ีสงผลทําใหเกิดการกัดเซาะของตลิ่งและพ้ืนท่ีเขตชุมชนจนทําใหเกิด
ความเสียหาย สาเหตุหลักๆ ท่ีสําคัญอีกประการ คือ การบุกรุกทําลายปา และการทําการเกษตรโดยเฉพาะการ
ทําการเกษตรท่ีไมมีการอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสม หรือการชะลางพังทลายท่ีเกิดข้ึนโดยฝมือมนุษย การชะ
ลางพังทลายของดินเปนปญหาใหญท่ีทําใหเกิดปญหาหลายอยางตามมา เชน ทําใหหนาดินสูญเสียธาตุอาหาร 
ปุยธรรมชาติ ซ่ึงถูกชะลางออกไปจากดินทําใหคุณสมบัติท้ังดานเคมีและกายภาพของดินเสื่อมโทรมลงอยาง
รวดเร็ว ตะกอนดินท่ีถูกพัดน้ําพามาทับถมตามแหลงน้ําตางๆ ทําใหแหลงน้ําต้ืนเขิน เปนสาเหตุหนึ่งของการ
ขาดแคลนน้ําสลับกับการเกิดน้ําทวม เกิดสันดอนท่ีเปนอุปสรรคในการคมนาคมทางน้ํา สงผลทําใหเกิดการ
สูญเสียทางดานเศรษฐกิจและสังคม  

จากปญหาดังกลาว กรมเจาทาไดรวมกับเอกชนไดดําเนินการแกไขปญหาการกัดเซาะและพังทลาย 
ของตลิ่งแมน้ํา เชน ดําเนินการขุดลอกเพ่ือพัฒนารองน้ําทางเดินเรือ ซ่ึงพบอุปสรรคท่ีสําคัญในการสํารวจแมน้ํา
หรือคลองเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน คือ สิ่งกีดขวางการแลนของเรือ มีวัชพืชลอยอยูตามน้ํา หรือมีอุปกรณ 
ดักจับปลาขวางอยูเปนระยะ  
 

การแกปญหาโดยการวิจัย 
องคกรท้ังภาครัฐและองคการมหาชนสามารถนําเรือแบบสองทุนเพ่ือใชในการติดตั้งเครื่องมือ 

และอุปกรณตรวจวัดความลึกหนาตัดและความสูงตลิ่งของลําน้ําไปชวยสํารวจแหลงน้ําตางๆ เชน อางเก็บน้ํา 
หวย หนอง หรือ แมน้ํา ท่ีตองการทราบความสูงตลิ่ง และ ปริมาตรความจุน้ํา เพ่ือใชในการบริหารจัดการน้ํา 
เพ่ือบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีตางๆ เชน การรองรับน้ําในหนาน้ําหลาก และ การกักเก็บน้ําเพ่ือการเกษตร 
ในหนาแลง และปองกันการกัดเซาะตลิ่งท่ีเกิดการพังทลายในแตละปไดอีกดวย 
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การฟนฟูและอนุรักษพลับพลึงธารอยางย่ังยืน: กรณีศึกษาคลองนาคา จังหวัดระนอง 
 

ช่ือนักวิจัย  รองศาสตราจารย ดร.มณฑล จําเริญพฤกษ 
หนวยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

ประเด็นปญหากอนการวิจัย 
พลับพลึงธารเปนพืชเฉพาะถ่ินของไทย ท่ีกําลังถูกคุกคามและลดนอยลงในธรรมชาติ เนื่องจากมีความ

ตองการจากตลาดตางประเทศในระดับสูง พบกระจายพันธุอยูบางจังหวัดในภาคใต นอกจากนี้ ระบบนิเวศของ
พลับพลึงธารไดรับผลกระทบจากการพัฒนาท่ีขาดความตระหนักถึงผลกระทบ ทําใหถ่ินท่ีอยูของพลับพลึงธาร
เสียหาย พลับพลึงธารซ่ึงเคยเปนเอกลักษณของพ้ืนท่ี เชน ในพ้ืนท่ีกรณีศึกษาคลองนาคา จังหวัดระนอง  
จึงคอยๆ หายไปจากพ้ืนท่ี ซ่ึงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมในทองถ่ิน ท่ีเคยเปนแหลงทองเท่ียวท่ีทํา
รายไดจํานวนมากแกจังหวัดระนอง 

 

การแกปญหาโดยการวิจัย 
ผลจากการวิจัยในแผนงานนี้ จะทําใหทราบถึงลักษณะปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีพลับพลึงธารมีหรือไมมี 

การกระจายอยูในพ้ืนท่ีศึกษา ทราบเทคนิควิธีการขยายพันธุและผลิตกลาพลับพลึงธารท่ีมีคุณภาพแข็งแรง  
มีพ้ืนท่ีสาธิตการปลูกฟนฟูพลับพลึงธารโดยการมีสวนรวมของชุมชน มีมาตรการและเครือขายชุมชนเพ่ือการ
ปรับปรุงการใชประโยชนท่ีดินและฟนฟูระบบนิเวศคลองนาคาและขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใหการสนับสนุนและจัดการระบบนิเวศคลองนาคาอยางยั่งยืน 

 

 
 

 

การเพาะขยายพันธุโดยการเล้ียงในอาหาร การเพาะขยายพันธุโดยการผาแบงหัวพันธุ 

ตนพลับพลึงธาร 
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การออกแบบลูกไมเซรามิกจากเครื่องแตงกายสตรีไทยสมัยรัชกาลท่ี 5 - รัชกาลท่ี 7 
 

ช่ือนักวิจัย นางสุขุมาล เล็กสวัสดิ ์
หนวยงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ประเด็นปญหากอนการวิจัย 
วงการเซรามิกมีการแขงขันสูงโดยเฉพาะดานการออกแบบ จึงมีความจําเปนในการแสวงหารูปแบบใหมใน

การสรางสรรคผลงานใหมีความโดดเดนและเชิดชูศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติ และเพ่ือใหไดผล
งานตนแบบท่ีนําไปตอยอดและพัฒนาอยางตอเนื่องได 

 

การแกปญหาโดยใชผลงานวิจัย 
การนําเทคนิคตกแตงลูกไมเซรามิกมาใชกับแรงบันดาลใจจากเครื่องแตงกายสตรีไทยสมัยรัชกาล 

ท่ี 5 – รัชกาลท่ี 7 เปนการคนควาและทดลองเพ่ือใหไดแนวทางในการออกแบบเซรามิกท่ียังไมแพรหลาย 
ในประเทศไทยไดผลงานท่ีเชิดชู เอกลักษณของชาติและสามารถตอยอดพัฒนาไปสูรูปแบบอ่ืนได   
ในขณะเดียวกันก็คํานึงถึงกระบวนการสรางสรรคท่ีประหยัดตนทุน พลังงานและเวลาอีกดวย ผลงานสรางสรรค
ท่ีไดจากการวิจัยมีท้ังผลงานจากแรงบันดาลใจแตละสมัยและผลงานรวมสมัยซ่ึงไดแรงบันดาลใจจากเครื่องแตง
กายท้ัง 3 รัชกาล 

  

แรงบ ันดาลใจสมัยร ัชกาลท่ี 5    แรงบ ันดาลใจสมัยร ัชกาลท่ี 6 

 

     

แรงบ ันดาลใจสมัยร ัชกาลท่ี 7               แรงบ ันดาลใจ 3 ร ัชสมัย 
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การพัฒนาคุณภาพและการผลิตไรน้ํานางฟาเชิงพาณิชยดวยน้ําท้ิงจากบอเล้ียงปลา 
 

ช่ือนักวิจัย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงดี ศรีนพรัตนวัฒน และ นางสาวจามรี เครือหงษ 
หนวยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

ประเด็นปญหากอนการวิจัย 
จังหวัดนครสวรรคมีมูลคาผลผลิตการเลี้ยงสัตวน้ําจืดสูงท่ีสุดในภาคเหนือ สวนใหญเปนผลผลิตจากการ

เลี้ยงปลาในบอดิน โดยเฉพาะปลาสวาย ปริมาณน้ําท้ิงท่ีถูกปลอยออกจากบอเลี้ยงปลาลงสูสิ่งแวดลอม 
จึงมีปริมาณมาก น้ําท้ิงท่ีเกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประกอบไปดวยแรธาตุ สารอาหาร แพลงกตอนพืช  
ท่ียังสามารถนํามาใชประโยชนได ดังนั้นหากนําน้ําท้ิงจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามาใชประโยชนในการผลิตไรน้ํา 
นอกจากจะชวยลดปริมาณสารอินทรียท่ีจะปลอยออกสูสิ่งแวดลอม ยังไดผลผลิตอาหารท่ีมีชีวิตท่ีมีคุณคา
ทางดานเศรษฐกิจ 
 

การแกปญหาโดยใชผลงานวิจัย 
นําน้ํา ท้ิงจากบอเลี้ยงปลาสวายของเกษตรกรผู เลี้ยงปลาในเขตอําเภอเมือง และอําเภอชุมแสง  

จังหวัดนครสวรรค มาทดลองผลิตไรน้ํานางฟาไทยเชิงพาณิชย และพัฒนาคุณภาพโดยการเสริมคลอเรลลา 
กอนและหลังการเลี้ยงดวยน้ําท้ิงจากบอเลี้ยงปลาสวาย พบวา น้ําท้ิงของบอเลี้ยงปลาสวายในจังหวัดนครสวรรค 
ซ่ึงผูเลี้ยงปลาใชอาหารแตกตางกันในการเลี้ยงปลา พบวาบอเลี้ยงปลาสวายท่ีเลี้ยงดวยอาหารเม็ด อาหารเม็ด
อาหารอ่ืน เชน ขาวปลายหรือไสไก มูลสุกรผสมอาหารเม็ด หรือขาวปลาย รวมท้ังท่ีเลี้ยงดวยหัวปลา ไสปลาบด
ผสมกับเศษผัก สามารถนําน้ํา ท้ิงมาเลี้ยงไรน้ํานางฟาไทยได  แตบอท่ีเลี้ยงปลาดวยเศษอาหารคน 
ไมสามารถนํามาเลี้ยงไรน้ํานางฟาไทยใหเจริญเติบโตได การผลิตไรน้ํานางฟาไทยเชิงพาณิชยดวยน้ําท้ิง 
จากบอเลี้ยงปลาสวายสามารถทําไดโดยกางกระชังเลี้ยงไรน้ํานางฟาไทยลงในบอเลี้ยงปลาสวาย หรือสูบน้ําท้ิง
จากบอเลี้ยงปลาสวายมาเลี้ยงไรน้ํานางฟาไทยในบอปูน ความหนาแนนท่ีเหมาะสมคือ 10 ตัวตอลิตร ผลผลิต 
ท่ีไดจากการเลี้ยงในระยะเวลา 15 วัน ประมาณ 900-960 กรัมตอปริมาตรน้ํา 1 ตัน ไรน้ํานางฟาไทยท่ีเลี้ยง
ดวยน้ําท้ิงจากบอเลี้ยงปลาสวายมีโปรตีนรอยละ 77 ถือวาเปนสัตวน้ําท่ีมีศักยภาพในการเปนอาหารท่ีมีชีวิต
ของสัตวน้ําอ่ืนสูงกวาไรแดงและอารทีเมีย สวนปริมาณแคโรทีนอยดท่ีสามารถเพ่ิมสีในปลาสวยงามยังมีปริมาณ
ต่ํากวาไรน้ํานางฟาไทยท่ีเลี้ยงดวยคลอเรลลา การทดลองพัฒนาคุณภาพไรน้ํานางฟาไทยโดยการเสริม 
คลอเรลลาใหแกไรน้ํานางฟาไทยท้ังกอนหรือหลังการเลี้ยงดวยน้ําท้ิงจากบอเลี้ยงปลา พบวาไมมีผลตอการเพ่ิม
ปริมาณแคโรทีนอยด 

 

 
 

ไรน้ํานางฟาไทยท่ีไดจากน้ําท้ิงของบอเล้ียงปลาสวาย 
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การใชเครื่องใหอาหารปลาอัตโนมัติและเครื่องใหอากาศอยางมีประสิทธิภาพ 
ในการเล้ียงปลานิลแดงในกระชังในบอดิน 

 

ช่ือนักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.วราห เทพาหุดี  
หนวยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

ประเด็นปญหากอนการวิจัย 
นักเศรษฐศาสตรและบริหารดานเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัย Stavanger รายงานวา

ผลผลิตปลานิลรวมของโลกมีคาไมนอยกวา 500,000 ตัน และคาดวาในป 2014  ผลผลิตปลานิลรวมของ
โลกจะมีคาเพ่ิมข้ึนเปน 3.9 ลานตัน  ซ่ึงจีนเปนประเทศท่ีผลิตปลานิลไดมากท่ีสุดของโลก ขอมูลจากกรม
ประมงรายงานวา ในประเทศไทยมีฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลประมาณ 235,000 ราย มีผลผลิตประมาณ 
200,000 ตัน มีมูลคาประมาณ 5,770 ลานบาท (กรมประมง, 2555) 

ปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาสายพันธุปลานิลหลากหลายสายพันธุ โดยปลานิลแดงไดรับความนิยม
มากท่ีสุด เนื่องจากโตเร็ว เนื้อหนา สีสันสวยงาม โดยวิธีการเลี้ยงสวนใหญจะเลี้ยงในแมน้ําหรืออางเก็บน้ํา 
เนื่องจากมีกระแสน้ําไหลผานตลอด คุณภาพน้ําดี และมีอาหารธรรมชาติ แตปจจุบันการเลี้ยงดังกลาวเริ่มเกิด
ปญหา เนื่องจากสภาวะโลกรอน และการดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ บริเวณใกลแหลงน้ํา ทําใหมีการเปลี่ยนปริมาณ
และคุณภาพน้ําอยางกะทันหัน แนวทางการแกปญหาแนวทางหนึ่ง คือ การเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบอดิน  
ซ่ึงการเลี้ยงดวยวิธีนี้มีขอดีคือ สามารถชวยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา การจัดการท่ีสะดวก
และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ควรมีการจัดการท่ีดี การใหอาหารอยางมีประสิทธิภาพและในปริมาณ 
ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหปลาไดกินอาหารท่ีดีเพียงพอตอความตองการ  

จากการศึกษาการใชเครื่องใหอาหารปลาอัตโนมัติและเครื่องใหอากาศอยางมีประสิทธิภาพในการเลี้ยง
ปลานิลแดงในกระชังในบอดิน เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิตเก่ียวกับคาอาหาร 
คาแรงงานและคาพลังงาน ลงไดไมนอยกวา 20% ทําใหการเลี้ยงปลานิลมีความเขมแข็ง สรางความม่ันคงดาน
อาหารและพลังงาน มีการจัดการกระบวนการผลิต และเครื่องมือตาง ๆ ใหมีการผลิตท่ีไดประสิทธิภาพสูงสุด
คุมคา เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  

 

การแกปญหาโดยการวิจัย 
1. ไดเครื่องใหอาหารและใหอากาศอัตโนมัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เกษตรกรไดผลผลิตท่ีมีปริมาณและคุณภาพสูง สามารถลดตนทุนการผลิตโดยเฉพาะคาอาหาร คาพลังงาน

และคาแรงงานไดมากกวารอยละ 20 ทําใหไดกําไรเพ่ิมข้ึน มีความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน และลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

3. สามารถนําองคความรูท่ีไดไปถายทอดใหนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ หรือผูสนใจท่ัวไป 
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ตนแบบเทคโนโลยีเครือขายเซ็นเซอรบนผิวกายมนุษยสําหรับเฝามอง ชวยเหลือ และเปนเพ่ือนแกผูสูงวัย 
 

ช่ือนักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีราพร พันธุธีรานุรักษ 
หนวยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ประเด็นปญหากอนการวิจัย 
ประมาณกันวาประชากรผูสูงวัย (อายุ ต้ังแต  65 ป ข้ึนไป) ของโลกในป ค.ศ. 2009 มีจํานวน  

516 ลานคนและมีแนวโนมจะสูงข้ึนไปเรื่อยๆ จนถึง 1,530 ลานคนในป ค.ศ. 2050 หรือเปน 3 เทา 
ของปจจุบนั ในขณะท่ีประชากรวัยเด็ก (อายุนอยกวา 15 ป) จะมีอัตราเติบโตนอยกวามาก คือ เพียงรอยละ 6 
จากตัวเลข 1,830 ลานคนไปเปน 1,930 ลานคน เทานั้น สําหรับประเทศไทยเองนั้น ขอมูลจากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประมาณวาในป ค.ศ. 2007 มีประชากรผูสูงวัย  
(อายุมากกวา 60 ป) อยู 7 ลานคน จากจํานวนประชากรท้ังหมด 65.7 ลานคน (คิดเปนรอยละ 11)  
และจะเพ่ิมจํานวนข้ึนไปเปน 14.5 ลานคน จากประชากรท้ังหมด 72 ลานคน (คิดเปนรอยละ 20)  
ในป ค.ศ. 2025 ตามหลักสากลนั้น ประเทศท่ีถูกจัดวาเปนสังคมผูสูงวัยจะตองมีสัดสวนจํานวนประชากร 
ผูสูงวัย (อายุมากกวา 60 ป) ไมต่ํากวารอยละ 7 ดังนั้นจึงจัดไดวา ประเทศไทยไดเขาสูประเทศของสังคม 
ผูสูงวัย ไปเรียบรอยแลว 

 

การแกปญหาโดยการวิจัย 
ไดพัฒนาตนแบบเทคโนโลยีสภาพลอมรอบอัจฉริยะ ท่ีมีความสามารถในการทําหนาท่ีในการดูแล 

และชวยเหลือผูสูงวัย ดวยการวิจัยและพัฒนาอยางครบวงจรตั้งแตเรื่องของเซ็นเซอรตรวจวัดจลนศาสตร 
ของรางกาย และเซ็นเซอรตรวจสภาพลอมรอบ ระบบอุปกรณตรวจวัดท่ีบูรณาการเซ็นเซอรตางๆ ไปจนถึง
ระบบประมวลผลและแปรความหมายพฤติกรรม โดยไดทําการพัฒนาตนแบบเหลานี้ใหอยูในรูปแบบพรอมใช
งานและสามารถตอยอดไปสูเชิงพาณิชยไดงาย ไดแก ถุงมือรับสงขอมูล รองเทาตรวจวัดการเดิน หมอน 
และท่ีนอนอัจฉริยะสําหรับตรวจวัดการนอน จมูกอิเล็กทรอนิกสสําหรับตรวจวัดสุขภาพ ท่ีสามารถนําไป
ประยุกตใชดูแลผูสูงวัยท้ังในสถานพยาบาล หรือบานอัจฉริยะ 
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การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งโรงงานกําจัดซากสัตวปกเพ่ือการปองกัน 
และควบคุมโรคระบาดในประเทศไทย 

 

ช่ือนักวิจัย นายสัตวแพทย ดร.ธราดล เหลืองทองคํา และคณะ 
หนวยงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ประเด็นปญหากอนการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบความเปนไปไดทางการเงินเบื้องตน และผลกระทบทาง

สังคมและสิ่งแวดลอมของการจัดตั้งโรงงานกําจัดซากสัตวปกในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา โรงงานกําจัด
ซากสัตวปกท่ีจะจัดตั้ งควรมี 2 สายการผลิตท่ีกําลังการผลิตสูงสุด 30 ,000 ตัน/สายการผลิต/ป   
โดยสายการผลิตท่ี 1 ทําหนาท่ีกําจัดซากสัตวปกท่ีตายปกติในฟารม ในขณะท่ีสายการผลิตท่ี 2 ทําหนาท่ี 
แปรรูปโครงไกและเศษซากจากโรงเชือด จากการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินเบื้องตน พบวา ราคา
วัตถุดิบท่ีโรงงานกําจัดซากสามารถรับซ้ือและยังทําใหมีความเปนไปไดทางการเงินในการจัดตั้งโรงงานกําจัด
ซากสัตวปกข้ึนในประเทศไทย จะอยูท่ีกิโลกรัมละประมาณ 1 บาท แตหากผลิตภัณฑท่ีไดจากการแปรรูปซาก
ไกตายปกติในฟารมสามารถขายเปนเนื้อ/กระดูกไกปนและน้ํามันไก ราคาวัตถุดิบท่ีโรงงานกําจัดซากสามารถ
รับซ้ือ โดยท่ียังทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิของโรงงานเปนบวก จะมีราคาเพ่ิมข้ึนเปนกิโลกรัมละประมาณ 4 บาท
ในสวนของผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม พบวา ชุมชนบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีจัดตั้งโรงงานมีความกังวล
เรื่องระบบการขนสงซากสัตวและเรื่องของกลิ่นและน้ําเสียที่จะเกิดจากกระบวนการกําจัดซากเปนหลัก  
หากมองในแงความคุมทุนหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โรงงานกําจัดซากสัตวปกท่ีจะจัดตั้งอาจไมดึงดูดใหมีการ
ลงทุนมากนัก แตหากพิจารณาถึงประโยชนดานการควบคุมปองกันโรค การสงออก และประโยชนท่ีจะเกิด
ข้ึนกับผูบริโภค การจัดตั้งโรงงานกําจัดซากสัตวปกข้ึนในประเทศไทยก็นับวามีความนาสนใจอยูไมนอย 

 

การแกปญหาโดยการวิจัย 
การมีระบบการกําจัดซากสัตวท่ีถูกตองและมีประสิทธิภาพจะชวยใหการควบคุมโรคในสัตวสามารถ

ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยปองกันการแพรกระจายของโรค และลดโอกาสในการเกิดโรคระบาด
รุนแรงในสัตว อีกท้ังยังชวยคุมครองผูบริโภค โดยการลดหรือตัดวงจรการลักลอบการนําซากสัตวปกท่ีตาย 
โดยไมทราบสาเหตุ มาชําแหละเปนเนื้อไกแลวจําหนายใหกับผูบริโภค นอกจากนี้การกําจัดซากสัตวอยางถูกวิธี
ในโรงงานกําจัดซาก ยังชวยลดมลภาวะทางสิ่งแวดลอมจากการกําจัดซากดวยวิธีการฝงหรือเผา และผลพลอย
ไดจากโรงงานกําจัดซากสัตวปก อันไดแก กากเนื้อและกระดูกไกปนรวมท้ังน้ํามันไก ยังสามารถนําไปใช 
เปนสวนผสมของอาหารสัตว ซ่ึงผลพลอยไดเหลานี้สามารถใชแทนวัตถุดิบอาหารสัตวประเภทเนื้อ 
และกระดูกปนตลอดจนไขมันสัตว ท่ีตองนําเขาจากตางประเทศ อันเปนการชวยลดตนทุนการนําเขาสินคา
เกษตร ซ่ึงเทากับเปนการชวยเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งดวย 
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การพัฒนาชีวมวลเปนเช้ือเพลิงชีวภาพดวยการจัดการแบบไมมีของเสีย 

 
ช่ือนักวิจัย ศาสตราจารย ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน 
หนวยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

พืชน้ํามันมีการเพาะปลูกในประเทศไทย และมีศักยภาพท่ีจะนํามาผลิตน้ํามันพืชน้ํามัน ไดแก ปาลม  
สบูดํา และมะเยาหิน แตหากพิจารณาพืชน้ํามันแตละชนิดแลว พบวา ปาลมซ่ึงถือเปนพืชพลังงานนั้น  
ยังเปนพืชอาหาร และถูกใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลายชนิด เชน สบู นมขนหวาน ขนมขบเค้ียว เปนตน 
สงผลใหน้ํามันปาลมดิบมีราคาคอนขางสูง สบูดําถือเปนพืชพลังงานท่ีไมใชเปนพืชอาหารแตผลผลิตท่ีไดยังไมมี
ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร เนื่องจากใหผลผลิตน้ํามันตอไรคอนขางนอย และสําหรับมะเยาหินถือเปนพืช
พลังงานตัวใหมท่ีเริ่มมีการนําเขากลาพันธุจากตางประเทศ นํามาเพาะปลูกและใชเปนวัตถุดิบดานพลังงาน 
ในประเทศไทย แตเม่ือพิจารณาปริมาณน้ํามันท่ีผลิตไดตอไรในแตละป จะพบวา ปาลมและมะเยาหินจะให
ผลผลิตตอไรตอป คอนขางสูงเม่ือเทียบกับสบูดํา ดังนั้น แผนงานวิจัยนี้ จึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษา 
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจาก ปาลมและมะเยาหิน ซ่ึงผลวิจัยท่ีไดรับจะสามารถนําไปสงเสริมการผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพ รวมไปถึงการสงเสริมการเพาะปลูกในภาพเกษตรกรรมอีกดวย 

 

การแกปญหาโดยการวิจัย 

งานวิจัยนี้เปนการนําเทคโนโลยี หรือเทคนิคตางๆ มาใชรวมในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิง จากผลผลิตและ
วัสดุเหลือใชจากพืชพลังงาน เชน การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดมะเยาหิน และปาลมดวยสนามไฟฟา ศึกษาถึง
กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากกากเหลือท้ิงของเมล็ดมะเยาหิน และปาลม ท่ีผานการบีบอัดน้ํามันแลว มา
ผลิตถานชีวภาพดวยกระบวนการไพโรไลซิสแบบชา และกระบวนการไพโรไลซิสแบบรวดเร็ว รวมถึงการผลิต
แกสเชื้อเพลิงจากกากเหลือท้ิงดวยกระบวนการแกสซิฟเคชั่น ผลวิจัยท่ีไดรับจะสามารถนําไปสงเสริมการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพ รวมไปถึงการสงเสริมการเพาะปลูกในภาพเกษตรกรรมอีกดวย 
 

 
 

(ก) ชุดปฏิกรณสําหรับผลิตไบโอดีเซลดวยสนามไฟฟา 
(ข) แทงเชื้อเพลิงปาลมน้ํามัน 
(ค) แทงเชื้อเพลิงมะเยาหิน 
(ง) ถานชารท่ีไดจากการผลิตไบโอออยลจากกากเมล็ดมะเยาหินและกากเมล็ดปาลมน้ํามันมี

ลักษณะคลายกัน คือ เปนผงสีดํา 
 

 
 

(ข) (ก) (ค) (ง) 
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การใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานและการปรับรูปแบบการขนสงเพ่ือลดตนทุนขนสงสินคา 
ของสินคาเกษตรสงออกของไทย 

 

ช่ือนักวิจัย ผูชวยศาตราจารย ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์  
หนวยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ประเด็นปญหากอนการวิจัย 
ประเทศไทยเปนฐานการผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยสินคา

เกษตรท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศและมีการสงออกในมูลคา ท่ีสูง ไดแก น้ําตาลทราย  
มันสําปะหลัง ขาว และยางพารา เปนตน โดยฐานการผลิตออยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนหลัก ฐาน
การผลิตมันสําปะหลังอยู ในภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือเปนหลัก และฐานการผลิตขาวอยู ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือตอนลางเปนหลัก ในขณะท่ีฐานการผลิตหลักของยางพาราอยู
ภาคใตเปนหลัก อยางไรก็ตามในอนาคตภาคเกษตรของไทยยังคงตองเผชิญกับปญหาและความทาทาย เกิดแรง
กดดันจากภาวะราคาสินคาเกษตรตกต่ํา ขณะท่ีตนทุนผลิตสูงข้ึน ประเทศไทยจึงใหความสําคัญอยางมากกับ
การพัฒนาระบบโลจิสติกสเพ่ือสงเสริมการแขงขันระหวางประเทศ โดยมีเปาหมายกําหนดทิศทางการพัฒนา
เพ่ือลดตนทุนโลจิสติกส โดยท่ีสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ พบวา มีแนวโนมลดลง
ในชวง 10 ปท่ีผานมา เฉลี่ยประมาณรอยละ 0.3 ตอป สําหรับในป 2555 สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอ GDP 
อยูท่ีรอยละ 14.3 โดยตนทุนสวนใหญเปนตนทุนคาขนสงสินคา อยูท่ีรอยละ 7.1 ของตนทุนโลจิสติกสตอ 
GDP ดังนั้น การศึกษานี้จึงเนนท่ีการศึกษาการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานและการปรับรูปแบบการ
ขนสงสินคาเกษตรเพ่ือการสงออก เพ่ือเสนอนโยบายและแผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ เพ่ือลดตนทุนการขนสงสินคาเกษตรเพ่ือการสงออกของไทย  

 

การแกปญหาโดยการวิจัย 
1. สามารถเสนอแผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ สําหรับสินคาเกษตร

สงออกของประเทศไทย 
2. การปรับรูปแบบการขนสงสินคาเกษตรเพ่ือการสงออก พรอมท้ังพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาการขนสงทาง

รางและทางน้ํา 
3. ไดนโยบายและแผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบเพ่ือลดตนทุนการ

ขนสงสินคาเกษตรเพ่ือการสงออก 
 

  
 
 



 
121 

 

เครื่องเรงลําอนุภาคกับการประยุกตในงานดานอัญมณี การพัฒนาวิเคราะหปรับปรุงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลคา
ทับทิม และพลอยแซฟไฟรสีน้ําเงินธรรมชาติดวยเทคโนโลยีลําไอออน 

 

ช่ือนักวิจัย  ดร.ดวงแข  บุตรกูล และ ดร.เสวต  อินทรศิริ 
หนวยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

ประเด็นปญหากอนการวิจัย 
อัญมณีสําคัญท่ีเปนจุดแข็งของไทย คือพลอยตระกูลคอรันดัม (corundum) แตพลอยธรรมชาติท่ีมีความ

ใสสะอาดและสีสดนั้นหายาก ในขณะท่ีอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยไดขยายตัวอยางรวดเร็ว 
ทําใหวัตถุดิบในประเทศเริ่มขาดแคลนและหายากข้ึน โดยเฉพาะในตลาดการคาพลอยแซฟไฟรสีน้ําเงินจะมีการ
ตั้งราคาโดยใชคุณสมบัติท่ีแตกตางกันของพลอย เชน ลักษณะธรรมชาติการดูดกลืนของแสง (optical 
phenomenon) ลักษณะโครงสรางภายใน (internal features) และคุณสมบัติความโปรงใส (transparency) 
แตสิ่งท่ีเปนเกณฑกําหนดราคาท่ีสําคัญคือสี (color) ใชในการแบงประเภทสิ่งท่ีเปนแซฟไฟร คือ การมีสีน้ําเงิน 
(blue color) การประเมินคุณคาอัญมณีของพลอยแซฟไฟรสีน้ําเงิน สีจึงเปนเรื่องท่ีจําเปนในการประเมินเกรด  

 

การแกปญหาโดยการวิจัย 
การวิจัยนี้จะเปนการศึกษาอยางมีระบบ เพ่ือสนับสนุนใหมีการนําเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มาประยุกตใชกับพลอยธรรมชาติ ท่ีคุณภาพต่ํา ราคาถูก ใหมีคุณภาพดีข้ึน สามารถเพ่ิมราคาของพลอย 
ใหสูงข้ึน เปนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด ดังนี้ 

• เครื่องเรงอนุภาคผลิตลําไอออนท่ีเหมาะสมกับการใชงานกับทับทิม และพลอยแซฟไฟรธรรมชาติ
สีน้ําเงิน วิธีการเพ่ิมคุณภาพอยางเปนระบบ โดยใชเวลาเพียง 1 - 4 ชั่วโมงตามขนาดของพลอย 

• การเพ่ิมขีดความสามารถในการใชเทคนิคลําไอออน เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหมีคุณสมบัติทางแสงท่ีดีข้ึน
ตามความตองการของตลาด เชน สีเขมข้ึน หรือ สีจางลง ลดมลทิน เพ่ิมความใสสะอาด โปรงแสง 

• การวิเคราะหโครงสรางและมลทิน (สิ่งเจือปน) ในทับทิม และพลอยแซฟไฟรธรรมชาติ 
สีน้ําเงิน โดยการใชเทคนิคลําไอออน เชน PIXE และ IL ทําใหเกิดองคความรูเชิงลึกระดับนาโน
เมตร นําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติตางๆ 
 

 
 

 
 

ภาพพลอยแซฟไฟรสีน้ําเงินออน เนื ้อขุ นทึบ 
(ซาย) เมื่อผานกระบวนการยิงดวยลําไอออน 
เนื้อเขมข้ึน โปรงใสขึ้น และสีกระจายสมํ่าเสมอ
มากข้ึน (ขวา) 

ภาพเปรียบเทียบทับทิม กอน (ซาย) และหลัง 
(ขวา) ยิงดวยลําไอออน จะเห็นการลดลงของ 
micro-inclusions อยางชัดเจน 
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กลวยไมมรดกแหงเมืองนาน: การอนุรักษ การใชประโยชน และ การสรางมรดกทางปญญา 
 

ช่ือนักวิจัย  ดร.สุรพล ใจวงศษา และคณะ 
หนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา   
 

ประเด็นปญหากอนการวิจัย 
สถานการณกลวยไมปาในจังหวัดนานในปจจุบันกําลังเปนพืชท่ีเสี่ยงตอการถูกทําลาย เนื่องจากปจจุบัน

จํานวนประชากรในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนานไดเพ่ิมมากข้ึนและการขยายตัวของการทองเท่ียวภายในจังหวัด  
การขยายชุมชนจึงเพ่ิมข้ึนตามมา ทําใหตองหาพ้ืนท่ีใหมเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัยและท่ีทํามาหากินจึงเขาไปถางปา 
ทําใหท่ีอยูอาศัยกลวยไมถูกทําลาย และบางสวนไดนํากลวยไมมาปลูกเลี้ยงท่ีบานทําใหจํานวนประชากร
กลวยไมลดลงอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอนุรักษและขยายพันธุกลวยไมสูปา อันจะทําให
ประชากรกลวยไมในปามีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน และจากการขยายพันธุกลวยไมนี้จะนํามาสูการศึกษา การเรียนรู 
การปรับปรุงพันธุและสงเสริมเปนอาชีพเสริมแกเกษตรกรผูสนใจ   
 

การแกปญหาโดยใชผลงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาไดทําการรวบรวมพันธุกลวยไมพ้ืนเมืองท่ีเปนเอกลักษณของ

จังหวัดนานไว และทําการศึกษาวิธีการขยายพันธุ และเริ่มถายทอดกระบวนการขยายพันธุกลวยไมสูโรงเรียน
มัธยมบอเกลือ จ.นาน เพ่ือเปนการตอยอดจากผลงานวิจัยมาใชใหเกิดประโยชนสูชุมชน โดยใชกลวยไมท่ีเปน
เอกลักษณของนานและหายาก จํานวน 3 พันธุไดแก เอ้ืองจําปานาน ไอยเรศนาน และ กุหลาบนาน ซ่ึงมีราคา
สูง (1,000 – 2,000 บาทสําหรับตนท่ีสมบูรณ และ 300 – 500 บาท สําหรับตนท่ีกําลังออกดอก) ดวยการ
สงเสริมการขยายพันธุกลวยไมดังกลาวในชุมชนเพ่ือนําไปสูการอนุรักษไวภายในชุมชนและอนุรักษใหอยูในปา
ตามสภาพธรรมชาติ การสรางรายไดและพัฒนาเศรษฐกิจใหแกชุมชนโดยการผลิตกลวยไมสูกลุมวิสาหกิจผูผลิต
กลวยไมและกลุมวิสาหกิจการทองเท่ียวของจังหวัดนาน และการเสริมสรางการเรียนรูดานวิทยาศาสตร
การเกษตรและพันธุศาสตรในชุมชน และเพ่ือใหการดําเนินงานสําเร็จจะเปนการดําเนินงานโดยชุมชนมีสวนรวม
และมีการบูรณาการในการทํางานระหวางหนวยงานตางๆ รวมท้ังหนวยงานทองถ่ิน ไดมีการสรางกลุมภายใน
ชุมชนเรียกวา “กลุมอนุรักษกลวยไมเมืองนาน” โดยวัตถุประสงคหลักของกลุมคือการผลิต การใชประโยชน 
และการอนุรักษกลวยไมพ้ืนเมืองในชุมชน จึงเกิดโรงเรือนกลวยไมในชุมชนเพ่ือใชเก็บรักษาพันธุกลวยไมตางๆ
ในชุมชน ซ่ึงในปจจุบันมีกลวยไมทองถ่ินมากถึง 3 วงศ 78 สกุล นอกจากนั้นยังมีโรงเรือนกระจายไปท่ัวชุมชน
เพ่ือนําไปใชอนุบาลกลวยไมเพ่ือการขยายพันธุกลวยไม นอกจากนั้นยังไดทําการพัฒนาพันธุใหมดวยการผสม
จําปานานและปอมปาดัวร ซ่ึงในปจจุบันกําลังอยูในระยะไมนิ้ว เพ่ือรอการนําไปคืนสูปา และการนําไปพัฒนา
เปนการคาสําหรับนักทองเท่ียว เพ่ือหารายไดสนับสนุนกิจกรรมของกลุมใหบรรลุวัตถุประสงคอยางยั่งยืน  

 

 
เอ้ืองจําปา ไอยเรศนาน กุหลาบนาน 
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