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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
เร่ือง การรับขอเสนอการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2559 

------------------------------------------------------ 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  ในฐานะหนวยงานกลางดานการวิจัย ไดรวมกับ

หนวยใหทุนตาง ๆ ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) 
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดําเนินงานภายใตชื่อ “เครือขายองคกรบริหารงานวิจัย
แหงชาติ (คอบช.)” และนอกจากนี้ยังรวมกับ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 
(สพภ.) จัดทํากรอบวิจัย เพ่ือการจัดสรรทุนวิจัยประจําป 2559 จํานวน ๒ แผนงาน 28 กลุมเรื่อง ดังนี้ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบทายประกาศ) 

1. แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยท่ีมุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ 
จํานวน 25 กลุมเรื่อง ดังนี้ 

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. ความม่ันคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
18. ประชาคมอาเซียน  
19. การบริหารจัดการการทองเท่ียว 
20. มนุษยศาสตร 
21. การวิจัยพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 
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22. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
23. สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ 
24. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
25. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ  

2. แผนงานการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต    
ใชประโยชนเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม จํานวน 3 กลุมเรื่อง ดังนี้ 

1. เทคโนโลยอุีตสาหกรรมดานวัสดุนาโน 
2. ผลกระทบการใชแรใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน 
3. งานวิจัยผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และบคุคลพิการ 

 

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 หรือเปนแนวคิด

ในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายสุดทายของแผนงานวิจัย 
2.2.2 รายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายปท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน สามารถ    

วัดไดจริง 
2.2.3 ตองมีโครงการวิจัยยอยอยางนอย 2 โครงการท่ีสามารถดําเนินการวิจัย ในปแรก

ท่ีเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
2.3 มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการหรือบูรณาการระหวางหนวยงานหรือมี

การดําเนินการในพ้ืนท่ีเดียวกัน เพ่ือใหไดผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงและนําไปสูวัตถุประสงคเดียวกัน 
2.4 งบประมาณท่ีเสนอขอตองมีรายละเอียดคาใชจายเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และ

เหมาะสมกับการดําเนินงานวิจัย 
2.5 ขอเสนอการวิจัยหรือสวนใดสวนหนึ่งของขอเสนอการวิจัยนี้ ตองไมอยูในขอเสนอการวิจัยท่ี

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนวิจัยอ่ืน 
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กรณีมีการตอยอดจากงานวิจัยเดิมตองแสดงขอบเขตการดําเนินงานระหวางงานเดิมและงานใหม 
และตองมีหนังสือยินยอมจากหนวยงานเจาของผลงานเดิมใหนักวิจัยนําทรัพยสินทางปญญาจากการวิจัยมา
ดําเนินการวิจัยตอยอด หากตรวจพบวาขอเสนอการวิจัยดังกลาวไดรับทุนซํ้าซอนหรือมีการดําเนินการวิจัย
มาแลว คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน 

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

2.7 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 สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยไดตลอดระยะเวลาท่ีไดรับทุนรวมท้ังสามารถ

ดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดอยางมีคุณภาพ 
3.5 ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานระดับอธิบดีหรือเทียบเทาของภาครัฐท่ีหัวหนาโครงการหรือ

ผู อํานวยการแผนงานสัง กัดอยู  หรือกรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทาในสวนของภาคเอกชน                    
ใหความเห็นชอบและรับรอง 

3.6 สําหรับหัวหนาโครงการวิจัยยอยภายใตแผนงานวิจัย ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน      
ตนสังกัดของหัวหนาโครงการยอย ระดับอธิบดีหรือเทียบเทาของภาครัฐ หรือกรรมการผูจัดการใหญหรือ
เทียบเทาในสวนของภาคเอกชนตองใหความเห็นชอบและรับรองเชนเดียวกันกับผูอํานวยการแผนงาน 

3.7 เปนผูมีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช. 
3.8  ท้ังนี้กรณีอยูนอกเหนือจากคุณสมบัติดังกลาวขางตนใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ       

ท่ี คอบช. กําหนด 
 

4. การพิจารณาขอเสนอการวิจัย 
4.1 พิจารณาขอเสนอการวิจัยตามแนวทางท่ี คอบช. กําหนด โดยมีผูทรงคุณวุฒิเปนคณะ           

ผูตรวจสอบทางวิชาการ 
4.2  ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบการรับทุนและ

ความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย ท้ังนี้นักวิจัยทุกคนในโครงการ/แผนงานตองไมติดคาง   
การสงรายงานการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRPM ปงบประมาณ 2551 – 2556 

 

ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของนักวิจัยและอํานวยความสะดวกตอคณะผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน
จากประวัติของนักวิจัย รวมท้ังสะดวกในการติดตอประสานงาน ขอใหนักวิจัยดําเนินการปรับปรุงขอมูลใน
ประวัตินักวิจัยและขอมูลการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในฐานขอมูลระบบ NRMS ใหเปนปจจุบัน 
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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  ดาวนโหลดแบบแบบหนังสือนําสง 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) 
สําหรับโครงการวิจัยยอยและโครงการวิจัย เดี่ ยว โดยจัดทําขอเสนอการวิจัย เปนภาษาไทย  font 
THSarabunPSK ตัวหนังสือขนาด 16 

 

6. การสงขอเสนอการวิจัย 
6.1 ลงทะเบียนสงขอเสนอการวิจัยท่ี http://www.nrms.go.th โดยเลือกหัวขอการวิจัยท่ีตองการ

ขอรับทุน กรอกขอมูลใหครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ยืนยันการลงทะเบียนสงขอเสนอการวิจัยใหสมบูรณ 
และแนบไฟลโครงการวิจัย/แผนงานวิจัยและโครงการวิจัยยอยในรูปแบบ PDF โดยระบบจะเปดรับลงทะเบียน
ระหวาง วันท่ี 1 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2558 เทานั้น หากพนกําหนด คอบช. จะไมรับพิจารณา 

6.2 หลังจากนักวิจัยไดลงทะเบียนสงขอเสนอการวิจัยตามข้ันตอนในขอ 6.1 สมบูรณแลว ให
จัดพิมพขอเสนอการวิจัยตามขอ 5.3 โดยมีรายละเอียดครบถวนทุกขอและมีเนื้อหาตรงกับไฟลท่ีแนบ (สําหรับ
กรณีท่ีเปนแผนงานท่ีประกอบดวยโครงการวิจัยยอยตามท่ีระบุในแผนงาน ใหเย็บรวมกันเปนชุด) และสง
เอกสารดังนี้ 

- แบบหนังสือนําสงการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจาํปงบประมาณ 2559 จํานวน 1 ฉบับ 
- เอกสารตนฉบับท่ีมีการลงนามจากผูบริหารหนวยงาน พรอมสําเนา รวมเปน 10 ชุด 
- แผนบันทึกขอมูลขอเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จํานวน 2 ชุด  

 
6.3 นําสงเอกสารท้ังหมดในขอ 6.2 ไมวาจะนําสงทางไปรษณีย หรือนําสงดวยตนเอง เอกสาร

จะตองสงถึง ณ หองธุรการ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ช้ัน 2 อาคาร วช. 4 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ภายในวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 เวลา 16.30 น. ตามท่ีอยู
ดานลางนี้และอยาลืมระบุชื่อกลุมเรื่องใหชัดเจนดานหนาซองเอกสารดวย 
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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 489, 486, 487, 365, 366 และ 511 โทรสารหมายเลข 0 2940 5495,  
0 2579 0566 และ 0 2561 3721            

6.4 คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ไมสงคืนขอเสนอการวิจัยของผูท่ีไมไดรับทุน โดยจะดําเนินการทําลาย
ขอเสนอการวิจัยดังกลาว 

 

7. การแจงผลการพิจารณา 
ผลการจัดสรรทุนวิจัยประจําปงบประมาณ 2559 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 

8.6  ใหจัดสงเอกสารยืนยันการไมติดคางงานวิจัยของหัวหนาโครงการวิจัยและนักวิจัยรวมทุกคนท่ี
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ ในระบบ NRPM สําหรับปงบประมาณ 2551 – 2556 และ กรณีติดคาง
งานวิจัยในระบบ NRPM ของปงบประมาณ 2557 – 2558 ใหจัดสงหนังสือรับรองศักยภาพของนักวิจัย 
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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 òò มิถุนายน  2558 

 
 
 

(ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพร จิตตมิตรภาพ) 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

 
 

 



 

กรอบการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2559 

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. ความม่ันคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
18. ประชาคมอาเซียน 
19. การบริหารจัดการการทองเท่ียว 
20. มนุษยศาสตร 
21. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสงัคมไทย 
22. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
23. สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ 
24. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
25. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
แผนงานการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต 
ใชประโยชนเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม 

1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมดานวัสดุนาโน 
2. ผลกระทบการใชแรใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน 
3. ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และบุคคลพิการ 
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แผนงานสงเสริมและสนบัสนุนการวจิัยที่มุงเปา
ตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ 
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1. ขาว 

วัตถุประสงค 
1. การพัฒนาเกษตรกร 

1.1 เพ่ือรวบรวมองคความรูท่ีชวยใหชาวนาทําการผลิตขาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีมีตนทุนต่ํา        
ไดผลผลิตสูง และมีคุณภาพท่ีดี  

1.2 พัฒนารูปแบบการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตัวเกษตรกร         
ท้ังในดานการผลิตและการตลาด 

1.3 สรางมาตรฐานในการจัดประสิทธิภาพการผลิตขาว โดยเฉพาะการคิดตนทุนการผลิตซ่ึงไดรับ         
การยอมรับจากผูเก่ียวของทุกฝาย 

2. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของขาวไทยในตลาดโลก 
2.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตขาวไทยตลอดหวงโซการผลิตใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับของตลาดโลก  
2.2 สรางฐานขอมูลสําหรับรัฐบาลใชประกอบการตัดสินใจในการออกนโยบายและมาตรการตางๆ           

ท่ีสอดคลองกับขอเท็จจริงและเกิดประโยชนตออุตสาหกรรมขาวท้ังระบบ 
2.3 เพ่ิมศักยภาพการสงออกและลดปญหาอุปสรรคทางการคาของขาวไทย 3 กลุมใหญ ไดแก   

ขาวขาวดอกมะลิ 105 ขาวขาว และขาวนึ่ง  
2.4 หาอัตลักษณของขาวไทยท่ีเปนจุดเดนและแตกตางจากขาวของประเทศอ่ืนเพ่ือนํามาสราง

มูลคาเพ่ิม  ใหกับขาวไทย 
3. การพัฒนาขาวคุณภาพสําหรับตลาดพิเศษ 

3.1 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมขาวท่ีมีคุณสมบัติพิเศษจากจุดเดนของขาวไทยท่ีมีความหลากหลาย    
กวาประเทศคูแขง เพ่ือขยายตลาดและสรางมูลคาเพ่ิม 

3.2 หาเทคโนโลยีชั้นสูงมาแปรรูปขาวเพ่ือดึงผลผลิตออกจากตลาดขาวสารและสรางมูลคาเพ่ิมในรูป
ของอาหารเพ่ือสุขภาพ เวชภัณฑ และเวชสําอาง 

3.3 สรางมาตรฐานและตราสินคาเพ่ือสรางความเชื่อม่ันของผูบริโภคตอคุณภาพของขาวไทย 
 
กรอบวิจัย 
1. การพัฒนาเกษตรกร 

1.1 การคัดเลือกผลงานวิจัยรวมถึงภู มิปญญาทองถ่ิน ท่ี ได รับการยอมรับจากเกษตรกร              
และนักวิชาการในแตละพ้ืนท่ีวาสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวไดจริง แลวนํามาทดสอบ
ปฏิบัติจริงในแปลงนาของเกษตรกรเพ่ือใหเกษตรกรเกิดการเรียนรูและยอมรับเทคโนโลยี      
โดยเนนองคความรูสําหรับเกษตรกรรายยอยในภาคอิสานตอนบน อิสานตอนลาง ภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต 

1.2 การหาตนแบบเชิงบูรณาการในการบริหารจัดการตลอดหวงโซการผลิตของการรวมกลุมทํานา
แปลงใหญแบบครบวงจรในรูปของสหกรณ เพ่ือใหเกิดการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ลดตนทุน    
การผลิต ไดขาวคุณภาพดีตามท่ีตลาดตองการในพ้ืนท่ี ภาคอิสานตอนบน อิสานตอนลาง 
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต โดยประเด็น ท่ีตองการทราบ ไดแก 

- วิธีการรวมกลุมและการจัดการในการรวมกลุมเปนนาแปลงใหญ 
- ชนิดและขนาดของเครื่องทุนแรงท่ีเหมาะสมกับขนาดของกลุมท่ีมีความจําเปนตอการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
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- พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขาวท่ีสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ทองถ่ิน และชุมชน  
เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจสี เขียวโดยใชองคความรูและจุดแข็งของอัตลักษณ          
ของภาคเกษตรของชุมชน 

- หาองคความรูในดานการตลาดเพ่ือบริหารจัดการผลผลิตใหไดผลตอบแทนสูงสุด 
1.3 หาวิธีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชรวมตามคันนาและจัดระบบนิเวศวิศวกรรมในแปลงนา

ของตนเองเพ่ือกําจัดศัตรูพืชและเพ่ิมรายได 
1.4 หาแนวทางและรูปแบบในการปลูกพืชหลังนาท่ีเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ีๆ เกษตรกรยอมรับ 

2. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของขาวไทยในตลาดโลก 
2.1 การวิจัยเชิงนโยบาย 

2.1.1 เสนอแนวคิดระดับความสัมพันธของราคาปจจัยการผลิตขาวโดยเฉพาะคาปุย  
และคาเชาท่ีดินท่ีสอดคลองกับราคาขาวเปลือกท่ีเปนธรรมตอเกษตรกร 

2.1.2 หามาตรการท่ีเกษตรกรตองการใหภาครัฐชวยเหลือในการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี
เพาะปลูกขาวท่ีไมเหมาะสมใหไปปลูกพืชอ่ืนเพ่ือใหการจัดเขตเกษตรเศรษฐกิจ
การปลูกขาวเกิดประสิทธิผล 

2.1.3 เสนอแนะความเปนไปไดในการสงเสริมการใชประโยชนจากขาวหักในเชิง
อุตสาหกรรมและเชิงวิสาหกิจชุมชนท่ีชวยสรางมูลคาเพ่ิม มีศักยภาพทาง
การตลาดและสามารถดึงขาวออกจากตลาดไดเปนจํานวนมาก รวมถึงปญหา-
อุปสรรคซ่ึงจําเปนตองไดรับการแกไข 

2.1.4 จัดทํายุทธศาสตรเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมการสงออกสําหรับการสงออกขาวหอมมะลิ     
ขาวนึ่ง และขาวขาวของไทย โดยศึกษาถึงประเทศท่ีเปนตลาดหลักสําหรับขาว  
แตละชนิด ความตองการท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ
กับการคาของประเทศนั้นๆ แลวเปรียบเทียบกับผลผลิตท่ีมีอยู ในปจจุบัน       
เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการผลิตภายในประเทศ และมาตรการท่ีจะตอง
ดําเนินการเพ่ือชวยใหการสงออกขาวแตละชนิดของไทยเกิดประโยชนสูงสุด    
ตอเศรษฐกิจของชาวนาและเศรษฐกิจของประเทศ 

2.1.5 วิธีการนําเทคโนโลยีเรื่องการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในนาขาวไปขยาย
ผลสู การปฏิ บั ติ ของเกษตรกรในวงกว างแต ละภู มิภ าคเพ่ื อ ให มี การใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

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

2.1.7 จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยพรอมท้ังวิเคราะหและสังเคราะห เรื่องการแปรรูปขาว  
ในดานอาหาร อาหารเพ่ือสุขภาพ การสกัดสารและเครื่องสําอาง ท้ังท่ีเปน
งานวิจัยภายในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังการทํา patent mapping       
ในระยะ 10 ป เพ่ือใชประโยชนในการกําหนดนโยบายในการทําวิจัยของประเทศ
ในอนาคต 

2.1.8 แนวทางสนับสนุนให เกิดสถาบันการวิจัยขาวแหงชาติ เพ่ือเปนศูนยกลาง         
ในการดูแลและใหการสนับสนุนการทําวิจัยขาวอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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2.2 การวิจัยเชิงพัฒนาเทคโนโลยี 
2.2.1 พัฒนาพันธุขาวคุณลักษณะเฉพาะในการนําไปเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมชนิดตางๆ 

ในเชิงพาณิชย 
2.2.2 การวิจัยและพัฒนาพันธุขาวและการเขตกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพ้ืนท่ีภูมิภาคตางๆ 
2.2.3 วิจัยหาเครื่องจักรกลทดแทนแรงงานคนขนาดเล็ก ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีทํานาของ

เกษตรกรในสภาพนิเวศตาง ๆ 
2.2.4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพขาวขาวดอกมะลิ 105 

- หาวิธีการเพ่ิมความหอมใหแกขาวขาวดอกมะลิ 105 ตลอดหวงโซการผลิต 
ตั้งแตปลูกจนถึงการเก็บเก่ียว 

- ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมสําหรับพ้ืนท่ีในแตละนิเวศ 
2.2.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพขาวนึ่ง 

- หาพันธุขาวท่ีเหมาะสมท่ีจะใชทําขาวนึ่ง 
- หาแนวทางการแกไขปญหาการเกิดขาวสีมวงในขาวนึ่ง 

2.2.6 การวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพขาวขาว 
- กําหนดพันธุขาวท่ีมีคุณภาพดีตรงตามความตองการของตลาดตางประเทศ

และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 
- หาเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมในแตละสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

2.2.7 การสรางมูลคาเพ่ิมจากรําขาวและวัสดุเหลือจากขบวนการผลิตขาวในเชิง
อุตสาหกรรม 

3. การพัฒนาขาวคุณภาพสําหรับตลาดพิเศษ 
3.1 วิเคราะหและตรวจสอบคุณสมบัติและโครงสรางทางเคมีของขาวไทยแตละสายพันธุ 
3.2 หากระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์ชีวภาพในขาวท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.3 พัฒนาผลิตภัณฑ ทดสอบผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิตท่ีไดคุณภาพและมีการรับรอง

มาตรฐานจากหนวยงานภาครัฐ 
3.4 วิจัยและพัฒนาตอยอดผลงานวิจัยการแปรรูปขาวเชิงพาณิชย 
3.5 พัฒนาบรรจุภัณฑเพ่ือคงคุณภาพสําหรับขาวคุณภาพพิเศษเพ่ือดึงดูดความสนใจของผูบริโภค 

ในตลาดเกษตร 
3.6 ศึกษาแนวทางการตลาดและความตองการของผูบริโภคผลิตภัณฑสินคาขาว 

 
ผลผลิต 
1. การพัฒนาเกษตรกร 

1.1 ไดตนแบบของการรวมกลุมเกษตรกรท่ีทํานาในการปลูกขาวโดยภาครัฐไมตองใหการอุดหนุน
เปนรูปของเงินหรือปจจัยการผลิต 

1.2 ไดตนแบบการใชเทคโนโลยีเหมาะสมและการจัดระบบนิเวศในแปลงนา 
1.3 ไดขอมูลในเรื่องตนทุนการผลิตท่ีถือเปนมาตรฐานท่ีทุกฝายยอมรับ 

2. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของขาวไทยในตลาดโลก 
2.1 ไดฐานขอมูลการผลิตและการใชประโยชนจากขาว ตลอดหวงโซการผลิตตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา 
2.2 การผลิตขาวและผลิตภัณฑของขาวไทยมีคุณภาพมาตรฐานเปนท่ียอมรับของตลาดตางประเทศ 
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2.3 ไดอัตลักษณของขาวไทยท่ีเปนจุดเดนและแตกตางจากขาวของประเทศอ่ืนเพ่ือนํามาสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับขาวไทย 

3. การพัฒนาขาวคุณภาพสําหรับตลาดพิเศษ 
3.1 ไดขอมูลสาระสําคัญท่ีนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 
3.2 ไดกระบวนการผลิตสารสําคัญจากขาวในระดับอุตสาหกรรม รวมท้ังไดผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

ท่ีเหมาะสม 
3.3 ไดรูปแบบการขยายผลการผลิตในระดับอุตสาหกรรมหรือโรงงานตนแบบ 
 

2. มันสําปะหลัง 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง สงผลใหเกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑมันสําปะหลังของประเทศอยางยั่งยืน 
3. เพ่ือเพ่ิมมูลคาของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังโดยการนํามันสําปะหลังไปใชในการผลิตผลิตภัณฑใหมท่ีมี

มูลคาเพ่ิมข้ึนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
 
กรอบวิจัย 
1. การพัฒนาพันธุมันสําปะหลังอยางมีระบบ เพ่ือใหมีผลผลิตสูง ปริมาณแปงสูง ตานทานโรคและแมลง           

และสามารถปรับตัวเหมาะสมกับสภาพแวดลอมเฉพาะ ใชเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะและเพ่ืออุตสาหกรรม
ตอเนื่องมูลคาสูง 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังท่ีเหมาะสมแตละพ้ืนท่ีการเพาะปลูก 
พัฒนาฐานขอมูล และขอมูลพ้ืนฐานดานการผลิต (จาก 3-4 ตัน/ไร เปน 5-6 ตันตอไร) 

3. การเตือนการณ การปองกัน กําจัดโรค อาทิ โรครากเนาหรือหัวเนา เปนตน และกําจัดแมลงศัตรู         
มันสําปะหลัง ท่ีพบระบาดในปจจุบัน การเตรียมความพรอมและศึกษาเพ่ือปองกันและกําจัดโรค         
และแมลงศัตรูมันสําปะหลัง ท่ียังไมพบแตมีแนวโนมอาจจะระบาดไดในอนาคตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอม  

4. วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับปลูกตลอดถึงการเก็บเก่ียวมันสําปะหลัง 
5. การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงดัดแปรและผลิตภัณฑใหม        

จากมันสําปะหลัง 
6. ศึกษาระเบียบกฎเกณฑของภาครัฐท่ีเปนอุปสรรคตอการนําเขา แปรรูป และการสงออกผลิตภัณฑ        

มันสําปะหลัง รวมท้ังการรับรองมาตรฐานสินคา และศึกษา คาดการณ ความตองการของตลาดของ
อุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบท้ังในและตางประเทศ เพ่ือรองรับการเปดการคาเสรี 
(AEC) 

 
ผลผลิต 
1. มีการบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลังในการเขาถึง การประโยชนเพ่ือการปรับปรุงพันธุ          

มันสําปะหลัง และเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดทํา National cassava germplasm bank ของ
ประเทศ 

2. ระบบการดูแลรักษา (maintenance) เชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลังของประเทศในระยะยาว 
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3. ไดพันธุมันสําปะหลังท่ีมีผลผลิตสูง (5-6 ตัน/ไร) มีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม มีคุณสมบัติแปง  
เพ่ือการใชประโยชนเฉพาะทาง และเพ่ืออุตสาหกรรมตอเนื่องมูลคาสูง และมีปริมาณแปงสูง ตานทานโรค
และแมลง 

4. ไดขอมูลพ้ืนฐานดานการผลิตมันสําปะหลัง ชีววิทยา ระบาดวิทยา ของโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง           
ในแตละพ้ืนท่ีเพาะปลูก  

5. ระบบคาดการณ ระบบเตือนภัย การพยากรณลวงหนา เพ่ือเตรียมความพรอมในการปองกันและกําจัดโรค 
และแมลงศัตรูมันสําปะหลังท่ียังไมพบ  

6. ไดเครื่องจักรกลการเกษตร ท่ีชวยลด/ทดแทนปญหาการขาดแคลนแรงงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ           
และลดตนทุนการผลิต รวมท้ังเครื่องมือแปรรูปเบื้อตน 

7. มีการเพ่ิมมูลคาของมันสําปะหลังท่ีใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการแปรรูป และอุตสาหกรรมตอเนื่อง  
8. สงเสริมการใชมันสําปะหลังเปนพลังงานทดแทน  
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานแปงมันสําปะหลัง ระบบการผลิตเขาสู green process ลดการใช

พลั งงาน ลดการใช เชื้อเพลิง และลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก รวมท้ังมี  bench mark             
ของกระบวนการผลิต 

10. ขอเสนอเชิงนโยบายทิศทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง เพ่ือการเขาสู world economic 
trade และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน 

11. มีการปรับปรุงขอมูลระเบียบกฎเกณฑของภาครัฐท่ีเปนอุปสรรคตอการนําเขา แปรรูป สงออกวัตถุดิบ         
และผลิตภัณฑใหมๆ จากมันสําปะหลัง 

12. ทราบความตองการของตลาด การรับรองมาตรฐานสินคา และคาดการณตลาดมันสําปะหลัง 
13. มาตรฐานการผลิต การแปรรูป และสินคามันสําปะหลังของประเทศไทย เพ่ือยกระดับมาตรฐานสินคา   

มันสําปะหลังของประเทศ 
 

3. ยางพารา 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาขอมูลเชิงวิชาการสําหรับภาครัฐหรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของสามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจ

กําหนดนโยบายหรือมาตรการตางๆ ท่ีเปนประโยชนตออุตสาหกรรมยางพาราท้ังระบบ 
2. เพ่ือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเดิมและผลิตภัณฑใหม ซ่ึงเปนผลิตภัณฑปลายน้ําท่ีโดดเดนดานการใช

ยางพารารวมถึงมีศักยภาพทางการตลาดท่ีดีเพ่ือเพ่ิมมูลคายางพาราใหสามารถแขงขันได ดานเทคโนโลยี
การผลิตและสรางเครื่องจักร/อุปกรณ และดานการเพ่ิมประสิทธิภาพในสายการผลิต ตลอดจนควบคุม
คุณภาพ 

3. เพ่ือศึกษา วิจัย และพัฒนางานวิจัยดานยางพาราท่ีเก่ียวของ วิธีการวิเคราะหหรือทดสอบคุณภาพของยาง
ดิบหรือผลิตภัณฑยางเพ่ือใชเปนขอมูลในการกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑยาง 

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

ของประเทศ ท้ังระบบ  
1.1 มาตรการกระตุนการเพ่ิมการใชยางภายในประเทศ การสนับสนุนการใชผลิตภัณฑยางพารา 

เชน การใชกอสรางในระบบการจราจร เปนตน 
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1.2 กฎ ระเบียบท่ีจะสนับสนุนการผลิตและการประกอบการรายสาขาและรายประเด็นท่ีสําคัญ 
1.3 วิเคราะหขอมูลปริมาณการนําเขา/การสงออกและปริมาณการใชยางพาราในผลิตภัณฑตางๆ 

รวมถึงทิศทางผลิตภัณฑยางพาราท่ีมีศักยภาพ ตลอดจนแนวทางการเพ่ิมรายไดของเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน องคกรเกษตรกร และผูประกอบการรายยอย  

เปาหมาย 
แนวทางและขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีสามารถนําเสนอตอหนวยงานท่ีเก่ียวของใหตระหนักถึง

ความสําคัญและนําไปผลักดันใหเกิดกลไกการสนับสนุนตางๆ ท่ีจําเปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพาราท้ังระบบได  

2. กรอบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเดิมและผลิตภัณฑใหมท่ีมีศักยภาพทางการตลาด (อุตสาหกรรม
ปลายน้ํา) 

2.1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสายการผลิต ตามความตองการของภาคอุตสาหกรรมสําหรับ
ผลิตภัณฑเดิม ไดแก เสนดายยางยืด ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และอุตสาหกรรมยางลอ เปนตน 

2.2 วิจัยและพัฒนาดานวัตถุดิบประเภทท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (หรือ organic-love หรือ fossil-
resource free) เพ่ือใชแทนท่ีสารเคมีในอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑปลายน้ํา  

2.3 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสําหรับผลิตภัณฑใหมในอุตสาหกรรมยางพารา เชน 
ผลิตภัณฑ เพ่ือสุขภาพหรืออุปกรณทางการแพทย เปนตน 

2.4 วิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปไมยาง การแปรรูปผลิตภัณฑจากไมยางพาราใหมีคุณภาพ 
เปาหมาย 

1. ไดองคความรูและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติผลิตภัณฑปลายน้ําท่ีโดดเดน เชน อุตสาหกรรมยาง
ลอและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากน้ํายางขน (เชน เสนดายยางยืด ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย 
เปนตน) หรือการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและสวนสนับสนุนอ่ืนๆ ใหสามารถแขงขันได        
ในตลาด โดยใหความสําคัญกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรม  
ขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเปนของคนไทย 

2. ไดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑใหมจากยางพาราใหเปนผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาสูง หรือผลิตภัณฑ
สุขภาพหรืออุปกรณทางการแพทยท่ีสามารถใชงานไดจริง และมีศักยภาพในเชิงพาณิชย 

3. ไดเทคโนโลยีการแปรรูปในอุตสาหกรรมไมยาง ท่ีสามารถลดตนทุนและเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมไมยางพารา 

3. กรอบการวิจัยมาตรฐานยางดิบและผลิตภัณฑยาง 
3.1 การวิจัยเพ่ือใหไดวิธีการวิเคราะห/ทดสอบคุณภาพยางดิบ/ผลิตภัณฑยางท่ีจําเปนและนําไปสู        

การกําหนดเปนมาตรฐานการวเิคราะหและทดสอบในระดับประเทศ/ระดับอาเซียน/ระดับสากล 
3.2 การวิจัยเพ่ือใหไดขอมูลและวิธีการท่ีถูกตองแมนยําในการบงชี้คุณภาพสําหรับการกําหนดเปน

มาตรฐานยางดิบและผลิตภัณฑยางในระดับประเทศ/ระดับอาเซียน/ระดับสากล  
เปาหมาย 

ไดวิธีการวิเคราะหหรือทดสอบคุณภาพของยางดิบหรือผลิตภัณฑยาง หรือขอมูลในการบงชี้คุณภาพ
ยางดิบและผลิตภัณฑยาง สําหรับใชเปนขอมูลในการกําหนดมาตรฐานในระดับประเทศเปนอยางนอย 
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4. กรอบการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหไดวัตถุดิบในการทําผลิตภัณฑยาง
ท่ีมีคุณภาพ (ตนน้ําและกลางน้ํา) 

4.1 วิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับยางกอนถวยและเศษยาง   
4.2 วิจัยเพ่ือใหไดวิธีการทดสอบหา Dry Rubber Content (DRC) ในยางกอนถวยอยางงายและ

รวดเร็ว 
4.3 วิจัยและพัฒนาเทคนิคการผลิตและการควบคุมคุณภาพของน้ํายางและยางแหงใหมีความ

สอดคลองตอความตองการของอุตสาหกรรม 
4.4 วิจัยและพัฒนาการผลิตน้ํายางขนหรือยางแหงประเภทท่ัวไป หรือประเภทท่ีมีคุณภาพพิเศษ 

เปาหมาย 
1. ไดเทคโนโลยีท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกลุมเกษตรกรสามารถนําไปใชไดจริงและไมยุงยาก  
2. ไดเทคโนโลยีหรือเทคนิคการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพน้ํายางและยางแหงใหมีความ 

สอดคลองกับความตองการของแตละอุตสาหกรรม ท่ีสามารถนําไปใชไดจริงในอุตสาหกรรม    
ไมยุงยาก หรือไมลงทุนสูงและสรางความไดเปรียบในการผลิตเม่ือเทียบกับคูแขงได 

 
ผลผลิต  
1. ไดแนวทางหรือขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมยางของประเทศท้ังระบบ 
2. ไดเทคโนโลยีการผลิตหรือนวัตกรรมหรือสวนสนับสนุนอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคา

ใหกับอุตสาหกรรมยางพาราตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา 
3. ไดวิธีการวิเคราะหหรือทดสอบคุณภาพของยางดิบหรือผลิตภัณฑยาง หรือขอมูลในการบงชี้คุณภาพยาง

ดิบและผลิตภัณฑยาง เพ่ือใชในการประกอบการกําหนดมาตรฐานยางดิบหรือผลิตภัณฑยางระดับประเทศ
เปนอยางนอย 

4. ไดเทคโนโลยีหรือเทคนิคหรือการควบคุมคุณภาพน้ํายางและยางแหงใหมีความสอดคลองกับความตองการ
ของแตละอุตสาหกรรมยางพาราไทย 
 

4. ออยและน้ําตาล 

อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายเปนอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
และพัฒนาเศรษฐกิจท้ังในระดับประเทศและระดับโลก โดยในระดับประเทศ อุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทรายคือแหลงสรางงานและสรางรายไดท่ี ม่ันคงแกเกษตรกรชาวไรออยกวา 2 แสนครัวเรือนหรือกวา           
1 ลานคน ตลอดจนแรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของอีกจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังกอใหเกิด
การลงทุนในอุตสาหกรรมตอเนื่องอีกจํานวนมาก ท้ังอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑชีวเคมี      
รวมไปถึงพลังงานชีวภาพ ซ่ึงสรางเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศปละหลายแสนลานบาท  

ป 2559 คอบช. จึงจัดทํากรอบการวิจัย 8 หัวขอ ท้ังนี้ พิจารณาจากความสําคัญเรงดวน           
เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัย โดยเรียงลําดับ ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลอยางยั่งยืน และใหเปนไปตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ในปจจุบัน  
2. เพ่ือการวิจัยและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกอุตสาหกรรมและผลพลอยไดของอุตสาหกรรม 
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กรอบวิจัย 
1. การศึกษานโยบายของรัฐบาล ในการสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลใหมีเสถียรภาพ และยั่งยืน    
2. การวิจัยนโยบายการจัดตั้งองคกรถาวรดานการวิจัยออยและน้ําตาล เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแก

อุตสาหกรรมของประเทศ       
3. การสรางมูลคาเพ่ิมใหแกออย น้ําตาล เอทานอล และผลพลอยไดของอุตสาหกรรม 
4. การศึกษาวิจัย เผยแพร และประชาสัมพันธความรูดานโภชนาการอยางถูกตอง ของน้ําตาล โดยการใชสื่อ

รูปแบบตางๆ 
5. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือประยุกตใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ และขนาดท่ีเหมาะสม

กับพ้ืนท่ีปลูกออยในประเทศไทย โดยเนนการเก็บเก่ียวและระบบขนสงเพ่ือรองรับการขยายตัว          
ของอุตสาหกรรม 

6. การศึกษาประสิทธิภาพสูงสุดในขบวนการผลิตน้ําตาลตั้งแตคุณภาพของออย โดยคํานึงถึงความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

7. การศึกษาวิจัยวิธีการเพาะปลูกอยางมีระบบ โดยเนนการจัดการไรออยขนาดใหญและการรวมแปลง 
8. การศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงและทดสอบพันธุออยท่ีเหมาะสมกับภูมิภาคตางๆ   

 
ผลผลิต 
1. ขอมูลเชิงนโยบายของรัฐบาล ในการสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลใหมีเสถียรภาพ อยางนอย       

1 โครงการ 
2. ขอมูลการวิจัยเชิงนโยบายการจัดตั้งองคกรถาวรดานการวิจัยออยและน้ําตาล เพ่ือสรางความเขมแข็ง

ใหแกอุตสาหกรรมของประเทศ อยางนอย 1 โครงการ 
3. ผลิตภัณฑแปรรูปและผลพลอยไดของอุตสาหกรรม  อยางนอย 2 ผลิตภัณฑ  
4. ขอมูลการศึกษาดานโภชนาการเก่ียวกับน้ําตาล อยางนอย 1 เรื่อง 
5. การพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยเนนท่ีการเก็บเก่ียวและการลําเลียง ขนาดท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี

ปลูกออยในประเทศไทย อยางนอย 1 ชิ้นงาน 
6. ขบวนการผลิตน้ําตาลและปจจัยการผลิตออยและน้ําตาลท่ีมีประสิทธิภาพ จํานวน 1 ข้ันตอน 
7. ระบบการการศึกษาวิจัยวิธีการเพาะปลูกอยางมีระบบ เนนการจัดการไรออยขนาดใหญ และการรวม

แปลงอยางนอย 1 ระบบ 
8. ไดพันธุออยท่ีเหมาะสมกับภูมิภาค อยางนอย 3 สายพันธุ 

 

5. ปาลมน้ํามัน 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหมีระบบการบริหารจัดการเชิงนโยบายในการสรางความสมดุลระหวางปริมาณผลผลิตปาลมน้ํามัน

กับกําลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมในแตละพ้ืนท่ีปลูก รวมท้ังการลดตนทุนการขนสง และ 
การรักษาคุณภาพผลปาลมน้ํามันสดเม่ือเขาโรงงานสกัดน้ํามันปาลม  

2. เพ่ือพัฒนาเกษตรกรรายยอยภายใตองคความรู ผานระบบสถาบันเกษตรกร และเกษตรกรสามารถพัฒนา
ตนเองไปสูการผลิตมืออาชีพ และเกิดความยั่งยืนในอาชีพภายใตการเปดเสรีการคา AEC  

3. เพ่ือใหอุตสาหกรรมท้ังระบบมีการพัฒนาอยางถาวร และมีประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ       
เชิงกฎหมาย  
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4. เพ่ือใหไดขอมูลของการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrate Pest Management; IPM) 
สําหรับการควบคุมศัตรูปาลมแตละชนิดในในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกปาลมน้ํามันตามประกาศ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในการจัดการสวนปาลมน้ํามัน  

5. เพ่ือใหไดเทคโนโลยีการจัดการพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
6. เพ่ือใหไดแนวทางในการพัฒนาแกไขอุปสรรคตอการปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพ    

และยั่งยืน  
7. เพ่ือใหไดขอมูลและแนวทางการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการดําเนินงาน

ของผูเก่ียวของในอุตสาหกรรม  
8. เพ่ือกําหนดแนวทางการแกไขการตั้งโรงงานสกัดน้ํามันปาลมแบบหีบรวมใหมีมาตรฐานน้ํามันปาลมดิบ

เทียบเทาโรงงานสกัดน้ํามันปาลมท่ัวไป  
9. เพ่ือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑจากเศษวัสดุเหลือใชของปาลมน้ํามัน น้ํามันปาลม    

และผลพลอยไดของโรงงานสกัด โรงกลั่น และโรงงานไบโอดีเซล 
 
กรอบวิจัย 
1. กรอบการวิจัยดานนโยบายอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมท่ีเปนระบบ 

1.1 การศึกษาและกําหนดพ้ืนท่ีท่ีมีความเปนไปไดในการขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันในเขต
เหมาะสมปลูกปาลมน้ํามันตามผลการศึกษาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร รวมท้ังศึกษาถึงความสมดุลระหวางพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน          
ท่ีสอดคลองกับกําลังผลิตของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมท้ังในเขตพ้ืนท่ีปลูกเดิมและพ้ืนท่ีปลูก
ใหม โดยตองคํานึงถึงการลําเลียงและขนสงผลปาลมน้ํามันเพ่ือลดตนทุนดาน Logistics    
และคุณภาพทะลายปาลมสด เพ่ือเปนขอมูลในการบริหารจัดการการจัดต้ังโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลม  

1.2 การศึกษาการรวมกลุมเกษตรกรรายยอยเพ่ือถายทอดผลงานวิจัยตางๆ สูเกษตรกรผานระบบ
สถาบันเกษตร เพ่ือสรางองคความรูดานการจัดการสวนปาลมน้ํามันท่ีถูกตองโดยเนน        
การพัฒนาอยางมีสวนรวมระหวางเกษตรกรกับโรงงานสกัดน้ํามันปาลม และเปนเตรียม  
ความพรอมในการผลิตปาลมน้ํามันท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานตางๆ จากการเปดเสรีการคา
ภายใต AEC 

 
1.3 การศึกษาขอมูลสนับสนุนการจัดทําราง พรบ.ปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม เพ่ือขับเคลื่อน   

ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน และน้ํามันปาลมใหมีการดําเนินการ     
ในทิศทางเดียวกันอยางตอเนื่องและสอดรับกัน และทุกภาคสวนใหการยอมรับ เพ่ือให
อุตสาหกรรมท้ังระบบดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางม่ันคง        
และยั่งยืน  

1.4 การศึกษาความตองการใชน้ํามันปาลมแตละประเภทในอุตสาหกรรมตอเนื่องอ่ืนๆ เชน 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนการผลิต
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด  

2. กรอบการวิจัยดานการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาลมน้ํามัน 
2.1 การศึกษาวิจัยสถานภาพและระดับการระบาดของศัตรูปาลม และการรายงาน (Pest status 

and pest report) เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานใชในการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
(Integrate Pest Management; IPM) โดยการควบคุมทางชีววิธีและอ่ืนๆ ท่ีจะนําไปสู
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วัตถุประสงคของการลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหเหลือนอยท่ีสุดตามชนิดของศัตรูปาลม
ท่ีตองการศึกษาในแหลงพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกปาลมน้ํามันตามประกาศของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2.2 การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการปลูกปาลมน้ํามันตามลักษณะพ้ืนท่ีเฉพาะ (Topography)     
และพ้ืนท่ีท่ีมีปญหา เชน พ้ืนท่ีลาดชัน พ้ืนท่ีดินพรุ พ้ืนท่ีดินมีปญหา และพ้ืนท่ีดินเปนกรดสูง 
เปนตน และการหาแนวปฏิบัติเพ่ือลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการจัดการสวนปาลม
น้ํามัน 

3. กรอบการวิจัยการกําหนดมาตรฐาน คุณภาพและการจัดการแตละข้ันตอน 
3.1 การวิจัยเพ่ือนําไปสูการซ้ือขายปาลมน้ํามันตามระบบคุณภาพ เชน การศึกษาวิธีการตรวจวัด

คุณภาพและปริมาณน้ํามันอยางรวดเร็ว  
3.2 การศึกษาการแกไขปญหาอุปสรรคตอการปฏิบัติตามมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

แห งชาติ  (มกอช.) และ มาตรฐาน Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO)      
เพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาอุปสรรคจากการนํามาตรฐานปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมท่ีมีอยู
ไปใชปฏิบัติ ไดแก มาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี และมาตรฐาน
ลานเท  

3.3 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของอุตสาหกรรมเพ่ือใชเปนขอมูลในการเจรจาในเวที
โลกในประเด็น ดังนี้   

3.3.1 สิ่งท่ีมีคุณคาสูงตอการอนุรักษท้ัง พืช สัตว ชุมชนทองถ่ิน และถ่ินอาศัย (High 
Conservation Values; HCVs) ในสวนปาลมน้ํามันของโรงงานสกัด และเกษตรกร
ท่ีมีสวนใหญ และพ้ืนท่ีท่ีเกิดจากการรวมกลุมของเกษตรรายยอย  

3.3.2 การประเมินวัฏจักรชีวิตของปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม คารบอนฟุตพริ้นท   
และวอเตอรฟุตพริ้นท เพ่ือใชเปนแนวทางการจัดการการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกของสวนปาลม (ขนาดเล็กและขนาดใหญ ) โรงงานสกัด โรงกลั่น          
และโรงงานผลิตไบโอดีเซล  

3.4 การศึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและลดการสูญเสียของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมแบบหีบรวม 
4. กรอบการวิจัยดานการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมเพ่ือเพ่ิมมูลคาเปน

ผลิตภัณฑสีเขียวและอาหารเสริมสุขภาพ (Green products and green foods) 
การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในการนําเศษวัสดุเหลือใช (Biomass) ในสวนปาลมน้ํามัน  

น้ํามันปาลม และผลพลอยไดของโรงงานสกัด โรงกลั่น และโรงงานไบโอดีเซล มาใชผลิตเปนผลิตภัณฑอ่ืนๆ     
ท่ีเพ่ิมมูลคา เชน การผลิตอาหารแปรรูป การเปนวัตถุดิบต้ังตนในอุตสาหกรรมตอเนื่อง และการทดแทน
พลังงาน โดยการศึกษาจะตองชี้ชัดถึงความเปนไปไดในทางเทคนิคการผลิต และความคุมคาทางเศรษฐศาสตร
เม่ือเทียบกับสินคาท่ีใชทดแทนกัน  
 
ผลผลิต 
1. แนวทางและวิธีการขยายพ้ืนท่ีปลูก และแหลงท่ีตั้งโรงงานสกัดปาลมน้ํามันท่ีเหมาะสม ในการสราง     

ความสมดุลระหวางปริมาณผลผลิตปาลมน้ํามันกับกําลังการผลิตของโรงงานสกัดในพ้ืนท่ีตางๆ  
2. ภาพรวมในเชิงนโยบายเพ่ือใหโรงงานสกัดน้ํามันปาลมสามารถทําการผลิตไดเต็มความสามารถของกําลัง

การผลิต และสามารถแขงขันไดภายใต AEC  
3. การพัฒนาการผลิตปาลมน้ํามันอยางมีสวนรวมระหวางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมกับสถาบันเกษตรกรผูปลูก

ปาลมน้ํามันมืออาชีพท่ีเขมแข็งไมนอยกวา 5 กลุมในเขตพ้ืนท่ีปลูกเดิมและพ้ืนท่ีปลูกใหม  
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4. ไดขอมูลเพ่ือสนับสนุนการจัดทําราง พรบ.ปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม  
5. ระบบ IPM ในการควบคุมศัตรูปาลมแตละชนิดในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกปาลมน้ํามัน          

ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีสามารถนําไปใชเชิงปฏิบัติ  
6. เทคโนโลยีการปลูกปาลมตามลักษณะพ้ืนท่ีเฉพาะ อยางนอย 3 เทคโนโลยี  
7. แนวทางปรับปรุงมาตรฐานท่ีมีอยูใหดีข้ึนและทุกภาคสวนใหการยอมรับ และนําไปสูการปฏิบัติท่ีมี

ประสิทธิภาพและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอมตามพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันของประเทศ  

8. ขอมูลประกอบการเจรจาดานสิ่งแวดลอมในเวทีโลก  
9. การจัดทําแนวทางการจัดการสิ่งท่ีมีคุณคาสูงตอการอนุรักษในแหลงพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน  
10. แนวทางการปรับปรุงโรงงานสกัดน้ํามันปาลมแบบหีบรวมใหไดน้ํามันปาลมท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
11. เทคโนโลยีตนแบบและหรือกระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามัน น้ํามันปาลม และผลพลอยได  

ของโรงงานสกัด โรงกลั่น และโรงงานไบโอดีเซล ท่ีมีความเปนไปไดในเชิงพาณิชย 
 

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 
การวิจัยและพัฒนาดานพืชสวน (ไมผล พืชผัก และไมดอกไมประดับ) 
1.  การวิจยัเชิงนโยบาย 

1.1  การวิจัยและพัฒนาการตลาด และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการนําเขา-สงออกผลไม/ผัก/
เมล็ดพันธุพืชของตลาด AEC 

1.2  การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยปรับปรุงพันธุพืชแหงชาติ/ศูนยกลางเมล็ดพันธุพืช
สวนแหงเอเชีย 

2.  การวิจัยและพัฒนาพันธุ 
2.1  การวิจัยและรวบรวมพันธุดี ตลอดจนการคัดเลือกพันธุท่ีมีศักยภาพ โดยเนนการขยาย      

และกระจายพันธุ เพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของไมผล/พืชผัก/ไมดอกไมประดับในการ
สงออก  

2.2  การวิจัยและปรับปรุงพันธุใหม สรางพันธุใหม การทดสอบ ขยาย และกระจายพันธุ โดยตอยอด 
จากงานวิจัยเดิม 

กลุมพืชเปาหมาย 
 ไมผล : - มะมวง เปลือกสีแดง เปลือกหนาแข็ง ทนตอโรคแอนแทรคโนส 
  - สมโอ เนื้อแดง เมล็ดนอย ฉํ่าน้ํา หวานอมเปรี้ยว ผลิตนอกฤดู 
  - ทุเรียน มีลักษณะเนื้อเหลือง หนา เหนียว หวาน 



14 

  - ลิ้นจี่ เมล็ดเล็ก เนื้อหนา หวาน เปลือกบาง 
  - ชมพู ออกดอกงาย เนื้อหวาน กรอบ ไรเมล็ด เปลือกสีแดงเขม 
  - กลวยไข ตนเตี้ย สีผิวเหลืองนวล 
  - ลําไย เนื้อหนา กรอบ หวาน เมล็ดเล็ก 

- สับปะรดผลสด ตาตื้นไมเปนไสสีน้ําตาล ไฟเบอรนอย แกนเล็ก ความหวานไมต่ํากวา               
15 องศาบริกซ ขนาดผลไมต่ํากวา 1.5 กิโลตอผล 

  - มะละกอกินดิบสําหรับสมตํา เนื้อกรอบ ไมมีกลิ่นยาง เนื้อขาว 
  - เงาะ การผลิตนอกฤดู เนื้อรอน ขนสั้น 
  - ลองกอง เมล็ดเล็ก 
 พืชผัก : - กระเจี๊ยบเขียว หนอไมฝรั่ง ขาวโพดฝกออน มะเขือมวง และอ่ืนๆ 
 ไมดอกไมประดับ  : - ไมกระถาง ไดแก กลวยไม 
      - ไมตัดดอก ไดแก กลวยไม ปทุมมา เบญจมาศ 
3.  การพัฒนานวัตกรรมและการจัดการการผลิต 

3.1  การวิจัยและพัฒนาการออกแบบสวนไมผลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ไดแก การจัดระบบ
การปลูก ระยะปลูก การตัดแตง ทรงพุม เครื่องจักรกลและอุปกรณ 

3.2  การวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน ปุย น้ํา และปจจัยแวดลอม 
3.3  การวิจัยและพัฒนาการจัดการอารักขาพืชเพ่ือผลิตสินคาคุณภาพอยางปลอดภัย 
3.4  การวิจัยและพัฒนาการจัดการภายในโรงเรือน 

4.  การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
4.1  การวิจัยและพัฒนารูปแบบการยืดอายุการเก็บรักษา เชน ยืดอายุไมดอกไมประดับ/กลวยไม 

อยางนอย 15 วัน 
4.2  การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณหลังการเก็บเก่ียว เชน เครื่องคัดเกรด เครื่อง

แยกเปลือกและเมล็ด  
5.  การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป 

5.1  การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปไมผลท่ียังไมมีผลิตภัณฑแปรรูป เพ่ือแกปญหาผลผลิตลนตลาด 
5.2 การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑพลอยไดจากพืชสวน 
5.3  การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปอาหารเพ่ือสุขภาพ และเวชสําอางค 

6.  การสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
6.1  การพัฒนารูปแบบและกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับภูมิสังคมแตละทองถ่ิน 
6.2  การพัฒนาการทดสอบเทคโลยีแบบมีสวนรวมของเกษตรกร 
6.3  การผลักดันใหเทคโนโลยีไดรับการยอมรับและนําไปปฏิบัติ 
6.4  การวิจัยและพัฒนาการรวมกลุมเพ่ือสรางเครือขายกลุมเกษตรกรการผลิต 

 
การวิจัยและพัฒนาดานพืชไร (ขาวโพดเล้ียงสัตว พืชอาหารสัตว พืชทดแทนนา) 
1.  การวิจัยเพ่ือลดปญหาการผลิตขาวโพดในพ้ืนท่ีลาดชัน 
2.  ศึกษาความเปนไปไดในการจัดหาแหลงท่ีดินทดแทนการปลูกขาวโพดในพ้ืนท่ีปา 
3.  การวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชอ่ืนทดแทนการปลูกขาวโพด 
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ผลผลิต 
1. แนวทาง/รูปแบบการจัดตั้งศูนยปรับปรุงพันธุพืชแหงชาติ/ศูนยกลางเมล็ดพันธุพืชสวนแหงเอเชีย 
2. พันธุพืชใหมท่ีตลาดตองการซ่ึงมีศักยภาพในการแขงขันและสงออก 
3. รูปแบบการบริหารจัดการสวนไมผลท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และรูปแบบ

การจัดการภายในโรงเรือนท่ีเหมาะสมกับชนิดของพืช 
4. เทคโนโลยีในการเก็บรักษาและยืดอายุผลิตผล และการแปรรูปผลิตภัณฑใหมเพ่ือสรางโอกาสทางการคา 
5. ตนแบบเครื่องจักรกลและอุปกรณหลังการเก็บเก่ียว 
6. รูปแบบหรือกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรท่ีมีความสอดคลองกับภูมิสังคมแตละทองถ่ิน 

กอใหเกิดการรวมกลุมเพ่ือสรางเครือขายกลุมเกษตรกรการผลิต 
7. แนวทาง/รูปแบบการลดปญหาการผลิตขาวโพดในพ้ืนท่ีลาดชัน และการบริหารจัดการแหลงท่ีดินทดแทน

การปลูกขาวโพดในพ้ืนท่ีปา  
8. พืชทดแทนการปลูกขาวโพด 

 

7. สัตวเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือใหไดกระบวนการผลิตสัตวเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมท้ังดานปริมาณท่ีเพียงพอ       

และมีคุณภาพ มีความปลอดภัยทางอาหารตามความตองการภายในประเทศ และมีศักยภาพ               
ในการแขงขันเพ่ือการสงออก 

2.  เพ่ือพัฒนาองคความรูดานโภชนาการอาหารสัตว ท้ังเรื่องวัตถุดิบและสารเสริมในอาหารสัตว เพ่ือลด
ตนทุนการผลิตสัตวและไดผลิตภัณฑจากสัตวท่ีมีความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค 

3.  เพ่ือพัฒนากระบวนการเฝาระวัง ชัณสูตร ปองกัน และควบคุมโรคสัตวเศรษฐกิจท่ีเปนโรคประจําถ่ิน    
และเกิดบอยครั้งรวมท้ังโรคอุบัติใหมท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนในประเทศไทย 

4.  เพ่ือศึกษาการตลาดของสัตวเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ ตลอดจนกระบวนการผลิต ฆา แปรรูป ขนสง    
บรรจุภัณฑ และการเก็บรักษาเพ่ือใหมีมูลคาเพ่ิมและมีศักยภาพในการแขงขัน  

5.  เพ่ือใหไดขอมูลในการพัฒนาและแกปญหาดานการสงออก หรือนําเขาสัตวเศรษฐกิจหรือผลิตภัณฑ        
ท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 

กรอบวิจัย 
1. กรอบการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต  

− การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตสัตวเศรษฐกิจใหมีจํานวนพอเพียง ปลอดภัย
และยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงตนทุนการผลิตและสิ่งแวดลอม 

2. กรอบการวิจัยดานโภชนาการในสัตว 

− การวิจัยวัตถุดิบอาหารสัตวและทดแทนตามแนวยุทธศาสตร 3S  (Safety  Security  
Sustainability) เพ่ือลดตนทุนอาหารสัตว 

− การวิจัยเรื่องสารเสริมในอาหารสัตวเพ่ือทดแทนยาปฏิชีวนะ และสารเรงการเจริญเติบโต 
3. กรอบการวิจัยดานสุขภาพและความปลอดภัย  

− พัฒนาและวิจัยระบบการปองกันและชันสูตรท่ีมีประสิทธิภาพในการคนหา การเฝาระวัง 
ควบคุมและปองกันโรคระบาดพัฒนาวัคซีนปองกันโรคทองถ่ิน โดยมุงเนนใหปลอดโรค FMD 
โรค PED  โรค EMS และโรคอุบัติใหม 
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− การพัฒนาชุดทดสอบแบบรวดเร็วเพ่ือตรวจสอบสารตกคาง และการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย 
4. กรอบการวิจัยดานการตลาด และผลิตภัณฑ  

− การศึกษาวิจัยการสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคาและผลกระทบ  เชน ดานการตลาด  กรรมวิธี
การผลิต การฆาสัตว  การแปรรูป  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา และการขนสง ตลอดจน
การตรวจสอบยอนกลับ และมาตรฐานสินคาของผลิตภัณฑท่ีมาจากสัตวเศรษฐกิจ 

5. กรอบการวิจัยการศึกษาวิจัยเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เชน ความตองการ     
และพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑสินคาจากสัตวเศรษฐกิจ การวิจัยกฎระเบียบท่ีเปน
อุปสรรคตอการผลิต การสงออก การนําเขาปจจัยการผลิต สัตวเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ 

หมายเหตุ การวิจัยสัตวเศรษฐกิจเรงดวน  ชนิดสัตวท่ีใชในการบริโภค ไดแก  
1. โค ( โคเนื้อ โคนม)  
2. กระบือ 
3. สุกร 
4. แพะ 
5. สัตวปก (ไกเนื้อ ไกไข ไกพ้ืนเมือง) 
6. สัตวน้ํา (กุง ปลา) 

 
ผลผลิต         
1. ไดกระบวนการผลิตสัตวเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมท้ังปริมาณท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ      

ใหเกิดความเพียงพอ ความปลอดภัยทางอาหารตามความตองการภายในประเทศ และมีศักยภาพในการ
แขงขันเพ่ือการสงออกอยางนอย 2 กระบวนการ 

2. ไดวัตถุดิบอาหารสัตว ตามแนวยุทธศาสตร 3S ท่ีนําไปสูการลดตนทุนในการผลิต และ/หรือไดสารเสริม  
ในอาหารเพ่ือทดแทนยาปฏิชีวนะและสารเรงการเจริญเติบโต อยางนอย 3 ชนิด 

3. ไดกระบวนการในการเฝาระวัง ชัณสูตร  ปองกัน และควบคุม โรคสัตวเศรษฐกิจท่ีเปนโรคประจําถ่ิน และ/
หรือโรคอุบัติใหมท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนในประเทศไทย อยางนอย 3 ผลงาน 

4. ไดขอมูลการตลาดของสัตวเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ ตลอดจนกระบวนการผลิต ฆา แปรรูป ขนสง      
บรรจุภัณฑ และการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ ท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมในสัตวเศรษฐกิจอยางนอย 1 ผลงาน 

5. ไดขอมูลท่ีสามารถนําไปใชในการวางแผนบริหารจัดการการผลิตสัตวเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ เพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน อยางนอย 1 ผลงาน 

 

8. พลาสติกชีวภาพ 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือวิจัยและพัฒนาใหไดนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสารตั้งตนในการนําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑ

พลาสติกชีวภาพท่ีสามารถสลายตัวไดและเตรียมความพรอมสําหรับถายทอดเทคโนโลยีสูภาคอุตสาหกรรม 
2. เพ่ือการคิดคนเทคโนโลยีใหม สรางความไดเปรียบเชิงพาณิชย และลดตนทุนการผลิต 
3. เพ่ือให ไดคอมพาวนด ท่ีตรงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม และสามารถขยายผลสู

ภาคอุตสาหกรรมได 
4. เพ่ือวิจัยและพัฒนาใหไดผลิตภัณฑท่ีตรงความตองการของตลาดสงออก  
5. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ ตั้งแตการข้ึนรูปผลิตภัณฑ     

การทดสอบการแตกสลายทางชีวภาพ การใชงาน ความปลอดภัย และอายุการเก็บรักษา 
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กรอบวิจัย 
1.  การวิจัยใหเกิดนวัตกรรมระดับตางๆ ตลอดหวงโซการผลิต และการสรางมูลคาใหมๆ (Innovative 

Value Creation) แกผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ  
1.1 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพดานตนน้ํา 

เปนการวิจัยเพ่ือใหไดสารตั้งตนในการนําไปผลิตพลาสติกชีวภาพ สวนใหญเก่ียวของกับ
จุลินทรียโดยเฉพาะการคัดกรองหรือปรับปรุงสายพันธุ รวมกับการศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงหรือข้ันตอนการผลิต
ท่ีไมยุงยากไดผลผลิตสูง ใชสารอาหารท่ีมีราคาไมแพง ซ่ึงมีอยูมากในทองถ่ิน รวมถึงการศึกษากระบวนการ  
หรือวิธีท่ีสามารถแยกและทําบริสุทธิ์ผลิตภัณฑ ดวยกระบวนการท่ีไมซับซอนหรือเปนอันตราย โดยมี         
แนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้ 

− การคัดกรองจุลินทรียท่ีมีศักยภาพชนิดใหมหรือสายพันธุใหม ท่ีสามารถผลิตสารตั้ง
ตนชีวภาพ โดยเนนหาวิธีการคัดกรองท่ีมีประสิทธิภาพและใหผลดีกวาการคัดกรองท่ี
เปนแบบท่ัวไป (Conventional screening) เชน พัฒนาการใชเทคนิคพันธุวิศวกรรม
รวมดวยในการคัดกรอง การออกแบบหัววัด (Probe) ท่ีมีชิ้นสวนของยีนท่ีใชคัดกรอง
ความสามารถผลิตสารตั้งตนพลาสติกชีวภาพในเซลล 

− การหาสารอาหารท่ีเหมาะสมและตนทุนต่ําเพ่ือการผลิตสารตั้งตนชีวภาพ โดยมุงเปา
สูการใชงานจริงระดับอุตสาหกรรม การหาแหลงอาหารทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีมีราคา
เหมาะสมกับการผลิตขนาดใหญ (ไมควรเลือกใชอาหารสําเร็จรูปราคาแพงท่ีใชใน
หองปฏิบัติการ) และมีอยางเพียงพอเพ่ือการผลิตในทองถ่ินหรือในประเทศอยางไม
เปนปญหาหากมีการเลือกใชในระดับอุตสาหกรรม และจุลินทรียสามารถใชจนหมด
หรือเกือบหมดไมหลงเหลือในข้ันตอนสุดทายในการหมัก เพ่ือไมใหเปนปญหาสําหรับ
การแยกออกในกระบวนการเก็บเก่ียวหรือเปนปญหาสิ่งแวดลอม 

− การวิจัยกระบวนการทําสารต้ังตนชีวภาพใหบริสุทธิ์เชิงอุตสาหกรรม ซ่ึงยังคงเปน  
สิ่ งท าทายนักเทคโนโลยีชีวภาพ  ดวยเปนรอยตอระหวางการใช พ้ืนความรู          
ดานวิศวกรรมชีวเคมี (Biochemical engineering) รวมกับความรูดานชีวภาพ   
(หรือวิศวกรรมชีวภาพ Bioengineering) เชน การแยกกรดอินทรีย เชน กรณี 
Lactic acid และ Succinic acid การใชกระบวนการ Esterify กรด ตามดวยการ
กลั่นและการไฮโดรไลซีส และเทคโนโลยีโครมาโตกราฟฟ (Simulated Moving Bed 
Chromatography (SMB) Process) เปนแนวทางหนึ่งท่ีมีความเปนไปได นอกจากนี้
การสกัดโดยสารสกัดท่ี เหมาะสม หลีกเลี่ยงสารอินทรีย ไวไฟท่ีเปนอันตราย         
(เชน คลอโรฟอรม) เปนอีกทางเลือกของการวิจัย การแยกเซลลออกจากน้ําหมักโดย
ไมใชการปนเหวี่ยง  

− การเสนอชองทางการผลิตสารต้ังตนพลาสติกชีวภาพดวยวิธีการอ่ืน เชน ทางเคมี 
เพ่ือเพ่ิมชองทางการสังเคราะหสารตั้งตนทางชีวภาพ โดยใชกระบวนการทางเคมี 
เชน การสังเคราะห succinic acid โดยวิธีการทางเคมีแทนการสังเคราะหโดย
จุลินทรียสภาพไรอากาศ การสังเคราะห PLA หรือ PLA จากกาซมีเทน  

− การผลิตสารตั้งตน เชน Glucose, Lactic Acid, Succinic Acid, 1,4-Butanediol 
(BDO), Propanediol และ Butanol จากเซลลู โลส ท่ี ได จากของเหลือใชทาง
การเกษตร (เชน ชานออย ฟางขาว กากมันสําปะหลัง เปนตน) 
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1.2 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพดานกลางน้ํา มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้ 

− การศึกษาการสังเคราะหพอลิเมอรใหมๆ เพ่ือสํารวจศักยภาพในการนํามาใช
ประโยชน เชน การผลิตสารตางๆ ตามรายการตอไปนี้ ซ่ึงสามารถผลิตจากน้ําตาล
ผานกระบวนการทางเคมี  หรือชีววิทยา และสามารถใช เปนสารตั้ งตนทาง
อุตสาหกรรมมูลคาสูงได โดยเฉพาะอยางยิ่ง Succinic acid และ BDO หรือสารตั้ง
ตนชนิดอ่ืน เชน (1) 1,4 - diacids (succinic, fumaric and malic acids) (2) 2,5 
furan dicarboxylic acid (3) 3hydroxy propionic acid (4) aspartic acid         
(5) glucaric acid (6) glutamic acid (7) itaconic acid (8) levulinic acid         
(9) 3hydroxybutyrolactone (10) glycerol (11) sorbitol (12) xylitol/ 
arabinitol (13) gluconic acid (14) lactic acid (15) malonic acid              
(16) propionic acid (17) triacids (citric and aconitic acids) (18) xylonic acid 
(19) acetoin (20) furfural (21) levoglucosan (22) Amino acids (lysine, 
serine, and threonine) (23) Bio PE (Polyethylene) (24) Ethylene Glycol 
(25) Telephthalic acid (26) Isosobide (27) Poly (butyleneterephathalate) 
(PET) (28) Poly(trimethylene terephthalate)  

− การศึกษา Biopolymer โดยใช Computer simulation เปนการศึกษาโดยมุงเนน       
การทํานายปรากฏการณท่ีจะเกิดข้ึนทางเคมี และคุณสมบัติทางความรอน ซ่ึงทําให         
ยนระยะเวลาการวิจัยใหสั้น และแคบลงเปนการลดตนทุนการวิจัยในภาพรวม 

− การสังเคราะห Catalyst ตัวใหมๆ เพ่ือการผลิต Biopolymers เปนการหาตัวเรง
ปฏิกิริยาตัวใหมท่ีมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากตัวเรงเดิม (Conventional catalyst) 

− PLA stereocomplex จาก Pure lactide หรือ Pure PLA 

− การทดสอบการใชงาน Bio-compatibilization จาก Coreshell natural rubber 
เคลือบดวย PLA 

− การใช ป ระ โยชน เฉพ าะท างจ าก  Copolymerization ตาม คุณ สมบั ติ ขอ ง 
Copolymer เชน การแกปญหาความเปราะและความแข็งแรง (เชน Hyperbranch 
PLA) และการเคลือบกระดาษดวย Copolymer  

1.3 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพดานปลายน้ํา 
เปาหมายเนนโครงการในลักษณะท่ีตองสามารถผลิตออกมาเปนผลิตภัณฑ และมีความเปนไปได 

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

− Additive การพัฒนาเทคโนโลยีการสังเคราะหและปรับปรุงคุณสมบัติของสารเติม
แตง  

− Compounds และผลิตภัณฑ  การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพาวนดเพ่ือผลิตเปน
ผลิตภัณฑเปาหมาย และเพ่ิมสมบัติการใชงานใหแตกตางจากผลิตภัณฑเดิมๆ  

− Product quality การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑพลาสติก
ชีวภาพ ตั้งแตการข้ึนรูปผลิตภัณฑ การทดสอบการแตกสลายทางชีวภาพได การใชงาน 
ความปลอดภัย และอายุการเก็บรักษา  
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มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้ 
1) พลาสติกชีวภาพสําหรับการใชงานดานการปลดปลอยแบบชา (Slow release 

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

2) พลาสติกชีวภาพสําหรับการแพทย เชน การผลิตกระดูกเทียม เฝอกออน Scaffold 
จากพลาสติกชีวภาพไดเองภายในประเทศ เปนการเสริมความแข็งแกรงทาง
การแพทยของไทยท่ีพยายามจะเปน Medical Hub โดยตองพัฒนาตอยอด       
ถึงระดับจะนําไปใชทางการแพทยไดอยางจริงจังและมีแพทยนักวิจัยมารวมวิจัย 

3) พลาสติกชีวภาพดานบรรจุภัณฑ (Functional packaging) เชน บรรจุภัณฑสําหรับ
สินคา Organic  บรรจุภัณฑท่ีมีกลิ่นหอมของผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑท่ีมีฤทธิ์ยับยั้ง
การเจริญของจุลินทรียไดระดับหนึ่ง บรรจุภัณฑท่ีบอกการหมดอายุของอาหาร 
บรรจุภัณฑท่ีควบคุมการสุกของผลไม เปนตน 

4) พลาสติกชีวภาพสําหรับผลิตภัณฑใชครั้งเดียวท้ิง (Single use, Disposable) เชน 
วัสดุพลาสติกท่ีมีการใชเปนประจํา และ Recycle ไดยาก (เชน ถุงพลาสติกใส
อาหารและสินคา ถุงหูหิ้ว ถวย ชอนชามพลาสติกท่ีใชแลวท้ิง เปนตน) 

5) พลาสติกชีวภาพท่ีใชดานการเกษตร เชน พลาสติกคลุมดิน ถุงเพาะชํากลาไม ถุงหอ
ผลไม รวมถึงการทดสอบคุณสมบัติและระยะเวลาการสลายตัวไดในการใชงานจริง 

6) การลดตนทุนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ 
7) การพัฒนา Bio thermosetting  
8) การพัฒนา Bio thermoplastic elastomer 
9) การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย (Safety standard) สําหรับบรรจุภัณฑอาหาร 

เชน Migration 
10) ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพท่ีมี High performance/ High price เชน Implant 

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

1.4 แผนงานวิจัยการแตกสลายของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพตลอดแนว 
เปาหมายเพ่ือใหมีการวิจัยและพัฒนาจุลินทรียและกลุมจุลินทรียใหม และกระบวนการใหม  

ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและตนทุนต่ําในการแตกสลายของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ ท้ังในสภาพธรรมชาติและใน
สภาวะท่ีประดิษฐข้ึนโดยมีแนวทางการพัฒนาโครงการ และ/หรือ การดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

− การวิจัยและพัฒนาจุลินทรียและกระบวนการใหมท่ีมีประสิทธิภาพและตนทุนต่ํา    
ในการยอยสลายหรือแตกสลายของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพชนิดตางๆ 

− การวิจัยเพ่ือประดิษฐเครื่องตนแบบยอยสลายครบวงจรทางชีวภาพของผลิตภัณฑ
พลาสติกชีวภาพในระดับกําลังผลิตขนาดครัวเรือน 

− การวิจัยเพ่ือประดิษฐและออกแบบโรงงานตนแบบยอยสลายผลิตภัณฑพลาสติก
ชีวภาพรูปแบบตางๆ ท่ีมีตนทุนต่ําในระดับกําลังผลิตขนาดหมูบานหรือชุมชน หรือ
โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง 
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− การพัฒนา ประดิษฐ และออกแบบเครื่องจักรและโรงงานตนแบบยอยสลาย
ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ เพ่ือรองรับชุมชนหรือโรงยอยสลายขนาดกลางและขนาด
ใหญ 

− การวิจัยเพ่ือนําเสนอแบบโครงสราง (model) ท่ีครอบคลุมการจัดการผลิตภัณฑ
พลาสติกชีวภาพครบวงจร ตั้งแตเริ่มผลิต การใชงาน การเก็บรวบรวม การจัดการ
การยอยสลาย จนจบเสนทางเดินกลับคืนสูธรรมชาติของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ 

2.  การวิจัยรวมภาคเอกชนและพัฒนาผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพท่ีตลาดพรอมรองรับ หรือตามความ
ตองการของภาคเอกชน (Market driven และ Private Sector driven)  
เปาหมายเพ่ือสรางโครงการวิจัยท่ีมีภาคเอกชนเปนผูรวมหรือเปนผูใหโจทย โดยมีแนวทางรวมมือไดหลาย

รูปแบบ ดังนี ้
2.1 ภาคเอกชนรวมทุนวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยท้ังหมด 
2.2 ภาคเอกชนรวมวิจัย โดยเปนหัวหนาโครงการ หรือรับผิดชอบวิจัยดานการตลาด (Market 

research) 
2.3 ภาคเอกชนรวมสนับสนุนการวิจัยในลักษณะอ่ืน เชน การใหสนับสนุนการใชเครื่องมืออุปกรณ 

สถานท่ีวิจัย  
2.4 ภาคเอกชนเสนอโจทยวิจัยท่ีตองการ โดยมีเหตุผลประกอบ หรือเปนโครงการวิจัยท่ีรวมกัน

พัฒนาข้ึนระหวางภาคเอกชนและนักวิจัย 
3. หัวขอวิจัยพิเศษ เปนการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑเฉพาะอยาง   

3.1 บรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพสําหรับอาหารทะเล 
3.2 พลาสติกชีวภาพเพ่ือประโยชนทางการแพทย 
3.3 พลาสติกชีวภาพสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต 

 
ผลผลิต 
1.  ไดองคความรู/เทคโนโลยีท่ีเปนประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมและอาจนําไปสูการประยุกตใชใน

ภาคอุตสาหกรรม จํานวน 3 เรื่อง 
2.  ไดเทคโนโลยีใหมท่ีนําไปสูการทดลองผลิตระดับก่ึงโรงงานตนแบบ หรือระดับก่ึงอุตสาหกรรม ท้ังในดาน

ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา จํานวน 2 เทคโนโลย ี
3.  ไดกลุมจุลินทรียใหม และกระบวนการผลิตใหมๆ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและลดตนทุนการผลิต และการแตก

สลายของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ ท้ังในสภาพธรรมชาติและในสภาวะท่ีประดิษฐ จํานวน 2 เรื่อง 
 
หมายเหตุ  
1.  กรณีการวิจัยท่ีอยูในระดับก่ึงตนแบบ หรือตนแบบใหคิดคํานวณตนทุนเบื้องตนท่ีตองใชในกระบวนการ

ผลิต เชน วัตถุดิบ หรือพลังงาน เปนตน โดยตองคํานึงถึงการลดข้ันตอน การลดตนทุนเปนอันดับแรก 
และตองนํามาใชในอุตสาหกรรมได และไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิต 

2.  การวิจัยท่ีเสนอขอตองเปนการสรางนักวิจัยรุนใหม เชน การมีผูรวมวิจัยหรือผูชวยวิจัยเปนนักวิจัยรุนใหม 
และมีนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเปนผลผลิตของโครงการดวย 
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9. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือพัฒนาสมุนไพรไทยใหมีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจ ดวยการวิจัยท่ีครบวงจรตั้งแตวัตถุดิบจนเปน

ผลิตภัณฑท่ีไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
2.  เพ่ือสงเสริมใหสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพรไทยไดรับความนิยมและเชื่อถือจากผูบริโภค เพ่ือเพ่ิมโอกาส

ในเชิงพาณิชย  
3.  เพ่ือสนับสนุนการสังเคราะหและประมวลความรูของตํารับยา การศึกษาวิจัยองคประกอบเพ่ือจัดทํา      

เปน Monograph ของสมุนไพรเดี่ยว และตํารับยาแผนโบราณ 
4.  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑจากธรรมชาติท่ีมีศักยภาพใหไดมาตรฐานเพ่ือใหเปนเครื่องสําอาง และอาหารเสริม

สุขภาพดานความงาม 
 
กรอบวิจัย 
1.  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรโดยจะตองไดเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปท่ีมีโอกาสเขาสูเชิง

พาณิชย 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 
1.3 ตํารับยาแผนโบราณท่ีมีศักยภาพสูง ตัวอยางเชน ยารักษาโรคภูมิแพ โรคหอบหืด โรคระบบ

ทางเดินหายใจ อาการนอนไมหลับ อาการปวดเม่ือย ยาแกปวด ลดไข และ ยารักษากลุม
อาการ Office syndrome 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 

2.  การวิจัยและพัฒนาการสรางมาตรฐานสมุนไพรใหเปนท่ียอมรับในประเทศและตางประเทศ         
เพ่ือสนับสนุนหรือนําไปสูการประมวลตํารับยา ท่ีสามารถพัฒนาไปสูการผลิตเปนผลิตภัณฑแบบครบ
วงจร โดยศึกษาวิจัยการจัดทํา Monograph  เพ่ือเปนมาตรฐานของสมุนไพรเดี่ยวและตํารับยาแผน
โบราณ 

3.  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ท่ี มีศักยภาพเปนเครื่องสําอางหรือสวนประกอบ         
ของเครื่องสําอาง  และผลิตภัณฑสปา โดยใหครอบคลุมดานเทคโนโลยีการสกัด มาตรฐาน
ประสิทธิภาพท่ีมีกลไกการออกฤทธิ์ ท่ีนาสนใจและปลอดภัย การตลาด และความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ  

4.  การวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือผลักดันผลิตภัณฑจากสมุนไพรออกสูตลาดไดอยางแทจริง โดยมุงการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑแหงชาติ  เชน การพัฒนากฎระเบียบดานการข้ึนทะเบียนสมุนไพร และยาแผน
โบราณ และการพาณิชย รวมถึงการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐในการเพ่ิมความสามารถ        
ของผูประกอบการ  
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5.  ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือบํารุงสุขภาพและความงาม ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑเสริมโภชนาการ 
(nutraceutical ) ผลิตภัณฑท่ีมีผลตอระบบการทํางานของรางกาย (functional food) ผลิตภัณฑ
ลดความเส่ียงในการเกิดโรค และผลิตภัณฑท่ีมีผลตอความงาม  

 
ผลผลิต 
1. ผลิตภัณฑจากสมุนไพรท่ีมีศักยภาพทางการตลาด ท้ังยาสมุนไพรเดี่ยวและตํารับยาแผนโบราณ 
2. องคความรูเก่ียวกับ Monograph เพ่ือใชในการนําไปจัดทํามาตรฐานของสมุนไพรเดี่ยว และตํารับยาแผน

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

สามารถนําไปใชผลิตเชิงพาณิชย 
 

10. อาหารเพ่ือเพ่ิมคุณคาและความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค และการคา 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหมีการผลิต เผยแพรและจัดจําหนายอาหารท่ีมีคุณภาพและมีคุณคาทางโภชนาการ รวมท้ังมีความ

ปลอดภัยแกสุขภาพ และเก้ือหนุนการคาท้ังในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ 
2. เพ่ือตอยอดการวิจัยพ้ืนฐานท่ีไดรับการสนับสนุน และนําไปสูการผลิตและเสริมสรางพฤติกรรมการบริโภค

อาหารท่ีเหมาะสม 
3. เพ่ือใหเกิดกลไกหรือรูปแบบความรวมมือระหวางนักวิจัยกับผูประกอบการรวมไปถึงผู ท่ีสามารถ           

นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางแทจริง ในการบริหารจัดการ การผลิตอาหาร  
 
กรอบวิจัย 
1. การวิจัยเพ่ือนําไปสูการผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพ มีคุณคา และมีความปลอดภัยรวมไปถึงไดมาตรฐาน

เพ่ือผูบริโภคและการคา โดยวิสาหกิจชุมชน/ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 

− อาหารท่ีมีคุณภาพ มีคุณคา และมีความปลอดภัยแกมนุษยในวัยตางๆ เปนอหารท่ีสงเสริม 
สุขภาวะของผูสูงอายุและปองกันโรคเรื้อรัง และเหมาะแกผูปวยท่ีมีปญหาเรื่องการเค้ียว  
การกลืน การรับประทาน 

− อาหารท่ีลดความหวาน มันและเค็ม มีน้ําตาลไมเกิน 10 เปอรเซ็นตตอวัน 

− รูปแบบอาหารวิสาหกิจชุมชน  

− อาหารผูปวย อาหารเหลว อาหารเจลลี่ อาหารแหง 

− อาหารท่ีมีมาตรฐานในเชิงการคา  
2. การวิจัยเพ่ือใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนําไปสูการผลิตและการเสริมสรางพฤติกรรมการบริโภคท่ี

ถูกตองเหมาะสม  

− การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคูมือในการผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 
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3. ศึกษากลไกและรูปแบบการบริหารจัดการ ระดับชุมชน ตําบล อําเภอ และจังหวัด พรอมท้ังตัวช้ีวัด 
เพ่ือใหอาหารมีความปลอดภัยและมีคุณภาพ สําหรับผูบริโภคและการคาขาย  

− ตองมีขอมูลระบบอาหาร 

− ชองวางของกลไกในการดูแลและจัดการ  

− สามารถระบุประเด็นและกลไกในการพัฒนาท้ังในเชิงนโยบายและปฏิบัติการ 

− ตองมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

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

 

11. วัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย และเวชภัณฑ 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือการวิจัยและพัฒนาวัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑในประเทศ ใหมีคุณภาพ

มาตรฐานเปนท่ียอมรับท้ังในและตางประเทศ ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในระดับ
อุตสาหกรรม และสามารถยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาล 

2. เพ่ือจัดการองคความรูหรือผลักดันผลิตภัณฑตนแบบสูการใชประโยชนไดจริง 
 

กรอบวิจัย 
1.  ชุดทดสอบ  

มุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยีตอยอด ท่ีรวมถึงการวิจัยทางคลินิก และการพัฒนาในเชิงพาณิชยของ
ผลิตภัณฑ ดังตอไปนี้  

1.1  ชุดทดสอบสําหรับโรคท่ีมีผลกระทบดานสุขภาพในประเทศ เชน โรคติดเชื้อในเขตรอน      
โรคทางพันธุกรรม โรคมะเร็งท่ีพบมากในคนไทย เปนตน  โดยเนนพัฒนาเพ่ือ การตรวจ
วินิจฉัย การตรวจรักษา การติดตามและการพยากรณโรค ใหมีความสะดวก รวดเร็ว มีความไว 
และความจําเพาะสูง สามารถตรวจไดในระยะตนของโรค (early detection) หรือการ
พัฒนาการตรวจใหครอบคลุมหลายโรคหรือหลายสาเหตุในครั้งเดียว (multiplex detection)   

1.2  การตรวจรักษาและใหยาท่ีเหมาะสมแกผูปวย เพ่ือการรักษาโรคตามปจจัยทางพันธุกรรม
เฉพาะบุคคล (personalized medicine) โดยเปนการวิจัยระดับยีนท่ีมีความเก่ียวของกับ 
การเกิดโรคและกระบวนการตางๆ ในรางกาย และการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจ เพ่ือ
พยากรณความเสี่ยงตอการเกิดโรคในแตละบุคคล การตอบสนองตอยา การเลือกใชยาและ
ขนาดยาท่ีเหมาะสม 

1.3  ชุดทดสอบดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ โดยเนนการวิจัย toxicogenomic markers       
เพ่ือพัฒนาชุดตรวจการทํานายอาการไมพึงประสงคจากยา (adverse drug reactions)    
การตรวจสอบคุณภาพ การปลอมปนของผลิตภัณฑและชวยยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ
ใหมีความปลอดภัย และเปนไปตามมาตรฐานสากล 



24 

2.  วัสดุอุปกรณเครื่องมือแพทยและเวชภัณฑ 
มุงเนนการพัฒนาตอยอดเครื่องมือแพทยเพ่ือสงเสริมใหมีการใชในประเทศ และมีมาตรฐานยอมรับ       

ในระดับสากล โดยเนนผลิตภัณฑท่ีเปนความตองการของประเทศและมีมูลคานําเขาสูง มีปริมาณการใชจํานวน
มาก เชน เครื่องสวนหลอดเลือดหัวใจ ลิ้นหัวใจเทียม ขอเขาเทียม อุปกรณดามกระดูก และน้ํายาลางไต      
ทางชองทอง เปนตน เพ่ือทดแทนการนําเขาและลดภาระรายจายประเทศ หรือเปนวัสดุอุปกรณสําหรับ
ผูสูงอายุ/ผูทุพพลภาพ เพ่ือพรอมรับตอสังคมผูสูงอายุ ท้ังนี้งานวิจัยกลุมนี้ตองมีผลงานวิจัยเบื้องตนเพ่ือท่ีจะ
สามารถตอยอดงานวิจัยสูเชิงพาณิชยหรือการบริการ และมีการศึกษาถึงความเปนไปไดของผลิตภัณฑในตลาด 
(Market analysis) โดยกลุมวัสดุอุปกรณเครื่องมือแพทยจะมุงเนนประเด็นวิจัยในดาน 

1. การสราง prototype หรือการขยายการผลิตในข้ันอุตสาหกรรม (scale up process) 
2. การวิจัยพัฒนาหรือออกแบบผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับผูใช และใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. การทดสอบทางคลินิก (clinical trial) 
4. การศึกษาคุณภาพมาตรฐานของเครื่องมือใหเปนท่ียอมรับท้ังในและตางประเทศ 
5. การศึกษาดานความปลอดภัยและความคุมคาของเครื่องมือหรือเทคโนโลยี ท่ี ใช ใน

สถานพยาบาล 
3.  การจัดการองคความรูหรือผลักดันผลิตภัณฑตนแบบสูการใชประโยชนไดจริง 

มุงเนนผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพในการท่ีจะตอยอดสูเชิงพาณิชยหรือการบริการ โดยตองมีความรวมมือกับ
หนวยงานผูใชหรือผูประกอบการเพ่ือการนําไปใชจริงในเชิงระบบ โดยจะเนนประเด็นความรูในข้ันตอนตางๆ 
ดังนี้ 

1. เกณฑการพิจารณาความพรอมของเทคโนโลยีตนแบบท่ีมีศักยภาพเพ่ือผลักดันสูการใช
ประโยชนจริง 

2. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหภาคการผลิต หรือการถายทอดเทคโนโลยีการใช           
ใหภาคบริการ 

3. การประกันคุณภาพ และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ 
4. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในภาคอุตสาหกรรมท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 
เง่ือนไขสําคัญ 

ในขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยในกลุมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือทางการแพทย          
และเวชภัณฑจําเปนตองแสดงขอมูลเพ่ือประโยชนในการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยของคณะกรรกมการ ดังนี้  
1. ตองมีการวิเคราะหสิทธิบัตร (patent analysis) ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดการใชเทคโนโลยีจากขอมูล

สิทธิบัตรอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีขอมูลของการจัดการสิทธิบัตรรวม หรือการขอ
อนุญาตนําผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตรมาศึกษาวิจัยตอ 

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

3. ตองมีการวิเคราะหความเปนไปไดของการดําเนินโครงการ โดยการทํา Market analysis เทียบเคียงกับ
เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑท่ีมีอยูแลวในตลาด 

4. ตองมีแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการวิจัย 
5. ตองมีการกําหนดหัวขอและวางแผนการวิจัยรวมกับผูใชประโยชนจากงานวิจัย หรือการรวมมือกับ

ผูประกอบการหรือหนวยงานผูใชประโยชนเพ่ือใหเกิดสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชจริง 
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6. กรณีท่ีเปนการวิจัยท่ีใชคนหรือสัตวในการทดลอง จะตองขออนุมัติการดําเนินการวิจัยจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย และตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ เม่ือทํา
สัญญารับทุน 

 
ผลผลิต 
1. ไดเทคโนโลยีสําหรับการตรวจวินิจฉัย ติดตาม และรักษาโรคท่ีมีผลกระทบตอดานสุขภาพของประเทศ     

ท่ีความไวและความจําเพาะสูง และมีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือการผลิตเชิงพาณิชยได 
2. ไดวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือทางการแพทย และเวชภัณฑ ท่ีเปนความตองการของประเทศ และมีศักยภาพ  

ท่ีจะผลิตใชเองในประเทศ เพ่ือทดแทนการนําเขา ลดภาระคาใชจาย และสงออกสูตลาดตางประเทศได 
3. ไดองคความรูและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือทางการแพทย และเวชภัณฑ       

ไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
 

12. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

วัตถุประสงค 
นโยบายของ วช . สําหรับป  2558-2559 ในดานกรอบการวิจัยแผนการทํากิจกรรมสงเสริม            

และสนับสนุนการวิจัยท่ีมุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ ดานวิสาหกิจชุมชน รวมท้ัง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) มุงเนนการวิจัยท่ีมีผลผลิตท่ีสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิง
พาณิชย อุตสาหกรรมและสาธารณะไดทันที 
1. เพ่ือกอใหเกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสําคัญในดานตางๆ ในการยกระดับขีดความสามารถ      

ของผูประกอบการโอทอป (OTOP)  ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน รวมท้ังผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SME) ให เกิดประโยชน 1.เชิงพาณิชย 2.เชิงอุตสาหกรรม 3.เชิงสาธารณะ         
4.เชิงวิชาการ 5.อ่ืนๆ เชน หัตถกรรม ตามลําดับความสําคัญ 

2. เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ ลดตนทุนของกระบวนการผลิตทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมและเสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยแกสังคมไดอยางเหมาะสม 

3. เพ่ือให เกิดการวางแผนและกลยุทธการสงเสริมและพัฒนากลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน          
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

 
หมายเหตุ ในปงบประมาณ 2559 วช. มีนโยบายในการวิจัยดานวิสาหกิจชุมชน รวมท้ังวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (SME) ใหมุงเนนงานวิจัยอันมีผลผลิตท่ีสามารถจะนําไปใชใหเกิดประโยชนเชิง
พาณิชย อุตสาหกรรม หรือสาธารณะ ไดทันที 

 
กรอบวิจัย 
1. การวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาและบริการของกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (SME) 
1.1 การวิจัยปจจัยท่ีจะสรางมูลคาและคุณคาเพ่ิมใหแกสินคาและบริการ  โดยใชตนทุนหรือ

ทรัพยากรท่ีมีอยูในพ้ืนถ่ิน รวมถึงการนําอัตลักษณวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และวิถีชีวิต
มารวมใชไดอยางเหมาะสมเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังการใชทรัพยากรท่ีมีอยู         
โดยไมเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือเกินสมดุล 
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1.2 การวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิต ประสิทธิภาพของการจัดการ และเพ่ิมคุณภาพ
ของสินคาและบริการโดยการนําศักยภาพของพ้ืนท่ีมาใชประโยชนไดอยางเหมาะสม และสราง
ความสมดุลใหเกิดข้ึนระหวางพ้ืนท่ี โดยครอบคลุมท้ังมิติดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

1.3 การวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมการเพ่ิมมูลคาของสินคาและบริการท้ังจากผลิตผลเดิม ผลิตภัณฑ
ใหม ผลิตผลพลอยไดระหวางการผลิตและบริการเดิม หรือบริการใหมๆ ใหมีความเหมาะสม
ทางเศรษฐศาสตร โดยอาจเปนการพัฒนา หรือตอยอดวัสดุ/วัตถุดิบก่ึงสําเร็จรูป หรือข้ันกลาง 
ในกระบวนการผลิตท้ังในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม รวมท้ังการสรางนวัตกรรมภาคบริการ 
ท่ีสามารถตอบสนองความตองการไดตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา 

2. การวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพท่ีทันตอสถานการณในการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
กลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน รวมท้ังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) อยางย่ังยืน 

2.1 การวิจัยและพัฒนากลไกตางๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมโอทอป (OTOP) 
วิสาหกิจชุมชน รวมท้ังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

2.2 การวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนากลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SME) เพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชย 

2.3 การวิจัยเพ่ือสงเสริมการสรางพันธมิตรทางธุรกิจและการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ โดยนํา
ศักยภาพท่ีแตกตางกันมาเก้ือหนุนกัน และเชื่อมโยงการดําเนินธุรกิจรวมกันของสมาชิก
เครือขายในหวงโซอุปทาน (Supply Chain) เพ่ือพัฒนาเครือขายรวมกับหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันท่ีเก่ียวของซ่ึงจะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลองคความรู และ
ความเชี่ยวชาญระหวางสมาชิก 

2.4 การวิจัยเพ่ือสรางแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของวิสาหกิจ สูการ
สังเคราะห วิเคราะห และพัฒนาเปนตนแบบของการดําเนินงาน ใหสามารถตอบสนองการ
ขับเคลื่อนผลิตภัณฑเชิงพาณิชยของกลุมวิสาหกิจ 

2.5 การบริหารจัดการดานโลจิสติกส เพ่ือลดตนทุนการขนสงสินคาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริการขนสงสินคา เพ่ือสรางโอกาสและศักยภาพในการแขงขันท้ังในประเทศและตางประเทศ 

2.6 การวิจัยเก่ียวกับ การจัดการทรัพยากรชุมชนและบุคคลเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจ 
3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือบริหารจัดการกระบวนการผลิต เครื่องจักรกล ช้ินสวนเครื่องจักร เครื่องมือวัด

และควบคุมการผลิต บรรจุภัณฑและมาตรฐาน โดยมุงเนนการวิจัยเทคโนโลยี ดังนี้ 
3.1 การวิจัยเพ่ือสรางเทคโนโลยีสะอาด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เพ่ือใชพลังงาน     

และทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสี่ยง         
ตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 

3.2 การวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ ท่ีใชฐานเทคโนโลยีชีวภาพท้ังดานการผลิต     
การบําบัดกากของเสีย และการนํากลับมาใชใหม 

3.3 การวิจัยเพ่ือสรางและนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกตใช และดัดแปลง
เทคโนโลยีในการพัฒนาสินคาและบริการ กระบวนการผลิต การปรับปรุงควบคุม ตรวจสอบ/
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑและบริการ และการบริหารจัดการของธุรกิจ 

3.4 การวิจัยเพ่ือสรางเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑชุมชน 
3.5 วิจัยพัฒนาดานวัสดุศาสตรท่ีก่ียวของกับกระบวนการผลิต ท้ังในระดับชุมชุนและอุตสาหกรรม 
3.6 การวิจัยเครื่องจักรตนแบบสําหรับการผลิต และการควบคุมมาตรวัดตนแบบ เพ่ือทดแทนการ

นําเขาจากตางประเทศและ เพ่ือใหเกิดการพ่ึงพาเทคโนโลยีภายในประเทศ 
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3.7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมืออุปกรณตรวจสอบหรือทดลองมาตรฐาน
คุณภาพสินคา เพ่ือลดการนําเขาจากตางประเทศ 

3.8 การวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี 
4.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาดานการเงินและการตลาด โอกาสทางการตลาด และโครงสรางพ้ืนฐานการตลาด 

(Marketing infrastructure) 
4.1 การวิจัยปจจัยท่ีเอ้ือและขัดขวางการขยายโอกาสทางการตลาด และการพลิกฟนธุรกิจเพ่ือ

ความอยูรอด รวมถึงการสรางและพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ 
4.2 การวิจัยและพัฒนาการตลาด ระบบเศรษฐกิจของกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน 

รวมท้ังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 
 

ผลผลิต 
1. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ไดเทคโนโลยีใหมท่ีสามารถเพ่ิมมูลคา

สินคาและบริการ รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินคา รวมท้ังบริการของกลุมโอทอป 
(OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

2. ตนแบบของการดําเนินงานเพ่ือสรางแนวทางการบริหารจัดการ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกลุม   
โอทอป (OTOP)วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)  

3. ผลิตภัณฑท่ีสรางมูลคาและคุณคาเพ่ิมใหแกสินคาและบริการของกลุมโอทอป วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

4. กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการ กระบวนการผลิต เครื่องจักรกล ชิ้นสวนเครื่องจักร เครื่องมือวัด
และควบคุมการผลิต บรรจุภัณฑและมาตรฐาน สําหรับกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

5. แนวทางการเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพสําหรับการดําเนินงานและบริหารจัดการกลุมโอทอป (OTOP) 
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

6. แนวทางการสรางพันธมิตรทางธุรกิจและการพัฒนาเครือขายกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน      
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)  

7. กลไกการขับเคลื่อนผลิตภัณฑเชิงพาณิชยของกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SME)  

8. กลไกในการสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SME) 

9. รูปแบบการพัฒนากลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 
ใหมีประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพตลาด 

10. มีกระบวนการรองรับการถายทอดหรือสงตอองคความรูไปสูภาคปฏิบัติในลักษณะตางๆ เชน การสราง
และพัฒนาครูฝก/ผูสอน (Train the Trainer) ในสถานประกอบการ 

11. นโยบายเพ่ือพัฒนากลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 
 
นิยามศัพท 
1. โอทอป (OTOP_One Tambon One Product) หมายถึงสินคาท่ีพัฒนามาจากภู มิปญญาทองถ่ิน     

และใชวัตถุดิบในทองถ่ินนั้นๆ ในการผลิตสินคาเปนเอกลักษณโอทอป (OTOP) ท่ีประสบความสําเร็จ
อาจจะมีกิจการขนาดใหญกวา S ของ SME ก็ได ตราบเทาท่ีสินคาท่ีผลิตยังคงเอกลักษณของนิยามโอทอป 
(OTOP)  อันท่ีจริงแลว โอทอป (OTOP) ก็คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) อยางหนึ่ง      
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ซ่ึงเปนได ท้ัง “S” “M” หรือใหญกวาก็ได คนสวนมากยังเขาใจวา โอทอป (OTOP) จะเล็กกวา S        
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ซ่ึงขอเท็จจริง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 
คือ กิจการตั้งแต 1 คนข้ึนไป ซ่ึงโอทอป (OTOP) ก็เขาขายตามนิยามแลว และผูประกอบการผลิตสินคา
โอทอป (OTOP) จะไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลใหธุรกิจเจริญเติบโตจนสามารถสงออกได ดังนั้น      
โอทอป (OTOP) จึงไมไดแตกตางจาก SME แตอยางใด 

2. วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนท่ีเก่ียวกับการผลิตสินคา การใหบริการ หรือการอ่ืนๆ           
ท่ีดําเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว ไมวา
จะเปนนิตบิุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล เพ่ือสรางรายไดและเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว 
ชุมชนและระหวางชุมชน 

3. เอสเอมอี (SME_Small and Medium Enterprises) หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ท้ังนี้
คณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงาน 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ มีขอเสนอมาตรการในการขับเคลื่อน SMEs โดยกําหนดนิยาม (ขอมูล ณ วันท่ี 
17 เม.ย.58)  ไวดังนี้ 

3.1 นิยามเชิงสถิติ 
นิยาม/หลักเกณฑเดิมท่ีใชอยูปจจุบัน คือการจางงานและสินทรัพยถาวรไมรวมท่ีดิน              

ซ่ึงเหมาะสมและหนวยงานหลักใชอยูแลว โดยการจางงานนั้นตองเปนการจางงานแบบประจํา ไดแก 

ประเภทธุรกิจ 
ขนาดยอม ขนาดกลาง 

จํานวนแรงงาน  
(คน) 

สินทรัพยถาวร 
(ลานบาท) 

จํานวนแรงงาน  
(คน) 

สินทรัพยถาวร  
(ลานบาท) 

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

3.2  นิยามในการสงเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ท่ีจะขอเขารับการสงเสริม หรือสนับสนุน              

ในโครงการ/งบประมาณของภาครัฐ ควรกําหนดเกณฑในการกําหนดกลุมเปาหมายการสงเสริมใหม          
เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของกลุม SME ท่ีสมควรไดรับการชวยเหลือ ท้ังนี้  มีขอเสนอเพ่ือการแกไขวา 
ขอกําหนดของความเปน SME ของนิยามในการสงเสริม ควรมีหลักเกณฑเขาเง่ือนไขขอใดขอหนึ่ง ดังนี้  

• สินทรัพยถาวรไมเกิน  200  ลานบาท  

• ยอดขายไมเกิน  200  ลานบาท    

• กําไรสุทธิกอนเสียภาษีไมเกิน  20  ลานบาท 
(หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก สสว. และ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 

ประเภทกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ท่ี วช. 
จะใหความสําคัญ 
1. กลุ มวิสาห กิจขนาดกลางและขนาดยอม ท่ี มีการเจริญ เติบ โตสู ง (SME High Growth Sectors) 

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

และอุตสาหกรรมสรางสรรค 
1.10 กลุมธุรกิจการบริการดานการศึกษา 
1.11 กลุมธุรกิจทองเท่ียว 
1.12 กลุมธุรกิจการบริการดานสุขภาพ 

2. กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย (High Impact Sectors) 
ประกอบดวย 7 กลุมสาขาธุรกิจ 

2.1 กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
2.2 กลุมอุตสาหกรรมอาหาร 
2.3 กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 
2.4 กลุมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก 
2.5 กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
2.6 กลุมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
2.7 กลุมธุรกิจคาปลีก 

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

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

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

ตลาด และโฆษณาประชาสัมพันธ) 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.thairath.co.th%2Flife&ei=XW1xVdrqK8OMuATwooK4BA&usg=AFQjCNHVN4ukCgzkkcQcgpX4OL8D1qrmTg&bvm=bv.95039771,d.c2E
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คําอธิบายเพ่ิมเติม 
1. งานวิจัยจะตองมีสินคาหรือบริการท่ีมี end user ท่ีชัดเจนและผูใชประโยชนจากงานวิจัยโดยตรง         

รวมในการดําเนินงานวิจัย รวมท้ังมีขอเสนอแนะในการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรู 
2. องคความรูท่ีไดจากงานวิจัยจะตองมีความเหมาะสมและสามารถใชประโยชนเหมาะกับระดับ SME นั้นๆ 
3. งานวิจัยจะตองสามารถใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย(Policy)  
4. การวิจัยจะเนนการพัฒนาวิสาหกิจสูตลาดสากล คือ ตอยอดเชิงพาณิชยท่ีเปนรูปธรรม โดยเฉพาะ       

การพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาดท่ีเนนตลาดเฉพาะเจาะจง (niche market) เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม   
ใหแกผลิตภัณฑ และเพ่ิมรายไดใหผูผลิต 

5. วช. จะใหความสําคัญแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ในประเภทกิจการท่ีมีคุณสมบัติ 
ดังตอไปนี้ 

− มีบทบาทท่ีสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหระบุและอางอิงบทบาทดานมูลคา        
และสัดสวนของหรือรายไดของ SME ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)  

− กอใหเกิดการเชื่อมโยงกับกิจการขนาดใหญหรือกิจการอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เชน ในรูปรับชวง   
การผลิต หรือเปนแหลงรับซ้ือวัตถุดิบจากภาคการเกษตร เปนตน 

− เปนวิสาหกิจภาคการผลิตสินคาข้ันกลาง (Intermediate Goods) ท่ีสนับสนุนหรือเชื่อมโยง
กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ 

− เปนวิสาหกิจท่ีใชทรัพยากรในประเทศเปนหลัก หรือเพ่ิมมูลคาใหแกวัตถุดิบในประเทศ 

− วิสาหกิจท่ีเปนอุตสาหกรรมหรือบริการใหม และเปน knowledge based และ technology 
based industries/servicesซ่ึงสอดคลองกับแนวโนมเศรษฐกิจไทยในอนาคต 

− วิสาหกิจอุตสาหกรรมหรือบริการท่ีมีศักยภาพในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิง
พาณิชย  

 

13. การคมนาคมขนสงระบบราง 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ีสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดและตัดสินใจเชิงนโยบายดานการขนสงระบบ

ราง ท้ังดานการกําหนดแผนการลงทุนและการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบท่ีจําเปนเพ่ือใหการ
พัฒนาดานการขนสงระบบรางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ผูใชบริการ และชวยเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจกับตางประเทศ 

2. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยดานเทคโนโลยี ท่ีสามารถนํามาใชในการยกระดับคุณภาพในการใหบริการ            
และทําใหเกิดการพัฒนาระบบการขนสงทางรางอยางยั่งยืน กาวใหทันกับการพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสงทางรางของนานาอารยประเทศ 

3. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ีเปนแนวทางในการเสริมสรางขีดความสามารถในการพัฒนาระบบรางท่ียั่งยืน      
โดยผานกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
ดานระบบรางข้ึนในประเทศ 
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กรอบวิจัย 
1.  การพัฒนาแบบบูรณาการท่ีเอ้ือตอการใชระบบขนสงสาธารณะ (TOD) 

การศึกษาวิจัยการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีรถไฟ การเขาถึงระบบรถไฟ ความสะดวกในการเปลี่ยนระบบการ
เดินทาง (Transit-oriented development: TOD) การบูรณาการระบบรางกับระบบขนสงอ่ืนและปจจัยอ่ืน
ใดท่ีทําใหการใชระบบขนสงสาธารณมีความสะดวกสบายและเปนท่ีสนใจใหเขามาใชบริการ เชื่อมโยงโครงขาย
และการบริหารจัดการขนสงผูโดยสาร และสินคาและบริการท่ีสะดวกและปลอดภัยท้ังในพ้ืนท่ีชนบท พ้ืนท่ีเมือง
และระหวางประเทศ ตัวอยางโจทยวิจัย เชน  

1. รูปแบบการทําธุรกิจ ท่ี ไม เก่ียว กับการเดินรถ ได แก  ธุร กิจ ท่ี เก่ียวของกับระบบราง            
(Rail-related) เชน ธุรกิจในสถานีรถไฟ บนขบวนรถไฟ และธุรกิจท่ีไมเก่ียวของกับการขนสง
ระบบราง (Non rail-related) เชน การพัฒนาทรัพยสิน รวมท้ังวิธีการนํารายไดจากธุรกิจ
เหลานี้ไปใชเพ่ือลดภาระดานงบประมาณจากรัฐบาล 

2. รูปแบบธุรกิจท่ีเหมาะสมในสถานีรถไฟเพ่ือใหสถานีรถไฟอํานวยความสะดวกดานอ่ืนแก
ผูโดยสารนอกเหนือจากมาใชบริการเดินทาง 

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

4. รูปแบบการใชท่ีดินท่ีเหมาะสมและเอ้ือใหเกิดการเดินทางท่ีใชระบบขนสงสาธารณะเปนระบบ
หลัก 

5. รูปแบบธุรกิจท่ีเหมาะสมในสถานีรถไฟ 
2.  กฎระเบียบและกฎหมาย 

การศึกษาและทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบขนสง    
ทางราง เชน การรวมลงทุนภาครัฐ-เอกชน (Public-private partnership: PPP) การเปดโอกาสในการ        
ทําธุรกรรมอ่ืนนอกเหนือจากกิจการเดินรถขนสง และการจัดซ้ือจัดจางท่ีสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ และศึกษากฎหมายเก่ียวกับการลงทุนเพ่ือรองรับการลงทุนจากตางประเทศใหเกิดความสะดวก  
ในการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ ตัวอยางโจทยวิจัย เชน 

1. ศึกษาวิจัยและทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวของซ่ึงยังอาจไมเอ้ือตอการพัฒนาระบบราง
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. กฎหมายระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับการขนสงทางรางขามประเทศเพ่ือใหเกิดการลื่นไหล 
(Seamless) ท้ังดานการขนสงสินคาและผูโดยสาร 

3.  การพัฒนาบุคลากรดานการคมนาคมขนสงระบบราง 
การพัฒนากําลังคนและองคความรูและทักษะในระบบรางเพ่ือรองรับการพัฒนาทางดานการคมนาคม

ขนสงระบบราง เชน การจัดฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ การเพ่ิมหลักสูตรการเรียนการสอน    
ดานการคมนาคมขนสงระบบรางในมหาวิทยาลัยตางๆ การศึกษาเชิงนโยบายในเรื่องรูปแบบและปจจัย          
ท่ีสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาบุคลากรดานระบบขนสงทางรางไดอยางเปนระบบและยั่งยืน โดยศึกษาวิจัย      
จากกรณีตางประเทศถึงคุณลักษณะของรูปแบบและปจจัยท่ีเปนสวนสนับสนุนท่ีสําคัญ อาทิเชน โครงสราง
พ้ืนฐานเครือขายความรวมมือ รวมถึงกฎระเบียบตางๆ เปนตน ตัวอยางโจทยวิจัย เชน 

1. พัฒนาทักษะ ขีดความสามารถของกําลังคนและองคความรูเรื่องระบบราง 
2. แนวทางการพัฒนาความชํานาญและความเหมาะสมในแตละตําแหนงงาน 

4.  การพัฒนาระบบ 
การศึกษาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับระบบรางรวมท้ังการกําหนดมาตรฐานการซอมบํารุงรถไฟ มาตรฐาน

การตรวจสอบคุณภาพและทดสอบภายหลังการซอมบํารุง เพ่ือกําหนดหลักประกันดานคุณภาพการใหบริการ



32 

และการรับรองดานความปลอดภัย มีการศึกษาจัดทําสถิติการเกิดอุบัติ เหตุเพ่ือกําหนดเปนมาตรการ          
ดานการรักษาความปลอดภัย ตัวอยางโจทยวิจัย เชน มาตรฐานการซอมบํารุงทางรถไฟ ขบวนรถไฟระบบ
สัญญาณ และระบบท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ เพ่ือความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการเดินรถ 
5.  การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนรถไฟในประเทศ 

การพัฒนาชิ้นสวนอุปกรณรถไฟท่ีมีศักยภาพการผลิตในประเทศ เชน วัสดุทางรถไฟ ฯลฯ ใหมีมาตรฐาน
ตามหลักสากลเพ่ือการแขงขันทางธุรกิจกับประเทศตางๆ การศึกษาแนวทางการยกระดับความสามารถในการ
ผลิตของผูประกอบการในสวนท่ีประเทศไทยมีศักยภาพสูง เพ่ือเขาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตชิ้นสวน
รถไฟของโลกหลังการเปดประชาคมอาเซียน ตัวอยางโจทยวิจัย เชน 

1. พัฒนาชิ้นสวน อุปกรณรถไฟ โดยเฉพาะวัสดุทางรถไฟ 
2. กลไกความรวมมือภาครัฐและอุตสาหกรรมในการผลิตชิ้นสวนรถไฟ 
3. จัดตั้งศูนยทดสอบอุปกรณ ชิ้นสวนรถไฟ 
4. ออกแบบและพัฒนาการทดสอบระบบขับเคลื่อนและระบบควบคุมในรถไฟ 

6.  การพัฒนามาตรฐาน/การทดสอบ/การรับรองการผลิตช้ินสวนรถไฟ 
การศึกษาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการกําหนดมาตรฐานการใหบริการมาตรฐานการทดสอบในดาน

วิศวกรรมและการรับรองมาตรฐานการผลิตในดานอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เชน การศึกษาวิจัย
เพ่ือกําหนดมาตรฐานกลางใหรถไฟฟาสามารถเดินรถรวมกันได (Interoperability) โดยศึกษาการใหบริการ
ขนสงทางรถไฟระหวางประเทศ เพ่ือจัดทําความตกลงการเดินรถไฟระหวางประเทศและจัดระเบียบ           
การใหบริการขนสงรถไฟ ตัวอยางโจทยวิจัย เชน 

1. มาตรฐานกลางใหระบบรถไฟท่ีจะพัฒนาข้ึนในอนาคตมีมาตรฐานการออกแบบซ่ึงสามารถเดิน
รถรวมกันได (Interoperability) 

2. มาตรฐานกลางของระบบรางเพ่ือประหยัดคาใชจายในการซอมบํารุง เชน สงเสริมการใช
อุปกรณและชิ้นสวนรวมกัน 

7.  การถายทอดเทคโนโลยี 
การศึกษากฎระเบียบข้ันตอนและวิธีการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ การศึกษาวิจัยรูปแบบ

หนวยงานกลางเพ่ือรองรับการถายทอดเทคโนโลยีในการเดินรถ การซอมบํารุง และการผลิตชิ้นสวนระบบราง
ในประเทศ และศึกษาเทคนิคเทคโนโลยีจากประเทศท่ีประสบความสําเร็จดานการคมนาคมขนสงระบบราง 
เชน จีน ญี่ปุน ฯลฯ การศึกษารูปแบบและวิธีการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศผานโครงการลงทุน    
ดานโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ เชน ระบบขนสงทางราง โดยวิเคราะหปจจัยสําคัญท่ีทําใหการถายทอด
เทคโนโลยีประสบความสําเร็จจากกรณีประเทศจีน เกาหลีและไตหวัน ตัวอยางโจทยวิจัย เชน 

1. รูปแบบหนวยงานกลางเพ่ือรองรับการถายทอดเทคโนโลยีและรับรองการผลิตชิ้นสวนระบบราง 
2. รูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

8.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินรถ 
การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีตางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินรถ เชน การพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟ 

(Train Tracking) ท่ีเขาถึงไดสะดวก ตัวอยางโจทยวิจัย เชน 
1. การแกไขปญหาขบวนรถไมตรงเวลาและกําหนดหลักประกันดานคุณภาพการใหบริการ 
2. มาตรการลดอุบัติเหตุท่ีจุดถนนตัดผานเสมอระดับทางรถไฟ 
3. มาตรฐานกลางของระบบรางเพ่ือสงเสริมการใชอุปกรณและชิ้นสวนในการซอมรวมกัน 
4. พัฒนาระบบความปลอดภัย ระบบเตือนภัยในเสนทางเดินรถจากรณีภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ  

และกรณีเหตุผิดปกติอ่ืนๆ 



33 

5. พัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟ (Train Tracking) ซ่ึงมีความแมนยําและผูใชบริการสามารถ
เขาถึงขอมูลไดงาย 

6. การประหยัดพลังงานในการเดินรถ เชน เครื่องมือชวยแนะนําการขับรถไฟใหประหยัดพลังงาน 
(Economizer) เปนตน 

7. เทคโนโลยี (เชน Computer simulation) ชวยออกแบบระบบรถไฟท่ีมีประสิทธิภาพ เชน    
การออกแบบทางรถไฟ ยาน สถานี ถนนตัดทางรถไฟ เปนตน 

8. การเพ่ิมความเร็วขบวนรถบนเสนทางรถไฟปจจุบัน 
 

9.  นโยบายการลงทุนเรื่องตางๆ ดานการคมนาคมขนสงระบบราง 
การศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการลงทุน เทคนิคท่ีใชในการวิเคราะหการลงทุน เพ่ือใหผลการศึกษา

รัดกุมและเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงนโยบายท่ีแกไขปญหาของประเทศและสนองตอบความตองการ   
ของประชาชนผูใชบริการ และมีความสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของตางประเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ       
ในการลงทุน ตัวอยางโจทยวิจัย เชน 

1. วิธีการเพ่ิมสัดสวนการขนสงสินคาในระบบรางซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน 
2. พฤติกรรมผู เดินทางเพ่ือออกแบบการขนสงท่ี มีบูรณาการระหวางระบบรางดวยกัน           

และกับระบบขนสงอ่ืน เพ่ือใหผู ท่ี เลือกการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะได รับ            
ความสะดวกสบายและประหยัด 

3. ศึกษาเปรียบเทียบตนทุนทางเศรษฐกิจระหวางระบบขนสงตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งของระบบ
รางกับถนนเพ่ือใชเปนเกณฑการตัดสินใจเลือกระบบขนสงหลักสําหรับการขนสงแตละประเภท 
ท้ังนี้รวมท้ังกลไกท่ีทําใหเกิดการแบงสรรความรับผิดชอบของระบบขนสงแตละประเภท       
เพ่ือประโยชนสูงสุดในภาพรวมของระบบดวย 

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

5. ศึกษาผลกระทบตอสภาพแวดลอมจากการเดินขบวนรถไฟ และผลกระทบตอสภาพแวดลอม
หากใชระบบขนสงอ่ืนแทนการใชระบบรถไฟ 

 
ผลผลิต 
1. ทราบปจจัยสําคัญท่ีเก่ียวกับการสนองตอบความตองการของผูใชบริการ เพ่ือใหมีความสะดวกสบาย   

และเปนท่ีสนใจใหเขามาใชบริการ 
2. สามารถเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดดานกฎระเบียบและกฎหมายท่ีจําเปน 
3. สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะการทํางานและการบริหารทรัพยากรมนุษย เพ่ือรองรับการ

พัฒนาระบบรางในในอนาคตท้ังดานปริมาณ คุณภาพและความพรอมรองรับการถายทอดเทคโนโลยี 
4. สามารถกําหนดแนวทางการซอมบํารุงท่ีสามารถชวยยกระดับคุณภาพในการใหบริการขนสงระบบ เพ่ือให

เกิดประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจาย 
5. สามารถเสนอแนะเทคโนโลยีการผลิตชิ้นสวนรถไฟท่ีใชในการซอมบํารุงรวมท้ังกลไกท่ีจะนําชิ้นสวน

ดังกลาวไปใชงาน 
6. สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาชิ้นสวนรถไฟท่ีเปนยุทธศาสตรสําคัญ เชน ชิ้นสวนรถไฟท่ีใชในการซอม

บํารุง เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการผลิตในเบื้องตน 
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7. สามารถกําหนดแนวทางและกลไกการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคสวนการผลิตตางๆ เพ่ือยกระดับ          
ขีดความสามารถดานอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถไฟ 

8. สามารถใชผลการศึกษาวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินรถ 
9. แนวทางการลงทุนระบบขนสงทางรางท้ังหลักเกณฑตัดสินโครงการลงทุนขนาดใหญ รูปแบบการลงทุน 

และหลักคิดเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบขนสงทางรางโดยการบริหารดานอุปสงค 
(Demand side) ของการขนสงระบบรางเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเขาถึงบริการของประชาชน
ผูใชบริการ 
 

14. โลจิสติกสและโซอุปทาน 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใชประโยชนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีอยูไดอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาและจัดเตรียมระบบ     

การบริหารจัดการโครงขายโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศใหเชื่อมโยงกับโครงขายในระดับภูมิภาค          
และผลักดันใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสานประโยชนระหวางประเทศ 

2. เพ่ือวางแผนและพัฒนาระบบโครงขายและระบบการขนสงท่ีสอดคลองตอปริมาณการขนสงสินคา 
ปริมาณการเดินทาง ท้ังท่ีมีในปจจุบันและสามารถรองรับปริมาณการขนสงและการเดินทางท่ีจะเกิดข้ึน   
ในอนาคต รวมท้ังกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการการขนสงและการจราจรท่ีมีประสิทธิภาพ         
และสอดคลองกับทิศทางการขยายตัวในอนาคต 

3. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทาน ในภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม 
โดยมุงเนนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) และอุตสาหกรรมตนน้ําในภาคเกษตรรวมท้ัง 
มุงเปาหมายสูโซคุณคาอยางยั่งยืน 

4. เพ่ือสรางและการพัฒนาระบบโลจิสติกสท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Logistics) โดยศึกษาศักยภาพ
และความพรอมในการมุงสูการบริหารจัดการโลจิสติกส เพ่ือสิ่งแวดลอมของอุตสาหกรรมไทย รวมท้ัง
พัฒนาและสรางเครือขายความรวมมือระหวางองคกรภายในโซอุปทาน 

 
กรอบวิจัย 
1.  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน เพ่ือตอบสนองการรวมกลุมเศรษฐกิจและขอตกลงระหวาง

ประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
1.1 การศึกษาวิเคราะหผลกระทบและการแบงผลประโยชน (Benefit Sharing) จากการเชื่อมโยง

โครงขายโครงสรางพ้ืนฐานท้ังในประเทศและระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเนนการใช
งานจริง และพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และแนวทางแกไขในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณสินคาท่ีขนสงผานโครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ 

1.2 การศึกษาการใชประโยชนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีอยู (Existing Infrastructure) และแนวทางการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือเปนระบบการขนสงตอเนื่อง (Multimodal) ท่ีสมบูรณ และมี
จุดเนนทางยุทธศาสตร เชน การเชื่อมโยงระหวางการขนสงทางรางกับการขนสงทาง          
การเชื่อมโยงกับแหลงอุตสาหกรรมใหญและแหลงเศรษฐกิจพิเศษ 

1.3  การกําหนดกฎหมาย ขอตกลง ระหวางประเทศท่ีเก่ียวของใหเหมาะสม 
1.4  การศึกษาแนวทางในการพัฒนาโครงขายระบบการขนสงเพ่ือรองรับการรวมกลุมเศรษฐกิจ 

และขอตกลงระหวางประเทศท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน AEC GMS BIMSTEC และ IMT-GT 
เปนตน 
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1.5  การออกแบบโครงสรางระบบโซอุปทาน (Supply Chain Configuration) รองรับ AEC ในทุก
กลุมสินคาสําหรับสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 

1.6 การสังเคราะหองคความรูของรูปแบบการจัดการ (Business Model) แบบมีสวนรวม          
ของภาครัฐ-เอกชน (Public Private Partnership) การแบงปนผลประโยชนและการกระจาย
ความเสี่ยงท่ีเหมาะสมกับบริบทของกลุมจังหวัดและจังหวัด  

2.  การบูรณาการองคความรู เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส
และหวงโซอุปทาน 

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

2.2 การบริหารจัดการดานการจราจรในพ้ืนท่ีเมือง ท้ังการขนสงผูโดยสารและการขนสงสินคา เชน 

− การจัดทําและพัฒนาฐานขอมูลการขนสงและจราจรเพ่ือการวิจัยในลักษณะระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System: MIS) และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) 

− การศึกษาและวิเคราะหโครงขายการเดินทางดวยรถโดยสารสาธารณะ 

− การพัฒนาโครงขายการเดินทางและระบบโลจิสติกส ท่ี มีความสอดคลองกับ          
ทิศทางการพัฒนาเมืองและการขยายตัวของเมืองในอนาคตอยางบูรณาการ 

− การบูรณาการแบบจําลองการเดินทางและระบบโลจิสติกสในระดับเมืองและระดับ
ภูมิภาค 

− การประเมินแผนแมบทดานการจราจรและขนสงในเมืองภูมิภาค 
2.3 การศึกษาผลกระทบของกฎหมายผังเมืองและระบบโลจิสติกสคลังสินคา และระบบการขนสง

สําหรับสินคาอุตสาหกรรม 
2.4 การศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกสข้ันพ้ืนฐาน โดยมุงเนนดานการจัดการโซคุณคา    

เพ่ือยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม       
ในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

− การวิจัยโซคุณคาของสินคาเกษตรท่ีสําคัญ เชน ขาว ขาวโพด ยางพารา ปาลมน้ํามัน 
เพ่ือยกระดับการจัดการโลจิสติกสใหกลุมเกษตรกร และองคกรเกษตรกร 

− การบริหารจัดการระบบโลจิสติกสและโซอุปทานสินคาฮาลาล โดยอาศัยหวงโซ 
อุปสงค (Demand Chain) เปนตัวตั้ง เพ่ือการบริโภคในประเทศและการสงออก 

− กลไกเพ่ือยกระดับความรวมมือระหวางภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ในโซคุณคาของ
อุตสาหกรรมเกษตร 

− การพัฒนากิจกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือเปนกลไกสนับสนุนโซคุณคาอุตสาหกรรมและ 
โซคุณคาสินคาเกษตร เชน การพัฒนาระบบการจัดเก็บเพ่ือยืดอายุสินคาเกษตร 

− การจัดการโซอุปทานดานการพัฒนายานพาหนะ การขนสงและเทคโนโลยีหลัง 
การเก็บเก่ียว บรรจุภัณฑสําหรับการขนสงและการขนถายสินคา รวมท้ังการศึกษา
หวงโซความเย็น (cold chain) สําหรับสินคาเกษตรในทุกกลุมสินคา 

2.5 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และพัฒนาเครือขายความรวมมือของผูประกอบการ
กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
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2.6 การศึกษาผลกระทบของการเปดการคาเสรีอาเซียน และการวิเคราะหการเชื่อมโยงโซคุณคา
เพ่ือกําหนดบทบาทการเปนผู ขับเคลื่อนโซอุปทาน หรือเปนสวนหนึ่ งของโซ อุปทาน          
และกําหนดมาตรการในการเตรียมความพรอม รวมท้ังการศึกษาแนวทางและความเปนไปได
ในการพัฒนาธุรกิจและความรวมมือทางการคา รวมถึงการสรางโซอุปทานอาเซียน ในกรอบ
การคาเสรีอาเซียน รวมท้ังการสราง Value Creation ใหแกผูประกอบการและการพัฒนา
แผนเชิงรุกในอนาคต  

2.7 การพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบยอนกลับในหวงโซอุปทานสินคาอุปโภคบริโภค  
2.8 การพัฒนาความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมดานโซอุปทาน โดยแบงความเชื่อมโยงออกเปน     

๒ ระดับ ไดแก  การเชื่อมโยงภายในองคกร การเชื่อมโยงแบบคลัสเตอรภายในกลุม
อุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงระหวางกลุมอุตสาหกรรม  

2.9 การจัดการความเสี่ยงในโซอุปทาน เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม และสรางคุณคา 
(Values) ท่ีเปนผลิตภัณฑและการบริการ     

2.10 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานแบบคลัสเตอรในกลุมผูใหบริการดานโลจิสติกส 
และสงเสริมความรวมมือระหวางกลุมผูใหบริการดานโลจิสติกสกับภาคอุตสาหกรรม  

2.11 แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกสเพ่ือลดปญหาการขาดแคลนกําลังคน สําหรับอุตสาหกรรม
เรงดวน 

2.12 การวิเคราะหความตองการในอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน        
การขนสงทางบก ทางอากาศ และทางน้ํ า เชน อุตสาหกรรมยานยนต  เครื่องจักร            
และชิ้นสวน/อะไหลสําหรับอากาศยาน 

2.13 การพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal)     
เพ่ือรองรับโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ท่ีจะเกิดข้ึนรวมถึงสนับสนุน การเชื่อมโยง
ดานโลจิสติกส (Logistics connectivity)  

2.14 การปรับรูปแบบการขนสง (Modal shift) เพ่ือลดความแออัดของการขนสงทางถนน 
2.15 การพัฒนาระบบการพยากรณขอมูลสินคาเกษตร เพ่ือการจัดการความเสี่ยงใหสอดคลองกับ

ขอมูลจากหวงโซอุปสงค (Demand Chain) 
หมายเหตุ  อุตสาหกรรมเรงดวน ประกอบดวย13 กลุมอุตสาหกรรม คือ (1) อุตสาหกรรม

การเกษตร ประมงและกิจการท่ีเก่ียวของ (2) เซรามิกส (3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
เครื่องนุงหม และเครื่องหนัง (4) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน (5) อุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับ (6) การผลิตเครื่องมือแพทย (7) อุตสาหกรรมยานยนต 
เครื่องจักร และชิ้นสวน (8) อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส           
(9) การผลิตพลาสติก  (10) การผลิตยา (11) กิจการโลจิสติ กส  (12) นิคม           
หรือเขตอุตสาหกรรม และ (13) กิจการเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว 

3. การสรางมูลคาเพ่ิม (Value Added) การสรางนวัตกรรม การใชศักยภาพการผลิตของพ้ืนท่ีและ 
การมุงสูการดําเนินการดานโลจิสติกสท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Logistics) 

3.1 การพัฒนาสินคาใหม สําหรับสินคาดานการเกษตรและอาหารไทย 
3.2 การศึกษาวิเคราะหโซคุณคา (Value Chain and Value Creation) การพัฒนาเทคโนโลยี 

นวัตกรรมท่ีเหมาะสม การบูรณาการหรือการเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม (Emerging Products) หรือรูปแบบการใหบริการแบบใหม โดยมุงเนนการ
เพ่ิมมูลคาของกลุมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน การจัดการของเสีย วัตถุอันตราย และวัสดุเหลือใช 
รวมท้ังคุณภาพของผูใหบริการดานโลจิสติกส 



37 

3.3 การสรางคลัสเตอรในโซอุปทานของการผลิตและผูใหบริการดานโลจิสติกสของกลุมจังหวัด
และจังหวัด 

3.4 การศึกษาวิจัยดานการสรางเครือขายและความรวมมือระหวางองคกรเพ่ือนําไปสูการดําเนินการ 
ดานโลจิสติกสท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมความปลอดภัย และลดการใชพลังงาน เชน การพัฒนา
รูปแบบการเชื่อมโยงกิจกรรมทางธุรกิจระหวางภาคการผลิตและภาคการคาการพัฒนา
เครือขายการกําจัดกากอุตสาหกรรมตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา เปนตน  

4.  การเพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกสเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)          
เพ่ือสนับสนุนสินคาและบริการ ตลอดจนอุตสาหกรรมการทองเท่ียว    

4.1 การสราง พัฒนา และประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพ่ือการจัดการสื่อสาร
เชิงธุรกิจดานโลจิสติกส 

4.2 การประยุกตใชโลจิสติกสเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนและรองรับความเปลี่ยนแปลง
ภายใตบริบท AEC เชน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ีดานการทองเท่ียวในกลุม
ประเทศเศรษฐกิจอาเซียนระบบโลจิสติกสและโซอุปทานของการทองเท่ียวระหวางประเทศ  
ในอาเซียน เปนตน  

4.3 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม เพ่ือเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสสําหรับการคา
ในประเทศ การคาชายแดน และ การรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

4.4 การประยุกต ใชระบบ E-Business และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เชน  ERP และ                    
E-Procurement เปนตน และการเชื่อมโยง เพ่ือการนําเขาและสงออกสําหรับธุรกิจ SME 
เชน share service หรือ free ware 

4.5 กลไก และรูปแบบการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการขนสงสินคาขามแดน (ตั้งแตตน
ทางถึงปลายทาง) โดยใชซอฟตแวร และ ฮารดแวรท่ีเหมาะสม รวมถึงการจัดต้ังองคกร     
หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะ 

 
ผลผลิต 
1. องคความรูบนบริบท โซอุปทานของภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเตรียมความพรอมและสราง

โอกาสในการแขงขันของประเทศ จากการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เกิดความไดเปรียบ
ทางการแขงขันในอุตสาหกรรมไทยภายใตบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. นโยบายและมาตรการการเตรียมความพรอมใหแกผูประกอบการท้ังภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
ภายใตบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. แผนการและนโยบาย เพ่ือพัฒนาระบบโครงขายและระบบการขนสงท่ีสอดคลองตอปริมาณการขนสง
สินคา ปริมาณการเดินทาง ท้ังท่ีมีในปจจุบันและสามารถรองรับปริมาณการขนสงและการเดินทาง         
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

4. รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศดานโลจิสติกส เพ่ือการบริหารจัดการหวงโซอุปทานท่ีมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย 

5. กระบวนการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในภาคงานวิจัย และกระบวนการทําวิจัยท่ีกอใหเกิดประสิทธิผล        
ท้ังในดานการพัฒนาโจทยวิจัย ระบบการบริหารเงินเพ่ือการวิจัย การขยายผลของงานวิจัยไปใชในทาง
ปฏิบัติ และการมีสวนรวมขององคกรหรือเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน ในการบริหารจัดการงานวิจัย
ดานโลจิสติกสและโซอุปทาน 
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15. การศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหไดองคความรูจากงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชเปนนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา     

ใหประสบผลสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม 
2. เพ่ือใหไดองคความรูตอยอดจากงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือการนําไปขยายผลสูการปฏิบัติ 
3. เพ่ือใหไดระบบการจัดการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการระบบท่ีดีมีประสิทธิผล ท่ีสามารถใชปฏิบัติ

ไดจริง และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติเพ่ือเตรียมพรอมการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (AEC) ในทุกระดับการศึกษาและกลุมประชาชน  

4. เพ่ือใหไดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพ ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของครูและผูบริหาร ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบดําเนินการตามนโยบายโดยตรง ไดมีมาตรฐานทัดเทียม
นานาชาติเพ่ือเตรียมพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) 

5. เพ่ือใหไดรูปแบบการวิจัยการศึกษาระดับประเทศ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยการศึกษาและสรางนักวิจัย
การศึกษารุนใหมของไทย ใหมีมาตรฐานทัดเทียมการวิจัยสากล และใชประโยชนในทางปฏิบัติไดจริง 

6. การวิจัยเพ่ือสรางแนวทางหรือมาตรการในการจูงใจใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 
กรอบวิจัย 
1.  การวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาของไทย  แผนงานวิจัย (research plan) ขนาดใหญท่ีมุงวิจัย     

และพัฒนาระบบ ดังตัวอยางการวิจัยและพัฒนาระบบตอไปนี้ ก) ระบบการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ     
และทุกระดบัท่ีสอดคลองกัน ข) ระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจรวมท้ังการปรับเปลี่ยน
ระบบการบริหารจัดการใหจังหวัดจัดการตนเองโดยใหมีการรับผิดชอบระดับทองถ่ิน  ค) ระบบการบริหาร
จัดการดานผลกระทบทางการเมืองท่ีมีตอระบบการศึกษาของไทย ง) ระบบการปฏิรูปการศึกษาของไทย   
ท่ีมีประสิทธิผลดานความเสมอภาคทางการศึกษา และการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง        
จ) ระบบการเงินและงบประมาณการศึกษาท่ีเปนธรรมและเหมาะสมตามหลักเศรษฐศาสตรการศึกษา   
ดานการลงทุนทางการศึกษาท่ีใหผลตอบแทนท่ีคุมคา และ ฉ) การจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการวิจัยท่ีสามารถนําไปจัดทําแผนงาน/โครงการวิจัยไดแก 
1.1 การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนสังกัดสพฐ.  
1.2 การวิจัยเพ่ือสรางเครือขายการรวมมือระบบภาคีในโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.3 การวิจัยและพัฒนาการบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังในสังกัดสพฐ. และ อปท. 
1.4 การวิจัยระบบบริหารจัดการการศึกษาของสพฐ. โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน ตชด. 
1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบนิเทศ ของสถานศึกษาในสังกัดสพฐ. 
1.6 โอกาส/ความเทาเทียม ของการจัดการศึกษาในสังกัดสพฐ. 
1.7 ระบบเครือขายโรงเรียนในสังกัดสพฐ 
1.8 การวิจัยเพ่ือสรางแนวทางหรือมาตรการในการจูงใจใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1.9 ระบบการพัฒนาทัศนคติของสังคมตอการอาชีวศึกษา 
1.10 การศึกษาระบบพัฒนาและเทียบโอนประสบการณ เพ่ือพัฒนาแรงงาน 
1.11 การวิจัยเพ่ือเพ่ิมบทบาทของสถานประกอบการในการยกระดับฝมือแรงงาน 
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1.12 การศึกษามาตรฐานวิชาชีพ ฝมือแรงงานสําหรับคนงานท่ีอยูในโรงงาน โดยศึกษาระบบพัฒนา
และเทียบโอนประสบการณ เพ่ือพัฒนาแรงงานและการศึกษามาตรฐานวิชาชีพ ฝมือแรงงาน
สําหรับคนงานท่ีอยูในโรงงาน 

1.13 การวิจัยเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือไปสูการ
จัดการการศึกษาตลอดชีวิต  

1.14 การวิจัยเก่ียวกับการใชกระบวนการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
การสงเสริมการปฏิรูปการเมืองในทุกระดับ และการวิจัยเก่ียวกับการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 

1.15 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบ วิธีการดําเนินงานของ สมศ. ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไทยและเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

1.16 การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการติดตาม สงเสริมการนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา อาทิ นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการนําผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไปใชในระดับสถานศึกษา/ระดับหนวยงานตนสังกัด/ระดับจังหวัด/ระดับชาติ รวมถึง
การปฏิบัติงานท่ีดีเลิศ (Best Practices) จากการนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช 
เปนตน   

1.17 การศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูง  
1.18 ผลกระทบดานการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยของไทย  
1.19 การสรางความพรอมของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือผลิตครูท่ีมีศักยภาพในการผลิตบัณฑิต  
1.20 การศึกษาการถอดบทเรียนจากการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียนใน 20 เขตพ้ืนท่ีการศึกษานํารอง 
1.21 การศึกษาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยท่ีออกนอกระบบ 
1.22 การวิจัยเพ่ือสรางโอกาสและคุณภาพการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ เด็กดอยโอกาส และเด็ก      

ท่ีสังกัดโรงเรียน ตชด. 
2. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพบุคคลสําคัญผูรับผิดชอบการขับเคล่ือนระบบ (ผูบริหารและครูอาจารย) 

แผนงานวิจัย (research plan) ขนาดใหญ ท่ีมุงวิจัยและพัฒนาระบบการพัฒนาผูบริหารและครูท้ังกอน
ระหวาง และหลังประจําการ ครอบคลุมวัฏจักรการพัฒนาและการรักษาผูบริหารและครูอาจารย          
ดังตัวอยางการวิจัยและพัฒนาระบบตอไปนี้ ก) ระบบการพัฒนาและระบบการบริหารและประเมิน
หลักสูตรการผลิตครูของครูในคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรท่ัวประเทศท่ีมีปญหาอยูในปจจุบัน ข) ระบบ
การพัฒนาผูบริหารและครูประจําการอยางโปรงใส เปนธรรม และปลอดคอรัปชั่น ค) ระบบการปองกัน
และแกปญหาผูบริหารและครูท่ีมีความบกพรอง/หรือขาดคุณภาพ ง) ระบบการพัฒนาผูบริหารและครูท่ี
เหมาะสมสําหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ) ระบบการทํางานเปนทีมท่ีมุง
เปาหมายเพ่ือการพัฒนางานในความรับผิดชอบอยางตอเนื่องและยั่งยืน ฉ) ระบบการบูรณาการพันธกิจ
หลัก (งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการและชุมชน และงานอนุรักษศิลปะวัฒนาธรรม) ของผูบริหาร
และครูใหเปนงานเดียวกัน และ ช) ระบบการชวยเหลือครูผูมีรายไดนอยใหพนจากภาวะหนี้สิน 

แนวทางการวิจัยท่ีสามารถนําไปจัดทําแผนงาน/โครงการวิจัยไดแก 
2.1 การวิจัยเพ่ือพัฒนาครู (การเปนครู)  
2.2 การวิจัยเพ่ือพัฒนาครูสอนดี 
2.3 ปฏิรูปคุณภาพความเปนครู 
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2.3.1 แนวโนมคุณลักษณะความเปนครูไทยในศตวรรษท่ี 21  
2.3.2 การพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูทุกระดับการศึกษาท่ี มี คุณภาพ             

มีจิตวิญญาณความเปนครู เนนครูผูสอนท่ีมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอนและมี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

2.4 การกําหนดสมรรถนะวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และรักษานิเทศก
เพ่ือรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียนและสอดคลองกับการศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี 21  

2.5 การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
2.6 การสรางกลไกและเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา องคกรวิชาชีพครูท้ังใน

และตางประเทศ ตลอดจนภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาแนวทางการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา  

2.7 การสรางแนวทางการสงเสริม และพัฒนาเครือขายการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ท่ีสงผล
ตอคุณภาพการศึกษา และสอดคลองกับความตองการของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

2.8 การวิจัยแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารบุคลากรของคุรุสภา และสํานักงานสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครู (สกสค.) 

3.  การวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษาดวยนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล       
แผนงานวิจัย (research plan) ขนาดใหญ ท่ีมุงวิจัยและพัฒนาระบบดังตัวอยาง เชน ระบบการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาใหมๆ ท่ีมุงพัฒนาการศึกษาของคนไทยทุกกลุมอายุใหมีความทันสมัย
ทัดเทียมประเทศในกลุมอาเซียนและนานาชาติ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนท้ังหมดเพ่ือใหมีคุณภาพ
ดีข้ึน ระบบการปฏิรูปดานการทดสอบระดับชาติ ดานการประกันคุณภาพสถานศึกษา ดานกองทุนกูยืม 
ดานการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาค/ไตรภาคี ดานการเทียบหนวยกิตและผลการเรียน และดานกิจการ
นักศึกษา (เพ่ือลด/แกปญหาการวิวาทระหวางสถาบัน)  

แนวทางการวิจัยท่ีสามารถนําไปจัดทําแผนงาน/โครงการวิจัยไดแก 
3.1 การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบสงเสริมการวิจัยและใชผลการวิจัย  
3.2 การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผล  
3.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบ ICT เพ่ือพัฒนาความสําเร็จของผูเรียนรายบุคคล 
3.4 การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของบุคลากรสํานักงาน 
3.5 การสงเสริมการวิจัยและการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนางานการศึกษานอกระบบ       

และการศึกษาตามอัธยาศัย  
3.6 การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3.7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูเพ่ือการบริหารจัดการงานดานการประกันและประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ/ทุกประเภท  
3.8 การวิจัยเพ่ือการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กดวยการศึกษาทางไกล 
3.9 เครื่องมือวัดและประเมินผล  
3.10 การศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยกลุมใหม  
3.11 ผลกระทบดานการศึกษาของประเทศไทย เม่ือเขาสูประชาคมอาเซียน  
3.12 ความพรอมและความสามารถในการแขงขันของสถาบันอุดมศึกษาไทย ในการผลิตบัณฑิต     

ท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพไดตามความตองการของประเทศ  
3.13 การพัฒนาสภาพแวดลอมในสังคมแหงการเรียนรูยุคใหม  
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4. การวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษารองรับการเขารวมประชาคมอาเซียน แผนงานวิจัย (research 

plan) แบบการวิจัยและพัฒนาขามวัฒนธรรม (cross cultural research and development) ขนาดใหญ 
ท่ีมุงวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา (educational provision) ท่ีรองรับการเขารวมประชาคมอาเซียน 
ใหไดผลการวิจัยท่ีผานการทดลองและการตรวจสอบยืนยันวาชวยเพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษาของไทย
ไดครบถวนสมบูรณ  

แนวทางการวิจัยท่ีสามารถนําไปจัดทําแผนงาน/โครงการวิจัยไดแก 
4.1 การวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู 
4.2 การวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและสถานศึกษา  
4.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนรู  
4.4 การวิจัยเก่ียวกับการใชกระบวนการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     

ในการสรางจิตสํานึกของชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง  
4.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบ กระบวนการ วิธีการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา 

รวมถึง มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกในกลุมประเทศอาเซียน 
และระดับนานาชาติ ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในบริบทของประเทศไทยได  

5.  การปฏิรูปการเรียนรูท้ังระบบ 
ก)  การปฏิรูปการศึกษาและเรียนรูท้ังระบบและการศึกษาทางเลือกระดับชาติ เพ่ือสรางสังคม   

ใหมีความเสมอภาค/สังคมเขมแข็งอยางมีคุณภาพ  
− รูปแบบการจัดและบริการการศึกษาในทุกระดับและประเภทท่ีมีความสอดคลอง

ตอเนื่องอยางมีคุณภาพ และใหไดมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาใหเปนพลเมือง       
รักการเรียนรู อานภาษาไทยแตกฉานและมีความเปนพลเมืองดีมีประชาธิปไตย     
มีจริยธรรม มีสํานึกดานเศรษฐกิจพอเพียง 

− การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
ท่ีมีความสมดุลระหวางการศึกษาเพ่ือวิชาการ การศึกษาเพ่ืออาชีพ และการศึกษา
เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคม  

− แนวทางการประยุกตใชการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
เขาสูระบบการศึกษาในทุกระดับการศึกษา  

− สภาพการจัดการเรียนรู เพ่ือผลิตกําลังคนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา         
และแนวโนมความตองการกําลังคนท่ีมีคุณภาพ เพ่ือผลิตกําลังคนในสัดสวน        
ใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ความตองการของตลาดแรงงาน การพัฒนาประเทศ และมี
กําลังคนพรอมพัฒนาเม่ือมีปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิตและการพัฒนา 

ข)  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียมเพ่ือ      
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม   

ค)  ยุทธศาสตรการพัฒนาทัศนะคติผูปกครองตอการอาชีวศึกษา 
แนวทางการวิจัยท่ีสามารถนําไปจัดทําแผนงาน/โครงการวิจัยไดแก 
5.1 การวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู   
5.2 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนทักษะชีวิต ทักษะการทํางานและเพศศึกษา 
5.3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเตรียมเขาสูอาชีพสําหรับเด็ก

พิเศษ 
5.4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมืองดี (Civic Education)  
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5.5 การวิจัยเก่ียวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ  

5.6 การศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับความตองการกําลังคนระดับอุดมศึกษา  
5.7 การศึกษาวิเคราะหศักยภาพ และความพรอมของบัณฑิต ในศตวรรษท่ี 21 
5.8 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
5.9 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะในครอบครัวท่ีดอยโอกาส   

หรือครอบครัวแหวงกลาง(เด็กท่ีไดรับการเลี้ยงดูโดยปูยาตายาย)  
 

ผลผลิต 
1. ไดรายงานแผนงานวิจัยการศึกษาขนาดใหญฉบับรางท่ีจัดทํา ตามกรอบการวิจัยการศึกษา ประจําป 

๒๕๕๙ ซ่ึง มีลักษณะเปนแผนงานวิจัยระดับมหภาค ไมนอยกวา 5 แผนงาน    
2. ไดนโยบายการพัฒนาระบบการศึกษาตามกรอบการวิจัยการศึกษา ประจําป 2559 ฉบับราง ไมนอยกวา 

5 ชุด    
3. มีนักวิจัยการศึกษาเขารวมโครงการและไดมีสวนรับการพัฒนาศักยภาพ ดังนี้ นักวิจัยการศึกษารุนใหม   

ไมนอยกวา 20 คน นักวิจัยขามสาขาสูสาขาการศึกษาไมนอยกวา 10 คน มีหนวยงานการศึกษา        
ท้ังภาครัฐและเอกชนเขารวมโครงการวิจัยไมนอยกวา 15 หนวยงาน และประชาชนรวมท้ังผูเก่ียวของ   
กับการวิจัยไมนอยกวา 5,000 คน และ  

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

 
ผลลัพธ 
1. มีผลงานวิจัยท่ีใหองคความรู ท่ีสามารถนํามาใชในการพัฒนาระบบ/รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษา

ระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ในองครวมและหนวยงาน รวมท้ังเครือขายการวิจัยทางการศึกษา 
2. มีผลงานวิจัยท่ีใหแนวทางในการลดชองวาง สรางความเทาเทียมกันทางดานการศึกษา อาชีพ/เศรษฐกิจ 

และสังคม สําหรับคนไทยในสังคมไทย 
3. มีผลงานวิจัยท่ีใหรูปแบบ/วิธีการในการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 

ทุกระดับ 
4. ไดผลงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา หลักสูตรและการสอน ในทุกระดับและประเภท         

ท่ีจะนํามาใชพัฒนาการศึกษาของชาติใหอยูระดับแนวหนาของอาเซียน    
5. มีผลงานวิจัยท่ีใหองคความรูเพ่ือการพัฒนาผูเรียนทุกประเภท ทุกระดับ เพ่ือการเปนประชากรท่ีมี

ความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ในระดับท่ีสูงกวาคาเฉลี่ยของอาเซียน     
6. ไดหลักสูตรพัฒนานักวิจัยข้ันกลาง ข้ันสูง และมีนักวิจัยรุนใหมท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน ยึดจรรยาวิชาชีพ

นักวิจัย ท่ีจะทําใหผลผลิตงานวิจัยของไทยอยูในระดับแนวหนาของกลุมอาเซียน  
7. มีผลผลิตงานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาคนไทยทุกระดับทุกประเภทใหมีการทํางาน และการ

ดํารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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16. การแพทยและสาธารณสุข 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหไดงานวิจัยท่ีตอบสนองนโยบายระดับชาติ ระบบการใหบริการสุขภาพและสาธารณสุขและการปรับ

เวชปฏิบัติ 
2. เพ่ือใหไดขอมูลระบาดวิทยา สาเหตุ และการดําเนินโรค เพ่ือนําไปสูการควบคุมและลดอุบัติการณ 
3. เพ่ือใหไดมาตรการในการเฝาระวัง วิธีการหรือแนวทางในการควบคุม การปองกันและการรักษาโรค 
4. เพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนท่ีจะนําไปสูการดูแลสุขภาพ และลดการเจ็บปวย 
5. เพ่ือใหไดองคความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนตอไปไดท้ังในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ 
6. เพ่ือบริหารจัดการองคความรู ระบบ มาตรการและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ 
 
กรอบวิจัย 
1.  การวิจัยดานโรคท่ีไมติดตอเรื้อรัง 

1.1  การวิจัยดานโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมและสิ่งแวดลอม  
1)  โรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมตามวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

โรคอวนลงพุง (Metabolic syndrome) ซ่ึงทําใหเกิดภาวะแทรกซอนตามมา เชน 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจตีบ ภาวะกระดูก ขอ ภูมิคุมกันบกพรอง   
โดยตนเอง เปนตน โดยมีเปาหมายของการวิจัย เพ่ือใหไดมาตรการเชิงนโยบายในการ   
เฝาระวังและควบคุมโรคหรือแนวทางปองกันรักษาโรค และลดจํานวนคนท่ีเปน 
Metabolic syndrome เพ่ือลดความสูญเสียของเศรษฐกิจและสังคม 
2)  โรคท่ีเกิดจากสิ่งแวดลอม  

โรคท่ีเก่ียวเนื่องกับประชาชนในพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมซ่ึงอาจไดรับสารพิษ          
ท้ังในสิ่งแวดลอม ในสถานท่ีทํางาน และในระดับครัวเรือน ไดแก โรคท่ีเกิดจากการไดรับ
สารปรอท สารตะก่ัว สารกัมมันตภาพรังสี และสารเคมีท่ีตกคางในอาหาร (food 
contaminants) เปนตน โดยมีเปาหมายของการวิจัยเพ่ือนําไปใชประโยชนในเชิงนโยบาย
ในการปองกันและควบคุมโรค การแกปญหาโรคท่ีเกิดเฉพาะในพ้ืนท่ีหรือทองถ่ิน         
การจัดการกับสิ่งแวดลอมเพ่ือลดความเสี่ยงตอสุขภาพของประชากรโดยรวม  

1.2  การวิจัยดานโรคท่ีเก่ียวเนื่องกับพันธุกรรม และโรคมะเร็ง 
1)  โรคทางพันธุกรรม: การวิจัยเพ่ือใหทราบถึงปจจัยทางพันธุกรรมท่ีเก่ียวของกับโรค 

การวิจัยท่ีนําไปสูการคนพบยีนท่ีเปนสาเหตุ ความเขาใจพยาธิกําเนิด การดําเนิน
โรค  หรือยีนท่ีมีผลตอการรักษา เชน ยีนท่ีเปนสาเหตุของโรคพันธุกรรมท่ีถายทอด
แบบยีนเดียวยีนท่ีเก่ียวของกับการแพยาบางชนิด และการวิจัยโรคทางพันธุกรรม  
ท่ีรูสาเหตุทางพันธุกรรมชัดเจนแลว และพบบอยในประเทศไทย เชน โรคธาลัสซีเมีย 
หรือการวิจัยวิธีการตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมอ่ืนๆ ท่ีประเทศยังขาด รวมท้ัง
การวิจัยการดูแล/รักษาโรคทางพันธุกรรมท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือวิธีการ
ปองกันและลดอุบัติการณของโรค เปนตน 

2)  โรคมะเร็ง: การวิจัย biomarker ของโรคมะเร็งเพ่ือพัฒนาการตรวจวินิจฉัย          
ท่ีแมนยํากวาเดิมและการพยากรณโรค (prognosis) เชน มะเร็งตับ มะเร็งเตานม 
มะเร็งลําไสใหญ มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งปอด  
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1.3 การวิจัยระบบการจัดการภาวะโรคไมติดตอเรื้อรังเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทไทย (Disease 
Management) 

2.  การวิจัยดานโรคติดเช้ือ 
2.1 การวิจัยดานโรคติดเชื้อท่ียังคงเปนปญหาของประเทศ  

โรคท่ียังเปนปญหาของประเทศท้ังในดานการตรวจวินิจฉัย การควบคุม การปองกัน         
หรือการรักษาโรคติดเชื้อรวมถึงโรคท่ีกอใหเกิดภาวะทุพพลภาพและการสูญเสียชีวิต และไมคอย
ไดรับการสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกประเทศ รวมท้ังการวิจัยพาหะนําโรค             
เพ่ือหามาตรการในการควบคุมโรค เปนตน โดยมีเปาหมายการวิจัยเพ่ือเฝาระวังโรค การวิจัย         
ท่ีนําไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑในการปองกัน การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคติดเชื้อ    
ท่ียังคงเปนปญหาของประเทศไทย  
2.2 การวิจัยดานโรคติดเชื้อประเภทอุบัติใหมอุบัติซํ้า  

โรคท่ีมีอุบัติการณและมีการระบาดในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคท่ีมีการติดตอ     
จากสัตวสูคนและจากคนสูสัตว รวมถึงพาหะนําโรคอุบัติใหมอุบัติซํ้า และการศึกษาวงจรชีวิต       
การอพยพของพาหะนําโรค โดยมีเปาหมายการวิจัยเพ่ือนําไปสูความเขาใจปจจัยและสาเหตุ           
ท่ีกอใหเกิดการอุบัติของโรค ระบาดวิทยา กลไกการเกิดและการดําเนินโรค การพัฒนาวิธีการในการ
ควบคุมและลดการระบาดของโรคใหทันทวงที ลดการสูญเสีย และการวิจัยเพ่ือการดูแล/รักษาผูปวย  

3.  การวิจัย Healthy Early Life 
3.1 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบของการอบรมหรือการเรียนรูดวยตนเองในการเปนพอแม      

เพ่ือใหสามารถดูแลตนเองไดตั้งแตกอนระยะตั้งครรภ ขณะตั้งครรภ ภายหลังคลอด รวมท้ัง
การเลี้ยงดูเด็กเล็กและวัยรุนไดอยางเหมาะสม 

3.2 การวิจัยเพ่ือสรางแรงจูงใจใหมาฝากครรภคู (สามี-ภรรยา มาดวยกัน) เพ่ือสรางความผูกพัน 
เปดโอกาสใหสามารถใหการศึกษาอบรมการดูแลการตั้งครรภ การคลอด การดูแลเด็กเล็ก 
และเปนการสรางเครือขายระหวางพอแมกับบุคลากรทางสาธารณสุขเพ่ือใหมีการปฏิสัมพันธ
กันในระยะยาว 

3.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบเครือขาย “เหลาความคิด (Scaffolder)” ดังเชน รูปแบบในอดีต
ของ “บาน-วัด-โรงเรียน” เพ่ือใหเด็กเล็กและวัยรุนไดมีเครือขายสนับสนุน ชวยเหลือ 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีครอบครัวไมสามารถเปนท่ีพ่ึงไดอยางเต็มท่ี โดยมีเปาหมายท่ีจะสราง
ความเขมแข็งทางจิตสํานึกเพ่ือใหมีวิจารณญาณในการตัดสินใจเก่ียวกับชีวิตท่ีดี 

3.4 การวิจัยเพ่ือหารูปแบบชุดการสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศให เกิดการสื่อสาร         
ภายในครอบครัวท่ีดีข้ึนและมากข้ึน 
การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบท่ีนําไปใชไดจริง สามารถเขาถึงและดึงดูดกลุมเปาหมายในการ

จัดการกับปญหาการมีเพศสัมพันธท่ีไมเหมาะสม หรือ การตั้งครรภกอนวัยอันควร เชน (การวิจัยหา
รูปแบบการรณรงคผานสื่อตางๆ เชน VDO clip, Application, series, LINE group ฯลฯ)  

1)  การวิจัยเพ่ือหารูปแบบในการยืดเวลาท่ีจะเริ่มมีเพศสัมพันธในวัยรุนออกไป  
2)  การวิจัยเพ่ือหามาตรการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และปองกันการตั้งครรภ

ในวัยรุน  
3)  การวิจัยเพ่ือหารูปแบบท่ีจะสรางความตระหนักในคุณคาแหงตน รักตนเอง รักคน 

ท่ีหวงใย ในวัยรุน เพราะผูท่ีเห็นคุณคาแหงตน จะไตรตรองถึงความคุมไดคุมเสีย   
กอนกระทํา  
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4)  การวิจัยเพ่ือหารูปแบบของกิจกรรมสรางสรรคและสอดคลองกับความสนใจ      
ของวัยรุนท่ีทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง แทนการหมกมุนอยูกับเรื่องเพศ  

5)  การวิจัยเพ่ือหารูปแบบการใช เวลาท่ีมีอยูมากเกินไปของวัยรุน จากวิถีชีวิต         
ในปจจุบันท่ีเปลี่ยนไปดวยเทคโนโลยียนเวลาตางๆ รวมท้ังการไมมีเวลาของ
ผูปกครอง ฯลฯ ในทางสรางสรรคและเกิดประโยชน เปนตน 

6)  การวิจัยเพ่ือหารูปแบบของการใชเทคโนโลยีของวัยรุนใหเกิดประโยชน ไมตกเปนทาส
หรือถูกลอลวงดวยเทคโนโลยี 

4.  การวิจัยเวชปฏิบัติในการรักษาโรคหรือการดูแลผูปวย 
การสนับสนุนการวิจัยท่ีเปนเวชปฏิบัติหรือทางคลินิก ไดแก เวชปฏิบัติในการรักษาโรค การผาตัด         

การสรางนวัตกรรมในการดูแล/รักษาผูปวยอยางใหมท่ีประหยัดงบประมาณ ลดเวลา หรือลดความเจ็บปวด 
หรือการพัฒนาวัสดุ/อุปกรณในการรักษาพยาบาลหรือชวยเหลือผูพิการ หรือทดแทนเครื่องมือนําเขา เปนตน 
5.  การวิจัยการจัดการองคความรู ระบบ มาตรการ และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ 

การจัดการองคความรู ระบบ มาตรการ และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับสุขภาพดานตางๆ ดังขางตนท่ีเปน
ผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ ดําเนินการใหเกิดความเชื่อมโยงจากผลงานวิจัยใหสามารถนําไปใช
ปฏิบัติไดจริงอยางเปนรูปธรรม หรือตอยอดสูการพัฒนาในลําดับตอไปได ไดแก การขับเคลื่อนองคความรู      
ใหเกิดมาตรการในการควบคุม ปองกัน และรักษาโรค หรือนําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทางเวชปฏิบัติ             
ท่ีสอดคลองกับบริบทและความเปนอยูแบบไทย การทดสอบทางคลินิก clinical trial หรือการนําองคความรู   
ท่ีมีมาใชพัฒนาเทคโนโลยีดานสุขภาพภายในประเทศ และชีววัตถุท่ีได เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เก่ียวกับการรักษาในการสรางเสริมสุขภาพ ควบคุมปองกันโรคท้ังโรคติดเชื้อ และโรคไมติดตอเรื้อรัง  
 
เง่ือนไขสําคัญ 

คอบช. จะใหความสําคัญกับขอเสนอการวิจัยท่ีมีลักษณะ ดังนี้ 
1. มีการระบุผูใชผลงานวิจัยท่ีชัดเจน 
2. ผานการทบทวนวรรณกรรม และพบวาเปนชองวาง (Gap) หรือคอขวด (Bottleneck) ท่ีเปนปญหาของ

ประเทศไทย  
3. การวิจัยในรูปแบบสหสถาบันหรือสหสาขา เพ่ือใหมีมุมมองครบถวนท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม

และสุขภาพ  เพ่ือใหเกิดการบูรณการงานวิจัย 
4. มีความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน หรือไดรับความเห็นชอบจากผูเก่ียวของระดับนโยบาย

ในการพัฒนาโครงการวิจัย 
5. สามารถผลิตหรือพัฒนาผลงานวิจัยใหเห็นผลการใชประโยชนไดในระยะเวลาอันสั้น (1-2 ป) 
6. กรณีท่ีเปนการวิจัยท่ีใชคนหรือสัตวในการทดลอง จะตองขออนุมัติการดําเนินการวิจัยจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย และตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ กอนทํา
สญัญารับทุน      

 
ผลผลิต 
1. ไดนวัตกรรมหรือองคความรูท่ีเนนการปองกัน และรักษาโรคท่ีไมติดตอเรื้อรัง และโรคติดเชื้อท่ีเปนปญหา

สําคัญของประเทศ ท้ังระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 

− แนวทางเวชปฏิบั ติ  (Clinical practice guidelines) ท่ีสามารถนําไปใชปฏิบั ติ ไดจริ ง
ภายในประเทศอยางเปนรูปธรรม (Implementation) และเปนมาตรฐานสากล 
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− วิธีการและหลักเกณฑ (criteria) สําหรับใชพยากรณการเกิดโรค 
2. องคความรูในการปองกันและรักษาโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมและสิ่งแวดลอม โรคทางพันธุกรรม โรคมะเร็ง 

และโรคติดเชื้อ 
3. ไดแนวทางการปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสรางเสริมสุขภาพ และควบคุมปองกันโรค วิธีการ

รักษาในรูปแบบใหมท่ีตรงตามพยาธิกําเนิด และการดําเนินโรคท่ีเหมาะสมกับประชาชนไทย 
4. ไดขอมูลและองคความรูท่ีสามารถนําไปสูการปรับเปลี่ยนนโยบาย การรักษา และการใหบริการสุขภาพ    

ท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

17. ความม่ันคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค 
1. ดานความม่ันคงและปญหาชายแดนใต 

1.1 เพ่ือหาแนวทางท่ีชัดเจนในการสรางความม่ันคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ียั่งยืน 
(Roadmap)  

1.2 เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีสอดคลองกับบริบทในพ้ืนท่ี รวมท้ังแนวทาง     
การสรางความม่ันคงทางดานอาชีพและการดํารงชีวิต 

1.3 เพ่ือทําวิจัยท่ีสามารถนําไปสูการผลิตและพัฒนาระบบนวัตกรรมดานความม่ันคง 
1.4 เพ่ือหากระบวนการท่ีเหมาะสมในการแกปญหาการใชความรุนแรงและลดความขัดแยง 
1.5 เพ่ือสรางความเขาใจในอัตลักษณทองถ่ิน และสรางความเขาใจในวัฒนธรรม 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต 
1.6 การศึกษาวิจัยท่ีเปนแนวทางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีจะนําไปสูการเจรจาในการแกไข

ปญหาความขัดแยงในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต 
2. ดานการตอตานการทุจริต 

2.1 เพ่ือใหเกิดประโยชนในการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทาง/มาตรการ/การจัดทําขอเสนอแนะ
ตางๆ เพ่ือการปองกัน ปราบปราม และเสริมสรางจิตสํานึกสุจริตและความมีคุณธรรม       
และการสรางระบบธรรมาภิบาลในสถาบัน/องคกรระดับตางๆ รวมถึงมีเครือขายขอมูล 

2.2 เพ่ือใหมีขอมูล ขาวสารและความรูท่ีทันเหตุการณเก่ียวกับรูปแบบ/กระบวนการ/ชองทาง  
และความเสี่ยงการทุจริตในระดับตางๆ เพ่ือใหมีโครงการ/งานวิจัย/กิจกรรมท่ีกอใหเกิด
ความรูและความเขาใจในการสรางสังคมสุจริตและธรรมาภิบาล ท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางสังคมได 

 
กรอบวิจัย 
1. ดานความม่ันคงและปญหาชายแดนใต  

1.1 วิเคราะหสถานการณการบริหารจัดการปญหาชายแดนใต เพ่ือใหขอเสนอเชิงนโยบายในการ
จัดการอยางยั่งยืน 

1.2 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือดํารงสภาพและ/หรือเพ่ิมประสิทธิภาพสิ่งอุปกรณทางทหาร ไดแก 
อาหาร ยุทโธปกรณในอัตราและนอกอัตรา พลังงาน กระสุน วัตถุระเบิด 

1.3 การพัฒนาตนแบบผลงานวิจัยทางทหารไปสูการผลิตเชิงอุตสาหกรรม หรือการใชประโยชน  
ในชุมชน 
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1.4 การพัฒนานวัตกรรมดานความม่ันคง รวมท้ังระบบท่ีนําไปสูการคุมครอง ดูแลคุณภาพ      
ของชีวิตประชาชน และบุคลากรดานความม่ันคง 

1.5 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเพ่ือยกระดับความเขาใจในพ้ืนฐานวัฒนธรรมและอัตลักษณ   
ท่ีนําไปสูการประชาสัมพันธในเชิงบวก เพ่ือเสริมสรางสันติภาพ และศักยภาพในการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายแดนใต 

1.6 การวิจัยเพ่ือเสริมสรางศักยภาพทางธุรกิจ และโอกาสท่ีจะเปนผูประกอบการและประกอบ
อาชีพท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินและวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 

1.7 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบกลไก กระบวนการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี       
3 จังหวัดชายแดนใต เพ่ือการพัฒนาความม่ันคง และสันติภาพอยางยั่งยืน 

2. ดานการตอตานการทุจริต  
2.1  การวิจัยการเสริมสรางจิตสํานึก คานิยมสุจริตและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต 

2.1.1  สรางความเขมแข็งใหกับประชาคมและเครือขายตอตานการทุจริต 
2.2 การวิจัยการพัฒนากลไก รูปแบบและกระบวนการในการตรวจสอบทรัพยสินเพ่ือการตอตาน

การทุจริต 
2.2.1  การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยมีแนวทางการวิจัย 

เชน 

− การศึกษาโครงสรางองคกร อํานาจหนาท่ีของสํานักงาน ป.ป.ช. ผลกระทบ
ทัศนคติจากภาคประชาคม และสภาพปญหาในมิติปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและการคุมครองสิทธิมนุษยชน ซ่ึง ผลงานวิจัยจะเปนการสงสริม/เพ่ิม
ประสิทธิภาพของสํานักงาน ป.ป.ช. 

− การทํา Network Study เพ่ือเปนการเชื่อมฐานขอมูลในการตรวจสอบ
ทรัพยสินเพ่ือการตอตานการทุจริต 

2.2.2  การศึกษาแนวทางการปฏิบัติของหนวยงานตางๆท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาคม ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีแนวทางการวิจัย เชน 

− การศึกษาเชิงนโยบายเก่ียวกับความเปนไปไดในการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษ 
สําหรับพิจารณาคดีทุจริต 

− การศึกษาจุดออนและชองโหวของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทุจริต       
ของนักการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ 

2.3  การวิจัยการพัฒนาระบบประสานงานและความรวมมือในการทํางานกับเครือขายทุกภาค 
สวนท้ังในประเทศและตางประเทศ 

2.3.1  การศึกษาวิจัยการประเมินประสิทธิภาพของระบบการแจงเบาะแส (Whistle 
Blowing System) โดยมีแนวทางการวิจัย เชน 

− การสรางความรวมมือกับองคการระหวางประเทศและประเทศอ่ืนในการ
ปองกัน ติดตาม และตรวจสอบการทุจริต  

− การทบทวนระบบท่ีมีอยูเดิมโดยการสุมและปกปดขอมูล เพ่ือตรวจสอบ
ระบบการปฏิบัติงานของระบบการแจงเบาะแส เชน การปกปดความลับ  
สวนบุคคลของผูแจงเบาะแส การคุมครองพยาน  

− การบริหารความเสี่ยงของระบบการแจงเบาะแส (whistle blowing 
system) และแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการแจงเบาะแส 
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(whistle blowing system) หรือเสนอวิธีทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทย 

2.4  การวิจัยการสรางองคความรูและนวัตกรรมในการปราบปรามการทุจริต/การปฏิบัติตาม/   
การบังคับใชและพัฒนากฎหมาย รวมถึงการติดตามคดีทุจริต 

2.4.1  การศึกษากฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวกับการติดตามทรัพยสินคืนเพ่ือการปฏิรูป
กฎหมายและกําหนดแนวทางในการอนุวัติการกฎหมายในประเทศ โดยมีแนว
ทางการวิจัย เชน การเปรียบเทียบกฎหมายปราบปรามการทุจริตและการติดตาม
ทรัพยสินคืนของประเทศตางๆ เพ่ือนําไปสูการพัฒนากฎหมายไทย 

2.4.2  การศึกษาการทุจริตท่ีเก่ียวของกับสัญญากับรัฐกรณีจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (turn 
key) 

2.4.3  การศึกษาการแสวงหาผลประโยชนจากการอนุญาตโดยใชอํานาจรัฐ 
 
ผลผลิต 
1. ดานความม่ันคงและปญหาชายแดนใต 

1.1 ไดแนวทางหรือรูปแบบในการสรางความม่ันคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ท่ียั่งยืน 
(Roadmap)  

1.2 ไดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีสอดคลองกับบริบทในพ้ืนท่ี  รวมท้ังแนวทางการสราง
ความม่ันคงทางดานอาชีพและการดํารงชีวิต 

1.3 ไดผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปสูการผลิตและพัฒนาระบบนวัตกรรมดานความม่ันคง 
1.4 ไดกระบวนการท่ีเหมาะสมในการแกปญหาการใชความรุนแรงและลดความขัดแยง 
1.5 ไดแนวทางหรือรูปแบบการสรางความเขาใจในอัตลักษณทองถ่ิน และสรางความเขาใจ        

ในวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
1.6 ไดแนวทางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีจะนําไปสูการเจรจาในการแกไขปญหา         

ความขัดแยงในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต 
2.  ดานการตอตานการทุจริต 

2.1 มีองคความรูท่ีชวยสนับสนุนการดําเนินการสรางความเขมแข็งใหกับประชาคมและเครือขาย
เพ่ือการตอตานการทุจริตท่ีสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการสราง
จิตสํานึกการตอตานการทุจริตและการปรับฐานความคิดในเรื่องประโยชนสาธารณะ 

2.2 สรางความเขมแข็งใหกับประชาคม และเครือขายมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตมากข้ึน 
2.3 มีฐานขอมูลบทบาทของเครือขายและผู เ ก่ียวของในการทํางานตอต านการทุจริต             

และมีแนวทาง/เครื่องมือการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของผูเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมความ
รวมมือและการระดมกําลังในการตอตานการทุจริต รวมท้ังบทบาทขององคกรเหลานี้ในการ
เปนภาคีของสํานักงาน ป.ป.ช. 

2.4 สรางความเขมแข็งใหแกประชาคมและเครือขายตอตานการทุจริต ผานการศึกษา ศาสนา  
และการประชาสัมพันธ 

2.5 สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและภาคประชาชนตอตานการทุจริตขององคกรชุมชน 
2.6 สรางคานิยมสุจริตและปลูกฝงใหเยาวชน 
2.7 มีแนวทางและวิธีการการจัดต้ังศาลชํานัญพิเศษ รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ

ยุติธรรมในดานนี้ 
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2.8 การฟองรองและดําเนินคดีท่ีเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันมีประสิทธิภาพรวดเร็วและการ
พิจารณาคดีท่ีทําโดยผูพิพากษาท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับคดีทุจริตคอรรัปชัน 

2.9 มีฐานขอมูลและองคความรูเก่ียวกับปจจัย/มูลเหตุ/ขอจํากัดในการทํางานของหนวยงานตางๆ 
ท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาคมท่ีเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต    
การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน เพ่ือเชื่อมโยงการทํางานรวมกับ ป.ป.ช. รวมถึงภารกิจ
สนับสนุนท่ีจําเปนตองไดรับการพัฒนาตลอดจนการมีแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรค 

2.10 มีขอมูลและองคความรูท่ีเก่ียวของกับจุดออนและชองโหวของกฎหมายท่ีเก่ียวกับการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน ท่ีจะนําไปสูการแกไขปญหาตางๆ 

2.11 มีแนวทางการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ 
2.12 องคความรูและรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการแจงเบาะแสและการเปนพยาน 
2.13 มีความรวมมือและประสานงานเครือขายเพ่ือหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
2.14 แนวทางการปกปองและคุมครองผู ท่ี เปดเผยขอมูล หรือใหเบาะแส เพ่ือความถูกตอง       

และเปนธรรมในการทําหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ หรือพลเมืองท่ีดีของประเทศ  
2.15 แนวทางและขอเสนอแนะของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
2.16 ขอมูลเก่ียวกับแนวคิด หลักการและกฎเกณฑของประเทศตางๆ ในการปราบปรามการทุจริต

และการติดตามทรัพยสินคืน 
2.17 บทวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของกฎหมายประเทศไทยซ่ึงทําใหไมสามารถดําเนินการ      

ไดอยางสมบูรณ เชน กฎหมายตางประเทศ 
2.18 ขอเสนอแนะท่ีเปนรูปธรรมในเรื่องการปรับปรุงแกไขกฎหมายตางๆ เพ่ือใหจัดการปญหา

ทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 
2.19 ความรูเรื่องชองทางการทุจริตคอรรัปชันท่ีเกิดจากสัญญาจางเหมาเบ็ดเสร็จกับรัฐ 
2.20 มาตรการ กลไก และขอเสนอแนวทางในการปรับปรุง แกไขกฎหมายหรือระเบียบเพ่ือการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในโครงการจางเหมาเบ็ดเสร็จ 
2.21 แนวคิดในการกําหนดความพรอมรับผิด (accountability) ของผูเก่ียวของในการใชอํานาจ 
2.22 รายงานสถานการณ และรูปแบบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของกระทรวงสําคัญ         

ท่ีเปดโอกาสใหมีการใชอํานาจของรัฐมนตรี/เจาหนาท่ีของรัฐในการออกใบอนุญาตตางๆ  
2.23 บทวิเคราะห เหตุผล/ความจําเปน ผลกระทบ และชองทางการทุจริตจากกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับท่ีมีลักษณะดังกลาว 
2.24 แนวทางการแกไขกฎหมายท่ีสามารถปดโอกาสและความเสี่ยงของการทุจริตและการพัฒนา

ระบบการแขงขันท่ีเปนธรรมขององคกรเอกชนและธรรมภิบาลของภาครัฐ 
2.25 มาตรการและแนวทางการปองกันการทุจริต หากยังมีความจําเปนท่ีตองใชกฎหมาย         

และขอบังคับท่ีใหอํานาจรัฐมนตรีในการอนุญาตคําขอตางๆ  
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18. ประชาคมอาเซียน 

“ประชาคมอาเซียน” มีเปาหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือเพ่ิมอํานาจตอรอง
และขีดความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในเวทีระดับโลก รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปญหา
ใหมๆ ในระดับโลกท่ีอาจสงผลกระทบตอภูมิภาคอาเซียน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การทําใหกลุมประเทศ
สมาชิกเปน “ครอบครัวเดียวกัน” ท่ีมีความแข็งแกรงและมีภูมิตานทานท่ีดี โดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพ
ความเปนอยู ท่ีดี ปลอดภัย และสามารถทํามาคาขายไดอยางสะดวกมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ประชาคมอาเซียน 
ประกอบดวย 3 ประชาคมยอยท่ีเปรียบเสมือนสามเสาหลักซ่ึงเก่ียวของสัมพันธกัน ไดแก 
1. ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน มุงใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติ มีระบบแกไข

ความขัดแยงระหวางกันไดดวยดี มีเสถียรภาพอยางรอบดาน มีกรอบความรวมมือเพ่ือรับมือกับภัยคุกคาม
ความม่ันคงท้ังรูปแบบเดิมและรูปแบบใหมๆ เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยและม่ันคง 

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุงใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอคาขายระหวางกัน อันจะทําใหภูมิภาคมีความเจริญม่ังค่ัง และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได 
เพ่ือความอยูดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน 

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพ่ือใหประชาชนแตละประเทศอาเซียนอยูรวมกันภายใตแนวคิด
สังคมท่ีเอ้ืออาทร มีสวัสดิการทางสังคมท่ีดี และมีความม่ันคงทางสังคม 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการคา การลงทุน และการดําเนินธุรกิจรวมกันระหวางผูประกอบการ

ทุกระดับในประเทศไทยกับผูประกอบการในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนพลัสในตลาดสินคา
และบริการของกลุมประเทศอาเซียนและอาเซียนพลัส รวมถึงในกลุมประเทศโลกมุสลิมดวย 

2. เพ่ือศึกษากฎหมาย/ กฎระเบียบ / ขอตกลง/ มาตรฐานตางๆ ระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับไทย      
และประเทศอ่ืนในอาเซียนและอาเซียนพลัส 

3. เพ่ือศึกษาการปรับโครงสรางการผลิตสินคาและบริการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนในการเลือกใช
ทรัพยากรและการบริหารจัดการ เพ่ือนําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขันท่ีดีข้ึน 

4. เพ่ือศึกษาปจจัยทางดานสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีเอ้ือตอความรวมมือกันระหวางประเทศไทย      
กับกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนพลัส 

5. เพ่ือศึกษาปจจัยทางการเมืองและความม่ันคงท่ีเอ้ือตอการอยูรวมกันอยางสันติระหวางประเทศไทย      
กับกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
กรอบวิจัย 
1.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการคา การลงทุน และการดําเนินธุรกิจรวมกันระหวาง

ผูประกอบการทุกระดับในประเทศไทยกับ ผูประกอบการในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน             
และอาเซียนพลัสในตลาดสินคาและบริการของกลุมประเทศอาเซียนและอาเซียนพลัส รวมถึงในกลุม
ประเทศโลกมุสลิมดวย โดยครอบคลุมประเด็นตางๆ เชน  

1.1  สินคากลุมอาหารและผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑ ท่ีไม ใชอาหาร (food and non-food 
products) ท้ังนี้รวมถึงผลิตภัณฑท่ีถูกตองตามหลักชะรีอะฮ และผลิตภัณฑฮาลาล 

1.2  ลูทางการสนับสนุนการคาและการลงทุนของผูประกอบการ SMEs  
1.3  ลูทางการสนับสนุนสินคาแชมเปยนเดน (champion products) ของประเทศไทยซ่ึงเปนท่ีชื่น

ชอบและตองการของนักทองเท่ียว 
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2. การวิจัยเพ่ือศึกษากฎหมาย/กฎระเบียบ/ขอตกลง/มาตรฐานตางๆ ระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับไทย
และประเทศอ่ืนในอาเซียนและอาเซียนพลัส โดยครอบคลุมประเด็นตางๆ เชน 

2.1  การสรางความเขาใจและใชประโยชนจากขอตกลงมาตรฐานรวมของอาเซียน (Mutual 
Recognition Arrangements: MRAs) 

2.2  การสรางความเขาใจและใชประโยชนจากขอตกลง Indonesia - Malaysia - Thailand 
Growth Triangle (IMT-GT) และ Greater Mekong Sub-region (GMS)  

2.3  มาตรฐานสินคาตางๆ และมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษี (Non-Tariff Barriers : 
NTBs) ท่ีเปนอุปสรรคตอการคาในอาเซียน 

3. การวิจัยเพ่ือศึกษาการปรับโครงสรางการผลิตสินคาและบริการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนในการ
เลือกใชทรัพยากรและการบริหารจัดการ เพ่ือนําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขันท่ีดีข้ึน  
โดยครอบคลุมประเด็นตางๆ เชน 

3.1  lean production เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
3.2  การปรับกระบวนการผลิตโดยใชระบบเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน 
3.3  การเพ่ิมมูลคาในการใชทรัพยากร 

4. การวิจัยเพ่ือศึกษาปจจัยทางดานสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีเอ้ือตอความรวมมือกันระหวาง
ประเทศไทยกับกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนพลัส โดยครอบคลุมประเด็นตางๆ เชน 

4.1  การศึกษาวิจัยแนวทางในการอยูรวมกันระหวางประชากรพหุวัฒนธรรม 
4.2  การปฎิสัมพันธในเชิงศาสนาท้ังภายในศาสนาเดียวกันและตางศาสนา 
4.3  ชีวิตและผลงานของผูนําทางความคิด ทางสังคม และทางวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลตอวิถีชีวิต   

ของประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน 
5. การวิจัยเพ่ือศึกษาปจจัยทางการเมืองและความม่ันคงท่ีเอ้ือตอการอยูรวมกันอยางสันติระหวาง

ประเทศไทยกับกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน โดยครอบคลุมประเด็นตางๆ เชน 
5.1  ผูนําทางการเมือง ท่ีมีอิทธิพลตอการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคอาเซียน  
5.2  การรวบรวมความรูเก่ียวกับปญหาความขัดแยงในอาเซียนเพ่ือใหการศึกษาแกสังคมไทย 
5.3  การศึกษาประชาธิปไตยในบริบทของอาเซียน 

 
ผลผลิต 
1. ตนแบบสินคาและบริการท่ีจะไปสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑกลุมอาหารและผลิตภัณฑท่ีไมใช

อาหาร เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการคา/ การลงทุนในสินคาและบริการท่ีผลิตโดยผูประกอบการไทยในกลุม
ประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนพลัส รวมถึงในกลุมประเทศโลกมุสลิม 

2. แนวทางท่ีเก่ียวของดานกฎหมาย /กฎระเบียบ /ขอตกลงตางๆ ระหวางประเทศไทยกับกลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียนและอาเซียนพลัส  

3. ตนแบบการผลิตสินคาและบริการท่ีลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมมูลคาการใชทรัพยากรตางๆ เพ่ือเพ่ิม
โอกาสการแขงขันของไทยในตลาดกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนพลัส 

4. ปญหาและปจจัยตางๆ ทางดานสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีเอ้ือตอความรวมมือกันระหวางประเทศ
ไทยกับกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนพลัส 

5. ปญหาและปจจัยตางๆ ทางดานการเมืองและความม่ันคง ท่ีเอ้ือตอความรวมมือกันและการอยูรวมกัน
อยางสันติระหวางประเทศไทยกับกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนพลัส 
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19. การบริหารจัดการการทองเท่ียว 

วัตถุประสงค 
1. งานวิจัยท่ีนําไปสูการจัดการการทองเท่ียว และกิจกรรมการทองเท่ียว เพ่ือยกระดับคุณคาและสราง

มูลคาเพ่ิมจากฐานอัตลักษณและทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
2. งานวิจัยท่ีนําไปสูการพัฒนาสินคา บริการ และกลยุทธการตลาดสําหรับนักทองเท่ียวคุณภาพสูง ไดแก จีน 

รัสเซีย ญี่ปุน เกาหลี อินเดีย อินโดนีเซีย และตะวันออกกลาง  
3. งานวิจัยท่ีนําไปสูการพัฒนาศักยภาพทางการทองเท่ียวในสาขาท่ีสรางรายไดสูงใหกับประเทศ ไดแก             

การทองเท่ียวเรือสําราญ (Cruise Tourism) การทองเท่ียวเรือยอรช (Yacht Tourism) การทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ (Spa, Wellness, Medical Tourism) การทองเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) การทองเท่ียว
เพ่ือใชจายสินคา (Shopping Tourism) การทองเท่ียวฮาลาล (Halal Tourism) และการทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติ (Nature Tourism) 

4. งานวิจัยท่ีนําไปสูการดําเนินกลยุทธการตลาดแบบจิตวิญญาณ (การตลาด 3.0) ในสินคาการทองเท่ียว          
เชิงวัฒนธรรมเพ่ือกระตุนการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียว 

5. งานวิจัยท่ีนําไปสูการบูรณาการพ้ืนท่ีทองเท่ียวหลักเพ่ือกระจายโอกาสทางการทองเท่ียวและสราง 
การพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

6. งานวิจัยท่ีนําไปสูการจัดการการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการท่ีไดมาตรฐานในประเด็นตางๆ  
อาทิ การจัดการระบบความปลอดภัย แรงงาน และมัคคุเทศก 

7. งานวิจัยท่ีนําไปสูการพัฒนาเมืองทองเท่ียวหลัก เชน เชียงใหม ภูเก็ต สมุย พัทยา เปนตน ภายใต          
ขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี 
 

กรอบวิจัย 
1. กรอบการวิจัยเพ่ือพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว และกิจกรรมการทองเท่ียว ท่ีวางอยูบนฐานอัตลักษณ

และวัฒนธรรมของทองถ่ิน ท่ีนําไปสูการจัดการการทองเท่ียวเพ่ือยกระดับคุณคาและสรางมูลคาเพ่ิม 
2. กรอบการวิจัยเพ่ือพัฒนาสินคาและบริการเพ่ือกําหนดกลยุทธการตลาดสําหรับนักทองเท่ียวคุณภาพสูง 

ไดแก จีน รัสเซีย ญี่ปุน เกาหลี อินเดีย อินโดนีเซีย และตะวันออกกลาง 
3. กรอบการวิจัยเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวตามความสนใจพิเศษของนักทองเท่ียวเฉพาะกลุม ไดแก         

การทองเท่ียวเรือสําราญ (Cruise Tourism) การทองเท่ียวเรือยอรช (Yacht Tourism) การทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ (Spa, Wellness, Medical Tourism) การทองเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) การทองเท่ียว
เพ่ือใชจายสินคา (Shopping Tourism) การทองเท่ียวฮาลาล (Halal Tourism) และการทองเท่ียว     
ทางธรรมชาติ (Nature Tourism) 

4. กรอบการวิจัยเพ่ือคนหาแนวทางการสรางสังคมสรางสรรค (Creative Society) ผานการทองเท่ียว      
และแนวทางการดําเนินกลยุทธการตลาดแบบจิตวิญญาณ (การตลาด 3.0) ในสินคาการทองเท่ียวเชิง
วฒันธรรม โดยบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการกระตุนการตัดสินใจเดินทาง
ทองเท่ียว 

5. กรอบการวิจัยเพ่ือบูรณาการพ้ืนท่ีทองเท่ียวหลักเพ่ือกระจายโอกาสทางการทองเท่ียวและสรางการ
พัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดยเนนการเชื่อมโยงเสนทางทองเท่ียวใหม สินคาทางการทองเท่ียวใหม   
และการสนับสนุนเก้ือกูลกันเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวรวมกัน 

6. กรอบการวิจัยเพ่ือยกระดับการจัดการการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการใหไดมาตรฐาน อาทิ   
การจัดการระบบความปลอดภัย แรงงาน และมัคคุเทศก   
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7. กรอบการวิจัยขีดความสามารถในการรองรับการทองเท่ียวของเมืองทองเท่ียวหลัก เชน เชียงใหม ภูเก็ต 
สมุย พัทยา เปนตน 

ขอบเขตและระเบียบวิธีวิจัย  
การวิจัยตองเปนการวิจัยรวมสาขาท่ีเปนแผนงานวิจัย และบูรณาการกับศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยเนน

วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน ท้ังหนวยงานผูใหทุน ผูใชประโยชนจากงานวิจัย         
และนักวิจัย หรือเปนงานวิจัยท่ีตอยอดและขยายผลจากแผนงานวิจัยมุงเปาดานการบริหารจัดการ             
การทองเท่ียวในป 2556 – 2558 ซ่ึงมีผลกระทบตอการพัฒนาการทองเท่ียวไทยอยางชัดเจน 
ขอบเขตดานพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุน (Area-Based) 

เนนใหการสนับสนุนทุนวิจัยและดําเนินการวิจัยในพ้ืนท่ีทองเท่ียวหลัก ไดแก 
1. เขตพัฒนาการทองเท่ียวใน 5 กลุมจังหวัด ประกอบดวย 

1.1 กลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา ภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน        
และพะเยา 

1.2 กลุมทองเท่ียวอารธรรมอีสานใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก นครราชสีมา บุรีรัมย 
สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

1.3 กลุมทองเท่ียวแอคทีฟ บีช ภาคตะวันออก (ฝงทะเลตะวันออก) ไดแก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด 

1.4 กลุมทองเท่ียวรอยัลโคสต (ฝงทะเลตะวันตก) ไดแก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร        
และระนอง 

1.5 กลุมทองเท่ียวอันดามัน ภาคใต ไดแก กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล 
2. พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการทองเท่ียวสูง ประกอบดวย 1) พัทยา 2) นาน 3) เกาะสมุย เกาะพะงัน      

และเกาะเตา และ 4) กรุงเทพมหานคร 
3. พ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนใต ไดแก สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส 
 
ผลผลิต  
1. การวิจัยเพ่ือการจัดการการทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียว เพ่ือยกระดับคุณคาและสรางมูลคาเพ่ิม

จากฐานอัตลักษณและทรัพยากรทางวัฒนธรรม อยางนอย 5 เรื่อง 
2. การวิจัยเพ่ือพัฒนาสินคา บริการ และกลยุทธการตลาดสําหรับนักทองเท่ียวคุณภาพสูง อยางนอย 2 เรื่อง 
3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการทองเท่ียวในสาขาท่ีสรางรายไดสูงใหกับประเทศ อยางนอย 2 เรื่อง 
4. การวิจัยเพ่ือการบูรณาการพ้ืนท่ีทองเท่ียวหลักเพ่ือกระจายโอกาสทางการทองเท่ียวและสรางการ

พัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน อยางนอย 2 เรื่อง 
5. การวิจัยเพ่ือยกระดับการจัดการการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการใหไดมาตรฐาน อยางนอย       

2 เรื่อง 
6. การวิจัยเพ่ือพัฒนาเมืองทองเท่ียวหลัก เชน เชียงใหม ภูเก็ต สมุย พัทยา เปนตน ภายใตขีดความสามารถ

ในการรองรับของพ้ืนท่ี อยางนอย 2 เรื่อง 
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20. มนุษยศาสตร 

วัตถุประสงค 
1. สรางความรูดานมนุษยศาสตรท่ีนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
2. สรางความรูดานมนุษยศาสตรท่ีเสริมสรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองท่ีดี 
3. สรางความรูจากการสรางสรรคงานศิลปกรรมท่ียกระดับคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 
กรอบวิจัย 
1. มนุษยศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน 

การศึกษาประวัติศาสตร วรรณกรรม ศิลปกรรม ภาษา ปรัชญา ความเชื่อ หลักธรรมในศาสนาและคติชน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน 
2. มนุษยศาสตรเพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองดี 

การศึกษาประวัติศาสตร วรรณกรรม ศิลปกรรม ภาษา ปรัชญา ความเชื่อ หลักธรรมในศาสนาและคติชน 
เพ่ือเพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองดี 
3. การสรางสรรคศิลปกรรมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน 

การสรางสรรคศิลปกรรมเชิงวิชาการ เพ่ือสรางองคความรูและสุนทรียรส เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน  
 
ผลผลิต 
1. องคความรูและ/หรือผลผลิตท่ีเปนรูปแบบจากการศึกษากระบวนการดานมนุษยศาสตร ท่ีจะนําไปสู   

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
2. องคความรูและ/หรือผลผลิตท่ีเปนรูปแบบจากการศึกษากระบวนการดานมนุษยศาสตร ท่ีจะนําไปสู   

การสรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองท่ีดี 
3. องคความรูและผลงานสรางสรรคท่ีเนื่องเก่ียวกับการสรางสรรคทางศิลปกรรมแขนงตางๆ 
 

21. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 

วัตถุประสงค 
๑.  เพ่ือสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดท่ีมีมาตรฐานทางจิตพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม        

และลักษณะของสถานการณดานจริยธรรม ดานความปลอดภัยและสันติสุข ดานประชาธิปไตย          
ดานครอบครัว และลักษณะการดํารงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใชในการวิจัย คัดเลือก      
และประเมินบุคคล 

๒.  เพ่ือสรางองคความรูเก่ียวกับสาเหตุและผลของจิตและพฤติกรรม จริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข 
การศึกษาจุดกําเนิดของจิตและพฤติกรรมประชาธิปไตย ในครอบครัว โรงเรียน องคการ ชุมชนและสังคม 
รวมท้ังองคความรูเก่ียวกับสาเหตุและผลของพฤติกรรมครอบครัวไทย และการดํารงชีพตามหลัก        
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.  เพ่ือสรางและประเมินผลการใชชุดฝกอบรมพัฒนาการเรียนการสอน และสรางบรรยากาศทางสังคม      
ในครอบครัว โรงเรียน องคการ ศาสนา ชุมชน และสังคม ทางดานคุณธรรมจริยธรรม ความปลอดภัย   
และสันติสุข การปองกันบรรเทาภัยธรรมชาติและการปองกันและรับมือกับภัยภิบัติ  ทางดาน
ประชาธิปไตย และการดํารงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๔.  เพ่ือสรางและประเมินหลักสูตร ตนแบบแนวทางปฏิบัติกิจกรรมและหรือชุดฝกอบรมพัฒนา และคูมือ
ปฏิบัติ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว การพัฒนาศักยภาพและทักษะใหแกพอแม ครู อาจารย 
บุคลากร และผูปฏิบัติงานดานครอบครัว 

 
กรอบวิจัย 
๑.  การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “จริยธรรม” 

๑.1  การวิจัยเพ่ือสรางเครื่องมือวัด และดัชนีทางจิต ดัชนีพฤติกรรม และ/หรือ ดัชนีทางสังคมตางๆ 
ท่ีมีมาตรฐานสูง เพ่ือใชในงานวิจัยและงานพัฒนาจริยธรรม 

๑.2  การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูในมิติตางๆ ไดแก 
๑.2.๑  จริยธรรม และพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคลในแตละชวงวยั 
๑.2.๒  จริยธรรมในครอบครัว องคการ และในสงัคม  
๑.2.๓  จริยธรรมเก่ียวกับการทํางานในกลุมสาขาอาชีพตางๆ 

1.3  การวิจัยเพ่ือสรางหลักสูตร เครื่องมือ กระบวนการการขัดเกลาทางสังคมแกประชาชนไทย   
ในทุกชวงวัยเพ่ือเสริมสรางวินัยตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

1.4  การวิจัยการสื่อสารสาธารณะเพ่ือเสริมสรางวินัยในทุกชวงวัยของประชากรไทย 
๒.  การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ความปลอดภัยและสันติสุข” 

2.1  การวิจัยเพ่ือสรางเครื่องมือวัดและดัชนีท่ีมีมาตรฐานสูงทางดานพฤติกรรมศาสตรสําหรับใช   
ในงานวิจัยและงานพัฒนาเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินและความสงบสุข
ของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะประเด็นความม่ันคงในเขตพ้ืนท่ีชายแดน การดําเนินชีวิต   
บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามวิถีอาเซียน 

2.2  การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูเก่ียวกับ 
2.2.1  ความปลอดภัยในภาวะวิกฤต เชน ภาวะสูญเสียสิ่งท่ีรักหรือผิดหวัง การประสบ

ภัยพิบัติตางๆ 
2.2.2  การอยูรวมกันอยางสันติสุขและการแกปญหาอยางสันติวิธี 

2.3  การวิจัยเพ่ือสรางหลักสูตรตนแบบกิจกรรม  ตนแบบชุดฝกอบรมพัฒนาและคูมือการปฏิบัติ
เพ่ือเสริมสรางความปลอดภัยแกตนเองและสังคมในประชาชนไทยท่ีเปนกลุมเปาหมายตางๆ 
เชน กรณีเผชิญภัยพิบัติทุกรูปแบบ การขับข่ีอยางปลอดภัยของวัยรุนและวัยอ่ืนๆ การบริโภค
อยางปลอดภัย การคบเพ่ือนอยางปลอดภัย การหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทและ/หรือการใช
ความรุนแรงและสามารถแกปญหาดวยสันติวิธี รวมถึงการสรางชุมชนตนแบบในการดําเนิน
ชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามวิถีอาเซียน ท้ังเขตชุมชนเมือง กลุมพาณิชย   
และบริการ กลุมอุตสาหกรรม ชุมชนชนบท และชุมชนชาวประมง 

2.4  การวิจัยเพ่ือประเมินประสิทธิผลของโครงการพัฒนาบุคลากรและสภาวะเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย
ทางดานตางๆ และ/หรือโครงการสรางความม่ันคงและสงบสุขในกลุมคนประเภทตางๆ           
ในสถานการณตางๆ 

๓.  การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ประชาธิปไตย” 
3.1  การวิจัยเพ่ือสรางเครื่องมือวัดและดัชนีท่ีมีมาตรฐานสูงเพ่ือใชในการวิจัยและในโครงการท่ี

เก่ียวของกับการพัฒนาความเปนประชาธิปไตยในระดับบุคคลและกลุมคน เชน ประชาธิปไตย
ในครอบครัว ในชั้นเรียนและโรงเรียน ในองคการ และประชาธิปไตยในชุมชนและสังคม 

3.2  การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูเก่ียวกับ 
3.2.1  จิตพฤติกรรมประชาธิปไตยในแตละชวงชีวิต 
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3.2.2  จิตพฤติกรรมการเปนพลเมืองท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
3.2.3  จิตพฤติกรรมการนําเอาหลักการประชาธิปไตยมาใชในชีวิตประจําวัน 
3.2.4  จิตพฤติกรรมประชาธิปไตยในแตละสถาบันทางสังคมและการนําไปใช 

3.3  การวิจัยเพ่ือสรางหลักสูตรตนแบบ กิจกรรมตนแบบ ชุดฝกอบรมพัฒนาและคูมือการปฏิบัต ิ 
ในการพัฒนาความเปนประชาธิปไตยตั้ งแตวัยเด็ก การมีสวนรวมในการตรวจสอบ           
และปองกันแกไขการทุจริต คอรรัปชั่น และประพฤติมิชอบในระดับตางๆ รวมถึงการใชสิทธิ
และเสรีภาพท่ีเหมาะสม อาทิ การใชสิทธิเลือกตั้ง การแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวม      
ในกระบวนการพัฒนาชมุชน และการเมืองในระดับฐานราก 

3.4  การวิจัยเพ่ือประเมินผลโครงการพัฒนาจิตพฤติกรรมประชาธิปไตย พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาประชาสังคมประชาธิปไตยเพ่ือการปรับปรุงโครงการใหเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ 

๔.  การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ครอบครัว” 
4.1  การวิจัยเพ่ือสรางเครื่องมือวัด และดัชนี ท่ีมีมาตรฐานสูง เพ่ือใชในการวิจัยและในโครงการ   

ท่ีเก่ียวของกับจิตพฤติกรรมครอบครัว 
4.2  การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูดานตางๆ คือ 

4.2.1  พฤติกรรมของครอบครัวไทย 
4.2.2  เหตุและผลของพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลในครอบครัว 
4.2.3 การสงเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงคของคนในครอบครัว 

4.3  การวิจัยเพ่ือสรางหลักสูตร ตนแบบกิจกรรม ตนแบบชุดฝกอบรมพัฒนา และคูมือการปฏิบัติ
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และพัฒนาจิตพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว 
โดยเฉพาะกรณีครอบครัวพอแมเลี้ยงเด่ียวของสตรีเยาวชนท่ีขาดความพรอมในการตั้งครรภ
และมีบุตร และครอบครัวท่ีมีภาวะพ่ึงพิง เชน ครอบครัวท่ีผูสูงอายุและเด็กตองดูแลกันและ
กัน ครอบครัวท่ีตองดูแลผูปวยท่ีมีอาการทางจิต พฤติกรรม และ/หรือ สติปญญา ครอบครัว  
ท่ีมีสมาชิกออกมาเรรอนขอทานเปนอาชีพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและทักษะใหกับ
บุคลากรและผูปฏิบัติงานดานครอบครัว  

4.4  การวิจัยเพ่ือประเมินผลโครงการพัฒนาจติพฤติกรรมของบุคคลในครอบครวั 
๕.  การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “การดํารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

5.1  การวิจัยเพ่ือสรางเครื่องมือวัด และดัชนีทางจิต ดัชนีพฤติกรรม และหรือ ดัชนีทางสังคมตางๆ 
ท่ีมีมาตรฐานสูง เพ่ือใชในงานวิจัยและงานพัฒนา 

5.2  การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูเก่ียวกับ 
5.2.1  จิตพฤติกรรมในการดํารงชีวิตของคนไทยทุกชวงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
5.2.2  แรงจูงใจในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2.3  การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในแตละชวงวัย 

5.3  การวิจัยเพ่ือสรางหลักสูตร ตนแบบกิจกรรม ตนแบบชุดฝกอบรมพัฒนา และคูมือการปฏิบัติ
ในการพัฒนาบุคคลและชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพสูง เพ่ือพัฒนาจิตพฤติกรรมการดํารงชีพตาม
หลักปรัชญาของเเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะในกลุมเด็ก วัยรุน วัยทํางานชวงตน กลุมสาขา
อาชีพ แรงงานนอกระบบ รวมถึงกลุมบุคคลไรท่ีพ่ึง เรรอนขอทาน 

5.4  การวิจัยเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร ตนแบบกิจกรรม ตนแบบชุดฝกอบรมพัฒนา 
และคูมือการปฏิบัติในการพัฒนาจิตพฤติกรรมการดํารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ผลผลิต 
1. ไดเครื่องมือวัดท่ีมีมาตรฐานสูง เพ่ือใชวัดจิตพฤติกรรมของบุคคล ในดานจริยธรรม ความปลอดภัย      

และสันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และการดํารงชีพตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง         
และลักษณะของสถานการณในครอบครัว หัองเรียน โรงเรียน องคการ ชุมชนและสังคม เพ่ือใชจําแนก 
และหรือใชประเมินเพ่ือการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมของบุคคล ในดานจริยธรรม ความปลอดภัย  
และสันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และการดํารงชีพตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ไดองคความรูใหมเก่ียวกับการตอบคําถามสําคัญวา จะตองพัฒนาจิตพฤติกรรมท่ีสาเหตุอะไรบาง และมี
วิธีการพัฒนาสาเหตุแตละประการอยางมีประสิทธิผลสูงอยางไรบาง เพ่ือใชในการพัฒนาจิตพฤติกรรมของ
บุคคลในดานจริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และการดํารงชีพตามหลัก
ปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีหลักวิชาการข้ันสูง เหมาะสมท่ีจะใชในการพัฒนาคนและสังคมไทย 

3. ไดชุดฝกอบรม หลักสูตร วิชา วิธีปฏิบัติ รูปแบบการดําเนินการ เพ่ือใชในการฝกอบรมพัฒนาจิตพฤติกรรม
ของบุคคลในองคการท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาจิตพฤติกรรมของบุคคลใน
ดานจริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และการดํารงชีพตามหลักปรัชญา
ชองเศรษฐกิจพอเพียงตอไป 

 
ท้ังนี้มีขอกําหนดแนวทางการพิจารณาขอเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยท่ีมี
ลักษณะดังตอไปนี้กอนเปนอันดับแรก 
1. ประเภทการวิจัย (research type) เปนการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม หรือการวิจัยเพ่ือการพัฒนา

จิตพฤติกรรมแบบบูรณาการองคความรูทางวิชาการ ดานพฤติกรรมศาสตร สังคมศาสตร การศึกษา 
จิตวิทยา และสังคมวิทยา มีการประมวลเอกสารท่ีทันสมัยมีมาตรฐาน นําไปกําหนดสมมุติฐานวิจัยท่ีมีตัว
แปรมากกวาสองตัว และมีนิยามปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัยชัดเจน ท้ังนี้อาจเปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
หรือการวิจัยผสมวิธี (mixed-method research) แบบการวิจัยเชิงปริมาณท่ีเสริมดวยการวิจัยเชิง
คุณภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนมากข้ึน ท้ังนี้ควรมีการบูรณาการทีมนักวิจัยจากภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการ
วิจัยดวย  

ท้ังนี้หากขอเสนอการวิจัยเปนประเภทการวิจัยเพ่ือการพัฒนา ในการเสนอแผนงานหรือโครงการวิจัย 
อาจเสนอเปนการวิจัยในป ท่ี  1 และเสนอเปนการพัฒนาในปตอไป แตการอนุ มัติแผนงานหรือ
โครงการวิจัยในปตอไปข้ึนอยูกับผลการวิจัยในปท่ี 1 

2. รูปแบบการวิจัย (research approach) เปนแบบการวิจัยความสัมพันธเปรียบเทียบท่ีมีการควบคุมให
ตอบคําถามวิจัยไดอยางมีความตรงสูง หรือแบบการวิจัยเชิงทดลองท่ีมีกลุมควบคุมและกลุมเปรียบเทียบ 
โดยมีตัวแปรจัดกระทําตั้งแต 2 ตัวแปรข้ึนไป หรือแบบการวิจัยความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีมีปจจัยเชิงเหตุ
หลายดาน และมีตัวแปรประเภทสงผานหรือตัวแปรสื่อ (mediating variables) และ/หรือ ตัวแปรกํากับ 
(moderating variables) ท่ีครอบคลุมตามทฤษฎี  

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

3.1  ดานการออกแบบการเลือกตัวอยางวิจัย ตองมีขนาดใหญแตไมใหญมากจนทําใหเกิดปญหา
การมีนัยสําคัญทางสถิติ (statistical significance) แตขาดนัยสําคัญทางปฏิบัติ (practical 
significance) และตัวอยางควรไดมาโดยการสุม รวมท้ังมีการจัดตัวอยางเขากลุมแบบสุม 
(random assignment) ในการวิจัยเชิงทดลอง   
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3.2  ดานการออกแบบตัวแปรจัดกระทํา ตองสรางเทคโนโลยีใหมเพ่ือการพัฒนา อันมีผลการวิจัย
รองรับสนับสนุนวาเปนประโยชนกับประชากรกลุมเปาหมายในการวิจัย และการออกแบบ
การสรางเครื่องมือ ตองมีการสรางเครื่องมือวัดใหมหลายชุด และมีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน
การวัดทางจิตมิติ  

3.3  ดานการรวบรวมขอมูล มีการรวบรวมขอมูลเชิงประจักษ ท่ีมีวิธีการดําเนินงานชัดเจนใหได
ขอมูลท่ีมีคุณภาพ และ  

3.4  ดานการวิเคราะหขอมูล ตองมีการตรวจสอบขอมูลวาไมผิดขอตกลงเบื้องตนของสถิติวิเคราะห 
ใชสถิติวิเคราะหข้ันสูงมากกวาหนึ่งวิธี ท่ีสามารถใหผลสรุปตามวัตถุประสงคการววิจัยไดอยาง
ชัดเจน และมีการตีความผลการวิเคราะหขอมูลไดถูกตอง  

4. ผลการวิจัย (research results) ไดผลการวิจัย ท่ีเปนประโยชน ท้ังดานการเพ่ิมองคความรู ใหม         
ทางวิชาการ และทางปฏิบัติท่ีประยุกตไดจริง และ/หรือมีผลการวิจัยท่ีนําไปสูการปรับปรุงแนวคิดทฤษฎี
อันนําไปสูการปฏิบัติแนวใหม โดยอาจนําเสนอผลการวิจัยเพ่ือรับการพิจารณาตรวจสอบจากผูใช
ประโยชนจากงานวิจัยและพัฒนา 

 

22. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางกลไกในการดํ าเนินงานของหนวยงานท่ี เก่ียวของในการจัดการอุทกภัยและภัยแลง                

ท้ังระดับประเทศ ระดับลุมแมน้ําและระดับพ้ืนท่ีใหเปนเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือลดปญหาน้ําเนาเสีย อุทกภัย และการขาดแคลนน้ําในทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขตการวิจัย 

− โจทยเชิงพ้ืนท่ีบริเวณลุมน้ําชีบน  และลุมน้ําสาขายอย 

− แบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM) ขนาดความละเอียดจุดภาพ 
5 เมตร  

− ถาเปนงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีจะตองนําเสนอผลของการวิจัยในรูปแบบของแผนท่ีเชิงตัวเลข  
(Digital map) ของกรมแผนท่ีทหาร มาตราสวน 1 : 50,000  

 
กรอบวิจัย 
1. การวิจัยพ้ืนฐานและตนน้ํา 

1.1 การศึกษาวิจัยดานชลศาสตร (วิจัยศาสตรดานการไหลของน้ํา การระบายน้ํา การควบคุมน้ํา 
การวัดความเร็วของกระแสน้ํา การวัดปริมาณน้ํา และคุณสมบัติของการไหล เปนตน) 

1.2 อุทกวิทยา (วิจัยดานการเกิด การเคลื่อนท่ี การหมุนเวียนและการแผกระจายของน้ําบนผิวดิน
และใตดิน การเกิดน้ําทา การซึมลงดินของน้ํา ชั้นหินอุมน้ํา รวมถึงคุณสมบัติน้ําทางฟสิกส 
และเคมี) 

1.3 อุตุนิยมวิทยา (วิจัยดานพยากรณอากาศ กระบวนการของสภาพอากาศ ปริมาณน้ําฝน เปนตน) 
1.4 น้ําใตดิน (วิจัยดานน้ําในชั้นดินตางๆ ) 
1.5 เทคโนโลยีใหม/เครื่องมือ (อุปกรณเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตอบสนองความ

ตองการใชไดทุกดาน) 
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1.6 แผนท่ีเสนชั้นความสูง ท่ีมีนัยสําคัญ หรือ ความละเอียด ซ่ึงสามารถตอบสนอง การจัดการ 
น้ําทวม น้ําหลาก และ ระบบระบายน้ํา ในทุกภูมิภาคของประเทศ 

1.7 สารบบแหลงน้ําของประเทศ แหลงกําเนิด  ปริมาณ  และคุณคาของแหลงน้ํานั้นๆ ฯลฯ 
1.8 การศึกษาและประเมินปริมาณน้ําทาท่ีไหลเขาอางเก็บน้ําตางๆ ในลุมน้ําชีตอนบน เชน       

อางเก็บน้ําหวยหลวง เข่ือนอุบลรัตน และอางเก็บน้ําตางๆ ในลุมน้ํายอย 
2. การบริหารความเส่ียงจากน้ํา 

2.1 การวิจัยในการแกไขปญหาขาดแคลนน้ํา 
2.1.1 รูปแบบ และการพัฒนาแหลงน้ําท่ีเหมาะสม 
2.1.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายน้ําใหแกพ้ืนท่ีท่ียังขาดแคลนน้ํา 
2.1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําเพ่ือการปลูกขาว 
2.1.4 การจัดลําดับความสําคัญและปริมาณการจัดสรรน้ําในฤดูแลง 
2.1.5 การจัดรูปแบบและชนิดพืชท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ 
2.1.6 การพัฒนาระบบการนําน้ํากลับมาใชใหมไดหลายครั้ง 

2.2 การวิจัยการแกไขปญหาอุทกภัย 
2.2.1 การปองกันและฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีตนน้ําใหคงสภาพนิเวศสมบูรณ 
2.2.2 การพัฒนาพ้ืนท่ีรับน้ําทวม (แกมลิง) เพ่ือปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลัก 
2.2.3 การปองกันและการจัดการพ้ืนท่ีท่ีถูกน้ํากัดเซาะตลิ่ง 
2.2.4 การปรับปรุงรปูแบบการเกษตรและการใชพ้ืนท่ีเกษตรรับน้ํานอง 
2.2.5 การพัฒนาเครื่องมือ การตรวจวัดและการเตือนภัยน้ําทวมและดินถลม 
2.2.6 การพัฒนาวิธีการบริหารความเสี่ยงภัยจากน้ําทวม 
2.2.7 การวิเคราะหผลดี – ผลเสีย จากสภาวะน้ําทวม เพ่ือนําไปสูการจัดการอยางยั่งยืน 

2.3 การวิจัยการแกไขปญหาดานคุณภาพน้ํา 
2.3.1 การฟนฟูคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําวิกฤติและเรงดวน ประกอบดวย 

− การจัดการน้ําเสียชุมชน 

− การจัดการน้ําเสียการเกษตร 

− การจัดการน้ําเสียอุตสาหกรรม 

− อิทธิพลของกากตะกอนออยตอการปรับปรุงดินเค็มและผลผลิตขาว 

− การศึกษาผลดี-ผลเสียของกรณีน้ําเค็มรุกคืบ 
2.3.2 การกํากับและควบคุมการระบายของเสียและน้ําเสียจากแหลงกําเนิดโดยการ

บังคับใชกฎหมาย   
2.4 การวิจัยการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงและการสรางแนวปองกัน โดยการใชธรรมชาต ิ 

การแกไขปญหาการกัดเซาะแบบไมใชโครงสราง การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยใช
โครงสรางทางวิศวกรรม การใชมาตรการควบคุมทางกฎหมาย และการใชประโยชนท่ีดิน
ชายฝงใหเหมาะสม 

2.5 การปองกันและแกไขปญหาทรัพยากรและสิ่งกอสรางท่ีเก่ียวของกับน้ํา 
2.5.1 การแกไขปญหาเข่ือนแตกราว 
2.5.2 การประยุกตใชตะกอนกรวดทรายทองน้ําสําหรับการกอสรางเข่ือน 
2.5.3 เกณฑ/วิธีการบริหารฝายทดน้ําแบบตอเนื่อง 
2.5.4 ปริมาณน้ําท่ีตองรักษาไวต่ําสุดในแตละจุดเฝาระวัง 
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2.5.5 การควบคุมกําจัดวัชพืชน้ํา 
2.5.6 การออกแบบโครงสรางสําหรับการพัฒนา ปรับปรุงแหลงเก็บกักน้ํา ระบบระบายน้ํา 

ฯลฯ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
2.5.7 การปองกันการพังลายของดินเนื่องจากปริมาณน้ํ าฝนในลมน้ําชีตอนบน         

และการปองกันการพังทลายของดินตามแนวริมตลิ่งของลําน้ํา 
2.5.8 การกํากับและควบคุมการรุกล้ําลําน้ํา   

2.6 การบูรณาการงานวิจัยเพ่ือลดความเสี่ยงดานทรัพยากรน้ํา 
2.6.1 การประเมินน้ําตนทุน (Virtual Water / Water Footprint Assessment) 
2.6.2 การพัฒนาระบบขอมูล ขาวสาร และ องคความรูดานทรัพยากรน้ํา 
2.6.3 ระบบการติดตอสื่อสารกับประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในเชิงแกปญหา

สถานการณฉุกเฉิน และ การบริหารจัดการในสภาวะปรกติ 
2.6.4 องคความรูเขาใจงาย และเขาถึงงาย ฯลฯ 
2.6.5 การประเมินการใชประโยชน /บริการ จากระบบนิเวศน (Eco System Service 

assessment)ซ่ึงมีน้ําเปนปจจัยสําคัญของระบบ 
2.6.6 การศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงท่ีดินท่ีมีผลกระทบกับทรัพยากรน้ําผิวดิน

และน้ําใตดิน ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
2.6.7 การบูรณาการนโยบายของชาติ เพ่ือการใชประโยชนท่ีดิน การใชน้ําเพ่ือการ

เกษตรกรรม  การใชน้ําเพ่ือการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 
2.6.8 การศึกษาผลกระทบขามพรมแดนของทรัพยากรน้ํา 
2.6.9 การผันน้ําขามลุมน้ํา(เฉพาะลุมน้ําในขอบเขตของไทย) : ผลดี-ผลเสียตอสภาวะ

ทางสังคม-เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของประเทศ 
2.6.10 การศึกษาเพ่ือประเมินสถานการณดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท่ีจะไดรับ

ผลและหรืออิทธิพลท้ังในเชิงบวกและลบ จากการเขาสูระบบประชาคมเศรษฐกิจ 
ASEAN (AEC)  

2.6.11 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2.6.12 การบูรณาการงานวิจัยเพ่ือกําหนดจุดคุมทุนในบริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
2.6.13 การบูรณาการขอมูลเพ่ือนําไปสูการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
2.6.14 การตอยอดงานวิจัยเพ่ือการใชประโยชนในพ้ืนท่ี 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
3.1 การเสริมสรางการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชน เปนการรณรงค 

และประชาสัมพันธเพ่ือสรางความรูและความเขาใจในการจัดการน้ําเสียชุมชน เกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรม 

3.2 เพ่ิมขีดความสามารถขององคกรและบุคลากรในการบริหารจัดการ 
3.3 กฎระเบยีบการจัดการองคกร 

 
ผลผลิต 
1. ฐานขอมูลท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรน้ํา ท่ีมีความครบถวน ทันสมัย  
2. ขอมูลพ้ืนฐานและตนน้ําดานชลศาสตร อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา และน้ําใตดิน 
3. เทคโนโลยีใหม/เครื่องมือ ท่ีทันสมัยและสามารถตอบสนองความตองการ 
4. แนวทางและนโยบายเพ่ือการปองกันและฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีตนน้ําใหคงสภาพนิเวศสมบูรณ 



61 

5. รูปแบบและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายน้ําใหแกพ้ืนท่ีท่ียงัขาดแคลน 
6. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําเพ่ือประโยชนตางๆ 
7. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชน มีความรูและความเขาใจ รวมท้ังมีสวนรวม ในการจัดการน้ํา

เสียชุมชน การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
 

23. ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรู เทคโนโลยีและฐานขอมูลสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพอยางเปนระบบ โดยมีเปาประสงคเพ่ือใหใชองคความรูในการใช
ประโยชน อนุรักษ เสริมสราง และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและสอดรับกับ
ปญหาดานสิ่งแวดลอมของประเทศ รวมถึงการนําองคความรูมาขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือนําไปสูการยกระดับความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ีดีใหกับผูบริโภค   
และการใชองคความรูในการปองกันภัยพิบัติธรรมชาติและอุบัติภัยอยางทันเหตุการณและมีประสิทธิภาพ 

2.  เพ่ือลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงและสามารถธํารงรักษาระบบนิเวศ ชนิดพันธุ 
แหลงพันธุกรรมท่ีสําคัญ และคุมครององคประกอบความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเก่ียวของไวได       
อยางยั่งยืน 

3.  เพ่ือศึกษาวิจัยการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพใหเปนไปตามหลักการการเขาถึงและการ
แบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพอยางเทาเทียมและยุติธรรม 

4.  เพ่ือใหทุกภาคสวนมีความตระหนักรู มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม มีพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีเหมาะสม และมีสวนรวมตามบทบาทและหนาท่ีท่ีเหมาะสม 

 
กรอบวิจัย 

ดานสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบดวยเนื้อหาสาระท่ีมีความจําเปน
เรงดวนเพ่ือนําผลการวิจัยไปประยุกตใชประโยชน โดยมีกรอบการวิจัยดังนี้ 
1.  การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูดานทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ 

รวมถึงชนิดพันธุและพันธุกรรมท่ีมีผลตอชุมชนทองถิ่นและชุมชนเมืองเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต     
และใหเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยเนน 

1.1 การวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ยั่งยืน โดยเฉพาะชนิดพันธุท่ีถูกคุกคาม ฐานทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และการพ่ึงพาอาศัย
ในระบบนิเวศ โดยการวิจัยเนนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน 

1.2 การวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาคุณคาความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดับพ้ืนท่ี ทองถ่ิน และชุมชน รวมถึงถายทอดและแลกเปลี่ยนองคความรู     
ในระดับพ้ืนท่ี 

1.3 การวิจัยพัฒนาและตอยอดองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินโดยมีการเชื่อมโยงฐานทรัพยากร
ในระดับพ้ืนท่ีโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน อาทิ เยาวชน ชุมชน โรงเรียน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โครงการในพระราชดําริ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของ 
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2. การวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบ กระบวนการการปองกันและแกไขปญหามลพิษส่ิงแวดลอม 
โดยเนน 

2.1 การวิจัยเพ่ือการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอมและของเสีย รวมท้ังการใชความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพ่ือการบําบัดมลพิษจากกิจกรรมภาคเกษตร อุตสาหกรรมและชุมชน หรือภาคบริการ 
อาทิ จุลินทรียและสัตว (บําบัดชีวภาพ) พืชบําบัด (สาหราย แฝก และพืชพ้ืนเมือง) 

2.2 การวิจัยเพ่ือการฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีอยูข้ันวิกฤตและในพ้ืนท่ีวิกฤต เชน แหลงน้ํา     
และพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากการรั่วไหลของน้ํามัน (Oil spill) เหมืองแรเกา พ้ืนท่ีดินเค็ม 
และพ้ืนท่ีปนเปอนมลพิษ 

2.3 การวิจัยดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปองกันการเกิดมลพิษและบําบัดมลพิษ รวมท้ัง
การนําของเสียไปใชใหเกิดประโยชน เชน การผลิตพลังงาน การทําปุย รวมถึงการวิจัยการลด
การใชสารเคมีและการผลิตสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

2.4 การวิจัยและพัฒนาแบบจําลองคณิตศาสตรเพ่ือแกไขปญหามลพิษและสิ่ งแวดลอม         
อยางเปนระบบ 

3.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเนน 
3.1  การวิจัยเสริมสรางสมรรถนะในการอนุรักษ การใชประโยชนและการแบงปนผลประโยชน  

จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
3.2  การวิจัยเพ่ือสรางฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ีของระบบนิเวศระดับทองถ่ิน     

และเชื่อมโยงจนถึงระดับภูมิภาค 
3.3  การวิจัยดานกฎ ระเบียบ ขอกฎหมายและแนวทางท่ี เก่ียวของกับสิ่ งแวดลอม และ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
3.4 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือถายทอดองคความรูในการสรางจิตสํานักและความตระหนัก

เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย   
ทางชีวภาพ และสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา เพ่ือไปสูการบริโภคท่ียั่งยืน 

3.5  การวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ   
ท่ีสอดคลองและเชื่อมโยงกับประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียน 

 
ผลผลิต 
1. ผลการวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพในภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ท่ีเปนองคความรูแกประชาชน 
2.  หนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชนสามารถใชผลการศึกษาวิจัย           

ดานสิ่งแวดลอมไดและสามารถประยุกตใชผลการวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพกับภาครัฐ เอกชน 
ชุมชนและภาคการศึกษาทุกระดับไดอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน 

3. นําผลวิจัยไปใชประโยชนในการปรับปรุง พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ รักษา
ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

4. มีฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสถานการณสิ่งแวดลอมของประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน 
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24. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางความม่ันคงทางดานอาหาร พลังงาน และทุนธรรมชาติ (Nature Capital) ในการรักษา

สวัสดิการสังคมท้ังดานคุณภาพชีวิต ระบบนิเวศท่ีดีข้ึน และสามารถเผชิญและปรับตัวจากความเสี่ยง    
จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรวมมือกับนานาชาติในการแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยเฉพาะการกําหนดเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกโดยไมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ความม่ันคง
ทางอาหาร และความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาและการแขงขันโดยอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในการมุงสูสังคมคารบอนต่ํา  

 
กรอบวิจัย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมการวิจัยเก่ียวกับสาเหตุและผลกระทบของกระบวนการ
ปองกันและแกไขท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย โดยเนนเรื่องสําคัญและจําเปนแกปญหาเรงดวน รวมถึง  
ในการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ ซ่ึงอาจแบงออกไดเปน 4 กรอบการวิจัยดังนี้  
1. พัฒนาเครื่องมือ ระบบ กลไก และแบบจําลองท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate change modeling) เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจระดับนโยบาย โดยเนน 
1.1 การวิจัยและพัฒนาแบบจําลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับพ้ืนท่ี ระดับประเทศ 

หรือระดับภูมิภาค ซ่ึงอาจเปนการยอสวนจากแบบจําลองในระดับโลก 
1.2  การวิจัยและพัฒนาแบบจําลองและกลไกผลกระทบดานสังคม ทรัพยากรธรรมชาต ิ         

และสิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
1.3  การวิจัยและพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรหรือระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) สําหรับ

ประเมินความเปราะบางหรือความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอระบบผลผลิต
ข้ันพ้ืนฐาน (Primary production) หรือระบบนิเวศ  

1.4  การวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือใชในการตัดสินใจ (Decision support system)      
ในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ 

1.5  การวิจัยเพ่ือสนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลดานการปลอยและการลดกาซเรือนกระจก      
ของประเทศ เพ่ือบริหารจัดการและจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศ (Greenhouse 
Gas Inventory) 

1.6  การวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบจําลองและระบบการคาดการณเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ อาทิ ภัยพิบัติจากพายุ อุทกภัย และภัยแลง เปนตน 

2. การลดก าซเรือนกระจกเพ่ือรองรับการเป ล่ียนแปลงสภาพภู มิอากาศ (Climate change 
mitigation) จากภาคสวนตางๆ โดยเนน 

2.1  การวิจัยและพัฒนาการลดกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมดานการเกษตร อาทิ การเพาะปลูก         
ปศุสัตว เปนตน  

2.2  การวิจัยและพัฒนาการเก็บกักคารบอนโดยอาศัยชีวภาพ และมีประโยชนตอชุมชน เชน      
การใชถานและปุยชีวภาพเพ่ือปรับปรุงดินสําหรับการเก็บกักคารบอนและเพ่ิมความชุมน้ํา  
ของดิน การวิจัยชนิดของไมโตเร็วในสภาพพ้ืนท่ีแหงแลงและกันดาร สําหรับเก็บกักคารบอน 
และเพ่ือประโยชนในการใชเปนเชื้อเพลิง biomass หรือผลิตภัณฑไม รวมท้ังการวิจัยและ
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พัฒนาการเก็บกักคารบอนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เชน การศึกษาศักยภาพใชระบบดัก
จับ CO2 จากโรงไฟฟา โดยใช photobioreactor เพ่ือผลิตสาหรายสําหรับ biodiesel 

2.3  การวิจัยและพัฒนาแนวทางหรือมาตรการท่ีเหมาะสมในการลดกาซเรือนกระจกจากภาค
พลังงานและภาคการขนสงของประเทศไทย 

3. การปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change adaptation) โดยเนน 
3.1 การวิจัยผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอสุขภาพและอนามัยของคนและสัตว อาทิ 

การระบาดของศัตรูพืช/สัตว รวมถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบลดความเครียดของสัตว        
ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวแบบหนาแนน  

3.2  การวิจัยเพ่ือสรางการปรับตัวในภาคการเกษตรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
อาทิ การวิจัยชนิดของพันธุพืชชนิดใหมท่ีทนตออุณหภูมิบรรยากาศท่ีสูงข้ึน ทนความแหงแลง 
น้ํามาก และฤดูการเจริญท่ีสั้นลง รวมท้ังการวิจัยท่ีเก่ียวกับความเชื่อมโยงในภาคเกษตรและ
ภาคท่ีเก่ียวของ 

3.3  การวิจัยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอระบบนิเวศท่ีมีความเปราะบาง 
อาทิ ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝงรวมท้ังระบบนิเวศน้ําจืด ผลกระทบของความเปนกรด  
ในน้ําทะเลตอระบบนิเวศทางทะเล การเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเลในบริเวณปากแมน้ํา      
และชายฝง เปนตน รวมถึงวิจัยเพ่ือนําไปสูการวางนโยบายและกลยุทธการปรับตัวของการ
ประมงทะเลและประมงน้ําจืด  

4. การวิจัยการจัดการองคความรูและสรางความตระหนักท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

4.1 การวิจัยท่ีสนับสนุนการวางผังเมือง การวางแผนชุมชนในการใชประโยชนท่ีดินและการอยูอาศัย     
การออกแบบอาคารและการใชวัตถุกอสรางท่ีสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4.2  การวิจัยและสรางนวัตกรรมในการถายทอดองคความรูสรางจิตสํานึกและความตระหนัก     
แกชุมชนเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือเปนสังคมคารบอนต่ํา    
และปรับวิถีชีวิตใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4.3  การวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียน
ทุกระดับชั้น 

 
ผลผลิต 
1. มีผลการวิจัยท่ีเตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน สามารถ

นําไปใชประโยชนในการสนับสนุนการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติและแกปญหา
อยางมีประสิทธิภาพ 

2.  มีการนําผลการวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ การแกไข
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติตางๆ แบบบูรณาการไดผลอยางมีประสิทธิภาพ 
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25. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใชเปนกรอบในการพิจารณาสนับสนุนโครงการวิจัยดานการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (ท้ังนี้  ความหลากหลายทางชีวภาพใหหมายรวมถึงภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับความ
หลากหลายทางชีวภาพดวย) ในลักษณะวิจัยเชิงบูรณาการ วิจัยแบบมุงเปา และเปนฐานขอมูลทรัพยากร
ของประเทศทุกระดับใหเกิดการใชประโยชนอยางชาญฉลาด เพ่ือนําไปสูการพัฒนาตอยอดในดานตางๆ 
ท้ังในเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาท่ียั่งยืน ใหการบริหารการวิจัยดานการพัฒนาเศรษฐกิจจากความ
หลากหลายทางชีวภาพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสรางงานวิจัยท่ีจะเปนประโยชนโดยตรง      
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพท้ังในระดับชุมชน ระดับวิสาหกิจชุมชน (Community 
Enterprise) ระดับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small and Medium Enterprise, SME) จนถึง
ระดับอุตสาหกรรมของประเทศ    

2. เพ่ือใหเกิดกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ต้ังแตข้ันตอนการสรางขอเสนอ
โครงการ การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

 
กรอบวิจัย 

กรอบการวิจัยดานการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบดวยเนื้อหาสาระ
ครอบคลุม 6 กรอบหลัก คือ 
1. การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรมชนิดใหมในทุก

ระดับ  
1.1 การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือการพัฒนาเปนธุรกิจใหมหรือธุรกิจแนวใหม  
1.2 การวิจัยการใชความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรมท่ีเปน

การสรางหรือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันหรือสรางความไดเปรียบ  
1.3 การวิจัยคนหากลุมธุรกิจชีวภาพของประเทศไทยท่ีมีศักยภาพและสามารถพัฒนาเพ่ือ 

การแขงขันในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ และการเพ่ิมมูลคาของชีวมวลทองถ่ินในเชิง
พาณิชย การสกัดสารเพ่ือนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 

2. การวิจัยดานการตลาด และการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีผลิตจากความหลากหลายทางชีวภาพ
และทรัพยากรในชุมชน/ทองถิ่น  

2.1 การวิจัยมูลคาทางเศรษฐกิจและรูปแบบการคา รวมท้ังการพัฒนาความเปนไปไดทางธุรกิจ  
2.2 การวิจัยทิศทางการตลาดของการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 

และทรัพยากรพันธุกรรมของประเทศไทย  
2.3 การวิจัยกลุมธุรกิจชีวภาพท่ีมีศักยภาพและสามารถพัฒนาเพ่ือการแขงขันในระดับนานาชาติ  

3. การวิจัยโดยใชความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจดานการทองเท่ียว 
การวิจัยคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีผลตอการทองเท่ียว เชน ชนิดพันธุใหม ปรากฏการณ

ทางธรรมชาติท่ีเกิดจากความหลากหลายทางชีวภาพ หรือการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงมีการ
จัดทําสื่อเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และลดตนทุนของเทคนิควิธีการเก็บรักษาสายพันธุความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  
4.1 การวิจัยเพ่ือพัฒนา เพ่ิมอายุการเก็บรักษาใหยาวและ/หรือใหมีเปอรเซ็นตการมีชีวิตสูง        

ใชพ้ืนท่ีการเก็บรักษานอย ลดตนทุน และคงคุณภาพท่ีตองการ 
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4.2 การพัฒนาสายพันธุและการผลิตของอุตสาหกรรมฐานชีวภาพเพ่ือมุงสูการลดตนทุน  
5.  การวิจัยเพ่ือการสรางระบบและฐานขอมูลสารสนเทศเชิงเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ 

และการจัดการองคความรูท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Economy) ของประเทศ 
5.1 การวิจัยในทุกระดับการผลิตตั้งแตระดับชุมชน วิสาหกิจขนาดยอมถึงกลาง และระดับ

อุตสาหกรรม เพ่ือเปนแหลงขอมูลท่ีสามารถเปนท่ีพ่ึงพิงและประกอบการตัดสินใจของภาครัฐ 
และ ภาคธุรกิจ ในดานการคา การลงทุน ในธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biodiversity-based Business) ของไทย  

5.2 การวิจัยธุรกิจท่ีเก่ียวของกับกลุมประเทศในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community, AC) 
และนานาชาติ 

6.  การวิจัยเพ่ือสราง/พัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบ ขอกฎหมาย กฏเกณฑ ขอกําหนด 
ระเบียบ และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใหความสําคัญกับกลุมประเทศใน
ประชาคมอาเซียน และประเทศคูคาท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ 
การวิจัยท่ีเก่ียวของกับการคา การลงทุน การรวมทุน และ การสรางธุรกิจฐานความหลากหลายทาง

ชีวภาพของกลุมประเทศในประชาคมอาเซียน และประเทศคูคาท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ 
 
ผลผลิต 
1. ไดรูปแบบ วิธีการวิจัยดานการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ     

และทรัพยากรพันธุกรรม ซ่ึงจะเปนการสรางหรือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน หรือสราง     
ความได เปรียบ เพ่ือคนหากลุมธุรกิจชีวภาพของประเทศไทยท่ีมีศักยภาพและสามารถพัฒนา             
เพ่ือการแขงขันในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ 

2. ไดรูปแบบ วิธีการวิจัยดานการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ในการวิจัยดานการตลาด 
และการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีผลิตจากความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรในทองถ่ิน    
ในกลุมธุรกิจชีวภาพท่ีมีศักยภาพและสามารถพัฒนาเพ่ือการแขงขันในระดับนานาชาติ 

3. ไดรูปแบบ วิธีการวิจัยดานการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ในการวิจัย เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและลดตนทุนของเทคนิควิธีการเก็บรักษาสายพันธุความหลากหลายทางชีวภาพ และสาร
พันธุกรรม ให มีประสิทธิภาพสูงข้ึน สามารถลดตนทุน เพ่ิมอายุการเก็บรักษาใหยาวและ/หรือ              
ใหมีเปอรเซ็นตการมีชีวิตสูง โดยใชพ้ืนท่ีการเก็บรักษานอย และยังคงคุณภาพท่ีตองการ 

4. ไดรูปแบบ วิธีการวิจัยเพ่ือการสรางระบบและฐานขอมูลสารสนเทศเชิงเศรษฐกิจของความหลากหลาย   
ทางชีวภาพ รวมท้ังการจัดการองคความรู ท่ี เก่ียวของกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Economy)          
ของประเทศโดยรวมในทุกระดับการผลิต ตั้งแตระดับชุมชน วิสาหกิจขนาดยอมถึงขนาดกลาง และระดับ
อุตสาหกรรม 

5. ไดขอมูลการวิจัยและความรูจากการศึกษาวิจัยดานกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ และท่ีเก่ียวของกับ การคา การลงทุน การรวมทุน และ การสรางธุรกิจชีวภาพของ
ประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียน 

6. ไดรูปแบบและผลจากการวิจัยไปสูการใชประโยชนในดานการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพอยาง 
มีประสิทธิภาพท้ังในประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงและแขงขันกับตางประเทศ และพัฒนาตอยอดสูเชิง
พาณิชยได 
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แผนงานการสงเสริมและสนับสนุน 
การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบาย 

และการประยุกตใชประโยชนเชิงพาณิชย 
และอุตสาหกรรม 
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1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมดานวัสดุนาโน 

วัตถุประสงค 
เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑเพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพ ลดตนทุนของกระบวนการการผลิต ตลอดจน

ประยุกตใชในดานตางๆ ดังนี้ 
1. การใชนาโนเทคโนโลยีในการพัฒนาพลังงานทดแทน การผลิตวัสดุพ้ืนฐานในระดับนาโนเมตรดวยเทคนิค

ตางๆ การผลิตวัสดุนาโนเพ่ือสุขภาพ การแพทย การจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม การเพ่ิมมูลคา       
ของผลิตภัณฑเสริมสุขภาพและความงาม 

2. การผลิตและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณพ้ืนฐานเพ่ือใชในการผลิตวัสดุนาโนสําหรับใชในหองปฏิบัติการดาน
นาโนเทคโนโลยีในราคาท่ีถูกลงและมีใชอยางกวางขวางการพัฒนาบุคลากรดานนาโนเทคโนโลยี           
ใหสามารถพัฒนาเครื่องมือใชเองและซอมแซมเครื่องมือได 

3. การพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพ่ือใชในอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก อุตสาหกรรมโลหะ 
ยานยนต ไฟฟา อาคาร สี กระจก และเฟอรนิเจอร 

4. การพัฒนาวัสดุนาโนเพ่ือการปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย ปรับปรุงคุณภาพน้ําสําหรับบริโภคอุปโภค 
การบําบัดน้ําเสียรวมถึงผลกระทบจากการใชวัสดุนาโนตอความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

5. การพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพ่ือการรักษาความม่ันคงและปองกันประเทศ 
6. การพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ียั่งยืนสําหรับการวิจัยทางดานนาโนเทคโนโลยี และการ

พัฒนาวัสดุนาโนของกรอบการวิจัยหัวขอท่ี 1-12  
 

กรอบวิจัย 
1. การวิจัยและพัฒนาโดยใชนาโนเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานทดแทน เชน เซลลแสงอาทิตย พลังงาน  

จากชีวมวล เซลลเชื้อเพลิง Super capacitors, Smart materials สําหรับใชเปน Heat insulation 
2. การวิจัยและพัฒนาการผลิตวัสดุ พ้ืนฐานในระดับนาโนเมตร ดวยเทคนิคตางๆ เชน Graphine, 

Nanoporous, Nanoparticles, Nanocomposites, Dendrimers และ Thin film coatings 
3. การวิจัยและพัฒนาการผลิตหรือใชวัสดุและนาโนเทคโนโลยี เพ่ือสุขภาพและการแพทย เชน Drug 

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

4. การวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑเสริมสุขภาพและความงาม เชน การวิจัย
และพัฒนาสารชีวภาพ เพ่ือใชเปนองคประกอบในผลิตภัณฑอาหารเสริม และเครื่องสําอาง รวมท้ัง      
การวิจัยและพัฒนาสูตรตํารับตนแบบใหม  

5. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณพ้ืนฐานสําหรับใชในการผลิตวัสดุนาโน เชน การผลิตและพัฒนา
เครื่องมือ และอุปกรณในหองปฏิบัติการดานนาโนเทคโนโลยีในราคาท่ีถูกลงและมีใชอยางกวางขวาง     
การพัฒนาบุคลากรดานนาโนเทคโนโลยีใหสามารถพัฒนาเครื่องมือใชเองและซอมแซมเครื่องมือได  

6. การวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพ่ือใชในอุตสาหกรรมเกษตร เชน  การเคลือบผิวผลไม การเคลือบ
ฟลมบรรจุภัณฑทางการเกษตร การวิจัยและพัฒนาปุย การแปรรูปสินคาเกษตร การถนอมอาหาร        
การฆาเชื้อในอุตสาหกรรม ชุดตรวจวัดเชื้อในอุตสาหกรรมอาหารและการบําบัดมลพิษในอุตสาหกรรม
เกษตร  

7. การวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพ่ือใชในอุตสาหกรรมโลหะ ยานยนต ไฟฟา อาคาร สีกระจก 
เฟอรนิเจอร 
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8. การวิจัยและพัฒนาวัสดุนาโนเพ่ือการปองกันและระงับอัคคีภัย เชน วัสดุหนวงไฟ  
9. การวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยเพ่ือลดมลภาวะและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดแก   

น้ําสําหรับบริโภค อุปโภค และการบําบัดน้ําเสีย การกําจัดมลพิษในดินและอากาศ  
10. การวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงและปองกันประเทศ เชน ชุดทหาร วัสดุและอุปกรณ

ทหาร  
11. การวิจัยผลกระทบจากการใชวัสดุนาโนตอความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม เชน มีผลกระทบทางกายภาพ 

เคมี นิเวศวิทยาของสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
12. การวิจัยและพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ียั่งยืน ซ่ึงเก่ียวกับวัสดุนาโนและการประยุกตใชใน

ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานของหัวขอท่ี 1-11 
หมายเหตุ เทคโนโลยีในกรอบการวิจัยนี้จะไมครอบคลุมงานวิจัย ท่ี เก่ียวของกับ ขาว มันสําปะหลัง         

ปาลมน้ํามัน ออยและน้ําตาล ยางพารา สมุนไพรไทย รวมท้ังกรอบวิจัยมุงเปาอ่ืนๆ ของ คอบช.   
ในปงบประมาณ 2559 

 
ผลผลิต 
1. ไดเทคนิค/แนวทาง/วิธีการผลิต และพัฒนาวัสดุพ้ืนฐานตางๆ ในระดับนาโนเมตร เพ่ือนําไปประยุกตใช

งานดานตางๆ ไดแก ดานพลังงานทดแทน ดานสุขภาพและการแพทย ดานการเกษตรและการปรับปรุง
พันธุพืช ดานการเพ่ิมมูลคาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑเสริมสุขภาพและความงาม ดานการเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ดานการผลิตวัสดุนาโนในอุตสาหกรรมโลหะ ยานยนต ไฟฟา อาคาร       
สี กระจก เฟอรนิเจอรและอุปกรณท่ีใชในหองปฏิบัติการดานนาโนเทคโนโลยี  

2. ไดตนแบบเครื่องมือ-อุปกรณ และวิธีการตางๆเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพน้ําสําหรับบริโภค อุปโภค        
การบําบัดน้ําเสีย การกําจัดมลพิษในดินและอากาศ การปองกันและระงับอัคคีภัยการนําไปใชงาน       
เพ่ื อความ ม่ันคงและป องกันประเทศโดยมีองคความรูด านผลกระทบจากการใชวัสดุน าโน                  
ตอความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ท้ังดานกายภาพ เคมี นิเวศวิทยาของสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

3. ไดฐานขอมูลสารสนเทศท่ียั่งยืนสําหรับงานวิจัยทางดานนาโนเทคโนโลยีท่ีผูใชงานสามารถเขาถึงไดงาย 
และสามารถใชไดอยางกวางขวาง สําหรับบุคลากรทุกระดับ 

4. ไดบุคลากรดานนาโนเทคโนโลยีท่ีสามารถพัฒนาเครื่องมือใชเองและซอมแซมเครื่องมือไดมีความเขาใจ
เก่ียวกับผลกระทบจากการใชวัสดุนาโน และวิธีการใชนาโนเทคโนโลยีอยางชาญฉลาด  

5. ไดทรัพยสินทางปญญารวมกันระหวางนักวิจัย และ วช. 
 

2. ผลกระทบการใชแรใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือนําขอมูล/องคความรูมาตรฐาน และกลยุทธการลดความเสี่ยงผลกระทบตอสุขภาพในชวงเปลี่ยนผาน

ในดานการปองกันระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิผูไดรับผลกระทบอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหไดเทคโนโลยีใหมในการผลิตดวยวัตถุดิบอ่ืน เพ่ือใชทดแทนแรใยหิน 
3. เพ่ือใหไดผลิตภัณฑ เพ่ือมาทดแทนผลิตภัณฑท่ีมีแรใยหิน 
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กรอบวิจัย 
1. การศึกษาขนาดและขอบเขตของปญหาดานพฤติกรรมและส่ิงแวดลอม เพ่ือหากลยุทธในการ        

ลดความเส่ียงท่ีมีผลตอสุขภาพในชวงเปล่ียนผานในดานการปองกันระดับปฐมภูมิ ทุติยภู มิ         
และตติยภูมิ ผูไดรับผลกระทบจากแรใยหินในบริบทตางๆ เชน ผลิต ซอมแซม รื้อถอน ทุบทําลาย   
ท้ิง และฝงกลบ อยางมีประสิทธิภาพ 

1.1 ผูประกอบการ  
1.2 คนงาน 
1.3 ผูบริโภค 

2. การวิจัยใหไดเทคโนโลยีใหมในการผลิตดวยวัตถุดิบอ่ืน เพ่ือใชทดแทนแรใยหิน โดยวัสดุท่ีใชทดแทน
ตองไมมีผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

2.1 การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการผลิตใหมสําหรับผลิตภัณฑ    
ท่ีใชวัตถุดิบอ่ืนเปนสวนประกอบแทนแรใยหิน 

2.2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑท้ัง 5 ประเภท ไดแก กระเบื้องยางปูพ้ืน กระเบื้องแผนเรียบ   
ทอน้ําซีเมนตใยหิน ผาเบรกและคลัทซ กระเบื้องมุงหลังคา ท่ีไมมีสวนผสมของแรใยหิน    
หรือการวิจัยและพัฒนาใยสังเคราะหใหมีคุณสมบัติแทนแรใยหิน เปนตน 

2.3 การวิจัยวัสดุเพ่ือทดแทนการใชแรใยหินในผลิตภัณฑตางๆ 
3. การวิจัยใหไดผลิตภัณฑใหม เพ่ือมาทดแทนผลิตภัณฑท่ีมีแรใยหิน โดยเฉพาะการใชวัสดุท่ีมีอยู       

ในประเทศไทย 
4. การศึกษาผลกระทบตอสุขภาพระหวางโรงงานท่ีไมไดใชแรใยหินกับโรงงานท่ีใชแรใยหิน 
5. กรอบการวิจัย การศึกษาสาเหตุท่ียังคงมีการใชแรใยหินอยู 
 
ผลผลิต 
1. ไดองคความรูทางวิชาการท่ีสามารถนํามากําหนดมาตรการหรือจัดทํามาตรฐานในการปองกันผูไดรับ

ผลกระทบอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ไดเทคโนโลยีใหมในการผลิตท่ีมีศักยภาพ ลดตนทุน 
 

3. ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และบุคคลพิการ 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือพัฒนาระบบ กลไกและมาตรการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

ผูดอยโอกาส และบุคคลพิการ  
1.1  ในการดําเนินชีวิตแบบอิสระในสังคม และสามารถท่ีจะใหคุณคากับครอบครัวและสังคม

รวมถึงการมีสุขภาพกายจิต วิญญาณ ท่ีพรอมในการดูแลและปฎิบัติบัติตนเองในการใชชีวิต
อยางปกติสุข 

1.2  รูสิทธิของตนเองและสามารถเขาถึงบริการสุขภาพและสังคม 
2.  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและสภาพแวดลอม ในบาน ชุมชน และสังคม ท่ีไดมาตรฐาน เอ้ืออํานวย           

และเหมาะสมกับผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และบุคคลพิการ ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางอิสระ 
3.  เพ่ือพัฒนาแนวทางให เกิดความม่ันคงในการดําเนินชีวิตท่ีมีความเอ้ืออาทรกันระหวางผูสูงอาย ุ            

ในวัยเดียวกัน สมาชิกตางวัยกัน ท้ังในครอบครัวและชุมชน 
4.  เพ่ือพัฒนานโยบายท่ีไวตอการตอบสนองตอสถานการณผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และบุคคลพิการ 



71 

กรอบวิจัย 
1. กรอบวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบ กลไกและมาตรการตางๆ เชน มาตรการการเงิน การคลัง มาตรการ

กฎหมาย ท่ีเกี่ยวกับรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ         
ของผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และบุคคลพิการ  

1.1.  การวิจัยดานการดําเนินชีวิตแบบอิสระในสังคม และสามารถท่ีจะใหคุณคากับครอบครัว    
และสังคม 

1.1.1 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครอบครัวในการทําหนาท่ีดูแลผูสูงอายุ  
1.1.2 การพัฒนาชุมชน การพ่ึงตนเอง การรูเทาทันดานสุขภาพ 
1.1.3 ศักยภาพผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และบุคคลผูพิการ ในการรวมกลุมทํากิจกรรม

เสริมสรางสุขภาพ และการมีสวนรวมพัฒนาสังคม 
1.2.  การวิจัยเพ่ือสงเสริมคุณคา ศักดิ์ศรี และศักยภาพของผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและบุคคลพิการ

เพ่ือเพ่ิมโอกาส/ศักยภาพทางสังคมใหผูสูงอายุและลดอคติตอผูสูงวัย ท้ังในกลุมผูสูงอายุ       
ท่ีชวยเหลือตนเองได (Active aging) กลุมผูสูงอายุท่ีตองการความชวยเหลือ (Need a little 
help) และผูสูงอายุท่ีชวยตัวเองไมได (Need help) รวมท้ังผูดอยโอกาสและบุคคลพิการ
เพ่ือใหมีสุขภาพ/คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีโอกาสในการทํางานตามศักยภาพและความตองการ 
ในประเด็น 

1.2.1 การรับรูและเขาถึงสิทธิของตนเองในดานกฎหมาย สุขภาพและสังคม 
1.2.2 การบริการสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพ (ท้ังกายและใจ) และสังคม 
1.2.3 การใหการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต การเสริมทักษะ/ความรู เพ่ือการคงไว

ซ่ึงพฤติพลัง (Active Ageing)  
1.2.4 การจัดการและการเขาถึงทรัพยากรท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและบุคคล

พิการ 
1.2.5 เจตคติและแนวคิดเชิงคุณคาทางศาสนา จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณี       

ท่ีพึงมีในสังคมสูงอายุ  
1.2.6 การสนับสนุนผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและบุคคลพิการท่ีมีศักยภาพและการขยาย

โอกาสในการทํางานใหผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและบุคคลพิการ 
1.2.7 การขยายโอกาสดานอาชีพเพ่ือลดผลกระทบจากการยายถ่ินของวัยแรงงานท่ีมีตอ

ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและบุคคลพิการ 
1.2.8 การกระทําความรุนแรงและการทอดท้ิง การละเมิดสิทธิตอผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส

และบคุคลพิการ 
1.2.9 ผลกระทบจากการเปดการคาเสรี (effect of free trade agreement) และ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีมีตอประชากร ผลิตภัณฑ การบริการ บุคลากร
และการดูแลผูสูงอายุตลอดจนผูดอยโอกาสและบุคคลพิการ 

1.2.10 ขอมูลเชิงประจักษ ในการบ งชี้สถานการณ  และขอเท็จจริงของผูสู งอายุ 
ผูดอยโอกาส และบุคคลพิการ ท่ีตองการความคุมครองและการพิทักษสิทธิ
(Evidence base) 

2. กรอบการวิจัยดานเทคโนโลยี ผลิตภัณฑและบริการ 
2.1  การวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและสภาพแวดลอม ในบาน ชุมชน และสังคม ท่ีไดมาตรฐาน 

เอ้ืออํานวย และเหมาะสมกับผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และบุคคลพิการ ใหสามารถดํารงชีวิตได
อยางอิสระ              
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2.2  การวิจัยดานผลิตภัณฑและบริการสําหรับผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและบุคคลพิการ ท่ีสอดคลอง
กับความตองการและบริบทของสังคมไทย ในมิติตอไปนี้ 

2.2.1 ผลิตภัณฑและสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมและปลอดภัย 
2.2.2 เทคโนโลยีสุขภาพ  
2.2.3 ระบบการเฝาระวังในมิติสุขภาพ และมิติสังคม 
2.2.4 ระบบบริการสิ่งอํานวยความสะดวก 
2.2.5 การพัฒนาบุคลากรดานการดูแลผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและบุคคลพิการท้ังท่ีเปน

ทางการ (formal) และไมเปนทางการ (informal) 
2.2.6 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีชวยในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ รวมท้ังสื่อ        

ท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชนกับผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และบุคคลพิการ  
2.2.7 เครื่องมือในการคัดกรองผูสูงอายุท่ีมีภาวะซึมเศราและสมองเสื่อม สําหรับ

ประชาชนท่ัวไป 
3. กรอบวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางใหเกิดความม่ันคงในการดําเนินชีวิตท่ีมีความเอ้ืออาทรกันระหวาง

ผูสูงอายุในวัยเดียวกัน สมาชิกตางวัยกัน ท้ังในครอบครัวและชุมชน 
3.1  การศึกษาสถานการณการเอ้ืออาทรในกลุมผูสูงอายุดวยกัน และผูสูงอายุกับประชากรตางวัย  
3.2  การวิจัยเพ่ือเสนอแนะสภาพปญหาและการลดผลกระทบของผูสูงอายุท่ีอยูตามลําพังหรืออยู

กับคูสมรส 
3.3  การวิจัยเพ่ือเสนอแนะแนวทางและมาตรการเพ่ือสรางสังคมสําหรับคนทุกวัย (inclusive 

society) 
3.4  การศึกษาผลกระทบดานสังคม ท่ีมีตอกลุมเปาหมายท่ีเปนเพศหญิง ท้ังผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส 

และคนพิการ  
4. กรอบวิจัยการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายท่ีไวตอการตอบสนองตอสถานการณผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส    

และบุคคลพิการ 
4.1.  การวิจัยการคุมครองทางสังคม (social protection floor) 

4.1.4 หลักประกันสุขภาพ  
4.1.2 หลักประกันรายได สําหรับผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และบุคคลพิการ 
4.1.3 สวัสดิการท่ีเหมาะสมสําหรับการปองกัน ชวยเหลือและคุมครองพิทักษสิทธิ 

ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และบุคคลพิการ ท่ีวางงาน 
4.1.4 แนวทางการจัดสวัสดิการและคุมครองผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และบุคคลพิการ    

ท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติตาง ๆ และภัยทางสังคม 
4.1.5 การพัฒนาสภาพแวดลอมในท่ีสาธารณะ และท่ีพักอาศัย ท่ีเหมาะสมและ

ปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุผูดอยโอกาส และบุคคลพิการ 
4.2.  การศึกษากลไกการจัดสวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับสถานการณผูสูงอายุในสังคมไทย รวมท้ัง

ผูดอยโอกาสและบุคคลพิการ    
4.3  การศึกษานโยบายและแนวทางการรับมือกับผลกระทบจากภาวะโลกรอนและภัยพิบัติท่ีมีตอ

ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และบุคคลพิการ  
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ผลผลิต  
1. ไดระบบ กลไกและมาตรการตางๆ ท่ีเก่ียวกับรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ท่ีนําไปสูการเพ่ิมศักยภาพ

และขีดความสามารถของผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และบุคคลพิการ 
2. ไดพ้ืนท่ีตนแบบกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก หรือผลิตภัณฑเสริม (adjunct) โครงสรางทางกายภาพท่ี

ไดมาตรฐานและเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและบุคคลพิการ ในการดํารงชีวิตไดอยางอิสระ
และแนวทางในการกระจายสูผูบริโภค 

3. ไดขอเสนอท้ังในระดับนโยบาย หรือแนวปฎิบัติ ระบบและแนวทางในการแกไขปญหาสังคมผูสูงอายุ และ
มาตรการเพ่ือสรางสังคมสําหรับคนทุกวัย 

4.  ไดนโยบาย หรือระบบกลไกมาตรฐานและแนวทางการใหบริการท่ีไวตอการตอบสนองตอสถานการณ
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและบุคคลพิการท่ีเปนปจจุบันท่ีสามารถนําไปสูการเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถของกลไกตางๆ ท่ีเก่ียวของ และมีอยูในทุกระดับเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

5. ไดนวัตกรรมท่ีชวยสงเสริมดานความม่ันคงและความปลอดภัยดานโภชนาการและผลิตภัณฑตางๆ สําหรับ
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและบุคคลพิการรวมท้ังเทคโนโลยี หรือเครื่องมือและสิ่งประดิษฐตางๆ ในการดูแล
และเฝาระวังและอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต 



74 

 
ผูที่นําขอมูลจากเอกสารน้ีไปใชอางอิงหรือเผยแพร 

โปรดระบุชื่อ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
ในหนาที่ปรากฏขอมูลดังกลาวดวย 
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย 
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แบบ คอบช. 1ช 
 แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program)  

ประกอบการเสนอของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
 ประจําปงบประมาณ 2559  

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

ย่ืนเสนอขอรับทุนในกลุมเรื่อง..................................................................................(ระบุกลุมเรื่องเดียวเทานั้น) 
กรอบวิจัย................................................................ (ระบุชื่อกรอบวิจัยภายใตกลุมเรื่องเพียงกรอบเดียวเทานั้น) 
กรอบวิจัยยอย.........................................................................................(ระบุชื่อกรอบวิจัยยอยขอเดียวเทานั้น) 

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

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

 (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................... 
 (ใหจัดทําแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ คอบช. 1ย/1ด) ทุกโครงการแนบทายแบบเสนอแผนงานวิจัย

ดวย) 
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.  แผนการบรหิารแผนงานวิจัยและแผนการดําเนินงานพรอมท้ังข้ันตอนตลอดแผนงานวิจัย และ

โปรดระบุการบริหารความเส่ียง (ถามี)............................................................................................ 
12.  แผนการพัฒนากรบุคลากรวิจัย................................................................................................. 
13.  กลยุทธของแผนงานวิจัย........................................................................................................... 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมนี้ ตองดําเนินการใหครบถวนตามความเปนจริง หากตรวจสอบพบวามีการปกปดหรือเปนเท็จ 

คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมพิจารณาสนับสนนุและจะเปนผูไมมสีทิธิ์รับทุน คอบช. เปนเวลา 3 ป 
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14.  ระยะเวลา และสถานท่ีทําการวิจัย.......................................................................................... 
15.  แผนการใชจายงบประมาณของแผนงานวิจัย.......................................................................... 

15.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณบริหารแผนงานวิจัย และโครงการยอยแตละโครงการ 
โดยแยกเปนรายป (ตามคําอธิบายใน แบบ คอบช. 1ค) 

15.2  แสดงภาพรวมของงบประมาณการวิจัยท้ังแผนงานวิจัยท่ีเสนอขอ โดยแยกเปนรายป ของ
งบบริหารแผนงานวิจัย และโครงการยอย (ตามคําอธิบายใน แบบ คอบช. 1ค) 

15.3  แสดงรายละเอียดของงบประมาณการวิจัยทุกโครงการยอยในปท่ี 1 (ตามคําอธิบายใน 
แบบ คอบช. 1ค) 

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

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

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

18.  คําช้ีแจงอ่ืน ๆ  
19.  ลงลายมือช่ือผูอํานวยการแผนงานวิจัย  

 
(ลงชื่อ)     .   

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

 
20.  คําอนุมัติของผูบังคับบัญชาระดับอธิบดีหรือเทียบเทาของภาครัฐ (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) 

หรือกรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทาในสวนของภาคเอกชน (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 หรือผู
รวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย 
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 
 - สําหรับท่ีปรึกษาโครงการวจิัยใหลงนามรับรองในแบบฟอรม 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 (ระบุชื่อกรอบวิจัยยอยขอเดียวเทานั้น) 

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 และ 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) (ตาม
รายละเอียดแนบทาย) 

3.  สาขาวิชาการและกลุมวิชาท่ีทําการวิจัย ระบุชื่อกลุม สาขาวิชาการ และกลุมวิชาท่ีทําการวิจัย 
(ตามรายละเอียดแนบทาย) 

4.  คําสําคัญ (keyword) ของแผนงานวิจัย ระบุคําสําคัญ (keyword) ท่ีมีความสําคัญตอชื่อเรื่อง
หรือเนื้อหาของเรื่องท่ีทําการวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหครบถวน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการนําไปใช
ในการเลือกหรือคนหาเอกสารท่ีมีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องท่ีทําการวิจัยได 

5.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหา แสดงใหเห็นถึงความสําคัญท่ีจําเปนตองทําการวิจัยเรื่องนี้ใน
ระดับแผนงานวิจัยโดยกําหนดปญหาใหชัดเจนท้ังขอเท็จจริงและผลกระทบของปญหาท่ีเกิดข้ึนดวยการทบทวน
เอกสารท่ีเก่ียวของ (reviewed literature) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลท่ีเก่ียวของและแสวงหาแนวทางท่ี
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นาจะเปนไปไดจากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการท่ีเก่ียวของรวมถึงความสอดคลองหรือการตอบสนอง
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร
การวิจัยของชาติ  

6.  วัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัย ระบุวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัยอยางชัดเจนเปนขอ ๆ 
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) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัยพรอมแสดงแผนผัง
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 (Grant chart) แตละข้ันตอนจน
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สิ้นสุดการวิจัยควรแสดงการบริหารจัดการแผนงานวิจัยท่ีคาดวาจะเกิดความเสี่ยงท่ีจะทําใหการวิจัยไมบรรลุ
วัตถุประสงคและระบุแนวทางการแกไขหากเกิดความผิดพลาด 

12. แผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยจากการทําการวิจัยตามแผนงานวิจัย ระบุแนวทางหรือแผนการ
ดําเนินงานในการพัฒนาบุคลากรวิจัย เปดโอกาสหรือสรางนักวิจัยรุนใหมจากการทําการวิจัยตามแผนงานวิจัย 

13. กลยุทธของแผนงานวิจัย ระบุวิธีการดําเนินงานของแผนงานวิจัยโดยเชื่อมโยงข้ันตอนการทําการ
วิจัยท้ังในระดับแผนงานวิจัยยอย (ถามี) และโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัยอยางสมบูรณถูกตอง และชัดเจน
ถึงการมีเปาหมายและวัตถุประสงคหลักเดียวกันเพ่ือนําไปสูผลสําเร็จของแผนงานวิจัยนี้อยางเปนรูปธรรม 

14. ระยะเวลา และสถานท่ีทําการวิจัย ระบุระยะเวลาท่ีใชในการทําการวิจัยไมควรเกิน 1 ป รวมท้ัง
ระบุข้ันตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน (Grant chart) โดยละเอียด ท้ังนี้ใหจัดทําแยกเปนรายป
กรณีของบประมาณเปนโครงการตอเนื่องระยะเวลาดําเนินการมากกวา 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 (แสดงแผนการใชจายงบประมาณของแผน
งานวิจัย) 

15.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณบริหารแผนงานวิจัย และแยกแตละโครงการยอย
เฉพาะป ท่ี เสนอขอ โดยแยกตามงบประเภทตางๆ ใหชัดเจน โดยแยกเปนหมวดดังนี้  งบบุคคลากร 
งบดําเนินการ (คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ฯลฯ) งบลงทุน (ครุภัณฑตอง
ชี้แจงเหตุผลความจําเปนพรอมใบเสนอราคา)  

รายการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอ (บาท) 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี... 

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 20,000.- บาท 
ป.โท  อัตราคาจาง 16,400.- บาท    
ป.ตรี  อัตราคาจาง 13,300.- บาท  
ปวส.  อัตราคาจาง 10,200.- บาท 
ปวช.  อัตราคาจาง 8,300.-   บาท 

2. งบดําเนินงาน 
2.1 คาตอบแทน 

(1) คาตอบแทน
คณะผูวิจัย  
(ใหระบุตําแหนง หรือ 
ตําแหนงทางวิชาการ
เพ่ือประกอบการ
พิจารณา) 

- 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  
ตอโครงการตอนักวิจัย 

1. กําหนดคาตอบแทนคณะนักวิจัย   
(รอยละ 10 ของวงเงินงบประมาณ
โครงการ ไมรวมครุภัณฑและ
คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน)  
หากคํานวณแลวไมถึง 30,000 บาท  
ใหข้ันต่ํา 30,000 บาท และตองไมเกิน
อัตราตามระดับตําแหนง 
2. กรณีเปนแผนงานวิจัย ผูบริหาร
แผนงานสามารถเปนหัวหนาโครงการ
ยอยไดเพียงโครงการเดียวเทานั้นและมี
สิทธิได รับคาตอบแทนคณะนักวิจัยท้ัง 2 
สถานะ แตรวมแลวตองไมเกินอัตราตาม
ระดับตําแหนง 

(2) คาตอบแทนท่ีปรึกษา - ใหจายไดไมเกิน 2 คนตอโครงการ 
และคนละไมเกิน 100,000 บาท 
กรณีเปนแผนงานวิจัยจายไมเกิน
แผนงานละ 5 คน 

1. ตองมีหนังสือยืนยันตอบรับจากท่ี
ปรึกษา 
2. ตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาการท่ีสําคัญของโครงการโดย
พิจารณาจาก 

- ประสบการณการทํางาน 
- คุณวุฒิ 

3. กําหนดจายคาตอบแทนท่ีปรึกษาคน
ละไมเกิน 100,000 บาท  
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รายการ อัตรา หลักเกณฑ (เง่ือนไข) 
4. กําหนดจายคาตอบแทนท่ีปรึกษา 
โครงการวิจัยละไมเกิน 2 คน กรณีเปน
แผนงานวิจัยจายไมเกินแผนงานละ  
5 คน 

(3) คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - กําหนดจายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ดังนี้ 

- วันทําการปกติ ชม.ละ 50 บาท 
ไมเกิน 4 ชม. 

- วันหยุดราชการ ชม.ละ 60 บาท 
ไมเกิน 7 ชม. 

(4) คาตอบแทนผูใหขอมูล 
(ผูตอบแบบสอบถาม, 
ผูใหสัมภาษณ) 

 

- ผูใหขอมูลรายละไมเกิน 100 บาท 
กรณีขอมูลมีระดับความยากสูงใหอยู
ในดุลพินิจของผูตรวจสอบทาง
วิชาการ 

- ผูใหขอมูลรายละไมเกิน 100 บาท  
กรณีขอมูลมีระดับความยากสูงใหอยูใน
ดุลพินิจของผูตรวจสอบทางวิชาการ 

(5) คาตอบแทนกลุม
ตัวอยาง 

- ไมเกิน 2,000 บาท ตอครั้งตอคน - ไมเกิน 2,000 บาท ตอครั้งตอคน 

(6) คาตอบแทนวิทยากร
ในการฝกอบรม 

- ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

- ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ดังนี้ 

1. วิทยากรท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐให
จายไมเกิน 600 บาท/ชั่วโมง 

2. นอกเหนือจากขอ 1 ใหจายไมเกิน  
1,200 บาท/ชั่วโมง 

2.2 คาใชสอย 
(1) คาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ 

- ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

- ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  

(2) คาใชจายในการ
สัมมนา/ ฝกอบรม 

- ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

- ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง    

(3) คาใชสอยอ่ืน (คาจาง
เหมาบริการ, คาแรง, 
เงินประกันสังคม) 

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม 

   2.3 คาวัสด ุ - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายไดตามความจําเปนเหมาะสม 
โดยแยกรายการวัสดุเปนประเภท เชน 
วัสดุสํานักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร,  
วัสดุวิทยาศาสตร เปนตน ซ่ึงรายการ
วัสดุตองมีราคาตอหนวยต่ํากวา  
5,000 บาท ยกเวนวัสดุคอมพิวเตอร
ตองมีราคาตอหนวยต่ํากวา  
20,000 บาท 
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รายการ อัตรา หลักเกณฑ (เง่ือนไข) 
- สําหรับคาวัสดุเชื้อเพลิง (คาน้ํามัน) 
กําหนดให กม.ละ 4 บาท (โดยใหจัดทํา
รายละเอียดระยะทางท่ีเดินทาง) 

3. งบลงทุน 
3.1 คาครุภัณฑ 

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสมโดย
แยกรายการครุภัณฑเปนประเภท เชน 
ครุภณัฑสํานักงาน, ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เปนตน ซ่ึงรายการ
ครุภัณฑตองมีราคาตอหนวยสูงกวา 
5,000 บาท ยกเวนครุภัณฑ
คอมพิวเตอรตองมีราคาตอหนวยสูงกวา 
20,000 บาท 
- ใหแนบใบเสนอราคาครุภัณฑ 
- ใหมีหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ของครุภัณฑนั้นๆ ดวย เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

3.2 คาสิ่งกอสราง - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม  
ซ่ึงเปนรายจายเพ่ือประกอบข้ึนใหม 
ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสราง
มีวงเงินเกินกวา 50,000 บาท  
- ใหแนบใบเสนอราคาสิ่งกอสราง 

4. คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน  
(ใหหมายรวมถึงคาสาธารณูปโภค
ดวย) 

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - กําหนดจายไมเกินรอยละ 10 ของงบ
วิจัยไมรวมคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง 

15.2 แสดงภาพรวมของงบประมาณการวิจัยท่ีเสนอขอในแตละปตลอดการวิจัยโดยแยกเปน 
งบบริหารแผนงานวิจัย และโครงการวิจัยยอย 

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

รวมท้ังส้ิน    
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15.3 แสดงรายละเอียดของงบประมาณการวิจัยทุกโครงการวิจัยยอยในปท่ี 1 

โครงการ 

งบประมาณท่ีเสนอขอ (บาท) 

งบ
บุคคลากร 

คาตอบแทน 
คาใช
สอย 

คาวัสดุ 
คาธรรมเนียม
การอุดหนุน

สถาบัน 
ครุภัณฑ รวม 

คาบริหารแผนงาน        
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 
 
ตัวอยาง เชน กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุมะมวงเพ่ือการสงออก เนื่องจากมะมวงท่ีสงออกมีคุณภาพดี แตเม่ือ
สงออกไปตางประเทศมีปญหาเรื่องมะมวงเปลือกบางเนาเสียงาย สงผลกระทบตอการสงออก ดังนั้น จึงตอง
วิจัยเพ่ือแกปญหาดังกลาว โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ ดังนี้ 
 1.  การวิจัยระยะแรกไดคนพบยนี (gene) ท่ีควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง 
 -  ใหระบุผลผลิตท่ีได คือ ยีน (gene) ท่ีควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง 
ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จเบื้องตน (P) 
 2.  กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะตอมา โดยวิจัยในรายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ท่ีควบคุม
ลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง 
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 -  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. คําช้ีแจงอ่ืน ๆ  
18.1 คํารับรองเพ่ือชี้แจงรายละเอียดแหลงทุนของโครงการวิจัยท่ีเสนอขอหากมีมากกวา 1 แหลง

โปรดระบุสัดสวน 
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…………… 

 
20. คําอนุมัติของผูบังคับบัญชา (ของผูอํานวยการแผนงานวิจัย) ระดับอธิบดีหรือเทียบเทา       

ของภาครัฐ (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) หรือ กรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทาในสวนของภาคเอกชน 
(หรือผูไดรับมอบอํานาจ) ในการยินยอม/อนุญาต ใหดําเนินการวิจัยรวมท้ังใหใชสถานท่ี อุปกรณและ
สาธารณูปโภคในการดําเนินการวิจัย กรณีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจแสดงตอ คอบช. และ
ผูรับมอบอํานาจไมสามารถมอบอํานาจชวงตอใหผูอ่ืนได ยกเวนแตผูบังคับบัญชาท่ีเปนผูมีอํานาจ แสดง
ความยินยอมใหมอบอํานาจชวงตอได   

 
 
(ลงชื่อ)                                      . 

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

วันท่ี..........เดือน..................พ.ศ…………… 
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แบบ คอบช. 1ย/1ด 
แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
ประจําปงบประมาณ 2559 
------------------------------------ 

ย่ืนเสนอขอรับทุนในกลุมเรื่อง..................................................................................(ระบุกลุมเรื่องเดียวเทานั้น) 
กรอบวิจัย.................................................................(ระบุชื่อกรอบวิจัยภายใตกลุมเรื่องเพียงกรอบเดียวเทานั้น) 
กรอบวิจัยยอย.........................................................................................(ระบุชือ่กรอบวิจัยยอยขอเดียวเทานั้น) 

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

ช่ือแผนงานวิจัย...(ใสชื่อแผนงานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีเปนโครงการวิจัยยอยภายใตแผน
งานวิจัย) 

สวน ก : องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย  
1.  ผูรับผิดชอบประกอบดวย (กรณีเปนทุนความรวมมือกับตางประเทศใหระบุผูรับผิดชอบ ท้ัง “ฝาย

ไทย” และ “ฝายตางประเทศ”) 
1.1 หัวหนาโครงการ............................................................................................................. 
1.2 ผูรวมงานวิจัย........................................................................................................................ 
1.4  หนวยงานหลัก.............................................................................................................. 
1.5  หนวยงานสนับสนุน............................................................................................................. 

2.  ประเภทการวิจัย................................................................................................................................ 
3.   สาขาวิชาการและกลุมวิชาท่ีทําการวิจัย.......................................................................................... 
4.  คําสําคัญ (keyword) ของการวิจัย................................................................................................. 
5.  ความสําคัญ และท่ีมาของปญหา...................................................................................................... 
6.  วัตถุประสงคของการวิจัย.................................................................................................................. 
7.  ขอบเขตของการวิจัย......................................................................................................................... 
8.  ทฤษฎี สมมติฐานและ / หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย....................................................... 
9.  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเกี่ยวของ.................................................. 
10. เอกสารอางอิง.................................................................................................................................... 
11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ................................................................................................................ 
12. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเม่ือส้ินสุดการวิจัย.………………..……. 
13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล......................................................... 
14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย…............................................. 
15. เปาหมายของผลผลิต (output) และตัวช้ีวัด................................................................................. 
16. เปาหมายของผลลัพธ (outcome) และตัวช้ีวัด............................................................................. 
17. ปจจัยท่ีเอ้ือตอการวิจัยท่ีมีอยู............................................................................................................ 
18. งบประมาณของโครงการวิจัย.......................................................................................................... 

การกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมนี้ ตองดําเนินการใหครบถวนตามความเปนจริง หากตรวจสอบพบวามีการปกปดหรือเปนเท็จ 

คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมพิจารณาสนับสนนุและจะเปนผูไมมสีทิธิ์รับทุน คอบช. เปนเวลา 3 ป 
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แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยยอย โดยแยกเปน
รายป (ตาม แบบ คอบช. 2ค) 

19. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการดําเนินงาน
........................................................................................................................................................... 

    ระดับความสําเร็จของงาน........................................................................................................... 
20. ขอเสนอการวิจัยหรือสวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอการวิจัยนี้ (เลือกไดเพียง 1 ขอ) 
 ไมไดเสนอตอแหลงทุนอ่ืน 
 เสนอตอแหลงทุนอ่ืนคือ (ระบุชื่อแหลงทุน) 

21. คําช้ีแจงอ่ืน ๆ.................................................................................................................................... 
22. ลงลายมือช่ือหัวหนาโครงการและนักวิจัยรวมโครงการเพ่ือใหคํารับรองในการจัดทําขอเสนอ

การวิจัยและดําเนินการวิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (วช.) เรื่องการรับขอเสนอ
การวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2559 
  

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

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

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

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

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

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

 
23. คําอนุมัติของผูบังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเทาของภาครัฐ (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) 

หรือกรรมการผูจัดการใหญ หรือเทียบเทาในสวนของภาคเอกชน (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) ในการยินยอม/
อนุญาต ใหดําเนินการวิจัยรวมท้ังใหใชสถานท่ี 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 หรือผู
รวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย) 
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 
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แบบ คอบช. 2ค  
คูมือ ประกอบการเขียน 

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

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

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

1. ผูรับผิดชอบประกอบดวย 
1.1 หัวหนาโครงการ (ระบุชื่อหัวหนาโครงการ หนวยงาน หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

สถานท่ีติดตอหมายเลขโทรศัพท  โทรสารและ 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. คําสําคัญ (keyword) ของการวิจัย ระบุคําสําคัญ (keyword) ท่ีมีความสําคัญตอชื่อเรื่องหรือ
เนื้อหาของเรื่องท่ีทําการวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหครบถวน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการนําไปใชในการ
เลือกหรือคนหาเอกสารท่ีมีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องท่ีทําการวิจัยได 

5. ความสําคัญ และท่ีมาของปญหา แสดงใหเห็นถึงความสําคัญท่ีจําเปนตองทําการวิจัยเรื่องนี ้
รวมถึงความสอดคลองหรือการตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  

6. วัตถุประสงคของการวิจัย ระบุวัตถุประสงคของโครงการวิจัยอยางชัดเจนและเรียงตามลําดับ
ความสําคัญเปนขอ ๆ โดยมีความเชื่อมโยงกับความสําคัญและท่ีมาของปญหา 
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7. ขอบเขตของการวิจัย (ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพท่ีเชื่อมโยงกับปญหาท่ีทํา
การวิจัยแตไมสามารถกําหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงคของโครงการวิจัยได) 

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

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเกี่ยวของ ใหระบุเนื้อหาโดยสรุปของ
เอกสารท่ีเก่ียวของพรอมขอมูลสถิติและเหตุผลท่ีเปนไปไดจากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการท่ีเก่ียวของโดย
บรรยายใหเชื่อมโยงกับประเด็นท่ีจะทําการวิจัย 

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

ผลการวิจัยไปใชประโยชน ระบุไดมากกวา 1 ขอ พรอมระบุกลุมเปาหมายท่ีจะไดรับประโยชนและผลกระทบ
จากผลงานวิจัยท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนกับกลุมเปาหมายใหชัดเจน 

12. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเม่ือส้ินสุดการวิจัย ใหแสดง
แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายหรือสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ข้ันตอไปท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนเม่ือสิ้นสุดการวิจัย โดยระบุกลุมเปาหมายวิธีการถายทอดระยะเวลาสถานท่ี ฯลฯ 
ใหชัดเจน 

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

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

15. เปาหมายของผลผลิต (output) และตัวช้ีวัด ระบุผลผลิตของงานวิจัยอยางเปนรูปธรรมท่ี
สามารถประยุกตเพ่ือนําไปใชประโยชนได ท้ังนี้ตองระบุตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลผลิตท่ี
เกิดข้ึนในดานความประหยัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ เวลา และตนทุน โดยให
จัดทําขอมูลในรูปแบบดังตารางท่ี 1 โดยระบุแยกเปนรายป กรณีมีระยะเวลาดําเนินการวิจัยเกิน 1 ป 

ตารางท่ี 1 แสดงผลผลิตและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน 
 
 

 
 

   

16. เปาหมายของผลลัพธ (outcome) และตัวช้ีวัด ระบุปริมาณของผลท่ีเกิดข้ึนหรือผลตอเนื่องจาก
ผลผลิตท่ีมีตอผูมีสวนไดสวนเสียและ/หรือผูใชอาทิชุมชนองคกรประเทศสภาพแวดลอมในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ท้ังนี้ควรจัดทําแผนถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายดังกลาวและตองระบุตัวชี้วัดท่ี
แสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลลัพธท่ีเกิดข้ึนในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลาและตนทุน โดยใหจัดทําขอมูลในรูปแบบดังตารางท่ี 2 โดยระบุแยกเปนรายป กรณีมี
ระยะเวลาดําเนินการวิจัยเกิน 1 ป 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลลัพธและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย 
ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน 
 
 

    

17. ปจจัยท่ีเอ้ือตอการวิจัยท่ีมีอยู (ระบุรายละเอียด) 
18. งบประมาณของโครงการวิจัย 

18.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยยอย โดย
แยกตามงบประเภทตางๆ ใหชัดเจน โดยแยกเปนหมวดดังนี้ งบบุคคลากร งบดําเนินการ (คาตอบแทน คาใช
สอย คาวัสดุ คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ฯลฯ) งบลงทุน (ครุภัณฑตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนพรอมใบ
เสนอราคา)  

รายการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอ (บาท) 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี... 
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 (ใหหมายรวมถึงคาสาธารณูปโภค
ดวย) 

   

รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ    
การตั้งงบประมาณทุกรายการควรประมาณการใหเหมาะสมกับระเบียบวิธีวิจัยโดยอางอิงตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังและตามหลักเกณฑและอัตราคาใชจายท่ีกําหนด ดังนี้ 
รายการ อัตรา หลักเกณฑ (เง่ือนไข) 

1. งบบุคลากร 
1.1 คาจางชั่วคราว 
1.2 คาจางผูชวยนักวิจัย 

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม 1. พิจารณาใหตามท่ีเสนอขอโดยไมเกินท่ี 
กําหนดจายตามอัตราเงินเดือนขาราชการ
ตามวุฒิการศึกษา คือ 

ป.เอก อัตราคาจาง 20,000.- บาท 
ป.โท  อัตราคาจาง 16,400.- บาท    
ป.ตรี  อัตราคาจาง 13,300.- บาท  
ปวส.  อัตราคาจาง 10,200.- บาท 
ปวช.  อัตราคาจาง 8,300.-   บาท 
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รายการ อัตรา หลักเกณฑ (เง่ือนไข) 
2. งบดําเนินงาน 

2.1 คาตอบแทน 
(1) คาตอบแทน

คณะผูวิจัย  
(ใหระบุตําแหนง 
หรือ ตําแหนงทาง
วิชาการเพ่ือ
ประกอบการ
พิจารณา) 

- 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 ตอโครงการตอนักวิจัย 

1. กําหนดคาตอบแทนคณะนักวิจัย       
(รอยละ 10 ของวงเงินงบประมาณโครงการ 
ไมรวมครุภัณฑและคาธรรมเนียมอุดหนุน
สถาบัน)  หากคํานวณแลวไมถึง  
30,000 บาท ใหข้ันต่ํา 30,000 บาท และ
ตองไมเกินอัตราตามระดับตําแหนง 
2. กรณีเปนแผนงานวิจัย ผูบริหารแผนงาน
สามารถเปนหัวหนาโครงการยอยไดเพียง
โครงการเดียวเทานั้นและมีสิทธิได รับ
คาตอบแทนคณะนักวิจัยท้ัง 2 สถานะ แต
รวมแลวตองไมเกินอัตราตามระดับตําแหนง 

(2) คาตอบแทนท่ี
ปรึกษา 

- ใหจายไดไมเกิน 2 คนตอโครงการ 
และคนละไมเกิน 100,000 บาท 
กรณีเปนแผนงานวิจัยจายไมเกิน
แผนงานละ 5 คน 

1. ตองมีหนังสือยืนยันตอบรับจากท่ีปรึกษา 
2. ตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการ
ท่ีสําคัญของโครงการโดยพิจารณาจาก 

- ประสบการณการทํางาน 
- คุณวุฒิ 

3. กําหนดจายคาตอบแทนท่ีปรึกษาคนละไม
เกิน 100,000 บาท  
4. กําหนดจายคาตอบแทนท่ีปรึกษา 
โครงการวิจัยละไมเกิน 2 คน กรณีเปนแผน
งานวิจัยจายไมเกินแผนงานละ 5 คน 

(3) คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - กําหนดจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ดังนี้ 

- วันทําการปกติ ชม.ละ 50 บาท 
ไมเกิน 4 ชม. 

- วันหยุดราชการ ชม.ละ 60 บาท 
ไมเกิน 7 ชม. 

(4) คาตอบแทนผูให
ขอมูล (ผูตอบ
แบบสอบถาม, 
ผูใหสัมภาษณ) 

- ผูใหขอมูลรายละไมเกิน 100 
บาท กรณีขอมูลมีระดับความยาก
สูงใหอยูในดุลพินิจของผูตรวจสอบ
ทางวิชาการ 

- ผูใหขอมูลรายละไมเกิน 100 บาท  
กรณีขอมูลมีระดับความยากสูงใหอยูใน
ดุลพินิจของผูตรวจสอบทางวิชาการ 
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รายการ อัตรา หลักเกณฑ (เง่ือนไข) 
(5) คาตอบแทนกลุม

ตัวอยาง 
- ไมเกิน 2,000 บาท ตอครั้งตอคน - ไมเกิน 2,000 บาท ตอครั้งตอคน 

(6) คาตอบแทน
วิทยากรในการ
ฝกอบรม 

- ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

- ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ดังนี้ 

1. วิทยากรท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐใหจาย
ไมเกิน 600 บาท/ชั่วโมง 

2. นอกเหนือจากขอ 1 ใหจายไมเกิน  
1,200 บาท/ชั่วโมง 

2.2 คาใชสอย 
(1) คาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ 

- ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

- ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง    

(2) คาใชจายในการ
สัมมนา/ ฝกอบรม 

- ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

- ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง    

(3) คาใชสอยอ่ืน 
(คาจางเหมา
บริการ, คาแรง, 
เงินประกันสังคม) 

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม 

2.3 คาวัสด ุ - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายไดตามความจําเปนเหมาะสม โดย
แยกรายการวัสดุเปนประเภท เชน วัสดุ
สํานักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร, วัสดุ
วิทยาศาสตร เปนตน ซ่ึงรายการวัสดุตองมี
ราคาตอหนวยต่ํากวา 5,000 บาท ยกเวน
วัสดุคอมพิวเตอรตองมีราคาตอหนวยต่ํา 
กวา 20,000 บาท 
- สําหรับคาวัสดุเชื้อเพลิง (คาน้ํามัน) 
กําหนดให กม.ละ 4 บาท (โดยใหจัดทํา
รายละเอียดระยะทางท่ีเดินทาง) 

3. งบลงทุน 
3.1 คาครุภัณฑ 

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสมโดยแยก
รายการครุภัณฑเปนประเภท เชน ครุภัณฑ
สํานักงาน, ครุภัณฑคอมพิวเตอร เปนตน ซ่ึง
รายการครุภัณฑตองมีราคาตอหนวยสูงกวา 
5,000 บาท ยกเวนครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตองมีราคาตอหนวยสูงกวา 20,000 บาท 
- ใหแนบใบเสนอราคาครุภัณฑ 
- ใหมีหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนของ
ครุภัณฑนั้น ๆ ดวย เพ่ือประกอบการ
พิจารณา 
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รายการ อัตรา หลักเกณฑ (เง่ือนไข) 
3.2 คาสิ่งกอสราง - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม ซ่ึงเปน

รายจายเพ่ือประกอบข้ึนใหม ดัดแปลงตอ
เติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสรางมี วงเงินเกินกวา 
50,000 บาท  
- ใหแนบใบเสนอราคาสิ่งกอสราง 

4. คาธรรมเนียมอุดหนุน
สถาบัน  
(ใหหมายรวมถึงคา
สาธารณูปโภคดวย) 

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - กําหนดจายไมเกินรอยละ 10 ของงบวิจัย
ไมรวมคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง 

18.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ 

ปท่ี
ดําเนินการ 

งบประมาณท่ีเสนอขอ (บาท) 

งบบุคคลากร คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
คาธรรมเนียมการ
อุดหนุนสถาบัน 

ครุภัณฑ รวม 

ปท่ี 1        
ปท่ี 2        
ปท่ี...        

19. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัย แสดงขอมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ท่ีไดจาก
งานวิจัยในแตละปตลอดการวิจัย โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัยและนําไปสูการ
ประยุกตใช ความคุมคาของงบประมาณท่ีจะใชทําการวิจัย ซ่ึงจะนําไปสูผลสําเร็จท่ีเปนผลลัพธ (outcome) 
และผลกระทบ (impact) ท่ีคาดวาจะไดรับ โดยสอดคลองตามแผนบริหารงานและแผนการดําเนินงานตลอด
แผนงานวิจัย พรอมท้ังระบุประเภทผลสําเร็จของงานวิจัยเปนอักษรยอ ซ่ึงจําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้ (กรณี
เปนโครงการวิจัยยอยในแผนงานวิจัยนั้นจะตองอธิบายผลกระทบท่ีมีตอแผนงานวิจัยนั้น 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 
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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) ท่ีควบคุม
ลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง 
 -  ใหระบุผลผลิตท่ีได คือ รายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ท่ีควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของ
มะมวง ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จก่ึงกลาง (I) 
 3.  กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะตอมาจนไดมะมวงพันธุเปลือกแข็ง ซ่ึงแสดงผลกระทบท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึน คือ ทําใหเกิดมูลคาเพ่ิมของมะมวงเพ่ือการสงออก 
 -  ใหระบุผลผลิตท่ีได คือ มะมวงพันธุเปลือกแข็งท่ีแสดงมูลคาเพ่ิมเพ่ือการสงออก ผลสําเร็จของ
งานวิจัยนี้เปนผลสําเร็จตามเปาประสงค (G) 

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

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

21. คําช้ีแจงอ่ืนๆ  
21.1 คํารับรองเพ่ือชี้แจงรายละเอียดแหลงทุนของโครงการวิจัยท่ีเสนอขอหากมีมากกวา 1 

แหลงโปรดระบุสัดสวน 
21.2 แสดงเอกสารหลักฐานคํารับรองคํายินยอมอาทิโครงการพระราชดําริ จริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย จรรยาบรรณการใชสัตว การเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ฯลฯ หรือรายละเอียดอ่ืนๆ ในอันท่ีจะเปน
ประโยชนและชี้ใหเห็นถึงคุณคาของโครงการวิจัยมากยิ่งข้ึน 

21.3  หนังสืออนุมัติ หัวขอและโครงรางวิทยานิพนธของสถาบันอุดมศึกษาสําหรับผูขอรับทุน
ประเภทบัณฑิตศึกษา 

21.4 การดําเนินการเก่ียวกับบัญชีรายรับ-รายจายใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ปปช. กําหนด 
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22. ลงลายมือช่ือหัวหนาโครงการและนักวิจัยรวมเพ่ือใหคํารับรองในการจัดทําขอเสนอการวิจัย
และดําเนินการวิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เรื่องการรับขอเสนอการวิจัย
เพ่ือขอรบัการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2559 
  

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

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

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

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

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

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

23. 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 (ถามี) 
 
  ขาพเจา                                               
ตําแหนง                                                   หนวยงาน                                   . 
ขอยืนยันวา ขาพเจาไดรับเปนท่ีปรึกษาแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย เรื่อง                         . 
            
             
ซ่ึงมี   นาย/นาง/นางสาว                
สังกัด                                     
เปนผูอํานวยการแผนงาน/หัวหนาโครงการ ตลอดระยะเวลาดําเนินการวิจัย 
 
 

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

วันท่ี........... เดอืน...................พ.ศ..…………. 
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แบบ คอบช. ๔ 
 

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

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

วันท่ี........... เดือน...................พ.ศ..…………. 
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แบบหนังสือนําสงการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2559 
 

เขียนท่ี.......................................................... 
วันท่ี.............................................................. 

เรื่อง ขอสงเอกสารเพ่ือเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2559 

เรียน ผูอํานวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย 

  ดวย (สถาบัน/หนวยงาน/ชื่อ-สกุล)                                                                    . 
มีความประสงคจะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของเครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ (คอบช.) ประจําป
งบประมาณ 2559 กลุมเรื่อง (ใหระบุช่ือกลุมเรื่องท่ีเสนอขอรับทุน)                                               . 
ช่ือโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย                                                                                             . 
โดยมี (นาย/นาง/นางสาว)                                               ตําแหนง                                      . 
สังกัด                                                                      เปนผูอํานวยการแผนงาน/หัวหนาโครงการ 
เบอรโทรศัพท/มือถือ                                         E-mail                                                       . 

  ในการนี้ (สถาบัน/หนวยงาน/ชือ่-สกุล)                                                               .
ขอสงเอกสารในการขอรับทุนอุดหนุนวิจัยประจําปงบประมาณ 2559 ดังนี้ (ใหใสเครื่องหมาย  ลงใน  
หนาเอกสารท่ีทานจัดสงมาท่ี วช.) 
 ตนฉบับขอเสนอการวิจัยท่ีมีการลงนามเรียบรอยแลว จํานวน 1 ชุด  
  สําเนาขอเสนอการวิจัย จํานวน 9 ชุด 
 ไดรับอนุมัติ และลงนามรับรองจากผูบังคับบัญชา ใหดําเนินการวิจัยรวมท้ังใหใชสถานท่ี อุปกรณและ

สาธารณูปโภคในการดําเนินการวิจัย ตามแบบ คอบช. 1ช ขอ 20 และแบบ คอบช. 1ย/1ด ขอ 23 
 หนังสือใหความเห็นชอบและลงนามรับรองของปรึกษาแผนงาน/โครงการวิจัย (แบบ คอบช. 3) (กรณีมีท่ี

ปรึกษา) 
 หนังสือรับรองแสดงความประสงคในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน (แบบ คอบช. 4) (ถามี) 
 แผน CD ท่ีบันทึกขอมูลขอเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จํานวน 2 ชุด ท่ีมีเนื้อหาตรงกับตนฉบับ

ขอเสนอการวิจัยท่ีจะเสนอขอรับทุน 
 สําเนาเอกสารการอนุมัติหรือ Certificate of Approval หรือกําลังดําเนินการ (กรณีท่ีเปนการวิจัยท่ีใชคน

หรือสัตวในการทดลอง) จํานวน..............ฉบับ (ถามี) ท้ังนี้ตองเปนชื่อเดียวกับท่ีเสนอขอรับทุน 
 หนังสือรับรองศักยภาพตนเองในการบริหารจัดการงานวิจัย (กรณีท่ีผูอํานวยการแผนหรือหัวหนา

โครงการวิจัย มีความประสงคขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมากกวา 1 โครงการ) (ถามี) 
 ลงทะเบียนสงขอเสนอการวิจัยในระบบ NRMS เรียบรอยแลว  
 อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ… 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

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

(.....................................................) 
ผูอํานวยการแผนงาน/หัวหนาโครงการวิจัย 
................./........................../................... 
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คํานิยามศัพท 

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 หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธตาง ๆ เพ่ือตั้ง
และทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (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 และสถิต ิ
ฟสิกส ดาราศาสตร วิทยาศาสตรเก่ียวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา 
ฟสิกสของสิ่งแวดลอม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

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

2.3  สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ประกอบดวยกลุมวิชา อนินทรียเคมี อินทรียเคมีชีวเคมี 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 การสํารวจและรบัรูจากระยะไกล 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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ตัวอยาง 
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
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ผูที่นําขอมูลจากเอกสารน้ีไปใชอางอิงหรือเผยแพร 

โปรดระบุชื่อ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
ในหนาที่ปรากฏขอมูลดังกลาวดวย 
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การวิจัยและพัฒนาอุปกรณวิเคราะหท่ีมีความรวดเร็วและแมนยําสูง เพ่ือการวัดปริมาณกรดไขมันอิสระ   
ในกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพของน้ํามันไบโอดีเซล และน้ํามันท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหารตางๆ 

 
ช่ือนักวิจัย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพบูลย ศรีอรุโณทัย และคณะ 
หนวยงาน   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 
ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

การวิเคราะหปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ํามันประเภทตางๆ เชน น้ํามันปาลมดิบ น้ํามันไบโอดีเซล 
น้ํามันพืช น้ํามันท่ีมีสี เขมหรือน้ํามันท่ีมีปริมาณกรดไขมันอิสระสูง เชน น้ํามันสบู ดําและกรดไขปาลม       
กระทําไดยาก ตองอาศัยความเชี่ยวชาญในการวัดหรือสงตัวอยางเขาหองปฏิบัติการ ทําใหเกิดความไมสะดวก 
เชน ในการคํานวณปริมาณสารเคมีท่ีตองใชในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล หรือ การควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑอาหารท่ีผลิตจากน้ํามันนั้นๆ 
 
การแกปญหาโดยการวิจัย 

เครื่องวัดปริมาณกรดไขมันอิสระท่ีพัฒนาข้ึนในงานวิจัยนี้ อาศัยหลักการใหมในการวัด ทําใหสามารถวัด
ปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ํามันไดอยางรวดเร็วภายในระยะเวลาประมาณ 2-10 นาที ใชตัวอยางน้ํามันและ
สารเคมีนอยกวา 10 มล. วัดกรดไขมันอิสระไดในชวงกวางรอยละ 0-100 ท่ีความละเอียดรอยละ ±0.5 และ
สามารถวัดปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ํามันท่ีมีสีเขมหรือมีกรดไขมันอิสระสูง เชน น้ํามันปาลมดิบ ซ่ึงยากตอ
การไทเทรตในวิธีการวัดแบบวิธีเดิมไดโดยงาย 
 

สวนประกอบตาง ๆ ของเครื่อง  
1. สวิตซ ปด เปด เครื่อง  
2. ปุมเลือกชวงการวัด  
3. หนาจอ โตตอบกับผูใช  
4. หัววัดความดัน  
5. ขวดขนาด 10 และ 30 มล. ท่ีใชใสนามัน  
6. ชองรองรับขวด  
 

 
เครื่องวัดปริมาณกรดไขมันอิสระ 
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การพัฒนาระบบการจําลองการขับรถไฟและชุดทดสอบการทํางานของหัวรถจักร Alstom 
 

ช่ือนักวิจัย   รองศาสตราจารย ดร.สุเทพ บุตรดี 
หนวยงาน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

ชุดฝกขับรถไฟเปนอุปกรณชวยในการเรียนการสอนของพนักงานขับรถไฟ ใหมีความรู ความสามารถ 
และคุนเคยกับอุปกรณท่ีเสมือนจริง จนเกิดความชํานาญในการขับข่ี รวมท้ังการจําลองสถานการณตางๆ ท่ีคาดวา
จะเกิดข้ึนระหวางการขับรถไฟจริงท่ีอาจารยผูฝกสอนไดออกแบบ เชน การชนสิ่งกีดขวาง การชนคน เปนตน 
ในปจจุบันชุดฝกขับรถไฟท่ีติดตั้งไวท่ีโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟเปนชุดฝกขับสําหรับหัวรถจักรฮิตาชิ ท่ีมีเสนทาง
จําลองในการฝกจากสถานีรถไฟกลางดง ถึง สถานีรถไฟปากชอง ท่ีมีลักษณะเปนทางตรง ลาดชัน และทางโคง 
ซ่ึงชุดฝกขับรถไฟดังกลาวถูกใชงานมานาน รวมถึงขอมูลของเสนทางจําลองการฝกท่ีมีอยูไมเปนปจจุบัน 
 
การแกปญหาโดยการวิจัย 

ปจจุบันหวัรถจักร Alstom มีจํานวนมาก และมีการใชงานอยางตอเนื่อง คณะนักวิจัยจึงไดทําการพัฒนา
ชุดฝกขับหัวรถจักร Alstom ท่ีมุงเนนใหมีคุณลักษณะการใชงานท่ีครอบคลุมการฝกสอนของอาจารยผูฝกสอน 
คือ ระบบการควบคุมชุดฝกขับหัวรถจักรเปนระบบการควบคุมแบบดิจิตอล ระบบการแสดงภาพเสนทางในการ
ขับข่ีเปนแบบเสมือนจริงซ่ึงเปนเสนทางเดิม คือ จากสถานีรถไฟกลางดง ถึง สถานีรถไฟปากชอง โดยทําการ
บันทึกภาพของเสนทางดังกลาวดวยกลองท่ีความคมชัดสูงระดับ 4K (ขนาดภาพ 1920x1080 พิกเซล) และ
แสดงผลบนจอภาพขนาด 84 นิ้ว ปจจุบันชุดฝกขับหัวรถจักร Alstom ดังกลาวติดตั้งไวท่ี โรงเรียนวิศวกรรม
รถไฟ สําหรับใชในการสอนและฝกอบรมพนักงานขับรถไฟ 
  

 
ชุดฝกขับหัวรถจักร Alstom ท่ีพัฒนาเรียบรอยแลว 
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การพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือกและระบบสารสนเทศ การผลิตขาวเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

 
ช่ือนักวิจัย   นางก่ิงแกว คุณเขต 
หนวยงาน   กรมการขาว 
 
ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศจํานวน ๒๒๙ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
แบงเปนการปลดปลอยจากภาคพลังงานรอยละ ๗๐ ภาคเกษตรและปศุสัตวรอยละ ๒๓ ภาคอุตสาหกรรม 
รอยละ ๗ ภาคของเสียรอยละ ๔ สวนภาคปามีการดูดกลับเพ่ือเก็บสะสมประมาณรอยละ ๔ (ONEP, ๒๐๑๑)    
เม่ือพิจารณาภาคเกษตรและปศุสัตวจะเห็นวา นาขาวปลดปลอยมากท่ีสุด ๓๐ ลานตัน หรือรอยละ ๕๘        
จึงจําเปนตองศึกษาเพ่ือหาแนวทางลดการปลอยกาซมีเทนจากนาขาวในระดับไรนาเกษตรกรเพ่ือเตรียมพรอม
สาํหรับตัดสินใจเชิงนโยบายในอนาคต สภาวะโลกรอนท่ีเกิดข้ึนสงผลใหเกิดความแปรปรวนของสภาวะอากาศ 
ปรากฏการณน้ําทวมและฝนแลงเกิดบอยและรุนแรงมากข้ึน ดังนั้นเทคโนโลยีของระบบการจัดการน้ํารูปแบบ
ใหมในนาขาวรวมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการท่ีเหมาะสม เชน การเลือกพันธุขาว วิธีและชวงเวลาการ
ปลูก การจัดการปุย การจัดการวัชพืช โรคและแมลง เปนตน จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิตให
เกิดประโยชนสูงสุด ทําใหอัตราการปลอยกาซเรือนกระจกตอหนวยผลผลิตลดลง สงผลใหการผลิตขาวของ
ประเทศไทยมีสวนชวยบรรเทาสภาวะโลกรอน และยังสามารถนําไปใชตอรองการคาขาวกับตางประเทศตอไป 

 
การแกปญหาโดยการวิจัย 

เทคโนโลยีการปลูกขาวดวยการใหน้ําแบบเปยกสลับแหงท่ีระดับ ๑๐  ๑๕ และ ๒๐ เซนติเมตรใตผิวดิน
ชวยประหยัดน้ําไดรอยละ ๑๕ - ๒๕ ลดการปลอยกาซมีเทนไดรอยละ ๘-๓๐ โดยมีคาการปลอยกาซมีเทน 
๑๒๙.๘๐-๑๕๔.๘๑ mg/m2/day เปรียบเทียบการใหน้ําขังตลอดมีคาการปลอยกาซมีเทน ๑๖๘.๑๖mg/m2/day 
นอกจากนี้การใสปุยแอมโมเนียมซัลเฟตแทนปุยยูเรียเปนปุยแตงหนามีแนวโนมลดการปลอยกาซมีเทน โดยมีคาการ
ปลอยกาซมีเทน ๑๑๐.๓๕ และ ๑๕๔.๙๖ mg/m2/day ตามลําดับ ท้ังนี้ตองจัดการดานการควบคุมวัชพืช โรคและ
แมลงศัตรูขาวอยางเหมาะสม จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิตใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหอัตรา 
การปลอยกาซเรือนกระจกตอหนวยผลผลิตลดลง  
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การผลิตไซลิทอลจากฟางขาว

Rice straw

ไซลิทอล

(xylitol)

Dried rice straw

Rice straw preparation

Rice straw hydrolysate

Xylitol production in Rice straw

Xylitol purification

การพัฒนากระบวนการผลิตไซลิทอลจากฟางขาวดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

ช่ือนักวิจัย   ดร.จิดาภา ทินอย 
หนวยงาน   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

ผลงานวิจัยกอนหนานี้ไดพัฒนากระบวนการแปรสภาพและยอยสลายฟางขาวเพ่ือใหไดสารสกัดฟาง
ขาวท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการประยุกตใชเปนสารตั้งตนสําหรับการผลิตไซลิทอล งานวิจัยตอเนื่องในปนี้จึง
มุงพัฒนาการผลิตไซลิทอลในระดับสเกลใหญ ดวยการเพ่ิมปริมาณการผลิตในถังหมักขนาด ๑๐ ลิตร เพ่ือเปน
ตนแบบการผลิตในระดับใหญจนถึงระดับอุตสาหกรรม เนนการพัฒนากระบวนการทําบริสุทธิ์เพ่ือผลิตผลึกไซลิ
ทอลท่ีมีความบริสุทธิ์สูง และศึกษาคุณสมบัติของไซลิทอลในการเปนพรีไบโอติก รวมถึงผลของไซลิทอลตอการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อกอโรคในระบบทางเดินอาหาร และจัดทํามาตรฐานเบื้องตนของไซลิทอลตามขอกําหนด
ของกองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือเปนแนวทางในการนําไซลิทอลท่ีผลิตไดไป
ประยุกตใชอยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน 
 
การแกปญหาโดยการวิจัย 

จากการพัฒนากระบวนการผลิตไซลิทอลจากเชื้อ Candida tropicalis ท่ีคัดเลือกแลวในสวนสกัด 
ฟางขาว เม่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตในถังหมักขนาด ๒ และ ๑๐ ลิตร พบวาสามารถผลิตไซลิทอลไดมากข้ึน และ
พบวาสารละลายไซลิทอลท่ีผลิตไดมีความบริสุทธิ์สูง สามารถแยกผลึกไซลิทอลท่ีมีความบริสุทธิ์สูงโดยวิธีการตก
ผลึกซํ้าท่ีอุณหภูมิต่ําได นอกจากนี้ไซลิทอลท่ีผลิตไดยังมีคุณสมบัติเปนพรีไบโอติกของโพรไบโอติกกลุม
แบคทีเรียแลกติก และยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบท่ีกอโรคทางเดินอาหารและชองปากดวย ซ่ึงไดมีการ
จัดทํามาตรฐานเบื้องตนของไซลิทอลท่ีผลิตไดตามขอกําหนดของกองควบคุมอาหารดวย เพ่ือประยุกตใชไซลิทอล
ท่ีผลิตไดในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ตอไป เชน สารใหความหวานในอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือ
สุขภาพ ยาสีฟน น้ํายาบวนปาก ลดการนําเขาสารใหความหวานในแตละปมากกวาพันลานบาท 
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แผนงานวิจัยดานคุณภาพและความปลอดภัยในระบบโลจิสติกสการเกษตร 
 

ช่ือนักวิจัย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ    
หนวยงาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 
ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

ปญหาท่ีผักหลายชนิดของไทยท่ีสงไปยังสหภาพยุโรปถูกแจงเตือนวาพบศัตรูพืชและสารพิษตกคาง       
เกินมาตรฐานท่ีกําหนดอยูบอยครั้ง โดยไมสามารถตรวจสอบยอนกลับไปถึงผูผลิตได แผนงานวิจัยนี้จึงไดจัดทําข้ึน
เพ่ือยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของพืชผักท่ีผลิตตามมาตรฐาน GAP ใหพรอมรับการตรวจสอบยอนกลับ
จากผูซ้ือและบริโภคสินคาตลอดจนสรางมูลคาเพ่ิมจากความม่ันใจในความปลอดภัย หรือลดตนทุนการผลิตไดจาก
ขอมูลดานโลจิสติกสและแนวทางบริหารจัดการท่ีดี การวิจัยแบงเปนสามสวนหลัก ไดแก การศึกษาและพัฒนา
ระบบการผลิตผักปลอดภัย 4 ชนิด ไดแก พริก กะเพรา โหระพา มะเขือเทศเชอรี่ เนนกระบวนการสรางความ
ปลอดภัยตลอดหวงโซคุณคา สวนท่ีสองเปนการพัฒนาระบบสารสนเทศดานขอมูลแปลง ระบบชวยตัดสินใจ     
ดานปริมาณการผลิต ตนทุนโลจิสติกส ความปลอดภัยจากสารพิษ สุขภาพ และสวนท่ีสามเปนการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบยอนกลับของผักท่ีจัดสงไปยังตลาดและผูบริโภค ระบบท่ีพัฒนาข้ึนนี้เปนท่ีสนใจของกลุมเกษตรกร       
ท่ีตองการเครื่องมือชวยจัดเก็บขอมูล ระบบชวยตัดสินใจ และระบบตรวจสอบยอนกลับ ซ่ึงขณะนี้บริษัทท่ีรับ
พืชผักไปจําหนายและแปรรูปเปนอาหารใหความสนใจนําไปใชอยู ในปจจุบัน 2 บริษัท ไดแก  ซีพีแรม           
และไบโออะกริ โดยใชเครื่องหมายบารโคด แสดงรายละเอียดสินคา สามารถตรวจสอบยอนกลับถึงแปลงเกษตรกร
ผูผลิตผักไดแบบเรียลไทม 

 
การแกปญหาโดยการวิจัย 

1.  การนําโปรแกรมตรวจสอบยอนกลับไปใช  ทําใหสามารถกํากับดูแลคุณภาพผลผลิตผัก               
ไดตามท่ีกําหนด ทราบแหลงท่ีมาของผัก (ชื่อเกษตรกร สถานท่ีปลูก สารเคมีท่ีใช) และเสนทางการขนสง     
เพ่ือลดโอกาสปนเปอน และปรับปรุงกระบวนการผลิตและขนสงใหไดผักปลอดภัย 

2. การนําโปรแกรมเก็บขอมูลการผลิตและขอมูลเกษตรกรไปใช ทําใหเกษตรกรมีการพัฒนา
กระบวนการจัดหาปจจัยการผลิต วางแผนการผลิต กํากับดูแลติดตามปญหาการผลิตท่ีเก่ียวกับการใชสารเคมี 
ปุย ท่ีปลอดภัย ใหแกสมาชิกกลุม มีฐานขอมูลเพ่ือตรวจสอบกระบวนการปลูกและคุณภาพของผลผลิต 
ตลอดจนเสนทางการขนสงเขามายังกลุม และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศคํานวณตนทุนการผลิต         
เพ่ือบริหารจัดการ และประเมินความปลอดภัยของระบบการผลิตในแปลงของตนเองไดดวยตนเอง 
 

 
โปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

 
โปรแกรมระบบตรวจสอบยอนกลับ 
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การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ําทวม-ดินถลม ในพ้ืนท่ีตนแบบเพ่ือสรางแบบจําลองสําหรับกําหนดเกณฑ
และวิธีการในการเตือนภัย (ระยะท่ี 3) 

 
ช่ือนักวิจัย  รองศาสตราจารย ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ 
หนวยงาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
ประเด็นปญหากอนการวิจัย 
 ปญหาภัยธรรมชาติอยางหนึ่งท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลวจะสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินอยางมาก นั้นคือ
พิบัติภัยจากดินโคลนถลม  การจัดการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น ทําไดดีและมีประสิทธิภาพ
ในบางพ้ืนท่ีเทานั้น เนื่องจากมีเครือขายการเฝาระวังภัยพิบัติในชุมชน เชน เครือขายการเฝาระวังภัยพิบัต ิ    
ของกรมทรัพยากรธรณี มิสเตอรเตือนภัย โดยสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเครือขายอ่ืนๆ     
ท่ีจัดตั้งข้ึนเองของคนในชุมชนท่ีประสพภัย  เครือขายตางๆ เหลานี้จะไดรับขอมูลสถานการณของภัยพิบัติจาก
สวนกลางประสานงานระหวางกัน แตสําหรับพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีไมมีเครือขาย ตองติดตามขอมูลจากการประกาศเตือน
ภัยของภาครัฐ ซ่ึงเปนการประกาศเตือนในเชิงพ้ืนท่ี และสําหรับการตัดสินใจประกาศเตือนภัยแตละพ้ืนท่ีจะมี
ความถูกตองและนาเชื่อถือตองอาศัยหลักการจากการวิเคราะหขอมูลท่ีถูกตองและนาเชื่อถือดวยประกอบกัน 
 
การแกปญหาโดยการวิจัย 

1. การนําแบบจําลองการวิ เคราะห พ้ืน ท่ีออนไหวตอการเกิดดินถลมเชิ งพลวัติ  (Dynamic 
Susceptibility Landslide Model: DynaSlide Model) ใชวิเคราะหคาดการณพ้ืนท่ีออนไหวตอการเกิดดิน
ถลมลวงหนา 48 ชั่วโมง เพ่ือแจงเตือนประชาชนในพ้ืนท่ีดังกลาว และเตรียมการอพยพไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย 

2. การนําแบบจําลองการไหลของซากมวลพิบัติ (Debris Flow Model) ไปใชประเมินพ้ืนท่ีเชิงเขสท่ี
จะไดรับผลกระทบของการไหลของซากมวลพิบัติเม่ือเกิดดินถลมท่ีตนน้ํา เพ่ือแจงเตือนประชาชนในพ้ืนท่ีให
เตรียมการปองกันหรืออพยพ 

 

  
ระบบเตือนภัยดินถลมตนแบบประจําบาน 
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โครงการยกระดับการผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและศักยภาพการแขงขัน 
สําหรับกลุมสงออกหัตถกรรมกระดาษสาเทศบาลเมืองตนเปา จังหวัดเชียงใหม 

 
ช่ือนักวิจัย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญจรัตน โจลานันท  
หนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม 
 
ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

กลุมหัตถกรรมกระดาษสาบานตนเปา จังหวัดเชียงใหม ขาดทางเลือกเก่ียวกับการจัดการน้ําท้ิง ทําให
ผูประกอบการไดปลอยน้ําท้ิงออกสูสิ่งแวดลอมโดยตรง สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการแขงขันดานการ
สงออก นอกจากนี้ ปญหาการจําหนายผลิตภัณฑจากกระดาษสาท่ีซบเซา ซ่ึงจํากัดเฉพาะหมวดสินคาของท่ีระลึก 
ประกอบกับประเทศไทยตองนําเขากระดาษถุงชาจากตางประเทศรอยละ 100 ดังนั้น จึงควรพัฒนาเทคโนโลยี
ทางเลือกสําหรับการบําบัดน้ําท้ิงและการพัฒนาผลิตภัณฑใหมจากกระดาษสา เพ่ือสงเสริมการผลิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ลดคาใชจายการบําบัดน้ําเสีย และสรางรายไดอยางตอเนื่องใหแกชุมชน 
 
การแกปญหาโดยการวิจัย 

เทคโนโลยีตนแบบการหมักปุยแบบกองสถิตยดูดอากาศ สามารถประยุกตใชในการบําบัดน้ําท้ิงรวม 
(ยกเวนน้ําตมเยื่อ) จากหัตถกรรมกระดาษสาขนาดเล็กหรือระดับครัวเรือนไดอยางมีประสิทธิผล คุณภาพปุย
หมักเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร (พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2551) ขณะเดียวกัน การผลิต
กระดาษถุงชาท่ีทําจากเยื่อสารอยละ 100 ท่ีมีความเปนไปไดในเชิงเทคนิค แมวาการวิจัยนี้จะปลอดจากการใช
สารเติมแตงคุณภาพกระดาษ แตสามารถใหคุณภาพของถุงชาตามวัตถุประสงคการใชงานและไมแตกตางจาก
ถุงชาท่ีมีจําหนายโดยท่ัวไป 
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โครงการวิจัยยางธรรมชาติท่ีมีกล่ินหอมนาน 
 
ช่ือนักวิจัย  รองศาสตราจารย ดร.ศุภศร วนิชเวชารุงเรือง  
หนวยงาน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

ผลิตภัณฑจากยางพารามีขอจํากัดการใชงานเนื่องจากกลิ่นอันไมพึงประสงค ซ่ึงเกิดจากกรดไขมันตัว
เล็กๆ ในน้ํายางพารา อยางไรก็ตามกระบวนการแยกกรดไขมันท่ีใหกลิ่นจากน้ํายางพาราทําไดยากและมีตนทุน
สูงมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงไปท่ีการกลบกลิ่นโดยใชเทคโนโลยีการปลอยกลิ่นอยางชาๆ โดยมุงหวังการสราง
นวัตกรรมใหกับยางพาราเพ่ือการสรางผลิตภัณฑใหมๆ 
 
การแกปญหาโดยการวิจัย 
 “นวัตกรรมยางพารากล่ินหอมยาวนาน” ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือแกปญหากลิ่นยางอันไมพึงประสงค ดวย
การสรางเทคโนโลยีระบบเก็บกลิ่นท่ีใชไดกับน้ํายางธรรมชาติ กักเก็บกลิ่นไดยาวนานกวาหนึ่งป พัฒนาสตูรยาง
กลิ่นหอมยาวนาน ไมเปนพิษ ท่ีใชไดกับกระบวนการผลิตท้ังแบบยางฟองและแบบจุม และทดลองผลิต
ผลิตภัณฑตนแบบยางกลิ่นหอมยาวนาน ขณะนี้ไดขยายสเกลการผลิตระดับอุตสาหกรรมรวมกับผูประกอบการ 
3 ราย ใน 3 ผลิตภัณฑ ไดแก  

• หมอนและท่ีนอนยางพารา: เปดตัวผลิตภัณฑในงาน TIFF 2015 : ASEAN Smart Living ระหวาง
วันท่ี 11-15 มีนาคม 2558 

• ถุงมือยางใชงานท่ัวไป: อยูระหวางการให supplier ท่ีประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทดสอบตลาด
และการยอมรับของผูบริโภค 

• แผนยางรองรองเทา (in-sole): อยูระหวางการทดลองผลิตตนแบบผลิตภัณฑแผนยางรองรองเทากลิ่น
หอมระดับอุตสาหกรรม 

ผลงานนี้ไดรับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐในงาน 2014 
INST : The 10th Taipei International Invention Show & Technomart จัด ข้ึนระหวางวันท่ี 18-21 
กันยายน 2557 ณ Taipei World Trade Center (TWTC) ณ กรุงไทเป ไตหวัน 

 

 
ผลิตจากยางธรรมชาติกล่ินหอม 
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การผลิตกระดาษปราศจากเคมีจากเศษเหลือชีวมวลจากปาลมน้ํามัน 
 

ช่ือนักวิจัย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชิต สมบูรณ และคณะ 
หนวยงาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

เศษเหลือท้ิงชีวมวลปาลมน้ํามัน ทลายผลเปลาและทางใบ เปนวัสดุเสนใยประเภทลิกโนเซลลูโลส 
สามารถนํามาเพ่ิมมูลคามากกวาการใชประโยชนในปจจุบัน โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการแยก
เสนใยออกมาจากเศษเหลือท้ิงเพ่ือนําไปใชในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ โดยเนนกระบวนการผลิตเยื่อ
กระดาษโดยไมใชสารเคมี ซ่ึงเรียกกระบวนการผลิตนี้วากระบวนการผลิตเยื่อเชิงกล เยื่อท่ีผลิตไดสามารถ
นําไปใชผลิตผลิตภัณฑกระดาษท่ีปลอดภัยตอสุขภาพผูบริโภค แตเนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีการผลิตเยื่อ
เชิงกล ไมเหมาะสมกับวัตถุดิบท่ีเปนเศษเหลือท้ิงชีวมวลปาลมน้ํามัน จึงมีความจําเปนตองมีการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตสามารถใชเศษเหลือท้ิงชีวมวลปาลมน้ํามันเปนวัตถุดิบได ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะศึกษากระบวนการผลิตเยื่อเชิงกลจากเศษเหลือชีวมวลปาลมน้ํามัน การเตรียมวัตุดิบ  
การผลิตเสนใย และการปรับแตงคุณภาพเสนใยใหเหมาะสมกับการนําไปผลิตกระดาษท่ีปลอดภัยสําหรับ
ผูบริโภค 
 
การแกปญหาโดยการวิจัย 

สามารถนํากระบวนการเตรียมวัตถุดิบไปประยุกตใชสําหรับเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเปน
แนวทางในการจัดการนําเศษเหลือท้ิงชีวมวลปาลมน้ํามันเขาสูกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษได และสามารถจด
สิทธิบัตรในกระบวนการ Depithing process ได สําหรับการท่ีสามารถแยกขุยออกจากมัดเสนใยไดทําให
สามารถนําขุยไปใชในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได และนํามัดเสนใยเขาสูกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ สวนผลการ
แยกเสนใยเบื้องตนสามารถผลิตเยื่อข้ันปฐมภูมิได ซ่ึงสามารถนําไปปรับแตงคุณภาพในกระบวนการบดเยื่อ
ถัดไป (Second stage refining) เพ่ือใชสําหรับผลิตกระดาษ นอกจากสามารถนําเยื่อข้ันปฐมนําเขาสู
กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษข้ันสุดทายแลว ยังสามารถใชเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีใชเสนใย
เปนวัตุดิบได 
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• Pith / Fines silo

• Fiber bundle silo
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กระบวนการเตรียม Fiber bundles เพ่ือใชสําหรับนําไปผลิตเย่ือกระดาษ 

  

 
Fiber bundles จาก Frond chips 

 

  
Fiber bundles จาก Empty fruit bunch 

 

 
Pith (Parenchyma tissue) จาก Frond chips 
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การผลิตแคโรทีนอยดจากปาลมน้ํามัน 
 

ช่ือนักวิจัย   รองศาสตราจารย ดร.พัชรินทร  ระวียัน และคณะ 
หนวยงาน   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย น้ํามันปาลมดิบนําไปใชเพ่ือผลิตน้ํามันบริโภคและไบโอ
ดีเซลเปนหลัก กระบวนการผลิตน้ํามันปาลมและไบโอดีเซลจะตองมีการกําจัดสีสมอมแดงของแคโรทีนอยดออก
ไปกอน ซ่ึงแคโรทีนอยดมีสมบัติในการใหสี เปนสารตั้งตนของวิตามินเอ และเปนสารตานอนุมูลอิสระ มีการใช
มากในอุตสาหกรรมอาหาร  ยา และเครื่องสําอาง ปจจุบันแคโรทีนอยดตองนําเขาจากตางประเทศในราคา
กิโลกรัมละ 10,000-100,000 บาทข้ึนอยูกับปริมาณบีตาแคโรทีนท่ีเปนองคประกอบ แมวาความตองการ
แคโรทีนอยดในประเทศไทยยังไมมีการรวบรวมไว แตสําหรับตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกามีความ
ตองการใชแคโรทีนอยดถึง 20-30 ตันตอป   

เทคโนโลยีการผลิตแคโรทีนอยดในระดับอุตสาหกรรม เชน วิธีการสกัดดวยของไหลเหนือวิกฤติ  
(Supercritical Fluid Extraction) และวิธีการกลั่นดวยโมเลกุลลําดับสวน (Molecular Distillation) เปน
เทคโนโลยี ข้ันสูง การผลิตเชิงพาณิชยตองใชเครื่องมือขนาดใหญ  ซ่ึงมีราคาสูงมาก จึงเหมาะสําหรับ
อุตสาหกรรมขนาดใหญเทานั้น เทคโนโลยีการผลิตแคโรทีนอยดท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย ควรเปน
เทคโนโลยีท่ีสามารถใชไดกับอุตสาหกรรมขนาดกลาง ท่ีใชเครื่องมือท่ีไมซับซอนมากนัก สามารถสรางและซอม
บํารุงไดโดยชางเทคนิคชาวไทย ตลอดจนมีตนทุนของอุปกรณและมีคาใชจายในการผลิตท่ีไมสูงเกินไป 
 
การแกปญหาโดยการวิจัย 

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแคโรทีนอยดอยางตอเนื่องตั้งแตป 2546 ผลการศึกษาทําใหได
กระบวนการผลิตแคโรทีนอยดท่ีไมซับซอน ไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดีเทียบเทากับผลิตภัณฑท่ีนําเขาจาก
ตางประเทศ และไดเครื่องสกัดตนแบบระดับหองปฏิบัติการ (lab-scale) ซ่ึงเปนนวัตกรรมท่ีคิดคนโดยคนไทย 
ท้ังนี้เครื่องผลิตแคโรทีนอยดจากน้ํามันปาลมดิบไดรับสิทธิบัตรของประเทศไทยแลว ขณะนี้เครื่องตนแบบระดับ
โรงงาน (pilot-scale) ท่ีมีกําลังการผลิตครั้งละ 100 กิโลกรัม ไดทําการออกแบบแลวเสร็จ และเครื่องผลิตแค
โรทีนอยดระดับโรงงานจะเริ่มสรางประมาณกลางป 2558 ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2560 โดย
เครื่องตนแบบผลิตแคโรทีนอยดท่ีสรางข้ึนนี้สามารถนําไปใชเปนตนแบบสําหรับการสรางเครื่องท่ีมีกําลังผลิต
สูงข้ึน เพ่ือใชในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมตอไปได โดยเครื่องตนแบบนี้สามารถแยกทําการผลิต หรือนําไป
เชื่อมตอกับสายการผลิตน้ํามันปาลมบริโภค หรือสายการผลิตไบโอดีเซลได เนื่องจากไขมันท่ีสกัดเอาแคโรทีนอ
ยดออกไปแลว สามารถนําไปใชผลิตน้ํามันปาลมบริโภค หรือไบโอดีเซลตอไปได   
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แคโรทีนอยด 

 
ผลิตภัณฑท่ีใชแคโรทีนอยดเปนสวนผสม 

 
น้ํามันปาลมดิบ 

 

 
เครื่องตนแบบระดับหองปฏิบัติการสําหรับการ

สกัดแคโรทีนอยดจากน้ํามันปาลมดิบ 

 
แผนผังโรงงานตนแบบของการผลิตแคโรทีนอยด  (ภาพดานหนา) 
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การพัฒนาแบบคัดกรองโรคสมาธิส้ันในเด็กและวัยรุนไทย อายุระหวาง 3-18 ป 
 

ช่ือนักวิจัย  รองศาสตราจารย นพ.ชาญวิทย พรนภดล 
หนวยงาน   มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

โรคสมาธิสั้น หรือ Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) คือ กลุมอาการท่ีเกิดข้ึนตั้งแตใน
วัยเด็ก (กอนอายุ 7 ขวบ) ซ่ึงเกิดจากความผิดปกติของสมองแลวสงผลกระทบตอพฤติกรรมดานอารมณ การเรียน 
และการเขาสังคม กลุมอาการของโรคประกอบดวย อาการขาดสมาธิ (inattentive) อาการหุนหันพลันแลน วูวาม 
(impulsivity) และอาการซน อยูไมนิ่ง (hyperactivity) เปนโรคท่ีมีอัตราความชุกสูงถึงประมาณรอยละ 5 ของ
เด็กในวัยเรียน หากไมไดรับการรักษาอยางถูกตองตั้งแตเล็ก เม่ือโตข้ึนเด็กจะมีภาวะแทรกซอนท่ีมีผลกระทบในแง
ลบดานตางๆ มากมายท้ังตอตัวเด็กและครอบครัว 

 
การแกปญหาโดยการวิจัย 

คณะผูวิจัยไดพัฒนาแบบคัดกรองโรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุนไทย อายุระหวาง 3-18 ป (THAI ADHD 
Screening Scales) ข้ึน เพ่ือใชสําหรับคัดกรองโรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุน ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา แบบคัดกรองฯ มีท้ังหมด 7 ฉบับ แบงตามอายุของเด็กท่ีถูกคัดกรอง 
และผูตอบแบบคัดกรอง ซ่ึงไดแก ผูปกครอง ครูและตัวเด็กเอง แตละฉบับมีขอคําถามฉบับละ 30 ขอ ใชเวลาใน
การตอบเพียง 5 นาทีตอฉบับ การมีผูตอบหลายคนจะชวยเพ่ิมความไวและความจําเพาะของแบบคัดกรองฯ 
และเปนการยืนยันวาปญหาของเด็กเกิดข้ึนท้ังท่ีบานและท่ีโรงเรียนหรือไม การเก็บขอมูลเพ่ือพัฒนาแบบคัด
กรองฯ ไดจากกลุมตัวอยางขนาดใหญจากท่ัวประเทศ ทําให THAI ADHD Screening Scale เปนแบบคัดกรองท่ี
มีคาความไวและความจําเพาะสูงมากข้ึน โดยเฉพาะเม่ือใชแบบคัดกรองรวมกัน ท้ังฉบับตนเอง ฉบับผูปกครอง
และฉบับครู และยังถูกพัฒนามาใหสามารถใชไดงายโดยครู กุมารแพทย จิตแพทย เด็ก และวัยรุน เจาหนาท่ีท่ี
ทํางานเก่ียวของกับเด็ก และพอแม ผูปกครอง เพ่ือใชในการคัดกรองโรคสมาธิสั้นไดงายและแมนยําข้ึน อันจะ
เปนประโยชนชวยในการวินิจฉัย และการวิจัยทางระบาดวิทยาตอไปในอนาคต 
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การพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของแผนเนื้อเย่ือปดแผล 
จากโปรตีนกาวไหมท่ีมีสารฆาเช้ือเปนสารประกอบ 

 
ช่ือนักวิจัย   รองศาสตราจารย ภญ.ดร.พรอนงค  อรามวิทย 
หนวยงาน   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

ปจจุบันในประเทศไทยแผนปดแผลท่ีสามารถกระตุนการหายของบาดแผลมีราคาสูงมากและไมสามารถ
ผลิตไดในประเทศไทย จึงทําใหมีการใชอยางจํากัดแมในกรณีท่ีมีความจําเปน เชน บาดแผลลึก กวาง หายยาก 
แตเนื่องจากโปรตีนกาวไหมซ่ึงจัดเปนวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรของไทยไดถูกพบวามีคุณสมบัติในการกระตุน
การสรางคอลลาเจนและการหายของบาดแผลไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังสามารถผลิตเปนแผนท่ีมีความ
คงตัวไดดี โดยเฉลี่ยแลวแผนปดแผลท่ีสามารถกระตุนการหายของบาดแผลท่ีผลิตจากตางประเทศมีราคาไมต่ํา
กวา 1,500 บาท/แผน จากการวิเคราะหเพ่ือประมาณตนทุนในการผลิตพบวา แผนเนื้อเยื่อปดแผลจากโปรตีน
กาวไหมในโครงการนี้มีตนทุนในการผลิตประมาณ 89 บาทตอแผน (หรือรอยละ 6.7 ของราคาท่ีนําเขา)  
ซ่ึงหากนํามาใชในผูปวยจริงจะสามารถลดรายจายจากการนําเขาสินคาประเภทนี้ไดอยางมาก อีกท้ังยังเปนการ
เพ่ิมมูลคาใหแกสินคาเหลือใชทางการเกษตรในประเทศไดอีกดวย 
 
การแกปญหาโดยการวิจัย 

โปรตีนกาวไหมโดยเฉพาะจากไหมสายพันธุ จุล 1/1 ซ่ึงเปนไหมสายพันธุไทยมีคุณสมบัติในการกระตุน
การสรางคอลลาเจนไดดี สามารถข้ึนรูปเปนแผนท่ีมีความคงตัวไดดวยกรรมวิธีการผลิตท่ีไมยุงยากนัก หลังจาก
นั้นจึงนํามาผานกระบวนการเชื่อมโยงขามเพ่ือเพ่ิมความคงตัวและความยืดหยุน เม่ือนํามาทดสอบความปลอดภัย
พบวา แผนดังกลาวไมกอใหเกิดอาการแพหรือระคายเคืองในสัตวทดลอง และเม่ือนํามาทดสอบประสิทธิภาพใน
การรักษาบาดแผลผูปวยทางคลินิกยังพบวา สามารถกระตุนการหายของบาดแผลไดอยางมีนัยสําคัญเม่ือ
เปรียบเทียบกับวัสดุปดแผลในทองตลาด อีกท้ังยังลดความเจ็บปวดของบาดแผลไดอีกดวย 

 

 
รังไหมสายพันธุจุล 1/1 

 
แผนปดแผลจากโปรตีนกาวไหม 
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พยาธิกําเนิดระดับโมเลกุลของโรคมะเร็งตับท่ีเกี่ยวของกับการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี :  
บทบาทของวิถีสัญญาณนอทชและออโตฟาจี 

 
ช่ือนักวิจัย   รองศาสตราจารย พญ.ดร.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน 
หนวยงาน   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

เนื่องจากโปรตีนในวิถีสัญญาณนอทชและกระบวกการออโตฟาจีเปนสารชีวโมเลกุลกลุมใหมท่ีสําคัญตอ
การอยูรอดของเซลลและเปนเปาหมายใหมของการรักษาโรคมะเร็ง งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษากลไกการทํางานของ 
ไวรัสตับอักเสบบีท่ีมีตอโปรตีนตางๆในวิถีสัญญาณนอทชและกระบวนการออโตฟาจีและผลตอกระบวนการ
เติบโต การเพ่ิมจํานวน และการตายแบบ apoptosis ของเซลลมะเร็งตับ 
 
การแกปญหาโดยการวิจัย 

ผลจากโครงการวิจัยทําใหไดองคความรูใหมเก่ียวกับชีวโมเลกุลเปาหมายในวิถีสัญญาณนอทชและ
กระบวนการออโตฟาจีท่ีมีบทบาทในการเกิดโรคมะเร็งตับท่ีมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี นั่นคือ 
Notch1, Dll4, ATG12, ATG9A ซ่ึงการยับยั้งโปรตีนเหลานี้ในเซลลมะเร็งตับท่ีมีเชื้อไวรัสมีผลทําใหเซลล
แบงตัวลดลงและเพ่ิมการตายของเซลล ดังนั้นการพัฒนายาตอโปรตีนเหลานี้อาจนําไปสูการรักษาผูปวย
โรคมะเร็งตับแบบใหมๆ  ท่ีจําเพาะและ มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนตอไปในอนาคต 

 
แสดงออกของยีนตัวรับและ ลิแกนด ในวิถีสัญญาณ Notch ของเซลลมะเร็งตับ HepG2.2.15     

ท่ีทําการกดวิธีสัญญาณปลายน้ําดวยยากดแตละชนิดดวยวิธี RT-PCR 
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โครงการวิจัยการยกระดับความปลอดภัยในการทองเท่ียวของชาวตางชาติตามมาตรฐานสากล 
 

ช่ือนักวิจัย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 
หนวยงาน  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

สถานการณดานความปลอดภัยทางถนนของนักทองเท่ียวตางชาติ และสถานการณดานการจัดเก็บขอมูล
และติดตามเฝาระวังท่ีมีอยูในปจจุบัน สถานการณดานความปลอดภัยในการเดินทางของดวยรูปแบบและ
เสนทางการเดินทางท่ีมีความเสี่ยงสําหรับนักทองเท่ียว  นโยบายและโครงสรางดานจัดการความปลอดภัยทาง
ถนนสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ตลอดจนกลไกการชวยเหลือท่ีมีอยูในปจจุบัน ทัศนคติ ท่ีมีของ
นักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีมีตอการจัดการดานความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย และพฤติกรรมเสี่ยงของ
กลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีควรจะมีการสรางความเขาใจและประชาสัมพันธอยางเหมาะสม 
 
การแกปญหาโดยการวิจัย 

1. สามารถลดการสูญเสียท่ีเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุมนักทองเท่ียว ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอ
ภาพลักษณ และความเชื่อม่ันตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทย 

2. สามารถนําขอเสนอะแนะไปใชในการวางแผนดานความปลอดภัยในการเดินทางของนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ เพ่ือปองกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติ และผูท่ีจะ
นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ไดแก กระทรวงคมนาคม สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข 

 
เสนทางความปลอดภัยในการทองเท่ียว 
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 โครงการนํารองการพัฒนาพลังน้ําขนาดเล็กเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาในพ้ืนท่ีลุมน้ําชี (ระยะท่ี 2) 
 

ช่ือนักวิจัย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาติชาย  ไวยสุระสิงห 
หนวยงาน   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

วิกฤตปญหาพลังงานในประเทศกําลังสงผลกระทบอยางยิ่งตอการพัฒนาในดานเศรษฐกิจของประเทศ  
การคนหาแหลงพลังงานใหมจึงกลายเปนสิ่งจําเปนและเรงดวนเพราะสะดวกตอการพัฒนาและงายในการ
ดําเนินการ งานศึกษาวิจัยในระยะท่ีผานมาจึงไดคัดเลือกสถานีลําชีลอง-4 เพ่ือพัฒนาเปนโครงการนํารอง โดย
การออกแบบกอสรางในงานวิจัยท่ีผานมาจึงไดเนนการมีสวนรวมของชุมชน อยางไรก็ตามการมีสวนรวมของ
ชุมชนเพียงอยางเดียวนั้นไมเพียงพอตอการพัฒนาท่ียั่งยืนของโครงการ จากวรรณกรรมท่ีผานมาไดบันทึกไววา 
ในยุคแหงการบริหารจัดการสมัยใหม ความรูนั้นถือเปนสินทรัพยท่ีสําคัญท่ีสุดในการขับเคลื่อนองคกรไปสู
จุดหมาย ดังนั้น ความรูจึงถือเปนกุญแจดอกท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืนของโรงไฟฟาพลังงาน
น้ําขนาดเล็กสถานีลําชีลอง-4 ในการไดมาซ่ึงความรูท้ังท่ีเปนความรูชัดแจงและความรูโดยนัยทางดานนี้อยาง
ลึกซ้ึงและเพียงพอนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการกอสรางสถานีโรงไฟฟาจริง 

 
การแกปญหาโดยใชผลงานวิจัย 

โครงการนํารองนี้ไดจัดตั้งโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กสถานีลําชีลอง-4 ข้ึนรวมกับชุมชน อบต.หวยตอน 
และหนวยงานอุทยานแหงชาติตาดโตน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ดังรูป และไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โรงไฟฟาพลังงานน้ําขนาดเล็กมากและการอนุรักษฟนฟูตนน้ําแบบทองถ่ินมีสวนรวม ตลอดจนไดนําจัด
กระบวนการจัดการความรูมาเพ่ือสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิบัติการนํารองเปนแหลง
เรียนรูดานการพัฒนาโรงไฟฟาขนาดเล็กมากจากพลังงานน้ํา กลยุทธตางๆท่ีเก่ียวของกับกระบวนการจัดการ
ความรูควบคูไปกับการมีสวนรวมของชุมชนไดถูกนํามาใช ผลลัพธคือ ความรูในการจัดการและพัฒนาโรงไฟฟา
พลังงานน้ําท่ีอยูบนฐานของการปฏิบัติจริงไดถูกสรางข้ึนสําหรับทองถ่ินเพ่ือขับเคลื่อนโรงไฟฟาดังกลาวอยาง
ยั่งยืน 
 

 
โครงการโรงไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋วสําหรับชุมชน: สถานีลําชีลอง-4 ในพ้ืนท่ีนํารองของลุมน้ําชี 
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การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพเนื้อโคลูกผสมวากิวเพ่ือลดการนําเขาและเพ่ิมการสงออก 
 

ช่ือนักวิจัย   รองศาสตราจารย ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ และคณะ 
หนวยงาน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

ยังไมมีขอมูลพ้ืนฐานคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อโคลูกผสมวากิว ท้ังท่ีไดรับการเสริมและไมไดรับ      
การเสริมน้ํามันลินสีด ท่ีเลี้ยงดูอยู ในประเทศไทย และยังไมมีวิธีการผลิตโคลูกผสมวากิว 75% ใหได       
จํานวนมากๆ ในระยะเวลาสั้น 

 
การแกปญหาโดยการวิจัย 

ไดขอมูลพ้ืนฐานในดานคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของโคลูกผสมวากิวท่ีมาจากแมพันธุพ้ืนฐาน 3 กลุม
สายพันธุ เพ่ือประโยชนในการวางแผนผสมพันธุในการผลิตโคลูกผสมวากิวในอนาคต นอกจากนี้ยังทราบวาหาก
ตองการผลิตเนื้อโคลูกผสมวากิวใหมีกรดไขมันท่ีเปนประโยชนตอผูบริโภค โดยเฉพาะกรดไขมันโอเลอิค ท่ีมีอยู
ถึง 43% of total fatty acids ในเนื้อ รวมท้ังใหมีกรดไขมันชนิดโอเมกา 3 สูงๆ และใหมีสัดสวนกรดไขมันโอ
เมกา 6 ตอกรดไขมันโอเมกา 3 ต่ํา ตองทําการเสริมน้ํามันลินสีด ดังนั้น เกษตรกรสามารถผลิตเนื้อโคลูกผสม
วากิวท่ีมีประโยชนตอสุขภาพของผูบริโภค และจําหนายเนื้อโคไดในราคาท่ีสูง นอกจากนี้ ยังไดวิธีการท่ี
เหมาะสมในการผลิตโคลูกผสมวากิว 75% โดยการทํา ovum pick-up (OPU) แลวยายฝากตัวออนสดและตัว
ออนแชแข็งใหกับโคตัวรับ เพ่ือผลิตโคลูกผสมดังกลาวใหเพ่ิมจํานวนเร็วข้ึน 
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รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีสวนรวมของชุมชนสําหรับผูสูงอายุ 
ท่ีพ่ึงพาตนเองไมได 

 
ช่ือนักวิจัย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน  ปานอุทัย 
หนวยงาน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

ในปจจุบันสัดสวนผูสูงอายุเพ่ิมมากข้ึนทําใหสังคมไทยกาวเขาสูงสังคมผูสูงอายุเร็วกวาท่ีคาดประมาณ
โดยเฉพาะผูสูงอายุในเขตภาคเหนือ สาเหตุท่ีสําคัญ คือ อายุคาดเฉลี่ยท่ียาวข้ึนและอัตราการเกิดลดลง สงผล
กระทบใหผูสูงอายุเผชิญกับความเจ็บปวยเรื้อรังและนํามาสูความพิการ ซ่ึงสงผลใหผูสูงอายุอยูในภาวะพ่ึงพา ใน
สังคมไทยโดยท่ัวไปการดูแลผูสูงอายุเปนหนาท่ีของบุคคลในครอบครัว แตปจจุบันโครงสรางครอบครัวของไทย
เปลี่ยนเปนครอบครัวเดี่ยวมากข้ึนรวมท้ังบุตรหลานตองทํางานนอกบาน ทําใหครอบครัวไมสามารถดูแลผูสูงอายุ
ได ดังนั้นการดูแลผูสูงอายุท่ีตองพ่ึงพาดังกลาวจึงเปนหนาท่ีของชุมชน แตรูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวใน
ชุมชนท่ีมีอยูในปจจุบันยังไมสามารถแกปญหาและสนองความตองการของผูสูงอายุกลุมนี้ได  จึงเปนความจําเปน
ท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของในชุมชนตองหารูปแบบการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุกลุมท่ีตองพ่ึงพาผูอ่ืนท่ีเหมาะสมเปนไปได
และคุมคาคุมทุน และเนื่องจากการดูแลระยะยาวจะเนนท่ีระดับของการพ่ึงพามากกวาโรคหรือความเจ็บปวย 
ดังนั้นการดูแลท่ีจัดใหจะตองบูรณาการท้ังดานสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังดานสิ่งแวดลอม และตองมี
การจัดการอยางเปนระบบเพ่ือใหชุมชนมีศักยภาพในการดูแลผูสูงอายุอยางยั่งยืน ซ่ึงจะสงผลใหผูสูงอายุท่ี
เจ็บปวยเหลานี้สามารถมีชีวิตอยูในชุมชนไดอยางมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
การแกปญหาโดยการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ไดรูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการในชุมชน ซ่ึงแบงตามโครงสรางทาง
กายภาพได 3 องคประกอบดังนี้ 1) บุคลากรหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 2) งบประมาณหรือแหลงรายได และ 
3) กิจกรรมหรือการบริการท่ีให 

1) บุคลากรหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ แบงเปน 4 กลุมหลัก ๆ ไดแก 1) กลุมริเริ่มเปนกลุมท่ีมองเห็น
ปญหาและนําเสนอแนวทางการแกปญหา เชนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานดานสุขภาพในชุมชน  
2) กลุมรวมคิด เปนกลุมท่ีรวมกันวางแผนแกปญหา ซ่ึงอาจประกอบดวยกลุมริเริ่มรวมกับผูนําชุมชน ชมรม
ผูสูงอายุ หรือตัวผูสูงอายุและญาติผูดูแล 3) กลุมรวมปฏิบัติ เปนกลุมท่ีลงมือปฏิบัติกิจกรรมในการแกปญหา 
ซ่ึงสวนใหญเปนทีมสุขภาพ และ อาสาสมัคร และ 4) กลุมสนับสนุนเปนกลุมท่ีไมไดรับผิดชอบโดยตรงแตมีสวน
สนับสนุนใหการดําเนินการสําเร็จลงไดเชนนักวิชาการจากหนวยงานตางๆ 

2) งบประมาณหรือแหลงรายไดซ่ึงจะมาจากหลายแหลงไดแกงบประมาณขององคการปกครองสวน
ทองถ่ิน ทุนจากองคกรภายนอก และคาบริการท่ีไดจากผูสุงอายุ  

3) กิจกรรมหรือการบริการท่ีให ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก ไดแก การฝกอบรม ซ่ึงจัดใหกลุมท่ี
เก่ียวของในการดูแลผูสูงอายุ 3 กลุมไดแก กลุมบุคลากรสุขภาพในชุมชน กลุมองคกรสวนทองถ่ิน และกลุม
อาสาสมัครท่ีดูแลผูสูงอายุ เปนการอบรมกลุมละ 2 วัน เนื้อหาในการอบรมของทุกกลุมจะครอบคลุมปญหา
ความตองการของผูสูงอายุ แนวทางการดูแลระยะยาว และการฟนฟูสภาพ 

การจัดตั้งศูนยบริการผูสูงอายุในชุมชนซ่ึงประกอบดวยการใหบริการในศูนย ไดแกการฟนฟูสภาพ
รางกายโดยใชอุปกรณหรือโดยผูเชี่ยวชาญ การนวดประคบ การดูแลผูสูงอายุกลางวัน การฝกสมองโดยใชเกมส
หรืออุปกรณ การบริการรถรับสง และการใหบริการท่ีบานไดแกการเยี่ยมบานโดยอาสาสมัคร การเยี่ยมบานโดย
ทีมสุขภาพ 
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1.1 การปรับปรุงสภาพแวดลอมในบานและชุมชน ใหปลอดภัยสําหรับการใชชีวิตประจําวันของ
ผูสูงอายุ โดยประสานงานกับผูเชี่ยวชาญภายนอกชุมชนในการกําหนดมาตรฐานการออกแบบและดัดแปลง
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดูแลผูสูงอายุ 

1.2 การจัดตั้งกลุมออมในชุมชนเพ่ือสรางหลักประกันทางเศรษฐกิจใหผูสูงอายุ 
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ความสามารถในการแขงขันของกาแฟอราบิกาของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ช่ือนักวิจัย  ศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ และคณะ 
หนวยงาน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

กาแฟอราบิกา (Coffea arabica) เปนพืชอุตสาหกรรมเครื่องดื่มชนิดหนึ่งท่ีมีความนิยมสูงมากสามารถ
สรางรายไดท่ีนาสนใจแกเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงในภาคเหนือ สามารถใหผลผลิตสูงสามารถปลูกกลางแจงได และ
ปลูกในสภาพเกษตรปาไม (agroforestry) ไดเปนอยางดี ปจจุบันกาแฟอราบิกามีอัตราการขยายพ้ืนท่ีการผลิต
และปริมาณผลผลิตเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง รวมท้ังมูลคาทางเศรษฐกิจของกาแฟอราบิกาในลักษณะของราคา
ตอหนวยของผลผลิตกาแฟนั้น มากกวากาแฟโรบัสตา 2 ถึง 3 เทา เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะของกาแฟอรา
บิกาและกระบวนการในการแปรรูปโดยวิธีเปยก (wet process) ทําใหกาแฟอราบิกามีคุณภาพท่ีดีในดานกลิ่น
หอมและรสชาติท่ีนักดื่มกาแฟชมชอบ การนําไปบริโภค โดยการชงดื่มในตลาดกาแฟค่ัวบด (roasted and 
ground coffee) ในธุรกิจกาแฟชงสด หรือท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปคือ กาแฟสด (fresh brew) การเขารวมเปน
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหประเทศไทยตองปรับนโยบายท่ีมุงสูการคาเสรี การปรับเปลี่ยน
ขอกําหนดดานอัตราภาษีจะสงผลใหมีการเคลื่อนยายสินคากาแฟในบรรดาสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ผลกระทบจากการเปดตลาดมีผลกระทบท้ังดานบวกและลบ ผลกระทบดานบวก ไดแก ตลาดสิบ
ประเทศอาเซียนรวมเปนตลาดเดียว การลงทุนในอาเซียนทําไดโดยเสรี และการเปนฐานการผลิตรวม เปนตน 
สวนผลกระทบดานลบ ไดแก การเกิดคูแขงใหมจากอาเซียน และตนทุนการผลิตจากประเทศผูผลิตรายสําคัญท่ี
ต่ํากวา เปนตน สงผลใหมีความจําเปนในการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของกาแฟอราบิกาของประเทศ
ไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
การแกปญหาโดยการวิจัย 

ไดแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของกาแฟอราบิกาของประเทศไทยในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงประกอบดวย 1) รัฐตองกําหนดนโยบายในการสงเสริมการปลูกและการผลิตกาแฟอราบิกา
ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดใหชัดเจนและสมํ่าเสมอท้ังในดานสงเสริมการลงทุน คาใชจายการตลาด และการกําหนดพ้ืนท่ี
ปลูกท่ีเหมาะสม (Zoning) 2) การสงเสริมและพัฒนาวิชาการเนนการพัฒนาพันธุกาแฟและการควบคุมคุณภาพ
ผลิตกาแฟชนิดพิเศษ (Specialty Coffee) และการจัดการระบบการผลิต ผลผลิตท่ีมีเอกลักษณ คุณภาพ และ
รสชาติเฉพาะ (Premium Thai Arabica Coffee) 3) การสงเสริมและการจัดการตลาดอยางจริงจังและเปน
ระบบ สามารถควบคุมการนําเขาและการสงออกท่ีสมบูรณ 4) การดําเนินการจัดตั้งและพัฒนาองคกรหรือ
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการสงเสริมและพัฒนาการปลูก การผลิต การตลาด และอุตสาหกรรม
กาแฟอราบิกาท่ีสูงในภาคเหนืออยางชัดเจนและถาวรในลักษณะรัฐรวมเอกชน และ 5) การดําเนินการจัดทํา
ตํานาน ท่ีมา ประวัติความเปนมา  

การสัมภาษณขอมูลจากภาคธุรกิจจาก 
- Coffee Research Information Extension and Training Centre ภ า ย ใ ต  Myanmar Farm 

Enterprise 
- Asia Pacific Coffee Pte Ltd. แ ล ะ Agri-Commodity Resources (International) Pte Ltd. : 

ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร 
- ดร.ปูโจ เจาของธุรกิจผลิตภัณฑกาแฟค่ัวใชเครื่องค่ัวขนาดเล็ก  ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
- บริษัทวีนาคาเฟ (Vinacafe) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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ภาพตัวอยางการสัมภาษณขอมูลจากภาคธุรกิจจาก 

 
แผนภาพแสดงภาพรวมผลการประเมินความสามารถในการแขงขันกาแฟอราบิกาในประเทศท่ีไดเลือกเปน

ตัวอยาง 5 ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
ชาวเขาบนพ้ืนท่ีสูง: กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ 

 
ช่ือนักวิจัย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ และคณะ 
หนวยงาน  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

ท่ีผานมารัฐบาลไดสงเสริมและสนับสนุนหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชนไดเขามามี
สวนรวมในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรัฐบาลไดใหความสําคัญ
กับประชาชนระดับรากหญาท่ีจะพัฒนาหมูบาน/ชุมชนใหนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติโดยมี
หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเขามามีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพชุมชน  ชุมชนชาวเขาท่ีอาศัยอยูบนพ้ืนท่ีสูงใน
จังหวัดตางๆ ก็เปนอีกกลุมหนึ่งท่ีควรไดรับการพัฒนาโดยการนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการ
ปฏิบัติ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนชาวเขาใหสามารถพ่ึงตนเองได 
 
การแกปญหาโดยการวิจัย 

การวิจัยนี้ไดสรางตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปประยุกตใชในการประเมินระดับการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช กับชุมชนชาวเขาได  โดยสรางตัวชี้วัดข้ึนจํานวน 19 ตัวชี้วัด 
ประกอบดวยดานความพอประมาณ 4 ตัวชี้วัด ดานความมีเหตุผล 4 ตัวชี้วัด ดานการมีภูมิคุมกัน 5 ตัวชี้วัด 
ดานความรู 3 ตัวชี้วัดดานคุณธรรม 3 ตัวชี้วัดท่ี การจัดการความรู (Knowledge Management : KM ) ของ
ชุมชนชาว ทําใหไดองคความรูไปปรับประยุกตไดท้ังชุมชนตนแบบและชุมชนรองรับท้ัง 2 มิติ คือ ชุมชน
การเกษตร และชุมชนการทองเท่ียว โดยเฉพาะดานกระบวนการ เทคนิค และการแปลงจากปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อีกท้ังยังไดบทเรียนการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการ
ปฏิบัติและผลปฏิบัติของชุมชนชาวเขา ประกอบดวย บทเรียนท่ี 1 ความรูความเขาใจในการนําเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนชาวเขา บทเรียนท่ี 2 จุดเริ่มตนและวิถีชีวิตโอกาสของการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ บทเรียน
ท่ี 3 การแปลงเศรษฐกิจพอเพียงไปสูกิจกรรมท่ีโดดเดน และบทเรียนท่ี 4 ผลท่ีเกิดข้ึนและปจจัยสูการดําเนิน
กิจกรรม ตลอดจนเกิดเครือขายชุมชนชาวเขาโดยใชชุมชนปฏิบัติดานการเรียนรู (Community of Practice : 
COP) ในพ้ืนท่ี 2 จังหวัด คือ พิษณุโลก และเพชรบูรณนั้นสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการรวมกันได โดยผาน
กิจกรรมนํารองของแตละพ้ืนท่ีจนสามารถทําใหกลุมเกิดการขับเคลื่อนการทํางานไดเปนอยางดีในลักษณะ
เครือขายความรวมมือระหวางชุมชน 
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ผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชของบานรองกลา 
ตําบลเนินเพ่ิม อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

การทําปุยหมักชีวภาพบานหวยน้ําไซใต  
ตําบลเนินเพ่ิมอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

การศึกษาชุมชนการทองเท่ียวระหวางชุมชน
ตนแบบและชุมชนรองรับ 

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูชมุชนการเกษตรระหวาง
ชุมชนตนแบบและชุมชนรองรับ 

 

ผลิตภัณฑจากผาเขียนเทียนของบานเลาเนง ตําบลเขาคอ 
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 

การเพ่ิมขีดความสามารถของกลุมขาวไรบานเลาลือ 
ตําบลเขาคอ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 



129 

การพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟ เพ่ือสรางอัตลักษณผลิตภัณฑกาแฟดอยมูเซอ จังหวัดตาก 
 

ช่ือนักวิจัย  ผูชวยศาสตราจารยสมโภชน กูลศิริศรีตระกูล  และคณะ 
หนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
 
ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

การเพ่ิมคุณภาพของกาแฟควรเริ่มตนตั้งแตกระบวนการเพาะปลูก การใหความสําคัญกับความเหมาะสม
ของพ้ืนท่ีปลูกกาแฟ การจัดการปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพและปริมาณของผลผลิต กระบวนการและระยะเวลา
เก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม รวมถึงข้ันตอนการแปรรูปยังมีผลตอคุณภาพของผลผลิตสารกาแฟ (Green bean) และ
กาแฟค่ัว (Roast Coffee) สงผลตอการยอมรับของตลาดท้ังภายในและตางประเทศ  ดังนั้นเกษตรกรจึงควร
ไดรับการพัฒนาและสงเสริมความรูในตลอดท้ังกระบวนการดังกลาว จังหวัดตากมีการปลูกกาแฟสองสายพันธุ 
คือ อาราบิกาและโรบัสตา โดยพ้ืนท่ีปลูกเปนเขตพ้ืนท่ีสูง และเปนพ้ืนท่ีทับซอนหรือเขตพ้ืนท่ีกันชนของอุทยาน
แหงชาติตางๆ เกษตรกรผูปลูกสวนใหญมีการจัดการผลผลิตแบบธรรมชาติ ไมใชสารเคมี มีความรูดานการแปร
รูปนอยจึงมักขายผลผลิตในรูปของกาแฟสด (Cherry bean)  ซ่ึงพอคาคนกลางรับซ้ือและนําไปแปรรูปในนาม
ของตราทะเบียนการคาอ่ืนเปนจํานวนมาก บางสวนสถานประกอบการรานคากาแฟสดในจังหวัดตากนํามาใชแต
ไมเปดเผย  จึงทําใหผลผลิตกาแฟจังหวัดตากไมเปนท่ีรูจักของบุคคลท่ัวไป 
 
การแกปญหาโดยการวิจัย 

ดอยมูเซอ ตําบลดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เขตท่ีอยูอาศัยของชนเผาตางๆ เปนหนึ่งใน
พ้ืนท่ีปลูกกาแฟท่ีสําคัญ มีการปลูกกาแฟมาเปนเวลานาน ตั้งแตปพ.ศ. 2500 โดยมีการขุดพบวัตถุโบราณใน
พ้ืนท่ี มีการปลูกกาแฟรวมกับไมปาในเขตพ้ืนท่ีทํากินและในเขตปากันชนระหวางพ้ืนท่ีทํากินกับเขตอุทยาน
แหงชาติ มีระดับความสูงของพ้ืนท่ีประมาณ 700-1,100 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง  จึงเปนปจจัย
สําคัญทําใหสามารถปลูกกาแฟไดท้ังสองสายพันธุ มีปริมาณผลผลิตรวมมากกวา 400 ตัน/ป คณะผูวิจัย จึง
ทําการศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟดอยมูเซอโดยการปรับปรุงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลผลิตกาแฟ 
พัฒนากระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟเพ่ือสรางอัตลักษณและสงเสริมใหมีการจดทะเบียนการคาของผลิตภัณฑ
กาแฟดอยมูเซอ เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑกาแฟใหเปนท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป เปนการเพ่ิมรายได สราง
ความเข็มแข็ง และเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับเกษตรกรผูปลูกกาแฟในพ้ืนท่ีดอยมูเซอ จังหวัดตาก 

 
วัตถุโบราณท่ีคนพบในพ้ืนท่ีปลูกกาแฟ 
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ภาพ การทดสอบการชิม (เอกลักษณ) โดยผูเช่ียวชาญ 

 

 
 

ภาพ ตราสัญลักษณกาแฟจังหวัดตาก 
 

การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

การเก็บเมล็ดกาแฟสดและการแปรรูปแบบด้ังเดิม 
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การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปดอกเกกฮวยบนพ้ืนท่ีสูงโครงการหลวงสะโงะ เพ่ือการสราง
มูลคาเพ่ิมในเชิงพาณิชย 

 
ช่ือนักวิจัย  ดร.รวิสรา รื่นไวย และคณะ 
หนวยงาน  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

เกกฮวย (Chrysanthemum) เปนพืชดั้งเดิมของจีนและญี่ปุน เปนพืชสมุนไพรอยูในตระกูลเดียวกับ
เบญจมาศ มีอยู 2 สายพันธุคือ สายพันธุดอกสีเหลือง และสายพันธุดอกสีขาวท่ีนิยมนํามาอบแหงเพ่ือใชเปน
วัตถุดิบในการทําเครื่องดื่มท่ีเรียกวา “น้ําเกกฮวย” (Chrysanthemum tea) ศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ 
จ.เชียงราย ไดนําเกกฮวยสายพันธุดอกสีเหลืองมาสงเสริมใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีทําการเพาะปลูกอยางกวางขวาง 
และนํามาอบแหงเพ่ือจําหนายในรูปของผลิตภัณฑชาสมุนไพรแตกระบวนการผลิตยังไมไดมาตรฐาน และขาด
ขอมูลการวิเคราะหสารสําคัญและคุณคาอ่ืนๆ ดังนั้นเพ่ือเปนการพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรเกกฮวยในรูปแบบ
ตางๆ ใหมีคุณภาพ และเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑในเชิงพาณิชยมากข้ึน  
 
การแกปญหาโดยการวิจัย 

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยารวมกับศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ
พัฒนาชุดโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปดอกเกกฮวยแบบครบวงจร ไดแก โดยสรางเครื่อง
อบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกรวมกับเตาชีวมวล ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการอบแหงดอก
เกกฮวย การศึกษาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของชาสมุนไพรเกกฮวย การสกัดและวิเคราะห
องคประกอบทางเคมีน้ํามันหอมระเหยจากดอกเกกฮวย และการพัฒนาผลิตภัณฑจากเกกฮวยอบแหงและ
น้ํามันหอมระเหยจากดอกเกกฮวย เปนตน 

 
 
 

การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากดอกเกกฮวยดวย
ชุดเครื่องกล่ันดวยไอน้ํา ไดน้ํามันหอมระเหย
บริสุทธิ์สีเหลืองเขม และมีกล่ินหอม 
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เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกรวมกับเตาชีวมวล 

เพ่ือใชในการอบแหงดอกเกกฮวยและชวยในการลดคาใชจายดานพลังงาน 
 
 

ผลิตภัณฑเกกฮวยแผนจากดอกเกกฮวยและกากเกกฮวย  
 

 
 

 
การพัฒนาขนมจากผงเกกฮวยอบแหง และน้ําสกัดเขมขนจากดอกเกกฮวยอบแหง 

   
 

ชาเกกฮวยผสมหญาหวานมีความสามารถในการตานอนมุูลอิสระ 
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นํารองการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีสูงอยางย่ังยืน 
 

ช่ือนักวิจัย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย อาจหาญ 
หนวยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

การสงเสริมการผลิตพลังงานใชเองในครัวเรือนบนพ้ืนท่ีสูงโดยการนํามูลสัตวมาใชในการผลิตกาซชีวภาพ
ยังไมท่ัวถึงเนื่องจากการคมนาคมท่ียากลําบาก อีกท้ังเทคโนโลยีท่ีใชมีความไมเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและ
ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง ดังนั้นในงานนี้จึงมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการนํารองการผลิตพลังงานแกสชีวภาพบนพ้ืนท่ี
สูง เพ่ือสรางฐานการผลิตพลังงานหมุนเวียนและสงเสริมความรูความเขาใจดานพลังงานทดแทนอันเปนการ
พัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงดานพลังงานทดแทนอยางยั่งยืน 
 
การแกปญหาโดยการวิจัย 
 

ระบบผลิตแกสชีวภาพของโครงการนี้ 

 
บอผลิตแกสชีวภาพ 

ม
 

เ

 

เ
 

เ
 

เ
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การติดตั้งระบบผลิตแกสชีวภาพและอุปกรณในพ้ืนท่ีนํารองชุมชนพ้ืนท่ีสูง  

 
  

 

 
ลกัษณะการเกบ็เช้ือเพลิงจากไมของชุมชนบนพื้นที่สูง ปจจุบันในชุมชนนํารองมีบอผลิตแกสชีวภาพใชทดแทนเชื้อเพลิงไม  

นยพัฒนา
โครงการหลวง 

 
 

  

นยพัฒนา
โครงการหลวง 

 
 

 
  

นยพัฒนา
โครงการหลวง 

 
 

 
  

ภายในที่ทําการศูนยฯ 6 ระบบ และเครื่องอบกาแฟ 

ชุมชน 10 ระบบ 

1. นายทอน ระวังภัย 2. นายจะทอนอย ลอแป 3. นางลานา แสงเทพ 4. นางอมรรัตน กันตา 5. นางเสาวนีย ใจสะอาด 

6. นายสวาง ปญญาไว 7. นายวิเชียร มณีวรรณ 8. โรงเรียนบานหวยโปง 9.นางวรรณนา หิริภุญชัย  10.นางสาวยุพิณ อุนเรือน  
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