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กรอบการวิจัยที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ  2556 

 
ชุดที่ 1 วงเงินงบประมาณ 1,000 ล้านบาท จ านวน 11 กลุ่มเรื่องการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนอง

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ข้าว 
2. มันส าปะหลัง 
3. ยางพารา 
4. ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
5. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
6. สุขภาพและชีวเวชศาสตร์ (Health and Biomedicine) 
7. อ้อยและน้ าตาล 
8. อาหารเพื่อความมั่นคง 
9. สานเกลียวคู่นวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย 
10. เกษตรพื้นที่สูง 
11. ปาล์มน้ ามัน 

 

ชุดที่ 2  วงเงินงบประมาณ 430 ล้านบาท จ านวน 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ความมั่นคงและวัฒนธรรมของชาติและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
3. ด้านภาวะโลกร้อนและงานนโยบายพลังงานทางเลือกเพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
5. สังคมผู้สูงอายุ 
6. การพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
7. พัฒนาและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลผลิตด้านสัตว์เศรษฐกิจ 
8. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพ่ืออุตสาหกรรม 
9. การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 

 

จะประกาศกรอบวิจัยภายในเดือนกันยายน 2555 
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1. ข้าว 
 
กรอบวิจัย 
1. ยุทธศาสตร์ด้านพันธุ์ข้าว 
- พัฒนาพันธุ์ข้าวอะไมโลสปานกลางถึงสูง มีกลิ่นหอม โดยเป็นข้าวไม่ไวแสง 
- วิจัยหาพันธุ์ข้าวที่มีอยู่เพื่อหาข้าวที่มีคุณสมบัติด้านโภชนาการและเภสัชกรรมสูงเพ่ือท าการผลิตสาร 

Active Ingredients ในเชิงพาณิชย์ 
- การพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่คุณภาพดีเพ่ือทดแทนข้าวที่ใช้น้ ามาก 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต 
- การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการผลิตข้าวคุณภาพ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเช่น 

พันธุ์การเขตกรรม เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
- วิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือปรับระบบนิเวศน์การปลูกข้าวเพ่ือการผลิตที่ปลอดภัย และลดการ

ใช้สารเคม ี
- วิธีการผลิตข้าวตามข้อก าหนดของ EU ในเรื่อง GI ข้าวเพื่อการส่งออก 
- การพัฒนาเทคโนโลยีปลอดภัยในการก าจัดแมลงศัตรูข้าว 
- การหาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าว 
- วิจัยเพื่อหาระบบการผลิตข้าวที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในภาคกลาง 
- การวิจัยเพือ่หาวิธีการปลูกข้าวที่ใช้น้ าน้อยเช่น การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง 
- การพัฒนาเครื่องเก่ียวข้าวขนาดเล็กที่เหมาะกับพ้ืนที่ดินทราย 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
- ระบบบริหารจัดการข้าวหลังการเก็บเกี่ยวให้มีคุณภาพจากนาถึงโรงสี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต

ภาคใต้ และภาคอีสาน 
- การลดการสูญเสียจากแมลงศัตรูพืชภายหลังการเก็บเก่ียว 
- การชะลอการเสื่อมคุณภาพของร าข้าวส าหรับโรงสี 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการแปรรูป 
- การใช้ประโยชน์จากข้าวเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 
- การปรับปรุงและรักษาคุณภาพข้าวนึ่ง 

5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว 
- วิจัยเพื่อพัฒนาข้าวไทยเข้าสู่ระดับพรีเมี่ยมส าหรับตลาดบนซึ่งมีศักยภาพในการซื้อสูงกว่าตลาดทั่วไป 

เพ่ือหนีการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งเช่น การสร้างตราสินค้า ข้าวคุณภาพเฉพาะอย่าง ข้าวหลายชั้นคุณภาพ 
- การวิจัยเ พ่ือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีศักยภาพสนองต่อ รสนิยม 

ของชาวต่างชาติ เพ่ือพัฒนาให้ได้มาตรฐานไปสู่การส่งออก 
- ศึกษาถึงข้อตกลงการเปิดประเทศเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเรื่องข้าวทั้งในเรื่องของการ

เคลื่อนย้ายเชื้อพันธุกรรม การส่งออกข้าวเปลือก ข้าวสาร การก าหนดมาตรฐาน การกักกันและควบคุม
ศัตรูพืช 
- การเปรียบเทียบขีดความสามารถในการส่งออกของข้าวไทยกับประเทศคู่แข่งขันที่ส าคัญโดยเฉพาะ

เวียดนาม อินเดีย และพม่าในอีก 10 ปีข้างหน้า 
- ศึกษากลไกที่เหมาะสม และโปร่งใสที่จะช่วยให้เกิดภาวะสมดุลระหว่างเกษตรกร ผู้บริโภค และ

ผู้ประกอบการ (ผู้ส่งออก) 
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- การขจัดปัญหาและอุปสรรคในด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary-Phyto Sanitary) 
ส าหรับการส่งออกข้าวไทยเช่น กฏหมาย และมาตรฐาน 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือหาพันธุ์ข้าวที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกทั้งในภาวะน้ าท่วม และภาวะขาดแคลน
น้ า 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้สูงขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายใน 3 ปี 
3. สร้างมูลค่าเพ่ิมในการผลิตและแปรรูปข้าวเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด (ข้าวพรีเมี่ยม ข้าว

ที่มีคุณสมบัติด้านโภชนาการและเภสัชกรรม ข้าวเพื่อการอุตสาหกรรม) 
4. พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้ได้มาตรฐานไปสู่การส่งออก 
5. เพ่ือทราบผลกระทบจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อข้าวไทย 
6. ประเมินศักยภาพการส่งออกข้าวไทยเปรียบเทียบกับข้าวเวียดนาม อินเดีย และพม่า 
7. เพ่ือหากลไกที่เหมาะสมที่จะท าให้เกิดภาวะสมดุลระหว่างชาวนา ผู้บริโภค และผู้ประกอบการใน

ประเทศและความสามารถในการส่งออกของข้าวไทย 
 

ผลผลิต 
1. ลดความสูญเสียผลผลิตข้าวของชาวนา และประเทศจากปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคกลาง  

และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโดยเฉพาะความแห้งแล้งโดยการปรับปรุงพันธุ์  และระบบ  
การผลิต 

2. ชาวนาขายข้าวได้ราคาเพ่ิมขึ้นจากการผลิตข้าวที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด 
มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากข้ึน ลดปัญหาการแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกรายอ่ืน 

3. ข้าวไทยมีศักยภาพการส่งออกท่ีดีขึ้นจากการลดปัญหาอุปสรรคของการส่งออก 
4. รัฐบาลได้ข้อเสนอแนะในการก าหนดนโยบายเรื่องข้าวที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อชาวนา 

และอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบได้ถูกต้องตามความเป็นจริง 
5. ชาวนาและข้าวไทยสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนในตลาดโลก 

 

2. มันส าปะหลัง 
 
กรอบการวิจัย 
1. การรวบรวมและประเมินเชื้อพันธุกรรมมันส าปะหลังอย่างมีระบบ เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการจัดท า National cassava germplasm bank ของประเทศ  
2. ก า ร พัฒ น า พั น ธุ์ มั น ส า ป ะ ห ลั ง ใ ห้ มี ผ ล ผลิ ต สู ง  ป ริ ม า ณ แ ป้ ง สู ง  ป รั บ ตั ว เ ห ม า ะ ส ม 
กับสภาพแวดล้อมเฉพาะ ต้านทานโรคและแมลง ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและเพื่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง
มูลค่าสูง  
3. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง ที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่การ
เพาะปลูก พัฒนาฐานข้อมูล และข้อมูลพื้นฐานด้านการผลิต (จาก 3-4 ตัน/ไร่ เป็น 5-6 ตัน/ไร่)  
4. การเตือนการณ์ การป้องกัน ก าจัดโรคและแมลงศัตรูมันส าปะหลังที่พบระบาดในปัจจุบัน  
การเตรียมความพร้อมและศึกษาเพื่อป้องกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรู   มันส าปะหลังที่ยัง 
ไม่พบแต่มีแนวโน้มอาจจะระบาดได้ในอนาคตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม  
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5. การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรส าหรับปลูกตลอดจนการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง แปรรูป
เบื้องต้น (มันเส้น) 
6. การพัฒนาเทคโนโลยี/กระบวนการผลิตแป้งดัดแปรและผลิตภัณฑ์ใหม่จากมันส าปะหลัง  
และเอทานอล (รวมการแปรรูปเอทานอล) 
7. การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลัง ลดการใช้พลังงาน  
น้ า และเสริมระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อผลิต biogas  (near zero waste) 
8. การศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์ของภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการน าเข้า แปรรูป ส่งออกวัตถุดิบ และ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห ม่ ๆ  ร วมทั้ ง ศึ ก ษ า ค ว า มต้ อ ง ก า ร ขอ งตล า ด  ก า ร รั บ ร อ งม า ต ร ฐ า น สิ น ค้ า  
และคาดการณ์ตลาด เพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี (AEC) 
9. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์มันส าปะหลังท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง ส่งผลให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังของประเทศอย่างยั่งยืน 
3. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของอุตสาหกรรมมันส าปะหลังโดยการน ามันส าปะหลังไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่

ที่มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ผลผลิต 
1. การรวบรวมและประเมินเชื้อพันธุกรรมมันส าปะหลังอย่างมีระบบ เพ่ือเตรียมความพร้อม 

ในการจัดท า National cassava germplasm bank ของประเทศ  
ระยะที ่1 (ใน3-5 ปี) 
1.1 เชื้ อพันธุกรรมมันส าปะหลั งพร้อมข้อมูลการประเมินลักษณะการเกษตรที่ ส าคัญ 

(phenotype) และลักษณะด้านพันธุกรรม (genotype) พร้อมใช้ประโยชน์เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์มัน
ส าปะหลัง และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท า National cassava germplasm bank ของประเทศ 

ระยะที ่2 (>5 ปี) 
1.2 ระบบการบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรม  มันส าปะหลังในการเข้าถึง (แลกเปลี่ยนเชื้อ

พันธุกรรม) และการแบ่งปันผลประโยชน์ระบบการดูแลรักษา (maintenance) เชื้อพันธุกรรมมันส าปะหลัง
ของประเทศในระยะยาว 

2. กา ร พั ฒน า พั น ธุ์ มั น ส า ป ะห ลั ง ใ ห้ มี ผ ล ผ ลิ ต สู ง  ป ริ ม า ณแ ป้ ง สู ง  ป รั บ ตั ว เ หม าะส ม 
กับสภาพแวดล้อมเฉพาะ ต้านทานโรคและแมลง ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะและเพ่ืออุตสาหกรรมต่อเนื่อง
มูลค่าสูง  

ระยะที ่1 (ใน 3-5 ปี) 
2.1 พันธุ์มันส าปะหลังที่มีผลผลิตสูง และปริมาณแป้งสูง  
2.2 พันธุ์มันส าปะหลังที่มีคุณสมบัติแป้งเพ่ือการใช้ประโยชน์เฉพาะทาง และเพ่ืออุตสาหกรรม

ต่อเนื่องมูลค่าสูง  
2.3 ข้อมูลคุณสมบัติของแป้งมันส าปะหลังที่เหมาะสมส าหรับการแปรรูป เพ่ือใช้เป็นฐานในการ

ปรับปรุงพันธุ์มันส าปะหลัง 
ระยะที ่2 (>5 ปี) 
2.4 พันธุ์มันส าปะหลังที่ปรับตัวเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเฉพาะ  ต้านทานโรคและแมลงพันธุ์

มันส าปะหลังที่คุณสมบัติแป้งมีคุณค่าทางโภชนะเพ่ือการบริโภค 
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3. การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง ที่ เหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ 
การเพาะปลูก พัฒนาฐานข้อมูล และข้อมูลพื้นฐานด้านการผลิต (จาก 3-4 ตัน/ไร่ เป็น 5-6 ตัน/ไร่) 

3.1 ผลผลิตเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ของมันส าปะหลังของประเทศเพ่ิมข้ึนจาก 3-4 ตัน/ไร่ เป็น 5-6 ตัน/ไร ่
3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตมันส าปะหลังโดยที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อพ้ืนที่เท่าเดิม 

หรือเพ่ิมมากขึ้น (water/fertilizer use efficiency) เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ และมุ่งเน้น
การปลูกที่รักษาสิ่งแวดล้อม  

3.3 ฐานข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานด้านการผลิตมันส าปะหลังในแต่ละพ้ืนที่เพาะปลูก 
3.4 เกษตรกรมีความสามารถในการปรับใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง

เฉพาะพ้ืนที่จากการสาธิตและการปรับใช้เทคโนโลยีสู่เกษตรกร 
4. การเตือนการณ์ การป้องกัน ก าจัดโรคและแมลงศัตรูมันส าปะหลังที่พบระบาดในปัจจุบัน  

การเตรียมความพร้อมและศึกษาเพ่ือป้องกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรู มันส าปะหลังที่ยังไม่พบแต่มี
แนวโน้มอาจจะระบาดได้ในอนาคตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม  

ระยะที ่1 (3-5 ปี) 
4.1 ข้อมูลพื้นฐานด้านชีววิทยา ระบาดวิทยา ของโรคและแมลงศัตรูมันส าปะหลัง เพ่ือใช้เป็นฐาน

ในการบริหารจัดการโรคและแมลงศัตรูมันส าปะหลัง 
4.2 แนวทางการควบคุม และก าจัดโรคและแมลงศัตรูมันส าปะหลัง 
ระยะที ่2 (>5 ปี) 
4.3 ระบบคาดการณ์ ระบบเตือนภัย การพยากรณ์ล่วงหน้า เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกัน

และก าจัดโรคและแมลงศัตรูมันส าปะหลังที่ยังไม่พบแต่มีแนวโน้มอาจจะระบาดได้ในอนาคต 
4.4 ลดความเสี่ ยงจากภัยพิบัติ  อาทิ  การระบาดของโรคและแมลงศัตรูมันส าปะหลั ง  

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
5. การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรส าหรับปลูกตลอดจนการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง แปร

รูปเบื้องต้น (มันเส้น)   
5.1 เครื่องจักรกลการเกษตร ที่ช่วยลด/ทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ 

และลดต้นทุนการผลิต อาทิ เครื่องปลูกแนวนอน เครื่องปลูกแนวตั้ง เครื่องขุดพร้อมล าเลียง 
5.2 เครื่องจักรกลการเกษตรช่วยแปรรูปเบื้องต้น อาทิ เครื่องผลิตมันเส้นลดปัญหาการปนเปื้อน

ของฝุ่น 
6. การพัฒนาเทคโนโลยี/กระบวนการผลิตแป้งดัดแปรและผลิตภัณฑ์ใหม่จากมันส าปะหลัง 

และเอทานอล (รวมการแปรรูปเอทานอล) 
6.1 มีการใช้มันส าปะหลังเพื่อการแปรรูปมากขึ้น เพ่ิมมูลค่าของวัตถุดิบมันส าปะหลัง 
6.2 เพ่ิมมูลค่าของอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้แป้ง/แป้งแปรรูปจากมันส าปะหลังในกระบวนการ

ผลิต 
6.3 เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง ที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ลดต้นทุนการผลิต  
6.4 เทคโนโลยีการแปรรูปเอทานอลเป็นสารมูลค่าสูงที่มีประสิทธิภาพ 
6.5 ส่งเสริมการใช้มันส าปะหลังเป็นพลังงานทดแทนเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องการใช้

พลังงานทดแทน และเพ่ิมการใช้ไบโอเอทานอลในภาคการขนส่ง 
7. การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลัง ลดการใช้พลังงาน น้ า และ

เสริมระบบบ าบัดน้ าเสียเพ่ือผลิต biogas (near zero waste)  
7.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานแป้งมันส าปะหลัง ระบบการผลิตเข้าสู่ green process 

ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้เชื้อเพลิง และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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7.2 ได้ bench mark ของกระบวนการผลิตแป้ง เช่น ปริมาณการใช้น้ าต่อตันแป้ง การใช้พลังงาน
ในการอบแห้งแป้ง เป็นต้น 

8. การศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์ของภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการน าเข้า แปรรูป ส่งออกวัตถุดิบ และ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห ม่ ๆ  ร ว ม ทั้ ง ศึ ก ษ า ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ต ล า ด  ก า ร รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น สิ น ค้ า  
และคาดการณ์ตลาด เพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรี (AEC)  

8.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายทิศทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง เพ่ือการเข้าสู่ world 
economic trade และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

8.2 มีการปรับปรุงข้อมูลระเบียบกฎเกณฑ์ของภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการน าเข้า แปรรูป ส่งออก
วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากมันส าปะหลัง 

8.3 ทราบความต้องการของตลาด การรับรองมาตรฐานสินค้า และคาดการณ์ตลาดมันส าปะหลัง 
8.4 มาตรฐานการผลิต การแปรรูป และสินค้า มันส าปะหลังของประเทศไทย เพ่ือยกระดับ

มาตรฐานสินค้ามันส าปะหลังของประเทศ 
9. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์มันส าปะหลังที่มีประสิทธิภาพ  

9.1 ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง เกิดความเข้าใจในระบบโลจิสติกส์ของ 
มันส าปะหลังมากข้ึน 

9.2 ลดระยะเวลาและต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดการ
ปลดปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตมันส าปะหลัง 

 

3. ยางพารา 
 
กรอบการวิจัย 
1. การวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อศึกษาหาแนวทาง/มาตรการ/นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรม  ยางพารา
ของประเทศทั้งระบบ เพื่อให้มีการวิจัยเชิงนโยบายโดยศึกษาว่าจ าเป็นต้องมีมาตรการ/นโยบาย/ 
การเตรียมการ เพื่อน าไปสู่การผลักดันให้ภาครัฐจัดท านโยบายต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

1. แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถน าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึง
ความส าคัญและน าไปผลักดันให้เกิดกลไกการสนับสนุนต่างๆที่จ าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้ง
ระบบได้ เช่น มาตรการการรักษาเสถียรภาพราคายาง  แนวทางการก าหนดและทบทวนกฏระเบียบต่างๆให้
เอ้ือต่อการผลิตและการประกอบการ มาตรการกระตุ้นการเพ่ิมการใช้ยาง ภายในประเทศ การบริหารจัดการ
นโยบาย 

2. แนวทางการสนับสนุนและการเตรียมการนักวิชาการ/นักวิจัย ด้านยางพาราและการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์จริงในระยะสั้นและระยะยาว 

 
2. การศึกษาและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยศึกษาถึง
โอกาสและอุปสรรคในด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ ได้แก่ การเก็บเงิน
สงเคราะห์ส่งออกยาง (cess), ด้านโลจิสติกส์, มาตรฐานม ยางดิบ, ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางแรงงาน, ทุน 
(ก า รลงทุ น  ก า ร เ คลื่ อนย้ า ยทุ น  ต้ นทุ น กา รผลิ ต ) ,  กฎหมาย ,  กฎ ระ เบี ยบ ,  ผลกร ะทบ 
ด้านราคาผลกระทบด้านโครงสร้างตลาดและกลยุทธ์การแข่งขัน 
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วัตถุประสงค ์
ได้แนวทาง ข้อเสนอแนะและมาตรการต่างๆเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) 
 

3. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพทางการตลาด  วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เดิมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ าที่โดดเด่นด้านการใช้และเพิ่มมูลค่ายางพาราให้สามารถแข่งขัน
ได้  ทั้ งด้ านสั ดส่ วนการ ใช้ ร ะห ว่า งยางพารากับยางสั ง เ คราะห์  ด้ าน เทคโนโลยี กา รผลิ ต 
และสร้างเครื่องจักร/อุปกรณ์ และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต ตลอดจนควบคุมคุณภาพ 

3.1 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสารที่ไม่ใช่ยางในน้ ายาง (non rubber constituents)  
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 

3.2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ ายางข้นและจากยางแห้ง 
3.3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปไม้ยาง 
 

วัตถุประสงค ์
1. การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ปลายน้ าที่โดดเด่น เช่น อุตสาหกรรมยางล้อและอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์จากน้ ายางข้น (เช่น ถุงมือยาง เส้นด้ายยางยืด และยางฟองน้ า เป็นต้น) หรือการพัฒนาเทคโนโลยี
ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ส่ ว น ส นั บ ส นุ น อ่ื น ๆ ใ ห้ ส า ม า ร ถ แ ข่ ง ขั น ไ ด้  โ ด ย ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ก า ร เ พ่ิ ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเป็นของคนไทย 

2. สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราจากน้ ายางข้น จากยางแห้ง และจากสารที่ไม่ใช่ยางในน้ ายาง  
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาด 

3. สร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไม้ยาง เช่น เทคโนโลยีการแปรรูปไม้และดัดไม้ ไม่ให้โค้ง  
การอัดน้ ายาเข้าเนื้อไม้ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับของตลาดผู้ซื้อ 

 
4. ด้านมาตรฐานยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง 

4.1 การวิจัยเพ่ือให้ได้วิธีการวิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพยางดิบ/ผลิตภัณฑ์ยางที่จ าเป็นและน าไปสู่การ
ก าหนดเป็นมาตรฐานการวิเคราะห์และทดสอบในระดับประเทศ/ระดับอาเซียน/ระดับสากล 

4.2 การวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลและวิธีการที่ถูกต้องแม่นย าในการบ่งชี้คุณภาพส าหรับการก าหนดเป็น
มาตรฐานยางดิบและผลิตภัณฑ์ยางในระดับประเทศ/ระดับอาเซียน/ระดับสากล 
วัตถุประสงค ์

วิธีการวิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพของยางดิบ/ผลิตภัณฑ์ยาง หรือข้อมูลในการบ่งชี้คุณภาพยางดิบ
และผลิตภัณฑ์ยาง ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดมาตรฐานในระดับประเทศ/ระดับอาเซียน/ระดับสากล
ต่อไป 

 
5. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพยางให้มีประสิทธิภาพ 

5.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ลดต้นทุนในอุตสาหกรรมต้นน้ าที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่
เกษตรกร และพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรมีความเข้าใจและสามารถน าไปใช้ได้จริง
และท าได้ง่าย 

5.2 วิจัยและพัฒนาเทคนิคการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ ายางและยางแห้งให้มีความสม่ าเสมอและ
สอดคล้องต่อความต้องการของอุตสาหกรรม 
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5.3 วิจัยเพื่อทราบพารามิเตอร์ในการก าหนดคุณภาพน้ ายางที่สามารถบ่งชี้สมบัติการขึ้นรูปและคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นย า 

5.4 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตน้ ายางข้นและยางแห้งที่มีศักยภาพทางการตลาด 
วัตถุประสงค์ 

1. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมต้นน้ า โดยสามารถน าไปใช้ได้จริงและท าได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก  
2. ได้เทคนิคการผลิต ตลอดจนการควบคุมคุณภาพน้ ายางและยางแห้งให้มีความสม่ าเสมอ สอดคล้อง

กับความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม  
3. นวัตกรรมการผลิต/ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตเดิม/การพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ในการ

ผลิต ตลอดจนส่วนสนับสนุนอื่นๆ  รวมถึงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน กระบวนการผลิตน้ ายางข้น
และยางแห้งที่เป็นของคนไทย โดยสามารถน าไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรม ไม่ยุ่งยาก หรือลงทุนสูงและสร้าง
ความได้เปรียบในการผลิตเมื่อเทียบกับคู่แข่งได้ 

 
6. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดสู่การวิจัยแบบมุ่งเป้า เพื่อให้นักวิจัยสาขาต่างๆ ท าการ
วิจัยเกี่ยวกับยางพารา และพัฒนาก้าวสู่การเป็นนักวิจัยคุณภาพ สามารถท าการวิจัยในเชิงลึก 
และผลิตผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์วิจัยให้กับภาคอุตสาหกรรมยางพาราให้สามารถเกิดการพัฒนา  
ต่อยอดขยายผลสู่การใช้เชิงพาณิชย์หรือเชิงนโยบาย และสร้างองค์ความรู้ที่พร้อมจะบูรณาการ  
สหสาขาวิชาเพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีจะขยายผลสู่การใช้งานจริง ภายใต้กรอบงานวิจัย ข้อ 1-5 
 
วัตถุประสงค ์

1. สร้างความรู้และเทคโนโลยีระดับต้นถึงกลางภายใต้กรอบประเด็นวิจัยที่ระบุ เพ่ือการเชื่อมโยง  
ให้สามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และขยายผลวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

2. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมยางพารา 
ในอนาคต 

 
ผลผลิต 

1. แนวทางหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สนับสนุนอุตสาหกรรมยางของประเทศทั้งระบบ 
2. ทราบข้อมูลโอกาสและอุปสรรคเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3. ได้เทคโนโลยี/นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่มีศักยภาพทางการตลาด 
4. ได้วิธีการวิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพของยางดิบ/ผลิตภัณฑ์ยาง หรือข้อมูลในการบ่งชี้คุณภาพ  

ยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง เพ่ือใช้ในการประกอบการก าหนดมาตรฐานยางดิบหรือผลิตภัณฑ์ยาง
ระดับประเทศ/ระดับอาเซียน/ระดับสากล 

5. ได้เทคโนโลยีที่เพ่ิมศักยภาพการผลิต และการควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมต้นน้ าและกลางน้ า  
6. ได้องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงสู่การพัฒนาต่อยอดร่วมกับอุตสาหกรรมต่อไป  

และได้นักวิจัยรุ่นใหม่ 
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4. ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

 
กรอบการวิจัย 
1. การใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ ไปกับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
อย่างบูรณาการ เพื่อสนองตอบต่อการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ (Regional Economic Integration) 
- การศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงข่ายอย่างบูรณาการ (ASEAN Connectivity) 
- การศึกษาด้านต้นทุนและนโยบายราคาการใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมส าหรับประเทศ

ไทย รองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
- กลไกการบริหารจัดการเชื่อมต่อของภาครัฐระหว่างประเทศ  ในทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหาร 

จนถึงระดับปฏิบัติ 
- กลไกการบริหารจัดการเชื่อมต่อระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
- การศึกษาแนวทางในการพัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่งรถไฟความเร็วสูงในภูมิภาค 

2. การสังเคราะห์องค์ความรู้บนบริบทโซ่อุปทานของภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียม 
ความพร้อมและสร้างโอกาสในการแข่งขันของประเทศ จากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 
- การศึกษาศักยภาพของโซ่ อุปทานสินค้าเกษตรและอาหาร การศึกษากระแสความนิยม 

ความต้องการของตลาดส าคัญเพ่ือรองรับ AEC ในทุกกลุ่มสินค้าส าหรับสินค้าเกษตรและอาหาร 
- การศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น การศึกษาต้นทุน 

โลจิสติกส์ของการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน การเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันด้านโซ่อุปทานการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนการศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและท่าทีการ
เจรจาเปิดตลาดการค้า บริการและการลงทุนในกรอบ AEC ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น 
- การศึกษาผลกระทบของการเปิดการค้าเสรีอาเซียน และการวิเคราะห์การเชื่อมโยงโซ่คุณค่า 

เพ่ือก าหนดบทบาทการเป็นผู้ขับเคลื่อนโซ่อุปทาน (Chain Driver) หรือเป็นส่วนหนึ่งของโซ่อุปทาน และ
ก าหนดมาตรการในการเตรียมความพร้อมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมค้าปลีกและค้า
ส่งและท่องเที่ยว 
- การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือทางการค้า รวมถึง 

การออกแบบระบบโซ่อุปทาน ภายใต้กรอบความร่วมมือ AEC ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 
อุตสาหกรรม ค้าปลีกและค้าส่ง และท่องเที่ยว 
- การศึกษาเรื่องการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ศูนย์โลจิสติกส์  

(Logistics Park) 
- การศึกษาบทบาทและผลกระทบของผู้ท าหน้าที่กระจายสินค้าระหว่างประเทศ ( International 

Distributor) ภูมิภาค (Regional Distributor) และระดับท้องถิ่น (Local Distributor) 
 

3. การศึกษาการพัฒนา ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารการจัดการ เพื่อวา งแผน 
และพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ 
- การจัดการระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับสถานการณ์วิกฤติ 
- การศึกษาการคมนาคมขนส่งแบบครบวงจรทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ  เพ่ือให้ประเทศ

เป็นศูนย์กลางของสมาคมอาเซียนในอนาคต 
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- การศึกษา Demand และ Supply Chain รวมทั้งแบบจ าลองการเคลื่อนย้ายสินค้าระดับประเทศ
ของผู้ลงทุนอุตสาหกรรม 
- การศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ และการก ากับดูแล เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ 

โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ  
- การศึกษาพัฒนาผลกระทบของมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  
- การศึกษาแนวทางการจัดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ 

โลจิสติกส์ภายในประเทศ เช่น Rest Area แบบครบวงจร 
 

4. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และอุตสาหกรรม
ต้นน้ าในภาคเกษตร 
- การศึกษาเพ่ือยกระดับผลผลิตด้านโลจิสติกส์ (Logistics Productivity) ของสินค้าเกษตรไทย 

 การบริหารการจัดซื้อและโลจิสติกส์ขาเข้า ( Inbound Logistics) การพัฒนายานพาหนะ 
การขนส่ง และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ ส าหรับการขนส่งและการขนถ่ายสินค้า และการ
พัฒนาระบบการจัดการและควบคุมคุณภาพ ส าหรับทุกกลุ่มสินค้าเกษตร 

 การจัดการโลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) เพ่ือลดความสูญเสียระหว่างการขนส่ง
และขนถ่าย ส าหรับสินค้าประเภทพืชสวน และปศุสัตว์ 

 การวางแผนรักษาสมดุลระหว่างความต้องการสินค้ากับความสามารถในการผลิต  
ส าหรับสินค้าประเภทพืชไร่ 
- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการ  

กลุ่ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่ ง เน้นวิสาหกิจในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ได้แก่  
หัตถอุตสาหกรรม สิ่ งทอและเครื่องนุ่ งห่ม ยานยนต์  ท่องเที่ยว โรงพยาบาล และ ผู้ ให้บริการ 
โลจิสติกส์ 

 

5. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
- การศึกษาบทบาทของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าในการลดต้นทุนด้านการขนส่งและโลจิสติกส์  

รวมถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มสินค้าเกษตรรายใหม่เพ่ือเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
- การจัดการอุปสงค์ตลอดโซ่อุปทานให้เป็นไปในทิศทางที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน ส าหรับสินค้า

ประเภท พืชไร่ และพืชสวน  
- การจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมค้าปลีก

และค้าส่ง ท่องเที่ยว และโรงพยาบาล 
 

6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ 
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน โลจิสติกส์ และนวัตกรรมเพ่ือการจัดการ เช่น RFID     

โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ยา โรงพยาบาล และท่องเที่ยว 
- การประยุกต์ใช้ระบบ E-Business และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ในอุตสาหกรรม เช่น 

ERP และ E-Procurement เป็นต้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ยา โรงพยาบาลและ
ท่องเที่ยว 
- การพัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสาร เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของห่วงโซ่อุปทาน 

ด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลด้านการเดินทาง การบริการและสถานที่ท่องเที่ยวทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ประเทศและภูมิภาค และการพัฒนาเวบไซต์ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในประเทศและที่
พักเชิงสัมผัสวัฒนธรรม (โฮมสเตย์) 
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- การศึกษาความเหมาะสมของโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพ่ือประเมินความเหมาะสม
ของระบบการขนส่งและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ ยา โรงพยาบาล และท่องเที่ยว 
- การศึกษาผลกระทบและประโยชน์จากการน าระบบ Single Windows E-Logistics และ ASEAN 

Single Windows (ASW) ต่อภาคธุรกิจและภาครัฐ 
 
7. การพัฒนาโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ก่อให้เกิดคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) โดยมุ่งเน้นนวัตกรรม
ที่เหมาะสม ซึ่งเอื้อต่ออุตสาหกรรมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
- การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงของตลาดในตลาดเป้าหมายที่มีผลกระทบ 

ต่อระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
- การศึกษาวิเคราะห์โซ่คุณค่า (Value Chain and Value Creation) การพัฒนาเทคโนโลยี 

นวัตกรรมที่เหมาะสม การบูรณาการหรือการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(Emerging Products) หรื อรู ปแบบการ ให้บริ การแบบใหม่  ใน อุตสาหกรรม เศรษฐกิ จ 
เชิงสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และโรงพยาบาล 

 
8. การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผลผลิต (Potential Product and Service) ให้เป็นจุดขายเฉพาะ 
(Unique Selling Point) และการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
- สนับสนุนการวิจัยมุ่งเน้นการรวมตัว เพ่ือบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและการค้าให้

เป็นจุดขายเฉพาะ ที่เหมาะสมกับโซ่อุปทานของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดต่างๆ 
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมและสังคมของพ้ืนที่ 

เพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
 

9. การจัดการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) 
- ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือด าเนินการด้านโลจิสติกส์ที่ เป็นมิตร 

ต่อสิ่ ง แวดล้ อม  โดยมุ่ ง เน้ นกลุ่ ม อุตสาหกรรมเป้ าหมาย  ได้ แก่  อุตสาหกรรมเครื่ อ ง ใช้ ไฟ ฟ้า  
และอิเลคทรอนิกส์ยานยนต์ เหล็กและเหล็กกล้า ปิโตรเคมีและพลาสติก อุตสาหกรรมของเสียและวัสดุเหลือ
ใช้ 
- การพัฒนากระบวนการจัดการหรือกลยุทธ์ทางการค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น  การบริหาร

จัดการโลจิสติกส์ย้อนรอย (Reverse Logistics) เป็นต้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ในระยะแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ เหล็กและเหล็ กกล้า ปิโตรเคมี
และพลาสติก อุตสาหกรรมของเสียและวัสดุเหลือใช้ 
- การศึกษาวิจัยและบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมของเสียและวัสดุเหลือใช้   เพ่ือให้

เกิดความยั่งยืน 
- การศึกษาระบบป้องกันความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 
- การประเมินระบบโลจิสติกส์ที่มีผลต่อ Carbon Foot Print  โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรม

เป้าหมายในระยะแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร 
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10. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
- การศึกษาปริมาณ ความต้องการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาบุคคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

ในธุรกิจโลจิสติส์  เช่น พนักงานขับรถ พนักงานขับปั้นจั่น ฯลฯ 
- การพัฒนาหลักสูตรระยะยาวและระยะสั้น ระดับอาชีวะและอุดมศึกษาส าหรับบุคลากรใหม่ 

ที่จะเข้ามาสู่ระบบโลจิสติกส์ และยกระดับแรงงานในธุรกิจขนส่งและบริการโลจิสติกส์ 
- แนวทางการจัดท ามาตรฐานของบุคลากรผู้ปฏับัติงานระบบโลจิสติกส์ 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยในเวทีการค้าประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และเวทีการค้ากรอบความร่วมมืออ่ืนๆ ใน
ภูมิภาค 

2. เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในกลุ่มอุตสาหกรรมและเกษตร 
3. เพ่ือสร้างมูลค่า (Value Creation) สร้างนวัตกรรม ใช้ศักยภาพการผลิตของพ้ืนที่ และมีการพัฒนา

ด้านโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green logistics) 
 

ผลผลิต 
1. รายงานการศึกษาที่มีข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงด้านการบริหารจัดการโครงสร้ างพ้ืนฐาน 

ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างน้อย 1 ฉบับ 
2. รายงานการศึกษาท่ีมีต้นแบบโซ่คุณค่า (Value chain) ของโรงพยาบาล อย่างน้อย 1 ฉบับ 
3. รายงานการศึกษาที่เสนอแนะ กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติอย่างเป็นระบบส าหรับการบริหารจัดการ

ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับสถานการณ์วิกฤติ อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4. รายงานการศึกษาที่เสนอแนะ กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติอย่างเป็นระบบเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรกลุ่มเป้าหมายภายใต้กระแสการเปิดเสรีการค้าทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก อย่างน้อย 1 ฉบับ 

5. รายงานการศึกษาที่มีต้นแบบโซ่คุณค่า (Value chain) ในตลาดเป้าหมายของอุตสาหกรรมอาหาร 
ภายใต้กระแสการเปิดเสรีการค้า อย่างน้อย 1 ฉบับ 

6. รูปแบบธุรกิจ (Business model) และกลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และ
โซ่ อุ ปท านของภาคธุ ร กิ จ ไทยบน เ ส้ นท า งก า ร ค้ า เ ชื่ อ ม โ ย งกั บป ระ เทศ ในภู มิ ภ าคอา เ ซี ย น  
และประเทศอนุภูมิภาคอาเซียนตะวันออก (BIMP-EAGA) 

7. กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติอย่างเป็นระบบส าหรับการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ส าหรับสถานการณ์วิกฤติ  

8. รูปแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารการจัดการ เพ่ือวางแผนและพัฒนาระบบการขนส่ง
และโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ 

9. แนวทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
10. ต้นแบบการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมเพ่ือเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ 

ของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า/บริการเป้าหมาย 
11. แนวทางการพัฒนาศักยภาพของผลผลิต (Potential Product and Service) ให้เป็นจุดขาย

เฉพาะ (Unique Selling Point) ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
12. กลยุทธ์และแนวปฏิบัติอย่างเป็นระบบส าหรับการจัดการ โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ที่สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
13. หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับระบบโลจิสติกส์ 
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5. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 

กรอบการวิจัย 
1. การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.1 การศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการเตรียมความพร้อมในการ  
เปิดตลาดการค้าและการลงทุน 

1.1.1 การวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงมหภาค การวิเคราะห์ความได้เปรียบและการตั้งรับ  เพ่ือการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 

1.1.2 การศึกษาข้อบังคับ กฎระเบียบ กฎหมาย และการสร้างความร่วมมือของประเทศไทย  
กับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

1.1.3 การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
1.1.4 การน าแนวคิดและแนวทางการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบ

ต่างๆ ในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ 
1.2 การเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

1.2.1 การวิเคราะห์ช่องว่าง เพื่อรักษาสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรมนุษย์ 
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

1.2.2 การก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมของ
ทรัพยากรมนุษย์ในเชิงวิชาการ ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

1.2.3 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
ทั้งการศึกษาในระดับอาชีวะศึกษา อุดมศึกษา การอบรมระยะสั้น และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญ ในเชิงกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 

1.3   ระบบห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในอาเซียน 
1.3.1 การวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่  ใน

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ที่สนับสนุน 
1.3.2 การวิเคราะห์ทิศทางการไหลของนักท่องเที่ยว อุปสงค์ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือการพัฒนาอุปทานทางการท่องเที่ยว 
1.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันด้วยห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับการ

รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
1.3.4 การพัฒนาศูนย์กลางทางการแพทย์ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนธุรกิจการ

ท่องเที่ยว เช่น โรงพยาบาล โรงแรม บริษัททัวร์ ร้านอาหาร การคมนาคม  และแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น  
 

วัตถุประสงค ์
1. งานวิจัยที่น าไปสู่การก าหนดนโยบาย แผนพัฒนาการท่องเที่ยว ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ กติกา  

และข้อตกลงร่วมกัน เ พ่ือเพ่ิมมูลค่า แสวงหาโอกาส และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. งานวิจัยที่น าไปสู่การพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ความสามารถ รวมถึงการพัฒนาองค์กร 
ทางการท่องเที่ยวและบริการที่ได้มาตรฐาน 

3. งานวิจัยที่ชี้ให้เห็นภาพรวมของ ทิศทาง แนวโน้ม และศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
และบริการ เชื่ อมโยงการท่อง เที่ ยว  รวมถึ งการสร้ า ง เครือข่ ายความร่วมมือ ระหว่ างประเทศ 
ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือน าไปสู่การวางแผนจัดการการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่อย่างบูรณาการและ
ครบวงจร 
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2. การจัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว 
2.1 การศึกษาวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 

2.1.1 การกระจายรายได้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ทั่วถึงและเป็นธรรม 
2.1.2 การวัดสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และการส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทาน 

ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และคุณค่าที่ประเมินค่าไม่ได้ 
2.1.3 การศึกษาแนวโน้มการท่องเที่ยวที่เป็นนวัตกรรม โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และก่อให้เกิด

ปฏิสัมพันธ์ ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
2.1.4 การเปรียบเทียบเคียงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด เพ่ือสร้างความร่วมมือ  

ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด เน้นการพัฒนาแผนที่ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม และ
เส้นทางการท่องเที่ยวสีเขียว 

2.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
2.2.1 การเปรียบเทียบมูลค่าทางการท่องเที่ยว และการขยายตัวของอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
2.2.2 ขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว และธุรกิจภาคบริการที่เกี่ยวข้อง  

รวมถึงการจัดการปัญหาด้านขยะ สิ่งปฏิกูล และมลพิษในพ้ืนที่ท่องเที่ยว  
2.2.3 การก าหนดระบบและกลไกของรัฐ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกกฎหมาย  และการ

น าไปปฏิบัติ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศ และการใช้รายได้จากการท่องเที่ยวมาเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นๆ เป็นต้น 

2.2.4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรม 
เทค โน โลยี  วิ ธี ก า ร  แล ะ เทคนิ ค  เ พ่ื อกา รอนุ รั กษ์ พลั ง ง าน  และลดผลกระทบสิ่ ง แ ว ดล้ อม 
จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 

วัตถุประสงค ์
1. งานวิจัยที่ศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  การรักษา

สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 

2. งานวิจัยที่น าไปสู่การก าหนดนโยบายหรือวางแผนด้านการตลาดการท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค เน้นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่แบบกลุ่มจังหวัด 
รวมถึงการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมขนาดกลางและอุตสาหกรรมขนาดย่อมในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว 

3. งานวิจัยที่ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยว และนวัตกรรมทางการท่องเที่ ยวที่สร้างสรรค์  
การฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 
3. การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยว 

3.1 การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นน้ าไปยังปลายน้ า 
3.1.1 บทบาทและช่องทางการจ าหน่ายของธุรกิจการท่องเที่ยว ที่ทันสมัยและรวดเร็ว ด้วยการ 

ซื้อขาย ณ เวลาจริง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบอิสระ  
3.1.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการพัฒนาเว็บไซต์แบบบูรณาการทั้งภาครัฐ  

และเอกชน เพ่ือการเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว 
3.1.3 การจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและมีความเป็นสากล โดยเฉพาะ 

ป้ายสื่อความหมาย และป้ายบอกทาง 
3.2 การพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การจัดการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว 
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3.2.1 มาตรฐานและรูปแบบการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวย 
ความสะดวก และความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวแต่ละประเภท 

3.2.2 มาตรฐานภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว และภูมิทัศน์เส้นทางการคมนาคม 
3.2.3 เกณฑ์การจัดการพ้ืนที่การท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ และมาตรการต่อการบุกรุก

พ้ืนที่ของรัฐ 
3.3 การบูรณาการกลุ่มวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมและสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 

3.3.1 กรณีศึกษาที่เป็นเลิศขององค์กรชั้นน า ด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย  และประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 

3.3.2 การค้นหา การสร้างแรงจูงใจ และการธ ารงรักษาอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวทางอารยธรรม 

3.3.3 การพัฒนาเครือข่าย การเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารและการจัดการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม การบริหารและการจัดการทรัพยากรร่วมกันในเครือข่าย   เพ่ือให้เกิดการใช้
ประโยชน์อย่างสูงสุด และการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

3.3.4 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
 

วัตถุประสงค ์
1. งานวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ เพ่ือการท่องเที่ยว  

ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค 
2. งานวิจัยที่น าไปสู่การยกระดับมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  

สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
3. งานวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ ในการบริหารและการจัดการการ

ท่องเที่ยวของวิสาหกิจ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการลงทุนทางด้านการท่องเที่ยว  การ
บริหารและการจัดการทรัพยากรและพ้ืนที่ เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ขอบเขตและระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยต้องเป็นการวิจัยร่วมสาขาที่เป็นชุดโครงการ และบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน ๆ โดยเน้นวิธี
วิทยาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานผู้ให้ทุน ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และ
นักวิจัย 

 
ขอบเขตสาขาการท่องเที่ยวที่สนับสนุน มีดังนี้  

1. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) 
สปา และการท่องเที่ยวเพ่ืออายุวัฒนะ (Spa and Wellness Tourism) การท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ 
(Senior Tourism) และการท่องเที่ยวเพื่อคนพิการ (Disabled Tourism) 

2. การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่าง  ๆ (MICE Tourism: 
Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Tourism) และ Event Tourism 

3. การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร (Gastronomic Tourism) และการท่องเที่ยวฮาลาล 
(Halal Tourism) 
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4. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) การ
ท่องเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage Tourism) การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา (Buddhism 
Tourism) การท่องเที่ยวทางทะเล (Marine Tourism) การทองเที่ยวทางเรือ (Cruise Tourism) และการ
ท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geo-Tourism) 

5. การท่องเที่ยวเพ่ือการช้อปปิ้ง (Shopping) ความบันเทิง (Entertainment) การใช้เวลาว่าง และ
นันทนาการ (Leisure and Recreation) 

 
ผลผลิต 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย อย่างน้อย 5 เรื่อง 
2. มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการการท่องเที่ยว อย่างน้อย 5 เรื่อง 
3. ระบบห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย อย่างน้อย 5 เรื่อง 
4. แผนการตลาด และการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย อย่างน้อย 5 เรื่อง 
5. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารและจัดการการท่องเที่ยว อย่างน้อย 5 เรื่อง 

 

6. สุขภาพและชีวเวชศาสตร์(Health and Biomedicine) 

 
กรอบการวิจัย 
1. โรคติดเชื้อ 

1.1 โรคติดเชื้อที่ยังคงเป็นปัญหาของประเทศ (Locally prevalent) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
โรคที่ ก่อให้ เกิดภาวะทุพพลภาพและการสูญเสียชีวิต  และไม่ค่อยได้ รับการสนับสนุนการวิจัย  
จากแหล่งทุนภายนอกประเทศ เช่น ไวรัสตับอับเสบบี ซี เอ ไวรัสเอชไอวี ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่  
โรคอุจจาระร่วง โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย จากเชื้อรา และจากปรสิตทื่เกิดในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็น
ต้น โดยมีเป้าหมายการวิจัยเพื่อน าไปสู่ความเข้าใจกลไกการด าเนินโรค การเฝ้าระวัง โดยน าไปสู่มาตรการการ
ดูแลรักษาและการป้องกันรูปแบบใหม่เพ่ือลดการสูญเสีย และมีการใช้งบประมาณด าเนินการอย่างมีคุณภาพ
สูงสุดในการดูแลผู้ป่วย 

1.2 โรคติดเชื้อประเภทอุบัติใหม่อุบัติซ้ า (Emerging and re-emerging infectious Diseases) 
เป็นโรคที่มีอุบัติการและมีการระบาดในประเทศไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่มีการติดต่อจากสัตว์ 
สู่คนและจากคนสู่สัตว์ รวมถึงพาหะน าโรค  โดยมีเป้าหมายการวิจัยเพื่อน าไปสู่ความเข้าใจปัจจัยและสาเหตุที่
ก่อให้เกิดการอุบัติของโรค ระบาดวิทยา กลไกการเกิดและการด าเนินโรค โดยน าไปสู่การควบคุมและลดการ
ระบาด วิธีการดูแลรักษาและการป้องกันการระบาด เพ่ือลดการสูญเสีย การคาดการณ์การเปลี่ยนทาง
พันธุกรรม วงจรชีวิต และการศึกษาการอพยพของพาหะน าโรค 

 
2. กลุ่มโรคที่เกิดจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม 

2.1 โรคที่เกิดจากพฤติกรรมตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคอ้วนลงพุง 
(Metabolic syndrome) ซึ่งท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือด
หั ว ใ จ ตี บ  ภ า ว ะ ก ร ะ ดู ก  ข้ อ  ภู มิ คุ้ ม กั น บ ก พ ร่ อ ง โ ด ย ต น เ อ ง  เ ป็ น ต้ น  โ ด ย มี เ ป้ า ห ม า ย 
ของการวิจัย เพ่ือให้ได้มาตรการในการเฝ้าระวัง วิธีการหรือแนวทางป้องกันรักษาโรค และลดจ านวนคนที่เป็น 
Metabolic syndrome เพ่ือลดความสูญเสียของเศรษฐกิจและสังคม 
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2.2 โรคที่ เกิดจากสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่ เกี่ยวเนื่ องกับประชาชนในพ้ืนที่ เขต
อุตสาหกรรมซึ่งอาจได้รับสารพิษทั้งในสิ่งแวดล้อม ในสถานที่ท างาน ในระดับครัวเรือน และโรคที่เกิดจาก
ผ ล ก ร ะท บ จ า ก ก า ร ต ก ค้ า ง ข อ ง ส า ร เ ค มี ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร  ไ ด้ แ ก่  โ ร ค ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร ไ ด้ รั บ 
สารปรอท สารตะกั่ว สารกัมมันตภาพรังสี แร่ใยหิน ยาฆ่าแมลง และสารเคมีที่ตกค้างในอาหาร (Food 
contaminants) เป็นต้น รวมทั้งโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ และสังคม เกิด
ปัญหาสุขภาพกับกลุ่มประชากรด้อยโอกาส โดยมีเป้าหมายของการวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
การแก้ปัญหาโรคที่เกิดเฉพาะในพ้ืนที่หรือท้องถิ่น การจัดการกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของ
ประชากรโดยรวม และการศึกษาปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพ (Social determinants of health and 
health equity) 
 
3. โรคที่เกี่ยวเนื่องกับพันธุกรรม 

โรคที่เกี่ยวเนื่องกับพันธุกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิจัยเพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยทางพันธุกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ยีนที่เป็นสาเหตุของโรคพันธุกรรมที่ถ่ายทอดแบบยีนเดียวหรือยีนที่เกี่ยวข้องกับการแพ้ยา 
และการวิจัยโรคทางพันธุกรรมที่รู้สาเหตุทางพันธุกรรมชัดเจนแล้ว และพบบ่อยในประเทศไทย เช่น  
โรคธาลัสซีเมียและโรคมะเร็ง  โดยมีเป้าหมายของการวิจัยที่น าไปสู่การค้นพบยีนที่เป็นสาเหตุ ความเข้าใจ
พยาธิก าเนิด และการด าเนินโรค การดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือวิธีการป้องกันและลดอุบัติการณ์
ของโรค 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ได้งานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายระดับชาติ ระบบการให้บริการสุขภาพและสาธารณสุ ขและ
การปรับเวชปฏิบัติ 

2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลระบาดวิทยา สาเหตุ และการด าเนินโรค เพ่ือน าไปสู่การควบคุมและลดอุบัติการณ์ 
3. เพ่ือให้ได้มาตรการในการเฝ้าระวัง วิธีการหรือแนวทางการป้องกันและการรักษา 
4. เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่จะน าไปสู่การดูแลสุขภาพ ลดการเจ็บป่วย 
5. เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ 
 

ผลผลิต 
1. ได้ข้อมูลและองค์ความรู้ที่สามารถน าไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบาย แนวทาง การรักษา และการ

ให้บริการสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. ได้มาตรการการดูแลรักษา และการป้องกันรูปแบบใหม่ที่ลดการสูญเสีย และมีการใช้งบประมาณ

ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
3. ลดอุบัติการณ์และจ านวนผู้ป่วยลง 
4. มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน 
5. ได้สิ่งตีพิมพ์เชิงวิชาการ วิธีการปฏิบัติและทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 
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7. อ้อยและน้ าตาล 

 
กรอบการวิจัย  
1. การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ในการปลูก การเก็บเกี่ยว การล าเลียง  มีการ
เปรี ยบเที ยบทางด้ าน เศรษฐศาสตร์  อัตราภาษี โครงสร้ างพิ กั ดของ เครื่ อ งจักรกลเกษตร  
และกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาประสิทธิภาพเครื่องจักรกลเกษตรที่ ได้ให้ทุนโดยหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อน าไปผลิตเพื่อการใช้ได้จริง 
2. ระบบที่ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ รวบรวมและประเมินเชื้อพันธุกรรมอ้อยอย่างมีระบบอย่างยั่งยืน  
โดยมีเครือข่าย(ศูนย์อ้อย สถาบันการศึกษา โรงงานน้ าตาล ที่มีความพร้อมทางด้านทรัพยากร  
เพื่อใช้ร่วมกันได้ ฯลฯ) เพื่อน าสู่การจัดตั้งองค์กรที่ถาวร 
3. ระบบการจัดการอ้อยตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการน าเข้าสู่โรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ทั้งในและต่างประเทศ โดยค านึงถึงคุณภาพของผลผลิต 
4. การศึกษาวิธีการสร้างความยั่งยืนของสังคมเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยค านึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ในระยะเวลา 10-15 ปี ข้างหน้า 
5. การศึกษาประสิทธิภาพสูงสุดของปัจจัยการผลิตอ้อยและน้ าตาล (เช่น การจัดการดินและปุ๋ย  
การควบคุมศัตรูพืช ขบวนการผลิตในโรงงาน) 
6. การศึกษาสิ่งที่หลงเหลือจากกระบวนการผลิตน้ าตาลเพื่อเพิ่มมูลค่าลดการน าเข้า เช่น ฟิลเตอร์เค้ก 
ขี้เถ้าโมลาส ใบอ้อย ชานอ้อย อ่ืนๆ ในรูปแบบต่างๆ 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาการสนับสนุนโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ าตาล 
 

ผลผลิต 
1. การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
2. ระบบที่ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ รวบรวมและประเมินเชื้อพันธุกรรมอ้อยอย่างมีระบบอย่างยั่งยืน 
3. ระบบการจัดการอ้อยตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการน าเข้าสู่โรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. วิธีการสร้างความยั่งยืนของสังคมเกษตรกรชาวไร่อ้อย 
5. การศึกษาประสิทธิภาพสูงสุดของปัจจัยการผลิตอ้อยและน้ าตาล 
6. การวิจัยสิ่งที่หลงเหลือจากกระบวนการผลิตน้ าตาลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าลดการน าเข้า 

 

8. อาหารเพื่อความม่ันคง 

 
กรอบการวิจัย 
1. การวิจัยเพื่อค้นหาโอกาส เพิ่มศักยภาพ พัฒนาและเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตใน AEC 

1.1 การวิจัยเกี่ยวกับลักษณะตลาด การประเมินความต้องการด้านอาหาร พฤติกรรมการบริโภค 
ค่านิยม ปัจจัยที่มีอิทธิพล ช่องทางกระจายสินค้า และกลยุทธ์การเข้าถึงผู้บริโภคในแต่ละประเทศ ค้นหา
โอกาสและลู่ทางใหม่ๆ เพ่ือนักธุรกิจใช้ประโยชน์ในการก าหนดแนวทางเข้าสู่ตลาดสมาชิก AEC 

1.2 การวิจัยเกี่ยวกับการประเมินพื้นที่ ศักยภาพ ระบบโลจิสติกส์ โอกาสการลงทุน รูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจที่เหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปในแต่ละพ้ืนที่ของไทย 
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1.3 การวิจัยเกี่ยวกับการประเมินพื้นที่ ศักยภาพ ระบบโลจิสติกส์ โอกาสการลงทุน รูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจที่เหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

1.4 จัดท าต้นแบบการด าเนินธุรกิจแยกรายประเภทผลิตภัณฑ์ที่พร้อมส าหรับการน ามาประยุกต์ใช้ 
โดยนักธุรกิจไทย 

1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนด้านการกระจายสินค้าในระดับภูมิภาค การจัดตั้งจุดรวมสินค้า  
จุดกระจายสินค้า เส้นทางคมนาคม รูปแบบการขนส่ง เพ่ือบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.6 การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย มาตรการต่างๆ เช่น ภาษี  
การส่งเสริมการลงทุน ฯ เพื่อลดปัญหา อุปสรรค และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการค้าและการลงทุนระหว่าง
กัน 

1.7 การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการลดผลกระทบเชิงลบจากการขยายตัวและการแข่งขัน ภายใต้
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 

2. การวิจัยด้านความม่ันคงอาหาร 
2.1 การวิจัยเกี่ยวกับการเพ่ิมผลิตภาพในการท าเกษตรกรรมพ้ืนที่ขนาดเล็ก( small farming)  

ด้วยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ  เพ่ิมเพดานขีดจ ากัดการผลิตทั้งในระดับเกษตรกรรม 
และการแปรรูป 

2.2 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการเตือนภัยล่วงหน้า กลไกในการติดตามและเฝ้าระวัง ระบบการส ารอง
อาหาร การประเมินความมั่นคงอาหาร การบริหารพ้ืนที่ผลิตพืชอาหารสัตว์ พืชอาหาร และพืชพลังงาน อย่าง
เหมาะสม จ าแนกสาเหตุที่ส าคัญของความไม่มั่นคงด้านอาหาร พร้อมเสนอแนวทางการบริหารจัดการและ
รับมือ 

2.3 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง 

2.4 การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตพืชประจ าถิ่นที่มีศักยภาพเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
2.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องจักร เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพทั้งใน

ระดับฟาร์มและโรงงานแปรรูป รวมทั้งเครื่องจักร หุ่นยนต์ เทคโนโลยี เ พ่ือลดการใช้แรงงานคน  
การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและสร้างตลาดภายในประเทศ 

2.6 การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรม วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และ 
SMEs เชื่อมประสานเข้าสู่ระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างยั่งยืน 

2.7 การวิจัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
เตรียมความพร้อมรับมือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้า 

2.8 การวิจัยเกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์(Live cycle assessment) การปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก(carbon footprint) ร่องรอยการใช้น้ า(water footprint) เทคโนโลยีสะอาด  
ทั้งในระดับฟาร์มและโรงงานแปรรูป 

2.9 การวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากของเสียและวัสดุเหลือใช้(By-product management) ทั้งใน
ระดับฟาร์มและโรงงานแปรรูป 

2.10 การวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านการจัดการโลจิสติกส์  
การปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ วางแผนผลิต การจัดการสต็อกและคลังสินค้า การขนส่งฯ เพื่อลดต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์องค์รวมของห่วงโซ่คุณค่า 
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3. ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
3.1 การวิจัยการใช้สมุนไพรในการควบคุมโรคและแมลงในพืช สัตว์ ประมง 
3.2 การวิจัยเกี่ยวกับการลดการใช้สารเคมีและวัตถุเจือปนอาหารในกระบวนการแปรรูปอาหารระดับ

ชุมชนและอุตสาหกรรมเพ่ือมุ่งสู่อาหารจากธรรมชาติ อาหารอินทรีย์  
3.3 การวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการทดสอบสารเคมีและวัตถุเจือปนอาหารตกค้างในอาหารที่รวดเร็ว 

ต้นทุนต่ า และมีประสิทธิภาพสูง 
3.4 การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบติดตาม ระบบประกันคุณภาพ  และระบบ  

เฝ้าระวังด้านความปลอดภัยอาหารระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับชุมชน 
3.5 การวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านอาหาร เพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับเป็นเครื่องมือในการต่อรอง และลดข้อโต้แย้งในการค้า 
3.6 การวิจัยเกี่ยวกับสารส าคัญ(functional ingredient) ในสมุนไพรและผักผลไม้ไทย คุณประโยชน์ 

และกลไกการออกฤทธิ์ในร่างกาย 
3.7 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารสมุนไพรไทยและเครื่องดื่มสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ 

โดยเฉพาะผู้สูงอายุ นักกีฬา นักเรียนนักศึกษา ผู้มีน้ าหนักตัวมากเกินเกณฑ์ ผู้มีความจ าเสื่อมและผู้ป่วยด้วย
โรคอ่ืนๆ 

3.8 การวิจัยเกี่ยวกับกลไกการปรับพฤติกรรม/ทัศนคติ กระบวนสร้างแรงขับดันเพ่ือให้เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการอาหารทุกระดับมีวัฒนธรรมการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

 

4. ด้านอาหารศึกษา 
4.1 การวิจัยเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมกับวัย อาหารส าหรับผู้ป่วย 
4.2 การวิจัยเกี่ยวกับกลไกการท างานของร่างกายต่อการได้รับสารอาหารและแร่ธาตุอาหารแต่ละชนิด

ในแต่ละเพศและวัย 
4.3 การวิจัยเกี่ยวกับพืชและสัตว์พ้ืนเมืองท้องถิ่น เพ่ือการใช้ประโยชน์ และรักษาอัตลักษณ์ วัฒนธรรม 

และความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ 
4.4 การวิจัยเกี่ยวกับกลไกการเรียนรู้ การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของประชาชน และ

การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านอาหารศึกษาในระดับชุมชน และครัวเรือนทั้งในเขตเมืองและนอกเมือง 
 

5. ด้านการบริหารจัดการ 
5.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเตือนภัยด้านอาหารในมิติต่างๆที่มีอยู่ของหน่วยงานต่างๆ  

ในลักษณะ National Single Window เพ่ือให้เกิดการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การผลิต 
การตลาดไปจนถึงการบริโภค 

5.2 การวิจัยเกี่ยวกับความต้องการด้านแรงงาน การเตรียมความพร้อมบุคลากร หลักสูตรการศึกษา 
เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจแต่ละระดับตั้งแต่ต้นน้ า 

5.3 การวิจัยเกี่ยวกับความพร้อมของภาคธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนเพ่ือรับมือการแข่ งขันภายใต้
ข้อตกลงระหว่างประเทศ และการเพ่ิมอ านาจต่อรองให้กับประเทศ ปรับปรุงกระบวนการออกกฎระเบียบ
และมาตรการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศให้มีความคล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น  กฎระเบียบ
ด้านการน าเข้าสินค้าบางชนิด และมาตรการด้านสุขอนามัย เป็นต้น 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยในเวทีการค้าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และเวทีการค้าระดับสากล 
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2. เพ่ือเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมอาหารของไทยต่อการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย 
3. เพ่ือลดปัญหา อุปสรรค ในการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 
4. เพ่ือให้มีปริมาณอาหารที่มีคุณภาพเหมาะสมอย่างเพียงพอ ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านอาหาร

อย่างยั่งยืน บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือให้ชุมชนเกษตรกรมีการผลิตอาหารที่เข้มแข็ง มีระบบเศรษฐกิจและการจัดการอาหาร 

ที่เป็นธรรม สร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศและท้องถิ่น 
6. เพ่ือสนับสนุนการกระจายอาหาร วัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุน  

ที่แข่งขันได้ 
7. เพ่ือแก้ไขปัญหา ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจน 

สร้ า งความเข้มแข็ งและภูมิคุ้ มกัน ใ ห้กับภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้สามารถอยู่ รอด 
และแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก 

 
ผลผลิต 

1. รายงานการศึกษาเกี่ยวกับตลาด พฤติกรรมการบริโภค ที่ชี้แนะโอกาสและช่องทางธุรกิจใหม่ๆ  
รายผลิตภัณฑ์ ที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจะน ามาใช้เป็นแนวทางก าหนดกลยุทธ์การเจาะ
ตลาด AEC ได ้

2. รายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับศักยภาพของพ้ืนที่ที่เจาะจงซึ่งเหมาะกับการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์  
หรือตั้งกิจการแปรรูปอาหาร ซึ่งประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน โอกาสและแนวทางการจัดตั้งธุรกิจทั้ง
ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง ต้ น ทุ น  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ก า ร เ งิ น  แ ผ น ก า ร ต ล า ด ฯ  ใ น ลั ก ษ ณ ะ คู่ มื อ 
ที่พร้อมส าหรับน ามาต่อยอดในการลงทุนทั้งในไทยและใน AEC 

3. รายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการประเมินด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจรของรายสินค้า ทั้งการ
กระจายสินค้าในระดับภูมิภาค การจัดตั้งจุดรวมสินค้า จุดกระจายสินค้า เส้นทางคมนาคม รูปแบบการขนส่ง 
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการหรือวางแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย มาตรการต่างๆ เช่น ภาษี  
การส่งเสริมการลงทุน ฯ เพื่อลดปัญหา อุปสรรค และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการค้าและการลงทุนระหว่าง
กัน อย่างน้อย 1 เรื่อง 

5. มีวัตถุดิบคุณภาพสูง ปริมาณสม่ าเสมอ เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
6. เกิดสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพ 
7. ได้ข้อมูลที่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการ การผลิต การแปรรูป และการตลาด 
8. เกิดความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในกลไกต่างๆ ท าให้วางแผนพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ไดถู้กต้อง 
9. ประเทศไทยมีอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ 
10. สร้างความเชื่อม่ันต่อระบบความปลอดภัยอาหารของไทยต่อประเทศคู่ค้า 
11. ชุมชนเกิดความม่ันคงด้านรายได้และเข้าถึงอาหารได้ ปริมาณเพียงพอ มีคุณค่าโภชนาการ 
12. ระบบเตือนภัยด้านอาหารในมิติต่างๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจวางแผนและแก้ปัญหา 
13. ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเพ่ิมพูนทักษะแรงงาน 
14. ระบบการผลิตแบบยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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หมายเหตุ : กลุ่มสินค้าเป้าหมาย 
1. กลุ่มอาหารที่คนไทยบริโภคเป็นประจ า เพ่ือความมั่นคงอาหารภายในประเทศ : ข้าว ปลาน้ าจืด 

(เช่น ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน) ไก่พ้ืนเมือง ไข่ไก่ ผักกินใบ (เช่น กะเพรา โหระพา คะน้า ผักบุ้ง) ผักอ่ืนๆ 
(เช่น พริก กะหล่ าปลี ถั่วฝักยาว)  พืชและสัตว์พ้ืนเมืองในท้องถิ่น (local indigenous food) ปาล์มน้ ามัน 

2. กลุ่มอาหารที่มีศักยภาพในการส่งออกเดิม : ผลไม้ (เช่น สับปะรด ล าไย ทุเรียน ลิ้นจี่ มังคุด มะม่วง 
ส้มโอ) ผัก (เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว พริก) กุ้งและผลิตภัณฑ์  มัน
ส าปะหลัง 

3. กลุ่มอาหารที่มีแนวโน้มการค้าขยายตัวดีและเป็นสินค้าที่มีโอกาสในอนาคต : ผลไม้ (เช่น กล้วยไข่ 
กล้วยหอม มะพร้าว มะละกอ ขนุน ลองกอง ฝรั่ง มะขาม ส้ม ) ผัก (เช่น ขิง หอมหัวเล็ก มะเขือม่วง เห็ด) 
เครื่องเทศและสมุนไพรส าหรับท าพริกแกง/เครื่องปรุงอาหาร (เช่น ข่า ตะไคร้ มะนาว ผักชี ใบมะกรูด)  ปลา
ทับทิม หอยแมลงภู่ หอยลาย สุกร โคเนื้อ แพะ 

4. กลุ่มอาหารพิเศษส าหรับตลาดเฉพาะหรือตลาดพรีเมี่ยม เช่น อาหารและเครื่องดื่ มจากสมุนไพร
ท้องถิ่น พืชประจ าท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารอินทรีย์ 

 

9. สานเกลียวคู่นวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย 

 
กรอบการวิจัย 

(ทุกหัวข้อ ให้ค านึงถึงความต้องการตลาด ต้นทุน แก้ไขปัญหาการผลิต ครอบคลุมการวิจัยระดับ
ห้องปฏิบัติการ กึ่งต้นแบบ และต้นแบบ) 
1. การวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตพลาสติกชีวภาพ (ระดับต้นน้ า) โดยครอบคลุมหัวข้อการวิจัยต่างๆ 
เช่น 
- การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์เพ่ือการผลิตสารตั้งต้น เช่น Lactic acid, succinic 

acid, PHA  
- การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ใหม่ ๆ เพื่อการผลิตสารตั้งต้นชนิดใหม่ 
- การใช้วัสดุต้นทุนต่ าในการวิจัย  
- การประยุกต์ใช้เอ็นไซม์เพ่ือการผลิตสารตั้งต้น  
- การพัฒนา test kit , rapid method 
- การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการหมัก 
- การแยก การสกัด การท าสารตั้งต้นให้บริสุทธิ์  

2. การวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตพลาสติกชีวภาพ (ระดับกลางน้ า) เพื่อผลิต bioplastic polymer 
หรือปรับปรุงคุณสมบัติ โดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น 
- Polymerization Step เช่น การท า PLA ให้มีขนาดโมเลกุลสูงขึ้น Ring Opening 

Polymerization (ROP), Direct Condensation Polymerization, การศึกษาวิจัยความบริสุทธิ์ของสารที่
ได ้หลังการท า Polymerization 
- Copolymerization เช่น PLA based หรือ PHA based ร่วมกับสารอ่ืนๆ เป็นต้น เพ่ือปรับปรุง

คุณสมบัติ 
- การหาตัวเร่งปฏิกิริยา polymerizations ใหม่ๆ 
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3. การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสูตรคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ (ระดับปลายน้ า) โดยครอบคลุม
หัวข้อต่างๆ เช่น 
- พลาสติกชีวภาพเพ่ือเป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องส าอาง เวชภัณฑ์ เป็นต้น 
- พลาสติกชีวภาพเพ่ือการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร การแพทย์  ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม (รถยนต์ 

อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ ของเล่น เป็นต้น)  
- พัฒนาสารเติมแต่งใหม่ๆ ส าหรับปรับปรุงคุณสมบัติพลาสติกชีวภาพ เช่น ดินเหนียว (เบนโทไนต์คา

โอลิน) พลาสติกไซเซอร์จากธรรมชาติ ไคติน ไคโตแซน แป้ง เซลลูโลส หรือโปรตีนจากพืช/สัตว์/จุลินทรีย์ 
4. การศึกษาวิจัยและจัดท ามาตรฐานการทดสอบ (Standard and Testing) โดยครอบคลุมหัวข้อ
ต่างๆ เช่น 
- การศึกษาการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพตามมาตรฐานสากล 
- การศึกษาวิธีการ/เทคโนโลยีใหม่ที่ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายการทดสอบ ตามมาตรฐาน  
- การศึกษา LCA (Life Cycle Assessment) ของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ 

5. การศึกษาวิจัยผลกระทบทางลบจากพลาสติกชีวภาพ เช่น การเกิดโรคจากจุลินทรีย์ที่ย่อยสลาย
พลาสติกชีวภาพ เป็นต้น 
6. หัวข้อวิจัยเฉพาะ ท่ีเสนอจากภาคธุรกิจ ซึ่งจะมีการหารือระหว่างนักวิจัยกับภาคธุรกิจเพื่อการจัดท า
ข้อเสนอการวิจัย 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ได้กระบวนการผลิตสารตั้งต้นในการน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่สามารถ
ย่อยสลายได้และเตรียมความพร้อมส าหรับถ่ายทอดเทคโนโลยี 

2. มีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือความได้เปรียบเชิงพาณิชย์ 
3. ได้คอมพาวนด์ ดิ้ งที่ ตรงความต้องการของภาค อุตสาหกรรม  และสามารถขยายผล 

สู่ภาคอุตสาหกรรมได้ 
4. สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของตลาดส่งออก 
5. เพ่ือให้สามารถเลือกวัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาเข้ากระบวนการผลิตที่เข้าสู่อุตสาหกรรมได้ 

 
ผลผลิต 

1. ได้องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและอาจน าไปสู่การประยุกต์ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม จ านวน 5 เรื่อง 

2. ได้เทคโนโลยีใหม่ที่น าไปสู่การทดลองผลิตระดับก่ึงต้นแบบ จ านวน 2 เทคโนโลยี 
3. ได้สูตรการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพของไทย จ านวน 10 สูตร 

หมายเหตุ 
1. พลาสติกชีวภาพหมายรวมถึง พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (biodegradable plastics)  

และพลาสติกท่ีมีองค์ประกอบของวัสดุการเกษตรที่สามารถปลูกทดแทนใหม่ได้ (biobased plastics) 
2. วช. เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมเสนอโครงการใน 4 ลักษณะคือ  

1) เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีนักวิจัยจากภาครัฐร่วมด้วย  
2) เป็นผู้ร่วมวิจัย 
3) ร่วมสนับสนุนการวิจัย เช่น งบประมาณ เครื่องมือ หรือสถานที่ด าเนินงาน เป็นต้น 
4) แสดงเจตน์จ านงที่ต้องการน าผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปใช้งานต่อไป 
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10.  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 

 
กรอบการวิจัย 
1. การวิจัยด้านขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา 
2. การวิจัยด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการผลิต และภาคธุรกิจ 
3. การวิจัยด้านขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคราชการ และข้าราชการการเมือง 
4. การวิจัยด้านขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคองค์กรส่วนท้องถิ่น 
5. การวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางเลือกที่มีความหมายใกล้เคียงเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจในเรื่องความสุขที่มีพื้นฐานจากแนวคิด
ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness) 
6. การส่งเสริมงานวิจัยในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค ์

1. สนับสนุนงานวิจัยที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้ 

แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงในประชาคม
อาเซียน 

แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเพ่ือสร้างมาตรฐาน และพัฒนากิจกรรมด้านการศึกษาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

2. สร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและน าไปใช้จริงจากภาคการผลิต และธุรกิจที่ต้องการขอรับ
ประเมินความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจัย ดังนี้ 

แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการผลิตและภาคธุรกิจ 
แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน 
  แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเพ่ือท าให้เกษตรกรที่ท าการเกษตรอินทรีย์ปรับตัวเป็น

ผู้ประกอบการจริงได ้
แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยเพื่อติดตามประเมินผลความยั่งยืนของภาคการผลิต และภาคธุรกิจ

ที่ได้รับการส่งเสริมให้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและน าไปใช้จริงจากภาคราชการ และข้าราชการการเมือง 

ประกอบด้วย 5 แผนงานวิจัย 
แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรภาคราชการที่เชื่อมโยงสู่

ประชาคมอาเซียน 
แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเพ่ือสร้างกิจกรรมที่เกี่ยวกับประโยชน์สุขในภาคราชการที่

ด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเพ่ือสร้างมาตรฐานของกิจกรรมที่เกี่ยวกับประโยชน์สุขอย่างมี

ประสิทธิภาพในภาคราชการที่ด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมในภาคราชการตามหลักธรรมาภิบาลให้
สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานวิจัยที่ 5 การวิจัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมในภาคการเมืองตามหลักธรรมาภิบาลให้
สอดคล้องคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและน าไปใช้จริงจากภาคองค์กรส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 
แผนงานวิจัย 

  แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรส่วนท้องถิ่น 
  แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเพ่ือสร้างมาตรฐานของกิจกรรมในองค์กรส่วนท้องถิ่นตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรส่วน

ท้องถิ่น 
5. สร้างงานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ส่งเสริม

บทบาทสตรี เสริมสร้างความสุขและสร้างเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจัย ดังนี้ 

แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเพ่ือศึกษาแนวทาง และนิยามความหมายของประโยชน์สุขจาก
เศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างภาพจ าลองสังคมที่ช่วยให้คนมีความสุข และความเป็นอยู่
ที่ดขีึ้น สอดคล้องกับความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH)  

แผนงานวิจัยที่ 3 การแก้ปัญหาความยากจน หรือความเหลื่อมล้ าทางสังคมบนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยบทบาทสตรีกับการพัฒนาวิถีชีวิตบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานวิจัยที่ 5 การวิจัยเพ่ือสร้างระบอบการจัดการทรัพย์สิน (Property regime) ที่

เป็นอยู่ในสังคมไทยเพ่ือให้เกิดสังคมที่ช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีเพ่ิมขึ้น 
แผนงานวิจัยที่ 6 การวิจัยเพื่อเสริมสร้างชุมชนสีขาวที่ปลอดอาชญากรรมและอบายมุข 
แผนงานวิจัยที่ 7 การวิจัยเพื่อหาแนวทางสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศด้านความสุข 

6. เพ่ือเสริมสร้างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้ง
สนับสนุนให้มีการใช้สถาบันศาสนาเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย 3 แผน
งานวิจัย ดังนี้ 

แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเพ่ือเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เข้ากับการใช้และ/หรือไม่ใช้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเพ่ือส่งเสริมสถาบันทางศาสนาเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลผลิต 

1. ได้ต้นแบบที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ ได้ต้นแบบการส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของประเทศเพ่ือนบ้าน 
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2. ได้ต้นแบบงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและน าไปใช้จริงจากภาคการผลิต ธุรกิจที่ต้องการขอรับ
ประเมินความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง ภาคราชการ ข้าราชการการเมือง และองค์กรส่วนท้องถิ่น 

3. ได้ต้นแบบงานวิจัยที่น าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ส่งเสริมบทบาท
สตรี เสริมสร้างความสุข และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ 

4. เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการใช้
สถาบันศาสนาเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ได้ต้นแบบหรือนวัตกรรมในการพัฒนาที่น าไปใช้เป็นต้นแบบได้ จ านวนไม่เกิน 10 เรื่อง 
 

ความม่ันคงและวัฒนธรรมของชาติและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

กรอบการวิจัย 
ครอบคลุมประเด็นการวิจัย 6 ด้าน ได้แก่ 
1. การสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ความเสมอภาค และความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ 

1.1 การวิจัยเพื่อหาต้นทุนที่เป็นจุดแข็งของสังคมไทย การสร้างคนดีและเก่ง การสร้างความปรองดอง
การมีส่วนร่วมและแก้ปัญหาชุมชน การเตรียมความพร้อมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนฐานราก การเข้าถึง
ระบบบริการสาธารณะ ฯลฯ 

1.2 บทบาทภาคธุรกิจเอกชนในการพัฒนา: จากบริษัท (Corporate Social Responsibility) สู่การ
สร้างค่านิยมร่วมกัน (Creating Shared Value) เพ่ือการอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 

1.3 บทบาทของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ภาคธุรกิจพ้ืนฐานของท้องถิ่นในการ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 

1.4 บทบาทของสภาองค์กรชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองในชาติ 
2. การคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชน และการสร้างความเข้มแข็งในสังคมไทย เช่น การตรวจสอบองค์กร
ภาครัฐโดยประชาชน 

2.1 แนวทางบูรณาการการท างานของกลไกการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานอันประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

2.2 แนวทางการตรวจสอบการท างานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรม โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3. การสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ:  การสร้างความม่ันคงยั่งยืนและเป็นธรรมแก่อาชีพของ
ประชาชน (เช่น ความย่ังยืนของอาชีพ ความเป็นธรรมด้านรายได้และรายจ่าย ฯลฯ) 
4. การปฏิรูปภาคส่วนความม่ันคง และความยุติธรรม (ระบบความม่ันคง กระบวนการยุติธรรม 
ยุติธรรมทางเลือก และการเมือง) 
5. การวิจัยเพื่อผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่เกิดประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้าน
ความม่ันคงและสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในด้านความม่ันคง
ของประเทศ 
6. การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมอาเซียน 

6.1 นโยบายการคุ้มครองและสร้างความเข้มแข็งเพ่ือรองรับปัญหาแรงงานในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
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6.2 การสร้างความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างความม่ันคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ใน 3 วงรอบ ได้แก่ ประเทศเพ่ือนบ้าน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก (APEC) 

6.3 ความสัมพันธ์กับประชาคมมุสลิมในอาเซียนเพ่ือการพัฒนาความร่วมมือในมิติต่าง ๆ เช่น ด้าน
วัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น 

 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ 
1. เพ่ือคุ้มครองสิทธิ์ และสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนบนพ้ืนฐานความเป็นธรรม และความเสมอ

ภาค ตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นต่อสถาบันหลักของประเทศไทยของสังคมไทยบนเงื่อนไขของ

ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
3. เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ ความปรองดองของคนในชาติ ความสมานฉันท์ และความ

เป็นธรรมในสังคม 
4. เพ่ือเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์กับประชาคมระหว่างประเทศบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วม 

โดยเน้นประเด็นเฉพาะที่เก่ียวข้องกับความอ่อนไหวด้านความมั่นคง 
 

ผลผลิต 
1. การน าไปก าหนดและ/หรือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการของชาติ 
2. การเผยแพร่เพ่ือการเสริมสร้างจิตส านึก สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน และในระบบ

การศึกษาเกี่ยวกับด้านความมั่นคงของประเทศชาติ 
3. การสร้างความเข้มแข็งและความเป็นธรรมในทุกภาคส่วนของสังคม 
4. การพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการป้องกันและการรักษาความสงบ

เรียบร้อยของประเทศ 
5. การสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ และการรวม

สนับสนุนให้เกิดเสถียรภาพความมั่นคงทั้งในประเทศ และกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

12. ภาวะโลกร้อนและงานนโยบายพลังงานทางเลือกเพื่อลดภาวะโลกร้อน 

กรอบการวิจัย 
1. การวิจัยเชิงนโยบายการทบทวนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า ของพลังงานทางเลือกชนิดต่างๆ ของ
ประเทศ  รวมทั้งท าการประเมินศักยภาพพลังงานทางเลือกที่ได้  ทบทวนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าตาม
อัตราที่เพิ่มขึ้นในระดับต่างๆ (ยกเว้นพลังน้ าขนาดเล็ก) 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายระดับชาติใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดส่วนเพ่ิมราคารับซื้อ
ไฟฟ้า ที่เหมาะสมของประเทศ  โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องในทุกมิติไม่ใช่เพียงเฉพาะต้นทุนของ
เทคโนโลยี  โดยให้ศึกษาทบทวนส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้าของพลังงานทางเลือกชนิดต่างๆ รวมทั้งให้ศึกษา
ด้วยว่าหากมีการปรับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าเป็นอัตราต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้นโดยให้มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจะ
มีผลต่อการประเมินศักยภาพพลังงานทางเลือกตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี และแผนพัฒนาการ
ผลิตไฟฟ้าระยะยาว (PDP) เป็นจ านวนเท่าใด 
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2. การวิจัยเชิงนโยบายและแผนด าเนินการ  เพื่อประเมินศักยภาพพืชน้ ามันที่ไม่ใช่พืชอาหาร เช่น สบู่ด า  
(ยกเว้นมะเยาหิน  และหยีน้ าเนื่องจากได้ให้ทุนไปแล้ว) โดยศึกษาทั้งด้าน ปริมาณวัตถุดิบ เทคโนโลยีการ
ผลิต และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการผลิตไบโอดีเซลของ
ประเทศ โดยเน้นการน าไปใช้เป็นพลังงานทางเลือกในภาคขนส่งในระยะ 5-10 ปี ของประเทศ 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ได้ข้อมูลงานวิจัย ศักยภาพพืชน้ ามันที่ไม่ใช่พืชอาหารที่สามารถน ามาผลิตเป็นไบโอดีเซลใน

ภาคขนส่งของประเทศในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า โดยข้อมูลที่ได้เพ่ือใช้ประกอบการจัดท านโยบายและแผน
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 
3. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อประเมินเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส (Cellulose) ใน
ประเทศและต่างประเทศ 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ได้งานวิจัยที่สามารถตอบได้ว่ามีความเป็นไปได้  ในการที่ประเทศไทยจะใช้เทคโนโลยีการย่อย

สลายเซลลูโลส  เพ่ือผลิตน้ าตาลอนุมูลเดี่ยว  หรือผลิตภัณฑ์จากการย่อยสลายเซลลูโลส  รวมทั้งศึกษาถึง
ปัจจัยที่เก่ียวข้องที่จะเป็นอุปสรรคและโอกาส  โดยให้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในทุกมิติทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลที่ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินในเชิงบริหารของภาครัฐต่อไป 

 
4. งานวิจัยเชิงนโยบายการศึกษาผลกระทบต่อสังคม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อน  ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเลและน้ าท่าใน
ระดับต่างๆ เพื่อเสนอมาตรการลดผลกระทบและแผนป้องกันต่อชุมชน เมือง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่
อุตสาหกรรม  ในช่วงระยะเวลาประมาณ 20 ปีข้างหน้า โดยอาศัยผลลัพธ์เบื้องต้นจากแบบจ าลอง
อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยาและสมุทรศาสตร์ 

ในแผนด าเนินการวิจัยจะแบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม  
 ชายฝั่งทะเลจากอ่าวไทยตอนในจากกรุงเทพฯ จนถึงจังหวัดตราด 
 ชายฝั่งทะเลจากอ่าวไทยตอนในจากกรุงเทพฯ จนถึงจังหวัดชุมพร 
 ลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมา 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ได้ข้อมูลงานวิจัยที่น าไปสู่การน าเสนอรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหามาตรการ

หรือวิธีการป้องกันที่จะเกิดขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเลและน้ าท่าในช่วงระยะเวลาประมาณ 20 ปี 
ข้างหน้า  โดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นจากแบบจ าลองอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และสมุทรศาสตร์ เช่น ถ้าน้ าทะเล
เพ่ิมข้ึนสูงขึ้น 1 เมตร ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมอย่างไร ต้องท าการป้องกัน และ
ต้องใช้งบประมาณเท่าใด 

 
 
 
 
 



29 

 

5. งานวิจัยเชิงนโยบายการศึกษาผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อนต่อ
เกษตรกรรมและการเพิ่มของโรคเขตร้อนต่อสุขภาพของมนุษย์ (พื้นที่ศึกษาในระยะแรกมุ่งเน้นในพื้นที่
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ได้ข้อมูลงานวิจัยผลกระทบของการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิอากาศ 1,2…องศา  จากภาวะโลก

ร้อนซึ่งมีผลต่อการเกิดและขยายตัวเพ่ิมข้ึนของโรคพืช โรคสัตว์ และโรคของมนุษย์อย่างไร  เพ่ือใช้ในการวาง
นโยบายและแผนด าเนินงานป้องกันของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

 
ผลผลิต 

ข้อมูลแนวคิดจากผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปปรับใช้ได้จริงในการก าหนดใช้
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบาย มาตรการเพ่ือใช้แก้เตรียมความพร้อมและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนตลอดจน
ปัญหาพลังงานทางเลือกท่ีก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนของประเทศ 

 

13. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
กรอบการวิจัย 

กรอบและแนวคิดในการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ  ได้ก าหนด 6 ด้านหลัก ดังนี้ 
1. การวิจัย  “เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในลักษณะการบูรณาการและการถ่ายทอด
ความรู้สู่ท้องถิ่นและชุมชน”  เช่น  

- การสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน  เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม   

- การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย
ชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม ทุกระดับ 

- การถ่ายทอดความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม 
ทุกระดับ 

- การสร้างจิตส านึก ความตระหนักเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
- การบูรณาการเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  และพัฒนาคุณค่าความ

หลากหลายทางชีวภาพในเชิงบูรณาการระดับพื้นท่ี ท้องถิ่น และชุมชน 
- การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (การเชื่อมโยงฐานทรัพยากร จากองค์กร

ในท้องถิ่น เช่น เยาวชน ชุมชน โรงเรียน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โครงการพระราชด าริ หน่วยงานสนอง
พระราชด าริฯ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
2. การวิจัย “การป้องกัน การลด การบ าบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม” เช่น 

- ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการบ าบัดมลพิษจากกิจกรรมภาคเกษตรกร อุตสาหกรรมและ
ชุมชน หรือภาคบริการ 

- จุลินทรีย์ และสัตว์  (ชีวภาพบ าบัด) 
- พืชบ าบัด (สาหร่าย แฝก พืชพื้นเมืองอ่ืนๆ ฯลฯ) 
- การจัดการมลพิษและของเสียสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
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- การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- การฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เช่น  เหมืองแร่  พ้ืนที่ดินเค็ม  และปนเปื้อนมลพิษ  เป็นต้น 
- การใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้  และของเสียจากภาคส่วนต่างๆ  

3. การวิจัย  “ผลกระทบและการแก้ไขสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  และคุณภาพสิ่งแวดล้อม”  เช่น 

- ผลผลิตพืชอาหารและผลผลิตสัตว์ (โคนม  โคเนื้อ  สุกร  กระบือ  เป็ด  ไก่ ฯลฯ) 
- ฤดูกาลเพาะปลูก  การปรับปรุงระบบการจัดการฟาร์ม 
- การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ให้สอดคล้องกับฤดูกาล และสภาพการเปลี่ยนแปลงอากาศ 
- การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล  (Phenology)  ของพืชและสัตว์  (การปรับตัว) 
- ระบบการปลูกพืช 
- การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน (เช่น ยุง และโรคระบาด ต่างๆ) 
- งานด้านCDM  , GHG  inventory  และ  Carbon  footprint  เป็นต้น 
- ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

4. การวิจัย  “การอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์พันธุ์พืช สัตว์อย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ” เช่น 

- การวิจัยเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค 
- การเสริมสร้างนักวิจัยท้องถิ่นทุกระดับ 
- พืชสมุนไพรในการผลิตอาหาร  ยา  และเครื่องส าอาง 
- พืชและสัตว์  เพ่ือการอนุรักษ์  ปรับปรุงพันธุ์และเพ่ิมผลผลิต 
- การต่อยอดการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน 
- สัตว์ป่าและพันธุ์พืชหายาก 
- สัตว์น้ า/ปะการัง/หญ้าทะเล/สาหร่าย และสัตว์ทะเลเศรษฐกิจ 
- จุลินทรีย์ 
- พืชผักพ้ืนบ้าน  (เห็ด  ผักหวาน ฯลฯ) 
- ระบบนิเวศ/ห่วงโซ่อาหาร (การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ การพ่ึงพาอาศัยในระบบ เป็นต้น) 

5. นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อป้องกันและบ าบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ในการ
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร (โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เหมาะสมฯ (Appropriate  Technology)  เช่น 

- เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน การพัฒนาและต่อยอด 
- เทคโนโลยีที่มีต้นทุนต่ า 
- เทคโนโลยีสะอาดหรือเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- เทคโนโลยีทางชีวภาพ (เน้นการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร การเก็บรักษา การอนุรักษ์  

การพัฒนา  การปรับปรุงขยาย  การน าไปใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่า)   
- เทคโนโลยี และมีชีวภาพในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

6. การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนฯที่ช่วยให้เกิดการบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่
ด้วย โดยดึงเอาภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและเต็มใจเข้ามาร่วมด้วย เพื่อให้เกิดผลทางปฏิบัติได้จริง
และย่ังยืน 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาสนับสนุนโครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพให้เหมาะสมในลักษณะเชิงบูรณาการ 
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ผลผลิต  
1. การวิจัยเพ่ือเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในลักษณะการบูรณาการและการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน  
2. การป้องกัน  การลด  การบ าบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม  และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
3. ผลกระทบและการแก้ไขสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
4. การวิจัยการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์พันธุ์ พืช สัตว์อย่างยั่งยืนและเพ่ิมมูลค่าความหลากหลายทาง

ชีวภาพ    
5. นวัตกรรมเทคโนโลยี เ พ่ือการป้องกันและบ าบัดมลพิษสิ่ งแวดล้อม และนวัตกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร  
6. การศึกษาที่เก่ียวข้องกับการจัดตั้งกองทุนฯที่ช่วยให้เกิดการบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่

ด้วย โดยดึงเอาภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและเต็มใจเข้ามาร่วมด้วย เพ่ือให้เกิดผลทางปฏิบัติได้จริงและยั่งยืน  
ผลจากงานวิจัยทั้งหมดสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมและคุณค่าความหลากหลายชีวภาพ โดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในเชิงบูรณาการให้เกิดผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

14. สังคมผู้สูงอาย ุ
 

กรอบการวิจัย 
1. การวิจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการส าหรับผู้สูงอายุ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุและ
บริบทของสังคมไทย ในมิติต่อไปนี้ 

1) สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัย 
2) เทคโนโลยีสุขภาพ  
3) อาหารและโภชนาการ 
4) ระบบการเฝ้าระวังในมิติสุขภาพ และมิติสังคม 
5) ระบบบริการ 
6) การพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุทั้งที่เป็นทางการ (formal) และไม่เป็นทางการ (informal) 

2. การวิจัยเพื่อเพิ่มโอกาส/ศักยภาพทางสังคมให้ผู้สูงอายุ ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้  (Active 
aging) กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ (Need a little help) และผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้ 
(Need help) เพื่อให้มีสุขภาพ/คุณภาพชีวิตที่ดี และมีโอกาสในการท างานตามศักยภาพและความ
ต้องการ ในประเด็น 

1) การบริการสุขภาพการส่งเสริมสุขภาพ (ท้ังกายและใจ) และการดูแลระยะยาวในสังคมผู้สูงอายุ 
2) การให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเสริมทักษะ/ความรู้ 
3) การจัดการและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
4) เจตคติและแนวคิดเชิงคุณค่าทางศาสนา  จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณีที่พึงมีต่อสังคมผู้สูงอายุ 

และผู้สูงอาย ุ
5) กลไกการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ผู้สูงอายุในสังคมไทย 
6) การสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและการขยายโอกาสในการท างานให้ผู้สูงอายุ 
7) การขยายโอกาสด้านอาชีพเพ่ือลดผลกระทบจากการย้ายถิ่นของวัยแรงงานที่มีต่อผู้สูงอายุ 
8) การกระท าความรุนแรงและการทอดทิ้ง การละเมิดสิทธิต่อผู้สูงอายุ 
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3. การวิจัยบทบาทของครอบครัว ท้องถิ่นและชุมชนในงานด้านผู้สูงอายุเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค 
ปัจจัยและศักยภาพ รวมถึงการจัดสวัสดิการ 
4. ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี (effect of free trade agreement) และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ที่มีต่อประชากร ผลิตภัณฑ์ การบริการ เบุคลากรและการดูแลผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ได้งานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายระดับชาติ ตอบสนองต่อระบบ (ภาครัฐและเอกชน) ระดับ

ปฏิบัติ (ท้องถิ่น) และการให้พลังทางสังคม ในประเด็น ดังนี้ 
1. กลุ่มท่ีจะได้รับการดูแล หรือบริการที่ควรจัดให้ 
2. การจัดสรรทรัพยากรจากรัฐ เอกชนและท้องถิ่น เพ่ือให้บริการตามนโยบายระดับต่าง ๆ 
3. ประเด็นทางกฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เก่ียวกับผู้สูงอายุ เช่น 
- ผลของการบังคับใช้กฎหมาย     
- กฎหมายที่เป็นอุปสรรคและไม่สนับสนุนคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของผู้สูงอายุ 
- กฎหมายที่ควรบัญญัติขึ้นอีก 
- การวิจัยเพื่อค้นหา Evidence based ในทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ 

4. การให้บริการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ 
5. การสร้างกลไกให้ผู้สูงอายุได้มีบทบาทในชุมชน เพ่ือเป็นการสร้างพลังและการมีตัวตนในชุมชน 

 

ผลผลิต 
1. ผลงานวิจัยที่ตอบค าถามระบบ สิ่งก่อสร้าง การจัดระเบียบองค์กร/สังคม และบริการ 
2. ได้นวัตกรรม 
3. ได้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสังคมไทยที่สามารถน าไปใช้ 

3.1 แยกกลุ่มผู้สูงอายุตามสุขภาพและความต้องการการช่วยเหลือในระดับต่าง ๆ 
3.2 แยกกลุ่มตามระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

 

15. การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

กรอบการวิจัย 
1. แผนงานวิจัยด้านการผลิตโดยมีการวิเคราะห์การสร้างนวัตกรรมการผลิต การเคลื่อนย้าย การส่ง

มอบสินค้าเกษตร และการตลาด 
- การผลิตของสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล (มีต่อเนื่องตลอดทั้งปี) เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตนอกฤดูกาล 
- การผลิตสินค้าเกษตรตรงกับความต้องการเฉพาะตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค 
- การวิจัยและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรที่ยั่งยืนโดยค านึงถึงภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและสภาวะ

โลกร้อน 
- การให้ผลิตผลทางการเกษตรที่ยั่งยืนที่ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันผู้ผลิต

สามารถได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม  
- การท าเขตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อม  
- งานวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร รวมทั้งศึกษาระบบ วิธีการส่งเสริม การคิดค้น 

การเผยแพร่การน าไปใช้อย่างกว้างขวางทั้งในเชิงพาณิชย์และกลุ่มเกษตรกร 
- ระบบการจัดการฟาร์มตั้งแต่การเตรียมการผลิตจนถึงการตลาด (เทคโนโลยีก่อน-หลังการเก็บเกี่ยวที่

เป็นระบบ) 
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2. แผนงานวิจัยด้านสินค้ามูลค่าเพิ่ม 
- การศึกษา value chain ของสินค้าเกษตรโดยมีพ้ืนฐานจากด้านการผลิต การตลาดและหลักทาง

เศรษฐศาสตร์ประกอบในการศึกษาเพ่ือให้สามารถเห็นช่องทางการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมของผลผลิตทางการเกษตร
นั้นๆ 

- การศึกษาวิจัยการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมของสินค้าทางการเกษตร (ทั้งจากผลิตผลเดิม
และผลิตภัณฑ์ใหม่) การตรวจสอบและก าหนดมาตรฐานสินค้า ตั้งแต่กรรมวิธีการผลิต การแปรรูป การเก็บ
รักษา การส่งมอบ ทั้งนี้รวมถึงผลิตผลพลอยได้ระหว่างการผลิต 

- การศึกษาวิจัยสถานภาพ ปัญหาสินค้านวัตกรรมของไทยที่ผ่านมา 
- การศึกษาวิจัยสถานภาพ ปัญหาคุณภาพสินค้าเกษตร และการรับรองจากหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการ

ยอมรับในผู้บริโภค (แบ่งบรรจุ บรรทุก ขนส่ง และการฟ้ืนฟูคุณภาพสินค้า) 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชตามมาตรฐานการผลิต ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค 

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค 
3. เพ่ือศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการจัดการฟาร์ม พัฒนาเครื่องจักรกลทาง

การเกษตร  
4. ศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตรทั้งจากผลิตผลเดิม ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

และผลิตผลพลอยได้ระหว่างการผลิต 
 

ผลผลิต 
1. เทคโนโลยีการผลิตพืชนอกฤดู (ตลอดปี) 
2. ระบบการผลิตพืชครบวงจร (ครอบคลุม เศรษฐศาสตร์และการตลาด (socioeconomic  and 

marketing)) 
3. ต้นแบบเครื่องจักรกลเกษตร เครื่องทุนแรง และคู่มือการใช้งาน 
4. ระบบการเขตกรรมพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5. เทคโนโลยีการพัฒนาสินค้าเกษตรเป็นสินค้าอุตสาหกรรม 
6. นวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรตัวใหม่ การพัฒนาสินค้าตัวเดิม และลดต้นทุนการผลิต 
7. มาตรฐานการสร้างความน่าเชื่อถือ และการยอมรับของผู้บริโภค 

หมายเหตุ  
กรอบวิจัยด้านการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรประกอบด้วย 2 แผนงาน ครอบคลุมในปรัชญาของการ

เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรของพืชดังต่อไปนี้  
1. กลุ่มพืชไร่ เช่น ข้าวโพด สับปะรด และพืชตระกูลถั่ว (ถ่ัวเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง)  
2. กลุ่มไม้ผล เช่น ล าไย ลิ้นจี่ มะละกอ มังคุด ทุเรียน มะพร้าว มะม่วง ลองกอง ลางสาด พุทรา 

มะยงชิด ฝรั่ง ส้ม ส้มโอ เงาะ และกล้วย (กล้วยไข่ กล้วยหอม และกล้วยน้ าว้า) 
3. กลุ่มพืชผัก และเห็ด เช่น พืชตระกูลผัก หน่อไม้ฝรั่ง พริก กระเจี๊ยบเขียว มันฝรั่ง และเห็ด 
4. กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ ไม้พ้ืนเมือง 
5. กลุ่มพืชตัดต่อพันธุกรรม เช่น พืช GMO 
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16. พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลผลิตด้านสัตว์เศรษฐกิจ 

กรอบการวิจัย 
1. การวิจัยต่อยอดการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้เหมาะสมส าหรับใช้ในประเทศและการส่งออกสู่ประเทศ  

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
2. การวิจัยการประยุกต์ใช้หรือพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีมากและเพียงพอในท้องถิ่นอย่างครบวงจร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาการผลิต การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การขนส่งอาหารสัตว์ รวมทั้งต้นทุนตลอด
ทั้งระบบจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพสามารถทดแทนและเสริมในการผลิตสัตว์ 

3. การวิจัยการผลิตสัตว์และอาหารสัตว์ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate 
change) ให้มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการน้ า
เสียจากฟาร์มหรือบริหารจัดการของเสียให้เป็นพลังงานชีวภาพ (Bio energy) 

4. การวิจัยด้านโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ าในสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคสัตว์ที่ติดต่อไปสู่มนุษย์ 
5. การวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและการบริโภคผลิตภัณฑ์โดยเน้นความปลอดภัย และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มี

ผลดีต่อสุขภาพ 
6. การวิจัยกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิต การส่งออก และการน าเข้าสัตว์ และผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ได้งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้านสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่  
สุกร สัตว์ปีก สัตว์เคี้ยวเอื้อง และสัตว์น้ า (สนับสนุนการวิจัยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจที่ระบุเท่านั้น) ประกอบด้วย
งานวิจัยในเชิงนโยบายและงานวิจัยต่อยอด งานวิจัยต้นแบบน าร่อง งานวิจัยและพัฒนาที่สามารถเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุงคุณภาพ ลดต้นทุนของกระบวนการผลิต เพ่ิมความปลอดภัยและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผลผลิต 

1. ได้พันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมส าหรับใช้ในประเทศและการส่งออกสู่ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 

2. ได้ข้อมูลและวัตถุดิบที่มีมากและเพียงพอในท้องถิ่นอย่างครบวงจรเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หลัก 
อาหารทดแทน หรืออาหารเสริมที่ใช้ในการผลิตสัตว์ 

3. ได้องค์ความรู้หรือกระบวนการผลิตสัตว์และอาหารสัตว์ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ (Climate change) ให้มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับชุมชน 

4. ได้ชุดตรวจสอบหรือวัคซีน หรือกระบวนการในการป้องกัน วินิจฉัย และการรักษาโรคในสัตว์ 
5. ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิม และมีกระบวนการในการส่งเสริมให้มีการบริโภคผลิตภัณฑ์มากขึ้น 
6. ได้ข้อมูล ปัญหา และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นต่อการผลิต การส่งออก และการน าเข้าสัตว์ และ

ผลิตภัณฑ์เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับประเทศไทยที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 

17. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ออุตสาหกรรม 

กรอบการวิจัย 
1. ด้านเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ออุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) 

เนื่องจากเป็นกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนที่จะต้องบูรณาการงบประมาณ จึงต้องมีกลุ่มเป้าหมาย  
ที่จะต้องน าผลของการวิจัยและพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและรวดเร็ว ซึ่งเป้าหมาย คือ 
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ประชาชนทั่วไป เกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันหรือในเชิงการแข่งขัน เพ่ือสร้างธุรกิจใหม่ ซึ่งกลุ่มประชาชนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาที่
รัฐบาลจะต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุน ดังนั้นการประเมินโครงการวิจัยของกลุ่มเทคโนโลยีใหม่และ
เทคโนโลยีที่ส าคัญเพ่ืออุตสาหกรรมส าหรับ SMEs ควรต้องเน้นจุดแข็งของประเทศไทย โดยด าเนินในเรื่อง
เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพ่ืออุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs) 
ด าเนินการต่อไปนี้ 

1.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และส าคัญ เพ่ือการเกษตรอย่างครบวงจร เพ่ือความมั่นคง
ทางด้านอาหาร ด้านพลังงานหมุนเวียน และสุขภาพ ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โดยการ
สร้างมูลค่าใหม่ เพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การถนอมอาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
การเกษตร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปรับปรุงพันธุ์ 

1.2 การวิ จั ยและ พัฒนาเทคโนโลยี ใหม่และส าคัญ เ พ่ือการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
จากพืชและสัตว์ เพื่อเพ่ิมปริมาณ คุณภาพ และความปลอดภัยทางอาหาร เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตใหม่
ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

1.3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และส าคัญ เพ่ือผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น การศึกษา
และพัฒนาการสร้างเครื่องมือจักรกลอุตสาหกรรมในการผลิต การศึกษากระบวนการจัดการผลิตสินค้าด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและลดต้นทุนและขั้นตอนการผลิต  

1.4 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และส าคัญ เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม เน้นทางด้านการพัฒนาวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เครื่องมือวัด
และควบคุมการผลิต ที่มีผลต่อการเพ่ิมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริหารการจัดการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

1.5 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และส าคัญ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะก าลังคน รวมทั้งการพัฒนา
เครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ โดยเน้นเด็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ เพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  เช่น 
การพัฒนาโปรแกรมการศึกษา หรือหลักสูตร เพ่ือพัฒนาคนด้าน IT การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ  

1.6 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และส าคัญ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการเตรียมความพร้อม ป้องกัน เตือนภัยพิบัติ และการก่อการร้าย  เช่น  
ระบบกล้องวงจรปิด ระบบตรวจจับอัตโนมัติ พัฒนาเครื่องตรวจจับระเบิด เครื่องเก็บกู้ระเบิด 

1.7 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และส าคัญ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การศึกษาวิจัย
พัฒนาวัตถุดิบด้านอัญมณีและเครื่องประดับ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการพัฒนาวัตถุดิบเพ่ือทดแทนอัญมณีธรรมชาติ 
ได้แก่ พลอยสังเคราะห์และพลอยเลียนแบบ (synthetic and imitation) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือ 
อุปกรณ ์ และเทคโนโลยีใหม่เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของนักท่องเที่ยว 

1.8 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และส าคัญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ส าคัญ 
2. ด้านวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

2.1 การวิจัยและพัฒนาโดยใช้นาโนเทคโนโลยีในการพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ 
การสังเคราะห์แสง ชีวมวล เซลล์เชื้อเพลิง พลังงานน้ า Solarcells/ Thermoelectricity/ Rechargeable 
batteries and Supercapacitors/ Heat insulation and conductance 

2.2 การวิจัยและพัฒนาการผลิตวัสดุในระดับนาโนเมตร เช่น การผลิตวัสดุพ้ืนฐานต่างๆ ในระดับนา
โนเมตร และด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น Nanoporous/ Nanoparticles/ Nanocomposites/ Dendrimers/ 
Thin film & coatings 

http://www.nanoroadmap.it/roadmaps/NRM_Nanoporous.pdf
http://www.nanoroadmap.it/roadmaps/NRM_Nanoparticles.pdf
http://www.nanoroadmap.it/roadmaps/NRM_Dendrimers.pdf
http://www.nanoroadmap.it/roadmaps/NRM_Thin_films.pdf
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2.3 การวิจัยและพัฒนาใช้วัสดุและนาโนเทคโนโลยี เ พ่ือสุขภาพและการแพทย์ เช่น Drug 
encapsulation/ Drug delivery/ Drug targeting/ Molecular Imaging/ Bio-photonics/ Medical 
Imaging/ Biochips/ High-throughput screening/ Lab-on-a-chip devices/ Bio-molecular sensors 
การผลิตอุปกรณ์เพ่ือสุขภาพและการแพทย์ ( เช่น การผลิตเครื่องฟอกอากาศรอบๆตัวขนาดเล็กสามารถ
พกพา การก าจัดจุลินทรีย์ในห้องต่างๆ เป็นต้น) 

2.4 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือเพ่ิมคุณค่า และมูลค่าของผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและ
ความงาม เช่น การวิจัยและพัฒนาสารชีวภาพออกฤทธิ์จากแหล่งผลิตใหม่ หรือด้วยเทคโนโลยีใหม่ เช่น  จาก
เซลล์ต้นก าเนิดจากพืช จุลินทรีย์ เทคโนโลยีนาโน ฯลฯ เพ่ือใช้เป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และ
เครื่องส าอาง รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาสูตรส าหรับต้นแบบใหม่ และน่าสนใจแตกต่างจากท้องตลาด เพ่ือ
ดึงดูดผู้บริโภคซื้อใช้ส่งเสริมสุขภาพและความงาม 

2.5 การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานส าหรับใช้ในการผลิตวัสดุนาโน และศึกษาวิจัย
ด้านนาโนเทคโนโลยี เช่น การผลิตและพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการด้านนาโนเทคโนโลยีใน
ราคาที่ถูกลงและมีใช้อย่างกว้างขวาง การพัฒนาบุคลากรด้านนาโนเทคโนโลยีให้สามารถพัฒนาเครื่องมือใช้
เองและซ่อมแซมเครื่องมือได้ ยกเว้นการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ 

2.6 การพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม การจัดการ 
หลังการเก็บเก่ียว  การเคลือบผิวผลไม้ การวิจัยการใช้ปุ๋ย การแปรรูปสินค้าเกษตร  การถนอมอาหาร การฆ่า
เชื้อในอุตสาหกรรมอาหาร การก าจัดจุลินทรีย์ในการส่งออกสินค้าเกษตร การใช้นาโนเทคโนโลยีแม่เหล็กใน
การคัดเลือกพันธุ์พืช 

2.7 การวิจัยและพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อการป้องกันอัคคีภัย  
2.8 การวิจัยความปลอดภัยด้านการใช้วัสดุนาโน  
2.9 การวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนแร่ใยหินในภาคอุตสาหกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
1. ด้านเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ออุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพ ลดต้นทุนของกระบวนการการผลิตทาง

การเกษตรและอุตสาหกรรม และเพ่ิมความปลอดภัย ด้วยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และส าคัญ ดังนี้ 
1.1 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า อย่างครบวงจร 
1.2 พัฒนาพันธุ์อาหารหลัก พืชใหม่ในระยะเวลาอันสั้น เพ่ือเพ่ิมผลผลิต  
1.3 ศึกษาและพัฒนาการสร้างเครื่องมือจักรกลอุตสาหกรรมในการผลิต  และเครื่องจักกกล 

การเกษตร 
1.4 ศึกษากระบวนการจัดการผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและลดต้นทุนและขั้นตอน

การผลิต 
1.5 เพ่ือความมั่นคง ปลอดภัย สามารถป้องกัน เตือนภัยได้ 
1.6 ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และส าคัญ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะก าลังคน รวมทั้งการพัฒนา

เครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือหลักสูตร เพ่ือพัฒนาเด็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ 
2. ด้านวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพ ลดต้นทุนของกระบวนการการผลิตวัสดุนาโน 
ทางด้านสุขภาพ การเกษตร และอุตสาหกรรม ด้วยนาโนเทคโนโลยี ดังนี้ 

2.1 ศึกษาการใช้นาโนเทคโนโลยีในการพัฒนาพลังงานทดแทน 
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2.2 ศึกษาการผลิตวัสดุพื้นฐานต่างๆ ในระดับนาโนเมตร และด้วยเทคนิคต่างๆ 
2.3 ศึกษาการผลิตและพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการด้านนาโนเทคโนโลยี 

ในราคาที่ถูกลงและมีใช้อย่างกว้างขวาง 
2.4 ศึกษาการพัฒนาบุคลากรด้านนาโนเทคโนโลยีให้สามารถพัฒนาเครื่องมือใช้ เอง 

และซ่อมแซมเครื่องมือได ้
2.5 ศึกษาการผลิตและพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ด้านนาโนเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 
2.6 ศึกษาการพัฒนานาโนเทคโนโลยีใช้ในภาคอุตสาหกรรม  

 
ผลผลิต 

1. ได้เทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
ทางการเกษตร 

2. ได้พันธุ์พืชใหม่ที่มีผลผลิตสูง เพ่ือเป็นแนวทางในการแข่งขันในตลาด  
3. ได้เครื่องมือ เครื่องจักรกลใหม่ เพ่ือการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม  
4. มีการจัดการกระบวนการผลิต และเครื่องมือต่างๆ ให้มีการผลิตที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 

และคุ้มค่า 
5. มีเทคโนโลยีใหม่ด้านความมั่นคง ป้องกันอาชญากรรม เตือนภัยพิบัติด้วยการพึ่งพาตนเองได้ 
6. ได้ โป รแกรม หรื อระบบสื่ อสา รที่ เ ป็ น เทค โน โลยี ใหม่  ใช้ ในภาค อุตสาหกรรม 

และเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้อง 
7. ได้เทคนิคในการผลิตวัสดุพ้ืนฐานต่างๆ ในระดับนาโนเมตร เพ่ือน าไปใช้ในด้านพลังงาน

ทดแทน  และวัสดุเพื่อการเกษตร  
8. ได้เทคนิค/เครื่องมือ/อุปกรณ์ด้านนาโนเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 
9. ได้แนวทาง/วิธีการผลิตและพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการด้านนาโน

เทคโนโลยีในราคาที่ถูกลง 
10. ได้ทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันระหว่างนักวิจัย และ วช. 

 

18.   การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 

 
กรอบการวิจัย 
๑. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ประกอบทางการศึกษา เช่น ด้านผู้สอน ผู้เรียน ผู้บริหาร ผู้รับบริการ และ
ภาคีเครือข่าย  
๒. การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การ
บริหารจัดการด้านการวิจัย  นโยบาย หลักสูตร  การสอน  สถานศึกษา  และหน่วยงานให้บริการ 
๓. การวิจัยเพื่อบูรณาการการจัดการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ของ
ประเทศและประชาคมอาเซียน 
๔. การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาที่สนองตอบความต้องการของผู้เรียนในทุก
ระดับ   
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่น าไปสู่การก าหนดนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ 
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ขอบเขตการวิจัย 
๑. เป็นงานวิจัยที่แสดงรูปแบบและวิธีวิจัยที่เป็นชุดโครงการวิจัยบูรณาการ  
๒. เป็นงานวิจัยที่ก าหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจน เช่น เด็กและเยาวชนกลุ่มปกติ ผู้เรียนกลุ่มพิเศษ 

กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มพิการ  
๓. เป็นงานวิจัยที่ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการชัดเจน เช่น พ้ืนที่ที่มีบริบทของการด้อยโอกาส พื้นที่ใน

เมือง พ้ืนที่ชนบท พื้นที่ทุรกันดาร พ้ืนที่เสี่ยงภัย และพ้ืนที่ชายขอบ 
๔. เป็นงานวิจัยที่แสดงประเด็นการวิจัยร่วมสมัย เช่น การสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างจิต

สาธารณะ การอยู่ร่วมกันของสังคมต่างวัฒนธรรม สังคมต่างวัย และการศึกษาเพ่ืออาชีพ 
 
แนวประเด็นวิจัยเร่งด่วน 

๑. การพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือให้รู้ทัน รู้ใช้ วิทยาศาสตร์ สื่อ และเทคโนโลยีอย่างมีเหตุผลและ
สร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๒. การส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  

๓. ความคุ้มค่าและความคุ้มทุนด้านการจัดการศึกษา  
๔. การพัฒนาทักษะการได้รับการจ้างงาน เพื่อโอกาสในการจ้างงานทุกระดับการศึกษา 
๕. การส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพสังคม 
๖. แนวทางการเพ่ิมคุณภาพชีวิตส าหรับเด็กกลุ่มพิเศษและเด็กในถิ่นทุรกันดาร 

ผลผลิต 
ได้องค์ความรู้ในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาของประเทศ 

 


