
01. การประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง

02. ความม่ันคงของรัฐและการเสริมสร้างธรร
มาภิบาล

03. การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การ
เรียนรู้

04. การจัดการน ้า
05. พลังงานทดแทน
06. ความหลากหลายทางชีวภาพ
07. สิ่งแวดล้อม
08. การพัฒนาเทคโนโลยี
09. การท่องเที่ยว
10. ผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ
11. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
12. การเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน
13. พื นที่สูง
14. ข้าว
15. อุตสาหกรรมมันส้าปะหลัง
16. ยางพารา
17. เกษตรเพื่อความยั่งยืน
18. สุขภาพและชีวเวชศาสตร์
19. พืชสวน
20. ปาล์มน ้ามัน
21. อ้อยและน ้าตาลทราย
22. การพัฒนาสมุนไพร

23. อาหารและความม่ันคง
24. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
25. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
26. การเลี ยงโคเนื อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้
27. การพัฒนา National Food Valley
28. อัญมณีและเครื่องประดับ
29. การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical

Hub)
30. การพัฒนาการท่องเที่ยว
31. การจัดการขยะของชุมชน
32. สัตว์เศรษฐกิจ
33. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และ

เวชภัณฑ์
34. การคมนาคมขนส่งระบบราง
35. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความ

หลากหลายทางชีวภาพ
36. พลาสติกชีวภาพ
37. มนุษยศาสตร์
38. ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุ

ทดแทน
39. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
40. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SME)
41. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชน

และสังคมไทย

ยุทธศาสตรก์ารวจัิยของชาติรายประเด็น (ปี 2560)



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรประยกุตเ์พือ่กำรขบัเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจัดท าข้ึน
โดยการสังเคราะห์แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าชุมชน นักวิชาการ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งน าผลการสังเคราะห์ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยราย
ประเด็นด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง  โดยท าการประยุกต์ด้วยวิธีการตรวจสอบเชิงนิเวศร่วมกับ
แนวทางประวัติศาสตร์ (Historical Perspective) ซึ่งเป็นการพิจารณาบริบทที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพ แวดล้อมของการ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และน าบริบทที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตมาวิเคราะห์โดยใช้ TOWS Matrix 
เพื่อไปสู่ประเด็นการวิจัยในอนาคต และเพื่อให้การก าหนดแนวโน้มของยุทธศาสตร์การวิจัยได้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของประเทศ จึงได้น าวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) มาเป็นกรอบการน าเสนอแนวโน้มการก าหนดยุทธศาสตร์และประเด็นการวิจัย 

เมื่อพิจารณาจากวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย วิสัยทัศน์การวิจัย ผลจากการทบทวนแนวคิด 
และงานวิจัยที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าแนวโน้มการก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต ประกอบด้วย ๑) การปรับบทบาทของ
ภาคราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น การศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาคธุรกิจ  ๒) การพัฒนากระบวน
ยุทธศาสตร์โดยการมีส่วนร่วม และ ๓) การสร้างและพัฒนาภาคีร่วมเป็นเครือข่าย ส าหรับประเด็นการวิจัยใน
อนาคต คือ การวิจัยด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพยีงในภาคองค์กรส่วนท้องถ่ิน การวิจัยด้านการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคราชการ การวิจัยด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การวิจัยด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ การวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจทางเลือกที่มีความหมายใกลเ้คียงกบัเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศที่ให้
ความสนใจในเรื่องความสุขที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National 
Happiness : GNH) การส่งเสริมงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศาสนา และการวิจัยเพื่อ
สร้างแนวทางความสุขและประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนไทย เพื่อให้สามารถประยุกต์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ประเด็นวิจัยข้างต้นควรได้รับการผลักดันให้เป็นเครื่องช้ีน าในการพัฒนาประเทศ (Research as 
Development Driver) ด้วยการก าหนดกลไกและระบบรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และควรสร้างพลังในการขับเคลื่อนโดยการบูรณาการยุทธศาสตร์ทั้งแนวดิ่งและ
แนวนอน พร้อมทั้งผนึกก าลังทุกภาคส่วนในการจัดการโครงการ มีการพัฒนาวัฒนธรรมการวิจัยที่พึงประสงค์ 
ตลอดจนการติดตามประเมินผลนโยบายการวิจัย โดยมีการก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ มี
ความพร้อมด้านทรัพยากรในเชิงสหวิทยาการเพื่อประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพร้อมด้าน
บุคลากร ด้านระบบงาน และความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย สร้างเสริม
วัฒนธรรมการวิจัย และมีการติดตามประเมินผลนโยบายเป็นระยะและต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 



๒ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรประยุกต์เพื่อกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  
 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
 ๑.๑  ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนกำรประยุกต์เพ่ือกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  
 วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาประเทศไทยสู่ปี ๒๕๗๐๑ มีสาระส าคัญ คือ การกลับเข้าสู่ทิศ
ทางการพัฒนาบนรากฐานของสังคมไทยที่อยู่บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และให้ความส าคัญกับการพัฒนาประเทศที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ลดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน น าไปสู่การพึ่งตนเองได้ทั้งในระดับปัจเจกชน ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ ด้วยการพัฒนาในทุกมิติจะต้องอยู่ภายใต้หลักการของความพอประมาณ มี
เหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คน ชุมชน สังคม ต้องมีความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) และมีคุณธรรม 
(ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน) ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และมีการก าหนดพันธกิจที่จะต้องมีการพัฒนาประเทศตามระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์บนหลักการของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา  

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยมีสาระส าคัญ คือ มุ่งประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงโดยเป็นประเด็นที่ส าคัญ
และเร่งด่วน ด้วยการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเป็นแนวทางการวิจัยที่ให้ความส าคัญกับการสร้างจิตส านึกของชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง การ
น าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานของประเทศไทย 
ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตขจัด
ความยากจน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งการต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะ ตลอดจนการจัดการงานและอาชีพในอนาคตของสังคมไทย เนื่องจากไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม ดังนั้น จุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงที่ด าเนินการมา คือ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
ชุมชนท้องถ่ิน ตั้งแต่ข้ันการฟื้นฟูและขยายเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน อันเป็นการพัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิตและบริโภคอย่างพออยู่พอกินไปจนถึงการแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน สร้างอาชีพ และทักษะ
วิชาการ ซึ่งเป็นการพัฒนาตามข้ันตอนเป็นล าดับในเรื่องต่างๆ โดยพัฒนาข้ึนมาจากฐานทรัพยากรและภูมิ
ปัญญาที่มีอยู่ภายในชาติควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากโลกภายนอก  

 จากวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาประเทศไทยสู่ปี ๒๕๗๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ ข้างต้น ให้ความส าคัญกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวทางการด ารงและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน และรัฐ มุ่งให้การพัฒนาและบริหารประเทศด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ การพัฒนาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมิได้มี
แบบอย่างตายตัวตามต ารา หากแต่ต้องเป็นไปตามสภาพภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา วัฒนธรรม
ชุมชนที่มีความหลากหลาย ขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว
ตามอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์ ควบคู่ไปกับการพยายามแสวงหาแนวทางด ารงชีวิตตามหลักการพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดความสมดุลและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยอาศัยปรัชญา
                                                             
๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย ๒๐ ปี (๒๕๕๐-๒๕๗๐) ในปี ๒๕๔๙ 
ส ำหรับเป็นทิศทำงกำรพัฒนำประเทศโดยรวม 



๓ 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบที่ชุมชนอาจจะได้รับ เพื่อไม่ให้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมมีผลกระทบและท าลายเอกลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชนจนต้องล่มสลายไป  

 สหประชาชาติ (UN)  โดยนายโคฟี อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ยกย่องเชิดชู
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงด้วยการทู ล เกล้ าฯ ถวายรางวัล  The Human Development Lifetime 
Achievement Award แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และปาฐกถาถึง
เศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นปรัชญาที่สามารถเริ่มได้จากการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง สู่หมู่บ้าน และสู่เศรษฐกิจใน
วงกว้างขึ้น ในที่สุดเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ รวมทั้งองค์การสหประชาชาติได้
สนับสนุนให้ชาติสมาชิก ๑๖๖ ประเทศ ยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 ในช่วงที่ผ่านมานักวิจัยในหลากหลายสาขาให้ความสนใจองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  โดยให้ความส าคัญและมุ่งเน้นวัตถุประสงค์และหลักการเบื้องหลังการสร้างองค์ความรู้ 
รวมทั้งยอมรับร่วมกันว่าเศรษฐกจิพอเพียงเป็นองค์ความรูเ้พือ่การด ารงอยู่ การรักษาตัวให้อยูร่อด เป็นองค์ความรู้สู่
การพึ่งตนเองและความสามารถในการเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ท าให้คนมีอิสระในการหาเลี้ยงตนเองเพื่อ
การด ารงอยู่ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และปัจเจกชน อย่างไรก็ดี การประยุกต์ใช้ปรัชญาและองค์ความรู้ของ
เศรษฐกิจพอเพียงยังมิได้มีการก าหนดออกมาเป็นแผนการวิจัยที่ชัดเจน  และจากการทบทวนข้อมูลงานวิจัยใน
รูปแบบบทความ วิทยานิพนธ์ระดับปรญิญาโทและเอกทั่วโลกแล้ว พบว่ามีผลงานทีเ่กีย่วข้องไม่ต่ ากว่า ๒,๐๐๐ เรื่อง 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี เป็นที่รับรู้และสนใจสู่สากล รวมทั้งจะท้าทายการพัฒนาตาม
แนวทางของเศรษฐกิจกระแสหลักที่ใช้กันมาทั่วโลกกว่าสามทศวรรษ 

 ดังนั้น ด้วยความมุ่งหวังให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคุณค่าและแนวคิดที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและเห็นผลในเชิงประจักษ์มากยิ่งข้ึน รวมทั้ง
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน วช. จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน
การประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ช้ีน าให้เกิดงานวิจัยด้านการประยุกต์เพื่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เป็นงานวิจัยแบบมุ่งประสิทธิผล และค านึงถึง
ผลตอบแทนทั้งในเชิงมูลค่าและคุณค่า สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติ 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และความต้องการของภาคการผลิตที่จะน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

๑.๒  กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นกำร
พัฒนำด้ำนกำรประยุกต์เพ่ือกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

 วช. ได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยด้านการ
ประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดยท าการประยุกต์วิธีการตรวจสอบเชิงนิเวศร่วมกับแนวทาง
ประวัติศาสตร์ โดยพิจารณาต้ังแต่ในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต พบว่าด้านกฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๘๐ มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการวิจัย เกี่ยวกับเสรีภาพ
ทางวิชาการที่ครอบคลุมถึงการวิจัยและเผยแพร่ผลการวิจัย และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในส่วนนโยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ และเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับ
ทุนการสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ ด้านการเมืองจากสภาพความอ่อนแอของพรรคการเมืองและกลไกต่างๆ 
ของภาครัฐ ท าให้ภาคประชาชนมีแนวโน้มที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อแสดงความเห็นและความต้องการผ่านการ
รวมกลุ่มของตนเองมากข้ึน ดังนั้นแนวโน้มของการเมืองภาคประชาชนจะส่งผลให้ประชาชนหันมารวมกลุ่มเพื่อ
ช่วยตนเองมากข้ึน เห็นได้จากการเกิดชุมชนที่พึ่งตนเองมากข้ึนเรื่อยๆ ส่งผลให้หันกลับมาสนใจปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกันมากข้ึน ด้านเศรษฐกิจ พบว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในอนาคตที่มีสัดส่วนของการ
พึ่งพาการส่งออกสูงถึงร้อยละ ๗๐ ท าให้มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางเลือกที่จะ
ได้รับการยอมรับและสนับสนุนใหเ้ข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้สามารถพึ่งตนเองได้มากข้ึน และประคับประคอง



๔ 

เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่างร้อนแรงจนเกิดความสุ่มเสี่ยงมากเกินไป ด้านโครงสร้างประชากร พบว่า
ผู้สูงอายุหรือผู้มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีข้ึนไป มีแนวโน้มสูงข้ึน ดังนั้นการให้ความสนใจกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จะสอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงด้านโครงสรา้งประชากรดังกลา่ว กล่าวคือ มีส่วนส าคัญให้ผู้สูงอายุไม่โดดเดี่ยว
และถูกทอดทิ้ง รวมทั้งได้รับการดูแลให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น ส าหรับด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า
กระแสโลกาภิวัตน์และโลกไซเบอร์สนับสนุนส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมไทย แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน
สังคมพบว่า สังคมไทยเผชิญกับความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีการใช้ความรุนแรงในการแก้ไข
ปัญหาเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จึงมีบทบาทส าคัญที่จะต้องเข้ามาปรับ
ความสมดุลของสังคมและวัฒนธรรมไทยต่อไปในอนาคต 

 เมื่อพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ถึง ๑๑ พบว่า มีเนื้อหาที่
ตระหนักและให้ความส าคัญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจากการพัฒนาที่ขาดความสมดุล  คือ 
“เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน” จึงน าเสนอยุทธศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้ “คน” 
เป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนา และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบราชการใช้  “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” เป็นปรัชญาน าทางการพัฒนาประเทศ โดยมีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ ๗-๘ ที่น าพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่ วนและทุก
ภูมิภาคของประเทศ มาใช้เป็นปรัชญาการวางนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ซึ่งพัฒนาการในแต่ละด้าน
ดังกล่าวท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งข้ึน 

๑.๓  ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัย และประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรประยุกต์เพ่ือกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

เนื่องจากงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการด าเนินงานโดยหลายหน่วยงานมา
ในระดับหนึ่งแล้ว และได้องค์ความรู้ ประสบการณ์ และมีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส าคัญ คือ ภาคส่วนที่มีบทบาทส าคัญของประเทศ เช่น การเมือง เป็นต้น 
ถูกครอบง าด้วยทุนนิยมและทุนนิยมโลกาภิวัตน์  ท าให้การเมืองไทยมีลักษณะเป็นธุรกิจการเมือง  ซึ่งก็เป็น
ปัญหาทั่วโลกมิได้เป็นลักษณะเฉพาะของประเทศไทย แต่ที่เป็นปัญหามากในประเทศไทยเพราะการพัฒนาที่
ผ่านมาในอดีตได้ก่อให้เกิดปัญหาช่องว่างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความรู้เป็นอย่างมากระหว่างชน
ช้ันน าและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ท าให้นักการเมืองหาผลประโยชน์จากช่องว่างดังกล่าวด้วยการ
ด าเนินนโยบายที่ไม่สุจริตพร้อมกับใช้นโยบายประชานิยม เพื่อให้ได้การสนับสนุนจากคนส่วนใหญ่ที่มุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่มิได้แก้ปัญหาระยะยาวซึ่งสวนทางกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 ในงานวิจัยที่ผ่านมาได้พบว่า ธุรกิจการเมืองได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจที่มุ่งหวังก าไรระยะ
สั้นหรือที่เรียกว่า ธุรกิจตามที่เคยเป็น (Business as Usual) และการเมืองสร้างท้องถ่ิน เมื่อไดอ้ านาจทางการ
เมืองก็สามารถครอบง าระบบราชการได้ค่อนข้างจะเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ข้อค้นพบของงานวิจัยพบว่าปัจจุบัน
ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงไปมากพอสมควร โดยเฉพาะภาคธุรกิจเพราะ
การใช้เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับวิธีการด าเนินธุรกิจในระยะยาว การเป็นองค์กรธุรกิจที่มีความสุข  และ
เป็นธุรกิจที่อาจสร้างประโยชน์สุขได้ตามล าดับ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจจึงท าได้พอสมควร  
ขณะที่ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมมีความตระหนักว่าการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงท าให้ความ
เป็นอยู่มั่นคงและมีความสุข จึงเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่ประชาชนและสังคมที่มองหาทาง
เลือกในการด าเนินชีวิตและเข้าใจความหมาย แต่อุปสรรคที่ส าคัญอยู่ทีก่ารเมืองท้องถ่ินซึ่งยังไม่เช่ือต่อเศรษฐกจิ
พอเพียง จึงท าให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคประชาสังคมและชุมชนโดยท้องถ่ินมี
จ ากัด ดังนั้น ผลการวิจัยข้างต้นเป็นประเด็นที่มีความส าคัญสูงสุดในแง่ของยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนใน
ปัจจุบัน ติดตามมาด้วยภาคราชการซึ่งต้องการขับเคลื่อนเช่นกัน  และที่ส าคัญที่สุดผู้ปฏิบัติงานในระดับสูงของ
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หน่วยงานจะต้องมีความเช่ือมั่นและเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยงานของตนเอง  
ในขณะเดียวกันส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยในระดับการศึกษาพื้นฐานได้ผลดีระดับหนึ่งแล้ว แต่ส่วนที่ เคลื่อนตัวได้ช้า คือ 
สถาบันอุดมศึกษา  เนื่องจากข้อจ ากัดระบบราชการของสถาบันศึกษาและความพยายามในการเช่ือมโยงความรู้
และกระแสหลักอันเป็นสากล  โดยเฉพาะเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่มีพื้นฐานความคิดที่เช่ือว่ามนุษย์เป็นสัตว์
เศรษฐกิจซึ่งต่างกับค าว่ามนุษย์ในความหมายทั่วไปที่แปลว่า “ผู้ที่มีใจงาม” ซึ่งเป็นความหมายเดียวกันกับที่
น ามาใช้ในเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยราชการมีข้อจ ากัด
ในการขับเคลื่อนเช่นเดียวกับหน่วยราชการทั่วไป  ดังนั้น การแก้ไขข้อจ ากัดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถาบันอุดมศึกษา จึงมีความส าคัญในแง่ของการสรา้งความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส่วนภาคธุรกิจนั้น ถึงแม้จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีในระดับหนึ่งแล้วแต่ยังมีประเด็น
ที่จะต้องขับเคลื่อนให้เกิดผลต่อไป อาทิ การสร้างมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ การท าให้ตลาด
หลักทรัพย์ยอมรบัมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงเป็นมาตรการส าคัญที่จะพิจารณาค าขอจากธุรกิจที่จะน าหุ้นของ
กิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เกี่ยวข้องสว่นใหญ่ยังกังวลกับค าว่า “เศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า “พอเพียงหมายถึงไม่ต้องการอะไร” ซึ่งขัดกับสัญชาตญาณของ
ความเป็นคน  ขณะที่บางส่วนให้ความสนใจเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross  National Happiness : 
GNH) โดยใช้ต้นแบบของภูฏาน และให้ความส าคัญที่ความสุขโดยไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเพียง
กระบวนการโดยมีผลผลติ คือ ความยั่งยืน (Sustainability) และมีผลลัพธ์ คือ การสมดุล ซึ่งหมายถึงความเป็น
ปกติ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความสมดุลจะมีความเป็นปกติ หรือหมายถึงการไม่มีความทุกข์ซึ่งก็คือ การมี
ความสุขนั่นเอง ดังนั้น ผลลัพธ์ของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา ดังนั้น 
เมื่อบุคคลมีความพอเพียงแล้วก็น่าจะท าให้มีความสุข โดยเฉพาะการมีความสุขจากการไดท้ าประโยชน์ให้แก่
ผู้อื่นหรือให้ส่วนรวมเกิดประโยชน์สุข กล่าวโดยสรุป เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบด้วย ความ
ยั่งยืน สมดุล และมั่นคง คือ ความยั่งยืนที่ประกอบด้วยความสุข และประโยชน์สุขนั่นเอง โดยเป็นเรื่องที่จ าเป็น
จะต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อท าความเข้าใจให้ลึกซึ้งและเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจในวงกว้าง 

 นอกจากนี้ ในภาคการศาสนา พบว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศาสนายัง
มิได้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคประชาสังคมที่ครบถ้วนต้อง
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ บ้าน วัด และโรงเรียน จากผลการวิจัยดังกล่าวพบว่าบ้านและโรงเรียนได้มีการ
ขับเคลื่อนในระดับหนึ่งแล้ว แต่การขับเคลื่อนในวัดจะมีน้อยมาก รวมถึงกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการน าเอาศาสนธรรมหลักของทุกศาสนามาสู่แนวการปฏิบัติเป็นเรื่องที่จ าเป็นมาก   

๑.๔  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนกำรประยุกต์
เพ่ือกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 วช. ไดศึ้กษาบริบทการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ SWOT Analysis ส าหรับวิเคราะหป์ัจจัยภายในเพื่อหาจุดออ่น จุดแข็ง และส าหรับวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอกเพื่อรับรู้เกี่ยวกับโอกาสและภาวะคุกคามที่มีต่อการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน าผลการ
วิเคราะห์ที่ได้มาใช้ก าหนดต าแหน่งเชิงกลยุทธ์ของการวิจัย (Strategic Positioning) และน าไปใช้พิจารณา
ประกอบการประเมินแนวโน้มการก าหนดยุทธศาสตร์และประเด็นการวิจัยในอนาคต โดยผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและต าแหน่งเชิงกลยุทธ์ของการวิจัยมีดังนี ้
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กำรก ำหนดต ำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของกำรวิจัย (Strategic Positioning) 
 

 
 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกในปัจจุบัน 
โด ย เฉ พ า ะ ก ร ะ แ ส ข อ ง
โลกาภิวัฒน์ และการแข่งขันใน
ระบบทุนนิยม ส่งผลให้ประเทศ
ไทยต้องเผชิญกับความท้าทาย
จากรอบด้าน 

เศรษฐกิ จพอเพี ยงเป็ นระบบ
เศรษฐกิจที่ฝึกให้คนได้ตระหนักรู้
ถึงศักยภาพในด้านความสามารถ
พึ่ งตนเองได้ ของมนุ ษย์  และ
น า เอาห ลั กการส าคั ญ ขอ ง
พระพุทธศาสนา (ทางสายกลาง)  
มาประยุกต์ใช้ในภาคสนามอย่าง
ได้ผลเป็นรูปธรรม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๕๐ มี
แนวนโยบายด้ านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน มาตรา ๗๘ (๑) 
มีสาระส าคัญว่า : "ต้องส่งเสริม
การด าเนิ นการตามปรั ชญ า
เศรษฐกิจพอเพียงและค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติใน
ภาพรวมเป็นส าคัญ" 

วาทกรรมการพัฒนาของความ
ทันสมัยและกระแสโลกาภิวัตน์ 

หน่วยงานภาครัฐเป็นโครงสร้าง
การพัฒนาประเทศที่มีพลังในการ
ขับเคลื่ อนและราชการส่ วน
ภูมิภาคเป็นผู้น าที่สามารถเป็น
ต้ น แบบ ในการป ระยุ กต์ ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงกับประชาชนได้ 

เศรษฐกิจพอเพียงวางพื้นฐานอยู่
บนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ที่ มุ่ งพั ฒ น าทั้ งคน แล ะทั้ ง
กระบวนการทางเศรษฐกิจไม่
เบียดเบียนใครให้เดือดร้อน ไม่มุ่ง
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  

ยั งขาดนั กอุ ดมการณ์ ด้ าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่
ม าก  อง ค์ ค วาม รู้ ขอ งโล ก
ตะวันตก ที่ เน้ นด้ านวัตถุมี
อิทธิพลต่อโลกและประเทศไทย
มาก 

การเพิ่มข้ึนเกษตรอุตสาหกรรม 
และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ
ชุมชนเมื องส่ งผลกระทบต่ อ
เกษตรพึ่งตนเองและชุมชนชนบท 

ภาวะวิกฤติศรัทธาของศาสนา
พุทธและศาสนาอื่นในสังคมยุค
โล ก าภิ วั ต น์  ปั ญ ห าสั งค ม 
วัฒนธรรม ยาเสพติด การพนัน 
ฯลฯ 
 

 
 
 

๑.๕ นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรประยุกต์
เพ่ือกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

  การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ของ วช. 
ตระหนักและให้ความส าคัญของการบูรณาการด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนางานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ตอบสนอง
ต่อการแก้ไขปัญหาสาธารณะและการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยสนับสนุนให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้ ส าหรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่รัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถือเป็นนโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ ดังนั้น วช. จึงได้น าเนื้อหา
ส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการประยุกต์เพื่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับภาค
ส่วนต่างๆ ของประเทศ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ฯลฯ ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น
ด้านการประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ก าหนดข้ึนโดยยึดเนื้อหาของแนวนโยบายและยุทธศาสตร์

จุด
อ่อ

น จุดแข็ง 

 ภัยคุกคำม 

 

โอกำส 



๗ 

การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน คือ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗  

 ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่ก าหนดข้ึนมีความสอดคล้องและ
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒, ๓ และ ๔ โดยเช่ือมโยงกับประเด็นและแนวทางการ
ด าเนินการ กล่าวคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ า ประเด็นหลัก ๑๖ การต่อต้าน การคอร์รัปช่ัน 
สร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส แนวทางการด าเนินการ ๑๖.๑ การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม ในประเด็นหลักที่ ๒๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
การบริหารจัดการน้ า และแนวทางการด าเนินการที่ ๒๑.๑ การปลูกป่า และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความ
สมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ ในประเด็นหลักที่ ๓๐ การปฏิรูปการเมือง และแนวทางการ
ด าเนินการที่ ๓๐.๑ กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) และเช่ือมโยงกับประเด็นหลัก 
๒๔ การปรับโครงสร้างระบบราชการ แนวทางการด าเนินการ ๒๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและ
พัฒนารูปแบบการทางานของภาครัฐ ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ โดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ ๒๔.๒ ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ โดยยุทธศาสตร์การ
วิจัยรายประเด็นด้านการประยุกต์เพื่อการขับเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพียงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มี
เป้าหมายและตัวช้ีวัด คือ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง ส าหรับความสอดคล้องกับนโยบายรฐับาล (นางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) กล่าวคือ มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ส าหรับนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจะมีความเช่ือมโยงนโยบาย
เฉพาะด้านข้อที่ ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินข้อ ๘.๑.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบ
การบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพัฒนา
และส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง  มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ  และนโยบาย
สังคมและคุณภาพชีวิต จะเช่ือมโยงกับนโยบายเฉพาะด้าน ข้อที่ ๔.๑ นโยบายการศึกษา ข้อ ๔.๑.๔ จัด
การศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย
กระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และ
สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มี
ศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบ
อาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการร่วมกับผู้เช่ียวชาญในแต่ละอาชีพ  รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้าง
ประจ าชุมชนเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน   

  ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๕- 
๒๕๕๗  จ าแนกตามปีงบประมาณ กล่าวคือ  มีความสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๕ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ๑.๑๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การสร้างสังคมสมานฉันท์และความมั่นคงของประเทศ ๒.๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
แผ่นดิน และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคและท้องถ่ิน ๕.๑ การส่งเสริมการพัฒนาท้องถ่ิน 
และมีความสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๕๖ ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ๖.๒ แผนงานส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๘.๑ แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการ



๘ 

บริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๘.๓ แผนงานส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๕๗ ในยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ๘.๓ การส่งเสริมการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์ที่  ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๘.๒ การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย 
และนวัตกรรม ๖.๑ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  

 นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ ๘ จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงมีที่มาที่
ชัดเจนและมีความเช่ือมโยงสอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญ สมควรที่จะ
ได้มีการก าหนดเปน็ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นระบบและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อน
ประเด็นการวิจัยไปสู่การวิจัยที่เป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผล 

 
๒. วิสัยทศันก์ำรวิจัย  

สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ ช้ีน าการขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ประโยชน์สุขของคนไทย และความเจริญเติบโตของประเทศไทยที่ยั่งยืน 

 
๓. พันธกิจกำรวิจัย  

๙.๑ ส่งเสริมการวิจัยด้านการประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการขับเคลื่อนใน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม  

๙.๒ ส่งเสริมงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ก่อให้เกิดผลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางเลือกใน
ความหมายที่ใกล้เคียงกันในต่างประเทศ  

๙.๓ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนสถาบันทางศาสนาทุกศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดใน
พระพุทธศาสนาให้เป็นแก่นคุณธรรมและช่วยเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวไปสู่พระสงฆ์และฆราวาสทั่วไป ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  

๙.๔ ส่งเสริมงานวิจัยในแนวทางของความสุข (Well Being) และประโยชน์สุขเพื่อสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

๙.๕ ส่งเสริมงานวิจัยอื่นๆ ที่สามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 

๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ การวิจัยด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ การวิจัยด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคราชการ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ การวิจัยด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ การวิจัยด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ การวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางเลือกที่มีความหมายใกล้เคียงกับ

เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจในเรื่องความสุขที่มีพื้นฐานมาจาก
แนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๖ การส่งเสริมงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศาสนาโดยมีจุดเน้น
ที่วัดในพระพุทธศาสนา 



๙ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๗ การวิจัยเพื่อแสวงหาแนวทางสร้างความสุขและประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชน
ไทย เพื่อให้สามารถประยุกต์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ กำรวิจัยด้ำนกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภำคองค์กรส่วนท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ : สร้างงานวิจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยอมรับและน าไปใช้จริงจากภาค

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ กำรวิจัยด้ำนกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภำครำชกำร 
เป้ำประสงค์ : สร้างงานวิจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยอมรับและน าไปใช้จริงจากภาค

ราชการ  
ยุทธศำสตร์ท่ี ๓  กำรวิจัยด้ำนกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภำคกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
เป้ำประสงค์ : สร้างงานวิจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย

กับสถาบันการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศเพื่อนบ้าน  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๔  กำรวิจัยด้ำนกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภำคธุรกิจ 
เป้ำประสงค์ : สร้างงานวิจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยอมรับและน าไปใช้จริงจากภาคธุรกิจ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๕  กำรวิจัยเชิงปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจทำงเลือกท่ีมีควำมหมำยใกล้เคียงกับ

เศรษฐกิจพอเพียงรวมท้ังกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงประเทศท่ีให้ควำมสนใจ ในเรื่องควำมสุขที่มีพ้ืนฐำนมำ
จำกแนวคิดควำมสุขมวลรวมประชำชำติ  

เป้ำประสงค์ : สร้างงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจทางเลือก ที่ได้รับการยอมรับและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการสรา้งเครอืข่ายระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจในเรื่องความสุขทีม่ี
พื้นฐานมาจากแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๖  กำรส่งเสริมงำนวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถำบันศำสนำ โดยมี
จุดเน้นท่ีวัดในพระพุทธศำสนำ 

เป้ำประสงค์ : สร้างงานวิจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศาสนา โดยมีจุดเน้นพระพุทธศาสนาซึง่
มีหลักธรรมอันเป็นฐานทางด้านคุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงและมีพระสงฆ์เป็นกลุ่มเป้าหมายในการปฏิบัติ
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๗  กำรวิจัยเพ่ือแสวงหำแนวทำงสร้ำงควำมสุขและประโยชน์สุขร่วมกันของ
ประชำชนไทย เพ่ือให้สำมำรถประยุกต์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

เป้ำประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสุขและประโยชน์สุข รวมทั้งสนับสนุนให้คน
ในชนบท เมือง และภาคธุรกิจสามารถประยุกต์แนวทางสร้างความสุขและประโยชน์สุขไปใช้ปฏิบัติได้ 

 
๖. ผลผลติและผลลพัธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 

๖.๑  ผลผลิต   
๑) เชิงปริมาณ  

(๑)  ผลกำรวิจัยด้ำนกำรประยุกต์เพื่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงในภำคองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภำครำชกำร ภำคกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ภำคธุรกิจ 
และสถำบันศำสนำ 



๑๐ 

(๒)  ผลกำรวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทำงเลือกที่มีควำมหมำยใกล้เคียงกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

(๓) ผลการวิจัยเพือ่แสวงหาแนวทางสรา้งความสขุและประโยชน์สขุร่วมกนัของประชาชนไทย  
 ๒) เชิงคุณภาพ  

(๑) กำรประยุกต์ใช้ผลกำรศึกษำวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภำคองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ภำครำชกำร ภำคกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ภำคธุรกิจ และสถำบันศำสนำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
๗๐ ของทั้งหมด 

(๒) กำรประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติเพือ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางเลือกที่มีความหมาย
ใกล้เคียงกับเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจใน
เรื่องความสุขที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ ของทั้งหมด 

(๓) กำรประยุกต์ใช้ผลกำรวิจัยเพื่อแสวงหำแนวทำงสร้ำงควำมสุขและประโยชน์สุข
ร่วมกันของประชำชนไทย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ ของทั้งหมด 

๖.๒  ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภำครำชกำร ภำคกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ภำคธุรกิจ และ
สถำบันศำสนำ น าผลการวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ส าหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ประโยชน์สุขของคนไทยและความเจริญเติบโตของประเทศไทยที่ยั่งยืน 

๖.๓  ตัวชี้วัด 
๑) จ ำนวนผลกำรวิจัยด้ำนกำรประยุกต์เพื่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจพอเพียง 
๒) ร้อยละของผลกำรศึกษำวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่มีกำรน ำไปประยุกต์ใช้จริง

เปรียบเทียบกับทั้งหมด                    
๓) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภำครำชกำร ภำคกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ภำค

ธุรกิจ และสถำบันศำสนำ ที่น าผลการวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ส าหรับการขับเคลือ่นเศรษฐกิจพอเพยีง
อย่างมีประสิทธิผล เปรียบเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย 

๖.๔  เป้ำหมำย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภำครำชกำร ภำคกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ภำคธุรกิจ และ

สถำบันศำสนำ มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยและความ
เจริญเติบโตของประเทศไทยที่ยั่งยืน 

 
๗. หน่วยงำนหลกัและเครอืข่ำยที่ส ำคญัที่เกี่ยวข้อง 

๗.๑  หน่วยงำนหลัก 
 ๑) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 ๒) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
 ๓) ส านักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 ๔) ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
 ๕) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ๖) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ๗) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 



๑๑ 

๗.๒  หน่วยงำนเครือข่ำยท่ีส ำคัญ 
 มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั่วประเทศ 

 
๘. แผนงำนวิจัยและกรอบเวลำ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ กำรวิจัยด้ำนกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภำคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรอบเวลำ ช่วง ๑ ปีแรก 

แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อสร้างคู่มือในการฝึกอบรมผู้ประเมินกิจกรรมในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินที่ด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อสร้างมาตรฐานของกิจกรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ กำรวิจัยด้ำนกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภำครำชกำร กรอบเวลำ ช่วง
ปีท่ี ๑-๒  

แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรภาคราชการที่เช่ือมโยงสู่
ประชาคมอาเซียน             

แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่ อสร้างกิจกรรมที่ เกี่ยวกับประโยชน์สุขในภาคราชการที่
ด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อสร้างมาตรฐานของกิจกรรมที่ เกี่ยวกับประโยชน์สุขอย่างมี
ประสิทธิภาพในภาคราชการที่ด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมในภาคราชการตามหลักธรรมาภิบาลให้
สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ กำรวิจัยด้ำนกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภำคกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๓ 

แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
เช่ือมโยงสู่ประชาคมอาเซียน             

แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่ อสร้างกิจกรรมที่ เกี่ยวกับประโยชน์สุขในภาคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อสร้างมาตรฐานของกิจกรรมที่ เกี่ยวกับประโยชน์สุขในภาค
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ กำรวิจัยด้ำนกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภำคธุรกิจ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๓-๔ 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ             
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อสร้างคู่มือในการฝึกอบรมผู้ประเมินธุรกิจที่ด าเนิ นการตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานวิจัย ๓ การสร้างมาตรฐานความคุ้มค่าเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 



๑๒ 

แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาคลัสเตอรอ์ุตสาหกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดย่อมต่อไป 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ กำรวิจัยเชิงปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจทำงเลือกท่ีมีควำมหมำยใกล้เคียงกับ
เศรษฐกิจพอเพียงรวมท้ังกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงประเทศท่ีให้ควำมสนใจในเรื่องควำมสุขท่ีมีพ้ืนฐำนมำ
จำกแนวคิดควำมสุขมวลรวมประชำชำติ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๓-๔ 

แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อการสร้างภาพจ าลองสังคมที่ช่วยให้คนมีความเป็นอยู่ที่ดี 
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อสร้างระบอบการจัดการทรัพย์สิน (Property Regime) ที่

เป็นอยู่ในสังคมไทยเพื่อให้เกิดสังคมที่ช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มข้ึน 
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อสรา้งใหเ้กษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ปรับตัวเปน็ผู้ประกอบการจริงได้ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๖ กำรส่งเสริมงำนวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถำบันศำสนำโดยมี
จุดเน้นท่ีวัดในพระพุทธศำสนำ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๓-๔ 

แผนงานวิจัย ๑ การสร้างฐานข้อมูลของวัดที่ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อขับเคลื่อนวัดให้ด าเนินกิจกรรมไปในแนวทางตามค าสอนในพุทธศาสนา  

แผนงานวิจัย ๒ การส่งเสริมสถาบันทางศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดในพระพุทธศาสนาเป็น
แกนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๗ กำรวิจัยเพ่ือแสวงหำแนวทำงสร้ำงควำมสุขและประโยชน์สุขร่วมกันของ
ประชำชนไทย เพ่ือให้สำมำรถประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๓-๔ 

แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อศึกษาความหมายและแนวทางสร้างความสุขและประโยชน์สุข
จากเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อแปลงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ เป็นนามธรรมให้เป็น
แนวทางที่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

๙.๑ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ภาคส่วนเป้าหมาย
สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการน าไปประยุกต์ใช้ได ้

๙.๒ การสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้มข้นโดยทฤษฎีการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ชีวิต (Theory of Experiential Learning)  

๙.๓ การพัฒนานักวิจัยท้องถ่ินซึ่งเป็นสมาชิกชุมชนให้เป็นนักคิด นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเรียนรู้และประเมินประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียงไปในเวลาเดียวกัน  
 
๑๐. แนวทำงกำรขบัเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

เพื่อให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่
ก าหนดข้ึน มีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์อย่างมี
ประสิทธิผล จึงมีแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑๐.๑ การจัดท าแผนปฏิบัติการ  
  ต้องมีการก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อก าหนดแนวทาง ข้ันตอน 

วิธีการ/กิจกรรม และเจ้าภาพผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการแปลงกลยุทธ์และแผนงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
น าส่งผลผลิตและผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการ



๑๓ 

ก าหนดกลไกของการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์การ
วิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม รวมทั้งสามารถปฏิบัติและน าส่งผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรประยุกต์เพื่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียง ต้องเกี่ยวข้องกับภำคส่วน องค์กร และบุคคลจ ำนวนมำกและต่อเนื่องตำมกรอบเวลำของยุทธศำสตร์ 
ดังนั้น เพื่อให้กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องให้
ควำมส ำคัญและจัดให้มีกลไกกำรสือ่สำรและกำรประสำนงำนอย่ำงเปน็ระบบ ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยจัดต้ังศูนย์
ประสำนงำน (Focal Point) ในแต่ละภำคส่วนที่ชัดเจน และสนับสนุนให้มีกำรสื่อสำรและประสำนงำนเป็น
เครือข่ำยของแต่ละภำคส่วน (Sector Networking) และข้ำมภำคส่วน (Inter-Sector Networking) ซึ่งอำจใช้
ประโยชน์จำกเครือข่ำยออนไลน์ที่พัฒนำเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social Networking) ส ำหรับกำรยกระดับ
ควำมร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยำกำร และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อสื่อสำรและประสำนงำน รวมทั้ง
กำรเผยแพร่ข้อมูล กำรโต้ตอบ รวมถึงกำรติดต่อขอข้อมูลกำรวิจัยระหว่ำงภำคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
  ความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และความพร้อม

ด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้  และมี
จ านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการวิจัยที่
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลดังกล่าวใน
ขอบเขตที่ก าหนด มีการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะน าไปพัฒนา
รูปแบบด้านการประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
 ๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 

 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาชน และ
องค์กรทางศาสนาได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ข้ันตอนการเริ่มต้นการท าวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย 
และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะผลการวิจัย นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งใน
ประเทศและระดับสากล 

 
๑๑. แนวทำงในกำรตดิตำมและประเมินผล 
 การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์อย่างมีประสทิธิผล จ าเปน็ต้องมกีารติดตามและประเมินผลที่
ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้การบริหารจัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ กำรประเมินก่อนด ำเนินกำรวิจัย (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเครำะห์กลั่นกรองข้อเสนอ
กำรวิจัยที่เหมำะสมและสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์กำรวิจัย 



๑๔ 

 ๑๑.๒ กำรติดตำมผลระหว่ำงด ำเนินกำรวิจัย (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทรำบปัญหำ อุปสรรค 
ในกำรด ำเนินงำนที่เกิดจำกกำรน ำยุทธศำสตร์กำรวิจัยดังกล่ำวไปปฏิบัติ ว่ำสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรได้
อย่ำงถูกต้องหรือไม่ 
 ๑๑.๓ กำรประเมินผลหลังด ำเนินกำรวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงำนวิจัยที่หน่วยงำน
ด ำเนินกำรวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพำะกำรประเมินผลควำมคุ้มค่ำของกำรวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของกำรวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย และเป้ำประสงค์/ตัวช้ีวัดของ
ยุทธศำสตร์กำรวิจัย  
 



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนควำมม่ันคงของรัฐและกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล  

 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ก าหนด
วิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า “ประเทศไทยใช้งานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศและประโยชน์สุขของ
ประชาชน”และมีพันธกิจการวิจัย คือ สนับสนุนงานวิจัยด้านความมั่นคงของรัฐและธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงของประเทศและประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์การวิจัย ประกอบด้วย 
๑) การวิจัยด้านการป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงของรัฐ  ๒) การวิจัยเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการและ
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ อาชญากรรมรูปแบบต่างๆ 
อย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน ๓) การวิจัยด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การเมือง และการแก้ไข
ความไม่เท่าเทียมเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ๔) การวิจัยเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ การมีภูมิคุ้มกันด้าน
ความมั่นคงและการจัดการภัยคุกคาม ๕) การวิจัยเพื่อเสรมิสร้างศักยภาพการปอ้งกันประเทศ และ ๖) การวิจัย
เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านความมั่นคงของรัฐ 

เป้าประสงค์การวิจัย คือ ความมั่นคงในประเทศ ความปรองดอง ความสมานฉันท์ ความเท่า
เทียมและความเป็นธรรมในสังคม และประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีการก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ 
รัฐบาลให้ความส าคัญกับนโยบายความมั่นคงและเสรมิสรา้งธรรมาภิบาลอย่างเป็นรปูธรรม กระทรวง กรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการด าเนินนโยบายความมั่นคงและเสริมสร้างธรรมาภิบาล  ภาค
ประชาสังคม ยอมรับและให้การสนับสนุนต่อพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษา
เอกราชและอธิปไตย การเสริมสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความสัมพันธ์ทั้งใน
ระดับรัฐบาลและกองทัพเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ มุ่งกระชับความสัมพันธ์และความไว้เนื้อเช่ือใจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนากลไกชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านที่ดี การสนับสนุนให้เกิดเสถียรภาพความ
มั่นคงในประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค และการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนควำมม่ันคงของรัฐและกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล  
 

๑. หลักกำรและเหตผุล 
 ๑.๑  ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนควำมมั่นคงของรัฐและกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล 

การเมืองโลกมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายข้ัวอ านาจ ท าให้โครงสร้างระบบความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป โดยกลุ่มประเทศมหาอ านาจหลักในปัจจุบันน าโดย
สหรัฐอเมริกา ร่วมด้วยสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นก าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ได้มีการร่วมกลุ่ม
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและการทหารซึ่งเติบโตและเข้มแข็งข้ึนมาอย่าง
รวดเร็ว คือ กลุ่ม BRICS ประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ ซึ่งน าไปสู่การแข่งขันกัน 
ขยายบทบาทเข้าไปในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออกที่ประเทศมหาอ านาจให้
ความสนใจและปรับเปลี่ยนนโยบายที่มีแนวโน้มของการแข่งขันและการขยายอิทธิพลของชาติมหาอ านาจ
เพิ่มข้ึน ทั้งในรูปแบบการใช้พลังอ านาจทางทหารและพลังอ านาจทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเข้ามาแทรกแซง
กิจการภายในของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายต่างประเทศของไทย 
และก่อให้เกิดความยากล าบากในการรักษาดุลยภาพทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศมหาอ านาจ 

 ๑.๒  สถำนกำรณ์และควำมเปลี่ยนแปลงของบริบทควำมมั่นคง 
  ควำมเปลี่ยนแปลงของบริบทควำมมั่นคงระดับภูมิภำคและประเทศเพ่ือนบ้ำน 
 ๑) กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในปี ๒๕๕๘ การพัฒนาความสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
เป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ หรือ ASEAN Community ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยมีความร่วมมือที่ส าคัญ ๓ 
ส่วนหลัก ประกอบด้วย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic community : AEC) ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Community : APSC) และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) นั้น จะท าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 
๑๐ ประเทศ มีการติดต่อเช่ือมโยงกันมากข้ึน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง ซึ่งจะเป็น
โอกาสน าไปสู่การเสริมสร้างพัฒนาการในด้านเหล่าน้ีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกยังมีระดับ
ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่แตกต่างกัน หากมีการเปิดกว้างให้มีการติดต่อกันอย่างเสรี 
อาจท าให้มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้ โดยเฉพาะการเติบโตและเข้มแข็งของ
ประชาชน และการขยายตัวของอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ 
 ๒) ควำมขัดแย้งเรื่องเขตแดนและกำรใช้ก ำลังทหำร ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านยังมี
ปัญหาความไม่เข้าใจที่น าไปสู่ความหวาดระแวงที่อาจท าให้เกิดการเผชิญหน้า และอาจน าไปสู่ การใช้ก าลัง
ทหารได้ แต่ทั้งนี้ยังคงสามารถจ ากัดขอบเขตและระดับความรุนแรงให้อยู่ในเฉพาะพื้นที่ อันเนื่องมาจากการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศในภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์
ทางการทูตเชิงป้องกัน ตลอดจนทิศทางความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคที่มุ่งสู่การเป็นประชาคมระหว่าง
ประเทศ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงสถานการณ์ข้อพิพาทในภูมิภาค สถานการณ์ภายในประเทศเพื่อนบ้าน
และบทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคที่ประเทศไทยตั้งอยู่แล้ว ได้ปรากฏสิ่งบ่งช้ีถึงการเพิ่ม
งบประมาณทางทหารในภูมิภาคนี้ที่อาจส่งผลต่อดุลยภาพทางความมั่นคงของไทย จึงท าให้ยังคงมีความเสี่ยง
ของการเผชิญหน้าทางด้านทหารได้ 
 ๓) ควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเล ซึ่ง
เช่ือมโยงกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีมูลค่ามหาศาล จากแหล่งทรัพยากรทางทะเลทั้งที่มีชีวิต เช่น 
การประมง เป็นต้น และที่ไม่มีชีวิต เช่น แหล่งพลังงาน เป็นต้น รวมทั้งเป็นเส้นทางการเดินเรือที่ส าคัญในการ
ติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศมหาอ านาจต่างๆ ได้แข่งขันกันขยายอิทธิพลอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาท



๓ 

ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ส่งผลกระทบต่อดุลยภาพ
และพลวัตรด้านความมั่นคงของไทย ในขณะเดียวกันลักษณะภูมิศาสตร์ของไทยดังกล่าว อยู่ในต าแหน่งที่มี
ความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางทะเลที่ส าคัญ โดยเฉพาะปัญหาภัยคุกคามและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้ง
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล ส่งผลให้เกิดปัญหาภายในประเทศ เช่น กรณีการ แย่งชิง
ทรัพยากรในทะเล เป็นต้น และท าให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงในการสร้างดุลยภาพของการรักษาความมั่นคง
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
  ควำมเปลี่ยนแปลงของบริบทควำมมั่นคงภำยในประเทศ 
 ๑) ควำมมั่นคงของสถำบันหลักของประเทศ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้มีกลุ่ม
บุคคลและขบวนการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ เพื่อบ่อนท าลายและมุ่งเปลี่ยนแปลงสถานะของสถาบันใน
ระดับและขอบเขตที่กว้างขวาง ทั้งภายในและจากภายนอกประเทศในลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความ
มั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยน ามาแสวงหาประโยชน์ทางการเมือง รวมทั้งมีการด าเนินการในลักษณะ
ต่างๆ เช่น กล่าวอ้างความเท็จเพื่อดูหมิ่นใส่ร้าย ตลอดจนน าประเด็นการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่น
สถาบันพระมหากษัตริย์มาวิพากษ์วิจารณ์ โดยกล่าวอ้างถึงการขัดต่อหลักสิทธิ เสรีภาพ และหลักสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว เป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวที่อาจน ามาซึ่งความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ ในสังคมมากข้ึน ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็น
ศูนย์รวมจิตใจและจุดยึดเหนี่ยวของสังคมไทยที่เป็นความมั่นคงโดยรวมของประเทศ 
 ๒) ควำมขัดแย้งของคนในชำติ นับจากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน พัฒนาการของประชาธิปไตยไทยได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
ความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนได้ปรากฏผลในทางลบเมื่อถูกขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายสุดข้ัวสุดโต่งทาง
การเมือง โดยอาศัยเงื่อนไขปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมที่มีความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ โดยเฉพาะในมิติทาง
เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้เกิดการแตกแยกทางความคิดระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม และน าไปสู่การใช้
ความรุนแรงที่ท าลายความสงบเรียบร้อย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม ประกอบกับสภาพสังคมปัจจุบันที่
แนวโน้มความอดทนอดกลั้นมีลักษณะลดต่ าลง ในขณะที่ความต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วข้ึน จึง
ท าให้สถานการณ์ความขัดแย้งของคนในชาติ กลายเป็นจุดเปราะบางต่อการรักษาเอกภาพของคนในชาติและ
การสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ซึ่งโยงกับการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันชาติในอนาคตด้วย 
 ๓) ควำมไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เมื่อปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา รัฐบาลได้พยายามด าเนินการทั้งในด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา
แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยระดมทรัพยากร (คน งบประมาณ) เป็นจ านวนมาก แต่ เนื่องจากเป็นปัญหาที่
เรื้อรังมายาวนานจึงยังไม่อาจสงบลงได้โดยง่าย ขณะที่ในปัจจุบันปัญหามีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน โดยพบว่า 
เหตุของความรุนแรงมาจากหลายส่วน ทั้งสาเหตุเดิมที่มาจากการกระท าของผู้ที่มีอุดมการณ์ต่างจากรัฐ ซึ่ง
ยังคงด าเนินอยู่ต่อไป และสาเหตุอื่นเพิ่ม ข้ึนในปัจจุบัน โดยเฉพาะความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ของกลุ่ม
อิทธิพล การขยายตัวของอ านาจมืดและเศรษฐกิจสีเทา ความแค้นในเรื่องส่วนตัว ความบาดหมางระหว่างคน
ต่างศาสนา และการแทรกแซงจากภายนอกประเทศ ประกอบกับบรรยากาศความหวาดระแวงระหว่าง
ประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหายังคงด ารงอยู่หลายพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมี
ข้อเรียกร้องให้ภาครัฐแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม เช่น 
เรื่องอัตลักษณ์มลายูมุสลิม เรื่องความยุติธรรมในพื้นที่ และเรื่องความยากจนของประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น ซึ่ง
เป็นประเด็นละเอียดอ่อนทีเ่ปน็รากเหงา้ของปญัหาความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๔) ควำมเชื่อมั่นของประเทศในกำรบริหำรตำมหลักนิติธรรม ประเทศไทยยังคงมีปัญหาเชิง
โครงสร้างที่ไม่เอือ้ต่อการบรหิารตามหลกันิติธรรม กฎหมายจ านวนมากยังไม่ได้รับการปรับปรงุให้สอดคล้องกับ
หลักนิติรัฐ และไม่สอดคล้องกับบรบิทการเปลีย่นแปลงของประเทศ กลไกการตรวจสอบการทจุรติคอร์รัปช่ันยัง



๔ 

ขาดความเข้มแข็ง ส่งผลให้เกิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปช่ันในกลไกภาครัฐระดับต่างๆ ซึ่งน าไปสู่ปัญหาการ
เลือกปฏิบัติและปัญหาความไม่เท่าเทียมกันที่ก่อตัวเป็นความขัดแย้งในสังคม ในขณะที่ภาคเอกชนและ
ประชาชนบางส่วนยอมรับกระบวนการทุจริตคอร์รัปช่ันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยผลของปัญหา
ดังกล่าว ได้กัดกร่อนพื้นฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามของสังคม รวมทั้งเป็นการรุกล้ าสิทธิและโอกาส
ของผู้ไร้อ านาจที่เป็นสาเหตุของความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสงัคม ตลอดจนเป็นการท าลายกฎกติกาที่ควร
ยึดถือร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่ผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของชาติต่อไป 
 ๕) วิกฤตกำรณ์ควำมมั่นคงจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติ จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก 
และการเพิ่มจ านวนประชากรโลกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการพัฒนาประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่เน้น
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างขาดสมดุล และน าไปสู่ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม จนท าให้เกิดภาวะโลกร้อนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้ม
ที่ท าให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ บ่อยครั้งมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มความรุนแรงและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นด้วย ในส่วนของประเทศไทยแม้จะมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนใน
เรื่องสาธารณภัยอย่างชัดเจน แต่ยังขาดการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ให้มีความ
พร้อมด าเนินงานในลักษณะบูรณาการเพื่อเผชิญภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารวิกฤตการณ์อย่าง
เป็นระบบสอดคล้องกับสถานการณ์ จึงท าให้ไม่สามารถคลี่คลายหรือแก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
  ควำมเปลี่ยนแปลงของบริบทควำมมั่นคงข้ำมพรมแดน 
 ๑) กำรเคลื่อนตัวของภัยคุกคำมข้ำมชำติ ในปัจจุบันปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติทั้งเกิดจาก
การกระท าของรัฐและตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ ได้เคลื่อนตัวแผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่ง
เป็นปัญหาภัยคุกคามที่ก่อผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของชาติโ ดยรวม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากการก่อการร้ายสากลที่ได้รับการประเมินว่า แรงขับเคลื่อนการต่อสู้ในเชิง
อุดมการณ์ยังคงมีอยู่อย่างเข้มข้นในกลุ่มชาติมุสลิม โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่มีกลุ่มอัลกออิดะห์เป็น
ศูนย์รวมสั่งการ ไปเป็นการขยายความคิดความเช่ือไปยังกลุ่มตัวแทนในประเทศต่างๆ ที่มีเงื่อนไขพร้อมพัฒนา
ตนเองเป็นผู้ก่อการร้ายในรูปแบบ Home-Grown Terrorist เช่น เงื่อนไขความคับแค้นจากการไม่ได้รับความ
เป็นธรรม การถูกท าลายอัตลักษณ์ของชาติพันธ์ุ และเงื่อนไขความเช่ือและศรัทธาหลกัศาสนาที่ถูกบิดเบอืนหรือ
เช่ือและศรัทธาแบบสุดข้ัว/สุดโต่ง เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มหรือขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติยังได้แสวง
ประโยชน์จากสภาวะโลกไร้พรมแดน โดยการเคลื่อนไหวเช่ือมโยงเปน็เครอืข่ายในภูมิภาคต่างๆ ทั้งปัญหาที่มีอยู่
เดิม เช่น การค้ายาเสพติด การค้าอาวุธสงคราม การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน และการกระท าอั นเป็นโจรสลัด 
เป็นต้น และปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นปัญหาภัยคุกคามที่พัฒนารูปแบบและวิธีการ
ได้สลับซับซ้อนเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั้งมีแนวโน้มขยายตัวและ
ควบคุมได้ยาก ทั้งนี้ ได้มีการคาดว่าการแสวงหาอ านาจและผลประโยชน์ขององค์กรการก่อการร้ายสากลและ
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มข้ึน และมีความซับซ้อนเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง
มากข้ึน รวมทั้งมีขีดความสามารถเพิ่มข้ึนเป็นล าดับ ท าให้ยากต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ส าหรับในกรณี
ของไทยแม้ว่าจะยังมิใช่เป้าหมายโดยตรงของการก่อการร้าย แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการ
บ่มเพาะเครือข่ายกับกลุ่มก่อความไม่สงบภายในของไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
 ๒) กำรย้ำยถิ่นประชำกร การย้ายถ่ินของประชากรจากประเทศต่างๆ เข้าสู่ประเทศไทยได้
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยต่อเนื่อง สาเหตุการย้ายถ่ินมีทั้งเหตุผลความแตกต่างด้านเศรษฐกิจ
และการเมืองระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่วนหนึ่งใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่านสู่ประเทศที่สาม เช่น หนี
ภัยสงคราม และการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อมาขายแรงงานในประเทศไทย ซึ่งมี
ปัญหาการส่งกลับประเทศต้นทางส่งผลให้มีผู้ย้ายถ่ินจ านวนมากยังตกค้างในไทยน ามาซึ่งปัญหาที่กระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างกว้างขวาง อาทิ ปัญหาด้านสาธารณสุข 



๕ 

ปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาการละเมิดสทิธิมนุษยชน รวมทั้งปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็น
ภาระด้านงบประมาณภาครัฐ และในระยะยาวอาจเกิดปัญหาด้านสังคมเนื่องจากปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคลตามกฎหมายของบุตรหลานที่เกิดข้ึน ปัญหาชุมชนคนต่างด้าวที่อาจน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งกับคนไทย 
ถือเป็นปัญหาละเอียดอ่อนและส่งผลกระทบในหลายมิติ 
 ๓) กำรเปลี่ยนแปลงอันเกิดจำกบริบทควำมมั่นคงในมิติใหม่ ในสถานการณ์ปัจจุบันโลกได้
เผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในบริบทต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของมนุษย์และความมั่นคงของชาติ ส าหรับประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาความมั่นคงมิติใหม่ที่เป็นผล
มาจากการพัฒนาประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาที่มุ่ งสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม โดยมีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความสมดุล ในขณะที่ขาดกลไกการบริหารทรัพยากรฯ ที่เข้มแข็ง ท าให้เกิดปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในมิติอื่นๆ เช่น ความมั่นคงด้านอาหาร และ
ด้านพลังงาน เป็นต้น เป็นผลให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่มาจากแนวโน้มการขาดแคลนอาหารและพลังงาน 
หากประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติขนาดใหญ่ นอกจากนี้ผลของกระแสโลกาภิวัตน์ที่น าไปสู่การเช่ือมโยงใน
มิติต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่อันเนื่องมาจากการ
สูญเสียสมดุลธรรมชาติและระบบนิเวศน์อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความก้าวล้ าทางนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
สื่อสาร เป็นผลให้เกิดการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างๆ ผ่านโลกไซเบอร์เข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลต่อวิถีชีวิต
วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ของบุคคล ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนอาจส่งให้เกิดวิกฤต
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมปัจเจกชนนิยม ซึ่งมีแนวโน้มท าให้สังคมไทยอ่อนแอ ประชาชน
ขาดจิตส านึกร่วมด้านความมั่นคง รวมทั้งมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปัญหามี
แนวโน้มขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการโจมตีทางไซเบอร์ และการเจาะเข้าสู่ระบบข้อมูลข่าวสาร
และความลับทางราชการและข้อมูลทางธุรกิจของภาคเอกชน รวมทั้งความเสี่ยงต่อระบบควบคุมสาธารณูปโภค 
การคมนาคม และระบบการติดต่อสื่อสาร ประกอบกับอิทธิพลของสื่อประเภทเครือข่ายสังคมที่มีแนวโน้ม
กลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการรวมตัวของประชาชนเพื่อด าเนินกิจกรรมสาธารณะต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรม
ทางการเมือง ที่มีการใช้สื่อในการโจมตี บ่อนท าลาย หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงฝ่ายตรงข้าม ซึ่งอาจน าไปสู่การ
สร้างความเกลียดชังและสร้างความแตกแยกภายในประเทศที่รุนแรงเพิ่มข้ึน รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยหากมีการใช้สื่อโจมตี หรือบ่อนท าลายประเทศอื่นที่สนับสนุนฝ่ายตรงข้าม 

 ๑.๓  ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีตช่องว่ำงกำรวิจัยและประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับงำนด้ำนควำมมั่นคงท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย การปฏิรูปการเมืองทุกระดับ ความมั่นคงของรัฐ และ
ความมั่นคงของมนุษย์ การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล  การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รัฐสวัสดิการเพื่อความ
มั่นคงของชีวิต ความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการจัดการด้านความมั่นคง รวมทั้งการบริหารรัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาล ท้องถ่ิน และกลุ่มประชาสังคม 

 ๑.๔  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนควำมมั่นคง
ของรัฐและกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
 จุดแข็ง (Strengths)  

๑) มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน (เช่น กลยุทธ์ปฏิบัติราชการกระทรวง กลยุทธ์เฉพาะด้าน
นโยบาย กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ เป็นต้น)  

๒) มีเครือข่าย กลไก สนับสนุนการด าเนินงานของกระทรวงที่เกิดจากการด าเนินงานของกรม
ต่างๆ ทั้งในมิติของพื้นที่ และมิติของกลุ่มเป้าหมาย 
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๓)  เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจด้านการความมั่นคงครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๔)  มีมาตรการกลไก กองทุน และเงินอุดหนุนองค์กรภาคเอกชน เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์กระทรวง 
๕)  มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี สนับสนุนต่อการท างานที่ทันสมัย  
 จุดอ่อน (Weaknesses)   
๑) ขาดการบูรณาการกลไกและเครือข่ายในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง 
๒) มีความซ้ าซ้อนของภารกิจ อ านาจหน้าที่ และบทบาทที่ด าเนินการต่อกลุ่มเป้าหมาย 
๓) ขาดระบบฐานข้อมูลกลางและการเช่ือมโยงอย่างเป็นเครือข่าย 
๔) การประชาสัมพันธ์สื่อสารต่อสังคมและคนในองค์การยังไม่ทั่วถึง 
๕) ขาดระบบการประเมินผล 
โอกำส (Opportunities)  

 ๑) มีภาคีเครือข่ายในการท างานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 ๒) รัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาล กลยุทธ์ชาติ  กฎหมาย  ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

อุปสรรค (Threats) 
 ๑)  กระแสโลกาภิวัตน์ สถานการณ์ทางสังคมท าให้ปัญหาสังคมมีความหลากหลายและ

ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะการเกิดชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกท า
ให้เกิดการเอาเปรียบทางทรัพยากร 

 ๒) นโยบายและระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรของประเทศ ยังไม่สอดคล้อง/
สนับสนุนต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในมิติพื้นที่ โดยยึดตามภารกิจและ
วาระเป็นหลัก 

 ๓)  ความขัดแย้งทางการเมือง และความแตกแยกทางสังคม ท าให้เกิดการขาดความปรองดอง
สมานฉันท์ และมีผลกระทบต่อการท างานในทุกระดับโดยเฉพาะในชุมชน 

๑.๕  นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนควำมมั่นคง
ของรัฐและกำรเสริมสรำ้งธรรมำภิบำลท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
 จากความส าคัญที่เกี่ยวกับความมั่นคงในระดับประเทศและระดับสากลนั้น จึงมีเหตุที่จะต้องมี
การน าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่ยังมีช่องว่างในเรื่องวิจัยมาท าการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อ
สนับสนุนในการแก้ปัญหาโดยภาพรวมและแก้ปัญหาความมั่นคงของประเทศ 
 
๒. วิสัยทัศน์ 
 ประเทศไทยใช้งานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศและประโยชน์สุขของประชาชน 
 
๓. พันธกิจกำรวิจัย 

สนับสนุนงานวิจัยด้านความมั่นคงของรัฐและธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสรา้งความมั่นคงของประเทศและ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม 
 
๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ กำรวิจัยด้ำนกำรป้องกันประเทศเพ่ือควำมมั่นคงของรัฐ 
 เป้ำประสงค์ เสริมสร้างให้เกิดความมั่นคงของรัฐ ความปรองดอง ความสมานฉันท์ และสันติสุขของ
ประเทศ 



๗ 

 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยนโยบายการป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงของรัฐ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยผลกระทบของโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียนต่อการป้องกัน
ประเทศเพื่อความมั่นคงของรัฐ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์และระบบการป้องกันประเทศทดแทน
การน าเข้า (ยืดอายุต่อยอดนวัตกรรม) 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๔ การวิจัยเกี่ยวกับอธิปไตย ความปลอดภัย ความปรองดอง ความ
สมานฉันท์ และสันติสุขของประเทศ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๕ การวิจัยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ กำรวิจัยเพ่ือเสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรและกำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ควำม
ไม่สงบในประเทศ แรงงำนต่ำงด้ำว กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมรูปแบบต่ำงๆ อย่ำงบูรณำกำรเพ่ือกำร
พัฒนำท่ียั่งยืน 
 เป้ำประสงค์ การบริหารจัดการและการแก้ไขปญัหาสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ แรงงานต่างด้าว 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมรูปแบบต่างๆ อย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ความไม่สงบในประเทศอย่างบูรณาการ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหา และผลกระทบจาก
ผู้ลักลอบเข้าเมอืงผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างถ่ิน และการค้ามนุษย์ รวมทั้งอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ  
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยการอยู่ร่วมกันที่ยั่งยืนทางความหลากหลายของวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๔ การวิจัยการบริหารจัดการงานวิจัยเกี่ยวกับภัยธรรมชาติและการบริหาร
สภาวะวิกฤติ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๕ การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่อในสถานการณ์ความไม่สงบ ภัยพิบัติ 
และสภาวะวิกฤติ เพื่อความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะ 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ กำรวิจัยด้ำนกำรปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรม กำรเมือง และกำรแก้ไขควำมไม่
เท่ำเทียมเพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม 
 เป้ำประสงค์ สนับสนุนให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและการเมือง ลดความเหลื่อมล้ าและ
แก้ไขความไม่เท่าเทียมเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในชุมชน กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยด้านการปฏิรูปการเมืองและการสร้างพลเมืองแบบประชาธิปไตย 
(Democratic Citizenship) 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๔ การวิจัยเกี่ยวกับการทุจริตและป้องกันการทุจริตในเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๕ การวิจัยความมั่นคงในชีวิตเฉพาะกลุ่ม (เด็ก สตรี และชนกลุ่มน้อย) 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ กำรวิจัยเพ่ือเสริมสร้ำงเสถียรภำพ กำรมีภูมิคุ้มกันด้ำนควำมมั่นคงและกำร
จัดกำรภัยคุกคำม 
 เป้ำประสงค์ การสร้างความเสถียรภาพและภูมิคุ้มกันของความมั่นคงและการจัดการภัยคุกคาม 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ 



๘ 

 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดน 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๔ การวิจัยเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๕ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยยาเสพติด 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๖ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๗ การวิจัยเพื่อการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๘ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคง 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ กำรวิจัยเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศ 
 เป้ำประสงค์ การเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศด้วยการวิจัย 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของกองทัพ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันประเทศและความ
มั่นคง 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
กองทัพไทยกับกองทัพประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาและน าศักยภาพของกองทัพในยามปกติเข้ามา
สนับสนุนภารกิจนอกเหนือจากสงคราม 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๖ กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำควำมพร้อมด้ำนควำมมั่นคงของรัฐ 
 เป้ำประสงค์ การพัฒนาความพร้อมด้านความมั่นคงของรัฐ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๔ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
 
๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
 ความมั่นคงในประเทศ ความปรองดอง ความสมานฉันท์ ความเท่าเทียม ความเป็นธรรมในสังคม 
และประโยชน์สุขของประชาชน 
 
๖. ผลผลติและผลลพัธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 

๖.๑  ผลผลิต 
 ๑) เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 ๒) เชิงคุณภาพ คือ สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้าง

ธรรมาภิบาลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีการใช้องค์ความรู้ด้านความมั่นคงของรัฐและการ

เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน 
๖.๓ ตัวชี้วัด 
 จ านวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน น าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์เพื่อ

ความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน 



๙ 

๖.๔  เป้ำหมำย 
 ประเทศมีความมั่นคงและธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและประโยชน์สุขของประชาชน 

 
๗. หน่วยงำนหลกัและเครอืข่ำยที่ส ำคญัที่เกี่ยวข้อง 
 ในส่วนภาครัฐ ประกอบด้วย สภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักวิจัยของ
สถาบันทหาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
 
๘. แผนงำนวิจัยหลกัและกรอบเวลำ 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ การวิจัยด้านการป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงของรัฐ  

กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๑-๒   
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่
สงบในประเทศ แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ อาชญากรรมรูปแบบต่างๆ อย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๑-๒   
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ การวิจัยด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การเมือง และการแก้ไขความไม่เท่า
เทียมเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
 กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๑-๒   
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ การมีภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงและการจัดการ
ภัยคุกคาม  
 กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๓-๔   
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ  
 กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๓-๔   
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๖ การวิจัยเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านความมั่นคงของรัฐ  
 กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๓-๔   
 
๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
 ๙.๑ รัฐบาลให้ความส าคัญกับนโยบายด้านความมั่นคงและเสริมสร้างธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๙.๒ กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการด าเนินนโยบายด้านความ
มั่นคงและเสริมสร้างธรรมาภิบาล  
 ๙.๓ ภาคประชาสังคม ยอมรับและให้การสนับสนุนต่อพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศให้มีความ
พร้อมในการรักษาเอกราชและอธิปไตย กล่าวคือ การพัฒนาความพร้อมของก าลังคน อาวุธยุทโธปกรณ์ และ
กองก าลังประจ าถ่ิน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการป้องกันประเทศและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
สร้างความสงบสุขแก่ประชาชน การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในภาคประชาชน ในด้านความมั่นคงสนับสนุนกิจการทหารในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
 ๙.๔ การเสริมสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความสัมพันธ์ทั้งในระดับ
รัฐบาลและกองทัพเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ มุ่งกระชับความสัมพันธ์และความไว้เนื้อเช่ือใจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน และพัฒนากลไกชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านที่ดี การสนับสนุนให้เกิดเสถียรภาพความมั่นคงใน
ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
 ๙.๕ การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบไมใ่หม้ีผลกระทบต่อความมั่นคง จัดระบบการสกัดกั้น 
ควบคุม ปราบปราม จับกุม และส่งกลับผู้หลบหนีเข้าเมืองทุกกลุ่ม บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย



๑๐ 

ให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างถูกต้อง ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในการสร้างจติส านึกใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน จัดระบบป้องกันประเทศจากภายในโดยการสร้างชุมชนเข้มแข็งและ
เสริมสร้างจิตส านึกด้านความมั่นคง ใช้กฎหมายบังคับอย่างเข้มงวดกับขบวนการน าพาและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ร่วม
ขบวนการฯ เพื่อสนับสนุนหรือลักลอบน าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมือง 
 
๑๐. แนวทำงขับเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
 ๑๐.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจของหน่วยงานและองค์กรภาครัฐให้มีความพร้อมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในเชิงบูรณาการร่วมกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๐.๒ พัฒนาระบบ กลไก กฎหมาย กฎระเบียบ และการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การวิจัยราย
ประเด็นด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๑๐.๓ พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน
ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๐.๔ เสริมสร้างบทบาทภาคีนอกภาครัฐสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยราย
ประเด็นด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 ๑๐.๕ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทเพื่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัย
รายประเด็นด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 
๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่
ไปด้วย โดยใช้การบริหารจัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ การประเมินก่อนด าเนินการวิจยั (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอการ
วิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด าเนินการวิจัย (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่ 
 ๑๑.๓ การประเมินผลหลังด าเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงาน
ด าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย  
 
 



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรปฏิรปูกำรศึกษำและสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้  

 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ เป็นยุทธศาสตร์
การวิจัยที่ให้ความส าคัญกับการวิจัยด้านการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบการศึกษาที่
เช่ือมโยงสู่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมทั้งการบรหิารจัดการการเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า “พัฒนาระบบการศึกษาของสังคมไทย สู่สังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม มีระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันกับต่างประเทศ” มีพันธกิจการวิจัยด้วยกัน ๕ พันธกิจ 
ประกอบด้วย ๑) ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบ ๒) พัฒนาระบบการเรียนรู้
ด้วยตนเองและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๓) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการศึกษาที่
สอดคล้องกับท้องถ่ินและความต้องการของประเทศ และ ๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมฐานความรู้ใน
ทุกระดับ และ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิผล และได้ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยไว้ ๔ 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทย ๒) การวิจัยด้านระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ๓) การวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรม และ ๔) การวิจัยระบบการบริหารจัดการงานวิจัยการศึกษา เพื่อความครอบคลุม
ละเอียดการวิจัยทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์นี้จึงมีแผนงานวิจัยย่อยอยู่อีก ๑๙ แผนงานวิจัย      

ยุทธศาสตร์การวิจัยดังกลา่ว จะเกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลจ าต้องได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ดังนั้นจึงต้องมีหลายฝ่ายให้ความส าคัญหรือกล่าวอีกนัยคือต้องมีปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย 
(Critical Success Factors) ซึ่งประกอบด้วยการมีกระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย โดยเฉพาะการจัดท า
กฎหมายเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ในรูปแบบศูนย์การเรียน การจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว ตลอดจนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบ
การศึกษา มีการก าหนดนโยบายและแผนในทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะก าหนดนโยบายและแผน
เพื่อการปฏิบัติภารกิจของตนเอง โดยยึดถือ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ หรือร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบ
นโยบายในการด าเนินการ มีแนวทางที่ชัดเจนและมีเอกภาพ และสุดท้ายคือมีการน านโยบายและแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ เช่น การจัดการศึกษาเฉพาะทางมีความก้าวหน้าในการน านโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ น าไปสู่การ
ปฏิรูประบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การปฏิรูประบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลโดยส่งเสริมให้บุคคลมีคุณภาพ เจริญเติบโตและมีความงอกงามที่สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรปฏิรปูกำรศึกษำและสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้  
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

 ๑.๑  ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนกำรปฏิรูปกำรศึกษำและสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ และ
ใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจ าปีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค รวมทั้งความต้องการของพื้นที่ และสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) นอกจากนี้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติ ฉบับที่ ๘ เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลศิทางวิชาการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วม ส าหรับการวิจัยทางด้านการศึกษาถือเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ วช. พิจารณาถึง
วิกฤตการณ์ด้านการศึกษาของประเทศที่เกิดข้ึน ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จึงก าหนดการวิจัยด้านการศึกษาไว้เป็นกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นในนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ ๘   

  จากความส าคัญด้านการศึกษาดังกล่าว วช. จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน
การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ข้ึนมา เพื่อเน้นการสร้างงานวิจัยด้านการศึกษาโดยเฉพาะการ
วิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบการศึกษาที่เช่ือมโยงสู่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
รวมทั้งการบริหารจัดการการเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมไป
ถึงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถ่ินและความ
ต้องการของประเทศ อันน าไปสู่การสร้างเสริมความเข้มแข็งของสังคมฐานความรู้ในทุกระดับ และสร้างความ
พร้อมของประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 

๑.๒  กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นกำร
พัฒนำด้ำนกำรปฏิรูปกำรศึกษำและสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ 

ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรี และมีการสะสมทางปัญญามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้ว่า
จะต้องเผชิญกับภาวะความท้าทายและปัญหาต่างๆ แต่ก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ทุกครั้ง เนื่องด้วยภูมิ
ปัญญาของสังคมและคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยที่ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันสูงสุดที่คนไทย
ทุกคนเคารพ และยึดมั่นความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ชุมชน ความรักในอิสรภาพและความยุติธรรม ซึ่ง
ต่างล้วนเป็นพลังผลักดันให้สังคมไทยสามารถแสวงหาทางออกได้เสมอมา จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
ด้วยต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เราได้สะสมมาตั้งแต่ในอดีต ได้เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประเทศไทยมี
ภูมิคุ้มกันที่สามารถรับมือกบัการเปลีย่นแปลงและความเป็นไปของโลก สามารถน าพาประเทศไปสู่ความสงบสุข
และเจริญรุ่งเรืองด้วยดีเสมอมา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวันนี้ประเทศไทยอยู่ในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการบ้านเมืองและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ของประเทศแบบเดิมๆ ที่เคยถือปฏิบัติกันมาในอดีตและได้ผลจึงไม่เพียงพอที่จะรับมือกับความท้า
ทายใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น องค์ความรู้ นวัตกรรมและกรอบแนวคิดใหม่ๆ จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องแสวงหาและพัฒนาเพื่อน ามาใช้ต่อยอดและบูรณาการรว่มกับภูมิปัญญาและทนุทางสงัคมดั้งเดมิ
ของประเทศที่สั่งสมสืบต่อกันมาจากอดีต ควบคู่ไปกับการระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนมาช่วยกันสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หรือปฏิรูปประเทศให้ดียิ่งขึ้น จากสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจ



๓ 

โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ ได้ส่งผลให้ประเทศไทยในวันน้ีอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างที่
ส าคัญ ๓ ประการ (สรุปค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา) ดังนี้ 

๑)  การเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจ ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงสูงและยังไม่สามารถก้าว
พ้นวิกฤติได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุผลที่ส าคัญ คือ 

 (๑)  วันนี้เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง และอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านข้ัวอ านาจ
ทางเศรษฐกิจและการเมืองไปสู่ศูนย์กลางใหม่ทางทวีปเอเชียในระยะยาว สหรัฐอเมริกายังมีการว่างงานสูง อีกทั้ง
สถาบันการเงิน ครัวเรือน และรัฐบาลยังอ่อนแอด้วยภาระหนี้เกินตัว เศรษฐกิจยุโรปเผชิญปัญหาการคลังและมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในหลายประเทศ ทั้งกรีซ สเปน และอิตาลี รวมทั้งภาระอุ้มชูเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่นอนของการถือครองทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็น
เงินสกุลดอลลาร์สหรฐัและทรพัย์สินอื่นๆ ในขณะที่จีนและอินเดียกลับมีศักยภาพในการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
กลุ่มชนช้ันกลางที่มีก าลังซื้อสูงเพิ่มข้ึนมาก โดยเฉพาะบทบาทและความเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจของจีนเริ่มมี
มากข้ึนและแผ่ขยายในภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยได้เปลี่ยนผ่านจากการเป็นโรงงานผลิตของโลกไปสู่การบริหาร
และถือครองทรัพย์สินและทรัพยากรพลังงานของโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

 (๒)  โครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังคงพึ่งพาการส่งออกสินค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ
อย่างมาก จึงมีความเสี่ยงสูงจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และยังไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มที่จาก
การผลิตและการใช้ทรัพยากรของประเทศ ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการพึ่งพาอุปสงค์ในประเทศลดลงจากร้อย
ละ ๗๔.๘ ในปี ๒๕๕๒ เป็นร้อยละ ๖๗.๕ ในปี ๒๕๕๓ จึงท าให้เศรษฐกิจไทยหดตัวเมื่อโลกมีวิกฤติเศรษฐกิจ 
(ติดลบร้อยละ ๒.๓ ในปี ๒๕๕๒) และขยายตัวเมื่อโลกฟื้นตัว (ขยายตัวร้อยละ ๗.๘ ในปี ๒๕๕๓) เป็นวงจร
อย่างนี้ซ้ าแล้วซ้ าเล่า การขยายตัวดังกล่าวมาจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้สูงถึงร้อยละ ๒๘.๕ ซึ่งกระจุกตัว
อยู่ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เป็นของบริษัทต่างชาติที่ไทยเป็นเพียงแหล่งประกอบ ส่วนการส่งออกสินค้า
เกษตรยังคงเป็นการส่งออกวัตถุดิบที่ราคาผันผวนข้ึนกับตลาดโลก ในขณะที่การท่องเที่ยวขยายตัวจากการเพิ่ม
จ านวนนักท่องเที่ยวมากกว่าการเพิ่มมูลค่าของบริการและขาดการบริหารจัดการที่จะท าให้เกิดความยั่งยืน 

 (๓)  ประเทศไทยยังคงน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศสูง สัดส่วนการน าเข้าพลังงานสุทธิ
ต่อการใช้รวมยังคงสูงถึงร้อยละ ๕๕ โดยเฉพาะน้ ามันดิบ ซึ่งเป็นต้นทุนที่ส าคัญของการขนส่งและการผลิต
สินค้าที่มีผลกระทบต่อค่าครองชีพและต้นทนุการผลิตที่ต้องแข่งขันกับต่างประเทศ แม้ว่าในภูมิภาคอาเซียนเอง
จะมีแหล่งน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติมากมาย แต่การแสวงหาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความมั่นคงของ
พลังงานในภูมิภาคยังมีน้อย และจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อประเทศไทยในระยะยาว 

 (๔)  ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่สูงแสดงถึงฐานเศรษฐกิจที่ยังไม่ เข้มแข็ง 
ประชาชนระดับฐานรากยังมีรายได้น้อยและขาดโอกาสในการเพิ่มรายได้ โดยส่วนใหญ่อยู่ในสาขาเกษตร และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีส่นับสนุนอตุสาหกรรมขนาดใหญ ่จึงไม่มโีอกาสที่จะเติบโตเป็นชนช้ันกลาง
ที่จะเป็นฐานการบริโภคและสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและเป็นของตนเองได้ และในช่วงที่เศรษฐกิจเข้าสู่
ช่วงภาวะเงินเฟ้อก็จะเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนจากค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตมากกว่าคนอื่น 

๒)  การเปลี่ยนผ่านทางด้านการเมือง ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา แม้จะมีผลต่อ
ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจในระยะสั้น แต่เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาผูกโยงกับภาวะการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลก และในขณะที่ความเช่ือมั่นของนักลงทุนต่างชาติมีพื้นฐานอยู่บนความเช่ือที่ว่า สังคมไทยและ
คนไทยจะสามารถหาข้อสรุปที่น าไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ได้ในที่สุด อย่างไรก็ดี ความขัดแย้งดังกล่าว
ย่อมมีผลกระทบกระเทือนต่อการวางพื้นฐานเพื่ออนาคตระยะยาว และท าให้สูญเสียโอกาสในการเดินหน้าเพื่อ
พัฒนาประเทศ ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพียงเฉลี่ยร้อยละ ๓.๖ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพที่ควร



๔ 

จะเป็น และส่งผลต่อความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาที่เป็นพื้นฐานของคนส่วนใหญ่ในประเทศคือ ความยากจน
และความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ 

๓)  การเปลี่ยนผ่านของโครงสร้างประชากรและสังคมไทย โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลง
ไปสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของคนไทยในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งปัญหายาเสพติดและปัญหาวัยรุ่นที่จะบั่นทอน
คุณภาพของเยาวชนไทย ซึ่งมีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการศึกษา การให้บริการสุขภาพและสร้างสวัสดิการ
ที่มั่นคงให้แก่คนไทยทุกคน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังต้องเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงในภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่
จะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนในอนาคต เช่น ภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และ
กฎระเบียบของการแข่งขันในตลาดโลก เป็นต้น 

 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้  เป็น
ยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับการวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาระบบการศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบ
การศึกษาที่เช่ือมโยงสู่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมทั้งการบริหารจัดการการเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความส าคัญของการศึกษาถือเป็นเครื่องมือเปลี่ยนประเทศได้ ถ้ามีการวาง
ยุทธศาสตร์ที่รัดกุมและมีพลังไปสู่การปฏิรูปการศึกษาหรือ “การเรียนรู้” ของคนไทยและท าให้การศึกษา
ปรับตัวได้ทันกับกระแสโลก เพราะโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษ ด้วยพลัง
ของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบมากมายต่อรูปแบบการใช้ชีวิต และการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของมนุษย์ โลก
และสังคมยุคใหม่มีความสลับซับซ้อนที่ท้าทายคนรุ่นใหม่มากข้ึน ตั้งแต่การเผชิญความผันผวนทางเศรษฐกิจที่
อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ไปจนถึงการอยู่ร่วมและอยู่รอดในสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และความเร่งร้อนในสภาพชีวิตประจ าวัน แม้กระทั่งการศึกษาเ รียนรู้ของคนยุคใหม่ก็เผชิญความท้าทาย
มากมายภายใต้สังคมที่ซับซ้อนและหลากหลายข้ึนน้ี การเรียนรู้มิอาจถูกจ ากัดอยู่ภายใต้กรอบคิดของความเป็น
หลักสูตร เป็นคาบเวลา หรือแม้แต่ความเป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแต่อย่างเดียวได้อีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็น
การเรียนวิชาความรู้ที่มีอยู่อีกมากมายมหาศาลนอกต าราที่เราเล่าเรียนและท่องจ า ไปจนถึงการเรียนรู้และการ
ปรับตัวต่อการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ก็มีทักษะชีวิตมากมายที่ต้องเรียนรู้จากสภาพความเป็นจริง 

 ดังนั้น หากสังคมไทยจะก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งมั่นคงได้ต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ที่มีขีด
ความสามารถในการเรียนรู้มากกว่าที่เป็นมาในอดีต การเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ Self-Directed Learning จึง
กลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายนักพัฒนาและนักการศึกษา ที่จะต้องแสวงหายุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริม
ขีดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่คนทุกเพศทุกวัยทุกระดับในสังคม เพื่อการเพิ่มศักยภาพของคน
ในการเรียนรู้และพัฒนาหน้าที่การงานของตน จากเกษตรกรในวงกว้างถึงพนักงานในตึกระฟ้าความสามารถใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองย่อมเป็นผลดีทั้งต่อตัวบุคคลและต่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในภาพรวมของ
ประเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเองยังหมายรวมถึงการเรียนรู้ทางสังคมเพื่อส านึกในรากเหง้าทางวัฒนธรรม ความ
เป็นท้องถ่ิน ตลอดจนการเรียนรู้ที่จะแบ่งปันและอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อความเข้าใจอันดีและ
สันติสุขในสังคมในอนาคต 

๑.๓  ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัย และประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกีย่วกับงำนด้ำนกำรปฏิรูปกำรศึกษำและสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 ในปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา ได้พิจารณาจัดท าชุด
โครงการวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์บริบทวิจัยการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
การศึกษาเพื่อจัดท าแผนที่น าทาง (Roadmap) การผลิตและการใช้ประโยชน์งานวิจยัการศึกษา” ประกอบด้วย
โครงการวิจัยย่อยรวม ๖ โครงการ ประกอบด้วย ๑) การศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
๒) การพัฒนาวาระวิจัยแห่งชาติสาขาการศึกษา ๓) รูปแบบการผลิตนักวิจัยการศึกษา ๔) รูปแบบการพัฒนา



๕ 

ศักยภาพนักวิจัยโดยใช้เครือข่ายวิจัย ๕) การศึกษาระบบเผยแพร่และใช้ประโยชน์งานวิจัยการศึกษา และ ๖) 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยการศึกษาและจัดท าแผนที่น าทาง การผลิตและการใช้ประโยชน์งานวิจัย
การศึกษา โดยที่โครงการวิจัยที่ ๖ นี้เป็นการสังเคราะห์เอกสารและโครงการวิจัยทั้ง ๕ โครงการข้างต้น 
ผลจากการด าเนินงานชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย (Research Program) ดังกล่าว ท าให้เห็นภาพรวม
ของการบริหารจดัการและบริบทการวิจัยการศึกษาในอดีตและปัจจุบนั ที่สะท้อนถึงจุดเด่น ปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงาน นับว่าเป็นฐานข้อมูลเพียงพอที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย และจัดท าแผนน าทาง
วิจัยการศึกษาระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิผล 

 วช. เห็นว่าผลงานดังกล่าวของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา  เป็นผลงาน
ของผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการศึกษา จึงได้น ามาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน
การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นในนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ โดยน าผลงานการศึกษาดังกล่าวมาจัดระดมความเห็นกับภาคส่วนต่างๆ
ที่ส าคัญ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่เป็นตัวแทนทั้งส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น โดยน ามา
ก าหนดกรอบเวลาของยุทธศาสตร์การวิจัยให้เข้มข้นขึ้น ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ จึงสามารถก าหนดเป็น
ประเด็นที่ส าคัญของการวิจัยได้ ๔ ยุทธศาสตร์การวิจัย ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนา
คุณภาพคน และสังคมไทย ๒) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ๓) 
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม และ ๔) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านระบบบริหารจัดการงานวิจัยการศึกษา 
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๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนกำรปฏิรูป
กำรศึกษำและสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

กำรก ำหนดต ำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของกำรวิจัย (Strategic Positioning) 
 

 
 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะกระแสของโลกาภิวัตน์ 
และการแข่งขันในระบบทุนนิยม 
ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับความท้าทายจากรอบด้าน 

ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ : การลดความ
เห ลื่ อ ม ล้ า  ( Inclusive Growth)
ประเด็ นห ลั ก  แ น ว ท า งก า ร
ด าเนินการ ๑๐.๑ ปฏิรูปการศึกษา 
และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา 
๑๐.๒ พัฒนาภาคการศึกษารองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
(น างส าวยิ่ ง ลั กษ ณ์  ชิ น วั ต ร 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อรัฐสภา 
เม่ือวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔) 
ด้านการศึกษา 

ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเด็กไทยอยู่ในระดับต่ า 

โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็น
โอกาสในการพัฒนาการศึกษาและ
การสร้างหลักสูตรในสาขาวิชา
ใหม่ๆ 

การปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตร/อุตสาหกรรม/บริการ ท าให้
เกิดความต้องการก าลังแรงงานที่มี
การศึกษาสูงขึ้นและความช านาญ
เฉพาะด้านมากขึ้น 

นโยบายด้านการศึกษาขาดความ
ต่อเน่ืองและเกิดความสับสนใน
ก ารป ฏิ บั ติ  เ น่ื อ ง จ ากก าร
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

ครู อาจารย์บางส่วนยังขาดเทคนิค
วิธีการสอนและการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้จักคิด วิเคราะห์ และใช้เหตุผลใน
การแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
 

ค ว า ม เจ ริ ญ ก้ า ว ห น้ า ท า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
สื่อสาร 
 
 
 

 
 
 ๑.๕ นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรปฏิรูป
กำรศึกษำและสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
 การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่  ๘ โดย วช. จะตระหนักถึง
ความส าคัญของการบูรณาการด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหลัก เพื่อการน าไปใช้ให้เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ส าหรับการปฏิรูปการศึกษา รัฐบาล 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถือเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ 
วช. จึงได้น าเนื้อหาส าคัญของพัฒนาระบบการศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบการศึกษาที่เช่ือมโยงสู่ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน รวมทั้งการบริหารจัดการการเรยีนรู้สูร่ะบบเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
เพื่อใช้สนับสนุนและแก้ปัญหาการศึกษามาประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน ฯลฯ ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
วช. ได้ยึดเนื้อหาของแผนน าทางวิจัยการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขา
การศึกษา และแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญเพื่อความสอดคล้องกับทิศทางการ

จุด
อ่อ

น จุดแข็ง 

อุปสรรค 

 

โอกำส 
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พัฒนาประเทศที่เป็นปัจจุบัน คือ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล ปี ๒๕๕๔ และนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
โดยที่ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ จะสอดคล้องและ
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุด
พ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ในประเด็นหลักที่ ๙ การพัฒนาพื้นที่และ
เมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน โดยมีแนวทางการด าเนินการที่ ๙.๖ การพัฒนาเมืองบริการศึกษา
นานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ในประเด็นหลักที่ ๑๐ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการที่ ๑๐.๑ ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแล
เด็กก่อนวัยเรียน และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์แน็ตไรส้าย เป็นต้น) และ ๑๐.๒ 
พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 นอกจากนี้  ยังความสอดคล้องในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๑ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๔ การ
ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมาย และตัวช้ีวัด คือ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง ความสอดคลอ้ง
กับนโยบายรัฐบาล ปี ๒๕๕๔ คือ นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
ส าหรับนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จะโยงถึงนโยบายเฉพาะด้านข้อที่ ๘.๑ ประสิทธิภาพการ
บริหารราชการแผ่นดินข้อ ๘.๑.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่าง
ต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง มุ่งเน้น
การจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการสร้าง
นวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต จะเช่ือมโยงกับ
นโยบายเฉพาะด้าน ข้อที่ ๔.๑ นโยบายการศึกษา ข้อ ๔.๑.๔ จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียน
อย่างเหมาะสม และสนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าได้ทันที
โดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพ โดยให้สถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการ
ร่วมกับผู้เช่ียวชาญในแต่ละอาชีพ รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจ าชุมชนเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้าง
ทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน   
 ความสอดคล้องกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  ๒๕๕๕ คือ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม  
ข้อที่ ๔.๑ การสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส าหรับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ ประชากรวัยเรียน
ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ข้อที่ ๔.๒ การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ คือ คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล 
 นอกจากเนื้อหาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การ
เรียนรู้ จะมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญในข้างต้นแล้ว ยังมีความ
เช่ือมโยงกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ที่ด าเนินการโดย วช. แล้ว ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติรายประเด็นน้ี สืบเนื่องมาจากเป็นกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ ซึ่งประกอบด้วย ๑๓ เรื่อง คือ ๑) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ๒) ความมั่นคงของรัฐและการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ๓) การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ๔) การจัดการทรัพยากรน้ า ๕) ภาวะ
โลกร้อนและพลังงานทางเลือก ๖) เกษตรเพื่อความยั่งยืน ๗) การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา 
และการฟื้นฟูสุขภาพ ๘) การบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาติ ๙) เทคโนโลยีใหม่



๘ 

และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ออุตสาหกรรม ๑๐) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ๑๑) สังคมผู้สูงอายุ ๑๒) 
ระบบโลจิสติกส์ และ ๑๓) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ จะพบว่าเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์
การเรียนรู้ เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งที่อยู่ในยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น และ วช . ก็ได้น ากลุ่มเรื่อง
ดังกล่าวนี้พัฒนาข้ึนมาเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น
ด้านการปฏิรูปการศึกษาและสรา้งสรรค์การเรยีนรู ้ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นที่พัฒนามาจาก
กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นดังกล่าวข้างต้น  

 จากการด าเนินการดังกล่าวจะพบว่า เพื่อท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาได้เกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างสูงสุด  วช. จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูป
การศึกษาและสรา้งสรรค์การเรยีนรูใ้ห้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศที่ส าคัญ และ
ให้เช่ือมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ยิ่งกว่านั้นยังได้จัดท าให้เช่ือมโยงกับการวิจัยในด้านต่างๆ ที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต 

 
๒. วิสัยทัศน์กำรวิจัย  

พัฒนาระบบการศึกษาของสังคมไทย สู่สั งคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สัมพันธ์กับระบบ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอใน
การแข่งขันกับต่างประเทศ 
 

๓. พันธกิจกำรวิจัย  
๓.๑ ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบ 
๓.๒ พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓.๓ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถ่ินและความ

ต้องการของประเทศ 
๓.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมฐานความรู้ในทุกระดับ 
๓.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิผล  

 
๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑  การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทย 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๒  การวิจัยด้านระบบการศึกษาทีม่ีคุณภาพ ประสิทธิภาพ   
ยุทธศำสตร์ท่ี ๓  การวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และวัฒนธรรม 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๔  การวิจัยระบบการบริหารจัดการงานวิจัยการศึกษา 

 

๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย  
ยุทธศำสตร์ท่ี ๑  กำรวิจัยด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน และสังคมไทย 
เป้ำประสงค์ : สังคมไทยพัฒนาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๒  กำรวิจัยด้ำนระบบกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ ประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ : ระบบการศึกษาของไทยมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกระดับ เกิดการ

เรียนรู้ มีคุณภาพ และศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันกับต่างประเทศ 



๙ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ กำรวิจัยด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระบบกำรศึกษำกับระบบเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมือง และวัฒนธรรม 

เป้ำประสงค์ : มีความสัมพันธ์ชัดเจนระหว่างระบบการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ กำรวิจัยระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิผล 

 
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 

๖.๑  ผลผลิต   
 ผลการวิจัย/องค์ความรู้ด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ในภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ช้ีน าและขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้  
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 บุคคล องค์กร และภาคีทุกภาคส่วน ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผล บนฐานความรู้จากผลการวิจัย/องค์ความรู้ 
๖.๓  ตัวชี้วัด 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา น าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้

เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ 
๖.๔  เป้ำหมำย 
 มีระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่น าการพัฒนาประเทศสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  

สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และพลวัตโลก 
 

๗. หน่วยงำนหลักและเครือข่ำยที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 
๗.๑  หน่วยงำนหลัก 
 (๑) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 (๒) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 (๓) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 (๔) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 (๕) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 (๖) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๗.๒  หน่วยงำนเครือข่ำยท่ีส ำคัญ 
 สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน  

 
๘. กลยุทธ์แผนงำนวิจัยหลักและกรอบเวลำ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑  กำรวิจัยด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคน และสังคมไทย กรอบเวลำ ช่วง ๑ ปีแรก 
 แผนงำนวิจัย ๑  การวิจัยและพัฒนาด้านการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

- การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑) ด้านการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ๒) ด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๓) ด้านการด ารงชีวิตในครอบครัว ๔) ด้านการเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรม 



๑๐ 

- ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสภาพภูมิคุ้มกันของ
ผู้เรียน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาสังคมไทยสู่สงัคมแห่งภูมิปญัญาและสงัคมแหง่การเรียนรู้ ที่
ยั่งยืน 

 แผนงำนวิจัย ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการท าประโยชน์ของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 
- การศึกษาความรู้ ทักษะ และความต้องการของผูสู้งอายุ 

- การศึกษาคุณภาพชีวิตและสภาพทางเศรษฐกจิของผู้สงูอายุ 

- การพัฒนาเครือข่ายผู้สงูอายุทีเ่รียนรู้ตลอดชีวิต 

- การพัฒนาฐานข้อมูลความต้องการของสังคม ที่ต้องอาศัยความรู้และทักษะของผูสู้งอายุ 
- การพัฒนาระบบบรหิารจัดการฐานข้อมูล ทีเ่ช่ือมประสานความต้องการของสงัคม กับ

ศักยภาพในการท างานของผูสู้งอายุ ท าให้มีการผูสู้งอายุได้ท าประโยชน์แกส่ังคมอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 
  แผนงำนวิจัย ๓  การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

- การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการพฒันาทักษะอาชีพ ทักษะทางสังคม และทักษะด้านการใช้
ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและข้อมลูข่าวสาร 

- การศึกษากระบวนการจัดการองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ของชุมชน 

- การวิจัยและพัฒนาแบบร่วมมือรวมพลัง เพื่อส่งเสริม และสร้างทักษะและทัศนคติในการ
ท างาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างชุมชนทีเ่ข้มแข็ง 

- การศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายวิจัยการศึกษาภายในและระหว่างชุมชน เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๒  กำรวิจัยด้ำนระบบกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ ประสิทธิภำพ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๑-๒  
แผนงำนวิจัย ๑  การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย 
- การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองแยกเด็กพิเศษ และเครื่องมือวัดศักยภาพและผลการเรียนรู้ของเด็ก 
- การส่งเสริมกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
- การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจดัการเรยีนรู้ของเดก็ กลไกการขับเคลื่อนการพฒันา 

และการก ากับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
รูปแบบการให้ความรู้/การพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ส าหรับ      

๑) บุคลากรในศูนย์การศึกษาปฐมวัย ๒) พ่อแม่ผู้ปกครอง ๓) ชุมชน รวมทั้งรูปแบบความร่วมมือรวมพลัง 
แผนงำนวิจัย ๒  การพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย 
- การศึกษาความเช่ือมโยง และความซ้ าซ้อน ระหว่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/หลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน/หลักสูตรการอาชีวศึกษา/หลักสูตรอุดมศึกษา และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

- การศึกษาปริมาณและคุณภาพความต้องการ และก าลังการผลิตก าลังคนระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

- การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน 

แผนงำนวิจัย ๓  การพัฒนาการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 
- การศึกษาสภาพปริมาณและคุณภาพ ความต้องการ และก าลังการผลติด้านแรงงานกึ่งฝมีอื 

ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการอาชีวศึกษา 

- การวิจัยเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษา  และพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

- การสร้างระบบเครอืข่ายและการท างานแบบไตรภาค แบบรวมพลัง กับสถานประกอบการ
ชุมชน ท้องถ่ิน และเครือข่าย 



๑๑ 

- การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดการฝึกประสบการณ์ที่
พัฒนาผู้เรียนในรูปแบบองค์รวม ทั้งด้านทักษะอาชีพและทัศนคติในวิชาชีพ ในสถาบันอาชีวศึกษาในลักษณะ
ทวิภาค ไตรภาคี ที่มีการร่วมมือรวมพลังกับมหาวิทยาลัย และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

แผนงำนวิจัย ๔  การพัฒนาการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 
- การจัดการศึกษาอิงปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างคุณลักษณะผูเ้รียนทีเ่หมาะสมต่อ

การเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม และมีความเช่ือมโยงกบัการศึกษาต่ ากว่าระดับอุดมศึกษา มรีะบบการ
ถ่ายโอนผลการเรียนระหว่างการเรียน ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

- การวิจัยและพัฒนาวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) เพื่อพัฒนาความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียน 

- การวิจัยและพัฒนาแนวทาง/รูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ และการ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ที่มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างสังคมเข้มแข็งและสันติสุข 

- การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการอุดมศึกษา และศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพเพื่อ
การจัดกลุ่ม การจัดอันดับคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อระบุกลุ่มสถาบันที่ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพ ให้มี
เอกภาพด้านคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 

- รูปแบบการจัดกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และเครือข่ายวิจัยการศึกษาข้ามระดับ
การศึกษา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับโรงเรียน 

แผนงำนวิจัย ๕ การพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย 
- การจัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย โดยภาคประชาชนที่ต่อเนื่อง 

ยั่งยืน ในด้าน ก) ปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต ข) ประสิทธิภาพ คุณภาพ 
และประสิทธิผลของการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ค) ความร่วมมือระหว่างบ้านเรียน (Home 
School) และโรงเรียน/สถาบันอุดมศึกษาในระบบ  

- การศึกษาบทบาท ความส าคัญ และผลของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ที่มีต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง 

- การศึกษาความต้องการ และแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ที่เน้น
การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับสังคมในยุคการแข่งขัน เช่น ทักษะด้านภาษา และคอมพิวเตอร์ ทักษะการ
วิจัย ทักษะการประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 

แผนงำนวิจัย ๖ การวิจัยและพัฒนาด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
- การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ลดปัญหาความ

ยากจน สร้างความมั่นคงของประเทศ 
- การพัฒนานวัตกรรม วิธีการ รูปแบบ โมดลูการเรียนการสอน รวมทัง้สือ่การสอน เพื่อ

สร้างเสริมผลการเรียนรู้ทางพุทธพสิัย จิตพสิัย ทักษะพสิัย และสุขอนามัย 
- การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
แผนงำนวิจัย ๗ การพัฒนาผลการเรียนรู้ และคุณลักษณะผู้เรียน ประกอบด้วย 
- ปัจจัยที่สง่ผล หรือเป็นอุปสรรค และนวัตกรรม วิธีการ รปูแบบ โมดูลการเรียนการสอน 

รวมทั้งสื่อการสอน ที่มผีลต่อการพฒันาผลการเรียนรู้ และคุณลักษณะผูเ้รียนทีพ่ึงประสงค์ 
- รูปแบบการเรียน (Learning Style) วินัยและนิสัยในการเรียน ของผู้เรียนในบริบทที่

ต่างกัน รวมทั้งแนวทางการพัฒนา 
- ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม และทางวิชาการของผู้เรียน รวมทั้งแนวทาง

แก้ไขและพัฒนา 



๑๒ 

- การสังเคราะห์งานวิจัยเรื่องประสิทธิผลของนวัตกรรม วิธีการ รูปแบบ โมดูลการเรียนการ
สอน รวมทั้งสื่อการสอน เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ทางพุทธพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย และสุขอนามัย 

- การวิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลนวัตกรรม วิธีการ รูปแบบ โมดูลการ
เรียนการสอน รวมทั้งสื่อการสอน เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ทางพุทธพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย และสุขอนามัย ที่
พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสม 

- รูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียน กับ บ้าน และองค์กร/หน่สยงานในชุมชน เพื่อพัฒนา
ผลการเรียนรู้ และคุณลักษณะผู้เรียน 

แผนงำนวิจัย ๘ การผลิตและการพัฒนาครูอาจารย์ และบุคลากร ประกอบด้วย 
- การพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูแนวใหม่ที่สร้างครูที่มีศักยภาพด้านวิชการและการสอน 

และการประเมินการผลการใช้หลักสูตร และสมรรถนะทางวิชาชีพครูจากผลการเรียน 
- การพัฒนาวิชาชีพครูอาจารย์และเส้นทางอาชีพ (Career Path) โดยใช้ประโยชน์จาก

เครือข่ายการพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยี (Online Professional Self development) 
-     การศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ของการจัดต้ัง และประเมินเครือข่ายการพัฒนาครู

อาจารย์ในทกุจงัหวัด 
-     การศึกษาความพร้อมของการจัดต้ังสถาบันพฒันามาตรฐานและคุณภาพ รวมทั้งการ

ประกันคุณภาพ ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
- การศึกษาสภาพปัญหา ศักยภาพ ค่านิยม ทัศนคติต่ออาชีพครู ภาวะความเป็นครู และ

บทบาทต่อการพัฒนาสังคม ของนักศึกษาครู ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครู 
- การศึกษาแนวทาง/รูปแบบการเพิ่มสมรรถภาพครู ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ

ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างดีเยี่ยม 
- การศึกษาความต้องการ และก าลังการผลิตครูอาจารย์ รวมทั้งการกระจายครูอาจารย์ให้

เหมาะสมทั้งด้านจ านวน และตรงสาขา 
แผนงำนวิจัย ๙ การผลิตและการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 
- การศึกษาภูมิหลัง ปัจจัยด้านครอบครัว ด้านจิตลักษณะ และบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านครูและ

สถานศึกษา และปัจจัยด้านชุมชน ที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น า คุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 

- การวิจัยรูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีภาวะผู้น า พฤติกรรมการบริหารจัดการ 
สมรรถภาพในการวิจัยและใช้ประโยชน์การวิจัย และมีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 

 
- แนวทางการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีพฤติกรรม และศักยภาพเหมาะสมรองรับการ

กระจายอ านาจการบริหารการศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
- การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและการร่วมมือรวมพลัง ระหว่างผู้บริหาร

สถานศึกษา ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้น าและสมาชิกชุมชน และผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 

- การพัฒนาสถาบันพัฒนามาตรฐานและคุณภาพผู้บริหาร รวมทั้งการประกันคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
 



๑๓ 

แผนงำนวิจัย ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษา ประกอบด้วย 
- การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก/โรงเรียนด้อยคุณภาพโดยใช้กลยุทธ์โรงเรียน

เครือข่าย กลยทุธ์ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ครอูาจารย์หมุนเวียน กลยุทธ์
การศึกษาทางไกล 

- การพัฒนา/ก่อตั้ง และการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะด้าน/ความเป็นเลิศ 
เช่น โรงเรียนในฝัน โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนเน้นความเป็นเลิศทางภาษา/วิทยาศาสตร์ 

- การพัฒนา/ปรับปรุงแผนที่โรงเรียนและครู (School  and Teacher mapping) เพื่อให้
การกระจายโรงเรียน/สถานศึกษา และครูอาจารย์เหมาะสมกับความต้องการของสังคม 

- การวิจัยเพื่อพฒันาเทคโนโลยสีื่อสารสารสนเทศ และแสวงหาแนวทางการขยายขอบเขต
การใหบ้ริการการศึกษาสู่การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยโดยมีโรงเรียน/สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ 

- การวิจัยด้านแนวนโยบาย บริบท และปัจจัยป้อน สภาพสถานศึกษาและสภาวะแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับก าหนดแนวนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษา 

- การวิจัยเรื่องบทบาทของสถานศึกษาต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

แผนงำนวิจัย ๑๑  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 
ประกอบด้วย 

- การวิจัยส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร และสมรรถนะของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
องค์กรบริหารส่วนท้องถ่ินอย่างเป็นระบบ ด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาชุมชน 

- รูปแบบในการบรหิารประสานพลังจากทุกฝ่ายเพื่อพฒันาโรงเรียนในเขตรบัผิดชอบของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างชัดเจน 

- การส่งเสริมศักยภาพขององค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน  ผ่านการท างานในรูปเครือข่ายกับ
มหาวิทยาลัย และภาคธุรกิจเอกชน 

แผนงำนวิจัย ๑๒ การปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย 
- การวิเคราะหส์ภาพ/ความต้องการ และก าลงัการผลิต ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ ในการ

ผลิตก าลังคนทุกระดับในอนาคต ๒๐ ป ีรวมทั้งการประเมินผลการจัดสรรทรัพยากรการศึกษา การวิเคราะห์
ประสิทธิผล/ต้นทุนการผลิต เพือ่ประโยชน์ในการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณการศึกษา 

-  การวิเคราะห์ แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ และระดับความต้องการจ าเป็นในการเรียนรู้ รวมทั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ กำรวิจัยด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระบบกำรศึกษำกับระบบเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมือง และวัฒนธรรม กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๓ 

แผนงำนวิจัย ๑ การพัฒนาคนไทยโดยความร่วมมือกับครอบครัว และชุมชน ประกอบด้วย 
- การวิจัยพฒันาคุณลักษณะที่พงึประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามารถ และ

สุขภาวะของผู้เรียน ตั้งแต่แรกเกิดจนส าเรจ็การศึกษา และวัยท างาน รวมทัง้การศึกษาปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

- รูปแบบความร่วมมอืระหว่างครอบครัวและชุมชน กับสถาบนัการศึกษาในการกล่อมเกลา
ทางสงัคม 

- การพัฒนาโรงเรียน/สถานศึกษาต้นแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น ก) การสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับเยาวชน ข) มีหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยองค์รวม (Social, Emotional, 



๑๔ 

Ethical and Academic Education) ค) มีความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในการจัดการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

แผนงำนวิจัย ๒ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงและประเด็นกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
ปฏิรูป ประกอบด้วย 

- การศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจต่อพิษภัยของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหมู่เด็กและ
เยาวชน ที่ควบคู่ไปกับการให้ความรู้และติดตาม (Monitor) พฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 

- การวิจัยด้านยุทธศาสตร์ในการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่
ประชาชน 

- การวิจัยทีเ่ป็นการพฒันาการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนแก้/ลดปัญหาความ
ยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต 

- การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
- การวิจัยเพื่อต่อยอดภูมปิัญญาท้องถ่ิน เพิม่ศักยภาพการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
- การวิจัยประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ กำรวิจัยระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยกำรศึกษำ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๓-๔ 
แผนงำนวิจัย ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยการศึกษา ประกอบด้วย 
- การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยการศึกษา ทั้ง ๔ ด้าน 
- ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการงานวิจยัการศึกษาทุกระดับ 
- การใช้ผลการประเมินเพื่อการประกัน และพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการงานวิจัย

การศึกษา 
แผนงำนวิจัย ๒ การวิจัยด้านผลการบริหารจัดการงานวิจัยการศึกษา ประกอบด้วย 
- การผลิตงานวิจัยการศึกษา 
- การวิจัยเพื่อปรับปรงุวาระวิจัยแห่งชาติให้ทันสมัย และการใช้ประโยชน์วาระวิจัย 
- การประเมินคุณภาพงานวิจัยและการสังเคราะห์งานวิจัยตามวาระวิจัย 
- การวิจัยเพื่อแสวงหา สร้างวิธีวิทยาวิจัย 
- ปัญหาอุปสรรคในการผลิตงานวิจัยการศึกษา และการเพิ่มคุณภาพงานวิจัย 
- การวิจัยสารสนเทศเพื่อวางแผนการผลิตงานวิจัยการศึกษา 
- การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพงานวิจัยการศึกษาที่เหมาะสม 
- การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์งานวิจัย 
- รูปแบบการเผยแพร่งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
- การพัฒนาผูบ้รหิารใหส้ามารถใช้งานวิจัยได้อย่างทปีระสิทธิผล 
- การวิจัยและพัฒนารูปแบบการฝกึทักษะวิจัยแบบครบวงจร ถึงข้ันเผยแพร่และใช้

ผลงานวิจัย 
- การวิจัยแนวโน้มการใช้ประโยชน์งานวิจัย 
- การสร้าง/พัฒนาการผลิตและการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
การพัฒนาเครือข่ายวิจัยการศึกษา   
   
 
 
 



๑๕ 

๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
๙.๑ กระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย โดยเฉพาะการจัดท ากฎหมายเพื่อส่งเสริมให้มีการจัด

การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ในรูปแบบศูนย์การเรียน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตลอดจน       
ร่าง พ.ร.บ. อีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบการศึกษา 

๙.๒ การก าหนดนโยบายและแผนในทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะก าหนดนโยบายและ
แผนเพื่อการปฏิบัติภารกิจของตนเอง โดยยึดถือ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ หรือร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็น
กรอบนโยบายในการด าเนินการ มีแนวทางที่ชัดเจนและมีเอกภาพ  

๙.๓  การน านโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดการศึกษาเฉพาะทางมีความก้าวหน้าใน
การน านโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ น าไปสู่การปฏิรูประบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การปฏิรูป
ระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพก็จะสร้างคุณภาพให้กับประชากร 
 
๑๐. แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและ

สร้างสรรค์การเรียนรู้แลว้ จะมีการก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาว
เพื่อให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ มีความเช่ือมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิผล  มีการก าหนดหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนด าเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการ
ทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยระยะต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจาก
ที่เคยศึกษาไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์การวิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสรา้งสรรค์การเรียนรู้ จะเกี่ยวข้อง

กับภาคส่วนและองค์กรจ านวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการ
สื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector 
Networking) และข้ามภาคส่วน (Inter-Sector Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็น
ระบบสังคมออนไลน์ (Social Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้าในการ
ด าเนินการ การพัฒนาสังคมออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วย
อ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่ง
การติดต่อขอข้อมูลการวิจัยระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และ

ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจ านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มีการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะน าไป
พัฒนารูปแบบการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ต่อไป 

 



๑๖ 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจยั เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
ตั้งแต่ข้ันตอนการเริ่มต้นการท าวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์
และเสนอแนะผลการวิจัย นอกจากนี้ การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล 

  
๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 มีการติดตามการประเมินผลของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและ
สร้างสรรค์การเรียนรู้  ด้วยการบริหารจัดการระบบวิจัย เพราะสามารถเป็นกลไกในการติดตามประเมินผล
นโยบายอย่างเป็นระยะและต่อเนื่อง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อติดขัดได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งกลไกดังกล่าว
จะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างคุณภาพของงานและความคล่องตัวในการด าเนินงานวิจัยด้วย 
 

 



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรจดักำรน  ำ 

 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน ้า ไดก้้าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า “บริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการ โดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย” 
ประกอบด้วย พันธกิจการวิจัย ๔ ข้อ คือ ๑) บริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง เป็นธรรม
และยั่งยืน ๒) พัฒนาแหล่งน ้าตามศักยภาพให้มีความสมดุล ๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
และบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างบูรณาการ และ ๔) ป้องกันและบรรเทาภัยที่เกิดจากน ้า มี ๕ ยุทธศาสตร์
การวิจัยและเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ดังนี   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยพื นฐานและต้นน ้า เป้าประสงค์ คือ 
องค์ความรู้จากด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้า เพิ่มขึ นร้อยละ ๓๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยในการแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน ้า เป้าประสงค์ คือ ลดปัญหาการขาดแคลนน ้าได้ร้อยละ ๓๐ และสามารถใช้น ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยการแก้ไขปัญหาอุทกภัย เป้าประสงค์ คือ ลดปัญหาที่เกิด
จากอุทกภัย ได้ร้อยละ ๔๐ และเมื่อเกิดปัญหาอุทกภัยสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
วิจัยการแก้ไขปัญหาจากน ้า เป้าประสงค์คือ ลดปัญหาน ้าเน่าเสียได้ร้อยละ ๔๐ จากทุกแหล่ง และยุทธศาสตร์ที่ 
๕ การวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีเป้าประสงค์เพื่อสร้างกลไกในการด้าเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการอุทกภัยและภัยแล้งทั งในระดับประเทศ ระดับลุ่มแม่น ้า และระดับพื นที่ให้เป็นเอกภาพ
และเกิดประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน ้า ได้ก้าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี วัด และเป้าหมาย
ไว้ดังนี  คือ ผลผลิต  มีทั งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส้าหรับเชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด้านการจัดการ
น ้า ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่วนในเชิงคุณภาพ คือ สามารถใช้ผลการ
ศึกษาวิจัยด้านการจัดการน ้า ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผลลัพธ์ คือ มีองค์ความรู้ด้านการ
จัดการน ้า ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ น ส่วนตัวชี วัด คือ ภาครัฐ 
เอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา น้าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้กับส่วนรวม  และก้าหนด
เป้าหมายไว้คือมีระบบการการจัดการน ้าของประเทศที่ยั่งยืน 

ทั งนี  ไดม้ีหน่วยงานหลักและเครอืข่ายที่สา้คัญที่เกี่ยวข้อง คือ หน่วยงานหลักประกอบด้วย ส้านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส้านักงาน
นโยบายและบริหารจัดการน ้าและอุทกภัยแห่งชาติ และส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่วน
หน่วยงานเครือข่ายที่ส้าคัญจะเป็นสถาบันการศึกษารัฐ เอกชน และองค์กรส่วนท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรจดักำรน  ำ 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

๑.๑ ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนกำรจัดกำรน  ำ 
 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) มุ่งเน้นให้เป็นแนว

ทางการด้าเนินการวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ และใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการ
วิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจ้าปีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคล้องกับสถานการณ์
ของประเทศบนพื นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค รวมทั งความต้องการ
ของพื นที่ และสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) นอกจากนี นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่
สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ส้าหรับการวิจัยทางด้าน
การศึกษาถือเป็นปัญหาส้าคัญของประเทศ วช. พิจารณาถึงวิกฤติการณ์ด้านการศึกษาของประเทศที่เกิดขึ น 
ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงก้าหนดการวิจัยด้านการศึกษาไว้เป็นกลุ่ม
เรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นในนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘    

ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ ในการวิจัยด้านการจัดการน ้า ได้
ก้าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ กลยุทธ์การวิจัยที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณา
การและสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน ้าของประเทศ และกลยุทธ์การวิจัยที่ ๔ สร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและอุตสาหกรรม  รวมทั งระบบบริหารจัดการน ้าท่วมที่มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่  ๓ ที่ เกี่ยวกับเรื่องน ้านี ให้ความส้าคัญกับการอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาเรื่องน ้า และการจัดการน ้าเป็นปัญหาส้าคัญมากจึงได้ก้าหนดไว้ในกลุ่มเรื่องเร่งด่วน 
และน้าปัญหาดังกล่าวนี มาจัดท้าเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน ้า เพื่อเน้นการสร้าง
งานวิจัยด้านการจัดการน ้าโดยเฉพาะการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากร
น ้าและพื นที่ลุ่มน ้าของประเทศที่มีประสิทธิภาพ การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสร้างเข่ือนและ
ฝาย การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการ ศาสตร์ทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยาและชลศาสตร์ เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการบูรณา
การระหว่างน ้าใต้ดินและน ้าผิวดินในการจัดการน ้า 

๑.๒  กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นกำร
พัฒนำด้ำนกำรจัดกำรน  ำ 

 น ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส้าคัญและจ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของทั งมนุษย์ สัตว์ พืช 
น ้ามีความส้าคัญต่อการเริ่มต้น การด้ารงอยู่ และการสิ นสุดของสรรพสิ่ง นอกจากนี น ้ายังเป็นแหล่งที่ก่อก้าเนิด
ชุมชนมนุษย์และอารยธรรมอันเก่าแก่ในโลกล้วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับน ้าทั งสิ น ด้วยมนุษย์เช่ือจากการมองเห็นว่า
ในโลกนี มีน ้าเป็นสสารที่มปีรมิาณมากทีสุ่ด เมื่อเปรียบเทียบกับสสารอื่นที่มีอยู่ มนุษย์จึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการน้า
น ้ามาใช้ประโยชน์เพื่อตนเองในด้านต่างๆ มากที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั งหลายในโลกใบนี  หมายรวมถึงการใช้
น ้าในประเทศไทยด้วย 

การพัฒนาของประเทศและของโลกในช่วงเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมามีการขยายตัวของภาค
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ท้าให้ความต้องการใช้น ้าของมนุษย์เพิ่มปริมาณมากขึ นเป็นทวีคูณ โดยเฉพาะน ้า
เพื่อการเกษตร และการผลิตพลังงาน ท้าให้น ้าบริสุทธ์ิจะกลายเป็นสิ่งที่ล ้าค่ามากขึ นและคาดประมาณว่า
ภายในพุทธศักราช ๒๕๖๘ ประชากร ๒ ใน ๓ ของประชากรโลกจะมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ามกลางภาวะกดดันใน



๓ 
เรื่องน ้าทั งทางด้านปริมาณและคุณภาพ อีกทั งแนวโน้มปัญหาโลกร้อนจะเป็นปัจจัยส้าคัญท้าให้เกิดภาวะขาด
แคลนน ้ารุนแรงมากขึ น๑ 

ขณะเดียวกันมีปัญหาภัยพิบัติที่เกิดจากน ้าก็มีเพิ่มขึ นมากขึ นทุกปี และเป็นภัยพิบัติที่ท้าให้เกิด
ความเสียหายอย่างมากท้าให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากหากไม่มีการจัดการที่ดีจะท้าให้เป็นปัญหาต่อเนื่องไป 
ในประเด็นต่างๆ และในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ได้ให้ความสนใจกับเรือ่งของการจัดการหรือป้องกันปัญหา
ภัยพิบัติจากน ้า 

สภาพที่เป็นอยู่ในแต่ละปีประเทศไทยมีฝนตก คิดเป็นปริมาณน ้าฝน ๘๐๐,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. 
ต่อปี ปริมาณน ้าท่าคงที่ ที่เป็นน ้าผิวดินเฉลี่ยปีละ ๒๑๓,๓๐๐ ล้าน ลบ.ม. และน ้าต้นทุนที่สามารถใช้การได้มี
ปริมาณอยู่อย่างจ้ากัด ประมาณ  ๕๒,๗๔๑  ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่ความต้องการน ้ามีปริมาณเพิ่มมากขึ นทุกปี
ตามจ้านวนประชากรที่เพิ่มขึ น กล่าวคือ ในปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๙ คาดว่าจะมีประชากรประมาณ  ๖๘.๑ และ 
๗๓.๕ ล้านคน ตามล้าดับ ซึ่งในปี ๒๕๕๑ ความต้องการใช้น ้าทุกภาคส่วนคาดว่าประมาณ ๑๑๔,๔๘๕ ล้าน 
ลบ.ม. สามารถกักเก็บน ้าได้ประมาณ ๗๖,๑๓๑ ล้าน ลบ.ม. และไม่มีการใช้น ้าอย่างประหยัด หากไม่สามารถเพิ่ม
ปริมาณกักเก็บคาดว่าในปี ๒๕๖๙ จะขาดแคลนน ้าประมาณ ๖๑,๗๔๔ ล้าน ลบ.ม.หรือร้อยละ ๓๓.๕๐ ของ
ปริมาณความต้องการ สภาพการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตรจะเกิดขึ นมากที่สุด และส่วนใหญ่ไม่สามารถปลูก
พืชฤดูแล้ง นอกจากนี ยังพบว่า ในสภาพที่เป็นอยู่บางพื นที่โดยเฉพาะพื นที่ที่เป็นที่ราบลุ่ม ได้ประสบปัญหาน ้า
ท่วมขังอย่างรุนแรง ทั งนี เพราะในฤดูฝนมีปริมาณน ้าฝนที่ตกถึงประมาณร้อยละ ๘๕ ส่วนในฤดูแล้งมีปริมาณ
น ้าท่าเพียงประมาณร้อยละ ๑๕ จึงท้าให้เกิดการขาดแคลนน ้า๒  

สภาพปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าดังกล่าว อันมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าที่ขาดประสทิธิภาพและจากการใช้น ้าที่ไม่ชาญฉลาดและขาดการอนุรักษ์ การจัดการน ้าในประเทศ
ไทยก็พบเช่นกันว่า ยังไม่สามารถแก้ไขวิกฤติน ้าได้  ทั งที่ได้ใช้งบประมาณมากแต่พบว่าปัญหาเกี่ยวกับน ้าท่วม 
ภัยแล้ง น ้าเน่าเสีย เป็นปัญหาซ ้าซาก การแก้ไขปัญหาน ้าของรัฐอาจมีประสิทธิภาพ คือ ได้จัดหาแหล่งน ้า สร้าง
ที่กักเก็บน ้าให้ประชาชนทุกพื นที่ได้ มีผลได้ (Output) คือ การมีเข่ือน อ่างเก็บน ้า ชลประทาน ขุดลอกคลอง 
หากแต่ล้มเหลวในผลลัพธ์ คือ ขาดประสิทธิภาพในการขาดการจัดการน ้าที่ดี ความขัดแย้งในด้านความต้องการ
ปริมาณน ้า ความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งน ้า และความขัดแย้งในด้านคุณภาพน ้าที่พบใน
สังคมไทย ในปัจจุบัน และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ นทุกขณะด้วยสาเหตุหลายประการ๓  ได้แก่  ๑) นโยบาย
และแผนงานหลักด้านการจัดการน ้าของประเทศ ขาดความมีเอกภาพ ขาดความชัดเจน ขาดความครอบคลุม ที่
จะน้าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ๒) การจัดการน ้าที่ผ่านมา รัฐได้ขาดมุมมองในมิติทางสังคมศาสตร์ และ
ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น ้า ๓) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้ามีมากในทางปฏิบัติมักก่อให้เกิด
ความซ ้าซ้อนและเกิดปัญหาการติดต่อระหว่างหน่วยงานเสมอ๔ ผลการศึกษาพบว่า การจัดการน ้าของภาครัฐที่
ยังคงเป็นแบบรวมศูนย์โดยองค์กรของรัฐ ส่งผลต่อการจัดการน ้าอย่างไม่มีประสิทธิภาพทั งๆ ที่มีปริมาณน ้า
เพียงพอ การจัดการของภาครัฐที่มุ่งเน้นปัญหาเฉพาะหน้า เฉพาะเรื่อง เฉพาะพื นที่  ซึ่งประชาชนไม่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านน ้าที่เผชิญอยู่  ส่วนมากรัฐจะมุ่งแก้ปัญหาด้านการใช้เครื่องมือวิศวกรรม ที่ขาด
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในโครงการ และถึงแม้ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวข้องกับ
การจัดการทรัพยากรน ้าหลายฉบับ แต่การบริหารจัดการน ้าของไทยยังมีช่องโหว่ ขาดเอกภาพและขาดกติกาที่
ชัดเจนในการจัดสรรน ้า ทรัพยากรน ้าส่วนใหญ่ยังอยู่ภายใต้ระบบการเข้าถึงโดยเสรีเป็นระบบที่ขาดความเป็น

                                            
๑  วันน ้าโลกเตือนทั่วโลกผจญภาวะขาดแคลนน ้าขั นวิกฤติ (http://www.dwr.go.th/news/detail.php) 
๒ ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ๒๕๕๕. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 
๑๑, กรุงเทพฯ 
๓ ม่ิงสรรพ์  ขาวสะอาด. ๒๕๔๖. แนวนโยบำยกำรจัดกำรน  ำในประเทศไทย. ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
๔ มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร. (http://www.seub.or.th/libraryindex/dam/dam-020html)   



๔ 
ธรรม ไม่สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด และไม่ เอื ออ้านวยให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนหากได้มี
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการน ้าระหว่างประเทศพบว่า ประเทศไทยยังล้าหลังประเทศอื่นในลุ่มแม่น ้าโขงด้าน
การจัดการน ้าจากแง่มุมทางกฎหมายและเครื่องมือการบริหารอุปสงค์ก็เป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกิดความ
ขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรน ้า  

สาเหตุส้าคัญที่ท้าให้การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศไม่มีประสิทธิภาพ เกิดจาก
การขาดเทคนิควิธีการการบริหารจัดการที่ทันสมัย ทั งนี เพราะการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ด้าเนินการอยู่ไม่มีการบูร
ณาการของทุกภาคส่วน ไม่ครอบคลุมประเด็นปัญหา การวิจัยของหน่วยงานท้าการวิจัยตามความถนัด แก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าตามบทบาทและหน้าที่ ทั งนี เพราะไม่มีโครงสรา้ง กรอบ และทิศทางการวิจัยของชาติด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าในระยะยาว   

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน ้าเปน็ยุทธศาสตร์ทีใ่ห้ความส้าคัญกบัการวิจยั
ที่เกี่ยวกับพัฒนาระบบการศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบการศึกษาที่เช่ือมโยงสู่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
รวมทั งการบริหารจัดการการเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ความส้าคัญของการศึกษาถือเป็นเครื่องมือเปลีย่นประเทศได้ ถ้ามีการวางยุทธศาสตร์ที่รัดกุมและมีพลงัไปสูก่าร
ปฏิรูปการศึกษาหรือ “การเรียนรู้” ของคนไทยและท้าให้การศึกษาปรับตัวได้ทันกับกระแสโลก เพราะโลกได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษ ด้วยพลังของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบมากมายต่อ
รูปแบบการใช้ชีวิต และการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของมนุษย์ โลกและสังคมยุคใหม่มีความสลับซับซ้อนที่ท้า
ทายคนรุ่นใหม่มากขึ น  ตั งแต่การเผชิญความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ นได้ตลอดเวลา  ไปจนถึงการอยู่
ร่วมและอยู่รอดในสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเร่งร้อนในสภาพชีวิตประจ้าวัน 
แม้กระทั่งการศึกษาเรียนรู้ของคนยุคใหม่ก็เผชิญความท้าทายมากมายภายใต้สังคมที่ซับซ้อนและหลากหลาย
ขึ นนี  การเรียนรู้มิอาจถูกจ้ากัดอยู่ภายใต้กรอบคิดของความเป็นหลักสูตร เป็นคาบเวลา หรือแม้แต่ความเป็น
โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแต่อย่างเดียวได้อีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเรียนวิชาความรู้ที่มีอยู่อีกมากมายมหาศาล
นอกต้าราที่เราเล่าเรียนและท่องจ้า ไปจนถึงการเรียนรู้และการปรับตัวต่อการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ก็มีทักษะ
ชีวิตมากมายที่ต้องเรียนรู้จากสภาพความเป็นจริง 

๑.๓  ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัย และประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรจัดกำรน  ำท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านน ้าจากผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต พบว่ามีปัญหาหลักๆ ๗ 
ประการ๕ ประกอบด้วย ๑) การขาดแคลนน ้าและภัยแล้งของประเทศ ๒) ปัญหาอุทกภัย น ้าท่วมและดิน/โคลน
ถล่ม ๓) ปัญหาคุณภาพน ้าและน ้าเน่าเสีย ๔) ปัญหาของทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลนและพื นที่ ชุ่มน ้าของ
ประเทศ ๕) ปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ๖) ปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้า 
และ ๗) ปัญหาด้านฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรน ้า 

๑) กำรขำดแคลนน  ำและภัยแล้งของประเทศ 
การขาดแคลนน ้า ถือเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ความหายนะที่ค่อยๆ คืบคลานเข้ามา” 

(Creeping Catastrophe) นับเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ต่อความเป็นอยู่และความอยู่รอดของประชาชนบาง
แห่ง ทั งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถ่ิน จนท้าให้สหประชาชาติก้าหนดให้การขาดแคลนน ้าเป็น 
“วาระเร่งด่วนของโลก” ในประเทศไทย หลักฐานจากการศึกษาต่างๆ ล้วนชี ให้เห็นว่า ในอนาคตปัญหาการขาด
แคลนน ้ามีแนวโน้มที่น่าวิตกอย่างยิ่ง แม้ว่าในปัจจุบันงานพัฒนาแหล่งน ้าที่ได้ด้าเนินการเสร็จแล้วทั งหมดในแต่
ละลุ่มน ้าหลัก      ยังไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนและสนองความต้องการน ้าเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ ได้

                                            
๕ ส้านักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดท้าโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของ
ชาติระยะยาว  , กรุงเทพฯ ,๒๕๕๒ 



๕ 
ทั่วถึงในขณะ ที่ประเทศชาติก้าลังพัฒนาในหลายด้าน อาทิเช่น ด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม และท่องเที่ยว 
ฯลฯ จึงท้าให้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน ้าหรือความเดือดร้อนในเรื่องน ้าที่นับวันจะทวีความรุนแรง
มากขึ นทุกๆ ปี๖ จึงสรุปได้ว่าสาเหตุที่ท้าให้เกิดการขาดแคลนน ้า ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ นในพื นที่ต่างๆ ของ
ประเทศมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี   

(๑) ควำมต้องกำรใช้น  ำมีมำกขึ น  เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และการเพิ่มขึ น
ของประชากร     
 (๒) แหล่งกักเก็บน  ำตำมธรรมชำติและท่ีได้สร้ำงไว้มีไม่เพียงพอ  หากปีใดมีฝนตกน้อย
ปริมาณน ้าที่กักเก็บก็จะน้อยตามไปด้วย ถึงแม้รัฐบาลมีนโยบายก่อสร้างแหลง่กักเก็บขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็กอีกหลายแห่งตามลุ่มน ้าต่างๆ ก็ตาม แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่จะสร้างแหล่งกักเก็บน ้า สภาพ
สังคมและสิ่งแวดล้อมไม่เอื ออ้านวย และมีอุปสรรคในการพัฒนา เป็นสาเหตุส้าคัญท้าให้การกักเก็บน ้าไว้ใช้มี
ปริมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้ จึงมีปริมาณน ้าไม่เพียงพอกบัความต้องการเพือ่กิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ
ในฤดูแล้ง  
 (๓) แหล่งน  ำธรรมชำติ เช่น ล้าน ้า ห้วย หนอง คลอง บึง ที่เคยใช้เป็นแหล่งเก็บน ้าเพื่อการ
เพาะปลูกและเพื่อการอุปโภคบริโภคตื นเขิน ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ใช้น ้าอย่างถูกต้อง ถูกปล่อยปละละเลย
และถูกบุกรุกครอบครอง น้าพื นที่ขอบหนอง คลอง บึง ซึ่งมีเนื อที่มากไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  

(๔) กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ท่ีดินเพ่ือกำรเกษตรเพ่ิมมำกขึ น รวมทั งการปลูกพืชฤดูแล้ง 
โดยเฉพาะการท้านาท้าให้มีการใช้น ้าไม่สอดคล้องกับศักยภาพของน ้าต้นทุนภายในลุ่มน ้า เกิดปัญหาการขาด
แคลนน ้าในภาคการเกษตรขึ นในลุ่มน ้าต่างๆ ที่ส้าคัญ ได้แก่ ลุ่มน ้าเจ้าพระยา ท่าจีน สะแกกรัง ชี และมูล เป็นต้น  

(๕) กำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมเพ่ิมมำกขึ น ท้าให้มีความต้องการใช้น ้ามากกว่าศักยภาพ
ของปริมาตรน ้าที่กักเก็บในลุ่มน ้า เช่น พื นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ท้าให้ต้องมีการผันน ้าเป็นการท้าให้
ต้นทุนค่าน ้าสูงขึ น และท้าให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งด้านการใช้น ้าในอนาคตซึ่งการใช้น ้าในภาคอุตส าหกรรม มี
วัตถุประสงค์อยู่ ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ น ้าส้าหรับอุปโภค-บริโภคทั งในส่วนการใช้ของบุคลากรและที่เป็นวัตถุดิบของ
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ซึ่ ง คุณสมบัติของน ้ าที่ ใช้เพื่ อการนี จะต้องผ่ านเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยที่คุณภาพน ้าบริโภคจะต้องเหมาะสมกับสุขอนามัยของบุคคล คุณลักษณะบางอย่าง
ที่ต้องการจะต่างกันไปตามประเภทความต้องการของอุตสาหกรรมนั นๆ การจัดการน ้าบาดาลเพื่อใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมา มีปัญหาหลายประการที่เกี่ยวข้องทั งทรัพยากรน ้าบาดาลเอง องค์กรที่ดูและ
รับผิดชอบ การวางแผน กฎหมาย เทคโนโลยี และบุคลากร  

(๖) กำรใช้น  ำขำดประสิทธิภำพ  เป็นการใช้น ้าไม่ประหยัดโดยเฉพาะในภาคการเกษตร  
(๗) ขำดกำรอนุรักษ์ดินและน  ำอย่ำงจริงจัง ท้าให้เกิดการขาดแหล่งกักเก็บน ้าตาม

ธรรมชาติ  
(๘) ประชำชนขำดจิตส ำนึกในกำรใช้ประโยชน์จำกน  ำ จากคณะกรรมาธิการการเกษตร 

สภาผู้แทนราษฎรรายงานว่า สาเหตุหลักที่ส้าคัญประการแรกของการเกิดสภาพปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งขึ นใน
พื นที่ลุ่มน ้าต่างๆ ของประเทศไทย คือ ความผันแปรของปริมาณและการกระจายตัวของฝนในรอบปีซึ่งเป็นสภาพ
ที่เกิดขึ นตามธรรมชาติไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ (คณะกรรมาธิการการเกษตร สภาผู้แทนราษฎร, 
๒๕๔๖)๗  

                                            
๖ โอภาส ปัญญา. ๒๕๕๑. น ้าขาดแคลนในประเทศไทยจะเป็นวิกฤติที่รุนแรงมากกว่าที่คิด. รายงานการประชุมวิชาการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั งที่ ๑ ๓-๕ กันยายน ๒๕๕๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพฯ. 
๗ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร. ๒๕๔๖. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำเพื่อกำรเกษตรของภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. เอกสารประกอบการสัมมนา 



๖ 
ภำวกำรณ์ขำดแคลนน  ำในอนำคต  แม้ได้มีการพัฒนาแหล่งน ้าอย่างต่อเนื่อง แต่สามารถ

ตอบสนองความต้องการใช้น ้าได้เพียงร้อยละ ๗๑ ของความต้องการเท่านั น กล่าวคือ  ในปี ๒๕๕๑ ปริมาณน ้าที่
สามารถกักเก็บและใช้งานได้ในอ่างเก็บน ้าทั่วประเทศมีเพียง ๕๒,๗๔๑ ล้าน ลบ.ม.  ซึ่งไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้น ้าที่มีความต้องการถึง ๗๓,๗๘๘ ล้าน ลบ.ม./ปี  ในปี ๒๕๖๙ ประเทศไทยจะยังคงมีภาวการณ์ขาด
แคลนน ้าอย่างน้อย ๖๑,๗๔๔ ล้าน ลบ.ม./ปี ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 

กำรพัฒนำแหล่งน  ำของประเทศไทย  มีการด้าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี ๒๕๕๑  มี
แหล่งน ้าทุกประเภทรวม ๑๗,๕๕๓ โครงการ มีความจุอ่างเก็บน ้าทั งสิ น ๗๖,๑๓๑ ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อย
ละ ๒๕ ของปริมาณน ้าท่าทั งหมด มีปริมาณน ้าใช้การได้ ๕๒,๗๔๑ ล้าน ลบ.ม. พื นที่ชลประทานและพื นที่รับ
ประโยชน์จากแหล่งน ้าที่พัฒนาขึ นทั งโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และโครงการสูบน ้า
ด้วยไฟฟ้า มีจ้านวนรวม ๔๑ ล้านไร่  โดยเป็นพื นที่ชลประทาน ๒๘ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๑.๕ ของพื นที่
การเกษตรทั งประเทศ ส่วนใหญ่คือ ร้อยละ ๓๑ ของพื นที่ชลประทาน/พื นที่รับประโยชน์ อยู่ในภาคกลาง
โดยเฉพาะในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 

๒. ปัญหำอุทกภัย น  ำท่วมและดิน/โคลนถล่ม 
  การศึกษาพื นที่เสี่ยงภัยดิน/โคลนถล่มและน ้าท่วม โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้ระบุปัจจัยที่

เกี่ยวข้องและน้ามาใช้ในการประเมินพื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วม และดิน/โคลนถล่ม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านพืชหรือ
สภาพการใช้ที่ดิน สภาพดินและลักษณะการเหลวตัวของดิน เมื่อมีความชื น (Liquidity) ความลาดชันของพื นที่ 
ขนาดพื นที่ลุ่มน ้า ปริมาณฝน  สามารถจ้าแนกพื นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มโดยพิจารณาจากโอกาสทีม่วลดินชั น
บนหนา ๓๐ ซม. จะเหลวตัวและเลื่อนไหลลงของมวลดินมาจากไหล่เขาลงสู่ที่ต่้า   

สาเหตุการเกิดโคลนถล่มในบางพื นที่ภาคเหนือเกิดจากฝนตกอย่างหนักและตกติดต่อกัน
เป็นเวลานานตลอดทั งวัน พื นที่ที่เกิดโคลนถล่มเป็นพื นที่ที่มีความลาดชันที่สูงมากกว่า ๕๐ องศา ท้าให้ชั นหิน
หรือมวลดินอุ้มน ้าจนเต็มที่ ส่งผลให้เกิดการไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลก ตามร่องเขา และร่องแม่น ้า 
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์)  

ส่วนการจ้าแนกพื นที่เสี่ยงต่อการเกิดน ้าท่วม พิจารณาจากพื นที่ลุ่มต่้าน ้าท่วมถึง (Flood 
Plain) ซึ่งมีโอกาสเกิดน ้าท่วมในภาวะฝนปกติ สามารถจ้าแนกออกเป็น ๒ เขต  ๑) พื นที่เสี่ยงต่อการเกิดน ้าป่า
ไหลหลาก : เป็นพื นที่ลุ่มต่้าน ้าท่วมถึงที่อยู่ในรัศมรีะยะ ๑๐ กิโลเมตร จากพื นที่ภูเขาและ  ๒) พื นที่เสี่ยงต่อการ
เกิดน ้าท่วมขัง : เป็นพื นที่ลุ่มต่้าน ้าท่วมถึง เป็นพื นที่ทั่วไปที่อยู่ห่างจากพื นที่ภูเขา และพบว่าประเภทความเสี่ยง
ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า พื นที่นาข้าว เป็นพื นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยสูง รองลงมา คือ พื นที่ลุ่มและพื นที่ปลูก
ไม้ผล (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ๒๕๕๑)๘ 

สาเหตุที่ท้าให้เกิดปัญหาน ้าท่วม ส่วนใหญ่เป็นปัญหาน ้าท่วมที่เกิดขึ นมีสาเหตุหลักมาจาก 
๒ ปัจจัยหลัก ได้แก่  

๑) สาเหตุจากภัยธรรมชาติ ประกอบด้วย  
(๑)  เกิดจากฝนตกหนักในพื นที่ลุ่มน ้าในร่องความกดอากาศต่้า เกิดพายุหมุน เช่น ไต้ฝุ่น 

พายุโซนร้อนหรือพายุดีเปรสช่ัน  การเกิดฝนตกหนักเฉพาะจุดหรือจากพายุจร ท้าให้เกิดน ้าป่าไหลหลาก  
(๒)  สภาพของพื นที่ที่เป็นที่ลุ่มน ้าขังหรือได้รับอิทธิพลจากน ้าทะเลหนุน และ  
(๓)  การขาดแคลนแหล่งกักเก็บน ้าขนาดใหญ่ในพื นที่ลุ่มน ้าตอนบนเพื่อช่วยชะลอน ้า

ไหลหลาก 

                                            
๘ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. ๒๕๕๑. การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื นที่เสี่ยงอุทกภัย.
รายงานฉบับสมบูรณ์.  ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 



๗ 
๒) สาเหตุที่เกิดจากมนุษย์ เป็นส่วนที่ไปเร่งใหเ้กิดความรนุแรงและขยายพื นที่ ซึ่งส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ท้าให้มีพื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วมขังและน ้าหลากดินถล่ม รุนแรงและเพิ่มพื นที่
มากขึ น ได้แก่  

(๑) สภาพทางกายภาพของพื นที่ในลุ่มน ้าที่มกีารเปลีย่นแปลงไปในทางลบ เช่น สภาพ
ของพื นที่ป่าต้นน ้าตอนบนที่ท้าหน้าที่เป็นฟองน ้าถูกท้าลาย ท้าให้ขาดแหล่งดูดซับน ้า และอัตราน ้าหลากสูงสุด
เพิ่มมากขึ นและไหลมากเร็วขึ น เป็นการเพิ่มความรุนแรงในการท้าลายของน ้าและยังเป็นสาเหตุของดินถล่ม
ด้วย นอกจากนี ยังท้าให้ดินที่ถูกชะล้างไหลลงมาตกตะกอนในแหล่งน ้า ท้าให้แหล่งน ้าตื นเขิน เกิดน ้าท่วม
เฉียบพลัน และท้าให้น ้าป่าไหลหลากอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ส่งผลกระทบรุนแรงต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่
อาศัยในเขตพื นที่ป่าไม้และที่ลาดชันอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหนึ่งที่ท้าให้เกิดน ้าป่าไหลหลากและเกิดน ้าท่วมขังใน
ที่ลุ่ม เกิดจากการบุกรุกท้าลายระบบนิเวศป่าไม้ของประเทศ กล่าวคือ ในช่วงระยะ ๒๐ ปี ที่ผ่านมาระบบนิเวศ
ของลุ่มน ้าที่ส้าคัญของประเทศ ๒๕ ลุ่มน ้าเสื่อมโทรมลงอย่างมาก เนื่องจากสาเหตุที่ส้าคัญ พื นที่ป่าต้นน ้าถูก
ท้าลายอยู่ในขั นวิกฤติ ๑๔ ล้านไร่ ส่งผลให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน ในพื นที่ ๑๐๘ ล้านไร่ และเกิดอัตรา
การสูญเสียหน้าดิน ๒ ตัน/ตร.กม./ปี  ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ น หากยังไม่มีมาตรการป้องกันแก้ไข
อย่างได้ผลจริงจัง 

(๒) การขยายเขตเมือง ที่อยู่อาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการถมที่และลุกล ้าเข้า
ไปในพื นที่ราบลุ่มน ้าท่วม (Flood Plain) ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน ้าตามธรรมชาติ ดังนั น เมื่อน ้าล้นตลิ่ง ก็จะเอ่อ
ไหลเข้าไปท่วมบริเวณที่เป็นที่ราบลุ่มน ้าท่วมมาก่อน  

(๓) การก่อสร้างโครงสร้างพื นฐานกีดขวางทางน ้า เช่น ถนน ทางรถไฟ เป็นต้น ที่มี
การออกแบบและก่อสร้างสะพาน ท่อลอดถนน ประตูระบายน ้า และอาคารระบายน ้าอื่นๆ ไม่เพียงพอต่อการ
ระบายน ้าหลาก    

(๔) การถมที่ในที่ลุ่มเคยขังน ้าเพื่อการก่อสร้างอาคาร อาคารที่อยู่ อาศัย อาคาร
ส้านักงาน อาคารพาณิชย์ และเส้นทางคมนาคมกีดขวางทางน ้า  

(๕) การก่อสร้างและการท้าคันกั นน ้า เพื่อป้องกันน ้าเอ่อเข้าท่วมพื นที่ชุมชน และพื นที่
ท้าการเกษตรท้าให้ลดพื นที่ที่เป็นทางน ้าไหล และที่กักเก็บน ้าหลาก  จึงส่งผลกระทบท้าให้ปริมาณน ้าหลากใน
บางพื นที่เพิ่มมากขึ น และการไหลของน ้ามาเร็วขึ น รวมทั งน ้าท่วมขังมีระดับสูงขึ น  

(๖) แม่น ้าล้าธารตื นเขินและขาดการบ้ารุงรักษาขุดลอก ท้าให้ชุมชนเมืองและหมู่บ้าน
ที่อาศัยอยู่ริมล้าน ้าหลายแหล่งเกิดปัญหาน ้าท่วมมากกว่าในอดีต ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า 
ปัญหาน ้าท่วมนั นเกิดเป็นประจ้าแทบทุกปี  เนื่องมาจากแม่น ้าล้าธารตื นเขินและขาดการบ้ารุงรักษาขุดลอกให้
น ้าไหลหลากไปได้สะดวก  

(๗) การเกิดแผ่นดินทรุดที่เกดิจากการสบูน ้าใต้ดินมาใช้เกินศักยภาพ พื นที่ในเขตเมือง
หรือชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนั น ได้มีการสูบน ้าใต้ดินมาใช้เกินกว่าศักยภาพของธรรมชาติที่
จะไปเติมให้  และเกิดการไม่สมดุลขึ นจึงท้าให้ชั นดินค่อยๆ ยุบตัวลงทีละน้อยจนเกิดแผ่นดินทรุด   

๓.  คุณภำพน  ำและน  ำเน่ำเสีย 
 คุณภาพน ้ามีการเช่ือมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ หมายรวมถึง ทรัพยากรมนุษย์ 

ทรัพยากรดิน การประกอบอาชีพและสุขอนามัยของมนุษย์มากขึ น ทั งที่เป็นมลภาวะน ้าเสีย  มลพิษจากสารเคมี
ทางการเกษตร  ผลกระทบจากมลภาวะอุตสาหกรรมที่เกิดจากปริมาณน ้าสะอาดไม่พอเพียงต่อการน้าไปบ้าบัด 
เจือจาง และการควบคุมการเกิดมลภาวะไม่มีประสิทธิภาพ๙                         

                                            
๙ ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
,(http://www.onep.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=194) 



๘ 
กำรเกิดมลพิษทำงน  ำในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา พบว่า คุณภาพน ้าของแม่น ้าสายส้าคัญ ๔๖ 

สาย และแหล่งน ้าน่ิง ๔ แหล่ง ประกอบด้วย กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด หนองหาน และทะเลสาบสงขลาที่เคย
อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สาเหตุหลักที่ท้าให้การจัดการมลพิษทางน ้ายังไม่ประสบความส้าเร็จเท่าที่ควร
เนื่องมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษทางน ้า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ขาดความสมดุล
และการจัดการมลพิษทางน ้าที่ เน้นการบ้าบัดที่ปลายเหตุ (End of Pipe) โดยไม่ค้านึงถึงการจัดการที่
แหล่งก้าเนิด คือ  

๑) ปัญหำด้ำนคุณภำพน  ำ และแหล่งน  ำ ประกอบด้วย  
 (๑) คุณภำพน  ำจืดและแหล่งน  ำเสื่อมโทรมลง สาเหตุมาจากการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและการเพิ่มขึ นของประชากรอย่างรวดเร็วท้าให้แนวโน้มความต้องการใช้น ้ามีปริมาณสูงขึ น มีการ
ระบายน ้าทิ งจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติและที่สร้างขึ นโดยไม่ผ่านการบ้าบัดมากขึ น  

 (๒) คุณภำพน  ำทะเลชำยฝ่ังเสื่อมโทรม เมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจกอ่ให้เกิดการขยาย
เมืองและภาคอุตสาหกรรม ท้าให้มีปัญหาการรุกล ้าพื นที่ชายฝั่งทะเล ทั งการก่อสร้างท่าเทียบเรือ โรงแรม 
สถานที่ท่องเที่ยว และบ้านเรือน มีการระบายน ้าทิ งจากชุมชน พื นที่พาณิชยกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และ
พื นที่เกษตรกรรม ลงสู่แหล่งน ้าผิวดินแล้วไหลต่อเนื่องลงสู่แหล่งน ้าชายฝั่งทะเล   

๒) ปัญหำน  ำเน่ำเสีย ประกอบด้วย  
 (๑) แหล่งก ำเนิดท่ีเป็นสำเหตุท ำให้น  ำเน่ำเสีย มำจำกชุมชน โรงงำนอุตสำหกรรม 

และน  ำเสียจำกภำคเกษตรกรรม ส ำหรับน  ำเสียจำกชุมชน ประเมินจากน ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของ
ประชาชนตั งแต่ปี ๒๕๕๐ ที่อาศัยในชุมชนเมืองระดับเทศบาล ๑,๒๖๕ แห่ง พื นที่กรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา และพื นที่องค์การบริหารส่วนต้าบล ๗,๑๕๐ แห่ง พบว่า มีปริมาณน ้าเสียประมาณ ๑๕.๐๙ ล้าน ลบ.ม. 
ต่อวัน หรือร้อยละ ๘.๔ ของปริมาณน ้าเสียทั งประเทศ และมีความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ประมาณ 
๒,๗๑๐ ตันบีโอดี ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐ ของปริมาณความสกปรกทั งประเทศ น ้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ประเมินจากน ้าเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการของโรงงาน รวมทั งน ้าเสียจากการใช้น ้าของ
คนงานและกิจกรรมอื่นๆ ในโรงงาน โดยในปี ๒๕๕๐ ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดน ้าเสีย
ประมาณ ๑๒๐,๙๐๐ โรงงาน มีปริมาณน ้าเสียประมาณ ๖.๗๗ ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ของ
ปริมาณน ้าเสียทั งประเทศ ส้าหรับน ้าเสียจากภาคเกษตรกรรม ประเมินจากน ้าเสียที่เกิดขึ นจากการปลูกข้าว การ
เลี ยงสุกร และการเพาะเลี ยงสัตว์น ้ารวม ๑๔๖.๗๒ ล้านลบ.ม. ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖ ของปริมาณน ้าเสียทั ง
ประเทศและมีความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ประมาณ ๘๔๗ ตันบีโอดีต่อวัน หรือร้อยละ ๑๓.๗ ของ
ปริมาณความสกปรกทั งประเทศ โดยปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ นส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๙๕.๑ ของปริมาณน ้าเสียจาก
เกษตรกรรม) มาจากพื นที่นาข้าวที่ใช้สารเคมีเกษตรในนาข้าวที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ส่วนการติดตาม
ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีก้าจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในแหล่งน ้ามีน้อยมากและพบว่ามีค่าอยู่ใน
มาตรฐานคุณภาพน ้าจากแหล่งน ้าผิวดิน สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช กลุ่มนี ทั งหมดเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศห้ามใช้แล้วตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕     

(๒) ระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมของชุมชน ในปัจจุบันปี ๒๕๕๐ ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมที่
มีการก่อสร้างแล้วมีอยู่เพียง ๙๕ แห่ง ในจ้านวนนี เป็นระบบที่ใช้งานได้ ๗๐ แห่ง มีความสามารถในการบ้าบัด
น ้าเสียรวมประมาณ ๓.๐๐ ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน แต่ปัจจุบันมีปริมาณน ้าเสียที่ได้รับการบ้าบัดเพียง ๑.๙๐ ล้าน ลบ.ม. 
ปัญหาของการด้าเนินงานระบบบ้าบดัน ้าเสียของชุมชนในปัจจุบัน คือการสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียของชุมชนอยู่
เฉพาะในชุมชนขนาดใหญ่ ในพื นที่เทศบาลแม้ว่าได้จัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนแล้วก็ตาม แต่ก็พบว่าน ้า
เสียยังไม่ได้รับการบ้าบัดครอบคลุมอย่างทั่วถึงทั งพื นที่ เทศบาล การขาดบุคลากรที่มีความช้านาญและ
งบประมาณด้าเนินการตามระบบและควบคุมดูแลบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย และสุดท้ำยคือ ปริมาณน ้าท่า



๙ 
ในแหล่งน ้ามีน้อยโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ท้าให้ความสามารถในการรองรับน ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัด/น ้าเสียอยู่ใน
ระดับต่้า  

จากการศึกษาพบว่า สัดส่วนความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ที่เกิดขึ นในแต่ละลุ่มน ้าส่วนใหญ่เป็นน ้า
เสียมาจากชุมชน ส่วนความสกปรกจากน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมพบมากในลุ่มน ้าที่มีจังหวัดเป็นที่ตั งของ
โรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย พื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา พบในจังหวัดสมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา และ
กรุงเทพฯ ส่วนลุ่มน ้าปราจีนบุรี พบในจังหวัดปราจีนบุรี ลุ่มน ้าโตนเลสาบ พบในจังหวัดสระแก้ว และลุ่มน ้า
ชายฝั่งทะเลตะวันออก พบในจังหวัดระยอง ส้าหรับค่าความสกปรกจากน ้าเสียจากภาคเกษตรกรรมในแต่ละลุ่ม
น ้าส่วนใหญ่มีสัดส่วนน้อยกว่าน ้าเสียประเภทอื่น  ยกเว้น ในลุ่มน ้าที่มีน ้าเสียจากภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่มาจาก
ฟาร์มสุกร เนื่องจากค่าบีโอดีในน ้าเสียของฟาร์มสุกรค่อนข้างสูง  

๔.  ปัญหำของทรัพยำกรป่ำไม้ ป่ำชำยเลน และพื นท่ีชุ่มน  ำของประเทศ 
 ๑) ทรัพยำกรป่ำไม ้

(๑) สถำนกำรณ์พื นท่ีป่ำไม้ ป่าไม้ของประเทศไทยในปัจจุบัน มี ๒ สถานภาพ คือ จาก
การศึกษาและส้ารวจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช พบว่าพื นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย หมายถึง พื นที่
ป่าไม้ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นพื นที่ทั งหมด ๒๓๐,๓๗๐.๓๙ ตร.กม. (๑๔๓.๙๘ ล้านไร่) หรือ
ร้อยละ ๔๔.๘๒ ของพื นที่ประเทศ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนและแน่นอนเพราะมีหลายพื นที่ประกาศ
ซ้อนทับกันอยู่ พื นที่ป่าปกคลุม หมายถึง พื นที่ป่าไม้ที่มีอยู่จริงในปัจจุบันที่ได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่ง
ข้อมูลล่าสุดในปี ๒๕๕๐ เหลืออยู่เพียง ๑๖๕,๕๐๐.๔๘  ตร.กม. (๑๐๓.๔๐ ล้านไร่) หรือร้อยละ ๓๒.๒๐ ของพื นที่
ประเทศ โดยจ้าแนกเป็นพื นที่ป่าบก จ้านวน ๑๐๑.๗๐ ล้านไร่ และพื นที่ป่าชายเลน จ้านวน ๑.๗๐ ล้านไร่  

จากการวิเคราะห์ปัญหาการบุกรุกหรือการใช้ที่ดินผิดประเภทบริเวณพื นที่ต้นน ้าล้าธารของประเทศ
ไทยในภาพรวมยังไม่รุนแรงมากนัก แต่มีเพียงเฉพาะบางลุ่มน ้าเท่านั นที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ ลุ่มน ้า
ปัตตานี ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันออก และลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา ตามล้าดับ อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวมี
แนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ นในอนาคต  ดังนั น จึงควรจัดเตรียมแผนป้องกันรักษา บูรณะฟื้นฟู และบ้ารุงรักษาระบบ
นิเวศต้นน ้าของพื นที่ป่าไม้ในบริเวณดังกล่าวให้ฟื้นคืนสู่สภาพธรรมชาติโดยเร็ว ซึ่งในปัจจุบันงานวิจัยด้านการ
จัดการต้นน ้ามีมากมายและสร้างความก้าวหน้าให้งานพัฒนาพื นที่ต้นน ้าให้ด้าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
ศักยภาพของพื นที่ต้นน ้า  

(๒) ปัญหำด้ำนป่ำไม้ และสำเหตุ   
ปัญหำด้ำนป่ำไม้  ได้แก่ กำรบุกรุกเพ่ือเปลี่ยนแปลงสภำพกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ในบริเวณพื นท่ีป่ำไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบุกรุกเปลี่ยนสภาพที่ดินเป็นพื นที่ใช้ในภาคเกษตรกรรมและพื นที่
ชุมชน ที่สอดคล้องกับการศึกษาของ Jun Furuya และ Shintaro Kobaysashi, 2008 กล่าวว่า การขยายพื นที่
การเกษตรอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบุกรกุพื นทีป่่าทีส่่งผลให้ความสามารถในการกักเก็บน ้าของระบบนิเวศลดลง 
พื นท่ีป่ำไม้ที่มีอยู่ในสภำพป่ำเสื่อมโทรม สาเหตุเนื่องจากการบ้ารุง ดูแล รักษาที่ไม่ทั่วถึง ต่อเนื่อง และจริงจัง  

สำเหตุของปัญหำในกรณีป่ำบก สามารถสรุปได้ดังนี  นโยบายและแนวทางการ
บริหารประเทศในด้านทรัพยากรป่าไม้ไม่ชัดเจนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แม้แต่เป้าหมายด้านการบริหาร
ของเขตป่าอนุรักษ์ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และชั นคุณภาพพื นที่ลุ่มน ้ามีมากมาย แต่ไม่ค่อยบังเกิดผลในทางปฏิบัติจริง และไม่ช่วยก่อให้เกิดผลดีต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรดินและน ้าทีเ่ป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน การพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศที่ผ่านมาได้ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานการผลิตทั งทรัพยากรดิน น ้า  และป่าไม้ และมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ดังกล่าวเกินศักยภาพอย่างไร้ทิศทาง และการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูพื นที่ป่าไม้ โดยเฉพาะพื นที่
ต้นน ้าล้าธารที่ผ่านมาจนถึงในปัจจุบันยังมุ่งเน้นไปที่การจัดระบบการปฏิบัติการตามหน้าที่ปกติ (Routine) 



๑๐ 
กิจกรรมที่ด้าเนินการเป็นรูปแบบเดียวกันในทุกพื นที่ ความจริงควรใช้การด้าเนินงานบริหารจัดการในเชิงรุก
สร้างสรรค์มากขึ น  

๒) สภำพป่ำชำยเลน 
  (๑) ภำพรวมป่ำชำยเลนในระดับประเทศ ประเทศไทยมีแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 

๒,๖๐๐ กิโลเมตร ซึ่งพื นที่ส่วนที่มีป่าชายเลนขึ นอยู่เพียงประมาณร้อยละ ๓๖ ของความยาวชายฝั่งเท่านั น และ
จากผลการศึกษาพบว่า ป่าชายเลนลดลงจาก ๓,๖๗๙ ตร.กม. (๒.๒๙ ล้านไร่) ในปี ๒๕๐๔ เหลือเพียง 
๑,๖๗๕.๘๒ ตร.กม. (๑.๐๔ ล้านไร่) ในปี ๒๕๓๙ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ในปี ๒๕๕๐ พบว่า พื นที่ป่าชายเลน
ทั งหมดมีประมาณ ๒,๕๗๘.๐๕ ตร.กม. (๑.๗๒ ล้านไร่) โดยพื นที่ป่าชายเลนส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามจังหวัด
ต่างๆ ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก  

ปัจจุบันพื นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัญหาการกัด
เซาะของน ้าทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียพื นที่ป่าชายเลนและป่าชายหาด ท้าให้พื นที่ชายฝั่งประสบภาวะ
วิกฤติจากปัญหาดังกล่าวอย่างรุนแรง มีสาเหตุที่ส้าคัญเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่ง
และต้นไม้ถูกท้าลาย ความรุนแรงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยังได้ส่งผลกระทบโดยรวมต่อเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนชุมชนบริเวณชายฝั่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ๑๐ 

(๒) สำเหตุของปัญหำในกรณีของป่ำชำยเลน  สามารถสรุปได้ดังนี  
 กำรใช้ประโยชน์จำกป่ำท่ีมำกเกินศักยภำพของพื นท่ี เช่น การอนุญาตให้เข้าไป

ตัดฟันไม้ในป่าชายเลนมาใช้ประโยชน์มากเกินก้าลังผลิตของป่า การลักลอบบุก
รุกป่าชายเลนเพื่อหาผลผลิตจากป่าโดยตรงที่มากเกินขีดความสามารถของป่า 
และการลักลอบเผาถ่านไม้โกงกาง เป็นต้น  

 กำรบุกรุกท่ีดินป่ำชำยเลนเพ่ือเปลี่ยนแปลงหรือแปรสภำพกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน
เดิมเช่น การขยายพื นที่การเพาะเลี ยงสัตว์น ้า การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน การ
จัดท้าท่าเรือและการพัฒนาพื นที่ให้เป็นที่อยู่อาศัยหรือพื นที่อุตสาหกรรม  

 กิจกรรมหรือสิ่งก่อสร้ำงของมนุษย์บริเวณแนวชำยฝ่ัง เช่น การถมทะเล การ
สร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ซึ่งส่งผลต่อเส้นทางการไหลของกระแสน ้าเดิม  

๓) พื นท่ีชุ่มน  ำ  
                 (๑) สภำพปัญหำพื นท่ีชุ่มน  ำ   
 จ้านวนพื นที่ชุ่มน ้า (Wetland) พื นที่ลุ่มน ้า พื นที่ราบลุ่ม พื นที่ลุ่มชื นแฉะ พื นที่ฉ้่าน ้า 
มีน ้าท่วม มีน ้าขัง พื นที่พรู พื นที่แหล่งน ้า ทั งที่เกิดขึ นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ น ทั งที่มีน ้าขังหรือมี
ท่วมอยู่อย่างถาวร และช่ัวคราว ทั งที่เป็นแหล่งน ้านิ่ งและน ้าไหล ทั งที่เป็นน ้าจืด น ้ากร่อย และน ้าเค็ม พื นที่
ชายทะเลและพื นที่ของทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน ้าลงต่้าสดุมีความลึกของระดับน ้าไม่เกนิ ๖ เมตร เป็นระบบนิเวศที่
มีความสมบูรณ์ของสรรพชีวิต เป็นแหล่งน ้า แหล่งทรัพยากรที่มนุษย์สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในการด้ารงชีวิต 
เป็นแหล่งอาหารของโลก และมีบทบาทช่วยส่งเสริมรักษาความสมดุลของธรรมชาติ (นิรวาน พิพิธสมบัติ และ
คณะ, ๒๕๕๐)๑๑ 
        พื นท่ีชุ่มน  ำในพื นท่ีลุ่มน  ำให้บริกำรแก่ประชำชน ตามหน้าที่ของระบบน ้าในพื นที่ชุ่มน ้า 
ดังต่อไปนี กล่าว คือ การบรรเทาน ้าท่วม การไหลของน ้าลงสู่ชั นน ้าใต้ดิน เรามีน ้าใต้ดินประมาณร้อยละ ๙๗ ของ
                                            
๑๐ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.๒๕๕๑ ก. โครงกำรศึกษำศักยภำพป่ำและปลูกเสริมป่ำเพื่อป้องกันพื นที่แนวชำยฝั่งทะเล. 
รายงานฉบับสมบูรณ์  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๑๑ นิรวาน พิพิธสมบัติ  และคณะ. ๒๕๕๐.  พื นที่ชุ่มน  ำ : แหล่งอำหำรของโลก  รำยงำนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเนื่องในวัน
พื นที่ชุ่มโลก ประจ ำปี ๒๕๕๐.  ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. 



๑๑ 
น ้าจืดที่ไม่แข็งตัวบนโลก การกักเก็บน ้า พื นที่ชุ่มน ้า (รวมถึงน ้าใต้ดินและอ่างเก็บน ้าที่สร้างขึ น) เป็นที่กักเก็บน ้า
จืดของโลก การปรับปรุงคุณภาพน ้า สนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น ้าและ
ผลิตภัณฑ์จากการประมงและการเจริญเติบโตของพืช การจัดการน ้าใช้ที่มีอยู่ในพื นที่ชุ่มน ้าอย่างมีประสิทธิผลและ
ต้องจดจ้าว่าระบบนิเวศพื นที่ชุ่มน ้านั นเป็นส่วนที่ส้าคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการน ้าเพราะพื นที่ชุ่ม
น ้าท้าหน้าที่กักเก็บน ้า ส่งน ้า ท้าให้น ้าสะอาดและปลดปล่อยน ้า๑๒ 
 ถึงกระนั นการรักษาให้น ้าไหลเพื่อการถ่ายเทและเพิ่มเติมน ้าอย่างพอเพียงเป็นสิ่งจ้าเป็น
ที่จะขาดไม่ได้ส้าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวของชุมชน๑๓   
           พื นที่ชุ่มน ้าทั่วโลกเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดทั งพืชและสัตว์ เป็นระบบนิเวศ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้ผลผลิตของพืชและสัตว์สูงมากกว่าพื นที่ป่าไม้และทุ่งหญ้าที่มีขนาดเนื อที่เท่าๆ 
กัน  โดยกรมป่าไม้และสหพันธ์การอนุรักษ์โลก (World Conservation Union-IUCN) พบว่ามีพื นที่ ชุ่มน ้าที่
ได้รับการพิจารณาว่ามีความส้าคัญในระดับภูมิภาคเอเชียไม่น้อยกว่า ๔๒ แห่ง และมีเพียงร้อยละ ๒ ของพื นที่ชุ่ม
น ้าทั ง ๔๒ แห่งเท่านั น  ที่ได้รับความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ แต่ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ ๙๐ ยังไม่ได้รับการอนุรักษ์
และคุ้มครองอย่างจริงจัง ยังไม่ได้ก้าหนดและจัดทา้ขอบเขตอย่างชัดเจนและที่ส้าคัญ คือ ยังไม่ได้รับการคุ้มครอง
ให้คงสภาพตามกฎหมายแต่อย่างใด แม้ว่าส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ท้า
การขึ นทะเบียนพื นที่ ชุ่มน ้าดังกล่าวและจ้าแนกประเภทตามระดับความส้าคัญไว้แล้วเกือบทั งหมดแล้ว แต่
ส้านักงานไม่มีอ้านาจในการบริหารจัดการพื นที่ ดังนั นจึงมีพื นที่ชุ่มน ้าเพียงบางส่วนเท่านั นที่ได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายซึ่งเป็นพื นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื นที่อนุรักษ์ประเภทต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นต้น ด้วยเหตุนี จึงท้าให้พื นที่ชุ่มน ้าหลายแห่งก้าลังถูกคุกคามด้วยการบุกรุกหรือใช้
ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม  
 ดังนั น จึงจ้าเป็นใช้การประเมนิเสถียรภาพของระบบนิเวศ (Ecosystem Integrity) ของ
พื นที่ชุ่มน ้า เพื่อใช้เป็นดัชนีที่จะช่วยบ่งบอกถึงศักยภาพของระบบนิเวศนั นๆ ในการที่จะด้ารงไว้ซึ่งความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สามารถเกื อกูลผลผลิตหรือบทบาทที่ส้าคัญของระบบ
นิเวศ (Ecosystem Service) หมายรวมถึง ระบบนิเวศของพื นที่ชุ่มน ้า๑๔  
 (๒) ปัญหำด้ำนพื นท่ีชุ่มน  ำที่พบในปจัจบุัน ได้แก่  

 การสูญเสียพื นที่ชุ่มน ้าในเชิงปริมาณ เช่น สูญเสียพื นที่ และศักยภาพการกัก
เก็บน ้าของพื นที่ ชุ่มน ้า อันเนื่องมาจากการถมพื นที่ การสร้างคันคูหรือฝาย
ล้อมรอบพื นที่  

 การสูญเสียพื นที่ชุ่มน ้าในเชิงคุณภาพ เป็นความสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทั งในเชิงอุทกวิทยาและนิเวศวิทยา  

   (๓) สำเหตุของปัญหำกำรบุกรุกพื นท่ีชุ่มน  ำ สามารถสรุปได้ดังนี  
 ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบและเข้าใจอย่างชัดแจง้ ครบถ้วน จึงมองไมเ่ห็น

ถึงความส้าคัญ และความจ้าเป็นของการมีพื นที่ชุ่มน ้าในชุมชน   
 พื นที่ชุ่มน ้าบางแห่งที่เป็นที่สาธารณะแต่เอกชนมีเอกสารสิทธ์ิครอบครองเข้าใช้

ประโยชน์ซื อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา  
                                            
๑๒ มณทิรา เกษมสุข และ นิรวาน  พิพิธสมบัติ. ๒๕๕๒.วันพื นที่ชุ่มโลก จำกต้นน  ำถึงปลำยน  ำ. ส้านักความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 
๑๓ Megan Dyson. Ger Bergkamp and John Scanlon. (ไม่ระบุปีที่พิมพ์).  กำรไหลเวียน น  ำเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม.  
IUCN, Gland, Switzerland และ IUCN, Asia Regional Water and Wetlands Programmer, Bangkok, Thailand.  
๑๔ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. ๒๕๕๑ข.  กำรประเมินเสถียรภำพของระบบนิเวศปำกแม่น  ำที่ไหลลงสู่ทะเล 
(Estuary) อ่ำวปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช.  กลุ่มวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่า 



๑๒ 

 ขาดองค์กรหลักที่เป็นเอกภาพ พร้อมทั งมอี้านาจและหน้าทีใ่นการบริหาร
จัดการพื นที่ชุ่มน ้าที่ชัดเจน  

 ยังขาดความชัดเจนในเรื่องของขอบเขตพื นที่ชุ่มน ้า 
 พื นที่ชุ่มน ้าบางส่วนที่ได้รับการขึ นทะเบียนไว้แต่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองตาม

กฎหมาย 
 ยิ่งไปกว่านั น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่าปัจจุบันพื นที่ชายฝั่งทะเลของ

ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัญหาการกัดเซาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียพื นที่ป่าชายเลน
และป่าชายหาด ท้าให้พื นที่ชายฝั่งประสบภาวะวิกฤติจากปัญหาดังกล่าวอย่างรุนแรง สาเหตุที่ส้าคัญเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝัง่และต้นไม้ถูกท้าลาย ความรุนแรงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยัง
ได้ส่งผลกระทบโดยรวมต่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนชุมชนบริเวณชายฝั่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 ๕. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศไทยประสบปัญหาต่างๆ สรุปได้ดังนี  
๑) องค์กรบริหารจัดการน ้ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระจัดกระจายหลายหน่วยงาน ท้าให้

ขาดองค์กรและโครงสร้างหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ยังไม่เป็นเอกภาพ ขาดเป้าหมายร่วมกันใน
การบริหารจัดการและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
แก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้ามีอยู่หลากหลายยังคงสังกัดอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหลายกระทรวง ขาดการ
บริหารจัดการรว่มกันแบบบูรณาการ ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจดัการทีแ่ทจ้รงิ
และเป็นรูปธรรมในการก้าหนดทิศทางการบริหารจัดการให้เป็นเอกภาพและมีกรอบแผนที่ชัดเจน 

๒) นโยบายและแผนหลักการจัดการทรัพยากรน ้าของรัฐ แต่ละสมัยไม่มีความชัดเจน และ
ไม่ครอบคลุมในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกันขาดความต่อเนื่อง การจัดท้านโยบายและแผนด้านการจัดการทรัพยากร
น ้าจ้ากัดอยู่ในวงแคบ  ไม่มีการด้าเนินการแบบองค์รวมและพิจารณาอย่างครบถ้วนในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกัน    

๓) ขาดการวางแผนและการพัฒนาพื นทีอ่ย่างบูรณาการ การพัฒนาทีผ่่านมาขาดการบูรณา
การแบบองค์รวม ทั งความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนา  รวมทั งกลุ่มจงัหวัดในแต่ละพื นที่ เนื่องจากในแต่ละพื นที่ค้านึงถึงผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก พื นที่
ที่มีการพัฒนามากกว่าย่อมจะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศในสัดส่วนที่สูงกว่าพื นที่ชนบท น ้าเป็น
ตัวอย่างที่ส้าคัญที่แสดงให้เห็นว่า การใช้ประโยชน์จากน ้าตกอยู่กับกลุ่มผู้ใช้บางส่วน (ส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, ๒๕๔๐) ท้าให้การพัฒนาโดยองค์รวมขาดความเช่ือมโยงและไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

๔) ปัญหาด้านฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรน ้า ได้แก่ ข้อมูลที่มี
อยู่กระจัดกระจายในหลายหน่วยงาน และหลายครั งมีการขัดแย้งของข้อมูล ข้อมูลมีความหลากหลาย และยัง
ไม่มีการจัดกลุ่มข้อมูลอย่างเป็นระบบและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ท้าให้ยากต่อการน้าไปใช้ การขาดความ
เช่ือมโยง เช่ือมต่อของข้อมูลที่สมบูรณ์และทันสมัย การขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ การขาดศูนย์ระบบ
ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน ้าของประเทศ  

๕) กระบวนการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงานแต่
ขาดการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เช่น การจัดสรรน ้า การจัดหาน ้าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง การแก้ปัญหา
อุทกภัยและการแก้ไขปัญหาน ้าเสียที่มีประสิทธิภาพ การสร้างสิ่งกีดขวางการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
เกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าที่ผ่านมา ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รายงานว่า ในการพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้าขนาดใหญ่มีน้อย  ประสิทธิภาพการกักเก็บ
น ้าของแหล่งน ้าธรรมชาติและที่จดัสรา้งไว้ลดลง และมีคุณภาพน ้าเสื่อมโทรม ส่วนการใช้ประโยชน์จากน ้าใต้ดิน
ยังไม่เหมาะสม จึงมีผลท้าให้เกิดภาวการณ์ขาดแคลนน ้า ความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น ้าในภาคเกษตรกรรม 



๑๓ 
อุตสาหกรรม การบริการ และการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน รวมทั งเพื่อการผลักดันน ้าเค็ม มีแนวโน้มรุนแรง
ขึ นตามอัตราความต้องการใช้น ้าที่เพิ่มขึ นอย่างรวดเร็ว ความไม่สม่้าเสมอของปริมาณน ้าในแต่ละช่วงของปี  ท้า
ให้เกิดปัญหาน ้าท่วมและวิกฤติภัยแล้ง  

๖) ผู้ใช้น ้าในกิจกรรมต่างๆ ยังขาดจิตส้านึกในการใช้น ้าอย่างประหยัด ขาดวินัยของผู้ใช้
น ้าอย่างถูกต้อง รวมทั งไม่รู้วิธีการอนุรักษ์น ้าที่ถูกวิธีและมีประสทิธิภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุส้าคัญด้านหนึ่งที่ท้าให้น ้า
มีปริมาณไม่พอใช้เช่นกัน 

๗) ขาดการศึกษาวิจัยที่ครอบคลุม ประเด็นปัญหาและความจ้าเป็นในเชิงพื นที่ บุคคล
เป้าหมายทุกภาคส่วนและการมองอนาคตในระยะยาว 

๘) ปัญหาด้านการขาดงบประมาณและแผนงบประมาณในการด้าเนินงาน ในการจัดท้า
งบประมาณของประเทศเป็นไปในลักษณะของการจัดสรรงบประมาณรายกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นการ
พิจารณางบประมาณโดยยึดพื นฐานจากงบประมาณเดิมที่แต่ละหน่วยงานเคยได้รับในปีที่ผ่านมาและตามที่
หน่วยงานเสนอขอโดยขาดการพิจารณาด้วยปัญหาในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรน ้า  
ซึ่งมีหน่วยงานด้าเนินการอยู่เป็นจ้านวนมากในหลายกระทรวง ท้าให้การปฏิบัติงานเป็นไปในลักษณะต่างคน
ต่างท้าตามภารกิจและงบประมาณที่ได้รับมา จึงขาดการประสานงานหรือไม่ประสานแผนปฏิบัติการอย่าง
จริงจัง ท้าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์ในแต่ละพื นที่ หรือปัญหาบางอย่างไม่ได้รับความสนใจ
แก้ไขอย่างจริงจัง เพราะงบประมาณที่จัดสรรการกระจายมากและแก้ไขปัญหาไม่มีประสิทธิภาพ 

 ๖. ปัญหำกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน  ำ  
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้าเป็นเครื่องมือในการรับประกันสิทธิขั นพื นฐานของ
ประชาชนและป้องกันความขัดแย้งในการเข้าถึงทรัพยากรน ้าและใช้ประโยชน์ในการเป็นน ้าด่ืมน ้าใช้ และน ้าที่ใช้
เป็นปัจจัยในการประกอบอาชีพ รวมทั งการควบคุมการใช้น ้า การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า การใช้น ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณค่าและยั่งยืน โปร่งใส ทั่วถึง และเป็นธรรม หมายรวมถึง การพัฒนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่ง
น ้า การป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วม มลพิษทางน ้าและการขาดแคลนน ้า การตั งกองทุนทรัพยากรน ้า การกระจาย
อ้านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 ในด้านกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้าของประเทศไทยเป็นเหตุให้การจัดการ
ทรัพยากรน ้าไม่บรรลุความส้าเร็จตามเป้าหมายเท่าที่ควร มีปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย สามารถสรุปได้ดังนี  
 ๑) ประเด็นส ำคัญของกฎหมำยท่ีมีอยู่ไม่ครอบคลุมและกำรเกิดช่องว่ำงให้มีกำรจัดกำรน  ำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าในปัจจุบนัมีหลายฉบับ และประเด็นส้าคัญที่มีอยู่ในหลาย
ฉบับนั นยังไม่ครอบคลุมให้การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
 (๑) สิทธิในการใช้น ้า น ้าที่อยู่ในแม่น ้าล้าคลองทั่วไปนั นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ประเภทหนึ่งเพราะน ้าที่อยู่ในทางน ้าย่อมมีไว้ส้าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ผลทางกฎหมายที่ตามมาก็คือ ทุกคนมี
สิทธ์ิใช้น ้าในแม่น ้าล้าคลองทั่วไป ไม่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าเป็นผู้ใช้น ้าภาคเอกชน หน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐไม่มีอ้านาจในการสั่งห้ามมิให้ประชาชนใช้น ้าจากทางน ้า เพราะทุกคนมีสิทธ์ิในการใช้น ้าเท่าเทียมกัน 
 (๒)  มลพิษทางน ้า ปัญหามลพิษทางน ้ามิได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพียงหน่วยงานเดียว มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทาง
ปฏิบัตินั นเมื่อปัญหาใดอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน มีแนวโน้มว่าปัญหานั นมิได้รับการแก้ไขอย่าง
ทันการณ์และเหมาะสม เพราะคิดว่าหน่วยงานของตนเองมิใช่ผู้รับผิดชอบหลัก 
 (๓) องค์กร ในอดีตก่อนการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี ๒๕๔๕ มีหน่วยงานระดับชาติ
หลายหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า แต่ใน
ปัจจุบันลดลงในส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้าจะมีเฉพาะในส่วนขององค์กรเพื่อการบริหาร



๑๔ 
จัดการ ได้แก่ คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ คณะกรรมการลุ่มน ้า คณะกรรมการลุ่มน ้าย่อย โดยได้
ก้าหนดเรื่องขององค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่ไว้ชัดเจน 
 (๔) การป้องกันน ้าท่วม โดยปกติการป้องกันน ้าท่วมที่ผ่านมาได้ด้าเนินการโดย
หน่วยงานทั งส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน โดยอาศัยมาตรการตามที่แต่ละหน่วยงานเห็นสมควร เช่น การสร้างคัน
กั นน ้าเข้าสู่พื นที่ การขุดขยายคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า แต่สิ่งที่เป็นปัญหา คือ การประสานงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับป้องกันน ้าท่วม เนื่องจากไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดรับผิดชอบ
ปัญหานี โดยตรง ดังนั นจึงควรจะมีการมอบหมายให้หน่วยงาน เช่น กรมชลประทาน หรือกรมทรัพยากรน ้ามี
หน้าที่รับผิดชอบและเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน 
 (๕) การพัฒนาอนุรักษ์แหล่งน ้า มีกฎหมายหลายฉบับและอยู่ในความรับผิดชอบของ
หลายหน่วยงาน แม้ว่าได้มีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน ้า แต่มิได้หมายความว่า 
การพัฒนาแหล่งน ้าจะด้าเนินการไปอย่างเหมาะสม และแหล่งน ้าได้รับการคุ้มครองอย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพเสมอไป 
 ๒) ควำมหลำกหลำยของกฎหมำย และขำดควำมเป็นเอกภำพ การขาดกฎหมายแม่บท
หรือพระราชบัญญตัิทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  การขาดความครอบคลุมของกฎหมาย ถึงแม้ว่าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ทรัพยากรน ้ามีแฝงอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ และปัจจุบันได้ใช้ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า ปี ๒๕๕๐ แต่มีเนื อหาสาระยังไม่ครอบคลุมเบ็ดเสร็จท้าให้การบังคับใช้ยังไม่
ครอบคลุมทุกกรณี  ความซ ้าซ้อนของกฎหมายส่วนใหญ่เป็นความซ ้าซ้อนกันในการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับบทลงโทษ ปัญหาความล้าสมัยและมีช่องว่างของกฎหมายเกี่ยวข้องกับน ้าที่บังคับใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน บางฉบับได้ประกาศใช้มาเป็นเวลานาน โดยมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื อหาของกฎหมายให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันแต่อย่างใด จึงก่อให้เกิดปัญหาในการใช้บังคับ 
 ๓) กำรขำดควำมเป็นเอกภำพ สภาพของกฎหมายในปัจจุบันยังขาดความเป็นเอกภาพ 
เนื่องจากกฎหมายที่บังคับใช้ในเรื่องเดียวกันมีจ้านวนมาก แต่กฎหมายแต่ละฉบับมีการบังคับใช้ไม่ครอบคลุมใน
ทุกกรณี ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดความสับสนในการใช้กฎหมายแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติตามมาอีก
ด้วย เพราะว่าผู้บังคับใช้มักเกิดความสับสน และไม่แน่ใจว่าสมควรจะใช้กฎหมายฉบับใดเหมาะสมที่จะบังคับใช้แก่
กรณีต่างๆ ที่เกิดขึ น เมื่อเกิดปัญหาขึ นแล้วต้องเสียเวลาในการวินิจฉัยและตีความ  จึงขาดความคล่องตัวในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น 
 แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายด้านทรัพยากรแหล่งน ้าอยู่บ้างแล้ว แต่ทั งนี ยังขาดนโยบายการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพียงพอที่จะน้าไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากการจัดท้านโยบาย
และแผนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าที่ผ่านมาจ้ากัดอยู่ในวงแคบ โดยที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดท้าน้อย ยิ่งไปกว่านั นยังไม่มีแผนแม่บทที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ยึดถือ
ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๔) ควำมไม่สำมำรถในกำรใช้กฎหมำยพระรำชบัญญัติและข้อก ำหนดต่ำงๆ ความไม่
สามารถบังคับใช้กฎหมาย ข้อก้าหนด มาตรการ และนโยบายการพัฒนาพื นที่ตามที่ผังเมืองก้าหนดไว้ได้อย่าง
จริงจังและไม่มีประสิทธิภาพ ผังเมืองที่วางไว้ไม่ค่อยมีความเหมาะสม ปฏิบัติแล้วเกิดความขัดแย้งประกอบกับ
การบังคับใช้ผังเมืองไม่ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท้าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นได้
อย่างทันเหตุการณ์  รวมทั งกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 ๕) ขำดกำรจัดระเบียบและกำรก ำหนดเขตกำรใช้ท่ีดินประเภทต่ำงๆ (Zoning) ที่ชัดเจน
เพื่อก้าหนดกรอบการเจริญเติบโตที่เหมาะสม ทั งพื นที่อยู่อาศัย พื นที่เกษตรกรรม พื นที่อุตสาหกรรม พื นที่
อนุรักษ์ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาน ้าท่วม ปัญหาสภาวะ
แวดล้อมเสื่อมโทรม และปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่น 



๑๕ 
 ๗. ปัญหำด้ำนฐำนข้อมูลและองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำทรัพยำกรน  ำ ระบบฐานข้อมูล
ถือเป็นปัจจัยส้าคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาในการลงทุนและการจัดสรรงบประมาณ รวมไปถึงการวาง
แนวนโยบายของการพัฒนาทรัพยากรน ้า  
 ๑) ข้อมูลที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายในหลากหลายหน่วยงานและในหลายเรื่องที่ข้อมูลมี
ความขัดแย้งกัน ไม่น่าเช่ือถือ 
 ๒) ข้อมูลมีความหลากหลาย และยังไม่มีการจัดกลุ่มข้อมูลอย่างเป็นระบบและอยู่ใน
มาตรฐานเดียวกัน ท้าให้ยากต่อการน้าไปใช้ 
 ๓) การขาดความเช่ือมโยง เช่ือมต่อ ของข้อมลูทีส่มบูรณ์และทนัสมัย 
 ๔) การขาดบุคลากรทีม่ีความเช่ียวชาญ 
 ๕) การขาดศูนย์ระบบข้อมลูและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน ้าของประเทศ 

 ๖) การขาดระบบการด้าเนินงานด้านการวิจัย สังเคราะห์ข้อมูล ประมวล และน้าผลการวิจยั
ไปใช้ประโยชน์ 

 

 ๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนกำรจัดกำรน  ำ
ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

กำรก ำหนดต ำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของกำรวิจัย (Strategic Positioning) 
 
 

 ๑. ศึกษาความเป็นไปได้  การอนุรักษ์
ธรรมชาติมากขึ น 
๒. ปริมาณน ้ามีมาก 
๓. ความอุดมสมบรูณ์ของป่าไม้ยังมีอยู่ 
๔. ความก้าวล ้าทันสมัย Software ใน
การน้ามาใช้ 
๕.องค์ความรู้มีมากมาย ที่สามารถ
น้ามาประยุกต์ใช้ 

 

๑. การขาดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน (ระบบราชการ) 
๒. ความครอบคลุมภายในประเทศ  
๓. ขาดแรงกระตุ้นเน่ืองจากปัญหา
ยังไม่รุนแรงมาก 
๔. ความล้าหลังของกฎหมายที่มี
ผลบงัคับใช้รวมทั งบทลงโทษผูท้้า
ความผดิ 
๕. ขาดการบูรณาการระหวา่ง
หน่วยงาน 

๑. บริหารจดัการทรัพยากรน ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพทั่วถึง เป็นธรรมและ
ยั่งยืน 
๒. พัฒนาแหลง่น ้าตามศักยภาพให้มี
ความสมดุล 
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าอย่างบูรณาการ
ป้องกันและบรรเทาภัยที่เกิดจากน ้า 

๑. หน่วยงานที่เก่ียวข้องมากมาย มี
ถึง ๕๗ หน่วยงาน 
๒. ได้รับความสนใจอย่างมาก
รวมถึงการเอาใจใส่จากทุกฝ่าย 
๓. สามารถแก้ปัญหาเบื องต้นได้โดย
ไม่ต้องวางแผนในระยะยาว 
๔. การรับเทคโนโลยีจากส่วนต่างๆ 
มาแก้ปัญหา 
๕. ยงัคงมีทรัพยากรอยู่มาก 
๖ . ทุกหน่วยงานให้ความส้าคัญ
อย่ า ง ม ากสั ง เก ต จ ากจ้ าน ว น
งบประมาณท่ีมากขึ น 

 ๑. การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วของ
สภาพอากาศ และสภาวะโลกร้อน 
๒. ทรัพยากรป่าไม้ลดลงมาก 

 
 
 

  อุปสรรค 

 

โอกำส 

จุด
อ่อ

น 

จุด
แข

็ง 



๑๖ 
๑.๕ นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรจัดกำรน  ำ

ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
 การจัดท้านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตระหนัก

ถึงความส้าคัญของการบูรณาการด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหลัก เพื่อการน้าไปใช้ให้เกิดผลทั งการแก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน ้า และส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถือเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่ส้าคัญ วช. จึงได้น้า
เนื อหาส้าคัญของพัฒนาการจัดการน ้าที่เช่ือมโยงสู่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมทั งการบริหารจัดการการเรียนรู้สู่
ระบบชุมชนท้องถ่ิน โดยใช้ในการก้าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน ้า เพื่อใช้สนับสนุน
และแก้ปัญหาเรื่องน ้ามาประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
ฯลฯ ส้าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน ้า ซึ่งได้ยึดเนื อหาของแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส้าคัญเพื่อความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่เป็นปัจจุบัน คือ 
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล 
ปี ๒๕๕๔ และนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยที่ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน
การจัดการน ้า จะสอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ประเด็นหลักที่ ๒๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน ้า  ในแนวทางการ
ด้าเนินการที่ ๒๑.๑ การปลูกป่า ๒๑.๒ การลงทุนด้านการบริหารจัดการน ้า และ ๒๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความสอดคล้องในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ปี 
๒๕๕๔ คือนโยบายเร่งด่วน ในนโยบายเฉพาะด้าน ข้อ ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ
และเร่งรัดขยายเขตพื นที่ชลประทาน โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการน ้าในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม นโยบายเฉพาะด้าน ข้อ ๖.๔ จัดระบบบริหาร
งานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการวิจัยระหว่างหน่วยงานและ
สถาบันวิจัยที่สังกัดภาคส่วนต่างๆ ในประเทศ รวมทั งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความซ ้าซ้อนและทวีศักยภาพ 
จัดท้าแผนวิจัยแม่บทเพื่อมุ่งเป้าหมายของการวิจัยให้ชัดเจน เน้นให้เกิดการวิจัยที่ครบวงจรตั งแต่การวิจัย
พื นฐานไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์โดยมุ่งให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าในระดับสูงสุด  นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม นโยบายเฉพาะด้าน ข้อ ๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า นโยบาย ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ และ 
ข้อ ๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ  
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖/๒๕๕๗ คือ 
งบประมาณยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี  ๒๕๕๕ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๓.๒ การแก้ไขปัญหาน ้าแล้ง น ้าท่วม และการจัดการน ้า
อย่างเป็นระบบ  และ ข้อ ๓.๓ การป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕.๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ ข้อ ๕.๓ แผนงานจัดการทรัพยากรน ้า และ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕.๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ ๕.๓ การอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 



๑๗ 
 นอกจากเนื อหาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน ้า จะมีความสอดคล้อง
กับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส้าคัญในข้างต้นแล้ว ยังมีความเช่ือมโยงกับนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั งนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ที่ด้าเนินการโดย วช. แล้ว ส้าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติรายประเด็นนี  สืบเนื่องมาจากเป็นกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ ซึ่งประกอบด้วย ๑๓ เรื่อง คือ ๑) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง  ๒) ความมั่นคงของรัฐและการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ๓) การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ๔) การจัดการทรัพยากรน ้า ๕) ภาวะ
โลกร้อนและพลังงานทางเลือก ๖) เกษตรเพื่อความยั่งยืน ๗) การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และ
การฟื้นฟูสุขภาพ ๘) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ๙) เทคโนโลยี
ใหม่และเทคโนโลยีที ่ส้าคัญเพื่ออุตสาหกรรม ๑๐) การบริหารจัดการการท่องเที ่ยว ๑๑) สังคมผู้สูงอายุ 
๑๒) ระบบโลจิสติกส์ และ ๑๓) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ จะพบว่าเรื่องการจัดการน ้า เป็นส่วนส้าคัญส่วน
หนึ่งที่อยู่ในยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น และ วช . ก็ได้น้ากลุ่มเรื่องดังกล่าวนี พัฒนาขึ นมาเป็น
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ส้าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน ้า ก็เป็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นที่พัฒนามาจากกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นดังกล่าวข้างต้น  
 จากการด้าเนินการดังกล่าวจะพบว่า เพื่อท้าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการน ้าให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างสงูสดุ วช. จึงได้จัดท้ายุทธศาสตร์ส้าหรบัการวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการ
น ้า ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส้าคัญ และให้เช่ือมโยงกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน ยิ่งกว่านั น ยังได้จัดท้าให้เช่ือมโยงกับการวิจัยในด้านต่างๆ ที่มีความส้าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศในปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต 
 
๒. วิสัยทัศน์กำรวิจัย  

บริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการ โดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าง
ยั่งยืนด้วยงานวิจัย 
 
๓. พันธกิจกำรวิจัย   

๓.๑ บริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน 
๓.๒ พัฒนาแหล่งน ้าตามศักยภาพให้มีความสมดุล 
๓.๓ ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบรหิารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างบูรณาการ 
๓.๔ ป้องกันและบรรเทาภัยทีเ่กิดจากน ้า 

 
๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ การวิจัยพื นฐานและต้นน ้า 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ การวิจัยในการแก้ไขปญัหาขาดแคลนน ้า 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ การวิจัยการแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ การวิจัยการแก้ไขปญัหาจากน ้า 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ การวิจัยการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า 

 
 
 



๑๘ 

๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์  
ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ การวิจัยพื นฐานและต้นน ้า 
เป้าประสงค์ :  องค์ความรู้จากด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้า เพิ่มขึ นร้อยละ ๓๐ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ การวิจัยในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน ้า 
เป้าประสงค์ :   ลดปัญหาการขาดแคลนน ้าได้ร้อยละ ๓๐ และสามารถใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพใน

ทุกภาคส่วน 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ การวิจัยการแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
เป้าประสงค์ : ลดปัญหาที่เกิดจากอุทกภัย ได้ร้อยละ ๔๐ และเมื่อเกิดปัญหาอุทกภัยสามารถ

แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ การวิจัยการแก้ไขปัญหาจากน ้า 
เป้าประสงค์ : ลดปัญหาน ้าเน่าเสียได้ร้อยละ ๔๐ จากทุกแหล่ง 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ การวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างกลไกในการด้าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการอุทกภัยและ

ภัยแล้งทั งในระดับประเทศ ระดับลุ่มแม่น ้าและระดับพื นที่ให้เป็นเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพ 
 
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี วัดและเป้ำหมำย 

๖.๑  ผลผลิต   
 ๑) เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด้านการจัดการน ้า ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

การศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 ๒) เชิงคุณภาพ คือ สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยด้านการจัดการน ้า ในภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน  
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 มีองค์ความรู้ด้านการจัดการน ้า ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่ม

มากขึ น 
๖.๓ ตัวชี วัด 
 ภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา น้าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้กับ

ส่วนรวม 
๖.๔  เป้ำหมำย 
       มีระบบการการจัดการน ้าของประเทศที่ยั่งยืน 

 
๗. หน่วยงำนหลักและเครือข่ำยที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 

๗.๑  หน่วยงำนหลัก 
 ๑) ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 ๒) ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๓) ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ๔) ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ๕) ส้านักงานนโยบายและบริหารจัดการน ้าและอุทกภัยแห่งชาติ 
 ๖) ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 



๑๙ 
๗.๒  หน่วยงำนเครือข่ำยท่ีส ำคัญ 
 สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน องค์กรส่วนท้องถ่ิน 

 
๘. กลยุทธ์แผนงำนวิจัยหลักและกรอบเวลำ 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ กำรวิจัยพื นฐำนและต้นน  ำ กรอบเวลำ ช่วง ๑ ปีแรก 
  แผนงานวิจัย ๑ ชลศาสตร์ (วิจัยศาสตร์ทางด้านการไหลของน ้า การระบายน ้า ควบคุมน ้า 
วัดความเร็วกระแสน ้า วัดปริมาณน ้า คุณสมบัติการไหลของน ้า เป็นต้น) 
 แผนงานวิจัย ๒ อุทกวิทยา (วิจัยทางด้านการเกิด เคลื่อนที่ หมุนเวียนและแผ่กระจายของน ้า
บนผิวดินและใต้ดิน การเกิดน ้าท่า การซึมของน ้าลงดิน ชั นหินอุ้มน ้า รวมถึงคุณสมบัติน ้าทางฟสสิกส์และเคมี) 
 แผนงานวิจัย ๓ อุตุนิยมวิทยา (วิจัยด้านพยากรณ์อากาศ กระบวนการของสภาพอากาศ 
ปริมาณน ้าฝน เป็นต้น) 
 แผนงานวิจัย ๔ น ้าใต้ดิน (วิจัยด้านน ้าในชั นดินต่างๆ ) 
 แผนงานวิจัย ๕ เทคโนโลยีใหม่/เครื่องมือ (อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ตอบสนองกับความต้องการใช้ได้ทุกด้าน) 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ กำรวิจัยในกำรแก้ไขปัญหำขำดแคลนน  ำ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๑-๒  
 แผนงานวิจัย ๑ พัฒนาพื นทีป่่าแหล่งน ้าต้นทุน  
 แผนงานวิจัย ๒ พัฒนาแหล่งเก็บน ้าเพิ่ม 
 แผนงานวิจัย ๓  ปรับปรงุและพัฒนาระบบกระจายน ้าให้กบัพื นที่ที่ยงัขาดแคลน 
 แผนงานวิจัย ๔  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าเพื่ออุปโภคและบริโภค   
 แผนงานวิจัย ๕  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 
 แผนงานวิจัย ๖  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าเพื่ออุตสาหกรรม 
 แผนงานวิจัย ๗  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าเพื่อการคมนาคมทางน ้า 
 แผนงานวิจัย ๘  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา 
 แผนงานวิจัย ๙  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าเพื่อสิง่แวดล้อมและภูมิทัศน์  
 แผนงานวิจัย ๑๐ เพิ่มประสทิธิภาพการใช้น ้าเพื่อพิธีกรรม ประเพณี และความเช่ือ 
 แผนงานวิจัย ๑๑ พัฒนาระบบการน้าน ้ากลบัมาใช้ใหมห่ลายครั ง 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ กำรวิจัยกำรแก้ไขปัญหำอุทกภัย กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๓ 
 แผนงานวิจัย ๑ ป้องกันและฟื้นฟสูภาพพื นที่ต้นน ้าให้คงสภาพนิเวศสมบูรณ์ 
 แผนงานวิจัย ๒ พัฒนา ปรบัปรุงแหลง่เกบ็กักน ้า ระบบระบายน ้า และผันน ้า 
 แผนงานวิจัย ๓  พัฒนาพื นทีร่ับน ้าท่วม (แก้มลิง) เพื่อป้องกันน ้าท่วมพื นที่เศรษฐกิจหลกั 
 แผนงานวิจัย ๔  การป้องกันและจัดการพื นที่ที่ถูกน ้ากัดเซาะ 
 แผนงานวิจัย ๕  ปรับปรงุรปูแบบการเกษตรและใช้พื นทีเ่กษตรรับน ้านอง 
 แผนงานวิจัย ๖  การพัฒนาเครื่องมือ ตรวจวัดและเตอืนภัยน ้าท่วมและดินถล่ม 
 แผนงานวิจัย ๗  พัฒนาวิธีการบริหารความเสี่ยง ภัยจากน ้าท่วม 
 แผนงานวิจัย ๘ การจัดการทรัพยากรน ้าระดับลุ่มน ้าแบบบรูณาการ และการผนัน ้าข้ามลุ่มน ้า 
 แผนงานวิจัย ๙ การพัฒนาใช้เทคโนโลยีเครือ่งมอืที่เหมาะสมในการช่วยแก้หรือลดปัญหา           
 แผนงานวิจัย ๑๐ พัฒนาวิธีการป้องกันความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และความปลอดภัย 
 
 



๒๐ 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ กำรวิจัยกำรแก้ไขปัญหำจำกน  ำ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๓-๔ 

 แผนงานวิจัย ๑ การฟื้นฟูคุณภาพน ้าในพื นทีลุ่่มน ้าวิกฤติและเรง่ด่วน ประกอบด้วย 
 (๑) การจัดการน ้าเสียชุมชน 
 (๒) การจัดการน ้าเสียการเกษตร 
 (๓) การจัดการน ้าเสียอุตสาหกรรม 
 (๔) การควบคุมการรุกตัวของความเค็ม 
 แผนงานวิจัย ๒ การก้ากับและควบคุมการระบายของเสียและน ้าเสียจากแหล่งก้าเนิดโดย

การบังคับใช้กฎหมาย   
 แผนงานวิจัย ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชน 

เป็นการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการ
จัดการน ้าเสียชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

 แผนงานวิจัย ๔ การกัดเซาะชายฝั่งและการสร้างแนวป้องกัน   

ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ กำรวิจัยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๓-๔   
 แผนงานวิจัย ๑  การศึกษาโครงสร้างองค์กร 
  แผนงานวิจัย ๒ การสร้างเครือข่าย 
  แผนงานวิจัย ๓ ส่งเสริมการมสี่วนร่วม 
  แผนงานวิจัย ๔ เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรในการบรหิารจัดการ 
  แผนงานวิจัย ๕ การพัฒนาเครื่องมือในการบรหิารจัดการ เช่น ระบบพยากรณ์เตือนภัย 
 
๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

๙.๑  องค์ความรู้ที่จะศึกษาวิจัยและแหล่งข้อมูลที่ได้ต้องครบถ้วน สมบูรณ์ 
๙.๒  การได้ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทรัพยากรน ้าอย่างจริงจังทุกภาคส่วน บูรณา

การความคิดเรื่องทรัพยากรน ้า 
๙.๓  ระบบโครงสร้างในการรองรับการท้างานที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและมีความยึดหยุ่น  
๙.๔  ความเอาใจใส่อย่างจริงจังในเรื่องบทลงโทษ หากมีความผิดจริง รวมถึงการเพิ่มให้สมกับความเป็น

จริง ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย 
๙.๕  บูรณาการงบประมาณที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้า จากทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด  
 
๑๐. แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ก้าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาวเพื่อให้แผนการ

วิจัยด้านต่างๆ มีความเช่ือมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีป ระสิทธิผล  มีการ
ก้าหนดหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนด้าเนินงาน รวมทั งช่วงเวลาการทบทวนและปรับ
ยุทธศาสตร์การวิจัยระยะต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้ อัน
จะท้าให้ยุทธศาสตร์การวิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจดัการน ้า จะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและองค์กรจ้านวน

มากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั นมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดตั งเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน (Inter-



๒๑ 
Sector Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์  พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social 
Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ในการด้าเนินการการพัฒนาสังคม
ออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอ้านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอข้อมูลการวิจัย
ระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ประกอบด้วย ความพร้อมด้านบุคลากร ด้าน

ระบบงาน และความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส้าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการ
วิจัยต้องมีความรู้และมีจ้านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื อให้
นักวิจัยสามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจาย
และไม่ทันสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ้าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศการวิจัยทีเ่ปสดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลดังกล่าวในขอบเขตที่ก้าหนด มีการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั ง
ภายในและภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด้าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
จะน้าไปพัฒนารูปแบบด้านการจัดการน ้า ต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กร

ต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท้าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการน ้า ตั งแต่ขั นตอนการเริ่มต้นการท้าวิจัย 
โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท้าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะผลการวิ จัย 
นอกจากนี การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั งในประเทศและระดับสากล  

 
๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

มีการติดตามการประเมินผลของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน ้า ด้วยการบริหาร
จัดการระบบวิจัย เพราะสามารถเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลนโยบายอย่างเป็นระยะและต่อเนื่อง เพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อติดขัดได้อย่างทันท่วงที รวมทั งกลไกดังกล่าวจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างคุณภาพของ
งานและความคล่องตัวในการด้าเนินงานวิจัยด้วย 
 



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนพลังงำนทดแทน 

 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพลังงานทดแทน ก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัย ไว้ว่า “ความ
มั่นคงทางพลังงานของไทย สู่การพึ่งพาตนเอง และสามารถพัฒนาพลังงานใหม่ ลดการน าเข้าเพื่อน าพาประเทศ
สู่การเป็นผู้น าด้านพลังงานสะอาด (Green Energy) ในภูมิภาคอาเซียน” มีพันธกิจการวิจัย ๖ ข้อ 
ประกอบด้วย ๑) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานเพื่อตอบสนองผู้ใช้มากขึ้น ๒) สนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถในการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน  ๓) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
พลังงานให้มีการใช้ประโยชน์จากกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศภายใต้ข้อตกลง
ระหว่างประเทศ ๔) สนับสนุนการพัฒนาก าลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้มีพื้นฐานความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพลังงาน ๕) สนับสนุนกระบวนการสร้างความร่วมมือด้าน
พลังงานในภูมิภาคอาเซียน โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
และ ๖) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อสุขภาพ และ
การเกษตร   

มียุทธศาสตร์การวิจัย ๙ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ประกอบด้วย ๑) การเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาพลังงานชนิดใหม่มีเป้าประสงค์ คือ พัฒนาวัสดุประหยัด
พลังงาน อาคารประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ๒) เทคโนโลยีการบูรณาการพลังงานชนบท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
มีเป้าประสงค์ คือ การน าวัสดุเหลือทิ้ง ตลอดจนน้ าเสียจากภาคเกษตรกรรมในการผลิตไฟฟ้าชุมชน รวมถึงการ
พัฒนาเตาเผาขยะชุมชน การน าระบบผลิตพลังงานชีวมวลที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรที่สามารถ
เคลื่ อนย้ายได้ ในระดับ ชุมชน การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจากการใช้พลั งงานสะอาดต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพที่ส่งผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านพลังงาน
ต่อชุมชน และการท าแบบจ าลองการใช้และการจัดหาพลังงานของประเทศเพื่อเป็นแนวทางการก าหนด
ยุทธศาสตร์ในระยะยาว ๓) การผลิตและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนมีเป้าประสงค์คือ มุ่งเน้นการศึกษาการ
พัฒนาสายพันธ์ุและการเพาะเลี้ยงพืชเพื่อผลิตเป็นพลังงานเช้ือเพลิงให้ได้ผลผลิตที่มากข้ึน รวมถึงการสกัด
น้ ามันจากพืชอื่นๆ เป็นพลังงานเช้ือเพลิง และพัฒนากระบวนการที่เหมาะสมในการน าชีวมวลแต่ละชนิดไป
พัฒนาเป็นพลังงาน ๔) เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุขในภาวะโลกร้อน  มีเป้าประสงค์ คือ 
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่รองรับกับสภาวะโลกรอ้น ๕) เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าก าลงั ระบบสาย
ส่ง และการเก็บสะสมพลังงาน มีเป้าประสงค์ คือ พัฒนาการผลิตระบบเซลล์ไฟฟ้าที่เหมาะสม ศึกษาทางเลือก
การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย การเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพ
สูง และมีความปลอดภัยในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การวิจัยเชิงนโยบายด้านมาตรการส่งเสริมส่วนเพิ่มราคา
ไฟฟ้าจากเอกชน  ๖) การแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ เพื่อทดแทนการใช้พลังงานนิวเคลียร์มีเป้าประสงค์ คือ 
การศึกษาและสนับสนุนการเผยแพร่ความรูด้้านพลังงานนิวเคลียรผ์า่นกลุ่มสังคมเศรษฐกิจสมัพนัธ์และกลุม่สตรี
แม่บ้าน การใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการลงทุนของพลังงาน
นิวเคลียร์ และมาตรการความปลอดภัยในการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์   ๗) ตัวแบบ 
(Model) และต้นแบบ (Prototype) ความมั่นคงทางด้าน อาหาร ทรัพยากร และพลังงาน ที่มีผลกับ
สิ่งแวดล้อมมีเป้าประสงค์คือ เพื่อศึกษาตัวแบบ และต้นแบบ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และ
ทรัพยากรที่ใช้ไป การก าหนดพื้นที่การใช้ที่ดิน (Zoning) และวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life-Cycle Assessment : 
LCA) ๘) เทคโนโลยีเช้ือเพลิงขนส่งทางเลือกมีเป้าประสงค์ คือ มุ่งเน้นการใช้พลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพในภาค



๒ 

ขนส่งเพื่อใช้ในการจัดท านโยบาย หาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซลอย่างมีประสิทธิภาพ การน าวัสดุเหลือ
ทิ้งมาเพิ่มมูลค่าในการผลิตพลังงานเช้ือเพลิง การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพจากเซลลูโลส และการศึกษาหาแหล่ง
พลังงานชีวมวลอื่นๆ ที่ไม่ใช่พืชอาหารในการเพิ่มศักยภาพพืชผลิตพลงังานที่ไม่ใช่พืชอาหาร และ ๙) เทคโนโลยี
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีเป้าประสงค์ คือ ศึกษาและสนับสนุนการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าส าคัญ 
โดยการพัฒนาให้มีระบบการจัดการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ า ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ และสนับสนุนการ
อนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าส าคัญ โดยการพัฒนาให้มีระบบทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการขนส่งที่ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก  รวมทั้งสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีสะอาด และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ มาใช้ในกระบวนการผลิต และการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ECO 
Design) รวมถึงลดการใช้บรรจภัุณฑ์ การส่งเสรมิการวิจัยที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหลง่ปล่อยก๊าซที่
ส าคัญ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และภาคการขนส่ง เป็นต้น 

ก าหนดผลผลิตและผลลพัธ์ ตัวช้ีวัดและเป้าหมายไว้ดังนี้ คือ ผลผลิตประกอบด้วยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ส าหรับเชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยรายประเด็นด้านพลังงานทดแทน ในภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ส่วนเชิงคุณภาพ คือ สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยด้านพลังงานทดแทน ในภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ส าหรับผลลัพธ์ คือ มีองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากข้ึน ส่วนตัวช้ีวัด คือ ภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา น า
ผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้กับส่วนรวม และเป้าหมายต้องการให้มีระบบการบริหารจัดการด้านพลังงาน
ทดแทนของประเทศที่ยั่งยืน 

นอกจากนี้ยังก าหนดหน่วยงานหลักและเครือข่ายที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยดังนี้ หน่วยงานหลัก 
คือส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงพลังงาน ส านักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ส าหรับหน่วยงานเครือข่ายที่ส าคัญคือสถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน องค์กรส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนพลังงำนทดแทน 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 ๑.๑  ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนพลังงำนทดแทน 
 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) มุ่งเน้นให้เป็น
แนวทางในการด าเนินการวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ และใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบ
ข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจ าปีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคล้องกับ
สถานการณ์ของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค รวมทั้ง
ความต้องการของพื้นที่ และสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) นอกจากนี้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ เน้นการบูรณาการด้าน
การวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ส าหรับการวิจัย
ทางด้านพลังงานทดแทนถือเปน็ปัญหาส าคัญของประเทศ วช. พิจารณาถึงวิกฤติการณ์ด้านพลังงานทดแทนของ
ประเทศที่เกิดข้ึน ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงก าหนดไว้ภายใต้นโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ ในกลยุทธ์การวิจัยที่ ๕ ของยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหล่งวัตถุดิบเพื่อการผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือก
อื่น รวมทั้งการก าหนดเขตพื้นที่การผลิต (Zoning) พืชพลังงาน การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิต
พลังงานชีวภาพ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานทางเลือกอื่น การวิจัยเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงานและการประหยัดการใช้พลังงานประเภทต่างๆ แบบมีส่วนร่วม การวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทนในภาคการขนส่ง เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ และลดต้นทุนการขนส่งทุกประเภท และการวิจัยเกี่ยวกับความ
มั่นคงทางพลังงาน นอกจากนี้ยังก าหนดการวิจยัด้านภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือกไว้เป็นกลุ่มเรื่องวิจัยที่
ควรมุ่งเน้นในนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ อีกด้วย 
 จากความส าคัญด้านพลังงานทดแทนดังกล่าว จึงได้ก าหนดประเด็นพลังงานทดแทนไว้ในกลุ่ม
เรื่องเร่งด่วนด้วย และน าปัญหาดังกล่าวนี้มาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพลังงานทดแทน 
เพื่อเน้นการสร้างงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนที่ก่อให้เกิดพลังงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ และ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม งานวิจัยเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างประเทศและสนธิสัญญาต่างๆ และการสร้าง
ความตระหนักให้สังคมไดม้ีความรู้และมีจติส านึกเกี่ยวกับผลกระทบอนัเนื่องมาจากขาดแคลนพลังงาน และการ
ใช้พลังงานอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการประหยัดเงินตราต่างประเทศในการน าเข้าพลังงาน ลดการขาดแคลน
พลังงาน และลดมลพิษจากการใช้พลังงาน รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานของโลกด้วย 

๑.๒  กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นกำร
พัฒนำด้ำนพลังงำนทดแทน 

การใช้ประโยชน์จากพลังงานของประเทศไทยมี เพิ่มสูงข้ึนควบคู่ไปกับความเจริญทาง
เทคโนโลยีของประเทศ ยิ่งประเทศมีการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ าหน้ามากข้ึนเท่าไร ก็ยิ่งท าให้มีความต้องการ
พลังงานมากขึ้นไปเท่านั้น ในขณะที่แหล่งพลังงานหลักที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ พลังงานฟอสซิล เช่น น้ ามัน แก๊ส 
และถ่านหิน กลับมีจ านวนลดน้อยลงไปอย่างมากและไม่สามารถเกิดข้ึนใหม่ได้ทันความต้องการ การตระหนัก
ถึงข้อเท็จจริงข้อนี้ จึงต้องมีการศึกษาและวิจัยเพื่อหาพลังงานชนิดอื่นน ามาใช้เป็นพลังงานทดแทน พลังงาน
จากฟอสซิล พลังงานดังกล่าว ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานจากชีวมวล และ
พลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น ซึ่งพลังงานแต่ละชนิดมีเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้าและข้อจ ากัดของเทคโนโลยี  



๔ 

และความเหมาะสมในการน ามาใช้งานที่แตกต่างกัน  ท าให้ประเทศหนึ่งอาจเหมาะสมกับพลังงานทดแทนชนิด
หนึ่ง ในขณะที่อีกประเทศหนึ่งเหมาะสมกับพลังงานชนิดอื่น 

ส าหรับประเทศไทยมีภูมิประเทศตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีสภาพอากาศร้อน ได้รับ
แสงอาทิตย์อย่างพอเพียงและทั่วถึง  มีแม่น้ าไหลผ่านหลายสาย จึงท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงและเหมาะ
กับการท าเกษตรกรรม สามารถเพาะปลูกพืชได้หลายชนิด พลังงานที่ได้มาจากพืชหรือสิ่งมีชีวิต หรือที่เรียกว่า 
พลังงานชีวภาพ หรือพลังงานชีวมวล จึงนับได้ว่าเป็นพลังงานทดแทนที่ประเทศไทยมีความพร้อมมากที่สุด 
เนื่องจากมีวัตถุดิบมากเพียงพอและหลากหลาย และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้า ในขณะที่พลังงานทดแทน
ชนิดอื่นยังมีข้อจ ากัดส าหรับประเทศไทยอยู่อีกหลายประการคือ๑ 

พลังงานชีวภาพ  หรือพลังงานจากชีวมวลเป็นพลังงานที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตซึ่งประกอบด้วย
ธาตุคาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) และไนโตรเจน (N) เป็นองค์ประกอบ การย่อยสลาย จัดเรียง 
และเปลี่ยนรูปชีวมวลเหล่าน้ีสามารถกลายรูปให้เป็นสารชนิดอื่น  และเผาไหม้เป็นพลังงานได้  เทคโนโลยีใน
การเปลี่ยนรูปพลังงานจากชีวมวลมีหลายวิธี เช่น การเผาไหม้โดยตรง (Combustion) กระบวนการไพโรไลซิส 
(Pyrolysis) ก ระ บ วน ก าร  แก๊ ส ซิ ฟิ เค ช่ั น  (Gasification) ก ระ บ วน ก าร ท ร าน เอ ส เท อ ริ ฟิ เค ช่ั น 
(Transesterification) และกระบวนการหมัก (Fermentation) เป็นต้น 

กระบวนการหมัก (Fermentation) เช่น การผลิตเอทานอล นับเป็นกระบวนการที่มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สูง จนเกิดการผลิตในเชิงพาณิชย์อย่าง
แพร่หลายทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก สามารถน าเอทานอลมาใช้ทดแทนน้ ามันได้เป็นอย่างดี 
แต่การหวังพึ่งเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งหรือวัตถุดิบอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวย่อมมีความเสี่ยงสูง ท า
ให้เกิดปัญหาด้านการเกษตรปัญหาด้านวัตถุดิบ และส่งกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นในระยะยาวได้ การ
ศึกษาวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีอื่นหรือวัตถุดิบชนิดอื่นเพื่อผลิตพลังงานทดแทน จึงเป็นทางเลือกที่สามารถใช้
รองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงด้านพลังงานให้มีมากยิ่งข้ึนไป ช่วยท า
ให้การด าเนินนโยบายและแผนงานของรัฐบาล มีความยืดหยุ่น ก้าวหน้า และไม่ติดขัดหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต 

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการน าเข้าทรพัยากรทางด้านพลงังานที่สงูข้ึน โดยเฉพาะน้ ามันรวมถึง
ก๊าซธรรมชาติบางส่วน ถ่านหิน และไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย ท าให้ประเทศนั้นต้องสูญเสียเงินตรา
ต่างประเทศและมีผลต่อสถานะความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาน้ ามันมี
แนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน รวมทั้งราคามีความผันผวนที่รุนแรง เนื่องจากปัญหาการลดลงอย่างต่อเนื่องของปริมาณ
น้ ามันส ารองของโลก และสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานหลักของโลก รวมทั้ง
ปัญหาการเก็งก าไรที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน ด้วยความผันผวนของราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวข้ึนลงซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยความไร้เสถียรภาพของราคา
พลังงาน โดยเฉพาะน้ ามันจะท าให้การบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคของประเทศที่มีสัดส่วนการพึ่งพา
พลังงานจากภายนอกสูงอย่างประเทศไทยมีความยากล าบาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างต่อเนื่องและรุนแรง 

เนื่องจากประเทศไทยเปน็ประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงผลผลติเหลือใช้
ทางการเกษตรที่มีศักยภาพสูงสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ข้าว 
ข้าวโพด เป็นต้น โดยการแปรรูป กากอ้อย ใยและกะลาปาล์ม แกลบ และซังข้าวโพด เป็นเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้า

                                            
๑ วินัย อาจคงหาญ, ๒๕๕๒, พลังงานฐานชีวภาพและพืชพลังงาน รายงานฉบับสมบูรณ์ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



๕ 

และพลังงานความร้อนส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม ส่วนกากน้ าตาล น้ าอ้อย และมันส าปะหลัง
ใช้ผลิตเอทานอล  น้ ามันปาล์ม และสเตรีนใช้ผลิตไบโอดีเซล เป็นต้น  เพื่อจะได้เป็นตลาดทางเลือกส าหรับ
ผลิตผลการเกษตรไทย ซึ่งจะสามารถช่วยดูดซับผลผลิตทางการเกษตรและช่วยท าให้ราคาผลผลิตการเกษตรมี
เสถียรภาพและรัฐบาลไม่ต้องจดัสรรงบประมาณมาประกันราคาพืชผลดังกล่าว ประกอบกับเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนจากพืชพลังงานเป็นเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจหากได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐบาล  นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหล่งพลังงานจากธรรมชาติที่จัดเป็นพลังงาน
หมุนเวียน เช่น ไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็ก พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถใช้ผลิตพลังงานทดแทน 
อีกทั้งยังส่งผลต่อสิง่แวดล้อมในการลดภาวะโลกรอ้นได้  ซึ่งจากสถานการณ์แนวโน้มการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก
ของภาคพลังงานในปัจจุบันได้ส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิโลกสูงถึง ๖ องศาเซลเซียส โดยเฉลี่ยในระยะ
ยาว จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วน ซึ่งหลายประเทศทั่วโลก
ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ด้วยข้อจ ากัดทาง
ศักยภาพและเทคโนโลยีจึงจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล เพื่อเป็นการตอบสนองต่อกระแสของ
โลกและหลีกเลี่ยงการกีดกันทางการค้าที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต และการใช้พลังงานหมุนเวียนยังเป็นการช่วย
สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และช่วยเพิ่มมูลค่าการตลาดให้สูงข้ึนด้วย 

๑.๓  ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัย และประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับงำนด้ำนพลังงำนทดแทนท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

  การศึกษาทบทวนเกี่ยวกับงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนจากผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต 
พบว่าปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานที่ท าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล 

๑) การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
เป็นหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย มีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่ง
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
เสนอนโยบายและมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับรัฐบาล บริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการ
อนรุักษ์พลังงาน ตลอดจนส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียน 
 ที่ผ่านมาส านักงานนโยบายและแผนพลังงานได้พิจารณาให้การสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาการน าน้ ามันที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นไบโอดีเซล โดยสนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์
จากน้ ามันพืชใช้แล้วการทดสอบการใช้น้ ามันพืชทดแทนน้ ามันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซล และการสาธิตการใช้
และผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว ซึ่งนับว่าเป็นการสนับสนุนที่จะท าให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเพิ่ม
มูลค่าของเหลือทิ้งและการผลิตพลังงานทดแทน 

๒) การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเอทานอล โดย วช. ที่ผ่านมาได้ให้ทุนการวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทนและการใช้พลังงาน เป็นชุดโครงการแห่งชาติไว้ในนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๖ 
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) และปัจจุบันได้มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการด้านเอทานอล และไบโอดีเซล
จ านวนมาก 
  วช. ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเอทานอลอย่างครบวงจร ทั้งการวิจัยด้านวัตถุดิบและ
กระบวนการผลิต เช่น  

(๑) การศึกษาสถานภาพของวัตถุดิบที่น ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแก๊สโซฮอล์ 
(๒) การวิจัยด้านกระบวนการกลั่น 
(๓) การประเมินเทคโนโลยีในการท าเอทานอลให้บริสุทธ์ิ 



๖ 

(๔) การวิจัยเพื่อศึกษาต้นแบบโรงงานเอทานอลโดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจากมันเส้น 
(๕) การวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง 
(๖) การวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพของวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรและการใช้

ประโยชน์ 
(๗) การประเมินความเป็นไปได้ของการผลิตเช้ือเพลิงเอทานอลจากผลผลิตทาง

การเกษตรของประเทศไทย 
๓)  การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยไบโอดีเซลโดย วช. ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านไบโอดีเซล

ในด้านต่างๆ เช่น  
(๑) การศึกษาสถานภาพของวัตถุดิบที่จะน ามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล 
(๒) การศึกษาความเป็นไปได้ในการน าน้ ามันพืชใช้แล้วจากอุตสาหกรรมอาหารมาใช้

ประโยชน์ด้านพลังงาน 
(๓) การศึกษาความเป็นไปได้ในการน าน้ ามันพืชที่ประกอบอาหารมาใช้ประโยชน์ทดแทน

ในด้านพลังงาน 
(๔) การผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชเพื่อใช้ทดแทนสารเติมแต่งที่เพิ่มคุณสมบัติการหล่อ

ลื่นในน้ ามันดีเซลก ามะถันต่ า 
(๕) การสนับสนุนการใช้น้ ามันปาล์มดิบ 
(๖) การใช้น้ ามันพืชในเครื่องยนต์ดีเซล 

นอกจากนี้ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยังให้การสนับสนุนการวิจัยด้านการ
พัฒนาคุณภาพแอลกอฮอล์ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา อีกด้วย 

๔) การด าเนินงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็น
หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านเอทานอลและไบโอดีเซล
มาอย่างต่อเนื่องกว่า ๒๐ ปีแล้ว งานวิจัยด้านเอทานอลได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ เพื่อตอบสนอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ โดยเริ่มจากการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ ซึ่งทดลองใช้
วัตถุดิบหลายชนิด เช่น มันส าปะหลัง อ้อย กากน้ าตาล ข้าวโพด ข้าวฟ่างหวาน เป็นต้น และขยายต่อยอด
เทคโนโลยีจนถึงการจัดสร้างโรงงานต้นแบบ และผลิตเพื่อทดลองตลาดร่วมกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ในปี ๒๕๒๘-๒๕๓๐  และได้ทดลองศึกษาใช้เอทานอลผสมน้ ามันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) ใน
เครื่องยนต์เพื่อศึกษาผลกระทบอย่างจริงจัง 
  งานวิจัยด้านไบโอดีเซลนั้น วว. ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๔  โดยศึกษาคุณสมบัติของ
น้ ามันพืชชนิดต่างๆ ได้แก่ น้ ามันมะพร้าว น้ ามันปาล์ม น้ ามันถ่ัวลิสง น้ ามันเมล็ดสบู่ด า เพื่อเป็นแนวทางในการ
น ามาใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ ามันดีเซล การพัฒนากระบวนการ Transesterification เพื่อผลิตเมทิลเอเทอร์ 
(Methyl Ester) และการทดลองใช้น้ ามันพืชกับเครื่องยนต์ยันม่าร์ ถึงแม้มิได้ขยายต่อยอดเป็นโรงงานต้นแบบ
เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ แต่ก็ได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในปัจจุบัน 

๕) มีหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่ได้ด าเนินการวิจัยด้านไบโอดีเซลในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ 
(๑) กรมวิชาการเกษตรได้ทดลองใช้น้ ามันมะพร้าวดิบและน้ ามันก๊าดผสมน้ ามันดีเซล

ทดสอบเดินเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะชนิดสูบเดียว (ในปี ๒๕๒๔) 
(๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาการน าน้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์มและน้ ามันมะพร้าวมาท า

ปฏิกิริยากับเมทานอลในเครื่องปฏิกรณ์เพื่อผลิตเมทิลเอสเทอร์ (ในปี ๒๕๒๙) ต่อมาได้มีหน่วยงานต่างๆ ให้ความ
สนใจศึกษามากข้ึน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ สถาบันวิจัยและ



๗ 

เทคโนโลยีของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยหน่วยงานวิจัยแต่ละแห่ง
จะมีจุดมุ่งเน้นต่างๆ กันตามศักยภาพและความสนใจเฉพาะตน เช่น มุ่งเน้นด้านการพัฒนาวัตถุดิบ ด้าน
กระบวนการผลิต หรือการทดสอบกับเครื่องยนต์ เป็นต้น 

๖) การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการวิจัยและพัฒนาเอทานอลเพื่อให้เกิดความมั่นคง
ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เอทานอล และไบโอดีเซล สรุปได้ดังนี้ 

(๓) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ศึกษาเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
โรงงานผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง รวมทั้งจัดท าแผนยุทธศาสตร์มันส าปะหลังปี ๒๕๔๕-๒๕๔๙ เพื่อให้
แน่ใจว่าจะมีมันส าปะหลังเพียงพอส าหรับการผลิตในอุตสาหกรรมโดยไม่ต้องมีการขยายพื้นที่เพาะปลูก 

(๔) วว. ร่วมสนับสนุนโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในปี ๒๕๓๙ ในการกลั่นเอทา
นอลความบริสุทธ์ิร้อยละ ๙๕ ให้เป็นเอทานอลไร้น้ า และได้ร่วมด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพแอลกอฮอล์ของ
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โดยให้ความส าคัญในการวิจัยด้านเอทานอลอย่างครบวงจร ตั้งแต่ด้าน
วัตถุดิบ ได้แก่ การศึกษาผลของสายพันธ์ุและอายุของมันส าปะหลังที่มีต่อการผลิตเอทานอลในระดับโรงงาน
ต้นแบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลสายพันธ์ุและอายุมันส าปะหลังที่เหมาะสมในการผลิต เอทานอล เพื่อส่งเสริมให้มีการ
เพาะปลูกส าหรับเป็นวัตถุดิบส่งให้โรงงานต่อไป การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากพืชเส้นใยโดยใช้
เทคโนโลยีเซลลูโลส (Cellulose Technology) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการผลิตพลังงานเช้ือเพลิง
ทดแทน และเพื่อน าวัสดุใช้แล้วหรือกากของเสีย เช่น ของเสียจากโรงงานกระดาษกลับมาใช้ใหม่ให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม การทดลองผลิตและศึกษาต้นทุนเช้ือเพลิงเอทานอลไร้น้ า จากวัสดุการเกษตรในระดับโรงงาน
ต้นแบบ และศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบ ซึ่งจะเป็นข้อมูล
สนับสนุนทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการตั้งโรงงาน นอกจากนั้นยังด าเนิน
โครงการผลิตและทดลองตลาดเช้ือเพลิงเอทานอลไร้น้ าร่วมกับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

(๕) สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ มุ่งเน้นทางด้านการทดสอบสมรรถนะและมลพิษไอเสีย
กับรถยนต์ระบบฉีดเช้ือเพลิงแบบหัวฉีด ซึ่งสนับสนุนทั้งด้านการใช้เอทานอลผสมน้ ามันเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล์ 
และเอทานอลผสมน้ ามันดีเซลเพื่อทดสอบสมรรถนะและมลพิษไอเสียในรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งในส่วนน้ีได้
มีการร่วมมือกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อทดสอบสมรรถนะและมลพิษไอเสียในรถยนต์โดยสาร ขสมก. 

(๖) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาการใช้เซลลูโลสจากวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาผลิตเอทานอลเพื่อเป็นข้อมูลการใช้วัสดุเหล่านี้ให้เกิด
ประโยชน์ 

(๗) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ศึกษาสถานภาพวัตถุดิบที่
น ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแก๊สโซฮอล์  โดยรวบรวมข้อมูลก าลังการผลิตอ้อยและมันส าปะหลังเพื่อ
วางแผนและนโยบายการจัดการวัตถุดิบ 

(๘) ทางด้านการศึกษาผลกระทบต่อเครื่องยนต์ก็มีโครงการวิจัยและพัฒนาเช้ือเพลิงไบโอเอ
ทานอลส าหรับรถยนต์ดีเซล ซึ่งเป็นความร่วมมือของบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ จ ากัด และส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(๙) โครงการความร่วมมือระหว่าง AKZO Nobel Surface Chemistry กรมควบคุม
มลพิษ  และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  เพื่อวิจัยการใช้เช้ือเพลิงดีโซฮอล์กับ
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ 

(๑๐) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กองทัพเรือ 



๘ 

กองทัพอากาศ  และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ศึกษาทดลองการใช้เอทานอลบริสุทธ์ิ (ร้อยละ ๙๙.๕) เป็น
เช้ือเพลิงในเครื่องบินขนาดเล็กและอากาศยานไร้คนขับ 

(๑๑)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาด้านการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใน
การกลั่นเอทานอล 

๑.๔   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนพลังงำนทดแทน
ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

๑) Weakness กำรป้องกันจุดอ่อนและภัยคุกคำม 
(๑) การจัดต้ังองค์กรประสานงานกลางเพื่อประสานนโยบายและแก้ไขปัญหา 
(๒) การก าหนดเป้าหมายและกลไกทางนโยบายที่สนับสนุนการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพที่

ชัดเจน 
(๓) การลดการผูกขาดในโครงสร้างตลาด เช่น กรณีองค์การสุรา 
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชพลังงาน 

๒) กำรแก้ไขจุดอ่อน  โดยใช้โอกำสท่ีมี 
(๑)  จัดระบบการวิจัยและพัฒนาพืชพลังงาน และการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ เพื่อลดต้นทุน

และลงทุนเพิ่มในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
(๒)  การก าหนดเป้าหมายในการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพพืชพลังงานและ

เช้ือเพลิงชีวภาพจากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(๓)  การวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้และส่งออก

เช้ือเพลิงชีวภาพ 
๓) Strength กำรใช้จุดแข็งป้องกันภัยคุกคำม 

(๑)  การใช้เช้ือเพลิงชีวภาพเป็นแนวทางหลักในการรับมือกับความผันผวนของภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจโลก 

(๒)  การก าหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการความขัดแย้ง  โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

(๓)  การสื่อสารสาธารณะเพื่อกระตุ้นทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนในการพัฒนาเช้ือเพลิง
ชีวภาพ 

๔) กำรใช้จุดแข็งและโอกำสท่ีมีอยู่ 
(๑) การใช้เช้ือเพลิงชีวภาพเป็นแนวทางหลักในยุทธศาสตร์การลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก และในการลดภาระการน าเข้าเช้ือเพลิงจากต่างประเทศ 
(๒) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร และพัฒนาท้องถ่ินจากการพัฒนา

เช้ือเพลิงชีวภาพ และโครงสร้างราคาที่เป็นธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๓)  ใช้เช้ือเพลิงชีวภาพเป็นฐานพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยรวบรวมและพัฒนาองค์

ความรู้เพื่อการต่อยอดอย่างจริงจัง 

๑.๕ นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนพลังงำน
ทดแทนท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ให้ความส าคัญของ
การบูรณาการด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัย
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหลัก เพื่อการน าไปใช้ให้เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศ
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านพลังงานทดแทน และส านักงานคณะกรรมการ



๙ 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถือเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ วช. จึงได้น าเนื้อหาส าคัญของ
การพัฒนาด้านพลังงานทดแทน เช่ือมโยงสู่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมทั้งการบริหารจัดการการเรียนรู้สู่ระบบชุมชน
ท้องถ่ิน โดยใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพลังงานทดแทน เพื่อใช้สนับสนุนและ
แก้ปัญหาเรื่องน้ ามาประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ฯลฯ 
ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพลังงานทดแทน วช. ได้ยึดเนื้อหาของแนวนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศที่ส าคัญเพื่อความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่เป็นปัจจุบัน คือ ยุทธศาสตร์
ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล ปี 
๒๕๕๔ และนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยที่ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน
พลังงานทดแทนจะสอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ประเด็นหลักที่ ๒๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ า  ในแนวทางการ
ด าเนินการที่ ๒๑.๑ การปลูกป่า ๒๑.๒ การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า และ ๒๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความสอดคล้องในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ปี 
๒๕๕๔ คือนโยบายเร่งด่วน ในนโยบายเฉพาะด้าน ข้อ ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ
และเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการน้ าในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม นโยบายเฉพาะด้าน ข้อ ๖.๔ จัดระบบบริหาร
งานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการวิจัยระหว่างหน่วยงานและ
สถาบันวิจัยที่สังกัดภาคส่วนต่างๆ ในประเทศ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความซ้ าซ้อนและทวีศักยภาพ 
จัดท าแผนวิจัยแม่บทเพื่อมุ่งเป้าหมายของการวิจัยให้ชัดเจน เน้นให้เกิดการวิจัยที่ครบวงจรตั้งแต่การวิจัย
พื้นฐานไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์โดยมุ่งให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าในระดับสงูสดุ นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นโยบายเฉพาะด้าน ข้อ ๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ป่า นโยบาย ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ และ 
ข้อ ๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ  
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ คือ งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๕ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๓.๒ การแก้ไขปัญหาน้ าแล้ง น้ าท่วม และพลังงานทดแทนเพื่อความ
ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ และข้อ ๓.๓ การป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๖ คือ ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ข้อ  ๕.๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ ข้อ ๕.๓ แผนงานจัดการทรัพยากรน้ า 
และยุทธศาสตร์การจ ัดสรรงบประมาณป ี ๒๕๕๗ ค ือ  ย ุทธศาสตร์ที ่ ๕  ย ุทธศาสตร ์การจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ข้อ ๕.๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ ๕.๓ การ
อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 นอกจากเนื้อหาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพลังงานทดแทน จะมีความ
สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญในข้างต้นแล้ ว ยังมีความเช่ือมโยงกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ 
และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ที่ด าเนินการโดย วช . แล้ว ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
รายประเด็นนี้ สืบเนื่องมาจากเป็นกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 
๘ ซึ่งประกอบด้วย ๑๓ เรื่อง คือ ๑) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ๒) ความมั่นคงของรัฐและการ



๑๐ 

เสริมสร้างธรรมาภิบาล ๓) พลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน ๔) การจัดการทรัพยากรน้ า ๕) ภาวะโลกร้อน
และพลังงานทางเลือก ๖) เกษตรเพื่อความยั่งยืน ๗) การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และ
การฟื้นฟูสุขภาพ ๘) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มและการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ๙) เทคโนโลยีใหม่
และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื ่ออุตสาหกรรม ๑๐) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว  ๑๑) สังคมผู้สูงอายุ 
๑๒) ระบบโลจิสติกส์ และ ๑๓) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ จะพบว่าเรื่องพลังงานทดแทนเพื่อความ
ยั่งยืน เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งที่อยู่ในยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น และ วช . ก็ได้น ากลุ่มเรื่อง
ดังกล่าวนี้พัฒนาข้ึนมาเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น
ด้านพลังงานทดแทน ก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นที่พัฒนามาจากกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น
ดังกล่าวข้างต้น  
 จากการด าเนินการดังกล่าวจะพบว่า เพื่อท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น
ด้านพลังงานทดแทน ได้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างสูงสุด วช. จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยราย
ประเด็นด้านพลังงานทดแทน ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญ และให้
เช่ือมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ยิ่งกว่าน้ัน ยังได้จัดท าให้เช่ือมโยงกับการวิจัยในด้านต่างๆ ที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต 

 
๒. วิสัยทัศน์กำรวิจัย 

มุ่งพัฒนา “ความมั่นคงทางพลังงานของไทย สู่การพึ่งพาตนเอง และสามารถพัฒนาพลังงานใหม่ ลดการ
น าเข้าเพื่อน าพาประเทศสู่การเป็นผู้น าด้านพลังงานสะอาด (Green Energy) ในภูมิภาคอาเซียน” 

 
๓. พันธกิจกำรวิจัย 
 ๓.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานเพื่อตอบสนองผู้ใช้มากขึ้น 
 ๓.๒ สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 
 ๓.๓ ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานให้มีการใช้ประโยชน์จากกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 ๓.๔ สนับสนุนการพัฒนาก าลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้มีพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพลังงาน 
 ๓.๕ สนับสนุนกระบวนการสร้างความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 ๓.๖ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อสุขภาพ และ
การเกษตร 

 
๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาพลังงานชนิด
ใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เทคโนโลยีการบูรณาการพลังงานชนบท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การผลิตและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุขในภาวะโลกร้อน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบสายส่ง และการเก็บสะสมพลังงาน 



๑๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การแสวงหาพลังงานใหม่  เพื่อทดแทนการใช้พลังงานนิวเคลียร์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ตัวแบบ (Model) และ/หรือต้นแบบ (Prototype) ความมั่นคงทางด้านอาหาร 

ทรัพยากร และพลังงาน ที่มีผลกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ เทคโนโลยีเช้ือเพลิงขนส่งทางเลือก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ เทคโนโลยีลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

 
๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

ยุทธศำสตร์ที ่ ๑ กำรเพิ่มประสิทธิภำพพลังงำน กำรอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม  และกำรพัฒนำ
พลังงำนชนิดใหม่ 

เป้ำประสงค์ : พัฒนาวัสดุประหยัดพลังงาน อาคารประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
การพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๒  เทคโนโลยีกำรบูรณำกำรพลังงำนชนบท เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตและสำมำรถ
พ่ึงพำตนเองได้ 

เป้ำประสงค์ : การน าวัสดุเหลือทิ้ง ตลอดจนน้ าเสียจากภาคเกษตรกรรมในการผลิตไฟฟ้าชุมชน 
รวมถึงการพัฒนาเตาเผาขยะชุมชน การน าระบบผลิตพลังงานชีวมวลที่ได้จากวัสดุเหลือทิง้ทางเกษตรที่สามารถ
เคลื่ อนย้ายได้ ในระดับ ชุมชน การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจากการใช้พลั งงานสะอาดต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพที่ส่งผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านพลังงาน
ต่อชุมชน และการท าแบบจ าลองการใช้และการจัดหาพลังงานของประเทศเพื่อเป็นแนวทางการก าหนด
ยุทธศาสตร์ในระยะยาว 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๓  กำรผลิตและพัฒนำพลังงำนหมุนเวียน 
เป้ำประสงค์ : มุ่งเน้นการศึกษาการพัฒนาสายพันธ์ุและการเพาะเลี้ยงพืชเพื่อผลิตเป็นพลังงาน

เช้ือเพลิงให้ได้ผลผลิตที่มากข้ึน รวมถึงการสกัดน้ ามันจากพืชอื่นๆ เป็นพลังงานเช้ือเพลิง และพัฒนา
กระบวนการที่เหมาะสมในการน าชีวมวลแต่ละชนิดไปพัฒนาเป็นพลังงาน 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๔  เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ และสำธำรณสุขในภำวะโลกร้อน   
เป้ำประสงค์ : เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่รองรบักับสภาวะโลกร้อน 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๕  เทคโนโลยีระบบไฟฟ้ำก ำลัง ระบบสำยส่ง และกำรเก็บสะสมพลังงำน 
เป้ำประสงค์ : พัฒนาการผลิตระบบเซลล์ไฟฟ้าที่เหมาะสม ศึกษาทางเลือกการผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย การเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพสูง และมีความ
ปลอดภัยในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การวิจัยเชิงนโยบายด้านมาตรการส่งเสริมส่วนเพิ่มราคาไฟฟ้าจากเอกชน  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๖  กำรแสวงหำแหล่งพลังงำนใหม่ เพ่ือทดแทนกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ 
เป้ำประสงค์ : การศึกษาและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ผ่านกลุ่มสังคม

เศรษฐกิจสัมพันธ์และกลุ่มสตรีแม่บ้าน การใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในการลงทุนของพลังงานนิวเคลียร์ และมาตรการความปลอดภัยในการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ 

 
 



๑๒ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๗  ตัวแบบ (Model) และต้นแบบ (Prototype) ควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร 
ทรัพยำกร และพลังงำน ท่ีมีผลกับสิ่งแวดล้อม 

เป้ำประสงค์ : เพื่อศึกษาตัวแบบ และต้นแบบ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และ
ทรัพยากรที่ใช้ไป การก าหนดพื้นที่การใช้ที่ดิน (Zoning) และวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life-Cycle Assessment 
: LCA) 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๘  เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขนส่งทำงเลือก 
เป้ำประสงค์ : มุ่งเน้นการใช้พลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งเพื่อใช้ในการจัดท านโยบาย หา

วัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซลอย่างมีประสิทธิภาพ การน าวัสดุเหลือทิ้งมาเพิ่มมูลค่าในการผลิตพลังงาน
เช้ือเพลิง การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพจากเซลลูโลส และการศึกษาหาแหล่งพลังงานชีวมวลอื่นๆ ที่ไม่ใช่พืชอาหาร
ในการเพิ่มศักยภาพพืชผลิตพลังงานที่ไม่ใช่พืชอาหาร 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๙  เทคโนโลยีลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
เป้ำประสงค์ : ศึกษาและสนับสนุนการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าส าคัญ โดยการพัฒนาให้มีระบบการ

จัดการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ า ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ และสนับสนุนการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่า
ส าคัญ โดยการพัฒนาให้มีระบบทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการขนส่งที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
สนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีสะอาด และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
(LCA) มาใช้ในกระบวนการผลิต และการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ECO Design) รวมถึงลดการใช้
บรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการวิจัยที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยก๊าซที่ส าคัญ อาทิ โรงงาน
อุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และภาคการขนส่ง เป็นต้น 
 
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 

๖.๑  ผลผลิต   
 ๑) เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด้านพลังงานทดแทน ในภาครัฐ และภาคเอกชน  
 ๒) เชิงคุณภาพ คือ สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยด้านพลังงานทดแทน ในภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน  
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 มีองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากข้ึน 

๖.๓ ตัวชี้วัด 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา น าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้กับ

ส่วนรวม 

๖.๔ เป้ำหมำย 
 มีระบบการบริหารจัดการด้านการพลังงานทดแทนของประเทศที่ยั่งยืน 
 

๗. หน่วยงำนหลักและเครือข่ำยที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 
๗.๑ หน่วยงำนหลัก 

 (๑) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 (๒) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 



๑๓ 

 (๓) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 (๔) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 (๕) ส านักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ าและอุทกภัยแห่งชาติ 
 (๖) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

๗.๒ หน่วยงำนเครือข่ำยท่ีส ำคัญ 
 สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน องค์กรส่วนท้องถ่ิน 

 
๘. กลยุทธ์แผนงำนวิจัยหลักและกรอบเวลำ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ กำรเพิ ่มประสิทธิภำพพลังงำน กำรอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม  และกำรพัฒนำ
พลังงำนชนิดใหม่ กรอบเวลำ ช่วง ๑ ปีแรก 

แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาการออกแบบวัสดุและอปุกรณ์ประหยดัพลังงานส าหรับ 
 การก่อสร้างอาคาร  

แผนงานวิจัยที่ ๒ การ วิจัยและพัฒ นาเพิ่ มประสิท ธิภาพการประหยัดพลั งงาน ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 

แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการจัดการพลังงานและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานในระบบอุปกรณ์สาธารณะ  
(Public Lighting) 

แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลิตภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ง ให้มีการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ เทคโนโลยีกำรบูรณำกำรพลังงำนชนบท เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตและสำมำรถ
พ่ึงพำตนเองได้ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๑-๒  

แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาการน าวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร ตลอดจนน้ าเสียจาก
ภาคเกษตรกรรมในการผลิตไฟฟ้าชุมชน ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานอย่างยั่งยืน 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยและพัฒนาเตาเผาขยะชุมชน และระบบการบริหารจัดการให้มี
 ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  

แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยพัฒนาระบบการผลิตพลงังานชีวมวลจากทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน  

แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยพัฒนาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน
สะอาดต่อทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพที่คาดว่าน่าจะ
สะท้อนถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพลังงานต่อชุมชน  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ กำรผลิตและพัฒนำพลังงำนหมุนเวียน กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๓ 
แผนงานวิจัยที่ ๑  การวิจัยและพัฒนาที่เกีย่วกับการพัฒนาและเพิม่ประสทิธิภาพกระบวนการ

ที่เหมาะสมในการน าชีวมวลแต่ละชนิดไปพัฒนาเป็นพลังงาน  
แผนงานวิจัยที่ ๒  การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตน้ ามันจากพืชอื่นๆ และจุลชีพ เพื่อ

เป็นพลังงานเช้ือเพลิง  



๑๔ 

แผนงานวิจัยที่ ๓  การวิจัยพัฒนาที่มุ่งเน้นศึกษาพัฒนาสายพันธ์ุ และการเพาะเลี้ยงพืชและ
จุลชีพ เพื่อผลิตเป็นพลังงานเช้ือเพลิงให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น  

แผนงานวิจัยที่ ๔  การวิจัยและพัฒนาเพื่อลดปัญหาอปุสรรคต่อการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น  
กังหันลม พลังงานน้ า ปาล์ม เป็นต้น 

แผนงานวิจัยที่ ๕  การวิจัยติดตามประเมินผลการผลิตพลังงานหมุนเวียน  
แผนงานวิจัยที่ ๖  การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ของ

เสียอุตสาหกรรมการเกษตร  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ และสำธำรณสุขในภำวะโลกร้อน  กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔ 
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนของภาวะโลกร้อนที่ส่งผล

กระทบต่อสุขภาพ   
แผนงานวิจัยที่ ๒ การจัดการความรู้ การสร้างความตระหนัก การเตรียมความพร้อม และ

การมีส่วนร่วมในการป้องกันและตอบโต้ภัยพิบัติที่เกิดข้ึนจากภาวะโลกร้อน   
ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ เทคโนโลยีระบบไฟฟ้ำก ำลัง ระบบสำยส่ง และกำรเก็บสะสมพลังงำน กรอบเวลำ 

ช่วงปีท่ี ๒-๔   
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาเซลล์ไฟฟ้าที่ เหมาะสม และแผนการด าเนินการ

แบบจ าลองการผลิตไฟฟ้า  
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อศึกษาทางเลือกการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย กรณีโรงไฟฟ้า

ถ่านหินสะอาด เพื่อลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมในระยะยาว พลังงานน้ า
ขนาดเล็ก กังหันลมในทะเล 

แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาสิ่งจงูใจโดยไม่เช่ือมต่อกับ Grid ในการประยุกต์ใช้เซลล์
แสงอาทิตย์ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  และภายในครัวเรือนอย่าง
กว้างขวาง 

แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยและพัฒนาระบบ Smart Grid 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๖ กำรแสวงหำแหล่งพลังงำนใหม่ เพ่ือทดแทนกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ กรอบเวลำ 
ช่วงปีท่ี ๒-๔ 

แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยการศึกษาและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงาน 
แผนงานวิจัยที่ ๒  การวิจัยและพัฒนาเพื่อหาแหล่งพลังงานเหมาะสมเพื่อทดแทนการใช้

พลังงานนิวเคลียร์  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๗ ตัวแบบ (Model) และต้นแบบ (Prototype) ควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร 
ทรัพยำกร และพลังงำน ท่ีมีผลกับสิ่งแวดล้อม กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔   

แผนงานวิจัยที่ ๑ การศึกษาวิจัยน าร่องการท าพันธุวิศวกรรมในพืชพลังงานที่ไม่ใช่พืชอาหาร 
และจุลชีพ 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การก าหนดพื้นที่การใช้ที่ดิน ที่เกี่ยวข้องกับพืชพลังงาน 
แผนงานวิจัยที่ ๓ การท าวิจัยด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
แผนงานวิจัยที่ ๔ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ และวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) ของผลิต 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๘ เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขนส่งทำงเลือก กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔ 
แผนงานวิจัยที่ ๑  การวิจัยวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  
แผนงานวิจัยที่ ๒  การวิจัยเชิงนโยบายการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง                 



๑๕ 

แผนงานวิจัยที่ ๓  การวิจัยและพัฒนาเพื่อก าหนดมาตรฐาน เพื่อเพิ่มการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพ 
และเพื่อภาคการขนส่ง 

แผนงานวิจัยที่ ๔  การวิจัยและพัฒนาการผลิตเช้ือเพลิงจากกากของเสียชีวมวล 
แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยศึกษาหาแหล่งพลังงานชีวมวลอื่นๆ ที่ไม่ใช่พืชอาหารในการเพิ่ม

การผลิตพลังงาน 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๙ เทคโนโลยีลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔   
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากภาค

พลังงานกระบวนการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ขนส่ง และของเสีย 
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยที่สอดคล้องในกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น ภายใต้

กรอบ G77, APEC และ ASEAN 
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยประเภทป่าไม้หรือพันธ์ุไม้ที่ช่วยดูดซับและลดภาวะเรือนกระจก  
แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรที่ดูดซับและลด

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) 

และภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
แผนงานวิจัยที่ ๖ การศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีการกักเก็บ  Carbon 

Capture and Storage (CCS) 
 

๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
 ๙.๑ มีมาตรการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานในด้านต่างๆ  
 ๙.๒ ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนพลังงานทดแทนที่ต่อเนื่องในปัจจัยในแต่ละด้าน 
 ๙.๓ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการวิจัย พัฒนา สาธิต ส่งเสริม 
รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานทดแทน ภายใต้กรอบการด าเนินงานของแผน 
 ๙.๔ สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานทดแทน ได้แก่ ไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็ก พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานนิวเคลียร์ และการจัดหาวัตถุดิบ 
 ๙.๕ มีมาตรการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อภาวะ
โลกร้อน 
 
๑๐. แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพลังงานทดแทนแล้ว จะมีการ

ก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาวเพื่อให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ มี
ความเช่ือมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล มีการก าหนดหน่วยงานและ
บุคลากรที่รับผดิชอบ พร้อมแผนด าเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตรก์ารวิจยัระยะตอ่ๆ 
ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์การวิจัยมี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัรายประเด็นยด้านพลังงานทดแทน จะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและองค์กร

จ านวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึง



๑๖ 

และต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน 
(Inter-Sector Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social 
Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ในการด าเนินการการพัฒนาสังคม
ออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอข้อมูลการวิจัย
ระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และ

ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจ านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มีการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะน าไป
พัฒนารูปแบบด้านพลังงานทดแทนต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กร

ต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านพลังงานทดแทน ตั้งแต่ข้ันตอนการเริ่มต้นการท า
วิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะผลการวิจัย 
นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  

 
๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 มีการติดตามการประเมินผลของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพลังงานทดแทน ด้วยการ
บริหารจัดการระบบวิจัย เพราะสามารถเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลนโยบายอย่างเป็นระยะและต่อเนื่อง 
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อติดขัดได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งกลไกดังกล่าวจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างคุณภาพ
ของงานและความคล่องตัวในการด าเนินงานวิจัยด้วย 



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
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การก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ก าหนดข้ึนเพื่อการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและน าไปสู่การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity หรือ Biological 
Diversity) อย่างชาญฉลาด เพื่อธ ารงรักษาระบบนิเวศ และผดุงความสมบูรณ์พูนผลให้ยั่งยืน  รวมทั้งอ านวย
ผลประโยชน์ที่ส าคัญยิ่งให้แก่มนุษย์ สัตว์ และธรรมชาติทั้งปวง โดยใช้ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อช้ีน าสนับสนุนและขับเคลื่อนให้มีการน าผลวิจัยดังกล่าวในการรักษาและเสริมสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นฐานที่มั่นคงของการด ารงชีวิตของคนไทยควบคู่กับ
การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และน ามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งสร้างกลไกในการเข้าถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพที่มี
ความยุติธรรมและเท่าเทียมให้กับประเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณค่าเพื่อใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจระดับ
ชุมชนและระดับประเทศ   

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อช้ีน าและ
สนับสนุนให้เกิดการสร้างงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพลงอย่างยั่งยืน 
โดยสามารถธ ารงรักษาระบบนิเวศประเภทต่างๆ ชนิดพันธ์ุ แหล่งพันธุกรรมที่ส าคัญ และคุ้มครององค์ประกอบ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องไว้ได้อย่างยั่งยืน และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายเป็นไปตาม
หลักการการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ยุทธศาสตร์
การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มี ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และการคุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทาง ชีวภาพ ๒) ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ๓) ยุทธศาสตร์
การลดการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ๔) ยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนักและทัศนคติต่อ
คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการเช่ือมโยงเครือข่ายเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 
และ ๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ประเทศไทยในการด าเนินงานตามความตกลงระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ   

ทั้งนี ้ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัยข้างต้น คือ ความชัดเจนของนโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ  มี
ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมประเทศและของโลกต่อคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และเกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังในการพัฒนาคุณค่ าความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
  ๑.๑  ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดท า “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)” เพื่อมุ่งเน้นให้เปน็แนวทางในการด าเนินการวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ และ
ใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจ าปีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค รวมทั้งความต้องการของพื้นที่ และสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) นอกจากนี้ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ ๘ เน้นการ บูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน 
โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ส าหรับการวิจัยที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพถือเป็นปัญหาส าคัญของ
ประเทศ  วช. พิจารณาถึงวิกฤตการณ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศที่เกิดข้ึน ประกอบกับ
ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงก าหนดการวิจัยด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพไว้ในยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ ของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าประสงค์การ
วิจัย คือ พัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ  โดยท้องถ่ินและชุมชนมีส่วนร่วมมุ่ งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์น้ า รวมถึงการแบ่งปันการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Meaningful Public 
Participation)และการวิจัยที่เกี่ยวกับการรองรับและฟื้นฟูหลังภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในระดับภูมิภาคและ
ท้องถ่ิน 
 ๑.๒  กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นกำร
พัฒนำด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

 จากปี ๒๕๐๔ ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ ๑๗๑ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓ ของพื้นที่ประเทศจนถึง
ป ี๒๕๔๑ พบพื้นที่ป่าไม้ถูกท าลายลงอย่างรวดเร็วและคงเหลือเพียงจ านวน ๘๑ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของ
พื้นที่ประเทศ โดยการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ดังกล่าวเกิดข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ ต่อปี ซึ่งหากใช้อัตราดังกล่าวมา
ประมาณการพื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบัน (๒๕๕๖) พบว่าจะมีพื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่เพียง ๖๐.๘๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ 
๑๙ ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความชุ่มช้ืนในอากาศ แหล่งต้นน้ าล าธารถูกท าลาย ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพที่เช่ือว่าประเทศไทยมีในระดับสงูต้องได้รับผลกระทบ ซึ่ง
เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ประเทศไทยได้ลงนามรับรองอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on 
Biodiversity : CBD)  ในปี ๒๕๓๕ และบังคับใช้เป็นระเบียบนานาชาติกับประเทศภาคีสมาชิก เมื่อวันที่ ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๓๖ แต่ประเทศไทยมิได้ลงสัตยาบันต่ออนุสัญญาฉบับนี้ในเวลานั้น ซึ่งมีเป้าหมายในการอนุรักษ์ 
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายธรรมชาติที่ยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียม จึงท าให้ไทยไม่ได้ผลประโยชน์จากอนุสญัญาดังกลา่ว และกลับมาร่วมให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๔๗ เป็นประเทศภาคีล าดับที่ ๑๘๘  ถึงแม้จะมีความพยายามในการบริการจัดการ โดยการออกกฎหมาย



๓ 
การกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่เนื่องจากกระบวนการที่จะให้ประชาชนเข้าร่วมและมี
ส่วนได้ส่วนเสียในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจน มีกฎหมายทับซ้อน
ทั้งหมดอยู่ภายใต้ก ากับดูแลของภาครัฐในหลายหน่วยงาน ถึงแม้ว่าจะมีการจัดตั้งองค์การมหาชนข้ึนในปี 
๒๕๕๒ (ส านัก งานพัฒ นาเศรษฐกิ จจ ากฐาน ชีวภาพ ) เพื่ อมาบริห ารจัดการการใช้และอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน แต่ตราบใดที่ภาคประชาชนในท้องถ่ินยังไม่ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ก็คาดได้ว่าพื้นที่ป่าไม้ INBio ของประเทศก็จะลดลงเช่นเดียวกับความหลากหลายทางธรรมชาติ  

 ๑.๓  ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัย และประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับงำนด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

 จากปัญหาด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความมุ่งมั่นของส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ที่จะใช้การวิจัยเป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดความตระหนักในคุณค่า การแก้ไขปัญหา การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และพัฒนาน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างชาญ
ฉลาดและยั่งยืน จึงมีการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพข้ึน โดยมุ่ง
เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถน ามาแก้ปัญหาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และด าเนินมาตรการกระตุ้นให้
ประชาชนมีจิตส านึกในประโยชน์และเข้ามามีส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งได้รับการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างทั่วถึงเป็นธรรมจากการร่วมเป็นหุ้นส่วน  ดังตัวอย่างเช่น กรณีความส าเร็จของ
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (INBio) ของประเทศคอสตาริกา เป็นต้น  

 กรณีความส าเร็จของสถาบัน INBio ของประเทศคอสตาริกามีความน่าสนใจและแนวทางที่
ส าคัญ กล่าวคือ เมื่อปี ๒๕๓๒ รัฐบาลประเทศคอสตาริกาได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดตั้งสถาบัน INBio 
ประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ สถาบันการศึกษาระดับสูง องค์กรอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และภาคเอกชน โดยสถาบัน INBio ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐและไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสวงหาก าไร แต่เป็นองค์กรมหาชนที่ท างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ มหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจ
เอกชน องค์กรสาธารณะ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศคอสตาริกา โดยมีเป้าหมายที่จะ
รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการด าเนินงาน
ของสถาบัน INBio ท าให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่ง
ความส าเร็จของสถาบันเกิดจาก ๒ ปัจจัย คือ ความมั่งค่ังของความหลากหลายทางชีวภาพ และความมี
สติปัญญาความสามารถของประชากร ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนทางด้านการศึกษาของประเทศคอสตาริกา 
รวมทั้งเมื่อน าระบบบริหารจัดการที่เปิดให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม จึงท าให้เกิดความหวง
แหนและร่วมปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ การด าเนินงานของสถาบัน INBio มุ่งเน้นงานส ารวจ จ าแนก 
และติดตามโดยเน้นสัตว์ขาปล้อง (Arthropod) พืช เห็ดรา หอย ซึ่งมีข้อมูลมากกว่า ๓ ล้านช้ิน และงาน
อนุรักษ์ โดยน าข้อมูลที่ได้จากงานส ารวจมาใช้ตัดสินใจก าหนดการน าทรัพยากรออกใช้อย่างยั่งยืน สื่อสาร และ
ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และมีส่วนร่วมในการส ารวจ ติดตาม และ
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการจัดต้ังอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและสัมผัสถึงธรรมชาติ  
มีการเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งท าการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพส าหรับหายารักษาโรคซึ่งเป็นการที่ในอดีต
ไม่เคยมีการด าเนินการ   
 



๔ 

 
แผนภำพท่ีแสดงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตอิย่ำงยั่งยนื 

 
จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยประกอบด้วย

การส ารวจ จ าแนก และติดตามทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้จากการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเก็บตัวอย่างใหม่ๆ 
น าเข้าในห้องปฏิบัติการเพื่อใช้เทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีชีวภาพในการช่วยจ าแนกข้อมูลที่ได้เก็บข้อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์ (Database) ต่อมาก็ต้องท าการศึกษาในห้องปฏิบัติการถึงสารที่จะใช้ประโยชน์ทางยา
รักษาโรคจากความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสามารถน าไปสร้างรายได้กลับคืนมากับองค์กร โดยรวม และมี
การให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนตระหนักในการมีส่วนร่วมด้วยการใช้สื่อต่างๆ รวมทั้งจัดอุทยานธรรมชาติให้
ประชาชนพักผ่อนและเข้าใจถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ 
และในข้ันตอนสุดท้ายคือการอนุรักษ์โดยก าหนดเขตอนุรักษ์โดยเปิดให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนเป็นเจ้าของและ
คอยปกป้องการลักลอบน าออกไปใช้อย่างไม่ถูกตอ้ง 

 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนได้จะต้องมีการวิจัยอยู่ในกระบวนการทุกข้ันตอนหรือ
เป็นกลไกที่จะช่วยหาองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์และขับเคลื่อนให้เกิดผลส าเร็จ รวมทั้งการสร้างปัจจัยทาง
สังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนให้มีผลประโยชน์เกิดข้ึนจากการใช้องค์ความรู้ทางการวิจัย จึงจะ
เป็นการด าเนินกลยุทธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญา
ความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวคือ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ 

 
 
 
 
 
 



๕ 
 ๑.๔  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

กำรก ำหนดต ำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของกำรวิจัย (Strategic Positioning) 
 
 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อน 
ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับความท้าทายจากวิกฤตจาก
ภัยธรรมชาติ  

ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในประเด็น
หลัก ๒๑. การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ  

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
เร่ืองของที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในนโยบายเฉพาะ
ด้านที่  ๕ .๑  อนุ รักษ์และฟื้ นฟู
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

ต่างประเทศมีกฎระเบียบเอ้ือต่อ
การพัฒนาธุรกิจจากทรัพยากร
ชีวภาพภาคเอกชนในตา่งประเทศ
มีความรู้ และสนับสนุนงานวิจัย
มากกว่า 

ประเทศไทยมีทรัพยากรชีวภาพ
หลากหลาย และสามารถน ามา
วิจัยได้อีกมาก รวมทั้งไทยมีส่วน
ร่วมกับองค์กรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ในระดับนานาชาติ 

มีความต้องการของประชาชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ 
รวมถึงกระแสการที่ใช้สินค้าจาก
ทรัพยากรชีวภาพ  

ขาดแคลนบุคลากรวิจัยด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 

มีข้อจ ากัดในกระบวนการ และ
กฎหมายการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
ขาดแรงจูงใจในการลงทุนด้าน
งานวิจัยของภาคเอกชน ระบบ
การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน 
การออกใบรับรอง ของผลิตจาก
ท รัพ ย าก รชี ว ภ า พ  ยั ง ไ ม่ ได้
มาตรฐาน และไม่พอเพียง  

มีการรวมตัวของประชาคมวิจัย
มากขึ้น หน่วยงานกระจัดกระจาย 
ทั่วประเทศมีการเชื่อมโยงข้อมูล
กันท าให้การรวบรวม จัดระบบ
ฐานข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูล
ท าได้ง่ายกว่าเดิม  
 
 

 
 
 
 ๑.๕  นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาต ิฉบับที่ ๘ ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยราย
ประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดจากการที่ วช. ตระหนักถึงความส าคัญของการบูรณาการด้านการ
วิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการเป็นหลัก เพื่อการน าไปใช้ให้เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน 
โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ส าหรับความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล คือ นโยบายที่ ๕ เป็นเรื่องของที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ในนโยบายเฉพาะด้านที่ ๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ในประเด็นหลัก ๒๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ า โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการในข้อที่ ๒๑.๑ การปลูกป่า ๒๑.๒ การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า ๒๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส าหรับความสอดคล้องกับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โอกำส 

ภัยคุกคำม 
 

จุด
อ่อ

น 

จุด
แข

็ง 



๖ 
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ การ
ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอน
ต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแนวทางการพัฒนาที่ ๕.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้าน
สิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นอกจากนี้  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕–๒๕๕๗ กล่าวคือ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๓.๑ การอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕.๑ แผนงานอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรม ข้อ ๖.๑ แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ข้อ ๖.๒ แผนงานส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ยุทธศาสตร์
ที่  ๕ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕.๓ การอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
ข้อ ๖.๑ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ข้อ ๖.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

นอกจากการจัดท ายุทธศาสตร์ส าหรับการวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
จะมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญ ข้างต้นแล้ว  วช. ยังมุ่งใช้
ยุทธศาสตร์เพื่อช้ีน าและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง ให้เกิดการบูร
ณาการกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงความเช่ือมโยงกับการวิจัยในด้านต่างๆ ที่
มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตอีกด้วย 

 
๒. วิสัยทัศน์กำรวิจัย  

วิจัยน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างชาญฉลาด มั่นคงและ
ยั่งยืน 

  
๓. พันธกิจกำรวิจัย   

๓.๑ ก าหนดทิศทางการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ 
๓.๒ สนับสนุนการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมั่นคงและ

ยั่งยืน 
๓.๓ บริหารจัดการแบบบรูณาการเพื่อสง่เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัยด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
๓.๔ พัฒนานักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง 
 

๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๑  กำรวิจัยสู่กำรฟ้ืนฟู กำรอนุรักษ์และคุ้มครองควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำง

มั่นคงและยั่งยืน 

แผนงำนวิจัยท่ี ๑ การวิจัยการฟื้นฟู  การอนุรักษ์พื้นที่ส าคัญ  พื้นที่ คุ้มครองและระบบ
เช่ือมโยงพื้นที่ที่มีความส าคัญพิเศษเฉพาะส าหรับความหลากหลายทางชีวภาพ 



๗ 
แผนงำนวิจัยท่ี ๒ การวิจัยการอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ และจุลินทรีย์ที่หายาก และใกล้

สูญพันธ์ุ ทั้งในถ่ินก าเนิดและนอกถิ่นก าเนิด 
แผนงำนวิจัยท่ี ๓ การวิจัยสมรรถนะของระบบนิเวศในการรองรับภัยคุกคาม  และการ

เพิ่มพูนความยืดหยุ่น  ความคงทนของระบบนิเวศ  รวมทั้ งผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง          
สภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม 

แผนงำนวิจัยท่ี ๔ การวิจัยเพื่อก าหนดดัชนีช้ีวัดและประเมินคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ    

                              
แผนงำนวิจัยท่ี ๕ การวิจัยเพื่อประเมินศักยภาพการรุกรานของชนิดพันธ์ุต่างถ่ินต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และการวิจัยเพื่อป้องกัน ควบคุม ก าจัด และใช้ประโยชน์จากชนิด
พันธ์ุต่างถ่ินที่รุกรานหรือมีแนวโน้มรุกราน 

แผนงำนวิจัยท่ี ๖ การวิจัยทางอนุกรมวิธาน 
แผนงำนวิจัยท่ี ๗ การวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 
แผนงำนวิจัยท่ี ๘  การวิจัยเพื่อส่งเสริมให้มีกฎหมาย ระเบียบ  เครื่องมือและกลไกเพื่อ

อนุรักษ์และลดการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๒  กำรวิจัยสู่กำรสนับสนุนกำรใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่ำควำมหลำกหลำย      
ทำงชีวภำพอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 

แผนงำนวิจัยท่ี ๑ การวิจัยการประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ระดับชุมชนและอุตสาหกรรม 

แผนงำนวิจัยท่ี ๒ การวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้และผลิตความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเพิ่ม
มูลค่าการใช้ประโยชน์และการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  เช่น เกษตร อาหาร การแพทย์ 
สาธารณสุข พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

แผนงำนวิจัยท่ี ๓ การวิจัยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แผนงำนวิจัยท่ี ๔ การวิจัยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของภูมิปัญญา
ท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพ 

แผนงำนวิจัยท่ี ๕ การวิจัยระดับพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

แผนงำนวิจัยท่ี ๖ การวิจัยเพิ่มประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพาณิชย์ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ กำรวิจัยสู่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชนและองค์กรทุกภำคส่วนท่ีมีต่อ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

แผนงำนวิจัยท่ี ๑ การวิจัยการเสริมสรา้งสมรรถนะให้กับองค์กรทุกภาคส่วนถึงความเข้าใจใน
คุณค่าและความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ  

แผนงำนวิจัยท่ี ๒ การวิจัยบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมสร้างจิตส านึก 
สร้างแรงจูงใจและการถ่ายทอดความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชน ในการบริหารจัดการ    
ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืน  



๘ 
แผนงำนวิจัยท่ี ๓  การวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ การสร้างเครือข่ายชุมชน

ในการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงำนวิจัยท่ี ๔ การวิจัยเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วน  ใน

การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไม่เหมาะสม เพื่อลดแรงกดดันต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ยุทธศำสตร์ ท่ี  ๔ กำรวิจัยสู่ กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรด ำเนินงำนท่ีเกี่ ยวข้องกับ           
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในระดับภูมิภำคและระดับโลก 

แผนงำนวิจัยท่ี ๑ การวิจัยเพื่อพัฒนากฎ ระเบียบ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความตกลง
ระหว่างประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

แผนงำนวิจัยท่ี ๒ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเจรจาข้อตกลงระหว่างประเทศ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

แผนงำนวิจัยท่ี ๓ การวิจัยผลกระทบการบังคับใช้กฎ ระเบียบ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 แผนงำนวิจัยท่ี ๔ การวิจัยการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่รอยต่อ (Eco-tone) 
และพื้นที่เช่ือมพรมแดนระหว่างประเทศ (Transboundary) 
 

๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
๕.๑  มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อน าไปสูก่ารฟื้นฟูการอนุรักษ์ การป้องกันและการแก้ไข

ภัยคุกคาม รวมทั้งการสร้างเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องกฎระเบียบและดัชนีช้ีวัดในการส่งเสริมความมั่นคง
และยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ 

๕.๒  มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่า และใช้ประโยชน์ของความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

๕.๓  มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ในการสร้างความตระหนัก จิตส านึกและทัศนคติต่อคุณค่าของความ
หลากหลายทางชีวภาพ  และส่งเสริมการเช่ือมโยงเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพ 

๕.๔  มุ่งเน้นการสร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อให้ประเทศไทยมีสมรรถนะในการด าเนินงานระหว่าง
ประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 

๖.๑  ผลผลิต   
 ๑)  เชิงปริมาณ คือ ผลการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภาครัฐ เอกชน และภาค

การศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 ๒)  เชิงคุณภาพ คือ การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับภาครัฐ 

เอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
๖.๒  ผลลัพธ์ 
  ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เกิดความตระหนักในคุณค่าและมี

บทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและน าความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๖.๓  ตัวชี้วัด 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา น าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ตาม
วัตถุประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของทั้งหมด 



๙ 
๖.๔  เป้ำหมำย 

 ลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศลงได้อย่างชัดเจน 
 

๗. หน่วยงำนหลักและเครือข่ำยที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 
๗.๑  หน่วยงำนหลัก 

 ๑)  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 ๒)  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๓)  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ๔)  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ๕)  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
 ๖)  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

๗.๒  หน่วยงำนเครือข่ำยท่ีส ำคัญ 
 สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน  

 
๘. แผนงำนวิจัยหลักและกรอบเวลำ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ การวิจัยสู่การฟื้นฟู การอนุรักษ์และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน กรอบเวลำ ช่วง ๑ ปีแรก 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ การวิจัยสู่การสนับสนุนการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างมั่นคงและยั่งยืน กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๑-๒  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ การวิจัยสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนที่มีต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๓   

ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ การวิจัยสู่การเสรมิสร้างสมรรถนะในการด าเนินงานที่เกีย่วข้องกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๓-๔   
 
๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

เพื่อให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ จึงก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จ ดังนี้ 
 ๙.๑ รัฐต้องให้ความส าคัญในการวิจัยเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
เต็มที่และจัดเป็นวาระแห่งชาติ 
 ๙.๒ รัฐต้องจัดงบประมาณเพื่อการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเพียงพอ 
 ๙.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเข้ามาร่วมลงทุนในการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ 
 ๙.๔ ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการวิจัยด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพและน าผลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจั 
 ๙.๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอย่างจริงจัง 
 ๙.๖ มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัยและฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศ 
 
 
 



๑๐ 

๑๐. แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ก าหนดข้ึนมีการน าไปสู่

การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จึงมีแนว
ทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑๐.๑ การจัดท าแผนปฏิบัติการ  
 การก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อก าหนดแนวทาง ข้ันตอน วิธีการ/

กิจกรรม และเจ้าภาพผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการแปลงกลยุทธ์และแผนงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติเพื่อน าส่ง
ผลผลิตและผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการก าหนด
กลไกของการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะ
ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากเคยศึกษาไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์การวิจัยมีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม รวมทั้งสามารถปฏิบัติและน าส่งผลงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  ต้อง

เกี่ยวข้องกับภาคส่วน องค์กรและบุคคลจ านวนมากและต่อเนื่องตามกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผลจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญและจัดให้มี
กลไกการสื่อสารและการประสานงานอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยจัดต้ังศูนย์ประสานงาน (Focal 
Point) ในแต่ละภาคส่วนที่ชัดเจน และสนับสนุนให้มีการสื่อสารและประสานงานเป็นเครือข่ายของแต่ละภาค
ส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน (Inter-Sector Networking) ซึ่งอาจใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
ออนไลน์ที่พัฒนาเป็นระบบสงัคมออนไลน์ (Social Networking) ส าหรับการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัย
ในสหวิทยาการ และอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การ
โต้ตอบ รวมถึงการติดต่อขอข้อมูลการวิจัยระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 ความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และความพร้อม

ด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรูแ้ละมจี านวน
เพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรค
อย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการวิจัยที่เปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลดังกล่าวในขอบเขตที่
ก าหนด มีการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ มี
การประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะน าไปพัฒนารูปแบบด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ข้ันตอน
การเริ่มต้นการท าวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และ
เสนอแนะผลการวิจัย นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  
 
 
 



๑๑ 

๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้การ
บริหารจัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ การประเมินก่อนด าเนินการวิจยั (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอการ
วิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด าเนินการวิจัย (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่ 
 ๑๑.๓ การประเมินผลหลังด าเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงาน
ด าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย  
 



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนสิง่แวดลอ้ม 

 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า “ประเทศไทยมีการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลเป็นธรรม และมีประสิทธิผล รวมถึงการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน” มีพันธกิจการวิจัย คือ ส่งเสริม
งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่สอดรับกับการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน รวมถึงการป้องกัน การบ าบัด และฟื้นฟูสภาวะแวดล้อมที่ถูกท าลาย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถใน
การปรับตัวของทุกภาคส่วน เพื่อน าประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยมียุทธศาสตร์การวิจัย ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ๒) การวิจัยด้านการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ การเสริมสร้าง
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๓) การปรับกระบวนทัศน์การผลิตและการบริโภคให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๔) การวิจัยระบบการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติและอุบัติภัย และ ๕) การพัฒนาคนและ
สังคมให้มีส านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล 
ส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ ๒) เพื่อให้เกิด
การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ การ
เสริมสร้างและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสอดรับกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ ๓) เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อน าไปสู่การยกระดับความปลอดภัย คุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค ๔) เพื่อให้
เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติและอุบัติภัยอย่างทันเหตุการณ์และมี
ประสิทธิภาพ และ ๕) เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และ
มีส่วนร่วมตามบทบาทและหน้าที่ที่เหมาะสม 

โดยมีการก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย ประกอบด้วย ๑) ความชัดเจนของ
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ๒) ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของประเทศและของโลก รวมถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการค้า และ ๓) ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังในการด า เนินการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนสิง่แวดลอ้ม 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 ๑.๑  ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เช่นเดียวกับ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ แต่การพึ่งพาอาศัยประโยชน์ของมนุษย์ไดท้ าให้ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง
จนเกิดเป็นวิกฤตการณ์ทั้งทางด้านบรรยากาศ ดิน น้ า ป่าไม้ สัตว์ป่า พลังงาน  ฯลฯ ข้ึนทั่วโลก ในปัจจุบัน
สถานการณ์และปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่ง
ผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการบ ารุงรักษาเพื่อความ
ยั่งยืน และการบริหารจดัการของรฐัที่ผา่นมายังไม่สามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหาได้ ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาความยากจนและส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนื่องจากต้องจ่ายต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่สูงข้ึน 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดท า “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)” เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ 
และใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจ าปีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค รวมทั้งความต้องการของพื้นที่ และสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) นอกจากนี้ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาต ิฉบับที่ ๘ เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลศิทางวิชาการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วม ส าหรับการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ  วช. พิจารณาถึง
วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เกิดข้ึน ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จึงก าหนดการวิจัยด้านสิง่แวดล้อมไว้เป็นกลุม่เรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นในนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ  

 จากความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว วช. จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อมข้ึนมาเพื่อเน้นการสร้างงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการเช่ือมโยงตั้งแต่ระดับสากลลงสู่ท้องถ่ิน และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นประเด็นที่จ าเป็นและส าคัญ เนื่องจากผลของนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเปิด การพึ่งพิง
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มในภูมิภาคภายใต้กรอบการค้าเสรี โดยเฉพาะประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามมา
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมท าให้ประเทศต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน การใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันของอาเซียน รวมถึงการเท่า
ทันกระแสสิ่งแวดล้อมโลกบนพื้นฐานองค์ความรู้จากงานวิจัยและข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า และเสมอภาค 

๑.๒  กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นกำร
พัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 จากรายงานการศึกษาโครงการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี ๒๕๕๕ ได้ส ารวจ
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ สามารถสรุปประเด็นปัญหาที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑) ปัญหำกำรลดลงของทรัพยำกรธรรมชำติทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพหรืออย่างใดอย่าง
หนึ่ง ทั้งนี้เกิดจากการที่มนุษย์น าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมมากมาย โดย



๓ 
ขาดความระมัดระวัง ไม่มีการอนุรักษ์ และไม่ค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทใช้แล้วหมดไปหรือเสื่อมโทรมได้ง่ายซึ่งปัญหาการลดลงของทรัพยากรที่ส าคัญ เช่น 

(๑) ปัญหาพื้นที่ป่าไม้ถูกท าลายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งท าให้พื้นที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจกลดลง 

(๒)  ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามอย่างรุนแรง 
(๓) การใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ อันเนื่องจากการขยายตัวของเมืองและ

การพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
(๔) การบริหารจัดการน้ าที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ และปัญหาความขัดแย้งจากการใช้น้ าที่มี

ความรุนแรงเพิ่มข้ึน 
(๕) ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่มีระดับความรุนแรงเพิ่มข้ึน 

๒) ปัญหำกำรเกิดมลพิษ ซึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์ที่กระท าต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยน้ าเสียออกจากบ้านเรือน จากชุมชน หรือจากโรงงาน โดย
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และผลจากการกระท าดังกล่าวก าลังย้อนกลับมาสร้างอันตรายให้เกิดข้ึนต่อ
มนุษย์และสิ่งต่างๆ ในโลกอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ปัญหามลพิษที่ส าคัญที่ต้องเตรียมการรับมือและเร่งแก้ไขในพื้นที่
วิกฤต ิเช่น 

(๑) โอโซน (O3) ในเขตเมือง และสารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCs) ในเขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดระยอง (มาบตาพุด) พื้นที่อุตสาหกรรมอื่น  

(๒) ปัญหาหมอกควันจากการเผาในที่โล่งในชุมชน พื้นที่การเกษตร และไฟป่า ซึ่งเป็น
ปัญหาส าคัญทีส่่งผลกระทบตอ่คุณภาพอากาศและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

(๓) การขยายตัวของสินค้าอเิล็กทรอนิกส์และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท า
ให้มีปริมาณการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มข้ึน 

(๔) ความพร้อมของระบบฐานข้อมูลด้านสารเคมีและการรายงานอุบัติภัยและการ
เจ็บป่วยอันเนือ่งจากสารเคม ี

๓) ปัญหำจำกกำรท ำลำยระบบนิเวศ การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อพัฒนาด้านต่างๆ 
ในประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม โดยไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศ ท าให้
ระบบนิเวศเกิดความแปรปรวน เช่น การเกิดความแห้งแล้งในภูมิภาคต่างๆ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงข้ึน 

๔) ปัญหำอันเน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติทำงธรรมชำติท่ี
ซับซ้อนและรุนแรงขึ้น 

๕) ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมาการ 
บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การก าหนดเครื่องมือและกลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นแบบแยกส่วน และเน้นการแก้ไขมากกว่าการป้องกัน  

๖) กลไกทำงกฎหมำยในกำรจัดกำรมลพิษไม่เอ้ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขาดกลไก
และกระบวนการพิสูจน์ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบทางแพ่งที่ชัดเจนจนยากที่จะบังคับให้
ผู้ก่อมลพิษชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดข้ึน 

 
 



๔ 
 ๑.๓  ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัย และประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี

เกี่ยวกับงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
 การศึกษาข้อมูลโครงการวิจัยที่ส ารวจโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จาก

ท าเนียบการวิจัยในภาพรวมช่วงเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา พบว่าทิศทางงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 

๑) การวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบ าบัด ก าจัด
มลพิษที่เกิดจากแหล่งก าเนิดประเภทต่างๆ โดยเฉพาะมลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรม (โดยแบ่งเป็นสัดส่วนของ
น้ าเสียมากที่สุด รองลงมา คือ ของเสีย และอากาศ ตามล าดับ) แต่การวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยในระดับ Pilot 
Scale มีการต่อยอดไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์จริงหรือน าไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ค่อนข้างน้อย  

๒) การวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน การควบคุมมลพิษที่แหล่งก าเนิด และการใช้ประโยชน์
จากของเสีย ยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการวิจัยในสาขาอื่นๆ 

๓) มีการวิจัยด้านการศึกษาลักษณะและข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(เช่น การบริหารจัดการน้ า/ลุ่มน้ า การศึกษาพื้นที่ป่าไม้ การจัดการขยะ ผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน) ในพื้นที่
ต่างๆของประเทศ แต่เป็นการศึกษาเฉพาะพื้นที่ ขาดความต่อเนื่องและการบูรณาการในภาพรวมของประเทศ  

๔) ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาที่ควรให้ความส าคัญเพิ่ม เช่น ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน (ใน
ภาพรวมที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ) การศึกษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ  

๕) การวิจัยด้านสังคมและการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับความสนใจในการ
ศึกษาวิจัยเพิ่มมากขึ้นในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา  

๖) การวิจัยและพัฒนาด้านการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้ งด้ านการปรับตัว 
(Adaptation) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง สืบ
เนื่องมาจากความสนใจและกระแสโลกที่ส่งผลให้ประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

๗) การวิจัยด้านการรับมือภัยธรรมชาติ การฟื้นฟูหลังภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ  และ
การศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ ยังไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดในประเทศและไม่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัย 

๘) ผลการวิจัยยังไม่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง เนื่องจากขาดการจัดท าฐานข้อมูลที่
สามารถเข้าถึงได้โดยทุกภาคส่วน 

 วช. เห็นว่าผลงานดังกล่าวแสดงให้เห็นช่องว่างการวิจัยและประเด็นที่ส าคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ต้องการของประเทศ จึงได้น ามาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นในนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 
๘ โดยน าผลงานการศึกษาดังกล่าวมาจัดระดมความเห็นกับภาคส่วนต่างๆ ที่ส าคัญ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน ที่เป็นตัวแทนทั้งส่วนกลาง และส่วนท้องถ่ิน โดยน ามาก าหนดกรอบเวลาของยุทธศาสตร์การ
วิจัยให้เข้มข้นข้ึน คือ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙  

 ๑.๔   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมท่ี
เป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 ๑) แนวโน้มและกระแสสิ่งแวดล้อมโลก 
 (๑)  กฎ กติกาใหม่ของโลกที่ส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว ดังนี ้

 มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยท าให้ผู้ประกอบการต้องยกระดับการ
ผลิตให้ได้มาตรฐานเพื่อการแข่งขัน และเกิดความพยายามในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้สูงข้ึนเพื่อสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 



๕ 

 มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะ
ซับซ้อนและทวีความเข้มข้นมากขึ้น กระแสแรงกดดันของประชาคมโลกจะส่งผลต่อการค้าของประเทศ และท า
ให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตอันใกล้ เช่น การเรียก
เก็บภาษีคาร์บอนจากสินค้าน าเข้าในประเทศสหรัฐอเมริกา การก าหนดให้ต้องรายงานปริมาณคาร์บอนจาก
สินค้าที่เกิดจากการผลิตสินค้า การเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งและการบินของ
สหภาพยุโรป การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นความรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก จะท าให้ประเทศก าลังพัฒนาถูกกดดันให้ต้องมีพันธกรณีเกี่ยวกับการรับภาระการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการผลิตที่ตนเองไม่ได้บริโภคในอนาคต 

 (๒) พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต พิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม และ
การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม 
อนุสัญญาบาเซล (Basel Convention) ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสียและการก าจัด
อนุสัญญาสตอกโฮล์ม (Stockholm Convention) ว่าด้วยสารพิษที่ตกค้างยาวนาน (Persistance Organic 
Pollutants หรือ POPs) อนุสัญญารอตเตอร์ดัม (Rotterdam Convention) ว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูล
สารเคมีล่วงหน้าส าหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น 

 (๓) ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกจะเคลื่อนย้ายมาสูเ่อเชียโดยเฉพาะในฐานะการเป็น
ศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนในแง่การมีเครือข่ายของห่วงโซ่การผลิต
ภายในภูมิภาค และการใช้ทรัพยากรภายในภูมิภาคที่ท าให้ต้นทุนการผลิตถูกกว่า 

 (๔) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเปิดเสรีทางการ
ค้า เป็นการสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์จากฐานทรพัยากรธรรมชาติในระดับภูมิภาคร่วมกัน ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับกับการโยกย้ายแรงงานและฐานการ
ผลิตของอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดมลพิษสูงเข้ามาในประเทศ รวมถึงการพัฒนากลไกต่างๆ อาทิ การบริหาร
จัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน
เพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนของภูมิภาค นอกจากนี้การเปิดเสรีทางการค้าของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนได้ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการภายในภูมิภาค โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่ได้
มาตรฐานที่ท าให้ประเทศมีภาระในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึน 

 (๕) ความก้ าวหน้าและพัฒนาเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านสินค้าบริโภค (Consumption Technologies) เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องอ านวยความสะดวกภายในครัวเรือน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดภาระในการจัดการ
ขยะ โดยเฉพาะขยะอันตราย และ E-Waste เพิ่มข้ึน 

 (๖) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนก่อให้เกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่า ซึ่งภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่รุนแรงและเกิดข้ึนบ่อยครั้ง จะเป็นตัวฉุดให้การพัฒนาประเทศไม่บรรลุผลเท่าที่ควร นอกจากนี้
ภาวะโลกร้อนยังส่งผลท าให้ระบบนิเวศในหลายพื้นที่ของโลกอ่อนแอและเปราะบางลง รวมถึงส่งผลให้เกิดการ
ขาดแคลนน้ าและโรคระบาดเพิ่มข้ึน ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากร รวมทั้งการระบาดของโรคและ
แมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรตามมา 

 (๗) ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาส าคัญ อัตราการ
ใช้พลังงานของโลกในภาพรวมจะเพิ่มข้ึนอย่างก้าวกระโดด ขณะที่พลังงานฟอสซิลมีจ ากัด จึงเกิดการพัฒนา



๖ 
และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากพืชเพิ่มข้ึน เช่น มันส าปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผลผลิตอาหาร ความมั่นคงทางอาหารของประเทศและการส่งออก ส าหรับประเทศไทยซึ่งเป็น
แหล่งผลิตอาหารของโลก วิกฤตอาหารถือเป็นโอกาสในการพัฒนาสนิค้าภาคเกษตรเพื่อการส่งออก แต่ประเทศ
ไทยเองก็ยังพึ่งพิงการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศที่มีราคาสูง และหันมาให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
พลังงานทดแทน แต่อาจน าไปสู่ความไม่สมดุลระหว่างการปลูกพืชอาหารและพลังงาน และอาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานหรือปัญหาอื่นๆ ตามมา 

 (๘) ปริมาณความต้องการทางพลังงานสูงข้ึนและน าไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
สารมลพิษ ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือกเพิ่มข้ึน 

 ๒) ปัจจัยภำยในประเทศ 
(๑) ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง 

อันเนื่องจากการพัฒนาและจากการใช้ประโยชน์ที่เกินศักยภาพ ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 
(๒) ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ ความ

ขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร และปัญหามลพิษต่างๆ เพิ่มข้ึน นอกจากนี้ ความหนาแน่นของประชากรที่อาศัยอยู่
ในเขตเมืองเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดปัญหาชุมชนแออัด และปัญหาสุขภาพจากคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสื่อม
โทรม ซึ่งน าไปสู่ความจ าเป็นที่ต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นด้วย 

(๓) รูปแบบการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยและไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ท าให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภค ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

(๔) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ าเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรุนแรง กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน 

(๕) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งมีแนวโน้มเกิดข้ึนบ่อยครั้งและ
รุนแรงข้ึน 

(๖) ปัญหาทรัพยากรน้ า และระบบนิเวศที่มีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต 
(๗) ประเทศไทยยังมีความมั่นคงด้านอาหาร แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน 
(๘) การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าที่ควร ขาดการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การก าหนดเครื่องมือและ
กลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแบบแยกส่วน รวมถึงขาดการติดตาม ตรวจสอบผล
การด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

(๙) ขาดการบูรณาการฐานข้อมูลและระบบการจัดการข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๑๐) ความขัดแย้งทางนโยบายในการบูรณาการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

(๑๑) การถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ระดับท้องถ่ินยังคงประสบปัญหา 
เช่น การขาดองค์ความรู้ ขาดบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินการ ท าให้การถ่ายโอน
ภารกิจบางประการยังไม่สามารถด าเนินการได ้

(๑๒) ชุมชนขาดความไว้วางใจในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ภาครัฐ 



๗ 
 การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกประเทศที่จะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประเทศไทย

ต้องเผชิญกับความเสี่ยง ส่งผลให้สถานการณ์และแนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง โดยเฉพาะน้ าท่วม ภัยแล้ง การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่า และปริมาณ
ของเสียที่เพิ่มขึ้น น าไปสู่ความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่ง
อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภัยพิบัติจะเกิดข้ึนบ่อยครั้ง กระทบต่อฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร 
พลังงาน สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากการวางแผนด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแล้ว ประเทศไทยจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่าทันเหตุการณ์
และเหมาะสมกับประเทศ ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการ
บริหารจัดการ ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาในปัจจบุันต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้จากหลายสาขาวิชา เนื่องจาก
เรื่องสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกับทุกมิติของสิ่งมีชีวิต 

 ๑.๕ นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.)ตระหนักถึงความส าคัญของการบูรณาการด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหลัก เพื่อการน าไปใช้ให้เกิดผลทั้งการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ส าหรับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม รัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถือเป็นแนวทางการ
พัฒนาประเทศที่ส าคัญ วช. จึงได้น าเนื้อหาส าคัญของงานวิจัยและงานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้สนับสนุนและแก้ปัญหาการศึกษามาประยุกต์ใช้กับภาค
ส่วนต่างๆ ของประเทศ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ฯลฯ ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม วช. ได้ยึดเนื้อหาของแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญเพื่อความ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่ เป็นปัจจุบัน คือ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  ๑๑ นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕–๒๕๕๗ โดยที่ยุทธศาสตร์การวิจัยราย
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม จะสอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นหลักที่ ๑๘ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เพื่อความยั่งยืน ประเด็นหลักที่ ๑๙ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)  ประเด็นหลักที่ ๒๐ นโยบาย
การคลังเพื่อสิ่งแวดล้อมประเด็นหลักที่ ๒๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ าและ
ประเด็นหลักที่ ๒๒ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ส าหรับความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แนว
ทางการพัฒนาข้อ ๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล คือ นโยบายเศรษฐกิจ ในนโยบายเฉพาะด้านที่  ๕ 
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้อ ๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึก
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
การด าเนินกิจกรรม และการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้าและการบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ที่จะน ามาสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ส าหรับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕–๒๕๕๗ มีความสอดคล้องกับด้าน
สิ่งแวดล้อมดังนี้ ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ปี ๒๕๕๕ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีด



๘ 
ความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ข้อ ๑.๕ การ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ข้อ ๑.๘ การส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ข้อ 
๑.๑๖ การบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๓.๔ การจัดการสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ปี ๒๕๕๖ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
ข้อ ๓.๑๑ แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน ข้อ ๓.๓ แผนงานยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม และยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ข้อ ๕.๒ แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ปี ๒๕๕๗ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ข้อ ๓.๑ การบริหาร
จัดการเศรษฐกิจมหภาคให้ เกิดความยั่งยืน ข้อ ๓ .๖ การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม จากการด าเนินการดังกล่าวจะพบว่า เพื่อท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การวิจัยราย
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด วช. จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์
การวิจัยรายประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญ 
และให้เช่ือมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ยิ่งกว่านั้น ยังได้จัดท าให้เช่ือมโยงกับการวิจัยในด้านต่างๆ 
ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตอีกด้วย 

 
๒. วิสัยทัศน์กำรวิจัย 

ประเทศไทยมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลเป็นธรรมและมี
ประสิทธิผล รวมถึงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน  

 
๓. พันธกิจกำรวิจัย 

ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดรับกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการป้องกัน การบ าบัด และฟื้นฟูสภาวะแวดล้อมที่ถูกท าลาย 
ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวของทุกภาคส่วน เพื่อน าประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการยกระดับสู่มาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๔. ยุทธศำสตร์และกลยุทธก์ำรวิจัย 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๑ การวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๒ การวิจัยด้านการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ การเสริมสร้างและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๓ การวิจัยด้านการปรับกระบวนทัศน์การผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๔ การวิจัยด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๕ การวิจัยระบบการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติและอุบัติภัย 
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๖ การวิจัยด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีส านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๗ การวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพนักวิจัยสิ่งแวดล้อมสู่นักวิจัยอาชีพ 



๙ 

๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย  
 ๕.๑ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล ส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ 
 ๕.๒ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
เพื่อการใช้ประโยชน์การอนุรักษ์ การเสริมสร้างและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ
สอดรับกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
 ๕.๓ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อน าไปสู่การยกระดับความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค 

 ๕.๔ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการป้องกันมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่คุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี  

 ๕.๕ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติและอุบัติภัย
อย่างทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีส่วน
ร่วมตามบทบาทและหน้าที่ที่เหมาะสม 
 ๕.๗ เพื่อพัฒนานักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นนักวิจัยอาชีพที่มีคุณภาพ 

 
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 

๖.๑  ผลผลิต 
 ๑) เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ

ภาคประชาชน 
 ๒) เชิงคุณภาพ คือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชนสามารถใช้

ผลการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมได ้
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 หน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการใช้องค์ความรู้และ

นวัตกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มมากข้ึน 
๖.๓ ตัวชี้วัด 
 จ านวนองค์กร/หน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่น าผลการ

ศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
๖.๔ เป้ำหมำย 
 มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศที่สามารถทัดเทียมกับประเทศที่มีศักยภาพในด้าน

การแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
 

๗. หน่วยงำนหลักและเครือข่ำยที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 
๗.๑ หน่วยงำนหลัก 

 ๑) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 ๒) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๓) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ๔) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๕) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 



๑๐ 
 ๖) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๗) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๗.๒ หน่วยงำนเครือข่ำยท่ีส ำคัญ 

 สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน  
 

๘. แผนงำนวิจัยหลักและกรอบเวลำ 
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๑ กำรวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นระบบ  กรอบเวลำ ช่วง ๑ ปีแรก 

 กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๑ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานวิจัยที่ ๑ การประยุกต์การวิจัยเชิงระบบสูก่ารบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบ
บูรณาการและสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน้ าของประเทศและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
สร้างเข่ือนและฝาย 
 แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก๊าซเรือนกระจก 
 แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของภาคส่วนอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม การขนส่ง การท่องเที่ยว และครัวเรือน 
 แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยและพัฒนาเพื่อการติดตาม คาดการณ์ และวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานวิจัยที่ ๖ การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความถูกต้องและทันสมัย 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๒ สนับสนุนกลไกกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
 แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน 
โดยเครือข่ายชุมชนในการสงวน อนุรักษ์ และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานวิจัยที่  ๒ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือ มาตรการเศรษฐศาสตร์ เช่น 
มาตรการด้านการเงิน ระบบการจ่ายค่าตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศ (Payment for Environmental Service: 
PES) ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประเทศ
และภูมิภาค  
 แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาเชิงนโยบายด้านสังคมที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
อาทิ ธรรมาภิบาลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๒ กำรวิจัยด้ำนกำรใช้ประโยชน์ กำรอนุรักษ์ กำรเสริมสร้ำงและฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน กรอบเวลำ ช่วง ๑-๒ ปี 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๑ กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
 แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเชิงนโยบายด้านการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ การเสริมสร้างและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๑ 
 แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) 
การสร้างนวัตกรรม เพื่อการอนุรักษ์ เสริมสร้างและฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญและมีความ
เปราะบางเชิงนิเวศ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
 แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่า รวมถึงการเพิ่ม
จ านวนสัตว์ หรือสัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ุ การอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน ป่าพรุ และทรัพยากรชายฝั่ง 
และการจัดการไฟป่า 
 แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพและการบ ารุงฟื้นฟูทรัพยากรดินให้
เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๒ กำรประเมินมูลค่ำระบบนิเวศและใช้ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นธรรม 
 แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การประเมินมูลค่าและการจ่าย
ค่าตอบแทนคุณค่าระบบนิ เวศ ตลอดจนการประเมินค่าความเสียหายจากความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน งานวิจัยท้องถ่ินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับทุนทางทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและภูมิภาค รวมถึงแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่  
 แผนงานวิจัยที่ ๓  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือ กลไกการเสริมสร้างให้ประชาชนมี
โอกาสเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม  
 แผนงานวิจัยที่  ๔  การวิจัย เพื่ อพัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรจากการใช้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันของอาเซียนอย่างเป็นธรรม 
 แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น รูปแบบ/กลไก 
องค์กรด้านกระบวนการยุติธรรมด้านสิง่แวดล้อมที่เหมาะสมและชัดเจนเพื่อการเยียวยาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการวิจัยเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาฟื้นฟูและป้องกัน เช่น มาตรการด้านการเงิน (สัมปทาน ค่าภาคหลวง 
ค่าธรรมเนียม)   
 แผนงานวิจัยที่ ๖ การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างคุณค่า (Value 
Creation) ของผลผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๓  กำรวิจัยด้ำนกำรปรับกระบวนทัศน์กำรผลิตและกำรบริโภคให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๓ 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๑ กำรปรับกระบวนทัศน์กำรผลิตและกำรบริกำรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ เหมาะสม (Appropriate 
Technology) เช่น เทคโนโลยีด้านการออกแบบอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally 
Friendly Technology/Green Design) เท ค โน โล ยี วั ส ดุ (Materials Technology) น า โน เท ค โน โล ยี 
เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดมลพิษต่ าหรือปลอดมลพิษ (Zero 
Waste) เป็นต้น เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(Eco-Industrial Parks)  
 แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่า (ทั้งด้านการลงทุนการใช้ทรัพยากร 
และการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ) ในการที่จะให้อุตสาหกรรมบางประเภทอุตสาหกรรมที่ มีใช้



๑๒ 
ทรัพยากรและพลงังานสูงมาตั้งฐานการผลติในประเทศไทย เพื่อลดความเสือ่มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและการ
สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม 
 แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
 แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นไปตามหลักวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP)  
 แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยเพื่อยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเกษตรอินทรีย์หรืออื่นๆ ที่
เหมาะสม การเพิ่มผลผลิตต่อไรแ่ละลดต้นทุนการผลติที่สามารถน ามาใช้พัฒนาการผลติอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานวิจัยที่ ๖ การวิจัยและพัฒนาสินค้ารวมทั้งบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 แผนงานวิจัยที่ ๗ การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่เอื้อต่อการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๒ กำรสนับสนุนให้เกิดกำรบริโภคท่ียั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ในกลุ่มต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค 
 แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อการปรับพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๓ กำรพัฒนำระบบมำตรฐำนและมำตรกำรทำงสิ่งแวดล้อม 
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาเชิงนโยบายด้านมาตรการทางสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหา

การกีดกันทางการค้าและมาตรการอื่นๆ ระหว่างประเทศ  
 แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยและพัฒนาด้านมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ด้านการเงิน การคลัง 
และการปฏิรูปการบริหารจัดการงบประมาณของประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้เกิดพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาเชิงนโยบายด้านการก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อมุ่งสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
พร้อมทั้งก าหนดดัชนีช้ีวัด และมาตรฐานการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
 แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานและการรบัรองมาตรฐานที่เหมาะสมกับ
ประเทศทางแถบเอเชีย เช่น ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานทาง
การเกษตร เพื่อยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยเพื่อพัฒนา Code of Practice ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับ
ประเทศและสามารถเช่ือมโยงสู่ระดับนานาชาติ 
 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๔ กำรวิจัยด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมท่ีดี กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๓ 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๔.๑ กำรควบคุมและลดมลพิษ 
 แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสม
กับสภาพของประเทศ ทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม 
 แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการควบคุม ป้องกันมลพิษ 
ระบบการจัดการมลพิษและของเสียอันตรายที่เหมาะสมเพื่อลดการปล่อยมลพิษ ณ แหล่งก าเนิด 



๑๓ 
 แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้าง
แรงจูงใจเพื่อลดการปล่อยมลพิษ ณ แหล่งก าเนิด เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้สินค้าที่ก่อมลพิษสูง 
ระบบมัดจ า-คืนเงิน (Deposit-Refund System) บรรจุภัณฑ์ต่างๆ 
 แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของเสียและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อลด
ปริมาณการเผาในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือ 
 แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการน าวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ในเชิง
พาณิชย ์
 แผนงานวิจัยที่ ๖ การวิจัยและพัฒนากลไกและกระบวนการพิสูจน์ความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบการฟื้นฟูและเยียวยาปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
 แผนงานวิจัยที่ ๗ การวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถ่ินกับองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการมลพิษ 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๒  กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน 
 แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) 
เพื่อน าไปสู่สังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society) เช่น การออกแบบภูมิสถาปัตย์ และนวัตกรรมที่ช่วยให้
เกิดเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น นวัตกรรมเพื่อการระบายความร้อนในเมือง 
 แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาและวัตธนธรรมท้องถ่ิน ในการอนุรักษ์ ดูแล
และการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหลง่ธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม แหล่งมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่
เหมาะสม 
 แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเกี่ยวกับเมืองตัวอย่างด้านเศรษฐกิจผสมผสานของเกษตรกรรม 
การค้า และอุตสาหกรรม 
 แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ในการอนุรักษ์ ดูแล
และการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหลง่ธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม แหล่งมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่
เหมาะสม เช่น บทบาทชุมชนท้องถ่ินกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ชายแดน 
 
 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๕ กำรวิจัยระบบกำรป้องกันภัยพิบัติธรรมชำติและอุบัติภัย กรอบเวลำ 
ช่วงปีท่ี ๓-๔   
 แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือปรัชญาตะวันออกในการ
ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการป้องกันภัยพิบัติ
ธรรมชาติและอุบัติภัยอย่างทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ 
 แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุก
ภาคส่วนในการสร้างความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เช่ือมโยงกับสถานการณ์ภัยพิบัติ 
 แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายและชุมชนท้องถ่ิน รวมถึงกระบวนการ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ  องค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน และศักยภาพของชุมชนในการป้องกันและ
รับมือกับภัยพิบัติ (ปรับจากแผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ภาครัฐ  องค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน และศักยภาพของชุมชนในการป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติ) 
 แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติและอุบัติภัยให้สมบูรณ์และทันสมัย การวิจัยและพัฒนาระบบการพยากรณ์และเตือนภัยประเภทต่างๆ 



๑๔ 
ทั้งระดับประเทศและท้องถ่ิน และการวิจัยเกี่ยวกับระบบการติดตามและเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติธรรมชาติ
และอุบัติภัย 
 แผนงานวิจัยที่ ๖ การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและโครงสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพ
เพียงพอ เพื่อเตรียมป้องกันและรองรับภัยพิบัติและอุบัติภัย 
 แผนงานวิจัยที่ ๗ การวิจัยเพื่ อหามาตรการในการป้ องกันและบรรเทาภัยพิบั ติ ให้ มี
ประสิทธิภาพ 
 แผนงานวิจัยที่ ๘ การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันพื้นที่เสี่ยงภัยให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง  
โดยการประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยพิบัติและผลกระทบต่อสาธารณชน 

แผนงานวิจัยที่ ๙ การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการปรับตัวของเมืองเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๖ กำรพัฒนำคนและสังคมให้มีส ำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม กรอบเวลำ 
ช่วงปีท่ี ๓-๔   
 แผนงานวิจัยที่ ๑ ก าร วิ จั ย เกี่ ย วกั บ ก ระบ วน ก ารส ร้ างจิ ต ส านึ ก ใน ก ารอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกภาคส่วน 
 แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อหากระบวนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับภาคเอกชน และ
สร้างความตระหนักในบทบาทของภาคเอกชนในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาหาวิธีการและกระบวนการในการเพิ่มศักยภาพในการ
ประสานและบูรณาการการด าเนินงานในระดับจังหวัดและท้องถ่ิน โดยสร้างเครือข่ายเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และการวิจัยบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของท้องถ่ินใน
การพัฒนาชุมชนน่าอยู่  
 แผนงานวิจัยที่ ๔  การวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเป็น
ลักษณะการส่งเสริมนอกเหนือจากการมีบทลงโทษและการควบคุม 

แผนงานวิจัยที่  ๕ การวิจัยเกี่ยวกับศึกษากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของผู้มีหน้าที่ด้านก าหนดนโยบาย วางแผน ก ากับดูแล ติดตาม ปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษาด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๗ กำรวิจัยด้ำนกำรเพ่ิมศักยภำพนักวิจัยสิ่งแวดล้อมสู่นักวิจัยอำชีพ กรอบ
เวลำ ช่วงปีท่ี ๓-๔   

แผนงานวิจัยที่ ๑ การสร้าง Creative house ในระดับต่างๆ  (ระดับการศึกษา ระดับจังหวัด 
ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค) และวางรากฐานให้เกิดการพัฒนาและการสร้างนักวิจัยในทุกระดับการศึกษา 
ตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ไปจนถึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้มีจ านวนมากข้ึนและมีความหลากหลายในหัวข้อการวิจัยมากข้ึน 

แผนงานวิจัยที่ ๓ การส่งเสริมศักยภาพของนักวิจัยไทยและนักวิจัยท้องถ่ินสู่นักวิจัยอาชีพ 
แผนงานวิจัยที่ ๔ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้ง

ระดับประเทศและนานาชาติ ความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าส าคัญ เพื่อพัฒนานักวิจัยและสร้าง
งานวิจัยสิ่งแวดล้อมเชิงพาณิชย์ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
 
 
 



๑๕ 

๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
เพื่อให้สามารถบรรลุตามพันธกิจการวิจัยจึงมีการก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จ ดังนี้ 

 ๙.๑ ความชัดเจนของนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ       
 ๙.๒ ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของประเทศและ
ของโลก รวมถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการค้า 
 ๙.๓ ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังในการด าเนินการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
 
๑๐. แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
ภายหลังจากการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านสิง่แวดล้อมแล้ว จะมีการก าหนด

แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาวเพื่อให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ มีความ
เช่ือมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล  มีการก าหนดหน่วยงานและ
บุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนด าเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยระยะ
ต่อๆไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากเคยศึกษาไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์การวิจัย
มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและองค์กรจ านวน
มากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดต้ังเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน (Inter-
Sector Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์  พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social 
Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ในการด าเนินการการพัฒนาสังคม
ออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอข้อมูลการวิจัย
ระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และ
ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจ านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มีการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะน าไป
พัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
  สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กร
ต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ข้ันตอนการเริ่มต้นการ
ท าวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะผลการวิจัย 
นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  



๑๖ 

๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้การบริหาร
จัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ การประเมินก่อนด าเนินการวิจยั (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอการ
วิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด าเนินการวิจัย (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่ 
 ๑๑.๓ การประเมินผลหลังด าเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงาน
ด าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย 
 

 
 

 

 



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรพฒันำเทคโนโลย ี

 
 

 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาเทคโนโลยีได้ก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยไว้เพื่อ 
“การสร้างงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิต และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
อุตสาหกรรมให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย” โดยมีพันธกิจการวิจัย ที่มุ่งเน้นที่การวิจัย
เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหาของประเทศ เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เทคโนโลยีใหม่เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ โดยค านึงถึง
บทบาทการแข่งขันของประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์การวิจัย ๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนากลุ่มสินค้าที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ๒) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านเทคโนโลยีใหม่ของ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาไปสู่ผลผลิตใหม่ และ ๓) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิตให้เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้ว มีเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) มีงานวิจัยด้านการผลิตทางการเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านเทคโนโลยีเหมืองแร่ เทคโนโลยีก่อนการเผาไหม้ เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ด้านเสื้อผ้าและ
สิ่งทอ ด้านการก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่  และเทคโนโลยีด้านเภสัชกรรม  ที่
สามารถก่อเกิดความเข้มแข็งให้กับประเทศ ๒) มีงานวิจัยด้านเทคโนโลยีที่สามารถก่อเกิดนวัตกรรม ที่เป็น
ช้ินส่วนในประเทศ (Local Content) และมีผลต่อการเพิ่มสัดส่วนมูลค่าของผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม และ 
๓) งานวิจัยด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถก่อเกิดความเข้มแข็งให้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และก้าวทันเทคโนโลยีใหม่  

 สุดท้ายคือปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย ประกอบด้วย ๑) การบริหารจัดการ
ระบบงานวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ๒) การเพิ่มข้ึนของบุคลากรวิจัยด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ๓) รัฐบาล/เอกชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตระหนักและให้ความส าคัญการวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ๔) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเพือ่
พัฒนาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีโดยครอบคลุมทั้งในหน่วยงานรัฐ เอกชน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ๕) 
หน่วยงานรัฐ/เอกชน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาเทคโนโลยีมีการท างานที่เช่ือมโยงและบูรณาการแบบองค์
รวม และ ๖)กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรพฒันำเทคโนโลยี 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 ๑.๑  ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยี 

 ประเทศไทยได้เล็งเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นล าดับตั้งแต่มีการ
ตราพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าในปี ๒๕๑๔ และจัดต้ังกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการพลังงาน ข้ึนในปี ๒๕๒๒ ให้ท าหน้าที่หลักในการเผยแพร่และพัฒนาผลงานทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทต่อการพัฒนาอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนา
อุตสาหกรรม มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลติและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประหยัดแรงงาน ลดต้นทุน 
และรักษาสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่มีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรม
อื่นๆ ในประเทศไทย เช่น คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุกรรม 
วิศวกรรม เทคโนโลยีเลเซอร์ การสื่อสาร การแพทย์ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ เช่น พลาสติก 
แก้ว วัสดุก่อสร้าง โลหะ นอกจากนี้ เทคโนโลยีช่วยพัฒนาด้านการเกษตร โดยมีการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่ม
ผลผลิต ปรับปรุงพันธ์ุ เป็นต้น อย่างไรก็ดี แม้เทคโนโลยีจะมีบทบาทในการพัฒนาอย่างมากแต่การน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิผลจะต้องมีการศึกษาปัจจัยแวดล้อมหลายด้าน เช่น ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม ความเสมอภาคในโอกาสและการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดความผสมกลมกลืนต่อ
การพัฒนาประเทศ๑ 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดท า “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)” เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ และ
ใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจ าปีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค รวมทั้งความต้องการของพื้นที่และสอดคล้องกับทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) นอกจากนี้ นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ส าหรับการวิจัยรายเทคโนโลยีถือเป็นประเด็นที่ส าคัญของประเทศ วช. 
ตระหนักในความจ าเป็นและส าคัญ รวมทั้งความต้องการให้มีผลงานวิจัยและองค์ความรู้การวิจัยด้านเทคโนโลยี 
ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ออุตสาหกรรม จึงก าหนดไว้ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ จากความส าคัญการวิจัยรายเทคโนโลยีดังกล่าว วช. พิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหา
เทคโนโลยีเป็นปัญหาส าคัญของประเทศจึงได้ก าหนดไว้ในกลุ่มเรื่องเร่งด่วนด้วย และน าปัญหาดังกล่าวนี้มา
จัดท าเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านเทคโนโลยีฉบับนี้ เพื่อเน้นการสร้างงานวิจัยด้านเทคโนโลยีที่
ก่อให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านเกษตร ด้าน
อุตสาหกรรม ตลอดจนด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการ
ประหยัดเงินตราต่างประเทศในการน าเข้าเทคโนโลยีใหม่อีกด้วย 
 

                                                             
๑ เทคโนโลยีการพัฒนาประเทศ, สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/soc5/ 
so31-5-3.htm 



๓ 
๑.๒  กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นกำร

พัฒนำด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยี  
 สถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องก าลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านประชากรที่มีการเพิ่มสูงข้ึน ขณะที่ทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตมีแนวโน้มลดลง
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่างรุนแรงการเผชิญกับภาวะโลกร้อน แม้แต่การพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีที่น าไปสู่สังคมยุคโลกาภิวัตน์น ามาซึ่งปัญหาของสังคมที่ยังหาทางแก้ไขได้ยาก ปัจจัยต่างๆ 
เหล่าน้ีเป็นแรงผลักดันส าคัญให้ทุกประเทศจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องมีการเพิ่มผลิตภาพของสินค้าและบริการโดยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดการคิดค้นหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ /กระบวนการผลิตและบริการให้ทันสมัยและ
สามารถแข่งขันบนเวทีการค้าโลกอย่างยั่งยืนได้ แต่ประเทศไทยยังคงเผชิญปัญหาผลิตภาพการผลิตรวมของ
ภาคอุตสาหกรรม บริการและเกษตรที่ยังคงอยู่ในระดับต่ าโดยภาคอุตสาหกรรม เป็นภาคการผลิตที่มีบทบาท
สูงต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงสุดคือ ร้อยละ ๕.๑ โดยปิโตรเลียม อิเล็กทรอนิกส์ 
ยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า มีสัดส่วนของการผลิตสูงถึงร้อยละ ๔๑.๘ ของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด  
นอกจากนี้ภาคเกษตร แม้ว่ามีการเติบโตน้อยกว่าภาคการผลิตอืน่ๆ แต่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้หลักของคนส่วนใหญ่และเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีการใช้ผลผลิตการเกษตรเป็นวัตถุดิบด้านอาหาร พลังงาน และวัสดุชีวภาพมี
แนวโน้มสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว แต่ไม่สามารถพัฒนาผลิตภาพการผลิตได้ทันต่อสภาพ การแข่งขันในตลาดโลก และ
ยังไม่ได้ยกระดับการผลติและแปรรปูเพื่อเพิม่มูลค่าสินค้าเทา่ที่ควร ส าหรับภาคบริการ ก็มีบทบาทส าคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เพราะเป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ของประเทศ โดยสัดส่วนแรงงานสูงถึงร้อยละ 
๔๕ ของจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมดในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา แต่แรงงานในภาคนี้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นแรงงานระดับล่าง 
ดังนั้น สัดส่วนค่าตอบแทนแรงงานต่อมูลค่าเพิ่มของภาคบริการจึงค่อนข้างต่ า 

 ๑.๓  ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัย และประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
  วช. ได้ด าเนินการศึกษาทบทวนเกี่ยวกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีต่างๆ จากผลงานวิจัยที่เคยมี
มาแล้วในอดีต พบว่าที่ผ่านมาถึงปัจจุบนัประเทศไทยได้สร้างงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีมามากมายแต่ยังมีส่วน
น้อยที่ยังไม่น ามาใช้สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ เนื่องจากยังไม่มีการพฒันาให้เหมาะสมเพื่อ
สู่เชิงพาณิชย์เพื่อการแก้ปัญหาของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยจ าแนกเป็นส่วนที่
ส าคัญ คือ ๑) ส่วนของการผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร 
เทคโนโลยีตั้งแต่กระบวนการผลิต การปรับปรุงบ ารุงดิน รูปแบบการเกษตร การเปรียบเทียบ การรักษา
คุณภาพ และการป้องกันศัตรูพืช อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้านเทคโนโลยีเหมือง
แร่ เทคโนโลยีก่อนการเผาไหม้ เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ด้านเสื้อผ้าและสิ่งทอ การก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่  ด้านสุขภาพและการแพทย์  ๒) ส่วนของพลังงานที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ด้านการ
แปรรูปขยะ การจัดการภัยพิบัติ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้านการบริการ  ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านวัสดุ 
ด้านเทคโนโลยีการผลิตการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และ ๓) ส่วนของการพัฒนากระบวนการผลิตให้เสริมสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้ว เช่น เทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผู้ประกอบการในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการผลิต
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต การประกอบการธุรกรรมและขยายโอกาสทางการตลาด 
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ประจ าศูนย์ทดสอบมาตรฐานต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีระบบมาตร
วิทยา เทคโนโลยีระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีระบบทดสอบผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีระบบรับรอง



๔ 
ระบบงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและสามารถรองรับความต้องการของภาคการผลิต  อาทิ 
เทคโนโลยีเลเซอร์ เทคโนโลยีเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องลงทุนขนาดใหญ่ เช่น การขยายโครงข่ายถนน
หรือระบบรถไฟหรือสนามบิน การขยายระบบการผลิตไฟฟ้าและน้ าประปา การขยายระบบการผลิตและขนส่ง
พลังงาน เป็นต้น โดยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาของประเทศในด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
ความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม  

๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

๑) กำรป้องกันจุดอ่อนและภัยคุกคำม 
 (๑) การจัดต้ังองค์กรประสานงานกลางเพื่อประสานนโยบายและแก้ไขปัญหา 
 (๒) การก าหนดเป้าหมายและกลไกทางนโยบายที่สนับสนุนการสร้างเทคโนโลยีด้วยการ

วิจัยและพัฒนาที่ชัดเจน 
 (๓) การลดการน าเข้าเทคโนโลยีที่สามารถผลิตได้เองในประเทศ 
 (๔) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี 
๒) กำรแก้ไขจุดอ่อนโดยใช้โอกำสท่ีมี 
 (๑) จัดระบบการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อลดต้นทุนและ

ลงทุนเพิ่มในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 (๒)  การก าหนดเป้าหมายในการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพพืชพลังงานและ

เช้ือเพลิงชีวภาพจากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 (๓)  การวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้และส่งออก

เช้ือเพลิงชีวภาพ 
๓) กำรใช้จุดแข็งป้องกันภัยคุกคำม 
 (๑) การใช้ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว และน าไปต่อยอดเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งให้กับประเทศเพื่อป้องกันความผันผวนของภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก 
 (๒)  การก าหนดมาตรการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกษตรกรรม โดยการมีส่วนร่วม

ของภาคส่วนการศึกษา 
 (๓)  การสื่อสารสาธารณะเพื่อกระตุ้นทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ 
๔) กำรใช้จุดแข็งและโอกำสท่ีมีอยู่ 
 (๑)  การใช้ทรัพยากรบุคคลในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นแนวทาง

หลักในยุทธศาสตร์ประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้
ปานกลาง   

 (๒)  การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและพัฒนาท้องถ่ินจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว 

 (๓)  มีงานวิจัยด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นฐานพัฒนาต่อเนื่อง โดยรวบรวมและพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อการต่อยอดอย่างจริงจัง 

๑.๕ นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) โดย ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตระหนักถึงความส าคัญของการบูรณาการด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหลัก เพื่อ



๕ 
การน าไปใช้ให้เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมในการวิจัยรายเทคโนโลยี นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติถือเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่ส าคัญทางด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วช. จึงได้น า
เนื้อหาส าคัญของการพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อใช้สนับสนุนและแก้ปญัหาการเพิ่มประสทิธิภาพพลงังานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
พลังงานชนิดใหม่ การบูรณาการพลังงานชนบท การผลิตและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าก าลัง การแสวงหาพลังงานใหม่ เพื่อทดแทนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ 
เทคโนโลยีทางด้านอาหาร ทรัพยากร เทคโนโลยีเช้ือเพลิงขนส่งทางเลือกและเทคโนโลยีลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ผลการวิจัยเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ฯลฯ ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาเทคโนโลยี วช. ได้ยึดเนื้อหาของ
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทีส่ าคัญเพื่อความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่เป็น
ปัจจุบัน คือ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗  
 นอกจากเนื้อหาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาเทคโนโลยี จะมีความ
สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญในข้างต้นแล้ว ยังมีความเช่ือมโยงกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ 
และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็นที่ด าเนินการโดย วช. แล้ว ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติราย
ประเด็นนี้ สืบเนื่องมาจากเป็นกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ ซึ่ง
ประกอบด้วย ๑๓  เรื่อง คือ ๑) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ๒) ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรร
มาภิบาล ๓) พลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน ๔) การจัดการทรัพยากรน้ า ๕) ภาวะโลกร้อนและพลังงาน
ทางเลือก ๖) เกษตรเพื ่อความยั่งยืน ๗) การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื ้นฟู
สุขภาพ ๘) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ๙) เทคโนโลยีใหม่
และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ออุตสาหกรรม ๑๐) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ๑๑) สังคมผู้สูงอายุ ๑๒) 
ระบบโลจิสติกส์ และ ๑๓) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ จะพบว่าเรื่องเทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่ง
ที่อยู่ในยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น และ วช . ก็ได้น ากลุ่มเรื่องดังกล่าวนี้พัฒนาข้ึนมาเป็น
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็นส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๕๙ ก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นที่พัฒนามาจากกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นดังกล่าวข้างต้น 
 จากการด าเนินการดังกล่าวจะพบว่า เพื่อท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนเพื่อ
ความยั่งยืนได้เกิดประสิทธิภาพและมีประสทิธิผลอย่างสูงสุด วช. จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน
การพัฒนาเทคโนโลย ีให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญ และให้เช่ือมโยง
กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ยิ่งกว่าน้ัน ยังได้จัดท าให้เช่ือมโยงกับการวิจัยในด้านต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต 

 
๒. วิสัยทัศน์กำรวิจัย  

การสร้างงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิต และพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านอุตสาหกรรมให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 

 
 
 
 



๖ 

๓. พันธกิจกำรวิจัย   
วิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหาของประเทศ เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขัน เทคโนโลยีใหม่เพื่อพฒันาภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ โดย
ค านึงถึงบทบาทการแข่งขันของประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
 
๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำกลุ่มสินค้ำท่ีเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยด้านเทคโนโลยีในด้านการผลิตทางการเกษตร เทคโนโลยีการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีตั้งแต่กระบวนการผลิต การปรับปรุงบ ารุง
ดิน รูปแบบการเกษตร การเปรียบเทียบ การรักษาคุณภาพ และการป้องกันศัตรูพืช 

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๒ การ วิจั ยด้ าน เทค โน โล ยี ด้ าน เทค โน โล ยี อุ ป ก ร ณ์  เค รื่ อ งมื อ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และช้ินส่วนในประเทศ (Local Content) 

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยด้านเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีเหมืองแร่ เทคโนโลยีก่อนการเผา
ไหม้ เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ฯลฯ 

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๔ การวิจัยด้านเทคโนโลยีด้านเสื้อผ้าและสิ่งทอ 
กลยุทธ์การวิจัยที่ ๕ การวิจัยด้านการก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 

เช่น การก่อสร้างอุโมงค์ ฯลฯ 
กลยุทธ์การวิจัยที่ ๖ การวิจัยเทคโนโลยีเภสัชกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้าน

สุขภาพและการแพทย์  

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนเทคโนโลยีใหม่ของภำคอุตสำหกรรมเพ่ือพัฒนำไปสู่
ผลผลิตใหม่ 

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยด้านเทคโนโลยีใหม่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า 
กลยุทธ์การวิจัยที่ ๒  การวิจัยหรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ด้านพลังงาน และนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีด้านการบริการ  
กลยุทธ์การวิจัยที่ ๓  การวิจัยเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านวัสดุ ด้านเทคโนโลยีการ

ผลิตการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การแปรรูปขยะ 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรผลิตให้เสริมสร้ำง
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมท่ีมีอยู่แล้ว 

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของผู้ประกอบการในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต การประกอบการธุรกรรมและขยายโอกาสทางการตลาด 

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยด้านเทคโนโลยีด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ประจ าศูนย์
ทดสอบมาตรฐานต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีระบบมาตรวิทยา เทคโนโลยีระบบมาตรฐานผลติภัณฑ์ เทคโนโลยีระบบ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีระบบรบัรองระบบงานใหเ้ป็นทีย่อมรับในระดับนานาชาติและสามารถรองรับ
ความต้องการของภาคการผลิต  

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อการวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องลงทุนขนาดใหญ่  
 



๗ 

๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร ์
๕.๑  เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยด้านการผลิตทางการเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์ ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ด้านเทคโนโลยีเหมืองแร่ เทคโนโลยีก่อนการเผาไหม้ เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ด้านเสื้อผ้าและ
สิ่งทอ ด้านการก่อสร้างโครงการกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และเทคโนลียีด้านเภสัชกรรม  ที่สามารถ
ก่อเกิดความเข้มแข็งให้กับประเทศ 

๕.๒  เพื่อสร้างงานวิจัยด้านเทคโนโลยีที่สามารถก่อเกิดนวัตกรรม ที่เป็นช้ินส่วนในประเทศ (Local 
Content) และมีผลต่อการเพิ่มสัดส่วนมูลค่าของผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม  

๕.๓  เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถก่อเกิดความเข้มแข็งให้กับ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ 
 
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 

๖.๑  ผลผลิต 
 (๑) รายงานผลการวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยี  

 (๒) องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 
 ๖.๒  ผลลัพธ์ 

 กลุ่มเป้าหมายในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 
 ๖.๓ ตัวชี้วัด 

 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม 

๖.๔  เป้ำหมำย 
 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่ มเป้ าหมายในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ที่มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม 
 

๗. หน่วยงำนหลักและเครือข่ำยที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 
๗.๑  หน่วยงำนหลัก 
 (๑) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 (๒) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 (๓) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 (๔) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 (๕) ส านักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ าและอุทกภัยแห่งชาติ 
 (๖) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๗.๒  หน่วยงำนเครือข่ำยท่ีส ำคัญ 

 สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน องค์กรส่วนท้องถ่ิน 
 
๘. กลยุทธ์แผนงำนวิจัยหลักและกรอบเวลำ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ การวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนากลุ่มสินค้าที่เพิ่ มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กรอบเวลำ ช่วง ๑ ปีแรก 



๘ 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ การวิจัยด้านเทคโนโลยีใหม่ของภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาไปสู่ผลผลิตใหม่ กรอบ
เวลำ ช่วงปีท่ี ๑-๒  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ การวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้ว กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๓ 

   
๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
 ๙.๑  การบริหารจัดการระบบงานวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๙.๒  การเพิ่มข้ึนของบุคลากรวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
๙.๓  รัฐบาล/เอกชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตระหนักและให้ความส าคัญการวิจัยด้านการพัฒนา

เทคโนโลยี 
๙.๔  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีโดยครอบคลุมทั้ง

ในหน่วยงานรัฐ เอกชน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
๙.๕  หน่วยงานรัฐ/เอกชน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีมีการท างานที่เช่ือมโยงและ

บูรณาการแบบองค์รวม 
๙.๖  กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติ 

 
๑๐. แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วจะมี

การก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาวเพื่อให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ 
มีความเช่ือมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล  มีการก าหนดหน่วยงาน
และบุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนด าเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรบัยุทธศาสตร์การวิจัยระยะ
ต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากเคยศึกษาไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์การ
วิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาเทคโนโลยีจะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและองค์กร

จ านวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึง
และต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน 
(Inter-Sector Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social 
Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ในการด าเนินการการพัฒนาสังคม
ออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอข้อมูลการวิจัย
ระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และ

ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจ านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล



๙ 
ดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มีการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะน าไป
พัฒนารูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กร

ต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องด้านการพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแต่ข้ันตอนการเริ่มต้น
การท าวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะผลการวิจัย 
นอกจากนี้ การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  

 
๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาเทคโนโลยี บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าประสงค์การวิจัยอย่างมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้
การบริหารจัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ การประเมินก่อนด าเนินการวิจยั (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอการ
วิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด าเนินการวิจัย (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่ 
 ๑๑.๓ การประเมินผลหลังด าเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงาน
ด าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย  
 



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรทอ่งเที่ยว 

 
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการท่องเที่ยว มีการก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัย คือ “เพิ่มมูลค่า

และคุณค่าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยผ่านระบบการบริหารจัดการการวิจัยการท่องเที่ยวที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าการท่องเที่ยวไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ” มี
ยุทธศาสตร์การวิจัย ๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ ส่งเสริมการวิจัยวาระแห่งชาติทางการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลยุทธ์ภายใต้ ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) การวิจัยเพื่อก าหนดนโยบายการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไทยในระดับมหภาค ๒) การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุปทานการท่องเที่ยวไทย ๓) 
การวิจัยเพื่อส่งเสริม พัฒนาและจัดการอุปสงค์ทางการตลาดการท่องเที่ยวของไทย และ ๔) การวิจัยเพื่อสร้าง
และพัฒนากลไกการจัดการการท่องเที่ยวของไทย ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ สนับสนุนการวิจัยในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยวและพื้นที่เช่ือมโยง ประกอบด้วยกลยุทธ์ภายใต้  ๓ ประเด็น ดังนี้ ๑) ส่งเสริมการวิจัยใน
กลุ่มคลัสเตอร์ภูมิสังคมการท่องเที่ยวใน ๑๔ กลุ่มพื้นที่ ๒) ส่งเสริมการวิจัยในกลุ่มคลัสเตอร์ของทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวที่มศัีกยภาพ และ ๓) ส่งเสริมการวิจัยในกลุ่มคลัสเตอร์ตามระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ ท่ี ๓  สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการการวิจัยด้านการท่องเที่ยวของชาติ  
ประกอบด้วยกลยุทธ์ภายใต้  ๖ ประเด็น ดังนี้ ๑) สนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการวิจัยการท่องเที่ยวของชาติ (National Tourism Excellence Center) ที่สามารถสนับสนุนด าเนินการ
วิจัยการท่องเที่ยวเชิงเครือข่ายผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ๒) สนับสนุนการวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมการด าเนินการวิจัยการท่องเที่ยวแบบบูรณาการสหวิทยาการ ๓) สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยการ
ท่องเที่ยว ๔) สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาวารสารวิชาการและ/หรือการวิจัยการท่องเที่ยวระดับชาติ
และนานาชาติ ๕) สนับสนุนการวิจัยเพื่อจัดท าฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และ ๖) สนับสนุนการวิจัยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลท่องเที่ยวเชิงแผนที่อย่างเป็นระบบและมี
เอกลักษณ์ความเป็นไทย  

ส าหรับเป้าประสงค์การวิจัย อุตสาหกรรมบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการท่องเที่ยว การพัฒนาด้าน
พลังงาน โลจิสติกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างสร้างสรรค์ สมดุลและยั่งยืน โดยค านึงถึง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์ และปัจจัยแห่งความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย ประกอบด้วย ๑) รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างจริงจัง จัดสรรงบประมาณ เพื่อการวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม  ๒) หน่วยงานบริหาร
งานวิจัยมีการบริหารงบประมาณเพื่อการวิจัยการท่องเที่ยวอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ๓) หน่วย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือบรูณาการการด าเนินการวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยเดียวกัน
อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง และ ๔)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการท่องเที่ยวมีการ
ประสานความร่วมมือน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างจริงจัง 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 
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๑. หลักกำรและเหตุผล  
การด าเนินการวิจัยในหลายประเด็นและหลากพื้นที่ ด้วยงบประมาณที่จัดสรรโดยเน้นกระจายเม็ด

เงินลงตามนโยบายและพนัธกิจของแต่ละองค์กร จากเหตุดังกล่าวนี้ งานวิจัยการท่องเที่ยวจึงกระจัดกระจายทั้ง
เชิงประเด็น พื้นที่ และงบประมาณ ดังนั้น ภาพรวมของการวิจัยการท่องเที่ยวของประเทศจึงไม่ชัดเจน ไร้
ทิศทาง ขาดเอกภาพ ขณะงบประมาณที่สนับสนุนมีจ ากัดและจัดสรรเม็ดเงินเพื่ออุดหนุนการวิจัยเกิดข้ึนใน
ลักษณะอย่างกระจายตัว ส่งผลให้การใช้การวิจัยเพื่อช้ีน าและขับเคลื่อนการพัฒนาการทอ่งเที่ยวของประเทศไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อวิเคราะห์ในเชิงลึกอย่างรอบด้านแล้ว พบว่า เกิดจากการขาด
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการท่องเที่ยว ที่เป็นเป้าหมายช้ีน าและกรอบการผลักดันให้การวิจัย
การท่องเที่ยวไทยมีทิศทางและมุ่งสัมฤทธ์ิผล ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการ
ท่องเที่ยว จึงเป็นปฐมบทของการสร้างแผนแม่บทในการสนับสนุนและบริหารการจัดการวิจัยการท่องเที่ยว ให้
สามารถช้ีน าการสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และความยั่งยืนใน
สังคมโลก รวมทั้งเป็นกรอบการลงทุนเพื่อน าไปสู่การจัดสรรและบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรการ
วิจัยการท่องเที่ยวของชาติที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และประสิทธิผลในอนาคตต่อไป 

๑.๑  สถำนกำรณ์กำรท่องเท่ียวโลกและภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก 
 องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : WTO) คาดการณ์ว่าในปี 

๒๕๖๓ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มข้ึนเป็น ๑.๕๖ พันล้านคน โดยเป็นผู้ที่เดินทางท่องเที่ยว
ภายในภูมิภาคของตนเองจ านวน ๑.๒ พันล้านคน ในขณะที่อีก ๓๗๘ ล้านคน เป็นผู้ที่เดินทางไกลข้ามจาก
ภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่ง หากจ าแนกตามภูมิภาคจะพบว่า ยุโรป (๗๑๗ ล้านคน) เป็นภูมิภาคที่จะมี
นักท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาเป็นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (๓๙๗ ล้านคน) อเมริกา (๒๘๒ ล้านคน) 
แอฟริกา (๗๗ ล้านคน) ตะวันออกกลาง (๖๙ ล้านคน) และเอเชียใต้ (๑๙ ล้านคน) ตามล าดับ 

 องค์การการท่องเที่ยวโลกระบุว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความส าคัญด้านการท่องเที่ยวเป็น
อันดับ ๒ ของโลก รองจากยุโรป โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ ๒๐.๐ ของจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดของ
โลก ซึ่งในช่วงปี ๒๕๓๓-๒๕๕๑ การท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้มีแนวโน้มของส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยว ๕๕.๘ ล้านคน ในปี ๒๕๓๓ เป็น ๑๘๔.๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๑ หรือเพิ่มขึ้นจากร้อย
ละ ๑๒.๗ ในปี ๒๕๓๓ เป็นร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๑ โดยภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง ได้แก่ เอเชีย
แปซิฟิกด้านเหนือ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๖.๐ ในปี ๒๕๓๓ เป็นร้อยละ ๑๑.๐ ในปี ๒๕๕๑ และเอเชียแปซิฟิก
ด้านใต้เพิ่มข้ึนจากร้อยละ ๔.๘ ในปี ๒๕๓๓ เป็นร้อยละ ๖.๗ ในปี ๒๕๕๑ 

 สถำนกำรณ์กำรท่องเท่ียวไทย 
การท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้หลักที่ส าคัญของประเทศไทย โดยในปี ๒๕๕๑ รายรับจาก

การท่องเที่ยวของไทยจัดอยู่ในอันดับ ๑ ของภูมิภาคอาเซียน ภาคการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย
ร้อยละ ๙ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และมีการจ้างงานกว่า ๑.๙ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
๕ ของจ านวนแรงงานทั้งหมดภายในประเทศ หากพิจารณาสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมายัง
ประเทศไทย พบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
โดยในปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยมีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมด ๑๙,๒๓๐,๔๗๐ คน หรือเพิ่มขึ้น
จากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๒๐.๖๗ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๕๖) ส าหรับแนวโน้มการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่า จะมีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยรวมเพิ่มข้ึนภายในปี ๒๕๕๖ มากกว่า 
๒๐ ล้านคน/ครั้ง ขณะที่ระยะเวลาพ านักเฉลีย่ของนักทอ่งเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเทีย่วเพิ่มมากข้ึน โดยใน



๓ 
 

 
 

ปี ๒๕๕๔ ระยะเวลาพ านักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ ๙.๖๔ วัน โดยเพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๕๓ จ านวน 
๐.๕๒ หรือร้อยละ ๕.๗๐ และรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่า ๗๓๔,๕๙๑.๔๖ ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 
๒๕๕๓ ร้อยละ ๒๓.๙๒ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ ๔,๕๐๕.๒๕ บาท/คน/วัน ในปี 
๒๕๕๔ หรือเพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๐.๑๗  ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๗๗๖,๒๑๗.๒๐ ล้านบาท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ ๘.๔๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๕๕) จาก
การจัดอันดับของ The Travel & Tourism Competitiveness ในปี ๒๕๕๒ ของ World Economic Forum 
(WEF) พบว่า ภาพรวมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางท่องเที่ยวของไทยจัดอยู่ในอันดับ ๓ ของ
ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) รองจากสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๒ : ๔) 

ปัจจัยกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศประกอบด้วยปัจจัยภายในและภายนอก โดยปัจจัย
ภายในที่ส าคัญ เช่น ทรัพยากรการท่องเที่ยว ความปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก สินค้า
ของที่ระลึก ภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมภายในประเทศ เป็นต้น ในขณะที่
ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ความนิยมในการท่องเที่ยว การขยายเส้นทาง
คมนาคม การเปลี่ยนนโยบายระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยปัจจัยกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยที่ส าคัญในระยะปัจจุบัน 
คือ นโยบายของรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) ซึ่งต้องการเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
ทั้งในและนอกประเทศ  การก้าวไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) การส่งเสริม
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)  แนวโน้มของเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) การพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค (Hub) ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะศูนย์กลางทางการบินภูมิภาค การ
ขยายตัวของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost Airline) เป็นต้น นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ที่มุ่งน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และสร้างปัจจัยแวดล้อมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
โดยสนับสนุนให้ไทยเป็น “ศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคบนฐานแนวคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม” ดังนั้น แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์จึงสนับสนุนให้การทอ่งเที่ยวไทยพัฒนา
บนฐานความเป็นไทย ที่มีความหลากหลายทางด้านภูมิสังคมและวัฒนธรรม 
 ๑.๒  ภำพรวมกำรวิจัยกำรท่องเท่ียวไทย 
 การวิจัยการท่องเที่ยวไทยในอดีตทีผ่่านมา ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเป็น
การวิจัยเฉพาะสาขา (Single Discipline) โดยมุ่งเน้นประเด็นการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในระดับจุลภาคที่กระตุ้นเศรษฐกิจ การสนับสนุนทุนวิจัยการท่องเที่ยวกระจุกตัวในพื้นที่เป้าหมายและมี
ลักษณะกระจายเม็ดเงนิอย่างไรท้ิศทางไปตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งการวิจัยท่องเที่ยวยังขาดการบูรณา
การกับศาสตร์สาขาอื่นๆ และมีข้อจ ากัดด้านวิธีวิทยา (Research Methodologies) ที่ เน้นนักวิจัยเป็น
ศูนย์กลาง ขาดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทางการท่องเที่ยว (Participatory Action 
Research) จากสถานการณ์ดังกล่าว สะท้อนภาพว่า “ประเทศไทยควรสนับสนุนการวิจัยการท่องเที่ยวที่เป็น
การวิจัยร่วมสาขา (Trans-disciplinary Research) ที่บูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ บนฐานการมีส่วนร่วมที่
ผลการวิจัยเกิดจากการปฏิบัติจรงิ” จึงจะสามารถน าผลการวิจัยไปขยายผลและใช้เพื่อตอบสนองความต้องการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ 

๑.๓ ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัย และประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับด้ำนกำรท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

เนื่องจากการท่องเที่ยวมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายๆ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
รวมทั้งการเกี่ยวข้องกับงบประมาณจ านวนมากหรือเป็นรายได้หลักๆ แต่สิ่งที่พบเห็นอย่างมาก การขาด
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การบูรณาการ ทั้งหน่วยงานและงานวิจัย ซึ่งพบว่า ไม่มีหน่วยงานหลักจริงๆ ที่สามารถดูภาพรวมได้ และ
งานวิจัยที่เกิดข้ึนมิได้มีการก าหนดทิศทางที่ไปในทิศทางเดียวกัน จึงท าให้เกิดการขาดทิศทางที่ชัดเจนและขาด
หน่วยงานที่เป็นแม่งานด าเนินงาน 

 ๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนกำรท่องเท่ียว
ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
 ๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 ๒)  จุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นพัฒนำและวิจัยด้ำนกำรท่องเท่ียว 
 จุดแข็ง การท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักของประเทศได้ เนื่องจากมีผู้ที่เกี่ยวข้องใน
หลายๆ ภาคส่วน งบประมาณที่เกิดข้ึน จึงมีมาก และประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่ต่างประเทศให้ความ
สนใจอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นอันดับต้นๆ ก็ว่าได้ ดังนั้นหากมีการบริหารจัดการที่ดีย่อมท าให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 จุดอ่อน การท่องเที่ยวมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายจึงท าให้ไม่สามารถหน่วยงานที่
สามารถเป็นแกนกลางได้จริง ท าให้ขาดการบูรณาการเพื่อให้เกิดทิศทางพัฒนาการท่องเที่ยวได้ชัดเจน ดังนั้น
งานวิจัยจะมีส่วนส่งเสริมในการเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาวิจัยไปทิศทางเดียวกัน 

๑.๕ นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรท่องเท่ียว
ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

ตำรำง ๑ ยุทธศำสตร์เก่ียวกับกำรท่องเท่ียวของหน่วยงำนต่ำงๆ  
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (สศช.) 

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
(กก.) 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

        ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่  ๒ กำรสร้ำงศักยภำพและ
ควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 
        เป้ำประสงค์กำรวิจัย 
      อุตสาหกรรมบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการท่องเท่ียว การ
พัฒนาด้านพลังงาน โลจิสติกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมและเป็น
ธรรมอย่างสร้างสรรค์ สมดุลและย่ังยืน โดยค านึงถึ งหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
      เป้ำหมำย  

๑) มีจ านวนผลการวิจัยท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษ ฐกิ จและสาธารณ ะใน ระดับ ชุ มชน ท้อง ถ่ิน แล ะ
ระดับประเทศเพิ่มข้ึน 

๒) มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้หน่วยงานภาครัฐ

เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ี
ยึดวิสัยทัศน์ปี ๒๕๗๐ น้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้และ
มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศ
พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ด้วยความเสมอภาค เป็น
ธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 

มียุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง
กั บ ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  คื อ 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ส ร้ า ง
เศรษฐกิจฐานความ รู้และ

๑. วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็น
แหล่ ง ท่องเท่ี ยว ท่ีมี คุณภาพ มี ขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเท่ียวในระดับโลก สามารถสร้าง
รายได้และกระจายรายได้โดยค านึงถึง
ความเป็นธรรมสมดุลและย่ังยืน” 

๒. เป้ำประสงค์ ให้แหล่งท่องเท่ียว
ของไทยมี คุณภาพโดยการเพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเท่ียวของประเทศเพิ่ม ข้ึนและ
รายได้จากการท่องเท่ียวของประเทศ
เพิ่มข้ึน โดยเน้นการพัฒนากิจกรรมท่ี
สร้างมูลค่าและคุณค่า ตลอดจนสร้าง
รายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนโดย
ค านึงถึงความสมดุลและย่ังยืน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (สศช.) 

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
(กก.) 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๒ คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มข้ึน 
ยุทธศาสต ร์การวิจั ยนี้ มุ่ งเน้ นการวิจั ยเพื่ อพัฒ นา

ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ซึ่งครอบคลุมการสร้าง
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ป่าไม้และประมง รวมท้ังการ
พัฒนาและจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
อย่างย่ังยืน นอกจากนี้  ยังมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
บริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการท่องเท่ียว การพัฒนาด้านพลังงาน 
โลจิสติกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย
ค านึ ง ถึ งบทบาทการแ ข่ง ขันของป ระเทศภายใต้ ก าร
เปลี่ยนแปลง ท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมท้ัง
สัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างองค์ความรู้เพื่อ
รองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยด าเนินการ
บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ โดยในระดับภูมิภาค อาจ
มุ่งเน้นในประเด็นส าคัญท่ีมีความจ าเป็นต้องการผลงานวิจัยใน
พื้นท่ีด้วย ท้ังนี้ ได้ก าหนดกลยุทธ์การวิจัยท่ีให้ความส าคัญใน
เร่ืองต่างๆ  

โดยกลยุทธ์การวิจัยท่ี ๔ การพัฒนาศักยภาพระดับ
คุณภาพบริการในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 
ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังนี้ 

๔.๑ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการด้านการท่องเท่ียวและรูปแบบการบริหารจัดการด้าน
การท่องเท่ียวอย่างเป็นธรรม 

๔.๒ การวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวตามอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน 

๔.๓ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชน
เพื่อการจัดการด้านการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนเพื่อให้ประชาชน
สามารถจัดการท่องเท่ียวได้ด้วยตนเอง 

๔.๔ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างรายได้และการ
บริหารทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

๔.๕ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน 

๔.๖ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การท่องเท่ียว 

๔.๗ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเชื่อมโยงถึงการสร้าง
คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม 

๔.๘ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

ส ร้างปั จจั ยแวดล้ อม  ซึ่ ง
สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตสินค้าและ
บริการในภูมิภาคบนพื้นฐาน
แนวคิดสร้างสรรค์และสร้าง
นวัตกรรม รวมท้ังต่อยอด
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ให้ ส า ม า รถ
สนับสนุนการสร้างมูลค่าใน
การปรับโครงสร้างภาคการ
ผลิตและบริการทุกข้ันตอน
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  เพื่อให้
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพลัง
ขับเคลื่อนใหม่ไปสู่เศรษฐกิจ
ท่ีสมดุลและย่ังยืนในระยะ
ยาว พร้อมสร้างบรรยากาศท่ี
เสรีและเป็นธรรมให้เอื้อต่อ
การผลิ ต การค้าและการ
ลงทุน รวม ท้ังการพัฒ นา
ผู้ประกอบการใหม่  สร้าง
เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน
แล ะ โล จิ ส ติ ก ส์ ภ ายใน ท่ี
เชื่ อม โย งกั บ ป ระ เท ศ ใน
ภูมิภาค 

โดยมีแนวการพัฒนา
ภำคกำรบ ริก ำร  ท่ี ส ร้า ง
มูลค่าเพิ่มให้สาขาธุรกิจท่ีมี
ศักยภาพ ยกระดับคุณภำพ
แหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด
และชุมชน  ให้ เป็ นแหล่ ง
สร้างรายได้หลักของประเทศ 
รวมถึงเป็นแหล่ งกระจาย
รายได้สู่ท้องถ่ินท่ีสามารถใช้
เป็นเคร่ืองมือในการกระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนา
ได้อย่างเป็นธรรม โดย 
- เ ส ริ ม ส ร้ า ง ขี ด

ความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิ จบริการ บนฐาน
ความ เป็ น ไทย การส ร้าง
นวัตกรรมและต่อยอดความรู้ 
- ขยายฐานการผลิ ต

๓. เป้ำหมำย 
๑)  อันดับขีดความสามารถใน

การแข่งขันด้านการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ๑๕ 
อันดับ หรือเป็น ๑-๕ ของทวีปเอเชีย 
โดยแบ่งเป็น  

(๑) อันดับขีดความสามารถ
ด้านกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องด้านการ
ท่องเท่ี ยวเพิ่ ม ข้ึน ไม่ น้ อยกว่า  ๑๕ 
อันดับ หรือเป็น ๑-๕ ของทวีปเอเชีย 

(๒) อันดับขีดความสามารถ
ด้านสภาวะแวดล้อมและสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านการด า เนิ นการ
เพิ่ม ข้ึนไม่น้อยกว่า ๑๐ อันดับ หรือ
เป็น ๑-๕ ของทวีปเอเชีย 

(๓) อันดับขีดความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษย์ ธรรมชาติและ
วัฒนธรรม เพิ่ม ข้ึนไม่น้อยกว่า ๑๐ 
อันดับ หรือเป็น ๑-๕ ของทวีปเอเชีย 

๒) รายได้จากการท่องเท่ียวของ
ประเทศเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

๓) กลุ่ ม คลั ส เตอ ร์ด้ านการ
ท่ อ ง เท่ี ย ว ได้ รั บ ก ารพั ฒ น า  ๑ ๔ 
กลุ่มคลัสเตอร์ 

๔.  ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย ๕ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑ ) ยุท ธศาส ต ร์ก ารพัฒ น า
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเท่ียว เช่น พัฒนา
และปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ การ
สร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและ
ระบบเชื่อมโยงการเดินทางท่องเท่ียว
กับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาค 
เป็นต้น 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความย่ังยืน 
เช่น พัฒนายกระดับคุณภาพและแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่ ใน เชิ งกลุ่ มพื้ น ท่ี ท่ี มี
ศักยภาพ การฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว 
ฯลฯ 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้า 
บ ริก ารและปั จจั ยส นั บ ส นุ น ก าร



๖ 
 

 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (สศช.) 

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
(กก.) 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

๔.๙ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเท่ียวทางทะเล 

๔.๑๐ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

๔.๑๑ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

๔.๑๒ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 

๔.๑๓ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเท่ียวท่ีเชื่อมโยงกับการจัดการประชุมและการจัด
แสดงนิทรรศการต่างๆ (MICE Tourism-Meeting, Incentive, 
Convention, Exhibition Tourism) 

นอกจาก ๕ ยุทธศาสตร์การวิจัยดั งกล่าวแล้ว เมื่ อ
พิจารณาความส าคัญกลุ่มเร่ืองวิจัยท่ีควรมุ่งเน้นโดยค านึงถึง
วิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึน ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้เพื่อ
เร่งแก้ไขปัญหาและน าไปสู่การเสริมสร้างและการพัฒ นา
ประเทศโดยเร็ว ประการส าคัญ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้นในกลุ่มเร่ือง
ท่ีมีความจ าเป็น ต้องการผลงานวิจัยในพื้นท่ีด้วย ดังนั้น จึง
ก าหนด กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น ๑๓ กลุ่มเรื่อง กำร
ท่องเที่ยวก็อยู่ในกลุ่มเรื่องเร่งด่วนเช่นกัน คือ  

กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว เป็นการวิจัยเพื่อการ
บริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
อย่างย่ังยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว โดยค านึงถึงความเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

เป้าประสงค์ คือ สร้างคุณค่าจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับประเทศและ
น าไปสู่การสร้างเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศและคำดว่ำ
จะใช้ปีละ ๒,๗๐๐ ล้ำนบำท 

และหาตลาดภาคธุรกิจท่ีมี
ศั ก ย ภ า พ อ อ ก สู่ ต ล า ด
ต่างประเทศ 
- พัฒนาปัจจัยให้ เอื้ อ

ต่อการส่งเสริมการลงทุน
ธุรกิจบริการภายในประเทศ 
การดึ งดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
- ฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว

เสื่ อ ม โท รม แ ล ะพั ฒ น า
ยกระดับ คุณ ภ าพ แห ล่ ง
ท่องเท่ียวในเชิงกลุ่มพื้นท่ีให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและชุมชน 
- บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ท่องเท่ียวให้เกิดสมดุลและ
ย่ังยืน 
- เส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม

เข้ ม แข็ งของภาค เอกชน 
ท้องถ่ิน ชุมชน ผู้ประกอบการ 
รายย่อยและวิสาหกิจชุมชน
ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ท่องเท่ียว เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ กิจกรรม นวัตกรรมและ
มูล ค่าเพิ่ มด้านการท่องเท่ียว การ
เสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจเพื่อ
พัฒ นาการค้า การลงทุนด้านการ
ท่องเท่ียว การพัฒนามาตรฐานสินค้า
และบริการท่องเท่ียว การป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว 
ฯลฯ 

๔) ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น 
สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเท่ียว สร้างสภาพแวดล้อมและ
พัฒ นาระบบสนับสนุ นการตลาด
ท่องเท่ียว สร้างกระแสการรับรู้เพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการท่องเท่ียว 
ฯลฯ 

๕) ยุทธศาสตร์การส่ ง เส ริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคประชาชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้อง ถ่ินในการบ ริหารจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น การสร้าง
และพัฒนากลไกในการบริหารจัดการ
การท่องเท่ียว ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการพัฒนาท่องเท่ียว เป็นต้น 

 
 

๒. วิสัยทัศน์กำรวิจัย 
 เพิ่มมูลค่าและคุณค่าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยผ่านระบบการบริหารจัดการการวิจัยการ
ท่องเที่ยวที่มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล น าการท่องเที่ยวไทยสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์อย่างเปน็ธรรมและยั่งยืน 
 
๓. พันธกิจกำรวิจัย 
 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัยการท่องเที่ยวแบบบูรณาการด้วยกลไกและระบบ
การบริหารจัดการการวิจัยการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมเชิงเครือข่ายพหุภาคีในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวและพื้นที่เช่ือมโยงอย่างเป็นรูปธรรมสู่การท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 



๗ 
 

 
 

๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ คือ  
๔.๑ ส่งเสริมการวิจัยวาระแห่งชาติทางการท่องเที่ยว  
๔.๒ สนับสนุนการวิจัยในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวและพื้นที่เช่ือมโยง  
๔.๓ สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการการวิจัยด้านการท่องเที่ยวของชาติ  
 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๑  ส่งเสริมกำรวิจัยวำระแห่งชำติทำงกำรท่องเท่ียว  ประกอบด้วยกลยุทธ์ภายใต้ 

๔ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) การวิจัยเพื่อก าหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระดับมหภาค ๒) การ
วิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุปทานการท่องเที่ยวไทย ๓) การวิจัยเพื่อส่งเสริม พัฒนาและจัดการ
อุปสงค์ทางการตลาดการท่องเที่ยวของไทย  และ ๔) การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนากลไกการจัดการการ
ท่องเที่ยวของไทย 

กลยุทธ์ท่ี ๑ กำรวิจัยเพ่ือก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวไทยในระดับมหภำค 

การก าหนดนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยในระดับมหภาคต้องวางอยู่บนพื้นฐาน
ของโครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ต้องศึกษาทั้งความต้องการของนักท่องเที่ยวและศักยภาพของ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว การลงทุนและรายได้จากการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account) รวมถึง
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะด้านผลกระทบและการ
เตรียมความพร้อมของไทยต่อความเป็นประชาคมอาเซียน ผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชาติ  
ทั้งการไหลเวียนเงินตรา การไหลออก (Leakage) และรายได้คงเหลือ (Retained Value) การก าหนดจุดยืน
ทางการท่องเที่ยวของชาติในอนาคต (Thailand Tourism Positioning) การพัฒนาโลจิสติกส์ทางการ
ท่องเที่ยว (Tourism Logistics) และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมี
แนวทางดังนี้ 

แนวทำงกำรวิจัย 
 ๑) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ ก าหนดและปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 

 ๒) ส่งเสริมการวิจัยเพือ่เตรยีมความพรอ้มของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและทรพัยากรมนุษย์
สู่การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic 
Community : AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) 
 ๓) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อวิเคราะหผ์ลกระทบทางเศรษฐกิจการทอ่งเที่ยวของชาติ  
 ๔) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อก าหนดจุดยืนทางการท่องเที่ยวของชาติในอนาคต 
 ๕) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพฒันาระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว 
 ๖) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
 ๗) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงนโยบายการกระจายภายใต้และความรับผิดชอบอย่าง
เป็นธรรม 
 ๘) การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต 
 ๙) การศึกษาวิจัยเพื่อน าเสนอนโยบายเชิงรุก เพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ภาคบริการของ
ภูมิภาคอาเซียน 

๑๐) การศึกษาวิจัยในการขยายวงกว้างสู่ระดับสากลเพิ่มข้ึน 



๘ 
 

 
 

กลยุทธ์ท่ี ๒ กำรวิจัยเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของอุปทำนกำรท่องเท่ียวไทย 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่ผ่านมาประสบกับภาวะวิกฤติด้านคุณภาพของทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว และเผชิญกับผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม แม้คุณภาพ
การบริการของไทยจะสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ แต่ก็ยังต้องการการส่งเสริมมาตรฐานอีกหลายด้าน
เพื่อให้เป็นประเทศเป้าหมายหลักของการเดินทางที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้บนฐานความเป็นไทย โดยมี
แนวทางดังนี้  

แนวทำงกำรวิจัย 
๑) ส่งเสริมการวิจัยเพือ่ค้นหาศักยภาพทางการทอ่งเที่ยวรายสาขา (Tourism Sector) ที่สร้าง

รายได้ให้กับประเทศอย่างแท้จริง 
๒) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว 
๓) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเสรมิสร้างและรกัษามาตรฐานคุณภาพการบรกิาร 
๔) ส่งเสริมการวิจัยเพือ่ประเมนิความเสีย่งและลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดข้ึนกับฐานทรัพยากร

การท่องเที่ยวของชาติ 
๕) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างค่านิยมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
๖) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อประเมินความเสี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบ (จากอุปทานการ

ท่องเที่ยว) ต่อฐานความเป็นไทย 
๗) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อหามาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และยา

เสพติดจากอุปทานการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ท่ี ๓ กำรวิจัยเพ่ือส่งเสริมพัฒนำและจัดกำรอุปสงค์ทำงกำรตลำดกำรท่องเท่ียว
ของไทย 
 นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่มีก าลังซื้อสูงและน่าจับตามองของโลกในปัจจุบันมี ๒ กลุ่ม
ประเทศ คือ ๑) กลุ่มประเทศ BRIC ซึ่งประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน เพราะเป็นกลุ่มประเทศ
ก าลังพัฒนาที่มีประชากรจ านวนมาก และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงก่อน
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก ในปี ๒๕๕๑ BRIC มีส่วนส่งเสริมให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวสูงถึงร้อยละ ๕๙ และจาก
การค านวณโดยอาศัยข้อมูลจาก IMF พบว่า ในปี ๒๕๕๒ BRIC จะมีสัดส่วนใน GDP โลกประมาณร้อยละ 
๑๕.๔ สะท้อนให้เห็นบทบาทของ BRIC ที่ทวีความส าคัญมากข้ึนต่อเศรษฐกิจโลก (โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ ๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๒, http://learners.in.th เข้าถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔) กลุ่มประเทศดังกล่าว จึงเป็น
ตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่ประเทศไทยต้องให้ความสนใจและแสวงหากลยุทธ์ในการเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยว
คุณภาพในกลุ่มประเทศนี้ ๒) กลุ่มประเทศ Gulf Cooperation Council (GCC) ซึ่งประกอบด้วย กาตาร์ 
โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน คูเวต และซาอุดิอาระเบีย เป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีก าลังซื้อสูงที่
ส าคัญในอนาคต และตั้งแต่เหตุการณ์ก่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศนี้ 
หันเหการท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปสู่ภูมิภาคเอเชียมากข้ึน นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจากตะวันออก
กลางนิยมเข้ารบับรกิารทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเป็นจ านวนมาก 
(กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ http://sameaf.mfa.go.th เข้าถึงวันที่ 
๒๕ มกราคม ๒๕๕๔) นักท่องเที่ยว ๒ กลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มสร้างรายได้สูงให้กับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของไทย อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวไทยยังต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic 
Tourism) ต้องรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิมไว้เพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยวซ้ าและเกิดการใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน โดย
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวที่วางอยู่บนฐานความเป็นไทย ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง ดังนี ้
 

http://learners.in.th/


๙ 
 

 
 

แนวทำงกำรวิจัย 
๑) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อค้นหานักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพโดยเน้นกลุ่ม BRIC และ GCC 
๒) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิมเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวซ้ า 
๓) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสง่เสรมิการตลาดที่วางอยู่บนฐานอัตลักษณ์ (ท้องถ่ิน) (ภาพลักษณ์) และ

ศักยภาพของประเทศ 
๔) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้าง (อัตลักษณ์ท้องถ่ิน) ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวไทย 
๕) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อ (ประเมินศักยภาพ ทิศทาง และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่ม

นักท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย) กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๔ กำรวิจัยเพ่ือสร้ำงและพัฒนำกลไกกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวของไทย 
กลไกการจัดการการท่องเที่ยวระดับชาติของไทย ต้องเร่งปรับโครงสร้างการท างานเชิง

เครือข่ายระหว่างองค์กร (ภาครัฐ ท้องถ่ิน และเอกชน) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ ทั้งระดับ
ชุมชน ท้องถ่ิน อ าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค ประเทศ ภูมิภาคและโลก อีกทั้งยังต้องใช้การท่องเที่ยวเป็น
เครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกและหน่วยงานที่รับผิดชอบและ
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทยในระดับต่างๆ โดยมีแนวทางดังนี้ 

แนวทำงกำรวิจัย 
๑) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อปรับโครงสร้างการท างานเชิงเครือข่ายระหว่างกระทรวง หน่วยงาน

และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชาติ 
 ๒) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ แบบพหุภาคี 

๓)  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับหน่วยงาน องค์กร ชุมชนและภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔)  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างกลไกรองรับการกระจายภายใต้และความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรม 
๕)  ส่งเสริมการวิจัยเพือ่สรา้งกฎระเบยีบและข้อบงัคับทีเ่อื้อต่อการสง่เสริมการบริการและการ

บริหารการท่องเที่ยวที่ยุติธรรมและเป็นธรรม 
๖)  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถน ารายได้จากการท่องเที่ยวทั้ง

ทางตรงและอ้อมมาใช้ประโยชน์พัฒนาชุมชนที่เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ สนับสนุนกำรวิจัยในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภำพทำงกำรท่องเท่ียวและพ้ืนท่ีเชื่อมโยง  

ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพฒันาศักยภาพของอปุทานการท่องเทีย่วไทยและพื้นที่เช่ือมโยง ซึ่งใช้พื้นที่
เป็นตัวตั้ง (Area-Based) โดยเน้นให้การสนับสนุนทนุและด าเนินการวิจัยในพื้นทีท่ี่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว
และพื้นที่เช่ือมโยงเท่านั้น โดยใช้กลยุทธ์การวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ หากสามารถด าเนินการ
ดังกล่าว จะสามารถเพิ่มพลังของทรัพยากรการวิจัยทั้งมวลเพื่อสร้างผลการวิจัยที่ตอบสนองเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์และการน าผลการวิจัยที่ได้ไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยแบ่งเป็น  ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) 
กลุ่มคลัสเตอร์ภูมิสงัคมการทอ่งเที่ยว ๒) กลุ่มคลัสเตอรข์องทรพัยากรทางการท่องเที่ยว และ ๓) กลุ่มคลัสเตอร์
ตามระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว  

 กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริมกำรวิจัยในกลุ่มคลัสเตอร์ภูมิสังคมกำรท่องเท่ียวใน ๑๔ กลุ่มพ้ืนท่ี  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ใช้แนวคิดกลุ่มคลัสเตอร์ด้านการท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยว  
๒๕๕๒-๒๕๕๕ โดยแบ่งเป็น ๑๔ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) กลุ่มท่องเที่ยวน้ าพุร้อน ๒) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และผจญภัย ๓) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ๔) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเช่ือมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
๕) กลุ่มท่องเที่ยวนิเวศป่ารอ้นช้ืน ๖) กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าภาคกลาง ๗) กลุ่มท่องเที่ยว Royal Coast 



๑๐ 
 

 
 

๘) กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร ๙) กลุ่มท่องเที่ยวเลียบฝั่งแม่น้ าโขง ๑๐) กลุ่มท่องเที่ยวเส้นทาง
ไดโนเสาร์ ๑๑) กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์เส้นทางบุญ ๑๒) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ๑๓) กลุ่ม
ท่องเที่ยวเส้นทางอัญมณีและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ ๑๔) กลุ่มท่องเที่ยว Active Beach 
  แนวทำงกำรวิจัย 
 ๑) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เช่ือมโยงประวัติศาสตร์อารยธรรมล้านนาและ
สุโขทัยให้เป็นกลุ่มท่องเที่ยวส าคัญของประเทศ 
 ๒) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเช่ือมโยงกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคสู่ตลาดท่องเที่ยวตาม
ภูมิสังคมการท่องเที่ยว 
 ๓) ส่งเสริมการวิจัยเพือ่พัฒนาหลกัสูตรท่องเที่ยวท้องถ่ินและภูมิภาคสร้างบุคลากรรองรับการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มคลัสเตอร์และกลุ่มพื้นที่ 
 ๔) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อน าความหลากหลายทางภูมิปัญญา วัฒนธรรม และภูมินิเวศท้องถ่ิน
สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมการท่องเที่ยวไทย 

กลยุทธ์ท่ี ๒ ส่งเสริมกำรวิจัยในกลุ่มคลัสเตอร์ของทรัพยำกรทำงกำรท่องเท่ียวท่ีมีศักยภำพ  

ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย หากแต่ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพียงบาง
ประเภทเท่านั้นที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ดังนั้น กลยุทธ์นี้จะเน้นการสนับสนุนทุน 
ทรัพยากรทางการวิจัยอื่น และด าเนินการวิจัยในฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resources) ดังนี้ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (Marine and Beach 
Tourism) การท่องเที่ยวที่เช่ือมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE Tourism-Meeting, 
Incentive, Convention, Exhibition Tourism) การท่องเที่ยวด้านการช้อปปิ้ง (Shopping) และความ
บันเทิง (Entertainment) การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงาม (Spa and Wellness) การท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร (Gastronomic Tourism) การบ าเพ็ญประโยชน์ (Voluntary Tourism) การท่องเที่ยว
ที่วางอยู่บนฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน (Local Wisdom-Based Tourism) 

๑) กำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม องค์การการท่องเที่ยวโลก ๒๐๐๓ อ้างถึงใน การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, ๒๕๕๐ : ๘) ระบุว่า การท่องเที่ยวของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ใช้หลักการของแผนแม่บทของโลก 
(Agenda 21) เป็นกรอบในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงหลักการ ๔ ประการ คือ ๑) การ
ด าเนินกิจการการท่องเที่ยวในขอบเขตที่ความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนจะมีได้ ๒) ความตระหนักในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะ
มีผลกระทบต่อชุมชน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอันเป็น
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถ่ิน ๓) การมีส่วนร่วมของเจ้าบ้านและผู้มาเยือนต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ๔) การเช่ือมร้อยประสานความจ าเป็นต่อการพัฒนาทางเลือกของชุมชนและก าหนดแผนงานทาง
เศรษฐกิจ การด ารงอยู่ของชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างยั่งยืน  ในขณะที่
ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มากเป็นอันดับ ๓ ของภูมิภาคเอเชีย (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, ๒๕๕๒ : ๘) อีกทั้ง นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการท่องเที่ยวในระดับ
ต่างๆ ของไทยทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาด้านการท่องเที่ยว แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ ๘ ล้วนให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม โดยเฉพาะนโยบายส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ของรัฐบาล
ชุดปัจจุบันที่จัดให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็น ๑ ใน ๑๕ สาขาย่อยของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แสดงให้เห็น
ถึงทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยในอนาคตได้เป็นอย่างดี ผนวกกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ไร้



๑๑ 
 

 
 

ความเร่งรีบเน้นเสพสนุทรียศาสตร์จากการเดินทางมากขึ้น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นการท่องเที่ยวที่มี
แนวโน้มจะได้รับความนิยมมากในอนาคตและเป็นจุดขายส าคัญของไทย 

๒) กำรท่องเท่ียวทำงทะเลและชำยหำด ประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเลโดยรวมประมาณ 
๓๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร และมีชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามันยาวรวมกันประมาณ ๒,๘๐๐ กิโลเมตร โดยมี 
๒๓  จั งห วัดที่ มี อาณาเขตติดกับทะเล (สถาบัน วิจัยทรัพยากรทางน้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
http://marinepolicy.trf.or.th เข้าถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีทรัพยากรทางทะเลและ
ชายหาดที่สวยงามสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต พังงา 
กระบี่ และสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภาคใต้ที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ ในปี 
๒๕๔๙ มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมกันสูงถึง ๑๒๒,๒๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓ ของรายได้รวมจาก
การท่องเที่ยวของภาคใต้ (๑๔๗,๒๙๗ ล้านบาท) และร้อยละ ๘๑.๓ เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๑ : ๕-๓) ส่วนภาคตะวันออก
โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี ระยองและตราดก็สรา้งรายได้ใหก้ับประเทศจ านวนมาก ดังนั้น การท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาดจึงยังคงสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง  

๓) กำรท่องเท่ียวท่ีเชื่อมโยงกับกำรจัดประชุมและกำรจัดนิทรรศกำรต่ำงๆ (MICE 
Tourism-Meeting, Incentive, Convention, Exhibition Tourism) ของไทยมีความได้เปรียบและมี
ศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ อันเนื่องมาจากความพร้อมของพื้นที่ให้บริการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการรองรับอย่างสมบูรณ์แบบในทุกด้าน รวมทั้งความได้เปรียบของความคุ้มค่าเงิน ส่งผลให้ธุรกิจไมซ์
ไทยก้าวสู่ เวที โลก จากการจัดอันดับในปี  ๒๕๕๒ ของ The Global Association of the Exhibition 
Industry  (UFI) ซึ่งเป็นสมาคมอุตสาหกรรมนิทรรศการระดับโลก พบว่า ประเทศไทยยังคงเป็นที่ ๑ ในตลาด
การจัดงานแสดงสินค้า (Exhibitions) ในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นผู้น าทั้งด้านจ านวนผู้ร่วมงาน จ านวนการจัด
งาน ขนาดของพื้นที่จัดงานและมูลค่าการสร้างรายได้ติดต่อกันมาเป็นเวลา ๔ ปีซ้อน ซึ่งเป็นเครื่องยืนยัน
ความส าเร็จของธุรกิจไมซ์ไทยในระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๒ : ๒๕) 
ธุรกิจไมซ์สามารถน านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศได้มากกว่า  ๗ แสนคนต่อปี  โดย
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป  โดยในปี ๒๕๔๘ กลุ่มไมซ์มีผู้เดินทาง
จ านวน ๕๘๒,๓๙๒ คน มีมูลค่าการใช้จ่าย ๔๐,๕๘๖ ล้านบาท ปี ๒๕๕๓ มีผู้เดินทางจ านวน ๗๘๙,๑๒๙ คน มี
มูลค่าการใช้จ่าย ๖๓,๕๐๒ ล้านบาท และคาดการณ์ว่าปี ๒๕๕๗ จะมีผู้เดินทางจ านวน ๘๙๓,๕๙๙ คน มีมูลค่า
การใช้จ่าย ๗๖,๖๔๙ ล้านบาท จะเห็นได้ว่าธุรกิจไมซ์มีแนวโน้มดีข้ึนอย่างต่อเนื่องทั้งจ านวนผู้เดินทางและ
มูลค่าการใช้จ่าย (ส านักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ, ๒๕๕๒ : ๘๕)  

๔) กำรท่องเท่ียวด้ำนกำรช้อปป้ิง (Shopping) และควำมบันเทิง (Entertainment) เป็น
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยเช่นกันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี ๒๕๔๙ ประเทศ
ไทยมีรายได้จากการซื้อสินค้าที่ระลึก ๑๓๑,๘๖๖ ล้านบาท และปี ๒๕๕๐ เพิ่มขึ้นเป็น ๑๔๒,๔๗๘ ล้านบาท ซึ่ง
เพิ่มข้ึนร้อยละ ๘ ในขณะที่รายได้จากกิจกรรมบันเทิงในปี ๒๕๔๙  จ านวน ๕๖,๓๓๕ ล้านบาท และในปี ๒๕๕๐ 
จ านวน ๖๓,๘๑๗ ล้านบาท ซึ่งเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๓.๓  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ๒๕๕๓ : ๔๘๔)   

๕) กำรท่องเท่ียวกลุ่มสุขภำพควำมงำม (Spa and Wellness) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เข้ามารับบริการทางการแพทย์ในไทยมากกว่าปีละ ๑.๔ ล้านคน สร้างรายได้มากกว่า ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท 
บริการทางการแพทย์ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยม ได้แก่ การตรวจเช็คสุขภาพ เลสิก ศัลยกรรมเสริมความงาม 
ทันตกรรม การผ่าตัด การรักษาโรคเฉพาะทางและกายภาพบ าบัด (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓ : 
๒๔) การเติบโตรวมของตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโลกและภูมิภาคเอเชียอยู่ในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง
ประมาณร้อยละ ๒๐ และ ๒๘ ตามล าดับ ในปี ๒๕๕๓ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยมีนักท่องเที่ยว



๑๒ 
 

 
 

ชาวต่างชาติร้อยละ ๖๐ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการท่องเที่ยวและถือโอกาสบริการทางสุขภาพด้วย ถือเป็น
นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ ่กอรปกับนโยบายรฐับายสง่เสรมิใหไ้ทยเป็น “ศูนย์กลางทางการแพทย์แหง่ภูมิภาคเอเชีย 
(Medical Hub of Asia)” หนุนเสริมให้ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓ : ๕) ส่งผลให้การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงามขยายตัวตามไปด้วย  

๖) กำรท่องเท่ียวเพ่ือกำรเรียนรู้เกี่ยวกับอำหำรและกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยระบุ ว่า การท่องเที่ยวบ าเพ็ญประโยชน์ (Voluntary Tourism) 
เป็นกลุ่มส าคัญที่ท าให้เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มท่องเที่ยวที่ก้าวหน้าเพื่อสร้างอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และแผนการตลาดการท่องเที่ยวไทย ปี ๒๕๕๓ ของ ททท. มีกลยุทธ์ขยายตลาดคุณภาพ ซึ่ง
รวมถึงกลุ่มเยาวชน (Youth) ด้วย อีกทั้ง ก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แบรนด์ประเทศไทยโดย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยแคมเปญ “Amazing Thailand…Amazing Value” ภายใต้สินค้า 7 Wonders of 
Amazing Thailand ให้ความส าคัญกับกลุ่มสินค้าวิถีไทย "หัวใจแผ่นดิน" (The World's Friendliness 
Culture) สะท้อนแนวคิดนี้ออกมาจากวัฒนธรรมและอาหารไทย รวมทั้งแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
๒๕๕๕-๒๕๕๙ ระบุว่า โอกาสส าหรับการท่องเที่ยวของไทยใน ๕ ปีข้างหน้า การขยายตัวของการท่องเที่ยวจะ
เป็นโอกาสให้ไทยสามารถมีศักยภาพในการจัดการสินค้าท่องเที่ยวโดยเฉพาะการจัดการธุรกิจอาหาร  

๗) กำรท่องเท่ียวท่ีวำงอยู่บนฐำนภูมิปัญญำท้องถิ่น จากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริม
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพและสปา โดยเช่ือมโยงธุรกิจภาค
บริการ อุตสาหกรรมและเกษตรเข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่มสินค้า เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหารและการท่องเที่ยว 
รวมทั้งสินค้าบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เช่ือมโยงกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ การท่องเที่ยวลักษณะนี้จะเป็นการยกระดับเศรษฐกิจในระดับจุลภาคและยังสามารถกระจายรายได้สู่
ชุมชนในระดับฐานราก 

กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริมกำรวิจัยในกลุ่มคลัสเตอร์ตำมระบบโลจิสติกส์ทำงกำรท่องเท่ียว 

ระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวของไทยพิจารณาจากเส้นทางการคมนาคมทางอากาศ ทาง
บกและทางน้ า ซึ่งประเทศไทยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
สามารถรองรับจ านวนเที่ยวบินได้มากกว่า ๑,๐๖๙ เที่ยวต่อสัปดาห์ และมีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้
สูงถึง ๑๐๐ ล้านคนต่อปี ในขณะเดียวกันมีการคมนาคมทางบกรวมถึงระบบรางที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพ
และการเช่ือมโยงโครงข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศและเช่ือมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งมีท่าเรือน้ าลึก
ระหว่างประเทศ ๘ แห่ง (ท่าเรือน้ าลึกกรุงเทพ ท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบัง ท่าเรือน้ าลึกมาบตาพุด ท่าเรือน้ าลึก
ระนอง ท่าเรือน้ าลึกภูเก็ต ท่าเรือน้ าลึกสงขลา ท่าเรือน้ าลึกปากปาราและท่าเรือน้ าลึกนราธิวาส) พร้อม
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓ : ๙) โดยกลยุทธ์นี้จะเน้นให้การสนับสนุน
ทุนและด าเนินการวิจัยในเส้นทางการคมนาคมที่มีศักยภาพซึ่งเช่ือมโยงภายในและนอกประเทศ อาทิ เส้นทาง
ทางอากาศกรุงเทพมหานคร-สิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร-เสียมเรียบ เป็นต้น เส้นทางทางบก R3A (ไทย-ลาว-
จีน) East-West Economic Corridor (จีน พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา และไทย) North-South Economic 
Corridor (ไทย-ลาว-จีน) เส้นทางทางบกและทางน้ าตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT (อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และไทย) และเส้นทางทางน้ าภูเก็ต-สิงคโปร์ สตูล-ลังกาวี เป็นต้น 

แนวทำงกำรวิจัย 
๑)  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเช่ือมโยงการท่องเที่ยวชุมชนและการปรับตัวของชุมชนในเขตพื้นที่

เส้นทาง R3A เป็นฐานสร้างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ท้องถ่ินไทย 



๑๓ 
 

 
 

๒)  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดให้มี
ระบบบริการสาธารณะ ความปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนการสร้างสรรค์
ของที่ระลึกรองรับการท่องเที่ยว 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ สนับสนุนกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกลไกกำรบริหำร
จัดกำรกำรวิจัยกำรท่องเท่ียว การสนับสนุนทุนและด าเนินการวิจัยการท่องเที่ยวที่ขาดความเป็นเอกภาพและ
ไม่มีการบูรณาการ ส่งผลให้สิ้นเปลืองทั้งงบประมาณ เวลาและบุคลากร รวมทั้งผลการวิจัยก็ไม่สามารถน าไปสู่
การพัฒนาได้อย่างแท้จริง ดังนั้น ระบบบริหารจัดการการวิจัยการท่องเที่ยวของชาติในระดับต่างๆ จึงเป็น 
“กลไก” ส าคัญที่ผลักดันให้เกิดระบบการบริหารจัดการการวิจัยการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตั้งแต่กระบวนการตั้งโจทย์การวิจัย สร้างผลการวิจัยและผลักดันสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยบน
ฐานความรู้ โดยเฉพาะการส่งเสริมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยการท่อง เที่ยวของชาติ (National 
Tourism Excellence Center) ที่มีการท างานเชิงเครือข่ายและเปน็หน่วยบริหารจดัการการวิจัยการท่องเที่ยว
ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงท้ายน้ า ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนา
นักวิจัยการท่องเที่ยวมืออาชีพที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพด้วยวิธีวิทยาที่ทันสมัย พร้อมส่งเสริมการวิจัย
การท่องเที่ยวแบบสหวิทยาการที่สามารถบูรณาการหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน และสร้างวารสารวิชาการการวิจัย
การท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยและกระตุ้นการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ต่อไป โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ สนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยการ
ท่องเที่ยวของชาติ (National Tourism Excellence Center) ที่สามารถสนับสนุนด าเนินการวิจัยการ
ท่องเที่ยวเชิงเครือข่ายผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ท่ี ๒ สนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการด าเนินการวิจัยการท่องเที่ยวแบบบูรณาการสห
วิทยาการ 

กลยุทธ์ท่ี ๓ สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ท่ี ๔ สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาวารสารวิชาการและ/หรือการวิจัยการ

ท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ท่ี ๕ สนับสนุนการวิจัยเพื่อจัดท าฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ท่ี ๖ สนับสนุนการวิจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการ

พัฒนาระบบข้อมูลท่องเที่ยวเชิงแผนที่อย่างเป็นระบบและมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 
๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยผ่านระบบการบริหารจัดการการวิจัยการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การท่องเทีย่วไทยสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์และยั่งยืน  สร้างเสริมองค์ความรู้เพือ่เปน็พื้นฐานสูก่าร
สร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่เท่าเทียม 
 
๖. ผลผลติและผลลพัธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 

๖.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว ปี ๒๕๕๕ 
 ผลผลิตเชิงองค์ควำมรู้ เน้นการสร้างนโยบายระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัดใน 8 Tourism 
Sectors เพื่อให้เกิด Trickle Down Effect และ Bottom Up Effect เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในภาพรวม  



๑๔ 
 

 
 

ผลผลิตเชิงปริมำณ ก่อให้เกิดผลการวิจัยที่สามารถยกระดับสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแก่หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง กรม และท้องถ่ิน หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชนผ่าน
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างศักยภาพแก่ภาคีทางการท่องเที่ยวให้สามารถพัฒนาการท่องเที่ยว
บนฐานความรู้สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 ๖.๒  ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว 
 ๑) ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดและเป้าหมายการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๖ ได้
นโยบายระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัดในกลุ่มการท่องเที่ยวทางทะเล  

๒) ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดและเป้าหมายการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๗ ได้
นโยบายระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัดในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมรดกโลก 

๓) ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดและเป้าหมายการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ปี  ๒๕๕๘ ได้
นโยบายระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัดในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

๔) ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดและเป้าหมายการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๙ ได้
นโยบายระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัดในกลุ่มการท่องเที่ยวที่ เช่ื อมโยงกับการจัดประชุมและการจัด
นิทรรศการต่างๆ (Meetings Incentive Conference Exhibition : MICE) การท่องเที่ยวด้านการช้อปปิ้งและ
ความบันเทิง การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงาม และการท่องเที่ยวเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ 

ทั้งนี้ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดและเป้าหมายการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ของทุกปีในที่
กล่าวมาในข้างต้นมีความประสงค์ให้เกิด Trickle Down Effect และ Bottom Up Effect เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในกลุม่การท่องเที่ยวทางทะเล โดยเน้นให้ผลการวิจัยเป็นที่สนใจของสาธารณะและน าไปสู่
การก าหนดนโยบาย สร้างฐานข้อมูลและสร้างเครือข่ายผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ที่เสริมสร้าง
ศักยภาพแก่ภาคีทางการท่องเที่ยวให้สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวทางทะเลบนฐานความรู้
สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของพื้นที่ โดย
ผลผลิต ประกอบด้วย งานวิจัยมากกว่าร้อยละ ๘๐ ที่ วช. สนับสนุนในปี ๒๕๕๖ เป็นที่สนใจของสาธารณะและ
ถูกยกระดับสู่การก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับชาติ นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวทางทะเลในระดับต่างๆ ในระดับมหภาคและจุลภาคไม่น้อยกว่า 5 Sectors ที่มี
ศักยภาพ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เข้าร่วมกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมในกระบวนการวิจัยไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน นักวิจัยรุ่นใหม่ทางการ
ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๕๐ คน นักวิจัยข้ามสาขาสู่สาขาการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 
เครือข่ายการวิจัยการท่องเที่ยวทางทะเลไม่น้อยกว่า ๑๕ เครือข่าย สถาบันการวิจัยเพื่อก าหนดนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ ๑ ศูนย์ ฐานข้อมูลการวิจัยการท่องเที่ยวทางทะเล ๑ ฐาน และสร้างนโยบายด้านการ
ท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของพื้นที่ 

นอกจากนี้ในปี ๒๕๕๙ ความต้องการผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดและเป้าหมายการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว ยังเพิ่มความต้องการในข้างต้นแล้วยังต้องการเครือข่ายการวิจัยการท่องเที่ยวในกลุ่มการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๕ เครือข่ายอีกด้วย และมีฐานข้อมูลการวิจัยการท่องเที่ยวที่เช่ือมโยง
กับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้านการช้อปปิ้งและความบันเทิง การ
ท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ ๑ ฐาน และนโยบายด้านการท่องเที่ยว
ที่ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของพื้นที่ 

 
 
 



๑๕ 
 

 
 

๗. หน่วยงำนหลกัและเครอืข่ำยที่ส ำคญัที่เกี่ยวข้อง 
๗.๑  หน่วยงำนหลัก 
 ๑)  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 ๒) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
 ๓) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ๔) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 ๕) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๗.๒  หน่วยงำนเครือข่ำยท่ีส ำคัญ 
 ๑) สมาคมโรงแรมไทย 
 ๒) สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ  
 ๓) สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน  

 
๘. แผนงำนวิจัยหลกัและกรอบเวลำ 
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ภำพ ๓ แผนการสนับสนุนทุนวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
 
 แผนการสนับสนุนทุนวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  โดยในปี 
๒๕๕๕ เน้นการสนับสนุนการวิจัยเพื่อน าไปสู่การสร้างนโยบายใน ๖ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) การปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในภาพรวมและราย Sector ในแต่ละ Cluster ๒) การพัฒนาทุนมนุษย์ของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๓) การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
มูลค่าคงเหลือทางการท่องเที่ยวของชาติ ๔) การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวของชาติ ๕) การค้นหา 
ธ ารงศักยภาพและรักษาฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชาติ และ ๖) การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
คุณภาพนานาชาต ิซึ่งด าเนินการวิจัยในพื้นที่ทั่วประเทศด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 



๑๖ 
 

 
 

ส่วนแผนการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ พิจารณาประเด็นการวิจัยจากประเภท
การท่องเที่ยวที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวต่อนักท่องเที่ยว ๑ คน เรียงล าดับจากมากไปสู่น้อย เนื่องจาก
แนวโน้มความต้องการนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มากข้ึน รายได้จากการท่องเที่ยวต่อคนเบื้องต้นจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการจัดล าดับประเภทการท่องเที่ยวส าหรับการวิจัยในแต่ละปี จากกลุ่มคลัสเตอร์ภูมิสังคมการ
ท่องเที่ยว ๑๔ กลุ่มพื้นที่ สามารถน ามาจัดประเภทการท่องเที่ยวได้เป็น ๓ ประเภท ซึ่งมีจ านวนนักท่องเที่ยว 
รายได้จากการท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ ยวเฉลี่ยต่อคน ดังนี้  ๑) การท่องเที่ยวทางทะเล 
ประกอบด้วย ๓ กลุ่ม กลุ่มท่องเที่ยว Active Beach กลุ่มท่องเที่ยว Royal Coast และกลุ่มท่องเที่ยว
มหัศจรรย์สองสมุทร มีจ านวนนักท่องเที่ยว ๓๔,๒๔๐,๘๒๑ คน รายได้จากการท่องเที่ยว ๒๖๖,๒๐๘.๙๖ ล้านบาท 
และรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ย ๗,๗๗๕.๖๑ บาทต่อคน ๒) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก 
ประกอบด้วย ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าภาคกลาง กลุ่ม
ท่องเที่ยวอายธรรมอีสานใต้ กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์เส้นทางบุญ  และกลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางไดโนเสาร์ มี
จ านวนนักท่องเที่ยว ๗๐,๐๗๔,๓๕๗ คน รายได้จากการท่องเที่ยว ๔๑๗,๐๐๒.๕๒ ล้านบาท และรายได้จาก
การท่องเที่ยวเฉลี่ย ๕,๙๕๐.๘๖ บาทต่อคน ๓) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบด้วย ๖ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ท่องเที่ยวน้ าพุร้อน กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเช่ือมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กลุ่มท่องเที่ยวนิเวศป่าร้อนช้ืน กลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางอัญมณีและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และกลุ่มท่องเที่ยว
เลียบฝั่งแม่น้ าโขง มีจ านวนนักท่องเที่ยว ๕๒,๘๖๖,๒๕๐ คน รายได้จากการท่องเที่ยว ๑๖๑,๓๖๐.๑๒ ล้าน
บาท และรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ย ๓,๐๕๒.๒๓ บาทต่อคน (ดังตาราง ๒) จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวทาง
ทะเลสามารถสร้างรายได้ต่อหัวสูงที่สุด รองลงมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก และการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามล าดับ 

 ดังนั้น ในปี ๒๕๕๖ จึงเน้นการวิจัยประเภทการท่องเที่ยวทางทะเล ส่วนปี ๒๕๕๗ เน้นการ
วิจัยประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก และปี ๒๕๕๘ เน้นการวิจัยประเภทการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ตามล าดับ ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ นอกเหนือจากการท่องเที่ยว ๓ ประเภท ดังกล่าวแล้ว ยังมี
การท่องเที่ยวที่เช่ือมโยงกับการจดัประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ การท่องเที่ยวด้านการช้อปปิ้งและความ
บันเทิง การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงาม และการท่องเที่ยวเพื่อบ าเพญ็ประโยชน์ที่สร้างรายได้ให้กบัประเทศ
ไม่น้อยและยังมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากยิ่งข้ึน ในปี ๒๕๕๙ จึงเน้นการวิจัยส าหรับการท่องเที่ยวประเภท
ดังกล่าว การสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ มุ่งเน้นการวิจัยอุปสงค์ทางการตลาดการท่องเที่ยว 
อุปทานการท่องเที่ยวและกลไกการจัดการการท่องเที่ยวส าหรับการท่องเที่ยวในแต่ละประ เภท โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน สร้างระบบ
บริหารจัดการการวิจัยการท่องเที่ยว ก าหนดนโยบายในการตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของพื้นที่และสร้าง
ข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ จะสนับสนุนการวิจัยในประเภทการท่องเที่ยวของปีก่อนด้วยเพื่อเป็นการ
ต่อยอด 

 ผลผลิตของการวิจัยทั้ง ๕ ปี จึงได้ฐานข้อมูลและระบบการตัดสินใจทางการท่องเที่ยว 
เครือข่ายในทุกพื้นที่และนโยบายเร่งด่วนที่เป็นความรู้เพื่อก าหนดนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ประเทศต่อไป 
 

๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
๙.๑ รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง จัดสรร

งบประมาณ เพื่อการวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม 



๑๗ 
 

 
 

๙.๒ หน่วยงานบริหารงานวิจัยมีการบริหารงบประมาณเพื่อการวิจัยด้านการท่องเที่ยวอย่างมี
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ  

๙.๓ หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือบูรณาการการด าเนินการวิจัยภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยเดียวกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

๙.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมีการประสานความ
ร่วมมือน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างจริงจัง 

 

๑๐. แนวทำงกำรขบัเคลือ่นยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการท่องเที่ยวแล้ว จะมีการ

ก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาวเพื่อให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ มี
ความเช่ือมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล มีการก าหนดหน่วยงาน
และบุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนด าเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัย
ระยะต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากเคยศึกษาไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์
การวิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการท่องเที่ยว จะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและองค์กร

จ านวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึง
และต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน 
(Inter-Sector Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social 
Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ในการด าเนินการการพัฒนาสังคม
ออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอข้อมูลการวิจัย
ระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และ

ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจ านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มีการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะน าไป
พัฒนารูปแบบด้านการท่องเที่ยวต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจยัในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการท่องเทีย่วตั้งแต่ข้ันตอนการเริ่มต้นการท า
วิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะผลการวิจัย 
นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  



๑๘ 
 

 
 

๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการท่องเที่ยว บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้การบริหาร
จัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ การประเมินก่อนด าเนินการวิจยั (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอการ
วิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด าเนินการวิจัย (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่ 
 ๑๑.๓ การประเมินผลหลังด าเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงาน
ด าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
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ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ เป็นยุทธศาสตร์การวิจัยที่มี
งบประมาณแบบมุ่งเป้าเป็นกรอบการขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้
งานวิจัยพัฒนาประเทศ  โดยมีเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เป็นเครือข่ายหลัก ซึ่ง
หน่วยงานเครือข่ายที่ส าคัญนี้มี ๗ หน่วยงาน คือ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)  
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) นอกจากนี้ยังรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย เช่น 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
หน่วยงานที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนผู้สูงอายุ อาทิ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาผู้สูงอายุ หน่วยงานที่ด าเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลและการวิจัย
ผู้สูงอายุ อาทิ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาอื่นๆ   

วิสัยทัศน์การวิจัยของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ ได้ก าหนดไว้ใน
ช่วงเวลา ๕ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๑) คือ “ประเทศไทยมีผลงานวิจัยและข้อมูลที่มีคุณภาพด้านผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้าที่
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมสงูวัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง” และมีพันธกิจการวิจัย คือ การบริหาร
จัดการและสนับสนุนการวิจยัตามยุทธศาสตรก์ารวิจยัรายประเด็น ในด้านการศึกษา และการบริหารจัดการการ
วิจัยและระบบข้อมูลผู้สูงอายุระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการได้ผลการวิจัยที่เป็นค าตอบเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศ และป้องกันแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย รวมถึงการ
พัฒนาระบบและศักยภาพการวิจัยผู้สูงอายุของประเทศ ทั้งนี้ จะเป็นการวิจัยที่ค านึงถึงมิติด้านประชากรและ
สังคม ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

มีการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหาร
จัดการและสนับสนุนให้มีการวิจัยผู้สูงอายุ แบบมุ่งเป้าและบูรณาการ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสื่อสารและ
ขับเคลื่อนการน าผลการวิจัยผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศและพื้นที่  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาเครือข่ายวิจัยให้มีศักยภาพในการท าวิจัยผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้า และน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับประเทศและภูมิภาค และ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเครือข่ายวิจัยผู้สูงอายุ ที่ เช่ือมโยงระหว่างภูมิภาคใน
ประเทศและนานาชาติ รวมถึงอาเซียน 

ส าหรับปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัยมี ๔ ด้วยกันปัจจัย ประกอบด้วย ๑) การ
สนับสนุนด้านงบประมาณการวิจัยอย่างเพียงพอ ๒) การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย ๓) การพัฒนา
ศักยภาพและปริมาณนักวิจัยทางด้านสังคมผู้สูงอายุ และ ๔) แผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 



๒ 
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๑. หลักกำรและเหตุผล 
 ๑.๑ ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนผู้สูงอำยุและสังคมสูงอำยุ 
 งานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเทศไทยได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการ เมื่อภาวะการสูงวัย
ของประชากรได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสงัคมชัดเจนมากข้ึนเรื่อยๆ จ านวนเด็กเกิดที่ลดลงอย่างรวดเร็วและอายุ
ของคนไทยได้ยืนยาวข้ึนท าให้โครงสร้างอายุของประชากรไทยเปลี่ยนไปอย่างเร็วมาก  โครงสร้างอายุที่เคยเป็น
ประชากรเยาว์วัย มีประชากรวัยเด็กมาก และมีประชากรสงูอายุเป็นสดัส่วนไม่มากนักได้เปลีย่นเปน็ประชากรที่
มีอายุสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว  สัดส่วนของประชากรวัยเด็กลดน้อยลงเรื่อยๆ ในขณะที่สัดส่วนประชากรสูงอายุได้
เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ประเทศไทยได้กลายเป็นสงัคมสูงวัยไปแล้ว  จากการคาดประมาณด้วยวิธีการ
ทางประชากรศาสตร์ได้แสดงให้เห็นแนวโน้มเป็นตัวเลขชัดเจนในเรื่องการสูงวัยของประชากรไทยในอนาคต 
เมื่อภาวะสูงวัยของประชากรปรากฏเป็นประเด็นที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ จึงเกิดความจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ 
 การวิจัยด้านผู้สูงอายุได้รับความสนใจอย่างจริงจัง เมื่อส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ได้ก าหนดให้การสูงวัยของประชากรเป็นหนึ่งในประเด็นการวิจัยส าคัญ ตั้งแต่ราวปี ๒๕๕๐ และในนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้ก าหนดให้การวิจัยเรื่องสังคมผู้สูงอายุเป็นหนึ่ง
ใน ๑๓ กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น เมื่อ วช. มีนโยบายชัดเจนเช่นนี้ก็ท าให้นักวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ตื่นตัวกัน
อย่างมากในการวิจัยด้านผู้สูงอายุ จะสังเกตได้ว่าจ านวนข้อเสนอการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุที่กระทรวง กรม
ต่างๆ ส่งมายัง วช. เพื่อกลั่นกรองมีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างมาก ข้อเสนอการวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐเสนอขอ
งบประมาณเพื่อการวิจัยเรื่องผู้สูงอายุ ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕ มีมากกว่า ๓๐๐ เรื่อง แต่มี
ข้อสังเกตว่างานวิจัยเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นเพียงการหาตัวอย่างให้เป็นผู้สูงอายุตามกระแสการวิจัยที่  วช. ก าหนด
ข้ึนเท่านั้น และงานวิจัยด้านผู้สูงอายุจ านวนมากก็ท าเฉพาะพื้นที่ หรือเฉพาะกลุ่มประชากร จนยากที่จะน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนหรือนโยบายเกี่ยวกับภาวการณ์สูงวัยของประชากรในระดับประเทศได้ 
 ต่อมาในระยะเวลา ๔-๕ ปีที่ผ่านมา  วช. ได้ส่งเสริมให้มีการวิจัยประเภทมุ่งเป้า เปิดประเด็น
การวิจัยเรื่องสังคมผู้สูงอายุโดยให้นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยเข้ามาขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณของ  
วช. ภารกิจการวิจัยนีไ้ด้แผนงานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข เศรษฐกิจ
สังคม ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุ การออกแบบอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ รวมทั้งการ
สร้างรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ต่างๆ  อย่างไรก็ตาม งานวิจัยตามภารกิจนี้ แม้จะมุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุ แต่
ก็ยังเป็นการวิจัยที่ตอบปัญหาการวิจัยที่นักวิจัยเสนอมา  มิได้เป็นโจทย์การวิจัยที่ก าหนด ข้ึนโดย วช.  
โครงการวิจัยหลายโครงการท าเฉพาะพื้นที่ และต่างมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย  จึงยากที่จะน าผลงานวิจัย
เหล่าน้ันมาบูรณาการจัดเป็นระบบเพื่อสร้างเป็นนโยบายหรือแผนงานที่จะรองรับสังคมที่ก าลังสูงวัยข้ึนอย่าง
รวดเร็วของประเทศไทยได้ 
 อย่างไรก็ตาม  แม้ประเทศไทยจะมีการท าวิจัยเรื่องผู้สูงอายุจ านวนนับร้อยโครงการในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา  แต่งานวิจัยเหล่าน้ียังมีข้อจ ากัดอยู่อกีมาก ข้อจ ากัดที่เปน็ประเด็นส าคัญประการหนึ่ง คือ การ
วิจัยเรื่องผู้สูงอายุส่วนใหญม่องเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ไม่ได้มองผู้สูงอายุในเชิงที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมโดยรวม  
งานวิจัยส่วนใหญ่ยังเป็นการศึกษา “สังคมของผู้สูงอายุ” แต่ไม่ได้ศึกษา “สังคมสูงวัย” หรือ “สังคมสูงอายุ” ที่
มีความหมายว่า ทั้งสังคมก าลังมีอายุสูงข้ึน  และผลกระทบของการสูงวัยของประชากรย่อมเกิดข้ึนกับสังคม
โดยรวม มิใช่เกิดข้ึนเฉพาะกับผู้สูงอายุเทา่น้ัน แท้จริงแล้วงานวิจัยเกี่ยวกับสังคมสูงวัยที่มีความหมายจึงควรเป็น



๓ 

 

งานวิจัยที่ศึกษาสังคมโดยรวม งานวิจัยเรื่องสังคมสูงวัยควรให้ข้อเสนอแนะที่จะน าสังคมไทยไปสู่สังคมที่ผสาน
กลมกลืนระหว่างคนทุกวัย และมีสวัสดิการที่ยั่งยืนส าหรับผู้สูงอายุ  
  นอกจากนั้น ประเทศไทยยังขาดระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
และความต้องการที่จะเกิดข้ึนในสังคมที่ก าลังสูงวัยข้ึนอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยยังต้องการการแปลง
ผลงานวิจัยด้านผู้สูงอายุมาใช้ในการวางแผนนโยบาย และมาตรการในทางปฏิบัติ และที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง 
คือ ยังขาดการสังเคราะห์ข้อมูลในองค์ความรู้เชิงวิชาการหรือปรับข้อมูลความรู้จากการวิจัยให้ง่ายต่อการเข้าใจ
ของประชาชนทั่วไป 
 นับจากนี้เป็นต้นไป ประชากรของประเทศไทยจะสูงวัยข้ึนอย่างรวดเร็ว สังคมสูงวัยจะเป็น
ประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ การศึกษาวิจัย 
เพื่อให้มีข้อมูลความรู้และความเข้าใจในเรื่องการสูงวัยของประชากรจึงเป็นเรื่องจ าเป็นและเร่งด่วนย่ิง 

๑.๒  วิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นกำรพัฒนำเรื่อง
ผู้สูงอำยุและสังคมสูงอำยุ 

๑) สถำนกำรณ์กำรสูงวัยของประชำกร 
ในศตวรรษนี้การสูงวัยของประชากรเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนทั่วโลก ทุกวันนี้ประชากร

เกือบทุกประเทศในโลกก าลังมีอายุสูงข้ึน อันเป็นผลมาจากการที่อัตราเกิดของประเทศต่างๆ  ได้ลดต่ าลง 
ในขณะที่ผู้คนมีอายุยืนยาวข้ึน ในปี ๒๕๕๖ นี้ ในจ านวนประชากรโลกทั้งหมด ๗,๑๐๐ ล้านคน เป็นประชากรที่
มีอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๑๒ ซึ่งเรียกได้ว่า โลกของเราได้กลายเป็นสังคมสูงวัยแล้ว  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการสูงวัยตามระดับการพัฒนา ประเทศพัฒนาแล้วจะมีสัดส่วน
ประชากรสูงอายุสูงถึงรอ้ยละ ๒๓ ในขณะที่ประเทศก าลังพัฒนามีประชากรสูงอายุอยู่ที่ร้อยละ ๙ และประเทศ
ด้อยพัฒนาจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพียงร้อยละ ๕ เท่านั้น   

 
ตำรำงท่ี ๑ : สัดส่วนผู้สูงวัยอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไป ข้อมูลปี ๒๕๕๖  

แหล่งที่มา : United Nations. ( 2012). 2012 World Population Prospects: The 2010 Revision. 
 

 ข้อมูลในตารางที่ ๑ สรุปได้ว่า ประชากรไทยมีอายุสูงข้ึนมาก ระดับการสูงอายุ (เมื่อวัดโดย
อัตราส่วนร้อยของประชากรอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป ต่อประชากรทั้งหมด) ของประชากรไทย (ร้อยละ ๑๔) สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประชากรทั่วโลก (ร้อยละ ๑๒) สูงกว่าของประเทศก าลังพัฒนา (ร้อยละ ๙) มาก และก าลังจะมี
อายุสูงข้ึนใกล้จะทันกับประเทศพัฒนาแล้ว (ร้อยละ ๒๒.๕)   

ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ประชากรไทยมีอายุสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว การเกิดที่ลดต่ าลงอย่าง
เร็วมาก และอายุของคนไทยที่ยืนยาวข้ึนท าให้โครงสร้างอายุของประชากรไทยได้เปลี่ยนผ่านจากที่เคยเป็น
ประชากรเยาว์วัยกลายเป็นประชากรสูงวัย ในอดีตเมื่อ ๕๐ ปีก่อน ส ามะโนประชากรปี ๒๕๑๓ แสดงให้เห็นว่า 

ประเทศ ร้อยละของประชำกรอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไป 
โลก                 ๑๑.๕ 
ประเทศพัฒนาแล้ว                 ๒๒.๕ 
ประเทศก าลังพัฒนา                   ๙.๑ 
ประเทศด้อยพัฒนา 
ประเทศไทย 

   ๕.๔ 
                ๑๓.๙  
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ประเทศไทยขณะนั้นเป็นสังคมเยาว์วัยที่มีประชากรเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ป ีมากถึงร้อยละ ๔๕ และมีประชากร
อายุ ๖๐ ปีข้ึนไปเพียงร้อยละ ๕ ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น 
รูปท่ี ๑ : ภำพเปรียบเทียบพีระมิดประชำกรไทยในปี ๒๕๑๓ และ ๒๕๕๓ 
 

 
 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ. ส ามะโนประชากรปี ๒๕๑๓ และ ๒๕๕๓ 
 

ในช่วงเวลา ๔๐ ปีที่ผ่านมา ผู้หญิงไทยมีลูกกันน้อยลงอย่างมาก อัตราเจริญพันธ์ุรวม หรือ
จ านวนบุตรเฉลี่ยที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะมีตลอดวัยของการมีบุตรของตน ได้ลดลงจากบุตรเฉลี่ยมากกว่า ๕ คน เมื่อ 
๔๐ ปีก่อนเหลือเพียง ๑.๖ คน ในปัจจุบันอัตราเกิดซึ่งเคยสูงกว่า ๔๐ ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน ลดลงเหลือ
เพียงประมาณ ๑๒ ในปี ๒๕๕๖ นี้ ในขณะที่อายุของคนไทยได้ยืนยาวข้ึนอย่างมาก จากที่เคยมีอายุคาดเฉลี่ย
ตั้งแต่แรกเกิดไม่ถึง ๖๐ ปี เมื่อ ๔๐ ปีก่อน ก็ยืนยาวข้ึนถึง ๗๔ ปีในปัจจุบัน 

 
รูปท่ี ๒ : จ านวนบุตรโดยเฉลีย่ทีผู่้หญิงคนหนึ่งจะมีตลอดวัยมีบตุร (อัตราเจริญพันธ์ุรวม) ระหว่างปี ๒๕๐๗-๒๕๕๖ 
 

 
แหล่งข้อมูล : พ.ศ. ๒๕๐๗ ๒๕๑๗ ๒๕๒๘ ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๘ : รายงานการส ารวจการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทย    
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               พ.ศ. ๒๕๓๙ : โครงการส ารวจภาวะคุมก าเนิดในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๙  
               พ.ศ. ๒๕๕๖ : ประมาณการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
รูปท่ี ๓ : อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ระหว่างปี ๒๔๗๒-๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล:  ๑. พ.ศ. ๒๔๘๐, ๒๔๙๐, ๒๕๐๓ : Rungpitarangsi (1974) 
               ๒. พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๘, ๒๕๑๗-๒๕๑๙, ๒๕๒๘-๒๕๒๙, ๒๕๓๒, ๒๕๓๔, ๒๕๓๘-๒๕๓๙, ๒๕๔๘-๒๕๔๙ : 

รายงานการส ารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร,  ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
               ๓. พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๖ ประมาณโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล  
 

อัตราเกิดที่ลดต่ าลงอย่างรวดเร็วและอายุของคนไทยที่ยืนยาวข้ึน ส่งผลให้โครงสร้างอายุของ
ประชากรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน ประชากรไทยมีอายุสูงข้ึนอย่างเร็วมาก จนในปี ๒๕๕๖ นี้ ประเทศไทย
มีประชากรเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี อยู่เพียงร้อยละ ๑๙ และมีสัดส่วนประชากรอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป สูงถึงร้อยละ 
๑๕ ของประชากรทั้งหมด ๖๔.๕ ล้านคน 

ประเด็นส าคัญ คือ ความเร็วของการสูงวัยของประชากรไทย ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัย
เมื่อสัดส่วนของประชากรอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป สูงข้ึนถึงร้อยละ ๑๐ เมื่อปี ๒๕๔๘ จากนั้นอีกเพียง ๘ ปี จนถึงปี 
๒๕๕๖ สัดส่วนของประชากรสูงอายุได้เพิ่มสูงถึงร้อยละ ๒๐  

เมื่อดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรไทยในอนาคตอันใกล้ จะเห็นชัดเจนว่าประชากรที่
เกิดภายหลังสงครามโลกครั้งสอง โดยเฉพาะรุ่นที่เกิดระหว่างปี ๒๕๐๖-๒๕๒๖ ที่มีจ านวนมากกว่าหนึ่งล้านคน
ต่อปี ก าลังทยอยกลายเป็นผู้สูงอายุในเวลาอีกประมาณ ๑๐ ปีข้างหน้านี้ ดังนั้นจึงคาดการณ์ได้อย่างชัดเจนว่า 
นับจากนี้เป็นต้นไป ประชากรไทยจะมีอายุสูงข้ึนอย่างรวดเร็วมาก 

๒) สถำนกำรณ์สังคมสูงวัยไทยในอนำคต 
 ตัวเลขจากการคาดประมาณประชากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ได้แสดงให้เห็นว่า อีก ๑๐ ปีข้างหน้า ในป ี๒๕๖๖ ประชากรอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป ในประเทศ
ไทยจะมีจ านวนเพิ่มข้ึนเป็น ๑๔.๑ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของประชากรทั้งหมด เท่ากับว่าประเทศไทยจะ
กลายเป็น "สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์" และนับจากวันนี้ไปอีกเพียง ๒๐ ปี ในปี ๒๕๗๖ ประเทศไทยจะมี
ประชากรอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป มากถึง ๑๘.๗ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๙ ของประชากรทั้ งหมด ใน
ขณะเดียวกันนั้น สัดส่วนประชากรวัยเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี ก็จะลดลงเรื่อยๆ จากที่มีอยู่ร้อยละ ๑๙ ในปี 
๒๕๕๖ จะลดลงเหลือเพียงร้อยละ ๑๔ ของประชากรทั้งหมด ในปี ๒๕๗๖ จึงกล่าวได้ว่าในเวลาอีกเพียงไม่ถึง 

พ.ศ. 



๖ 

 

๒๐ ปีข้างหน้านี้ ประเทศไทยก็จะกลายเป็น "สังคมสูงวัยระดับสุดยอด" แล้วเมื่อมีประชากรสูงอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป 
มากถึงหนึ่งในสี่ของประชากรทั้งหมด 
 
รูปท่ี ๔ : พีระมิดประชำกรปี ๒๕๕๖, ๒๕๖๖ และ ๒๕๗๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล : ผลการคาดประมาณจ านวนประชากรไทย พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๘๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๕  
 
 โครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปในลักษณะที่มีอายุสูงข้ึนเช่นน้ี เท่ากับเป็นการเปลี่ยน
โครงสร้างของสังคมไทยโดยรวม ขณะนี้สภาพสังคมไทยก าลังสูงวัยข้ึนอย่างต่อเนื่อง การสูงวัยของประชากร
ย่อมมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ค่าใช้จ่ายทั้งของรัฐและครอบครัว ใน
เรื่องสวัสดิการ และสุขภาพอนามัย จะเพิ่มสูงข้ึนอย่างมหาศาล เนื่องจากการสูงวัยของประชากรไทยเป็นไป
อย่างรวดเร็วมากดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  

เรื่องการสูงวัยของประชากรจึงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่รัฐจะต้องก าหนดนโยบายให้ชัดเจนเพื่อ
รองรับสังคมทีม่ีระดับการสูงวัยเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว มิฉะนั้น สังคมไทยในอนาคตจะกลายเปน็สังคมที่มีแต่ความ
ทุกข์ยาก ขัดแย้ง แย่งชิงทรัพยากร และอยู่กันอย่างไม่มีความสงบสุข 

๑.๓ ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำในอดีต  ช่องว่ำงกำรวิจัยและประเด็นส ำคัญของกำรวิจัยท่ีเกี่ยวกับ
ด้ำนผู้สูงอำยุและสังคมสูงอำยุท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

ในอดีต ก่อนที่การสูงวัยของประชากรจะกลายเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องมกีารวิจยั  ผู้สูงอายุจะ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการวิจัยในฐานะเป็นประชากรกลุ่มวัยหนึ่ง โดยทั่วไปงานวิจัยทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพจะจ าแนกประชากรออกตามกลุม่อายุ และกลุ่มอายุสูงๆ ก็มักถูกจัดรวมไว้ด้วยกันเป็นกลุ่มอายุที่ถัดจาก
กลุ่มวัยแรงงาน เมื่อมองว่าผู้สูงอายุเป็นเพียงประชากรกลุ่มวัยหนึ่ง บางครั้งท าให้งานวิจัยขาดความสนใจที่จะ
วิเคราะห์ประชากรสูงอายุในรายละเอียด  งานวิจัยส่วนมากจะเหมารวมว่า ประชากรที่มีชีวิตอยู่เกินระยะเวลา
หนึ่ง เช่น ๖๐ ปี หรือ ๖๕ ปี เป็นประชากรสูงอายุกลุ่มเดียวกันทั้งหมด ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง ในกลุ่ม
ประชากรสูงอายุด้วยกัน ก็มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอายุที่ต่างกัน ดังนั้น ในการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ไม่
ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสุขภาพ จึงควรน าอายุมาเป็นตัวแปรส าคัญด้วย 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๗๖ 

ประชากรรวม    ๖๔.๖ ล้านคน  
<๑๕ ปี            ร้อยละ ๑๘.๘ 
๑๕-๕๙ ปี          ร้อยละ ๖๖.๕ 
๖๐ ปีข้ึนไป        ร้อยละ ๑๔.๗ 
อายุมัธยฐาน     
 

ประชากรรวม    ๖๖.๓  ล้านคน  
<๑๕ ปี             ร้อยละ ๑๖.๒ 
๑๕-๖๔ ปี           ร้อยละ ๖๒.๕ 
๖๐ ปีข้ึนไป         ร้อยละ ๒๑.๓ 
อายุมัธยฐาน     
 

ประชากรรวม    ๖๕.๗ ล้านคน  
<๑๕ ปี              ร้อยละ ๑๔.๒ 
๑๕-๖๔ ปี           ร้อยละ ๕๗.๓ 
๖๐ ปีข้ึนไป          ร้อยละ ๒๘.๕ 
อายุมัธยฐาน     
 

หญิง หญิง หญิง ชาย ชาย ชาย 



๗ 

 

การวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบของการสูงวัยของประชากรในประเทศไทย อาจ
กล่าวได้ว่าเริ่มจาก “การส ารวจผู้สงูอายุในประเทศไทย” ซึ่งด าเนินการโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจนี้
ได้ท าครั้งแรกเมื่อป ี๒๕๓๗  จากนั้น ได้มีการส ารวจผู้สูงอายุในประเทศไทยทุกๆ ๕ ปี การส ารวจครั้งสุดท้าย
ด าเนินการเมื่อปี ๒๕๕๔ การส ารวจนี้เป็นการส ารวจระดับชาติ โดยมีตัวอย่างเป็นประชากรอายุ ๕๕ ปีข้ึนไป 
จากการสุ่มครัวเรือนตัวอย่างประมาณ ๘๐,๐๐๐ ครัวเรือน จากทุกภาคของประเทศ  ผลของการส ารวจได้พิมพ์
เป็นรายงานการส ารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ซึ่งท าให้ทราบสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพของผู้สูงอายุไทย การส ารวจชุดนี้เป็นแหล่งข้อมูลส าคัญแหล่งหนึ่งที่ช่วยท าให้เราทราบสถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มของสังคมสูงวัยในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การส ารวจระดับชาติที่มีตัวอย่างขนาดใหญ่
เช่นน้ีก็รวบรวมได้เฉพาะข้อมูลพื้นฐานทั่วๆ ไป จึงขาดข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์เรื่องผู้สูงอายุในรายละเอียด  
 ๑) กำรวิจัยเกี่ยวกับสุขภำพอนำมัยของผู้สูงอำยุในสังคมสูงวัย  
 ผลงานวิจัยในเรื่องสุขภาพอนามัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในประเทศไทยมีอยู่หลากหลาย  
ตั้งแต่งานวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพร  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อชะลอความ
ชรา ภาระโรคอันเนื่องมาจากการสูงวัยของประชากร ตลอดไปถึงการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรค 
การเจ็บป่วย และสาเหตุการตายของประชากรวัยสูงอายุ  ประชากรสูงอายุอาจได้รับความสนใจเป็นพิเศษใน
การวิจัยทางด้านสาธารณสุขและชีวการแพทย์  เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการเป็น
โรคต่างๆ สูง  ในระยะหลังเมื่อสถานการณ์สูงวัยของประชากรไปยังเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรคต่างๆ จึง
มีความส าคัญมากข้ึน  ผลการวิจัยเป็นที่แน่ชัดว่า เมื่อประชากรของประเทศไทยสูงวัยข้ึน  ผู้สูงอายุมีจ านวน
เพิ่มข้ึนอย่างมากและรวดเร็ว  ค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ
จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาล  เมื่อรวมค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกับค่าใช้จ่ายส าหรับสวัสดิการด้าน
อื่นๆ ที่จะต้องจัดสรรให้แก่ผู้สูงอายุแล้ว  รัฐจะต้องมีภาระทางการเงินที่หนักมาก  ถ้าไม่เตรียมแผนหรือ
มาตรการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอนามัย และสวัสดิการของผู้สูงอายุ   แผนหรือมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพเหล่าน้ีควรต้องอาศัยผลจากการวิจัยที่ตรงประเด็น 

ในอนาคต ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาระพึ่งพิงเพิ่มข้ึนอีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งผู้อยู่
ในภาวะพึ่งพิง คือ ผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ในการท ากิจวัตรประจ าวัน ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุแหง่ความชรา หรือ
การเจ็บป่วย ผู้สูงอายุเหล่าน้ีต้องการผู้ดูแลระยะยาว การวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบและระบบการดูแลระยะ
ยาวของผู้สูงอายุ ทั้งที่เป็นทางการโดยบุคลากรด้านสุขภาพและสังคม และไม่เป็นทางการโดยครอบครัว  เพื่อน
บ้านหรือชุมชนได้มีการสังเคราะหไ์ว้แล้ว ใน “รายงานการสังเคราะห์ระบบการดูแลผูสู้งอายุในระยะยาวส าหรบั
ประเทศไทย” (สัมฤทธ์ิ และกนิษฐา, ๒๕๕๓) 

นอกจากนี้แล้ว ยังมีหลายหน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ 
เช่น ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  มีการศึกษาเพื่อหารูปแบบการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มี งานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย “แผน
ยุทธศาสตร์ทศวรรษก าลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙” สภาวะสุขภาพและแนวโน้มของ
ประชากรสูงอายุ กรมสุขภาพจิต มีงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ส านักนโยบายและแผน
สาธารณสุข มีการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ ช่วยตนเองไม่ได้ ในอีก ๒ ทศวรรษหน้า 
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการศึกษาวิจัยเรื่องโภชนาการกับสุขภาพของผู้สูงอายุ ส านักงาน
ส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (มส.ผส.) มีการศึกษางานผู้สูงอายุในประเทศไทยอยู่หลายด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
สุขภาพ เช่น ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการด าเนินงานผู้สูงอายุที่เหมาะสม แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ โครงการศึกษาสถานการณ์ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ความต้องการ และ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมของผู้สูงอายุ : ศึกษา
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๘ 

 

เฉพาะกรณีศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน  เป็นต้น นอกจากนี้ส านักงานสถิติแห่งชาติ ยังมี
การศึกษาเพื่อทบทวนสถานการณ์ทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ  ในขณะที่ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  และ
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ได้มีโครงการวิจัยการส ารวจและศึกษาภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ๔ 
ภาคของไทย และมีการศึกษาเรื่องปัญหาสุขภาพและการปฏิบัติตนส าหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการดูแลรักษาโรค
ผู้สูงอายุต่างๆ และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย   
 ในส่วนของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของ
ผู้สูงอายุอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น โครงการเรื่องความเป็นธรรมและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพและ
สวัสดิการสาธารณะของผู้สงูอายุทีม่ีภาวะโรคเรื้อรงัในเขตภาคกลางและกรุงเทพมหานคร โครงการเรื่องสุขภาพ
และการเกื้อหนุนทางสังคมในผู้สูงอายุในพื้นที่เฝ้าระวังกาญจนบุรี โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และการหารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี ธุรกิจให้บริการ
สุขภาพและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศไทย เป็นต้น  
 สรูปว่า มีการท าวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุในสังคมสูงวัยอยู่มากพอสมควรแล้ว 
 ๒) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรท ำงำนของผู้สูงอำยุ 

 ส าหรับการวิจัยเพื่อน าผลไปใช้ในการวางแผนและนโยบายที่จะน าไปสู่สังคมสูงวัยใน
อนาคตที่ผู้สูงอายุมีความมั่นคงด้านรายได้นั้น งานวิจัยที่ใช้ข้อมูลจากการส ารวจผู้สูงอายุในประเทศไทยครั้ง
ต่างๆ ยืนยันว่า แหล่งรายได้ของผู้สูงอายุมาจากการออม เงินช่วยเหลือจากบุตรและสวัสดิการต่างๆ  แต่แหล่ง
รายได้แหล่งหนึ่งซึ่งน่าจะมีความส าคัญส าหรับผู้สูงอายุ คือ รายได้จากการท างาน งานวิจัยเกี่ยวกับการท างาน
ของผู้สูงอายุในอดีตมักจะมองข้ามศักยภาพในการท างานของผู้สูงอายุ เพราะมีข้อสมมุติว่า เมื่อผู้สูงอายุพ้นวัย
หนึ่งแล้วก็เท่ากับหลดุออกจากก าลังแรงงาน ไม่เป็นผู้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกต่อไป ท าให้เราขาดความรู้หรือ
ผลงานวิจัยในเรื่องศักยภาพในการท างานเชิงเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ  โดยเฉพาะของผู้สูงอายุวัยต้นและวัยกลาง
ที่ยังมีสุขภาพดี 
 ที่ผ่านมา มีการศึกษาวิจัยเรื่องการขยายเวลาการท างานโดยการเลื่อนอายุเกษียณออกไป
อยู่หลายโครงการ เช่น งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย และงานวิจัยของวิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ที่สนับสนุนโดย สสส. ผ่าน มส.ผส. และขณะนี้ส านักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) ก าลัง
ท าการศึกษาวิจัยในเรื่องการขยายอายุเกษียณของข้าราชการพลเรือนอยู่ อย่างไรก็ตาม การขยายอายุเกษียณก็
มีความหมายเฉพาะกลุ่มข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ไม่ได้รวมแรงงานอิสระ แรงงานเอกชน และแรงงาน
นอกระบบอื่นเข้าไว้ด้วย นอกจากนั้น ขณะนี้ มส.ผส. ยังสนับสนุนให้มีการท าโครงการ “มโนทัศน์ใหม่ของ
นิยามผู้สูงอายุ” เพื่อน าผลไปสู่การเลื่อนเกณฑ์อายุผู้สูงอายุให้สูงข้ึนต่อไป นอกจากนี้ สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการศึกษาวิจัยเรื่องศักยภาพของผูส้งูอายุในการท างานเพื่อสงัคม และงานวิจัยเรื่องการ
สร้างแนวทางการมีงานท า มีรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ของคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ประเด็นเรื่องการท างานของผู้สูงอายุที่ยังมีการศึกษาไว้กันไม่มากนัก คือ การที่จะเหนี่ยวรั้งให้
ผู้สูงอายุยังคงมีส่วนในก าลังแรงงาน และยังช่วยสนับสนุนทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม ถ้าหากประเทศไทยจะยึด
เอาผู้สูงอายุให้เป็นผู้ผลักดันสังคม เราควรท าอย่างไร และผลทางเศรษฐกิจที่จะได้จะเป็นอย่างไร ในขณะที่
ประชากรวัยท างานมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคตอันเนื่องมาจากคนไทยมีบุตรน้อยลง 
 ๓) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรศึกษำในสังคมสูงวัย  

การวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุอีกด้านหนึ่งที่มีความส าคัญ คือ เรื่องการศึกษาของผู้สูงอายุ ใน
อดีตที่ผ่านมา  เราทราบข้อมูลสถานภาพของการศึกษาของผู้สูงอายุจากการท าส ามะโนประชากรและการ



๙ 

 

ส ารวจผู้สูงอายุในประเทศไทย  เราทราบว่าผู้สูงอายุรุ่นใหม่มีการศึกษาสูงข้ึน จากการจ าแนกข้อมูลผู้สูงอายุ
เป็นรายกลุ่มอายุและระดับการศึกษาที่ได้รับมาในอดีตเมื่ออายุยังน้อย แต่ในอนาคตเมื่อประเทศมีผู้สูงอายุเป็น
จ านวนมากข้ึน และผู้สูงอายุก็จะมีอายุยืนยาวข้ึน ระยะเวลาและโอกาสที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยาวนานข้ึน 
จ าเป็นที่ผู้สูงอายุต้องรู้ทันโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จึงสมควรที่จะต้องให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต เรายังขาดผลงานวิจัยที่จะตอบค าถามให้ได้ว่า จะใช้วิธีการให้การศึกษาตลอด
ชีวิตแก่ผู้สูงอายุอย่างไร ด้วยรูปแบบใด และเนื้อหาสาระของการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุควรจะเป็นเช่นไร 
 การศึกษาในสังคมสูงวัยย่อมไม่จ ากดัอยู่เฉพาะการใหค้วามรู้แก่ผู้สงูอายุเท่านั้น แต่เพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างผสมผสานกลมกลืนของคนในสังคม จึงควรที่จะรวมการให้ข้อมูลข่าวสารและการศึกษา แก่คน
ทุกเพศทุกวัยเข้าไว้ด้วย 

 งานวิจัยอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะมีความส าคัญส าหรับสังคมสูงวัยไทยในอนาคต คือ งานวิจัย
เกี่ยวกับการรักษาและส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงอายุที่ผ่านมา  เรามีผลการศึกษาอยู่บ้างเกี่ยวกับคุณค่าผู้สูงอายุใน
สังคมไทย  เราเช่ือกันตลอดมาว่าสังคมไทยให้คุณค่าแก่ผู้สงูอายุสงู เช่น คนไทยมีวัฒนธรรมประเพณีที่ใหเ้กียรติ
ผู้อาวุโส  คนไทยยึดถือคุณธรรม ยึดมั่นกตัญญูต่อบิดามารดา 
 อย่างไรก็ตาม  เรื่องค่านิยมในสังคมเป็นเรื่องที่มีพลวัตสูงมาก โดยเฉพาะในยุคสมัยแห่ง
กระแสโลกาภิวัตน์  คนรุ่นใหม่อาจมีค่านิยมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเร็วมาก  ค่านิยมแห่งความกตัญญูและให้คุณค่า
สูงแก่ผู้อาวุโสที่เช่ือกันว่าฝังรากลึกอย่างมั่นคงในสังคมไทย ก็อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ในช่ัวเวลาไม่นานนัก  หาก
เราไม่ติดตามศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลในเรื่องนี้ไว้  เราอาจหามาตรการหรือวางแผนการไม่ทันที่จะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมนั้น 
 ค่านิยมและคุณค่าที่สังคมให้กับผู้สูงอายุ จะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้คนทุกวัยอยู่ร่วมกัน
ในสังคมสูงวัยอย่างผสานกลมกลืน การให้ข้อมูลข่าวสารความรู้แก่คนทุกเพศทุกวัยเกี่ยวกับกระบวนการสูงวัย
ของประชากร หรือที่อาจเรียกว่า “พฤฒิศึกษา” เป็นเรื่องจ าเปน็เรง่ด่วน ประเทศไทยยังขาดผลการวิจัยในเรื่อง
การให้พฤฒิศึกษาน้ี พฤฒิศึกษาในที่นี้มิได้หมายถึงการให้การศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนในโรงเรียนเท่าน้ัน 
หากแต่ยังหมายถึงการให้การศึกษาแก่คนทุกวัยทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทั้งด้วยวิธีการของการให้
การศึกษาในระบบ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ด้วย 
 การวิจัยที่จ าเป็นเร่งด่วน ในขณะที่ประชากรของประเทศไทยก าลังสูงวัยข้ึนอย่างรวดเร็ว คือ 
การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาที่จะให้กับผู้สูงอายุ และคนในวัยอื่นๆ เพื่อส่งเสริมคุณค่าให้ผู้สูงอายุยังคงมีพลังทาง
เศรษฐกิจและสังคม และขจัด “วยาคต”ิ เพื่อให้สังคมไทยในอนาคตอยู่ร่วมกันอย่างผสานกลมกลืน  
 ๔) กำรคำดประมำณประชำกรสูงวัยและควำมต้องกำรด้ำนต่ำงๆ  
 ในสังคมสูงวัย และจะสูงวัยมากยิ่งๆ ข้ึนไปในอนาคต สถิติข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การ
สูงวัยของประชากรจะเป็นเรื่องที่มคีวามส าคัญมาก เราจ าเป็นต้องมีข้อมลูตัวเลขที่เช่ือถือได้ และทันเวลาเพื่อใช้
ในการวางแผนและนโยบายส าหรับสังคมสูงวัย เทคนิควิธีการทางประชากรศาสตร์อาจช่วยได้มากในเรื่องการ
คาดประมาณประชากรสูงวัย และความยืนยาวในชีวิตของประชากรที่เป็นปัจจุบัน และคาดประมาณดัชนี
เหล่านี้ต่อไปในอนาคต ตัวอย่างของดัชนีเกี่ยวกับการสูงวัย และความยืนยาวของชีวิตประชากร อาทิ คาด
ประมาณประชากรสูงอายุในอนาคต คาดประมาณประชากรสูงอายุที่ต้องการการดูแล ผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาพ
ช่วยตัวเองไม่ได้ด้วยสาเหตุส าคัญ ตารางชีพ อายุคาดเฉลี่ย (Life Expectancy) อายุคาดเฉลี่ยที่ปลอดทุพพล
ภาพ (Disability-Free Life Expectancy) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อไม่รวมสาเหตุการตายส าคัญ 
 สถิติข้อมูลเกี่ยวกับการสูงวัย และความยืนยาวของชีวิตประชากรเป็นสิ่งจ าเป็น นอกจาก
จะน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนนโยบายหรือประมาณค่าใช้จ่ายในเรื่องบริการสุขภาพอนามัย และสวัสดิการ



๑๐ 

 

ต่างๆ แล้ว สถิติข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นเครื่องแสดงว่าประเทศไทยมีความพร้อมและทันสมัยในการเผชิญกับความ
ท้าทายของสังคมสูงวัย  

 ในการด าเนินยุทธศาสตร์การวิจัยเรื่องสังคมสูงวัย สถิติข้อมูลที่เช่ือถือได้และเป็นเอกภาพ
เกี่ยวกับประชากรสูงอายุและความยืนยาวของชีวิตประชากรไทยเป็นสิง่จ าเป็น ตัวเลขเกี่ยวกับประชากรสูงอายุ
จะช่วยแสดงสถานการณ์การสูงวัยของประชากรที่ชัดเจน และจะช่วยท าให้เราเห็นทิศทางและแนวโน้มการสูง
วัยของประชากรในอนาคต ตัวเลขสถิติต่างๆ เหล่าน้ี ได้มาจากการศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งจะ
เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษาวิเคราะห์เรื่องการสูงวัยของประชากรในข้ันต่อๆ ไป 

๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยเรื่องงำนวิจัยด้ำน
ผู้สูงอำยุและสังคมสูงอำยุ ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ  
  ๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานวิจัยด้านผู้สูงอายุครั้งนี้ จะประกอบด้วยหน่วยงานที่ด าเนินงาน
วางแผนผู้สูงอายุ  และด าเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลและการวิจัยผู้สูงอายุ โดยจ าแนกได ้ดังนี้ 

(๑) หน่วยงานที่ด าเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
   - กระทรวงสาธารณสุข 
   - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
   - กระทรวงมหาดไทย 
   - กระทรวงแรงงาน 

               (๒) หน่วยงานที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนผู้สูงอายุ 
- ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
- ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- สภาผู้สูงอายุ 

(๓) หน่วยงานที่ด าเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลและการวิจัยผู้สูงอายุ 
- สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
- มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 
- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- และสถานศึกษาอื่นๆ   

๒) จุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นพัฒนำและวิจัยเรื่องงำนวิจัยด้ำนผู้สูงอำยุ 
จากการวิเคราะห์บริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จะพบว่ามี

ทั้งสิ่งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนอยู่หลายประการ ซึ่งสามารถประมวลและวิเคราะห์ออกมาได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

ประเทศไทยมีแนวโน้มการขาดแคลนแรงงานด้านปริมาณ การขาดแคลนแรงงานเป็นผล
เนือ่งจากอัตราการตายมีแนวโน้มลดลง การวางแผนครอบครัว อัตราการเกิดที่ลดลงของประชากรในประเทศ 
ซึ่งท าให้ขนาดประชากรไม่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วอย่างในอดีต และจนไม่สามารถสร้างแรงงานทดแทนแรงงาน
เดิมที่สูงอายุมากขึ้นในระยะยาวได้ ขนาดประชากรช่วงอายุ ๑๕-๕๙ ปี จะมีจ านวนน้อยกว่าประมาณการความ
ต้องการแรงงานในช่วงอายุนี้ โดยลดลงจากร้อยละ ๖๗.๓๗ ปี ๒๕๕๑ เป็นร้อยละ ๖๒.๘๖ ปี ๒๕๗๐ ประเทศ
ไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานข้ึนใน
ประเทศแล้ว 



๑๑ 

 

ปัจจุบันสังคมโลกรวมทั้งสังคมไทยมีงานส่วนใหญ่ที่ต้องการความรู้และทักษะข้ันสูงหรือ
เฉพาะ เพื่อขับเคลื่อนกิจการต่างๆ ในสังคม โดยมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานประเภทนี้ในสังคมน้อย ทั้งนี้
มองในบริบทของไทยทั้งในเชิงทรัพยากรบุคคล งาน การจัดการงานและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม จะพบว่าที่ผ่าน
มาประเทศไทยได้ลงทุนด้านการศึกษามาจ านวนมาก สร้างบคุลากรที่มีความรู้และทักษะข้ันสูงหรือเฉพาะด้าน 
และเมื่อบุคคลกลุ่มนี้ย่างก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัย แต่ความสามารถก็ยังคงอยู่ในตัวผู้สูงวัยน้ี จึงอาจเรียกได้ว่าสิ่งที่อยู่
ภายในนี้เป็นสิ่งที่ปรารถนาของสังคมไทย ทั้งนี้เพราะทรัพยากรบุคคลภายในประเทศมีความพร้อมทางด้าน
สติปัญญา และวุฒิภาวะที่จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว จึง
เป็นศักยภาพของประเทศประการส าคัญเพื่อการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้อยู่ในระดับสูง จึงกล่าวได้ว่า
เป็นจุดแข็งของประเทศที่จะหาทางส่งเสริมให้ยังอยู่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

จุดอ่อน 
 ที่ผ่านมามีหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้เล็งเห็นถึงปัญหาของ
สังคมผู้สูงอายุที่ก าลังจะเข้ามามีผลกระทบกับประเทศไทย  จึงเกิดหน่วยงานและสถาบันทางวิชาการที่
ศึกษาวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับประเด็นปัญหานี้กันมากพอสมควรแล้ว จากการวิเคราะห์มาในข้างต้นจะพบว่า
ประชากรไทยในอนาคตเพิ่มช้าลงไปเรื่อยๆ อีกไม่เกิน ๒๐ ปีข้างหน้า อัตราการเพิ่มของประชากรไทยจะ
ใกล้เคียงกับศูนย์ และอาจเป็นไปได้ว่าอัตราการเพิ่มประชากรลดลงไปจนต่ ากว่าศูนย์หรือติดลบ จ านวน
ประชากรไทยใกล้จะถึงจดุคงตัวแล้ว เมื่ออัตราการเพิ่มประชากรใกล้เคียงกับศูนย์ ประชากรก็จะมีจ านวนคงตัว
ที่ประมาณ ๖๕ ล้านคน ในแต่ละปี ประชากรไทยจะไม่เพิ่มหรือลดไปจากจ านวนนี้มากนัก ประชากรไทยมี
จ านวนคงตัวในระยะเวลาอีกเพียงประมาณ ๑๕ ปีเท่านั้น ในขณะที่จ านวนประชากรไทยก าลังเพิ่มช้าลงนั้น ได้
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรอย่างใหญ่หลวง เมื่ออัตราการเกิดลดต่ าลงอย่างมากและผู้คน
มีอายุยืนยาวนั้น สังคมไทยจึงก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ในปี ๒๕๔๘ ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ
ประมาณร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งหมด แต่ในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็นร้อยละ ๒๕ ของ
ประชากรทั้งหมด หรือมีจ านวนมากถึง ๑๖ ล้านคน เมื่อถึงเวลานั้น ประชากรสูงอายุจะมีจ านวนมากกว่า
ประชากรวัยเด็กเสียอีก 
 สัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วส่งผลให้ลักษณะการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประชากรวัยต่างๆ เปลี่ยนไป เดิมมีประชากรวัยเด็กที่ต้องพึ่งพิงประชากรวัยแรงงานมากกว่าผู้สูงอายุ แต่ใน
อนาคตอันใกล้นี้ จะมีผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงประชากรวัยแรงงานมากกว่าเด็ก อัตราส่วนระหว่างประชากรวัย
แรงงานต่อผู้สูงอายุจะลดลงจนเหลือเพียง ๒ ต่อผู้สูงอายุ ๑ คน ในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ประชากรไทยในอนาคตได้ก่อให้เกิดนัยยะเชิงนโยบายหลายประการนับได้ว่าเป็นจุดอ่อนของประเทศ สามารถ
จ าแนกเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ ๑) การที่เด็กเกิดใหม่แต่ละปีมีแนวโน้มลดน้อยลงในอนาคตจะท าให้รัฐไม่ต้อง
กังวลเรื่องปริมาณและสามารถมุ่งเน้นที่คุณภาพของเด็กเกิดใหม่ โดยเฉพาะงานอนามัยแม่และเด็กได้มากยิ่งขึ้น 
๒) เช่นเดียวกับประชากรเด็ก ประชากรในวัยศึกษาเล่าเรียนมีแนวโน้มลดลง รัฐจะสามารถเน้นคุณภาพของ
การศึกษาได้ดีข้ึน ๓) แม้จ านวนประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มที่จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในอนาคต แต่ความ
ต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจของประเทศอาจมีเพิ่มข้ึน “การน าเข้า” แรงงานจากต่างประเทศอาจเป็น
สิ่งจ าเป็น ดังนั้นการจัดการแรงงานข้ามชาติให้เป็นระบบทีด่ีจึงเป็นเรื่องที่ควรได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และ
๔) ประชากรยิ่งมีอายุมากยิ่งเพิ่มเร็ว สังคมไทยก าลังกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ มาตรการและโครงการที่จะเป็น
สวัสดิการให้ประชากรสูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไป หรือเรื่องสุขภาพอนามัย ควรที่จะได้เริ่ม
กันตั้งแต่วันน้ี และจะต้องพัฒนาไปให้ทันกับการเพิ่มอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุในอนาคต 
 



๑๒ 

 

 ๑.๕  ระบบบริหำรจัดกำรกำรวิจัยด้ำนผู้สูงอำยุ  นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของ
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนผู้สูงอำยุและสังคมสูงอำยุ ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

ระบบบริหารจัดการของงานวิจัยด้านผู้สูงอายุต้องมีการพัฒนากลไก กระบวนการ และ
มาตรการ ส าหรับการก ากับดูแลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย การพิจารณาโครงการและสนับสนุนทุนวิจัย 
การพัฒนาบุคลากรวิจัย เครือข่ายหน่วยวิจัยและโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างมาตรฐานการวิจัยและระบบ
ประเมินผลการวิจัย ตลอดจนระบบการจัดการผลผลิต ในขณะเดียวกัน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยด้าน
ผู้สูงอายุทุกประเภทก็จ าเปน็ที่จะต้องพฒันาระบบฐานข้อมูลการวิจัยที่มีความเช่ือมโยงกัน เพื่อบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศ และมีคณะกรรมการวิจัย ซึ่งรับผิดชอบต่อยุทธศาสตร์วิจัยด้านผู้สูงอายุที่ท า
หน้าที่ก ากับดูแลยุทธศาสตร์และกรอบแผนงานการวิจัยแต่ละประเด็นของงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ  

ทั้งนี้ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ ต้องส่งเสริมให้หน่วยจัดการทุนวิจัยมีความ
ช านาญเฉพาะทาง และเพิ่มประสิทธิภาพในการท าหน้าที่สนับสนุนการวิจัยในด้านผู้สูงอายุ เช่น การพัฒนา
ประเด็นการวิจัยและสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านผู้สูงอายุที่เหมาะสม การพิจารณาโครงการ 
และติดตามบริหารจัดการโครงการวิจัยต้ังแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ตามลักษณะของการใช้ผลงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ
นั้นๆ นอกจากนี้มีการประเมินและบ่มเพาะศักยภาพของหน่วยวิจัยและบุคลากรวิจัย และการจัดสรรเงิน
สนับสนุนการวิจัยให้เหมาะสมกับลักษณะของงานวิจัยแต่ละประเภทของงานด้านผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดสรรให้แก่หน่วยงานหรือสถาบันวิจยั การจัดสรรเป็นรายบุคคลให้แกน่ักวิจัย มีการจัดสรรให้แก่โครงการใหญ่
แบบแผนงานวิจัยเรือธง และการจัดสรรตามแผนงานการวิจัย เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของแผนงานที่
คณะกรรมการวิจัยด้านผู้สูงอายุก าหนดข้ึน และสอดคล้องกับทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ ที่น่าจะต้องด าเนินการอย่าง
เร่งด่วน ประกอบด้วย ด้านการศึกษาในสังคมสูงวัย การท างานของผู้สูงอายุ การบริหารจัดการการวิจัย และ
ระบบข้อมูลผู้สูงอายุระดับชาติ 

๑) กำรวิจัยผู้สูงอำยุด้ำนกำรศึกษำ 
ประเด็นวิจัยหลัก 
(๑) ระบบการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุในสังคมสูงวัย  
(๒) การให้ข้อมูล ความรู ้และสื่อสารเพื่อลด “วยาคต”ิ (ทัศนคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุ) ในสังคม  

๒) กำรท ำงำนของผู้สูงอำยุ 
ประเด็นวิจัยหลัก 
(๑) การสนับสนุนของผู้สูงอายุที่มีต่อเศรษฐกิจ 
(๒) การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของผู้สูงอายุ 

๓) กำรบริหำรจัดกำรกำรวิจัยและระบบข้อมูลผู้สูงอำยุระดับชำติ 
ประเด็นวิจัยหลัก 
(๑) ระบบบริหารจัดการการวิจัยด้านผู้สูงอายุของประเทศ 
(๒) การพัฒนาระบบข้อมูลผูสู้งอายุระดับชาติให้มีประสทิธิภาพ เช่ือมโยง และน าสู่การใช้

ประโยชน์ 
(๓) การพัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุและการคาดประมาณประชากรสูงวัย 
(๔) การพัฒนานักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญและมีความสนใจในการวิจัยด้านผู้สูงอายุ และ

สังคมสูงวัย 
 
 



๑๓ 

 

๒. วิสัยทัศน์กำรวิจัย 
วิสัยทัศน์การวิจัยของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ ได้ก าหนดไว้ใน

ช่วงเวลา ๕ ป ี(๒๕๕๗-๒๕๖๑) คือ“ประเทศไทยมีผลงานวิจัยและข้อมูลที่มีคุณภาพด้านผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้าที่
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง” 

 
๓. พันธกิจกำรวิจัย 

การบริหารจัดการและสนับสนุนการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น ในด้านการศึกษา การ
บริหารจัดการการวิจัย และระบบข้อมูลผู้สูงอายุระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการได้ผลการวิจัยที่เป็นค าตอบเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ และป้องกันแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
และสังคมสูงวัย รวมถึงการพัฒนาระบบและศักยภาพการวิจัยผู้สูงอายุของประเทศ ทั้งนี้ จะเป็นการวิจัยที่
ค านึงถึงมิติด้านประชากรและสังคมด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ กำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนให้มีกำรวิจัยผู้สูงอำยุ แบบมุ่งเป้ำและบูรณำกำร 
 แผนงานวิจัยที่ ๑ การศึกษาส าหรับสังคมสูงวัย  

แผนงานวิจัยที่ ๒  การท างานของผู้สูงอายุ 
แผนงานวิจัยที่ ๓  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการวิจัยผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้าและ

บูรณาการ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ กำรสื่อสำรและขับเคลื่อนกำรน ำผลกำรวิจัยผู้สูงอำยุแบบมุ่งเป้ำไปใช้ประโยชน์
เพ่ือพัฒนำประเทศและพ้ืนท่ี  

แผนงานวิจัยที่ ๑ การสื่อสารผลการวิจัยและนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุให้แก่ผู้ก าหนดนโยบาย
และหน่วยปฏิบัติ 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การขับเคลื่อนการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยใช้กระบวนการสร้าง
ความต้องการการใช้ข้อมูล และการวางแผนตัดสินใจเชิงนโยบายและปฏิบัติ  

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ กำรพัฒนำเครือข่ำยวิจัยให้มีศักยภำพในกำรท ำวิจัยผู้สูงอำยุแบบมุ่งเป้ำ และน ำ
ผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระดับประเทศและภูมิภำค  

แผนงานวิจัยที่ ๑ การพัฒนาเครือข่ายวิจัยผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้า ระดับประเทศ และภูมิภาค 
ให้เป็นระบบและเกิดความต่อเนื่อง 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การสร้างเสริมศักยภาพของเครือข่ายด้านการวิจัยผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้า โดย
ระบบการสนับสนุน และร่วมมือทางวิชาการ  

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ พัฒนำเครือข่ำยวิจัยผู้สูงอำยุ ท่ีเชื่อมโยงระหว่ำงภูมิภำคในประเทศ และ
นำนำชำติ รวมถึงอำเซียน 

แผนงานวิจัยที่ ๑ การพัฒนาเครือข่ายวิจัยผู้สูงอายุ ที่เช่ือมโยงระหว่างภูมิภาคในประเทศ 
และนานาชาติ รวมถึงอาเซียน  

 แผนงานวิจัยที่ ๒ การบริหารจัดการระบบข้อมูลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
แผนงานวิจัยที่ ๓ การรายงานสถานการณ์การวิจัยผูส้งูอายุระยะสั้น (๑ ปี) และระยะยาว  (๕ ปี)  

 



๑๔ 

 

๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
๕.๑ มีงานวิจัยผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้าและบูรณาการใน ๒ ด้าน ได้แก่ การศึกษาส าหรับสังคมสูงวัย 

และการคาดประมาณประชากรสูงอายุ ที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายหรือปฏิบัติได้ 
๕.๒  ผลการวิจัยและนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและ

พื้นที่ 
๕.๓ เกิดเครือข่ายวิจัยผู้สูงอายุระดับประเทศและภูมิภาค ที่มีศักยภาพในการท าวิจัยผู้สูงอายุแบบ

มุ่งเป้า และน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
๕.๔ ประเทศมีเครือข่ายวิจัยผู้สูงอายุ ที่เช่ือมโยงระหว่างภูมิภาคในประเทศและนานาชาติ รวมถึง

อาเซียน 
 

๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 
๖.๑  ผลผลิต   
 ๑) เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด้านสังคมผู้สูงอายุ ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

การศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 ๒)  เชิงคุณภาพ คือ สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยด้านสังคมผู้สูงอายุ ในภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน  
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 มีองค์ความรู้ด้านสังคมผู้สูงอายุ ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เพิ่มมากขึ้น 
๖.๓ ตัวชี้วัด 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา น าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
๖.๔  เป้ำหมำย 
 มีระบบการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยด้านสังคมผู้สูงอายุของประเทศที่ครบวงจร 
 

๗. หน่วยงำนหลักและเครือข่ำยที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่ส าคัญที่เป็นเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ซึ่ง

ประกอบด้วยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)  ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 
๘. แผนงำนวิจัยหลักและกรอบเวลำ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ การบริหารจัดการและสนับสนุนให้มีการวิจัยผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้าและบูรณาการ  
กรอบเวลำ ช่วง ๑ ปีแรก 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ การสื่อสารและขับเคลื่อนการน าผลการวิจัยผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้าไปใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาประเทศและพื้นที่ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๑-๒  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๓  การพัฒนาเครือข่ายวิจัยให้มีศักยภาพในการท าวิจัยผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้า และน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในระดับประเทศ และภูมิภาค กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๓ 



๑๕ 

 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ พัฒนาเครือข่ายวิจัยผู้สูงอายุ ที่เช่ือมโยงระหว่างภูมิภาคในประเทศ และนานาชาติ 
รวมถึงอาเซียน กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๕ 

  
๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

๙.๑ การสนับสนุนด้านงบประมาณการวิจัยอย่างเพียงพอ 
๙.๒  การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย 
๙.๓  การพัฒนาศักยภาพและปริมาณนักวิจัยทางด้านสังคมผู้สูงอายุ 
๙.๔  แผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
๙.๕  นโยบายของรัฐบาลและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

 
๑๐. แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุแล้ว 

ต้องมีการก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และต่อเนื่องเพื่อให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ มีความ
เช่ือมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล  มีการก าหนดหน่วยงานและ
บุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนด าเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยระยะ
ต่อๆไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากทีเ่คยวิจัยไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์การวิจัย
มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุจะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและ

องค์กรจ านวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้น  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่าง
ใกล้ชิด ทั่วถึง และต่อเนื่อง ด้วยการน าของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) นอกจากนี้อาจมี
การเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน ( Inter-Sector 
Networking) กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันทางด้านประชากร ในสถาบันการศึกษาต่างๆ และอาจผนวก
กับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมใน
การด าเนินการ การพัฒนาสังคมออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วย
อ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่ง
การติดต่อขอข้อมูลการวิจัยระหว่างภาคส่วนได้ต่อไป 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย 

ด้านระบบงาน และความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุน
การวิจัยต้องมีความรู้และมีจ านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้
นักวิจัยสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจาย
และไม่ทันสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศการวิจัยทีเ่ปดิโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มีการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
จะน าไปพัฒนารูปแบบด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ ต่อไป 

 



๑๖ 

 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องสังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ข้ันตอนการเริ่มต้นการ
ท าวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะผลการวิจัย 
นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยด้านสังคมผู้สูงอายุไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  

 
๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

มีการติดตามการประเมินผลของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุด้วย
การบริหารจัดการระบบวิจัย เพราะสามารถเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลนโยบายอย่างเป็น ระยะและ
ต่อเนื่อง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อติดขัดได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งกลไกดังกล่าวจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่าง
คุณภาพของงานและความคล่องตัวในการด าเนินงานวิจัยด้วย   



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ยุทธศำสตร์วิจัยรำยประเดน็ด้ำนโลจิสตกิส์และโซ่อปุทำน 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) และส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ร่วมมือ

กันจัดท ำยุทธศำสตร์วิจัยด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕) เพื่อผลิตองค์
ควำมรู้ด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนบูรณำกำรและส่งผลสู่กำรปฏิบัติได้จริงนั้น ซึ่งผลกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ
ประสบควำมส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยก่อให้เกิดองค์ควำมรู้สะสมด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนมำกข้ึน เกิด
กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำน และมีผู้น ำผลงำนวิจัยไปใช้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดกำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่อง ส ำนักประสำนงำนโครงกำรวิจัยด้ำนโลจสิติกส ์ร่วมกันระหว่ำงเครอืข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ 
(คอบช.)จัดท ำยุทธศำสตรวิ์จัยด้ำนโลจิสติกสแ์ละโซอุ่ปทำน ข้ึน ส ำหรับ คอบช. คือ เครือข่ำยหลักในกำรบริหำร
จัดกำร งำนวิจัย ซึ่งปัจจุบันนอกจำก วช. และ สกว. แล้ว ยังมีหน่วยงำนในเครือข่ำยที่ส ำคัญอีก ๕ หน่วยงำน
ด้วยกัน ที่ร่วมมือกันบริหำรจัดกำรระบบวิจัยเพื่อพัฒนำประเทศ คือ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ (สกอ.) ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร 
(องค์กำรมหำชน) (สวก.) สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข (สวรส.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) 

 ยุทธศำสตร์วิจัยรำยประเด็นด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนนี้ เป็นหนึ่งในยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำย
ประเด็นที่ใช้งบประมำณกำรวิจัยแบบมุ่งเป้ำเป็นกรอบในกำรขับเคลื่อนกำรวิจัย ด้วยควำมร่วมมือกันของทุก
ภำคส่วน มีเป้ำหมำยเพื่อใช้งำนวิจัยพัฒนำประเทศ ภำยใต้ผลงำนวิจัยมุ่งเป้ำ ซึ่งถือว่ำเป็นส่วนส ำคัญในระบบ
วิจัยที่เช่ือมโยงเครือข่ำยร่วมกันวำงพื้นฐำนแห่งกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อกำรขับเคลื่อนสู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ของประเทศแบบ Growth City  ส ำหรับยุทธศำสตร์วิจัยฯ ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์กำรวิจัยไว้ว่ำ “ประเทศไทยมุ่ง
ผลิตองค์ควำมรู้ด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนแบบบูรณำกำร และมีกลไกผลักดันองค์ควำมรู้สูก่ำรปฏิบัติและช้ีน ำ
ทิศทำงในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” และมีพันธกิจกำรวิจัย ประกอบด้วย ๑) ก ำหนดทิศทำงงำนวิจัยเพื่อผลิตองค์
ควำมรู้ด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนที่มีประสิทธิภำพและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับประเทศ ๒) 
พัฒนำและส่งเสริมกลไกกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย เพื่อผลักดันให้มีกำรน ำองค์ควำมรู้ด้ำนโลจิสติกส์และโซ่
อุปทำนไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้ำงควำมเจริญแก่ประเทศแบบบูรณำกำร และ ๓) พัฒนำศักยภำพ และ
ส่งเสริมเครือข่ำยบุคลำกรวิจัยด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนให้มีควำมเข้มแข็ง ให้สำมำรถผลิตงำนวิจัยที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ ส ำหรับยุทธศำสตร์กำรวิจัยมี ๔ ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย ๑) 
สนับสนุนงำนวิจัยด้ำนโลจสิติกสแ์ละโซอุ่ปทำนทีมุ่่งเน้นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพื่อตอบสนองต่อ
กำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจและข้อตกลงระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มประชำคมอำเซียน ๒) สนับสนุน
งำนวิจัยในกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภำพกำรจัดกำรโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทำน ๓) 
สนับสนุนงำนวิจัยที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงมูลค่ำ (Value Creation) กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรใช้ศักยภำพกำรผลิตของ
พื้นที่และกำรมุ่งสู่กำรด ำเนินกำรด้ำนโลจิสติกสท์ี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) และ ๔) สนับสนุน
กลไกผลักดันงำนวิจัยด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนให้ส่งผลสู่กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประเทศ 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์กำรวิจัย คือ รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำด้ำนโลจิสติกส์อย่ำงจริงจัง จัดสรรงบประมำณ เพื่อกำรวิจัยอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม หน่ว ยงำน
บริหำรงำนวิจัยมีกำรบริหำรงบประมำณเพื่อกำรวิจัยด้ำนโลจิสติกส์อย่ำงมีเอกภำพและมีประสิทธิภำพ มีกำร
ประสำนควำมร่วมมือบูรณำกำรกำรด ำเนินกำรวิจัยภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรวิจัยเดียวกันอย่ำงเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง และมีกำรประสำนควำมรว่มมือน ำผลงำนวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำอย่ำงจริงจัง 

 
 



๒ 

ยุทธศำสตร์วิจัยรำยประเดน็ด้ำนโลจิสตกิส์และโซ่อปุทำน 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

๑.๑  ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน 
 จำกกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนกับประเทศไทยหลังเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ในปี 

๒๕๕๘ คือ ไทยจะเป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวและกำรบิน เนื่องจำกมีที่ตั้งอยู่กลำงอำเซียน รวมทั้งมีส่วน
สนับสนุนให้ไทยได้รับโอกำสในกำรจัดกำรประชุมนิทรรศกำรต่ำงๆ เป็นศูนย์กระจำยสินค้ำ ศูนย์กลำงด้ำนกำร
บริกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข และสนับสนุนกำรเติบโตของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว นอกจำกนี้ 
ประเทศไทยมีจุดแข็ง เช่น รถยนต์ กำรท่องเที่ยว กำรคมนำคม แต่ด้ำนอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนเป็นหลัก เช่น 
ภำคกำรเกษตร ก่อสร้ำง อุตสำหกรรมสิ่งทอ มีแนวโน้มได้รับผลกระทบเพรำะมีกำรย้ำยฐำนกำรผลิตไปยัง
ประเทศที่มีค่ำแรงถูกกว่ำ เนื่องจำกต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ของไทยสูงถึงร้อยละ ๑๕.๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ซึ่งสูงกว่ำสิงคโปร์และมำเลเซีย ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนำ
ยกระดับโลจิสติกส์ไทย โดยกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ ำเป็น ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมโอกำสในกำร
ขยำยตลำดของธุรกิจไทย และกระตุ้นกำรลงทุนในพื้นที่ที่มีเส้นทำงคมนำคมตัดผ่ำนด้วย ดังนั้น โอกำสของ
ธุรกิจโลจิสติกส์ที่จะได้รับผลต่อเนื่องจำกกำรพัฒนำเครือข่ำยระบบขนส่งสำธำรณะ โดยกำรพัฒนำเส้นทำง
คมนำคมในประเทศจะน ำพำควำมเจริญและส่งเสริมเศรษฐกิจในภำคต่ำงๆ ของไทย อีกทั้งประเทศไทย
ต้องกำรผลักดันบทบำทในกำรเป็นศูนย์กลำงด้ำนโลจิสติกส์ในอำเซียน จำกจุดแข็งในด้ำนท ำเลที่ตั้งซึ่งเป็น
เส้นทำงผ่ำนที่เช่ือมถึงเกือบทุกประเทศในคำบสมุทรอินโดจีน ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนโลจิสติกส์จึงต้องเข้ำมำ
รับบทบำทของกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรจัดกำรได้อย่ำงถูกต้องและชัดเจน๑ อย่ำงไรก็ดี 
เนื่องจำกภำรกิจดังกล่ำวจะต้องใช้เงินลงทุนมหำศำล กำรด ำเนินงำนจึงต้องมีควำมสมเหตุสมผลเพื่อป้องกัน
ผลกระทบที่อำจจะเกิดข้ึน เพื่อให้มีควำมมั่นใจและหลักประกันจำกกำรลงทุนครั้งนี้ จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมี
ผลกำรวิจัยเพื่อเสนอแนะและสนับสนุนกำรตัดสินใจในประเด็นส ำคัญต่ำงๆ ต่อไป 

๑.๒ กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นกำร
พัฒนำด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน 

 จำกผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ๒ พบว่ำ จำกบริบทกำรแข่งขันและบริบทกำร
เปลี่ยนแปลงที่คำดว่ำจะส่งผลต่อกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของไทย สำมำรถสรุปได้ว่ำ ประเด็นบริบทกำร
แข่งขันและกำรเปลี่ยนแปลงที่ควรให้ควำมส ำคัญมี ๓ อันดับ ประกอบด้วย ๑) กำรรวมกลุ่มประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ๒) บทบำทของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน และ ๓) ปัจจัยด้ำนต้นทุนพลังงำน  

๑)  เรื่องกำรรวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 
 ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน เป็นกลุ่มทำงเศรษฐกิจที่จะมีกำรเปิดเสรีในภำคบริกำร 

รวมถึงสำขำโลจิสติกส์ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ และมีผลเต็มรูปแบบในปี ค.ศ. ๒๐๑๕  ซึ่งท ำให้ประเทศสมำชิกใน
ภูมิภำคจะกลำยเป็นฐำนกำรผลิตและตลำดเดียวกัน (Single Production Base and Market) ซึ่งมีประชำกร

                                            
๑ รำยงำนกำรประชุมร่วมโครงกำรวิจัยด้ำนโลจิสติกส์ทุนวิจัยมุ่งเป้ำร่วมระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
และส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) จัดกำรประชุมเพื่อน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำ ประจ ำปี ๒๕๕๕  เม่ือวันที่ ๗ 
มกรำคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมำรวย กำร์เด้น กรุงเทพฯ 
๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ , โครงกำรศึกษำประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ,๒๕๕๕ 



๓ 

รวมกันกว่ำ ๖๐๐ ล้ำนคน และจะมีกำรเคลื่อนย้ำยของสินค้ำ บริกำร แรงงำน เงินทุน และกำรลงทุนภำยใน
ภูมิภำคอำเซียนอย่ำงเสรี ดังนั้น โอกำสหรือปัจจัยเชิงบวกที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน คือ มูลค่ำกำรค้ำขำยสินค้ำและ
บริกำรระหว่ำงประเทศภำยในกลุ่มจะเพิ่มมำกข้ึน ส่งผลให้เกิดกิจกรรมทำงโลจิสติกส์เพิ่มข้ึนตำมไปด้วย 
โดยเฉพำะมีแนวโน้มพึ่งพำกำรขนส่งทำงบกมำกขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีศักยภำพที่จะถูกเลือกให้เป็นศูนย์
กำรกระจำยสินค้ำ (DC) ในภูมิภำคอำเซียน 

  อย่ำงไรก็ดี ผลกระทบเชิงลบหรือปัจจัยเสี่ยงที่อำจะเกิดข้ึนตำมมำ กล่ำวคือ จะมีกำร
แข่งขันจำกผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ (LSPs Outsourcing) มำกข้ึน โดยผู้ประกอบกำร LSPs รำยย่อยและรำย
กลำงของไทยอำจมีกำรรวมกลุ่ม ควบรวมกิจกำร ถูกซื้อกิจกำรหรือต้ องปิดกิจกำรลงจำกกำรแข่งขันของ
ผู้ประกอบกำร LSPs ต่ำงชำติ รวมทั้งบุคลำกรด้ำนโลจิสติกส์ต่ำงชำติจะเข้ำมำในไทยมำกขึ้น ซึ่งอำจมำแย่งงำน
หรือตลำดจำกคนไทย และจำกผลกระทบที่มนีัยส ำคัญต่อประเทศไทยดังกล่ำว จำกผลกำรศึกษำได้เสนอแนะให้
ประเทศไทยต้องเตรียมควำมพร้อมและสร้ำงโอกำสเชิงรุก ดังนี้ 

(๑) ไทยจ ำเป็นต้องมีต ำแหน่งทำงกำรแข่งขัน (Positioning) เพื่อจัดท ำแผนยุทธศำสตร์
พัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศในระยะต่อไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และก ำหนดวิสัยทัศน์ที่มองข้ำมไปถึง
ระดับภูมิภำค และก ำหนดเป้ำหมำยและทิศทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจน มีจุดเน้นในกำรพัฒนำ (Focus) และมีกำร
จัดล ำดับควำมส ำคัญ 

(๒) แผนโลจิสติกสข์องประเทศในระยะต่อไปควรเปลีย่นเป้ำหมำยจำกกำรเน้นลดต้นทุนโล
จิสติกส์มำเป็นกำรใช้ประโยชน์จำกระบบโลจิสติกส์ไทย เพื่อสนับสนุนกำรค้ำและกำรสร้ำงรำยได้จำกกลุ่ม
ประเทศสมำชิกอำเซียน โดยสร้ำงและเพิ่มกิจกรรมที่มีมูลค่ำเพิ่ม (Value-Added) 

(๓) ไทยจ ำเป็นต้องมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทำน 
และควบคุมกำรตลำดและช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยในภูมิภำคอำเซียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(๔) พัฒนำระบบและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ (Trade Facilitation) และกำร
บริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ตำมแนวชำยแดน (Border Trade) 

(๕) พัฒนำโครงข่ำยเส้นทำงคมนำคมและกำรขนส่งทำงบกที่เหมำะสม โดยเฉพำะ
ระบบรำงและถนน โดยเร่งพัฒนำระบบ Missing Link ภำยในประเทศเพื่อรองรับกำรค้ำระหว่ำงประเทศใน
ขณะที่พัฒนำกำรขนส่งระหว่ำงประเทศที่เช่ือมโยงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน โดยค ำนึงถึงผลตอบแทน
ทำงเศรษฐกิจที่จะได้รับกลับมำสู่ประเทศจำกกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 

(๖) เร่งปรับปรุงกฎหมำยและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำโลจิสติกส์ของ
ประเทศ และกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

๒) บทบำทของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
 ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ได้

เน้นกำรค้ำกับภูมิภำคอำเซียนเป็นหลัก โดยจีนมีกำรวำงแผนสร้ำงเครือข่ำยเช่ือมโยงทำงถนนและทำงรถไฟใน
ภูมิภำคอำเซียน และมีแนวโน้มที่จะเข้ำมำประกอบธุรกิจและท ำกำรค้ำในประเทศไทยมำกขึ้น ดังจะเห็นได้จำก
ปัจจุบันจีนได้ด ำเนินกำรค้ำเชิงรุกอย่ำงต่อเนื่อง เช่น เจำะตลำดโดยตรงมำที่ตลำดไท ตลำดสี่มุมเมือง และกำร
เปิดห้ำงสรรพสินค้ำใหม่ China City Complex ซึ่งจีนก ำลังสร้ำงเครือข่ำยทำงกำรค้ำและกุมกำรกระจำย
สินค้ำ ท ำให้ครองส่วนแบ่งกำรตลำดในประเทศไทยมำกข้ึน ซึ่งจะท ำให้ประเทศไทยต้องประสบภำวะกำรแข่งขันที่
รุนแรงมำกข้ึน อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำจะเกิดโอกำสทำงกำรค้ำ กล่ำวคือ จะก่อให้เกิดกิจกรรมด้ำนกำรค้ำและ
เศรษฐกิจกับจีนมำกขึ้น แต่อำจมีปัจจัยเสี่ยงหรือภัยคุกคำม คือ โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งของไทยมีแนวโน้ม
อำจถูกใช้เป็นทำงผ่ำนของพ่อค้ำจีน สินค้ำจีน และสร้ำงมูลค่ำให้กับประเทศจีนมำกกว่ำกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับ
ประเทศไทย ช่องทำงกำรตลำดและจ ำหน่ำยจะถูกควบคุมโดยจีน และผู้ประกอบกำรขนส่งไทยจะต้องเผชิญ
สภำวะกำรแข่งขันที่เข้มข้นข้ึนจำกจีน รวมทั้งปัญหำกำรปลอมแปลงสินค้ำของจีนรวมกับสินค้ำไทยจะมี



๔ 

แนวโน้มเพิ่มมำกข้ึน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภำพลักษณ์ของประเทศไทย ทั้งนี้ จำกผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อ
ประเทศไทยดังกล่ำว จึงควรต้องเตรียมควำมพร้อมและสร้ำงโอกำสเชิงรุก ดังนี ้

(๑) ก ำหนดให้กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์เป็นวำระแห่งชำติ (National Agenda) ของ
ประเทศเพื่อรองรับสถำนกำรณ์กำรแข่งขันที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นทั้งจำกจีน และประเทศสมำชิกในอำเซียน
โดยเฉพำะประเทศจีนจะเข้ำมำมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดมำกข้ึน และประเทศไทยจะต้องเผชิญกับสภำวะกำร
แข่งขันที่เข้มข้นจำกจีน 

(๒ ) เร่งพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในระดับภูมิภำคให้มำกข้ึนนอกเหนือจำกระดับ
ภำยในประเทศเพื่อรองรับกำรค้ำกับจีนที่มุ่งเน้นกำรค้ำกับภูมิภำคอำเซียนเป็นหลักตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
แห้งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ของจีน 

(๓) ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำน ำเข้ำอย่ำงเข้มงวดเพื่อป้องกันปัญหำสินค้ำจีนที่ไม่มี
คุณภำพและกำรปลอมแปลงสินค้ำ รวมทั้งเพื่อปกป้องสินค้ำไทยจำกกำรแข่งขันด้ำนสินค้ำรำคำถูกจำกจีนที่มี
แนวโน้มที่จะไหลเข้ำมำในประเทศไทยเพิ่มมำกขึ้น 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำร พ่อค้ำคนกลำง (Trader) และผู้ประกอบกำร LSPs 
ของไทยให้มีองค์ควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและค้ำขำยกับพ่อค้ำจีนได้อย่ำงเหมำะสม 

(๕) ภำครัฐควรส่งเสริมผู้ประกอบกำรไทยให้ไปลงทุนในตลำดต่ำงประเทศมำกข้ึน โดย
ให้กำรสนับสนุนสิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจต่ำงๆ เช่น ยกเลิกกำรเก็บภำษีซ้ ำซ้อนจำกรำยได้ในประเทศและ
จำกต่ำงประเทศ เป็นต้น 

(๖) ภำครัฐจ ำเป็นต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจแผนกำรพัฒนำของจีนอย่ำงลึกซึ้ง และ
ออกกฎระเบียบหรือกฎหมำยเพื่อปกป้องผู้ประกอบกำร และ/หรือแรงงำนชำวไทย 

๓)  ปัจจัยด้ำนต้นทุนพลังงำน 
 น้ ำมันเป็นต้นทุนในโลจิสติกส์ที่ส ำคัญเนื่องจำกกำรขนส่งของไทยส่วนใหญ่เป็นกำรขนส่ง
ทำงถนน และรำคำน้ ำมันเป็นปัจจยัภำยนอกที่ประเทศไทยไม่สำมำรถควบคุมได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรำคำน้ ำมนั
มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง โดยรำคำน้ ำมันดิบตำม Brent และ WTI คำดกำรณ์ว่ำ ในไตรมำสที่ ๓ 
ของปี ค.ศ. ๒๐๑๑ รำคำน้ ำมันอยู่ระหว่ำงที่ ๙๕-๑๑๐ เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล และจะเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่องใน
ไตรมำสที่ ๔ ซึ่งอยู่ระหว่ำงที่ ๑๐๐-๑๑๕ เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ส่วนในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ รำคำน้ ำมันจะ
เพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่ำงที ่๑๑๔-๑๒๔ เหรียญสหรฐัฯ ต่อบำร์เรล ในขณะที่ IEA ประมำณกำรอุปสงค์น้ ำมนั
โลกในระยะ ๕ ปีข้ำงหน้ำ (ปี ค.ศ. ๒๐๑๐-๒๐๑๕) ที่จะเพิ่มข้ึน ๑.๒ ล้ำนบำร์เรลต่อวัน หรือร้อยละ ๑.๓ และ
กำรบริโภคน้ ำมันจะเพิ่มสู่ระดับ ๙๕.๓ ล้ำนบำร์เรลต่อวัน ในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ นอกจำกนี้ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจำกกำรใช้พลังงำนในภำคกำรขนส่งนั้นยังทวีควำมรุนแรงอย่ำงต่อเนื่องและกลำยเป็นข้อกังวลในระดับ
โลก จึงท ำให้กำรเตรียมกำรส ำหรับกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) 
เป็นกระแสและแนวโน้มที่มีบทบำทส ำคัญมำกข้ึน ซึ่งภำครัฐไทยควรให้ควำมส ำคัญ โดยกำรพัฒนำโลจิสติกส์
ของประเทศที่พัฒนำแลว้ซึ่งจะเน้นควำมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยกำรลดกำรขนส่งสินค้ำทำงรถบรรทุก และ
เพิ่มกำรขนส่งทำงรถไฟและทำงเรือให้มำกข้ึน เพื่อลดมลภำวะต่ำงๆ และจำกปัจจัยด้ำนต้นทุนพลังงำนที่มี
แนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง อำจท ำให้ผู้ประกอบกำรขนส่งไทยจ ำเป็นที่จะต้องรวมกลุ่มกันเพื่อเป็น
ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่เข้มแข็ง มีอ ำนำจในกำรต่อรอง และสำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำรต่ำงชำติได้ 
รวมทั้งกำรรวมกลุ่มยังจะเป็นประโยชน์ต่อกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกำรเดินรถบรรทุกระหว่ำงกัน เพื่อร่วมขนส่ง
สินค้ำด้วยรถบรรทุกคันเดียวกัน เพื่ อให้กำรใช้ประโยชน์จำกกำรขนส่งด้วยรถบรรทุกเกิดผลสูงสุด 
(Optimization) นอกจำกนี้จะท ำให้ภำครัฐเร่งผลักดันกำรพัฒนำกำรขนส่ งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ 
(Multimodal Transportation) ให้ส ำเร็จเป็นรูปธรรม เนื่องจำกกำรขนส่งทำงถนนเป็นหลักต้องพึ่งพำกำรใช้
พลังงำนซึ่งเป็นเหตุให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยสูง และกำรลดกำรใช้พลังงำนมีควำมสอดคล้องกับแนวโน้มกำร



๕ 

พัฒนำโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่ำงไรก็ดี ปัจจัยเชิงลบที่อำจจะเกิดข้ึน คือ สภำวะรำคำน้ ำมันที่
สูงข้ึนอย่ำงต่อเนื่องท ำให้ต้นทุนกำรขนส่งสินค้ำของผู้ประกอบกำรไทยเพิ่มสูงข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะท ำให้กำร
ขนส่งสินค้ำของผู้ประกอบกำรทั้งชำวไทยและต่ำงชำติที่อยู่ในประเทศไทยไม่สำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำร
ของประเทศเพื่อนบ้ำนได้ โดยเฉพำะในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ที่อุตสำหกรรมโลจิสติกส์จะเปิดเสรีในอำเซียน 
นอกจำกนั้น เมื่อมีกำรเคลื่อนย้ำยกำรลงทุนอย่ำงเสรีในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติอำจเลือกกำร
ย้ำยฐำนกำรผลิตเพื่อหนีปัญหำอุปสรรคด้ำนระบบโลจิสติกส์ของไทยที่ไม่มีประสิทธิภำพ ซึ่งท ำให้ต้นทุนสูงข้ึน 
และจำกกำรที่ประเทศไทยยังเน้นกำรขนส่งทำงถนนเป็นหลักซึ่งมีต้นทุนสูงจำกรำคำน้ ำมันที่เพิ่มข้ึนอย่ำง
ต่อเนื่องและยังจะสร้ำงปัญหำมลภำวะทำงอำกำศด้วย ซึ่งหำกประเทศไทยขำดกำรเตรียมควำมพร้อมที่ดี
ส ำหรับกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมย่อมจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภำพชีวิตและ
สุขภำพของประชำชนในประเทศตำมมำ จำกผลกระทบดังกล่ำวจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมควำมพร้อม
ส ำหรับประเทศไทยมีดังนี้ 

(๑) ประเทศไทยจ ำเป็นต้องวำงแผนพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพของระบบโลจิสติกส์ โดยค ำนึงถึงปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต้นทุนพลังงำน ควบคู่ไปกับปัจจัย
ด้ำนควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) 

(๒) คิดค้นและแสวงหำเทคโนโลยีและพลังงำนทำงเลือกที่เหมำะสม เพื่อลดกำรพึ่งพำ
กำรใช้พลังงำน และมีควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(๓) สนับสนุนกำรวิจัยและพฒันำเทคโนโลยีใหม่ส ำหรบักำรขนสง่ในอนำคตอย่ำงจริงจัง 
ขณะที่แสวงหำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนโลจิสติกส์และกำรขนส่งจำกต่ำงประเทศที่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ 
ลดกำรใช้พลังงำน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบขนส่งและจรำจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport 
System : ITS) โดย ITS เป็นระบบที่จะช่วยแก้ปัญหำจรำจรติดขัดและน ำเทคโนโลยี ICT มำช่วยในกำรขนส่ง 
เช่น กำรขนส่งสินค้ำ หรือกำรขนส่งมวลชน และรวมไปถึงควำมอัจฉริยะที่ใส่เข้ำไปในโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
กำรจรำจรและตัวยำนพำหนะอีกด้วย นอกจำกนี้ ITS ยังส่งผลทำงอ้อมต่อกำรลดและป้องกันอุบัติเหตุ กำรลด
ปัญหำมลภำวะ และกำรประหยัดพลังงำน อย่ำงไรก็ดี ควรมีหน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่ดูแล ITS โดยตรง 
ส่งเสริมกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ลงทุนกับนักวิชำกำร โดยวำงแผนระยะยำวร่วมกันในกำรน ำ ITS 
มำใช้ให้ถูกทิศทำงและเกิดประโยชน์สูงสุด 

(๔) ศึกษำแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ในกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์  เช่น ก ำรน ำ 
Business Continuity Plan/Program (BCP) เข้ำมำใช้ในระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้มีแผนและระบบส ำรองที่จะ
รองรับให้ระบบและกระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนโลจิสติกส์สำมำรถด ำเนินงำนต่อไปได้อย่ำงต่อเนื่องโดยไม่
หยุดชะงัก แม้ในภำวะที่ประสบวิกฤตกำรณ์ต่ำงๆ หรือสถำนกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ ที่ไม่คำดฝันจำกทั้งควำมเสี่ยง
จำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติและควำมเสี่ยงจำกทำงกำรเมือง เช่น อุทกภัย เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบจำกกำรชุมนุม
ทำงกำรเมือง BCP เป็นกำรวำงแผนล่วงหน้ำถึงควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนจำกเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด และหำ
แนวทำงที่จะลดผลกระทบหรือควำมรุนแรงจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น
และต่อเนื่อง ในขณะที่กำรบริหำรจัดกำรวิกฤตกำรณ์ (Crisis Management) ก็มีควำมส ำคัญเช่นกันโดยจะใช้
เมื่อเหตุวิกฤติ หรือสิ่งที่ไม่คำดฝัน หำกมี BCP ที่ดีย่อมจะลดโอกำสที่จะต้องใช้ Crisis Management ดังนั้น 
ภำครัฐจึงควรเล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรน ำเทคโนโลยีใหม่ เช่น BCP และ Crisis Management มำปรับใช้ในกำร
พัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งจะเป็นแผนรับมือควำมเสี่ยงในกรณีที่เกิดกำรขำดตอนหรือหยุดชะงัก
ของห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain Disruption) และรองรับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่ ไม่คำดฝันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและทันท่วงที เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อประเทศให้น้อยที่สุด 

(๕) ศึกษำเงื่อนไขด้ำนกฎระเบียบ มำตรกำรหรือข้อบังคับระดับสำกลทีจ่ะสง่ผลกระทบ
ต่อรูปแบบกำรขนส่งและกำรวำงแผนโลจิสติกส์ในภำพรวม เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับ กำรปล่อยของเสีย 



๖ 

(Emission) ที่ส่งผลกระทบต่อโลจสิติกสแ์ละกำรขนสง่ระหว่ำงประเทศของไทย และกำรปรับปรงุกฎหมำยของ
ไทยให้ครอบคลุมประเด็นควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง เช่น 
มำตรกำรในกำรตรวจสอบและควบคุมกำรปลดปลอ่ยมลพิษทำงอำกำศในสำขำกำรคมนำคมและขนสง่ เป็นต้น 

(๖) เร่งส่งเสริมและผลักดันกำรพัฒนำกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ (Multimodal 
Transportation) ให้ส ำเร็จเป็นรูปธรรม เนื่องจำกกำรขนส่งทำงถนนเป็นหลักต้องพึ่งพำกำรใช้พลังงำนซึ่งเป็น
เหตุให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยสูงและปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึน 

(๗) ผู้ประกอบกำรขนส่งรำยเล็กของไทยควรรวมกลุ่มกันเพื่อเป็นผู้ประกอบกำรรำย
ใหญ่ที่เข้มแข็ง มีอ ำนำจในกำรต่อรอง และสำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำรขนส่งต่ำงชำติได้ 

๑.๓ ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัย และประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับงำนด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
  ในช่วงปี ๒๕๕๔–๒๕๕๕ ที่ผ่ำนมำ ส ำนักประสำนงำนโครงกำรด้ำนโลจิสติกส์ร่วมระหว่ำง 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) และส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ได้ด ำเนินงำนวำง
กรอบยุทธศำสตร์วิจัยด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕) มำแล้ว โดยให้
ควำมส ำคัญ ๒ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) ก ำหนดทิศทำงงำนวิจัยพัฒนำองค์ควำมรู้แบบบรูณำกำรสูก่ำรปฏิบัติ
เพื่อพัฒนำด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนมหภำคในเชิงพื้นที่ อุตสำหกรรม และเกษตร และ ๒) กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลระบบบริหำรงำนวิจัย ด้วยกำรสร้ำงและพัฒนำนักวิจัยที่มีประสิทธิภำพ กำร
เพิ่มทุนเพื่อกำรวิจัยด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนของประเทศ กำรพัฒนำกระบวนกำรก ำหนดโจทย์วิจัยที่มี
ประสิทธิผล กำรเพิ่มประสิทธิผลของกระบวนกำรวิจัย กำรเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรส่งมอบงำนวิจัย และ
กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรบริโภคงำนวิจัยของผู้ใช้ กำรด ำเนินงำนทั้ง ๒ ประเด็นข้ำงต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว 
และได้น ำผลโครงกำรประมวลผลวิจัยด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนเพื่อกำรก ำหนดทิศทำงงำนวิจัยในกำรเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ มำท ำกำรสังเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ผลงำนวิจัยใน ๓ 
ด้ำน ประกอบด้วย ๑) โลจิสติกส์และโซ่อ ุปทำนมหภำคและเชิงพื ้นที ่ ๒) โลจิสติกส์และโซ่อ ุปทำน
อุตสำหกรรม และ ๓) โลจิสติกส์และโซ่อุปทำนเกษตร กับข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ผู้เช่ียวชำญมำจัดท ำ
ประชำพิจำรณ์แล้ว และได้มำจัดท ำเป็นยุทธศำสตร์วิจัยรำยประเด็นด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน โดยมีกำร
ปรับปรุงเนื้อหำให้ทันสมัยสอดคล้องกับควำมร่วมมือทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศโดยเฉพำะกลุ่มประเทศใน
อำเซียน ซึ่งในปัจจุบันและอนำคตเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนต้องเป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
ขับเคลื่อนต้นทุนของภำคธุรกิจให้สำมำรถแข่งขันได้บนเวทีกำรค้ำระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะในปี ๒๕๕๗ 
ประเด็นแนวคิดระเบียงเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ส ำคัญซึ่งแบ่งได้ ๔ ระดับ ประกอบด้วย ๑) ระเบียงกำรขนส่ง 
เป็นเส้นทำงที่มีกำรเช่ือมโยงทำงกำยภำพ เช่น กำรสร้ำงถนน สะพำนเช่ือมต่อกัน ๒) ระเบียงที่เช่ือมโยงหลำยจุด 
เป็นเส้นทำงที่เช่ือมโยงพื้นที่หรือภูมิภำคต่ำงๆ เข้ำด้วยกันโดยกำรบูรณำกำรระบบขนส่งหลำยรูปแบบ ๓) 
ระเบียงโลจิสติกส์ เป็นเส้นทำงที่มีกำรเช่ือมโยงทำงด้ำนกฎระเบียบ มีกรอบข้อตกลงเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ให้คน สินค้ำ และยำนพำหนะสำมำรถเคลื่อนย้ำยได้อย่ำงเสรี และ ๔) ระเบียงเศรษฐกิจ เป็นเส้นทำงที่มีกำร
ดึงดูดกำรลงทุนและกำรสร้ำงกิจกรรมทำงเศรษฐกิจให้กับหน่วยเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนระนำบของระเบียง
เศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นเป้ำหมำยสูงสุดของกำรสร้ำงระเบียงทำงเศรษฐกิจตำมหลักทฤษฎี อย่ำงไรก็ดี  กำรจะ
บรรลุถึงจุดน้ีจะต้องมีกำรเช่ือมโยงบูรณำกำรในเชิงกำยภำพและระบบโลจิสติกส์ที่ดีก่อน ทั้งนี้ เรื่องดังกล่ำว
ต้องมีผลงำนวิจัยสนับสนุนเพื่อท ำให้ทรำบถึงศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอำเซียน และผลงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่ภำครัฐ ภำคเอกชน 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำมำรถรองรับควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรรวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียนได้ รวมทั้งผลงำนวิจัยที่สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจและเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจให้แก่



๗ 

ประเทศภำยใต้บริบทกำรรวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ดังนั้น ยุทธศำสตร์วิจัยรำยประเด็นด้ำนโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทำน จึงเป็นกำรต่อยอดขยำยสู่กำรสร้ำงงำนวิจัยและควำมร่วมมือทำงด้ำนเศรษฐกิจระหว่ำง
ประเทศโดยเฉพำะในกลุ่มประเทศอำเซียน  

๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนโลจิ
สติกส์ และโซ่อุปทำน ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กระทรวงคมนำคม กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวง

พลังงำน กระทรวงพำณิชย์ สถำบันอุดมศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๒)  จุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นพัฒนำและวิจัย  

  จำกผลกำรศึกษำกำรพัฒนำธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยเพื่อรองรับตลำดอำเซียนบวกหก
ของ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย๓ พบว่ำประเทศไทยต้องมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีและกำรท ำวิจัยเพื่อน ำเอำ
นวัตกรรมใหม่ไปเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศได้ในระยะยำว เช่น กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์พร้อม
ทั้งกำรใช้บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ เป็นต้น จำกกำรพิจำรณำถึงจุดแข็งจุดอ่อน และปัจจัยด้ำนกำรผลิตของ
ผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์ของไทย รวมทั้งเสนอกลยุทธ์ในกำรแข่งขันของประเทศไทยสรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
๑) ควำมต้องกำรสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรมของประเทศไทยมีปริมำณสูงข้ึน

อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์เป็นที่ต้องกำรและมีปริมำณกำรใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
๒) ประเทศไทยอยู่ในท ำเลศูนย์กลำงระหว่ำงประเทศอินเดียและจีน ซึ่งทั้งสอง

ประเทศมีประชำกรรวมกันเกือบ ๓,๐๐๐ ล้ำนคน 
๓) ประเทศไทยอยู่ในท ำเลที่ดีโดยเป็นจุดศูนย์กลำงที่สำมำรถเช่ือมต่อประเทศต่ำงๆ 

ในกลุ่มอำเซียนได้ 
๔) สกุลเงินบำทเป็นที่ยอมรับในหลำยประเทศและมคีวำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ต่ ำ 
๕) ผู้ประกอบกำรไทยมีจุดเด่นด้ำนกำรบริกำรและคุณภำพที่ดี มีกำรให้บริกำรทั้ง

ก่อนและหลังกำรขำยที่ดี 
๖) ผู้ประกอบกำรไทยมีกำรพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องทั้งในด้ำน

กำรลดต้นทุน กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง และกำรพัฒนำคุณภำพ 
๗) ผู้ประกอบกำรไทยมีกำรเช่ือมโยงกับคู่ค้ำและลูกค้ำที่ดี สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับ

ลูกค้ำและซัพพลำยเออร์ 
๘) สภำหอกำรค้ำไทยและสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยมีควำมเข้มแข็งในกำร

ผลักดันกำรพัฒนำของผู้ประกอบกำรไทย 
๙) Clusters ในหลำยสำขำของผู้ประกอบกำรมีประสิทธิภำพ เช่น ด้ำนกำรเกษตร 

อุตสำหกรรมรถยนต์ อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสำหกรรมอำหำร บริกำรธุรกิจ และโลจิสติกส์ 

จุดอ่อน  
๑) กำรขับรถโดยใช้พวงมำลัยรถด้ำนขวำของประเทศไทยมีควำมแตกต่ำงกับ

ประเทศส่วนใหญ่ในอำเซียนซึ่งใช้พวงมำลัยรถด้ำนซ้ำย 
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๘ 

๒)  กำรใช้กำรขนส่งทำงระบบรำงมีน้อย เนื่องจำกต้องลงทุนสูง 
๓)  ควำมสำมำรถทำงภำษำที่ต้องสื่อสำรกับประเทศอื่นมีจ ำกัด 
๔) ผู้ประกอบกำรไทยไม่มีตรำสินค้ำ (Brand) เป็นที่ รู้จักเมื่อเปรียบเทียบกับ

ผู้ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศ 
๕)  เครือข่ำยกำรขนส่งของผู้ประกอบกำรไทยไม่ครอบคลุมทั้งภูมิภำคอำเซียนเท่ำกับ

ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่จำกต่ำงประเทศ 
๖)  เทคโนโลยีกำรบริหำรจัดกำรของผู้ประกอบกำรไทยไม่สำมำรถแข่งขันกับ

ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่จำกต่ำงประเทศได ้
๗)  ผู้ประกอบกำรไทยยังขำดกำรด ำเนินงำนกลยุทธ์แบบเชิงรุก โดยส่วนใหญ่ยังเป็น

กำรด ำเนินงำนแบบเชิงรับและปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมกำรแข่งขันแทนกำรด ำเนินกำรเชิงรุก 
๘)  ผู้ประกอบกำรไทยยังขำดกำรวำงแผนด ำเนินกำรที่เป็นระบบ โดยส่วนใหญ่เป็น

กำรอำศัยประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและยังขำดกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสม 
๙)  ผู้ประกอบกำรไทยยังขำดควำมเข้ำใจในกฎระเบียบต่ำงๆ ที่ส ำคัญต่อกำรเข้ำสู่ 

AEC และผู้ประกอบกำรส่วนมำกยังไม่ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ AEC 
๑๐)  ผู้ประกอบกำรไทยยังคงขำดด้ำนนวัตกรรม โดยให้ควำมสนใจกับกำรพัฒนำ

และวิจัยค่อนข้ำงต่ ำ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรรับเทคโนโลยีหรือระบบจำกต่ำงชำติมำกกว่ำกำรพัฒนำเอง 
๑๑)  ผู้ประกอบกำรไทยยังขำดควำมตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำร

ด ำเนินงำนในด้ำนโลจิสติกส์ โดยส่วนใหญ่ให้ควำมสนใจเพียงต่อกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่วำงไว้ แต่ขำดกำร
ท ำเชิงรุกในกำรด ำเนินกำรเพื่อลดต้นทุนในระยะยำว 

ปัจจัยด้ำนกำรผลิตของประเทศไทย  
๑)  ตั้งอยู่ในท ำเลที่ตั้งทำงยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ อยู่ในศูนย์กลำงของคำบสมุทรอินโด

จีน สำมำรถเช่ือมต่อกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม ASEAN ได้ง่ำย  
๒)  มีระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน คมนำคมขนส่งและสำธำรณูปโภคที่พร้อม อำทิ 

สนำมบินสุวรรณภูมิ ท่ำเรือแหลมฉบัง สกุลเงินบำทเป็นที่ยอมรับในภูมิภำค  
๓)  มีภูมิประเทศส ำหรับกำรท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต เกำะสมุย เชียงใหม่ เป็นต้น  
๔)  มีวัฒนธรรมประจ ำชำติเป็นที่ยอมรับของชำวต่ำงชำติ เช่น อำหำรไทย มวยไทย 

เป็นต้น  
๕) มีเขตเศรษฐกิจพิเศษและศูนย์กำรส่งออกซึ่งให้สิทธิพิเศษทำงด้ำนภำษี 
๖) มี แรงงำนที่ มี ระดับฝี มื อและทั กษะสู ง แต่ ขำดแ รงงำนที่ มี ควำมรู้ ด้ ำน

ภำษำต่ำงประเทศและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  
๗)  มีระบบกำรเงินกำรธนำคำรที่ได้มำตรฐำนระดับสำกล  

ปัจจัยด้ำนกำรตลำดของประเทศไทย 
๑)  ประชำชนไทยมีควำมต้องกำรสินค้ำด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เช่น มือถือ 

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
๒)  ประเทศไทยมีควำมต้องกำรด้ำนพลังงำนและพลังงำนทดแทนมำกขึ้น  
๓)  ควำมต้องกำรท่องเที่ยวในภูมิภำคอำเซียนมีสูงข้ึน  
๔)  มีควำมต้องกำรในอุตสำหกรรมกำรบริกำร เช่น โรงพยำบำล โรงแรม 

ห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนค้ำปลีก  
  



๙ 

 อุตสำหกรรมท่ีเกี่ยวข้องและสนับสนุนของประเทศไทย 
๑)  มีสินค้ำเกษตรหลักของประเทศ เช่น ข้ำว มันส ำปะหลัง อ้อย ยำงพำรำ ผลไม้

เมืองร้อน อำหำรทะเล เป็นต้น  
๒)  มีอุตสำหกรรมกำรผลิตที่ เข้มแข็ง เช่น อุตสำหกรรมรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ 

อุตสำหกรรมอำหำร  
๓)  กำรท่องเที่ยวเป็นอุตสำหกรรมที่มีกำรขยำยตัวสูง  
๔)  มีอุตสำหกรรมค้ำปลีกพร้อมรองรับกำรเข้ำมำของประชำกรจำกประเทศอำเซียน  
๕)  อุตสำหกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีควำมพร้อม  

กลยุทธ์ในกำรแข่งขันของประเทศไทยควรมุ่งเน้น ดังน้ี 
๑)  ลงทุนในกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
๒)  พัฒนำตรำสินค้ำ (Brand) ให้เป็นที่รู้จัก  
๓) พัฒนำสินค้ำและบริกำรตำมแนวทำงของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative 

Economy) 
๔)  สร้ำงระบบเครือข่ำยกำรขนส่งใหเ้ช่ือมโยงกับประเทศอื่น เช่น เส้นทำงรถไฟไปยัง

ประเทศจีน  
๕)  พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษและสิทธิทำงศุลกำกร เป็นสิ่งดึงดูดนักลงทุน  
๖)  สร้ำงเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวร่วมกับประเทศไทย ลำว กัมพูชำ และเวียดนำม 

๑.๕ นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนโลจิสติกส์
และโซ่อุปทำน ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

  ยุทธศำสตร์วิจัยรำยประเด็นด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน เป็นผลต่อเนื่องมำจำกแผน
ยุทธศำสตร์วิจัยด้ำนโลจิสติกส์ และโซ่อุปทำนแห่งชำติ ฉบับที่  ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ซึ่งนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยฯ ฉบับที่ ๒ เป็นหนึ่งในยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นที่  วช. และพันธมิตร คือ องค์กร 
๕ ส. (ประกอบด้วย สกว. สวก. สวรส. สวทช. และ สวทน.) ได้ร่วมมือจัดท ำข้ึน โดยกำรมีส่วนร่วมจำกกลุ่ม
องค์กรบริหำรงำนวิจัย กลุ่มนักวิจัย กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ทั้งภำครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่เห็นว่ำนโยบำยโดยรวมมี
ลักษณะที่กว้ำงเกินไป แม้จะได้มีกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยภูมิภำคข้ึนแล้ว แตก่็ยังเป็นเป้ำหมำยเชิงพื้นที่ 
จึงจ ำเป็นต้องมียุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็น เพื่อเป็นเครื่องน ำทำงนโยบำยนอกจำกนี้ยุทธศำสตร์กำรวิจัย
รำยประเด็นจะเป็นหลักในกำรก ำหนดกรอบกำรสนับสนุนกำรวิจัยประเด็นนั้นๆ ที่เช่ือว่ำจะสำมำรถน ำไปใช้
แก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม โดยจำกกำรระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้อง วช. และ สกว. เห็นพ้องต้องกันว่ำ 
ต้องก ำหนดควำมส ำคัญก่อนหลังของยุทธศำสตร์ย่อยด้วย เนื่องจำกยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นยังมีควำม
หลำกหลำย ทั้งนี้  วช. และ ๕ ส. จะใช้ยุทธศำสตร์วิจัยเป็นแนวทำงก ำหนดกรอบกำรวิจัยที่จะจัดสรร
งบประมำณร่วมกันต่อไป 
 
๒. วิสัยทศันก์ำรวิจัย  

ประเทศไทยมุ่งผลิตองค์ควำมรู้ด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนแบบบูรณำกำร และมีกลไกผลักดันองค์
ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติและช้ีน ำทิศทำงในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

 
 
 



๑๐ 

๓. พันธกิจกำรวิจัย  
๓.๑ ก ำหนดทิศทำงงำนวิจัยเพื่อผลิตองค์ควำมรู้ด้ำนโลจสิติกส์และโซอุ่ปทำนที่มีประสิทธิภำพและ

เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับประเทศ 
๓.๒ พัฒนำและส่งเสริมกลไกกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย เพื่อผลักดันให้มีกำรน ำองค์ควำมรู้ด้ำนโลจิ

สติกส์และโซ่อุปทำนไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้ำงควำมเจริญแก่ประเทศแบบบูรณำกำร 
๓.๓ พัฒนำศักยภำพ และส่งเสริมเครอืข่ำยบุคลำกรด้ำนงำนวิจัยด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนให้มี

ควำมเข้มแข็ง และให้สำมำรถผลิตงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 

๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ สนับส นุนงำนวิจัยด้ ำนโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทำน ท่ีมุ่ งเน้นกำรเพ่ิมขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพ่ือตอบสนองต่อกำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจและข้อตกลงระหว่ำงประเทศ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
  กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนงำนวิจัยที่พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ควบคู่ไปกับกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนอย่ำงบูรณำกำรเพื่อสนองตอบต่อกำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจ 
(Regional Economic Integration)  
  กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนงำนวิจัยที่เน้นกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้บนบริบทโซ่อุปทำนของภำค
เกษตรและภำคอุตสำหกรรม เพื่อเตรียมควำมพร้อมและสร้ำงโอกำสในกำรแข่งขันของประเทศจำกกำร
รวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ สนับสนุนงำนวิจัยในกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้เพ่ือยกระดับประสิทธิภำพกำร
จัดกำรโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทำน 
 กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำออกแบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
ระบบบริหำรกำรจัดกำรเพื่อวำงแผนและพัฒนำระบบกำรขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภำพ 
 กลยุทธ์ที่ ๒ กำรวิจัยเชิงปฏิบัติเกี ่ยวกับกำรปรับปรุงกระบวนกำรโลจิสติกส์และกำร
จัดกำรห่วงโซ่อุปทำน โดยมุ่งเน้นวิสำกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและอุตสำหกรรมต้นน้ ำในภำคเกษตร 
 กลยุทธ์ที่ ๓ กำรวิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์และกำรจัดกำรห่วงโซ่
อุปทำนในภำคเกษตรและภำคอุตสำหกรรม 
 กลยุทธ์ที่ ๔ กำรวิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมเพื่อ
เช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์ 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ สนับสนุนงำนวิจัยท่ีมุ่งเน้นกำรสร้ำงมูลค่ำ (Value Creation) กำรสร้ำงนวัตกรรม
กำรใช้ศักยภำพกำรผลิตของพ้ืนท่ีและกำรมุ่งสู่กำรด ำเนินกำรด้ำนโลจิสติกส์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Logistics) 
  กลยุทธ์ที่ ๑ กำรวิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรพัฒนำโซ่คุณค่ำ (Value Chain) ที่ก่อให้เกิดคุณค่ำ
เพิ่ม (Value Creation) โดยมุ่งนวัตกรรมที่เหมำะสมและเอื้อต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ ๒ กำรว ิจ ัย เพื ่อพ ัฒ นำศ ักยภำพขอ งผล ิตผล  (Potential Product and 
Service) ให้เป็นจุดขำยเฉพำะ (Unique Selling Point) ในแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  กลยุทธ์ที่ ๓ กำรพัฒนำกลไกกำรจัดกำรโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์ระดับจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดที่สอดคล้องกลไกกำรขับเคลื่อนของประเทศ 



๑๑ 

  กลยุทธ์ที่ ๔ กำรวิจัยเชิงปฏิบัติด้ำนโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับกำรสร้ำงและพัฒนำระบบโลจิ
สติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)  

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ สนับสนุนกลไกผลักดันงำนวิจัยด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนให้ส่งผลสู่กำร
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำระบบและกลไกบริหำรงำนวิจัยด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน 
  กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มศักยภำพบุคลำกรในภำคงำนวิจัย 
 
๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
 ๕.๑ มีองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยด้ำนโลจสิติกสแ์ละโซ่อุปทำนทีส่นับสนุนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันเพื่อตอบสนองต่อกำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจและข้อตกลงระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะกลุ่มประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน 
 ๕.๒ สำมำรถใช้ประโยชน์โครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีอยู่ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพในกำรรองรับกำร
บริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ 
 ๕.๓ มีองค์ควำมรู้เพื่อช้ีน ำกำรพัฒนำโครงข่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศให้เช่ือมโยงกับ
โครงข่ำยในระดับภูมิภำค และผลักดันให้เกิดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่สำนประโยชน์ระหว่ำงประเทศ 
 ๕.๔ มีองค์ควำมรู้เพื่อช้ีน ำกำรจัดเตรียมระบบกำรบริหำรจัดกำรและก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในกำรรองรับกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
 ๕.๕ มีองค์ควำมรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่ เกิดข้ึนต่อภำคเกษตรและภำคอุตสำหกรรมจำกกำร
รวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
 ๕.๖ มีองค์ควำมรู้เพื่อช้ีน ำเพื่อลดภัยคุกคำมและสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม
ไทยภำยใต้บริบทประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
 ๕.๗ มีองค์ควำมรู้เพื่อช้ีน ำเพื่อก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรในกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่
ผู้ประกอบกำรทั้งภำคเกษตรและภำคอุตสำหกรรม ภำยใต้บริบทประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
 ๕.๘ มีองค์ควำมรู้เพื่อช้ีน ำเพื่อสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจให้แก่ภำคเกษตรและภำคอุตสำหกรรมภำยใต้
ควำมร่วมมือประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
 ๕.๙ มีองค์ควำมรู้เพื่อช้ีน ำเพื่อพัฒนำและยกระดับประสิทธิภำพของห่วงโซ่อุปทำนในกลุ่มประเทศ
อำเซียน 
 ๕.๑๐ สำมำรถวำงแผนและพัฒนำระบบโครงข่ำยและระบบกำรขนส่งที่สอดคล้องต่อปริมำณกำรขนส่ง
สินค้ำ ปริมำณกำรเดินทำง ทั้งที่มีในปัจจุบันและสำมำรถรองรับปริมำณกำรขนส่งและกำรเดินทำงที่จะเกิดข้ึนใน
อนำคต 
 ๕.๑๑ สำมำรถก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรกำรขนส่งและกำรจรำจรที่มีประสิทธิภำพ และ
สอดคล้องกับทิศทำงกำรขยำยตัวในอนำคต 
 
๖. ผลผลติและผลลพัธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 

๖.๑  ผลผลิต   
๑)  ผลงำนวิจัยที่ท ำให้ทรำบถึงศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย 

เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอำเซียน 
๒) ผลงำนวิจัยที่สำมำรถเตรียมควำมพร้อมให้แก่ภำครัฐ ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องที่สำมำรถรองรับควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรรวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนได้ 



๑๒ 

๓)  ผลงำนวิจัยที่สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจและเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศภำยใต้บริบทกำรรวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

๔)  ผลงำนวิจัยทำงธุรกิจและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้แก่ห่วงโซ่อุปทำน 
๕)  งำนวิจัยที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมของสินค้ำและบริกำร 
๖)  งำนวิจัยที่ส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับประเทศ 
๗)  งำนวิจัยที่สร้ำงคุณค่ำในโซ่อุปทำนของสินค้ำในพื้นที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อ

เพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในตลำดต่ำงประเทศ 
๘)  งำนวิจัยที่ส่งเสริมกำรพัฒนำและสร้ำงห่วงโซ่อุปทำนที่มีกำรด ำเนินกำรด้ำนโลจิสติกส์ที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖.๒  ผลลัพธ์ 
   หน่วยงำนในภำครำชกำร ภำคท้องถ่ิน ภำคกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ และภำคธุรกิจ มีกำร
น ำองค์ควำมรู้ไปใช้เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนของประเทศไทย 

๖.๓  ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของหน่วยงำนในภำครำชกำร ภำคท้องถ่ิน ภำคกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ และภำค

ธุรกิจ มีกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนของประเทศไทย 

๖.๔  เป้ำหมำย 
 หน่วยงำนในภำครำชกำร ภำคท้องถ่ิน ภำคกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ และภำคธุรกิจไม่ต่ ำ

กว่ำร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้ำหมำย มีและน ำองค์ควำมรู้ไปใช้เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำด้ำนโลจิสติกส์
และโซ่อุปทำนของประเทศไทย 

 
๗. หน่วยงำนหลกัและเครอืข่ำยที่ส ำคญัที่เกี่ยวข้อง 

๗.๑  หน่วยงำนหลัก 
 ๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 

 ๒) สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข 
 ๓) ส ำนักงำนพฒันำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) 
 ๔) ส ำนักงำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ 
 ๕) ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
 ๖) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  
 ๗) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
๗.๒  หน่วยงำนเครือข่ำยท่ีส ำคัญ 
 มหำวิทยำลัยรัฐ และเอกชน   

 
๘. แผนงำนวิจัยและกรอบเวลำ 
 ๘.๑ กรอบเวลำระยะแรก (๒๕๕๕–๒๕๕๗) มีกำรสนับสนุนให้ด ำเนินงำน ๓๑ แผนงำนวิจัย ดังน้ี 

แผนงำนวิจัยที่ ๑ กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒ นำโครงข่ำยอย่ำงบู รณำกำร (ASEAN 
Connectivity) 

แผนงำนวิจัยที่ ๒ กำรศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนในภูมิภำค (Regional 
Supply Chain Management) 



๑๓ 

แผนงำนวิจัยที่ ๓ กำรศึกษำด้ำนต้นทุนและนโยบำยรำคำกำรใช้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนที่
เหมำะสมส ำหรับประเทศไทย รองรับบริบทกำรก้ำวสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

แผนงำนวิจัยที่ ๔ กำรศึกษำศักยภำพของโซ่อุปทำนสินค้ำเกษตร กำรศึกษำ กระแสควำม
นิยมควำมต้องกำรของตลำดส ำคัญเพื่อรองรับ AEC ในทุกกลุ่มสินค้ำส ำหรับสินค้ำเกษตร 

แผนงำนวิจัยที่ ๕ กำรศึกษำศักยภำพของอุตสำหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอำเซียน 
เช่น กำรศึกษำต้นทุนโลจิสติกส์ของกำรท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอำเซียน กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
แข่งขันด้ำนโซ่อุปทำนกำรท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอำเซียน กำรศึกษำและวิเครำะห์เพื่อจัดท ำข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบำยและท่ำทีกำรเจรจำเปิดตลำดกำรค้ำ บริกำรและกำรลงทุนในกรอบ AEC ในอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
เป็นต้น 

แผนงำนวิจัยที่ ๖ กำรศึกษำผลกระทบของกำรเปิดกำรค้ำเสรีอำเซียน และกำรวิเครำะห์
กำรเช่ือมโยงโซ่คุณค่ำเพื่อกำหนดบทบำทกำรเป็นผู้ขับเคลื่อนโซ่อุปทำน (Chain Driver) หรือเป็นส่วนหนึ่ง
ของโซ่อุปทำน และก ำหนดมำตรกำรในกำรเตรียมควำมพร้อมในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะแรก 

แผนงำนวิจัยที่ ๗ กำรศึกษำแนวทำงและควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำธุรกิจและควำมร่วมมือ
ทำงกำรค้ำ รวมถึงกำรออกแบบระบบโซ่อุปทำน ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือ AEC ส ำหรับกลุ่มอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยในระยะแรก 

แผนงำนวิจัยที่ ๘ กำรวิจัยเพื่อศึกษำประเด็นด้ำนข้อมูลและองค์ควำมรู้ในกำรประเมิน
โครงกำร เช่น กำรศึกษำก ำหนดประเภทข้อมูลที่เป็นมำตรฐำนเพื่อใช้ในงำนวิจัยด้ำนกำรประเมินโครงกำร 
(Feasibility Study) ของไทย 

๑)  กำรศึกษำพัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยด้ำนกำรประเมินโครงกำรของไทย 

๒)  กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนแนวทำงกำรหำค่ำตัวแปรที่เกี่ยวข้องในงำนวิจัยด้ำนกำร
ประเมินโครงกำรของไทย 

๓)  กำรศึกษำเชิงวิจัยเพื่อก ำหนดเกณฑ์อ้ำงอิงที่เหมำะสมในเชิงวิชำกำรองค์ควำมรู้ด้ำน
แบบจ ำลองและกำรวำงแผนกำรขนส่ง เช่น กำรศึกษำโดยเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของแบบกำรจ ำลองขนส่ง
ประเภทต่ำงๆ 

แผนงำนวิจัยที่ ๙  กำรออกแบบโครงข่ำยจรำจรและขนส่งที่เหมำะสมเพื่อรองรับภัยพิบัติจำก
มนุษย์และ/หรือธรรมชำติ 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๐ กำรออกแบบระบบกำรขนส่งและระบบบริหำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์
ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์วิกฤติ 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๑ กำรศึกษำโดยใช้แบบจ ำลองกำรขนส่งในกำรวำงแผนและพัฒนำ 
แผนงำนวิจัยที่ ๑๒ กำรศึกษำเพื่อจัดท ำนโยบำยด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ 
แผนงำนวิจัยที่ ๑๓ กำรจัดโครงสร้ำงเชิงสถำบัน (Institutional Arrangement) ของภำค

กำรขนส่งที่เหมำะสมเพื่อก ำหนดบทบำทของหน่วยงำน และกำรสอดรับกับกำรเปิดเสรีภำคบริกำร และกำร
แข่งขันภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๔ กำรศึกษำกฎหมำย กฎระเบียบ และกำรก ำกับดูแล เพื่อปรับปรุงระบบ
กำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภำพ 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๕ กำรศึกษำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพโลจิสติกส์ข้ันพื้นฐำนในระดับเกษตรกร 
โดยมุ่งเน้นกิจกรรมโลจิสติกส์ในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 

๑) ส ำหรับสินค้ำเกษตรในทุกกลุ่มสินค้ำ มุ่งเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำร
กำรจัดซื้อและโลจิสติกส์ขำเข้ำ (Inbound Logistics) กำรพัฒนำยำนพำหนะกำรขนส่งและเทคโนโลยีหลัง



๑๔ 

กำรเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ ส ำหรับกำรขนส่งและกำรขนถ่ำยสินค้ำ และกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรและ
ควบคุมคุณภำพ 

๒) ส ำหรับสินค้ำประเภทพืชสวน และปศุสัตว์ มุ่งเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำร
จัดกำรโลจิสติกส์ขำออก (Outbound Logistics) เพื่อลดควำมสูญเสียระหว่ำงกำรขนส่งและขนถ่ำย 

๓) ส ำหรับสินค้ำประเภทพืชไร่ มุ่งเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรวำงแผนรักษำ
สมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรสินค้ำกับควำมสำมำรถในกำรผลิต 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๖ กำรศึกษำแนวทำงกำรลดต้นทุนและกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ส่งออก ส ำหรับผู้ส่งออกสินค้ำเกษตรประเภทพืชไร่และพืชสวน 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๗ กำรศึกษำกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรและผู้ประกอบกำรรำยย่อยในระบบโซ่อุปทำนสินค้ำเกษตรทุกประเภท (ยกเว้นสัตว์น้ ำ) 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๘ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และพัฒนำเครือข่ำยควำม
ร่วมมือของผู้ประกอบกำรกลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม โดยมุ่งเน้นวิสำหกิจในอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยในระยะแรก 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๙ กำรศึกษำบทบำทของตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำในกำรลดต้นทุนด้ำน
กำรขนส่งและโลจิสติกส์ 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๐ กำรจัดกำรอุปสงค์ตลอดโซ่อุปทำนให้เป็นไปในทิศทำงที่เอื้อต่อกำร
ด ำเนินงำน ส ำหรับสินค้ำประเภทพืชไร่ และพืชสวน 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๑ กำรพัฒนำควำมเช่ือมโยงระหว่ำงกิจกรรมด้ำนโซ่อุปทำน โดยแบ่ง
ควำมเช่ือมโยงออกเป็นระดับ ได้แก่ กำรเช่ือมโยงแบบคลัสเตอร์ภำยในกลุ่มอุตสำหกรรม และกำรเช่ือมโยง
ระหว่ำงกลุ่มอุตสำหกรรมในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะแรก 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๒ กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในโซ่อุปทำน โดยมุ่งเน้นอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
ในระยะแรก 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๓ กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนโลจิสติกส์ และนวัตกรรมเพื ่อ
กำรจัดกำร (น ำเทคโนโลยีเพื่อกำรสื่อสำรเชิงธุรกิจ เช่น RFID) โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใน
ระยะแรก 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๔ กำรประยุกต์ใช้ระบบ E-Business และระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ 
(DSS) ในอุตสำหกรรม เช่น ERP และ E-Procurement เป็นต้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใน
ระยะแรก 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๕ กำรพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนข้อมูลข่ำวสำร เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกำร
ของห่วงโซ่อุปทำนด้ำนกำรท่องเที่ยว เช่น กำรพัฒนำศูนย์กลำงข้อมูลด้ำนกำรเดินทำง กำรบริกำรและ
สถำนที่ท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถ่ิน ประเทศ และภูมิภำค เพื่อให้มีควำมเช่ือมโยงกันกำรน ำเทคโนโลยีเพื่อ
ส่งเสริมผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว และ กำรพัฒนำเวบไซต์สำหรับแหล่งท่องเที่ยวต่ำงๆ ภำยในประเทศและที่
พักเชิงสัมผัสวัฒนธรรม (โฮมสเตย์) 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๖ กำรศึกษำควำมเหมำะสมของโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) 
เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของระบบกำรขนส่งและกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๗ กำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคในตลำดเป้ำหมำยในอุตสำหกรรมอำหำร 
แผนงำนวิจัยที่ ๒๘ กำรศึกษำวิเครำะห์โซ่คุณค่ำ (Value Chain and Value Creation) 

กำรพัฒนำเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมำะสม กำรบูรณำกำรหรือกำรเช่ือมโยงระหว่ำงอุตสำหกรรม เพื่อ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ ใหม่  (Emerging Products) หรือรูปแบบกำรให้บริกำรแบบใหม่  โดยมุ่ ง เน้นกลุ่ ม
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะแรก 



๑๕ 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๙ กำรบูรณำกำรภำคกำรค้ำให้เช่ือมโยงกับภำคกำรผลิตเพื่อน ำไปสู่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ในอุตสำหกรรมยำสมุนไพรและท่องเที่ยว 

แผนงำนวิจัยที่ ๓๐ กำรศึกษำวิจัยด้ำนศักยภำพและควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรด้ำนโลจิ
สติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะแรก ซึ่งมีประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 

๑) ควำมพร้อมและศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อด ำเนินกำรด้ำนโลจิสติกส์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒) กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรหรือกลยุทธ์ทำงกำรค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น กำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ย้อนรอย (Reverse Logistics) เป็นต้น 

แผนงำนวิจัยที่ ๓๑ กำรศึกษำวิจัยด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร
เพื่อน ำไปสู่กำรด ำเนินกำรด้ำนโลจิสติกส์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กำรพัฒนำรูปแบบกำรเช่ือมโยง
กิจกรรมทำงธุรกิจระหว่ำงภำคกำรผลติและภำคกำรค้ำกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรมตั้งแต่ต้น
น้ ำถึงปลำยน้ ำ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะแรก 

๘.๒ กรอบเวลำระยะหลัง (๒๕๕๗–๒๕๕๙) มีกำรสนับสนุนให้ด ำเนินงำน ๓๐ แผนงำนวิจัย ดังน้ี 
แผนงำนวิจัยที่ ๑ กำรศึกษำวิเครำะห์ผลกระทบและกำรแบ่งผลประโยชน์ (Sharing 

Benefit) จำกกำรเช่ือมโยงโครงข่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนในภูมิภำคอำเซียน 
แผนงำนวิจัยที่ ๒ กำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์  (Utilization) โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ มีอยู่ 

(Existing Infrastructure) และแนวทำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อเป็นระบบกำรขนส่งต่อเนื่อง 
(Multimodal) ที่สมบูรณ์และมีจุดเน้นทำงยุทธศำสตร์ 

แผนงำนวิจัยที่ ๓ กำรศึกษำเตรียมควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำรและก ำกับดูแลเพื่อ
รองรับกำรเปิดเสรีและกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

แผนงำนวิจัยที่ ๔ กำรศึกษำแนวทำงในกำรพัฒนำโครงข่ำยระบบกำรขนส่งเพื่อรองรับกำร
รวมกลุ่มเศรษฐกิจ และข้อตกลงระหว่ำงประเทศที่จะเกิดข้ึนในอนำคต เช่น BIMSTEC และ IMT-GT เป็นต้น 

แผนงำนวิจัยที่ ๕ กำรออกแบบโครงสร้ำงระบบโซ่อุปทำน (Supply Chain Configuration) 
รองรับ AEC ในทุกกลุ่มสินค้ำส ำหรับสินค้ำเกษตร 

แผนงำนวิจัยที่ ๖ กำรศึกษำผลกระทบของกำรเปิดกำรค้ำเสรีอำเซียน และกำรวิเครำะห์
กำรเช่ือมโยงโซ่คุณค่ำเพื่อก ำหนดบทบำทกำรเป็นผู้ขับเคลื่อนโซ่อุปทำน หรือเป็นส่วนหนึ่งของโซ่อุปทำน และ
ก ำหนดมำตรกำรในกำรเตรียมควำมพร้อมในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะหลัง 

แผนงำนวิจัยที่ ๗ กำรศึกษำแนวทำงและควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำธุรกิจและควำมร่วมมือ
ทำงกำรค้ำ รวมถึงกำรสร้ำงโซ่อุปทำนอำเซียน ภำยใต้กรอบกำรค้ำเสรีอำเซียน ส ำหรับกลุ่มอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยในระยะหลัง 

แผนงำนวิจัยที่ ๘ กำรสร้ำง Value Creation ให้แก่ผู้ประกอบกำรและกำรพัฒนำแผนเชิง
รุกในอนำคต ส ำหรับสินค้ำในภำคอุตสำหกรรม 

แผนงำนวิจัยที่ ๙ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนและรองรับควำม
เปลี่ยนแปลงภำยใต้บริบท AEC เช่น ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจเชิงพื้นที่ด้ำนกำรท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจอำเซียนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนของกำรท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศในอำเซียน เป็นต้น 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๐ กำรศึกษำผลกระทบต่อภำคเกษตรและภำคอุตสำหกรรม และควำม
เป็นไปได้ในกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจ จำกกำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศที่อำจจะเกิด ข้ึนในอนำคต 
เช่น BIMSTEC IMT-GT เป็นต้น 



๑๖ 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๑ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรจรำจรในพื้นที่เมืองทั้ง
ทำงด้ำนกำรขนส่งผู้โดยสำรและกำรขนส่งสินค้ำ เช่น 

๑) กำรจัดท ำและพัฒนำฐำนข้อมูลกำรขนส่งและจรำจรเพื่อกำรวิจัยในลักษณะระบบ 
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (Management Information System : MIS) และระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
(Geographic Information System : GIS) 

๒) กำรศึกษำและวิเครำะห์โครงข่ำยกำรเดินทำงด้วยรถโดยสำรสำธำรณะ 
๓) กำรพัฒนำโครงข่ำยกำรเดินทำงและระบบโลจิสติกส์ที่มีควำมสอดคล้องกับทิศ

ทำงกำรพัฒนำเมืองและกำรขยำยตัวของเมืองในอนำคตอย่ำงบูรณำกำร 
๔)  กำรบูรณำกำรแบบจ ำลองกำรเดินทำงและระบบโลจิสติกส์ในระดับเมืองและระดับ

ภูมิภำค 
๕) กำรประเมินแผนแม่บทด้ำนกำรจรำจร และขนส่งในเมืองภูมิภำค 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๒ กำรศึกษำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพโลจิสติกส์ข้ันพื้นฐำนในระดับเกษตรกร 
โดยมุ่งเน้นกิจกรรมโลจิสติกส์ในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 

๑) ส ำหรับสินค้ำประเภทพืชไร่ และสัตว์น้ ำ มุ่งเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรจัดกำรโล
จิสติกส์ขำออก (Outbound Logistics) เพื่อลดควำมสูญเสียระหว่ำงกำรขนส่งและขนถ่ำย 

๒) ส ำหรับสินค้ำประเภทพืชสวน และสัตว์น้ ำ มุ่งเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำร
วำงแผนรักษำสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรสินค้ำกับควำมสำมำรถในกำรผลิต 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๓ กำรศึกษำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพโลจิสติกส์ ข้ันพื้นฐำนตลอดห่วงโซ่
อุปทำน ด้ำนกำรพัฒนำยำนพำหนะกำรขนส่ง และเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ ส ำหรับกำร
ขนส่งและกำรขนถ่ำยสินค้ำ ส ำหรับสินค้ำเกษตรในทุกกลุ่มสินค้ำ 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๔ กำรศึกษำแนวทำงกำรลดต้นทุนและกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ส่งออก ส ำหรับผู้ส่งออกสินค้ำเกษตรประเภทปศุสัตว์ 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๕ กำรวิเครำะห์กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในระบบโซ่อุปทำน ในสินค้ำประเภท
พืชไร่ พืชสวน 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๖ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และพัฒนำเครือข่ำยควำม
ร่วมมือของผู้ประกอบกำรกลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  โดยมุ่งเน้นวิสำหกิจในอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยในระยะหลัง 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๗ กำรพัฒนำระบบติดตำมและตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่อุปทำนสินค้ำ
เกษตร ส ำหรับทุกกลุ่มสินค้ำ 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๘ บทบำทของภำครัฐในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรจัดกำรโซ่อุปทำนส ำหรับ
สินค้ำเกษตร 

แผนงำนวิจัยที่ ๑๙ กำรพัฒนำควำมเช่ือมโยงระหว่ำงกิจกรรมด้ำนโซ่อุปทำน โดยแบ่ง
ควำมเช่ือมโยงออกเป็นระดับ ได้แก่ กำรเช่ือมโยงภำยในองค์กร กำรเช่ือมโยงแบบคลัสเตอร์ภำยในกลุ่ม
อุตสำหกรรม และกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกลุ่มอุตสำหกรรม ส ำหรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะหลัง 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๐ กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในโซ่อุปทำน โดยมุ่งเน้นอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
ในระยะหลัง 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๑ กำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนแบบคลัสเตอร์ในกลุ่มผู้
ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ และส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่มผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์กับภำคอุตสำหกรรม 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๒ กำรพัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์กำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยว 



๑๗ 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๓ กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนโลจิสติกส์ และนวัตกรรมเพื่อกำร
จัดกำร (น ำเทคโนโลยีเพื่อกำรสื่อสำรเชิงธุรกิจ เช่น RFID) โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะหลัง 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๔ กำรประยุกต์ใช้ระบบ E-Business และระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ (DSS) 
ในอุตสำหกรรม เช่น ERP และ E-Procurement เป็นต้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะหลัง 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๕ กำรวิจัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนโลจิสติกส์ (Logistics Technology) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกระบวนกำรโลจิสติกส์ทั้งในระดับข้อมูล (Information) และสินค้ำ (Material) 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๖ กำรพัฒนำสินค้ำใหม่ ส ำหรับสินค้ำด้ำนกำรเกษตรและอำหำรไทย 
แผนงำนวิจัยที่ ๒๗ กำรศึกษำวิเครำะห์โซ่คุณค่ำกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

เหมำะสม กำรบูรณำกำรหรือกำรเช่ือมโยงระหว่ำงอุตสำหกรรม เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ (Emerging 
Products) หรือรูปแบบกำรให้บริกำรแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะหลัง 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๘ กำรศึกษำวิจัยด้ำนศักยภำพและควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรด้ำนโลจิ
สติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะหลัง ซึ่งมีประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 

๑) ควำมพร้อมและศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อด ำเนินกำรด้ำนโลจิสติกส์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒) กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรหรือกลยุทธ์ทำงกำรค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
กำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ย้อนรอย (Reverse Logistics) เป็นต้น 

แผนงำนวิจัยที่ ๒๙ กำรศึกษำวิจัยด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร
เพื่อน ำไปสู่กำรด ำเนินกำรด้ำนโลจิสติกส์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กำรพัฒนำรูปแบบกำรเช่ือมโยง
กิจกรรมทำงธุรกิจระหว่ำงภำคกำรผลิตและภำคกำรค้ำกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรมตั้งแต่ต้น
น้ ำถึงปลำยน้ ำ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในระยะหลัง 

แผนงำนวิจัยที่ ๓๐ กำรมุ่งสู่กำรด ำเนินกำรด้ำนโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Logistics) ในทุกกลุ่มสินค้ำเกษตร 
 
๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

๙.๑ รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำด้ำนโลจิสติกส์อย่ำงจริงจัง จัดสรร
งบประมำณ เพื่อกำรวิจัยอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม  

๙.๒ หน่วยงำนบริหำรงำนวิจัยมีกำรบริหำรงบประมำณเพื่อกำรวิจัยด้ำนโลจิสติกส์อย่ำงมีเอกภำพ
และมีประสิทธิภำพ   

๙.๓ หน่วยงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องมีกำรประสำนควำมร่วมมือบูรณำกำรกำรด ำเนินกำรวิจัยภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยเดียวกันอย่ำงเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

๙.๔ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำด้ำนโลจิสติกส์มีกำรประสำนควำมรว่มมือ
น ำผลงำนวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำอย่ำงจริงจัง 
 
๑๐. แนวทำงกำรขบัเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

๑๐.๑ แผนปฏิบัติกำรที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภำยหลังจำกกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนแล้ว 

จะมีกำรก ำหนดแผนปฏิบัติกำรที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวำงต่อเนื่องเป็นระยะยำวเพื่อให้แผนกำรวิจัยด้ำน
ต่ำงๆ มีควำมเช่ือมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิผล มีกำรก ำหนด
หน่วยงำนและบุคลำกรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนด ำเนินงำน รวมทั้งช่วงเวลำกำรทบทวนและปรับยุทธศำสตร์



๑๘ 

กำรวิจัยระยะต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถำนกำรณ์ใหม่ หรือสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงจำกเคยศึกษำไว้ อันจะท ำให้
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยมีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ควำมเป็นจริงมำกขึ้น 

๑๐.๒ กำรสื่อสำรและกำรประสำนงำน 
 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน จะเกี่ยวข้องกับภำคส่วนและ

องค์กรจ ำนวนมำกและเป็นแผนระยะกลำง ดังนั้น  มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกลไกกำรสื่อสำรอย่ำง
ใกล้ชิด ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยอำจมีกำรจัดตั้งเป็นเครือข่ำยของแต่ละภำคส่วน (Sector Networking) และ
ข้ำมภำคส่วน (Inter-Sector Networking) และอำจผนวกกับเครือข่ำยออนไลน์ พัฒนำเป็นระบบสังคม
ออนไลน์ (Social Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทำงที่เหมำะสมในระยะเวลำ ๑๐ ปีข้ำงหน้ำ ในกำรด ำเนินกำร
กำรพัฒนำสังคมออนไลน์จะเป็นกำรยกระดับควำมร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยำกำร และช่วยอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรติดต่อสื่อสำรและประสำนงำน รวมทั้งกำรเผยแพร่ข้อมูล กำรโต้ตอบ และกระทั่งกำรติดต่อขอ
ข้อมูลกำรวิจัยระหว่ำงภำคส่วนได้ 

๑๐.๓ ควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกร 
 มีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกร ได้แก่ ควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร ด้ำนระบบงำน และ

ควำมพร้อมด้ำนระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศที่ใช้ส ำหรับกำรวิจัย บุคลำกรที่สนับสนุนกำรวิจัยต้องมีควำมรู้
และมีจ ำนวนเพียงพอในกำรประสำนงำน ระบบงำนต่ำงๆ จะต้องมีควำมคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสำมำรถ
ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ระบบฐำนข้อมูลกำรวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจำยและไม่ทันสมัย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ำงมำกต่อกำรวิจัยในอนำคต จึงจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศกำร
วิจัยที่เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูล
ดังกล่ำวในขอบเขตที่ก ำหนด มีกำรเช่ือมโยงกับฐำนข้อมูลกำรวิจัยขององค์กำรและภำคส่วนอื่นทั้งภำยในและ
ภำยนอกประเทศ มีกำรประมวลผลปัญหำและถอดบทเรียนของกำรด ำเนินงำนในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อจะน ำไป
พัฒนำรูปแบบด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมกำรวิจัย 
  สร้ำงเสริมวัฒนธรรมกำรวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน และ

องค์กรต่ำงๆ ได้มีโอกำสร่วมในกำรท ำวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนตั้งแต่ข้ันตอนกำร
เริ่มต้นกำรท ำวิจัย โดยอำจร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อข้อเสนอกำรท ำวิจัย และกำรร่วมวิจำรณ์และเสนอแนะ
ผลกำรวิจัย นอกจำกนี้กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้งำนวิจัยไปสู่วงกว้ำงทั้งในประเทศและระดับสำกล  
 
๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 กำรขับเคลื่อนให้ยุทธศำสตร์วิจัยรำยประเด็นด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้ำประสงค์กำรวิจัยอย่ำงมีประสิทธิผล จ ำเป็นต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้กำร
บริหำรจัดกำรระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในกำรติดตำมและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ กำรประเมินก่อนด ำเนินกำรวิจัย (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเครำะห์กลั่นกรองข้อเสนอ
กำรวิจัยที่เหมำะสมและสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์กำรวิจัย 
 ๑๑.๒ กำรติดตำมผลระหว่ำงด ำเนินกำรวิจัย (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทรำบปัญหำ 
อุปสรรค ในกำรด ำเนินงำนที่เกิดจำกกำรน ำยุทธศำสตร์กำรวิจัยดังกล่ำวไปปฏิบัติ ว่ำสำมำรถตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรได้อย่ำงถูกต้องหรือไม่ 
 ๑๑.๓ กำรประเมินผลหลังด ำเนินกำรวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงำนวิจัยที่หน่วยงำน
ด ำเนินกำรวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพำะกำรประเมินผลควำมคุ้มค่ำของกำรวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของกำรวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย และเป้ำประสงค์/ตัวช้ีวัดของ
ยุทธศำสตร์กำรวิจัย  



๑๙ 

 
 
หมำยเหตุ :   โลจิสติกส์ (Logistics) หมำยถึง ศำสตร์และศิลป์ของกำรจัดกำรกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเคลื่อนที่ของสินค้ำ ข้อมูลสำรสนเทศ และทรัพยำกรในระบบโซ่อุปทำน ที่สำมำรถตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของลูกค้ำด้วยวิธีกำรที่มีประสิทธิภำพสูงสุด ดังนั้น กำรจัดกำรโลจิสติกส์ (Logistics Management) 
จึงหมำยรวมถึง กำรวำงแผน กำรน ำไปปฏิบัติ และกำรควบคุมกิจกรรมในระบบโลจิสติกส์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ในระบบโซ่อุปทำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด (ที่มำ  : อภิชำต โสภำ
แดง, ๒๕๕๓, กำรจัดกำรโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์, มหำวิทยำลัยเชียงใหม่) 
 โซ่อุปทำน (Supply Chain) หมำยถึง เครือข่ำยระบบกำรผลิตหรือบริกำร อันประกอบไปด้วย 
ผู้ผลิตปัจจัยกำรผลิต ศูนย์กลำงกำรผลิต คลังสินค้ำ ศูนย์กระจำยสินค้ำ ศูนย์ค้ำส่ง และหน่วยค้ำปลีก ดังนั้น
กำรจัดกำรโซ่อุปทำน (Supply Chain Management) จึงหมำยรวมถึง กำรออกแบบกำรวำงแผนกำร
ปฏิบัติกำร กำรควบคุมกิจกรรมในโซ่อุปทำน ที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงมูลค่ำ โดยวัตถุประสงค์ในกำรปรับโซ่อุปทำน
ให้สอดคล้องกับอุปสงค์ กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กำร รวมถึงกำรตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ 



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ยุทธศาสตรก์ารวิจัยรายประเด็นด้านการเปน็ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) ไดก้ าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า “การวิจัยเพื่อน าประเทศไทยมุ่งสู่การเป็น
ประเทศผู้น าในประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน” โดยมีพันธกิจการวิจัย ๔ พันธกิจ ประกอบด้วย ๑) ส่งเสริมการ
วิจัยด้านบูรณาการความร่วมมือให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเป็นประเทศผู้น าใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ๒) ส่งเสริมงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อการเป็นตลาดเดียว ๓) ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อ
การเรียนรู้ภาษา สังคม และวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ๔) ส่งเสริมงานวิจัย
อื่นๆที่ สามารถช่วยสร้างความร่วมมือกับระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการ
เป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แบ่งเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้าน
การสร้างความเข้าใจภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ในการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒) 
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านเตรียมความพร้อมในด้านการเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ๓) 
ยุทธศาสตร์การสร้างศักยภาพและความสามารถในการด ารงชีวิตผ่านภาษาไทยและภาษาเพื่อนบ้านใน
ประชาคมอาเซียน และสร้างความเข้มแข็งทางความคิดและวัฒนธรรม  เพื่อเป็นภูมิคุ้ม กันของประชาคม
อาเซียน และการสร้างเสริมวัฒนธรรมทางจติใจ ๔) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในด้านการ
เป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ ๕) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการสร้างความเข้าใจภาค
ประชาชนในการเป็นประเทศในประชาคเศรษฐกิจมอาเซียน มีเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ๕ เป้าประสงค์ 
ประกอบด้วย ๑) สร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและน าไปใช้ได้จริงในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
๒) สร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและน าไปใช้ได้จริงกับหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความ
มั่นคงรอบด้าน ๓) สร้างงานวิจัยที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยด้านวัฒนธรรมกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ให้เห็นความงดงามสุนทรีย์ของชีวิตสังคมและวัฒนธรรมของกันและ
กัน ๔) สร้างงานวิจัยที่สร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และ 
๕) สร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและน าไปใช้ได้จริงในภาคประชาชน 

ทั้งนี้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่
ก าหนดข้ึนมีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์อย่างมี
ประสิทธิผล ไดก้ าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กรอบเวลา และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์การวิจัย รวมทั้งแนวทางการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมไว้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ยุทธศาสตรก์ารวิจัยรายประเด็นด้านการเปน็ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 
๑. หลักการและเหตผุล 
 ๑.๑  ความเป็นมาของงานวิจัยด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) ก าหนดมาจากนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)  นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)  และยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 
๘ ที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดท าข้ึน ได้ให้ความส าคัญกับการบูรณาการด้านการวิจัยที่
สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
รวมทั้งมุ่งช้ีน าการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศส าหรับรับมือกับความเสี่ยง
และวิกฤตการณ์ที่ เกิดข้ึนโดยมิได้คาดการณ์ล่วงหน้าไว้ จึงมีความต้องการผลงานวิจัย องค์ความรู้ และ
นวัตกรรม เพื่อเป็นข้อเสนอและทางเลือกส าหรบัการป้องกัน แก้ไขปัญหาและน าไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนา
ประเทศอย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามก าหนดเวลาของการเป็นประชาคม
อาเซียน อย่างเป็นทางการด้วย ดังนั้น เพื่อให้เกิดการศึกษาอย่างรู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงดังกลา่วและเป็นการ
เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย โดยเฉพาะต่อผลกระทบที่ส าคัญและ
เป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยนี้เพื่อให้มี
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม ส าหรับเป็นการช้ีน าการขับเคลื่อนให้เกิดพัฒนาปรับปรุงประเทศให้
พร้อมกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในสิ้นปี ๒๕๕๘ 

 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดท า
ข้ึนเพื่อน าผลการวิจัยมาเสรมิสร้างศักยภาพของประเทศไทยในการรว่มเปน็ประเทศในกลุ่มอาเซยีน ซึ่งเกิดจาก
การรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมของประเทศ ๑๐ ประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วย บรูไน 
กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เรียกเป็นทางการว่า 
“ประชาคมอาเซียน” หรือ “ASEAN Community : AC” ภายในปี ๒๕๖๓ และต่อมาผู้น าอาเซียนได้ลงนาม
ในปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี  ๒๕๕๘ และเพื่อเร่งรัด
เป้าหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้เร็วข้ึนอีก ๕ ปี ซึ่งประชาคมอาเซียนดังกล่าวประกอบด้วยสามเสา
หล ัก  เสาหล ักแรก  คือ  ประชาคมเศรษฐก ิจอาเซ ียน  (ASEAN Economic Community : AEC) มี
เป้าหมายให้กลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและ
บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีเพื่อมุ่งให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
ร่วมกัน อีกทั้งยังต้องการเพิ่มอ านาจการต่อรองในเวทีการค้าโลก เสาหลักที่สองในการค้ ายันประชาคมอาเซียน 
คือเสาหลักประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community : APSC) 
และเสาหลักที่ สาม  คือ  เสาหลักประชาคมสังคมและวัฒ นธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community : ASCC) ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนนั้น จะละเลยเรื่องการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน สังคม และวัฒนธรรมในอาเซียนด้วยกันเองไม่ได้ จึงต้องร่วมกันสร้างความมั่นคง สร้างความ
เจริญรุ่งเรือง และด ารงวิถีชีวิตอันงดงามในประชาคมอาเซียนไปพร้อมๆ กันด้วย 

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนจากความร่วมมือดังกล่าวส่งผลกระทบเศรษฐกิจ ความ
มั่นคง สังคม และวัฒนธรรม ฯลฯ ต่อประชาชนและภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาคอุตสาหกรรม การค้า และการ



๓ 

บริการเป็นต้น ซึ่งผลกระทบอาจเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย ผู้บริโภค ฯลฯ  ที่เป็น
ประชาชนในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการรวมกันเป็น AEC ที่เป็นเรื่อง
ส าคัญที่เป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุด เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ การผลิต การบริโภค การกระจาย และ
การแลกเปลี่ยน เป็นต้น มีขอบข่ายที่กว้างขวาง และมีลักษณะของตลาดผู้บริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียนมี
สภาพสินค้าที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย รวมทั้งมีฐานการผลิตที่อาศัยปัจจัยด้านแรงงานและทรัพยากรทาง
ธรรมชาติเป็นส าคัญเหมือนๆ กัน ประกอบกับ AEC เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดไทย
มากที่สุดจากการที่ประเทศสมาชิกหลายประเทศเป็นเพื่อนบ้าน มีพรมแดนติดกัน มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง มี
สินค้าและบริการที่สามารถเสริมซึ่งกันและกันได้ หรือมีสินค้าบริการที่คล้ายคลึงกัน การรวมกลุ่มเศรษฐกิจจะ
ท าให้เกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ โดยสามารถน าจุดแข็งของแต่ละประเทศมาเสริมกับจุดแข็งของ
ประเทศไทยเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในการผลิต ส่งออก และบริการ ดังนั้น การรวมกันเป็น AEC ภายใต้ AC 
จึงมีความส าคัญกับประเทศไทยอย่างมาก 

นอกจากนี้ AEC จะส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมีความเป็นเอกภาพและช่วยสร้างอ านาจการ
ต่อรองในเวทีต่างๆ ให้เพิ่มมากข้ึน รวมทั้งจะสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนของไทย
และชาติสมาชิกอื่นๆ  เนื่องจากการรวมเป็น AEC จะท าให้เกิดการยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด 
อาทิ อุปสรรคด้านภาษีหรือมาตรการทางการค้าอื่นๆ ที่มิใช่ภาษี เป็นต้น โดยชาติสมาชิก AEC จะแสวงหา
ความร่วมมือเพื่อลดหรือขจัดอุปสรรคต่างๆ เหล่านั้น และจะส่งเสริมการอ านวยความสะดวกทางการค้าและ
การลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งยังจะท าให้ผู้ประกอบการไทยได้เริ่มปรับตัวและเตรียมความพร้อมกับสภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลีย่นแปลงไป และใช้โอกาสที่เกิดจากการลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนต่างๆ 
ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสาขาที่ไทยมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

อย่างไรก็ดี การเข้าสู่ AEC ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและภัยคุกคาม แต่เนื่องจากยัง
ไม่มีผลการวิจัยที่ศึกษาไว้อย่างชัดเจนและรอบด้าน โดยเฉพาะผลการวิจัยที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับภาค
ธุรกิจ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) และประชาชน
ของไทย ฯลฯ ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย ผู้บริโภค และเป็นผู้ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ดังนั้น จึงเกิด
ค าถามหรือข้อสงสัยว่าในการก้าวเข้าสู่ AEC  ใครจะได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ รวมทั้งหากจะแสวงหา
ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าวจะต้องพัฒนาอะไร อย่างไร แนวทางไหน จึงจะสร้างความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนได้ 
ส าหรับในส่วนที่เสียประโยชน์ก็จะต้องเร่งปรับตัวอะไรและอย่างไร จึงจะรับมือและสามารถพลิกวิกฤติเป็น
โอกาสได้ โดยเฉพาะข้ันตอนการด าเนินการและการปฎิบัติตามในข้อตกลงหรือความผูกพันต่างๆ ที่ประเทศ
ไทยได้ท าไว้กับชาติสมาชิก AEC จะส่งผลดีมากกว่าผลเสียหรือไม่ อย่างไร โดยที่ในปัจจุบันเรื่องดังกล่าวยังขาด
การเปิดเผยข้อมูลจึงท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการรับรู้ มีส่วนร่วม และเกิดความไม่เข้าใจต่างๆ   

 จากความเป็นมา และความส าคัญข้างต้น ท าให้การวิจัยเกี่ยวกับการเป็นประเทศในประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ตอบโจทย์หรือค าถามต่างๆ ที่
ชัดเจน และน าไปสู่การเผยแพร่ให้กับบุคคล องค์กร และสาธารณชนทั่วไป ได้รับรู้และเข้าใจความเป็นไปที่จะ
เกิดข้ึนส าหรับประยุกต์น าไปใช้ประโยชน์หรอืก าหนดนโยบายได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ทั้งนี้ ปัจจุบัน “การวิจัย” 
ถือเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญในการแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ของประเทศ เพื่อให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน  อันจะน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ส าหรับปรับปรุงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศให้ดีข้ึน ด้วยเหตุนี้  จึงได้จัดท า
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมใน
ด้านต่างๆ ในการเปิดรับกับการเปลี่ยนแปลง และการเข้าสู่การเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 



๔ 

๑.๒  การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นการ
พัฒนาการวิจัยด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการภายในสิ้นปี ๒๕๕๘ เป็นทิศทางและ
พัฒนาการที่ส าคัญของอาเซียน โดยเฉพาะการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่มีเป้าหมายที่
ส าคัญ คือ มุ่ งไปสู่การมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่ อนย้ายสินค้า บริการ การ
ลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ชาติสมาชิกอาเซียนได้
ร่วมกันจัดท าแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) 
ซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการการด าเนินงานในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ๔ ด้าน คือ 

๑) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะมี 
การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี รวมทั้งการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี  
มากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขาส าคัญของอาเซียนให้เป็นรูปธรรม โดยได้ก าหนดเป้าหมายเวลา 
ที่จะค่อยๆ ลด หรือยกเลิกอุปสรรคระหว่างกันเป็นระยะ ทั้งนี้ ก าหนดเป้าหมายให้ลดภาษีสินค้าเป็นร้อยละ ๐ 
และลดหรือเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษี  

๒) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให้ความส าคัญกับ
ประเด็นนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค 
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน  
การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน) 

๓) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการต่างๆ เช่น ข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน 
(Initiative for ASEAN Integration : IAI) เป็นต้น เพื่อลดช่องว่างของการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

๔) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียน
กับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน  เช่น การจัดท าเขตการค้าเสรีของ
อาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต/จ าหน่ายภายใน
ภูมิภาคให้เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลก 

 ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสิ้นปี 
๒๕๕๘ ส่งผลต่อสถานการณ์ปัจจบุันและก่อให้เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เป็นทั้งโอกาสที่ให้ประโยชน์และ
ภัยคุกคามที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทย  รวมทั้งมีสิ่งท้าทายต่อประเทศไทยในหลายภาคส่วน 
โดยสรุปได้ ดังนี ้
  (๑) ผลดีของ AEC 

- กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมีประชากรรวมกว่า ๖๐๐ ล้านคน เป็นการเพิ่มศักยภาพ 
ในการบริโภคและเพิ่มอ านาจในการต่อรองในระดับโลก 

- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) 
หากมีการผลิตมาก ต้นทุนก็จะต่ าลง 

- มีแรงดึงดูดการลงทุนจากประเทศที่อยู่นอกกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนสูงข้ึน 
- การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกอาเซียนย่อมดีกว่าประเทศเดียว 

(๒) ผลกระทบของ AEC 
- ต้องเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนและประชาชนไทยให้ทันและยืดหยุ่นปรับตัวให้

รับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 



๕ 

- ต้องพัฒนาประชาชนไทยให้มีความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียน และพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

- ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์เชิงบวกและพหุวัฒนธรรมให้แก่
ประชาชนไทย เพื่อความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวและลดข้อขัดแย้งในภูมิภาคอาเซียน  

- ต้องผลิตแรงงานให้สามารถแข่งขันได้ในอาเซียนอย่างเร่งด่วน เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ท างาน และรองรับผลกระทบจากการเกิดเสรีในการเคลื่อนย้ายแรงงาน/บริการ คณะกรรมการวิชาชีพ สภา
วิชาชีพ  

- ต้องเพิ่มโอกาสในการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค (Hub) โดยอาศัยความได้เปรียบในเชิง
ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และจุดแข็งอื่นของประเทศไทย  

(๓) สิ่งท้าทายของ AEC 
- ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสูประเทศไทย 
- การสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ AEC ของภาคส่วนต่างๆ และ

ประชาชนไทย 
- การเตรียมความพร้อมในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และ AEC ในปี ๒๕๕๘ ใน

ด้านต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบด้านต่างๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหา และระบบข้อมูลข่าวสารรวมทัง้
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

๑.๓  ผลงานวิจัยท่ีเคยมีมาแล้วในอดีต ช่องว่างการวิจัย และประเด็นท่ีส าคัญของการวิจัยท่ี
เกี่ยวกับงานด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีเป็นท่ีต้องการของประเทศ 

 นับตั้งแตก่ารจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตาเมื่อปี ๒๕๔๖ อาเซียนให้ความส าคัญใน
การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN 
Summit) ครั้งที่ ๘  เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ ณ ประเทศกัมพูชา ได้เห็นชอบให้อาเซียนก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึ งกับประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community : EEC) ในระยะแรกเริ่ม และเพื่อด าเนินการตามมติ
ดังกล่าว รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ได้เห็นชอบให้มีการจัดจ้างบริษัท McKinsey ท าการศึกษาการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน (ASEAN Competitiveness Study) ซึ่งผลการศึกษาได้
เสนอแนะให้อาเซียนเรง่รดัการรวมกลุม่ในสาขาอุตสาหกรรม/บริการที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้าน
สินค้าอุปโภค/บริโภคซึ่งมีการค้าระหว่างกันสูงสุด และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออก
สูงสุดของอาเซียน ขณะเดียวกันอาเซียนต้องปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี ๒๕๔๖ ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้น าอาเซียนได้ออก
แถลงการณ์ Bali Concord II เห็นชอบให้มีการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 
ภายในปี ๒๕๖๓ และให้เร่งรัดการรวมกลุ่มเพื่อเปิดเสรีสินค้าและบริการส าคัญ ๑๑ สาขาส าคัญ (Priority 
Sectors) ได้แก่ การท่องเที่ยว การบิน ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้า
เกษตร ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและ สุขภาพ ต่อมาได้เพิ่มสาขาโลจิสติกส์ เป็นสาขาที่ ๑๒ โดยผู้น า
อาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามในกรอบความตกลงและพิธีสารที่เกี่ยวข้องแล้ว และในระหว่าง



๖ 

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ ที่ผ่านมา๑  

จากการทบทวนส าหรับงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านผลกระทบที่
เกี่ยวกับการค้าและการลงทุน อาทิ อุตสาหกรรมประเภทใดที่จะถูกกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน เป็น
ต้น และมีส านักวิจัยต่างๆ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ท าการวิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าวไว้
อย่างละเอียด โดยมีสรุปผลการวิจัย คือ อุตสาหกรรมที่ไปได้ดีอยู่แล้ว เช่น เกษตร เกษตรอุตสาหกรรม อาหาร 
ยานยนต์และช้ินส่วน ท่องเที่ยว บริการ ซึ่งต่างเป็นจุดแข็งของไทยก่อนการเปิดเสรี จะเป็นภาคส่วนที่ได้เปรียบมาก
ยิ่งขึ้น กรณีการศึกษาในเชิงลึกโดยแยกเป็นรายสาขาลงไปในรายละเอียดเพิ่มเติมพบว่า ข้าว มันส าปะหลัง ยาง 
น้ าตาล อาหารสัตว์ ไก่ ปลาทูน่ากระป๋อง เครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ) อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ
ก่อสร้าง แฟช่ัน ยานยนต์และช้ินส่วน โรงแรม ท่องเที่ยว โรงพยาบาล บริการสุขภาพและความงาม เป็นสาขาที่
น่าจะได้รับประโยชน์ ส่วนสาขาที่จะได้รับผลกระทบ ได้แก่ ชา กาแฟ มะพร้าว ไม้ตัดดอก มันฝรั่ง พริกไทย 
กระเทียม หัวหอมใหญ่ น้ ามันปาล์ม ถ่ัวเหลือง โคนม/โคเนื้อ เหล็ก โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ การขนส่งทางอากาศ 
บริการ โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน รวมไปถึงภาคการเงิน๒ 

นอกจากการวิจัยเกี่ยวกับ AEC แล้ว ยังพบการวิจัยที่เกี่ยวกับเสาหลักด้านประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน และด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การศึกษาความพร้อมขับเคลื่อนศักยภาพแรงงาน กระทรวงแรงงาน การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเพื่อ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ในการเป็นประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน ดังนั้น ช่องว่างการวิจัยในด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นเรื่องของบูรณาการ
ความร่วมมือให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนของไทยในการเป็นประเทศผู้น าในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งนอกจาก AEC ควรส่งเสริมการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกันด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประเทศประชาคมอาเซียนโดยครอบคลุมทั้ง ๓ เสาหลัก 

 ๑.๔  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นการพัฒนาและการวิจัยด้านยุทธศาสตร์
รายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีเป็นท่ีต้องการของประเทศ 
 การศึกษาบริบทการพัฒนาประเทศที่จะมีผลกับการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยเฉพาะ AEC วช. ได้จัดประชุม ๒ ครั้ง ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก (SWOT 
Analysis) ร่วมกับฐานข้อมูลการวิจัยที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของประเทศไทย รวมทั้งโอกาสและ
ภาวะคุกคามจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องจากการเป็นประเทศใน AEC ส าหรับน าไปพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของการวิจัยด้านการเป็นประเทศใน AEC โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ ดังนี ้
 ๑) จุดแข็ง (Strengths) 
  ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ ของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ ให้
ความส าคัญกับการสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ และส่งเสริมให้มีการ
สร้างสรรองค์ความรู้เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบกับ ณ ปัจจุบันประเทศไทยมี
หน่วยงานวิจัยที่มีศักยภาพเพิ่มข้ึน อาทิ ส านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก (สวพ.ทบ.) ส านัก
งานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.) ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและ
อวกาศกองทัพอากาศ (ศวอ.ทอ.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 

                                                             
๑ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ URL:http://www.dtn.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id 
=7063:aec&catid=304:aecasean 
๒ กอบศักดิ์ ภูตระกูล "อนาคตเศรษฐกิจไทย" http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/opinion 
/kobsak/-AEC-๒๐๑๕.html 



๗ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มูลนิธิส่งเสริมการวิจัยในมหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหกรรมไทย และหน่วยงานที่เป็นสถาบันการศึกษา 
อีกจ านวนมากด้วย  

ด้านวัฒธรรม  ประเทศไทยมีภูมิปัญญาโดยเป็นองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด ารงชีวิตของคนไทยและเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
สังคมไทยสามารถด ารงอยู่มาได้อย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน จึงนับได้ว่าเป็นความงดงามทางวัฒนธรรมของคน
ไทย ที่ควรถูกน าข้ึนมาเพื่อถ่ายทอดสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยกัน 

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเทศไทยตั้งอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และมี
พรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านมากที่สุดในภูมิภาค รวมทั้งลักษณะของที่ตั้งท าให้ไทยมีความเสี่ยงภัย
ธรรมชาติค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านหลายประเทศ  

ระดับการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศในระดับที่สูงกว่าประเทศส่วน
ใหญ่ในอาเซียน โดยประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมีจ านวนแรงงานมีฝีมือและบุคลากร
ระดับสูงมากพอสมควร รวมทั้งมีระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
ตลอดจนมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาค่อนข้างมากโดยเฉพาะถนน  ขณะที่ด้านโครงสร้างเชิงสถาบัน 
กฎหมายและระเบียบ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มีการพัฒนามากพอสมควร และเงินบาทได้รับการยอมรับ
จากประเทศเพื่อนบ้านท าให้การค้าชายแดนสามารถซื้อขายเป็นเงินบาทได้ 

ขนาดเศรษฐกิจและตลาดของประเทศ ประเทศไทยมีเศรษฐกิจไทยใหญ่เป็นอันดับสอง
รองจากอินโดนีเซีย มีประชากรจ านวนมาก ใกล้เคียงกับจ านวนประชากรของประเทศเมียนมาร์ และเวียดนาม 
แต่คนไทยมีระดับรายได้และมีก าลังซื้อสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ไทยมีพื้นที่เพียงพอส าหรับการ
พัฒนาและรองรับการลงทุนในภาคการผลิต แตกต่างจากสิงคโปร์ที่มีพื้นที่จ ากัด 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอาเซียน ประเทศไทยมีการส่งออกและน าเข้ากับอาเซียน
เป็นมูลค่า ๗.๕ หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ๒๕๕๓ หรือร้อยละ ๑๕ ของมูลค่าการค้าภายในอาเซียนทั้งหมด 
นับเป็นอันดับ ๓ รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย นอกจากนี้ไทยยังเกินดุลการค้าต่ออาเซียน ๑.๓๖ หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐ เป็นอันดับ ๒ รองจากสิงคโปร์ และเป็นเพียง ๑ ใน ๓ ประเทศที่มีดุลการค้าเกินดุลต่ออาเซียน 
ซึ่งสะท้อนว่าไทยน่าจะรับประโยชน์จาก AEC โดยเฉพาะในด้านการขยายการส่งออกไปยังอาเซียน 

ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยมีความเช่ือมโยงด้านการค้าและการลงทุน
กับต่างประเทศสูงมาก ระดับการเปิดประเทศ (Degree of Openness) ของไทยสูงถึงร้อยละ ๑๒๙ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี ๒๕๔๘ การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการลงทุนจาก
ต่างประเทศมาโดยตลอด ไทยจึงมีความพร้อมและประสบการณ์ในด้านการค้าและดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศ
มากกว่าชาติเพื่อนบ้านหลายประเทศ ดังนั้น การเข้า AEC จะท าให้ประเทศไทยมีโอกาสได้รับประโยชน์จาก
การค้าและการลงทุนจากประเทศนอกกลุ่ม AEC มากกว่าประเทศสมาชิก AEC ส่วนใหญ่ 

๒) จุดอ่อน (Weaknesses) 
 จากรายงาน The Global Competitiveness Report 2011-2012 โดย World Economic 

Forum (WEF) ที่ส ารวจอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ๑๔๒ ประเทศ พบว่า อันดับ
ความสามารถทางการแข่งขันของไทยปรับลดลง โดยด้านที่ เกี่ยวกับสุขภาพและการศึกษาพื้นฐานของ
ประชาชน (ได้ล าดับที่ ๘๓) และจากรายงานดัชนีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (EF English Proficiency 
Index) ปี ๒๐๑๑ ของสถาบันสอนภาษา Education First (EF) ซึ่งเป็นสถาบันสอนภาษาช้ันน าของโลก ดัชนี
ดังกล่าวจัดท ามาจากการรวบรวมข้อมูลของประชากรในวัยท างานกว่า ๒ ล้านคน ใน ๔๔ ประเทศ ที่
ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาแม่ทั่วโลก พบว่าความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทยอยู่ในระดับต่ า เมื่อ



๘ 

เปรียบเทียบเฉพาะประเทศในทวีปเอเชียที่ท าการวิจัยมี ๑๓ ประเทศ ปรากฏว่าประเทศที่มีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษสูงสุด ได้แก่ มาเลเซีย รองลงมา คือ ฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ซาอุดีอาระเบีย จีน อินเดีย 
รัสเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย คาซัคสถาน ตามล าดับ ซึ่งน่าตกใจมาก เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้
ความส าคัญของภาษาอังกฤษในระดับที่สูงมาก เด็กๆ จะเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ช้ันประถมนับถึงมหาวิทยาลัย
ก็มากกว่า ๑๐ ปี แต่ภาษาอังกฤษของเด็กไทยยังอยู่ในอันดับต่ ากว่าเวียดนาม 

ความสามารถด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ ปรากฏว่าล าดับของไทยจะอยู่ที่ ๔๓ โดย
ปัจจัยที่ท าให้ไทยอยู่ในล าดับที่ค่อนข้างต่ า คือ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (ได้ล าดับที่ ๘๔) และการศึกษาใน
ระดับสูง (ได้ล าดับที่ ๖๒) และส่วนปัจจัยอื่นๆ จัดอยู่กลางในล าดับ ๔๐-๕๐ ท าให้เห็นว่าปัญหาใหญ่ของไทย 
คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันทั้งใน
ระดับประเทศ อุตสาหกรรม และองค์กร  ทั้งนี้ จากรายงานของ International Institute for Management 
Development 2003 สรุปว่าความสามารถในการแข่งขันนอกจากมาจากปัจจัยการผลิต ๔ ประการ 
ประกอบด้วย ที่ดิน ทุน ทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงานแล้ว การศึกษา นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการ
เพิ่มองค์ความรู้พิเศษ นับเป็นปัจจัยส าคัญ รวมทั้งความรู้ด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ (งบลงทุนด้าน
วิจัยและพัฒนาของไทยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒๔ ของ GDP ซึ่งต่ ากว่ามาเลเซียและสิงคโปร์มาก)  

การขาดความเข้าใจและความตระหนัก จากผลการส ารวจของหลายสถาบัน พบว่า
สังคมไทยยังขาดความตื่นตัวเกี่ยวกับการเป็น AEC ประชาชนและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดความ
ตระหนักถึงความส าคัญ ผลกระทบ และความจ าเป็นในการเตรยีมความพร้อม ยกเว้นผู้ประกอบการขนาดใหญ่
หรือหน่วยงานที่ท าธุรกิจกับต่างประเทศอยู่แล้ว โดยการขาดความเข้าใจและความตระหนักดังกล่าวอาจสร้าง
ปัญหาให้กับผู้ประกอบการไทย ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จาก AEC ท าให้เสียโอกาสหรือ
พลาดโอกาสที่ก าลังจะเปิดออก และท าให้ขาดการเตรียมความพร้อมและไม่สามารถปรับตั วเพื่อรองรับ
ผลกระทบจาก AEC ได้ทันเวลา 

การไม่รู้จักเพื่อนบ้านและประเทศในอาเซียน นอกจากคนไทยจะไม่เก่งในการใช้
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลแล้ว คนไทยยังมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเพื่อนบ้านและประเทศใน
อาเซียนน้อยมาก ระบบการศึกษาของไทยขาดทางเลือกในการเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ก็ไม่เอื้อต่อการติดต่อค้าขาย ลงทุน หรือท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งมีความไม่สะดวกบางด้านในการด าเนินธุรกิจ แม้ว่าจากการจัดอันดับ Doing 
Business ของธนาคารโลก ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๗ จาก ๑๘๓ ประเทศ (สิงค์โปร์อยู่อันดับ ๑ และ
มาเลเซียอันดับ ๑๘) แต่หากพิจารณาดัชนีบางด้านพบว่ายังเป็นอุปสรรคในการท าธุรกิจ ได้แก่ “การเริ่มต้น
ธุรกิจ” ธุรกิจที่เข้ามาลงทุนหรือท าธุรกิจในไทย ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการจ านวนมาก มีหลายข้ันตอน 
และในแต่ละข้ันตอนใช้เวลามาก “การขอสินเช่ือ” ผู้ประกอบการมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงสินเช่ือ โดยเฉพาะ
รายย่อย และต้นทุนทางการเงนิของไทยยังค่อนข้างสูง เพราะธุรกิจสถาบันการเงินของไทยยังมีลักษณะผูกขาด
ในระดับหนึ่ง ต้นทุนการท าธุรกิจที่สูงข้ึน โดยเฉพาะอัตราค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยที่สูงข้ึน  

ขณะที่นักลงทุนทั่วโลกก าลงัมองหาแหลง่ลงทุนใหม่ที่มีต้นทุนแรงงานต่ ากว่าจีน ท าให้การ
ลงทุนในโลกมีแนวโน้มไหลเข้าไปยังเศรษฐกิจเกิดใหม่มากข้ึน เช่น อินโดนีเซีย เมียนมาร์ เป็นต้น นอกจากนี้
ประเทศไทยยังมีสัดส่วนต้นทุนด้านพลังงานและด้านการขนส่งและโลจิสติกส์สูง ดังนั้นในภาวะที่ราคาน้ ามัน
โลกมีแนวโน้มสูงข้ึน ไทยจึงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความน่าสนใจในการเข้ามาลงทุนมากข้ึน 

ปัญหาทางการเมืองและการบริหาร ประเทศไทยมีปัญหาทางการเมืองและการบริหาร เช่น 
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง การปฏิวัติและการชุมนุมประท้วง ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งท าให้ภาคธุรกิจมีต้นทุนแฝงสูงมาก ตลอดจนปัญหาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น ส่งผลให้การพัฒนาของเศรษฐกิจไทยเป็นไปอย่างเช่ืองช้าและต้องหยุดชะงักเป็นระยะๆ 



๙ 

 ๓) โอกาส (Opportunities) 
 ประชาคมอาเซียนเป็นตลาดผูบ้รโิภคสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศไทย และเป็น

โครงข่ายฐานการผลิตทั้งด้านแรงงานและทรพัยากรทางธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายการลงทุน  AEC 
นับเป็นการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่มีความส าคัญกับไทยมาก เนื่องจากเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ที่มีความใกล้ชิดไทยมากที่สุด สมาชิกอาเซียนหลายประเทศเป็นเพื่อนบา้น มีพรมแดนติดกับไทย มีวัฒนธรรมที่
คล้ายคลึง มีสินค้าและบริการที่สามารถเสริมซึ่งกันและกันได้ หรือมีสินค้าบริการที่คล้ายคลึงกัน การรวมกลุ่ม
เป็น AEC ท าให้เกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ โดยสามารถน าจุดแข็งของแต่ละประเทศมาเสริมกับจุดแข็ง
ของไทยเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในการผลิต ส่งออก และบริการ ซึ่งจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนย้ายปัจจัย
การผลิตได้อย่างเสรีมากข้ึน นอกจากนี้ การเป็น AEC จะช่วยให้ประเทศสมาชิกมีความเป็นปึกแผ่นและ
เสริมสร้างอ านาจการต่อรองในเวทีต่างๆ มากข้ึน รวมทั้งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและ
การลงทุนของไทย เนื่องจากมีการผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อเป็น AEC จะก่อให้เกิดการยกเลิกหรือลด
อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคด้านภาษีหรือมาตรการทางการค้าอื่นๆ ที่มิใช่ภาษี เ พราะ
ประเทศสมาชิกจะแสวงหาความร่วมมือเพื่อลด/ขจัดอุปสรรคต่างๆ เหล่าน้ัน รวมถึงอ านวยความสะดวกทาง
การค้าและการลงทุนระหว่างกัน อีกทั้งยังจะท าให้ผู้ประกอบการไทยได้เริ่มปรับตัวและเตรียมความพร้อมกับ
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและใช้โอกาสที่เกิดจากการลดอุปสรรคทางการค้าและการ
ลงทุนต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสาขาที่ไทยมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูง 

 จากรายงาน The Global Competitiveness Report 2011-2012 ดังกล่าว ประเทศไทยมี
ความแข็งแรงทางเศรษฐกิจ (ได้ล าดับที่ ๒๘) ยังนับว่าอยู่ในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียนด้วยกัน จากการรายงานของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับผู้ประกอบการส่งออกได้คาดว่าการส่งออกใน
ไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๕ (กรกฎาคม-กันยายน) จะดีข้ึนร้อยละ ๔๑.๙ ไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ ๓๗.๒ และลดลง
ร้อยละ ๒๐.๙ ท าให้ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก มีค่าเท่ากับ ๖๐.๕ แสดงว่าการส่งออกมีทิศทางที่ดีข้ึน 
ดังนั้นการร่วมมือกันในประชาคมอาเซียนจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับประเทศได้ขยายการส่งออกสินค้า 
 ๔) ภาวะคุกคาม (Threats) 

 แนวโน้มรูปแบบการลงทุนในไทยจากต่างประเทศให้ความสนใจในธุรกิจบริการมากกว่า
การลงทุนภาคอุตสาหกรรม ท าให้ในระยะยาวอุตสาหกรรมที่พึ่งพาเงินทุนต่างชาติจะได้รับผลกระทบต่อการ
ขยายตัวได้ โดยกลุ่มธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มดีและเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีประเทศต่างๆ ให้ความสนใจลงทุนซึ่งมี
อัตราเติบโตค่อนข้างสูงและมีการเคลื่อนย้ายฐานการบริการจากประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา และ
สหภาพยุโรป มายังภูมิภาคเอเชียมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาที่สามารถดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างชาติมากกว่าภูมิภาคอื่น โดยธุรกิจบริการทีช่าวต่างประเทศสนใจลงทุน คือ บริการด้านการค้นคว้าและวิจัย 
บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ บริการด้านการขนส่งและกระจายสินค้าแบบครบวงจร และบริการด้านการซ่อม
บ ารุง นอกจากนี้ รูปแบบการลงทุนในธุรกิจบริการสาขาการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
องค์ประกอบประเภทเงินทุนระหว่างการลงทุนในตลาดหุ้นหรือตลาดเงิน (Portfolio Investment) การลงทุน
โดยตรง (Foreign Direct Investment : FDI) และการกู้ยืม การเพิ่มบทบาทในทางเศรษฐกิจและการส่งออก
เงินทุนของประเทศเกิดใหม่เอเชียตะวันออก (Emerging East Asia) ซึ่งประกอบไปด้วย ไทย อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย จีน เวียดนาม รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนไปลงทุนในภาคบริการของประเทศพัฒนาแล้ว 
โดยแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินเป็นสภาวการณ์ที่เอื้อประโยชน์แก่นักลงทุน ซึ่งจะดึงดูดนัก
ลงทุนชาวต่างชาติให้หันมาเห็นความส าคัญและเร่งกระจายเม็ดเงินลงทุนไปยังสาขาการเงินมากข้ึน โดยมีสาเหตุ
มาจากภาคการเงินมีความเป็นเสรีมากขึ้นและธรรมชาติของการลงทุนเพื่อเก็งก าไรในภาคการเงินที่เห็นผลเร็ว
กว่าภาคอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน ดังนั้น หากเปรียบเทียบระหว่างสัดส่วนการลงทุนใน ๓ องค์ประกอบหลัก 



๑๐ 

คือ การลงทุนโดยตรง (Direct Investment) การลงทุนในตราสารหนี้ (Foreign Borrowing) และการลงทุนใน
ตลาดหุ้นหรือตลาดเงิน (Portfolio Investment) แนวโน้มการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่แท้จริง (Real 
Sector) จะเติบโตในอัตราที่คงที่หรือช้าลงจะมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนในอนาคต จากที่กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกหลักของประเทศไทย อาทิ ยาน
ยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เหล็ก ฯลฯ ที่ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาเงินลงทุนจาก
ต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น หากกระแสของการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปดังที่ได้กล่าวในข้างต้นและหาก
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยยังคงต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศเช่นเดิม ไทยก็จะพบอุปสรรค
ส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอย่างแน่นอน 

 
การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของการวิจัยของการเป็นประเทศในประชาคมอาเซียน 

 

 
 
  
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

โอกาส (Opportunities) 
 
 
 
 
 

(SO) 
ประเทศไทยมีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาดั่งเดิม มีความได้เปรียบ
เรื่ อ งที่ ตั้ ง ภู มิ ศ าส ต ร์  ฯ ล ฯ  ที่
สามารถน ามาเป็นฐานการพัฒนา 
โดยผ่านการบูรณาการยุทธศาสตร์
การวิจัยด้านการสร้างความเข้าใจ
ภาครัฐ  ภาค เอกชน และภาค
ประชาชน เพื่อให้ได้รับประโยชน์
จากการเป็นประเทศใน AEC 

(WO) 
ความสามารถของประเทศและการ
พัฒนาประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสร้างองค์ความรู้ของไทยมี
จ ากั ด  ดั งนั้ น  จ า เป็ น ต้ อ ง ใ ช้
ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ ทุนมนุษย์ และการรู้จัก
เข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน ส าหรับ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC 

ภาวะคุกคาม (Threats) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ST) 
แนวโน้มรูปแบบการลงทุนของ
ต่างประเทศที่เปลีย่นแปลงไปท าให้
อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาเงินทุน
จากต่างประเทศได้รับผลกระทบ 
ขณะที่ภาคบริการซึ่งมีแนวโน้มดี
หากสามารถน าจุดแข็งมาพัฒนา
ศักยภาพ โดยมีแนวคิด รูปแบบ 
แล ะ วิ ธี ก า ร ค วาม ร่ วม มื อ กั บ
ต่างประเทศที่เหมาะสม  

(WT) 
ความสามารถในการแข่งขันของ
ไทยลดลง การขาดความเข้าใจและ
ความส าคัญของ AEC การไม่รู้จัก
ประเทศเพื่อนบ้าน การมีปัญหา
การเมืองและการบริหาร ขณะที่
แนวโน้มรูปแบบการลงทุนในไทย
ขอ งต่ างป ระ เทศ เป ลี่ ย นจ าก
ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคบริการ 
ท าให้อุตสาหกรรมที่ ต้องพึ่ งพา
เงินทุ น จากต่ างประเทศได้ รับ
ผลกระทบ 

 
 

จุดแข็ง/จุดอ่อน 

โอกาส/ภาวะคุกคาม 



๑๑ 

๑.๕ นโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นท่ีมาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็น
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีเป็นท่ีต้องการของประเทศ 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ มุ่งเน้นให้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
วิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ และใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะหต์รวจสอบข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจ าปีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค รวมทั้งความต้องการของพื้นที่ 
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  ฉบับที่  ๘ เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับ
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ กรอบการด าเนินงานวิจัยจะเน้น
งานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ โดยมีการจัดล าดับความส าคัญและ
ความจ าเป็นของการวิจัยที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมี
จุดเน้นที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาวะความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่
คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต ในขณะที่งบประมาณการวิจัยจะกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งในภูมิภาค 
และมีกลไกกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค อันจะน าไปสู่การ
สร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาศูนย์กลางการวิจัยเฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากรการวิจัย
ร่วมกัน ซึ่งการด าเนินนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่  ๘ จะมีความเป็นเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

วิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ คือ “ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืน”  

พันธกิจการวิจัยของชาติ คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้
สูงข้ึน และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้ง
ให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิด
การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์
ซึ่งเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคมอาเซียน คือ ยุทธศาสตร์การ
วิจัยที่ ๒ การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าประสงค์การวิจัย คือ 
สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน โดยค านึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตรซึ่งครอบคลุมการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ป่าไม้และประมง รวมทั้งการพัฒนาและ
จัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและ
อุตสาหกรรมบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านพลังงาน  โลจิสติกส์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยค านึงถึงบทบาทการแข่งขันของประเทศภายใต้การเปลี่ย นแปลง ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้ง สัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อ
รองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยด าเนินการบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
มุ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ซึ่งมีกลยุทธ์การวิจัย ๘ กลยุทธ์ คาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อ
การวิจัย รวม ๑๕๒,๓๔๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๕) และในระดับภูมิภาคอาจมุ่งเน้นในประเด็นการวิจัย 
ยุทธศาสตร์การวิจัย และแผนงานวิจัยที่มีความจ าเป็นต้องการผลงานวิจัยในพื้นที่ด้วย 

นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนให้ความส าคัญกับการบูรณาการด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา



๑๒ 

ประเทศ โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๕๘ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๗ ควบคู่
กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเปน็หลกั เพื่อการน าไปใช้ให้เกิดผลทัง้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
ประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งค านึงถึงวิกฤตการณ์ที่เกิดข้ึน ความ
ต้องการผลงานวิจัยและความรู้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและน าไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาประเทศโดยเร็วเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 
๒. วิสัยทศันก์ารวิจัย  

การวิจัยเพื่อน าประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นประเทศผู้น าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างยั่งยืน 
 
๓. พันธกิจการวิจัย  
 ๓.๑ ส่งเสริมการวิจัยด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและ
การลงทุนในประชาคมอาเซียน 
 ๓.๒ ส่งเสริมงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 
 ๓.๓ ส่งเสริมงานวิจัยด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
 ๓.๔ ส่งเสริมงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๓.๕ ส่งเสริมงานวิจัยด้านการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ 
 ๓.๖ ส่งเสริมงานวิจัยด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความส าคัญของ
อาเซียน 
 ๓.๗ ส่งเสริมงานวิจัยด้านการเสริมสร้างความมั่นคง 
 ๓.๘ ส่งเสริมงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพของเมือง 
 
๔. ยุทธศาสตร์/กลยุทธก์ารวิจัย 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๑  การวิจัยด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ 
การค้าและการลงทุนในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๒ การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม   
ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๓ การวิจัยด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 

 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๔ การวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๕ การวิจัยด้านการพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๖ การวิจัยด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึ ง
ความส าคัญของอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๗ การวิจัยด้านการสร้างความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๘ การวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน 

 
๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์/กลยุทธก์ารวิจัย  
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๑  การวิจัยด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ 
การค้าและการลงทุนในประชาคมอาเซียน 



๑๓ 

เป้าประสงค์ : สร้างงานวิจัยที่ใช้ด าเนินการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ การอ านวยความ
สะดวก การตลาด การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต  

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๒ การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม   
เป้าประสงค์ : สร้างงานวิจัยที่เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคม มีสภาพแวดล้อมความ

เป็นอยู่ที่มั่นคงปลอดภัย  
ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๓ การวิจัยด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ 
เป้าประสงค์ : สร้างงานวิจัยใช้ด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเช่ือมโยงและมีขีด

ความสามารถในการรองรับและมีกฎระเบียบที่อ านวยความสะดวกทั้งการค้าและการลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๔ การวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าประสงค์ : สร้างงานวิจัยใช้ด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีมาตรฐานการศึกษา ทักษะ
ฝีมือแรงงาน และภาษา ให้ทัดเทียมกับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๕ การวิจัยด้านการพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ 

เป้าประสงค์ : สร้างงานวิจัยใช้ด าเนินการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบเพื่ออ านวยความสะดวก
ด้านการค้า การลงทุน รวมทั้งสามารถปกป้องผลประโยชน์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๖ การวิจัยด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึง
ความส าคัญของอาเซียน 

เป้าประสงค์ : สร้างงานวิจัยใช้ด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความส าคัญ
ของอาเซียน ให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าใจและตระหนักถึงการเป็น
ประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๗ การวิจัยด้านการสร้างความมั่นคง 
 เป้าประสงค์ : สร้างงานวิจัยที่ใช้ด าเนินการสร้างความร่วมมอื สร้างพันธมิตร การบรหิารจัดการ
พื้นที่ชายแดนทั้งทางบก ทางทะเล รวมถึงการสร้างปจัจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๘ การวิจัยด้านการเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจาก
อาเซียน 
 เป้าประสงค์ : สร้างงานวิจัยใช้ด าเนินการเพิ่มศักยภาพของเมืองใหเ้กิดการเช่ือมโยงโอกาสจาก
อาเซียน โดยมีศักยภาพทีจ่ะเช่ือมโยงกับสมาชิกอาเซียน ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การทอ่งเที่ยว การลงทุนและ
การค้าชายแดน 
 
๖. ผลผลติและผลลพัธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

๖.๑  ผลผลิต   
 ๑) เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน

ภาคองค์กรส่วนท้องถ่ิน ภาคราชการ ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาคธุรกิจ 
 ๒) เชิงคุณภาพ คือ สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในภาคองค์กรส่วนท้องถ่ิน ภาคราชการ ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาคธุรกิจ 
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 มีองค์ความรู้ด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาคองค์กรส่วนท้องถ่ิน 

ภาคราชการ ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้น 



๑๔ 

๖.๓  ตัวชี้วัด 
 ภาคองค์กรส่วนท้องถ่ิน ภาคราชการ ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาคธุรกิจ น าผลการ

ศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้กับส่วนตัวและส่วนรวม 
๖.๔  เป้าหมาย 
 ภาคองค์กรส่วนท้องถิ่น ภาคราชการ ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาคธุรกิจ  มี

ชีวิตที่ดี จากการใช้ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

๗. หน่วยงานหลกัและเครอืข่ายที่ส าคญัที่เกี่ยวข้อง 
๗.๑  หน่วยงานหลัก 
 ๑) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 ๒) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
 ๓) ส านักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 ๔) ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
 ๕) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ๖) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ๗) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๗.๒  หน่วยงานเครือข่ายท่ีส าคัญ 
 มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน และ ทั่วประเทศ 

 
๘. แผนงานวิจัยและกรอบเวลา 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๑  การวิจัยด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า 
บริการ การค้าและการลงทุนในประชาคมอาเซียน ช่วง ๑ ปีแรก 

กลยุทธ์ท่ี ๑ การวิจัยเพ่ือส่งเสริมการลงทุนของประเทศในต่างประเทศ  
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการลงทุนของประเทศ

สมาชิกอาเซียนให้แก่นักลงทุนชาวไทย 
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการก าหนดสิทธิประโยชน์/มาตรการการเงินการ

คลังที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนต่างประเทศ เช่น จัดต้ังกองทุนเพื่อให้เอกชนกู้ยืม
หรือค้ าประกันการลงทุน 

แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการสนับสนุนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายการลงทุนไป
ประเทศอาเซียนซึ่งมีความพร้อมทางด้านแรงงานและวัตถุดิบ อาทิ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ธุรกิจโรงแรม 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา 

แผนงานวิจัย ๕ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนจัดต้ังศูนย์
กระจายสินค้า และส านักงานผู้แทนการค้าในอาเซียน 

แผนงานวิจัย ๖ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท า Contract Farming เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต 

แผนงานวิจัย ๗ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
ในต่างประเทศของไทย 



๑๕ 

กลยุทธ์ท่ี ๒ การวิจัยเพ่ือศึกษาหาแนวทางการอ านวยความสะดวกทางการค้า และการลงทุน 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการช าระเงินเพื่อให้มีความ

เช่ือมโยงระหว่างกันและเช่ือมโยงตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Linkage) เพื่อให้ประเทศไทย
เป็นจุดเช่ือมโยงการลงทุนระดับภูมิภาค 

แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม
ธุรกิจตลาดทุนไทยและสถาบันการเงิน พัฒนากลไกรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ เช่น เครื่องมือบริหาร
ความเสี่ยง ตลอดจนพัฒนาระบบติดตามข้อมูลและระบบเตือนภัยด้านเงินทุนเคลื่อนย้าย และจัดท ามาตรการ
รองรับความผันผวน 

กลยุทธ์ท่ี ๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวของ

ไทย เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวในอาเซียน 
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่ือมโยงประเทศเพื่อน

บ้าน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการอ านวยความสะดวกให้คนต่างชาติในการเข้า

มาใช้บริการในธุรกิจบริการที่มีศักยภาพของไทย (MICE บริการการสุขภาพ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษา 
นานาชาติ) เช่น การออกวีซ่า 

แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งตลาดคาร์บอนของกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Carbon Market) 

กลยุทธ์ท่ี ๔ การวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 

และบริการ โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ด้านพันธ์ุข้าว สับปะรด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางผลิตภัณฑ์ยาง ปศุ
สัตว์ และสิ่งทอ 

แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต
สินค้าเกษตร โดยการพัฒนา/ปรับปรุงพันธ์ุพืช (ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา) และพันธ์ุสัตว์ (โค สุกร) การ
พัฒนาชลประทานเพื่อการเกษตร 

แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล
เกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิต เช่น การบริหารจัดการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นและ
การบรรจุหีบห่อ เป็นต้น 

แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพื่อ ศึกษาแนวทางการจัดตั้ง เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการวิจยัร่วมกัน ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกในการแลกเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายนักวิจัยทั้งของภาครัฐและเอกชน 

แผนงานวิจัย ๕ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลไกการบ่มเพาะธุรกิจ
เทคโนโลยี เพื่อท าให้ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนสามารถพึ่งพาตนเองในด้านเทคโนโลยีได้อย่าง
ยั่งยืน 

กลยุทธ์ท่ี ๕ การวิจัยเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและบริการ 
แผนงานวิจัย ๑ ก าร ศึ กษ าความ เป็ น ไป ได้ ใน ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ท ดส อบ ม าตรฐ าน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการจัดต้ังองค์การส่งเสริมการค้าและการลงทุนในต่างประเทศของไทย 
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการใช้

ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สินค้าเกษตรและอาหารที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ 



๑๖ 

แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการเร่งขยายการจัดท า MRA ด้านการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านการตรวจสอบ และสร้างความเช่ือมั่นในการเข้าสู่ตลาด
อาเซียนของสินค้า เช่น สาขายานยนต์และช้ินส่วน อาหารแช่แข็ง และเนื้อสัตว์แปรรูป เป็นต้น 

แผนงานวิจัย ๔  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
อนุญาตจัดต้ังธนาคารพาณิชย์อาเซียน (Qualified ASEAN Bank - QAB) 

แผนงานวิจัย ๕ การพัฒนามาตรฐาน ICT ที่จ าเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Transaction Standards) เพื่อรองรับการเปิดเสรี 

กลยุทธ์ท่ี ๖  การวิจัยด้านการตลาด 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นสินค้าที่รู้จักมากข้ึนและสร้าง

ค่านิยมของสินค้าไทยในตลาดอาเซียน เช่น ผลไม้ไทย อาหารไทย อาหารฮาลาล สินค้า OTOP เครื่องใช้
ส านักงาน เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๒ การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม ช่วงปี

ท่ี ๑-๒   
กลยุทธ์ท่ี ๑ การคุ้มครองและระบบสวัสดิการทางสังคม 

แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพและ
กระจายการให้บริการให้ทั่วถึง 

แผนงานวิจัย ๒ ส่งเสริมการคุ้มครองทางสงัคม อาทิ การจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเตือนภัยทางสังคม 
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้มี

การก าหนดมาตรฐานร่วมกันในการควบคุมและก ากับดูแลการผลิต การเก็บรักษา การขนส่งอาหาร ยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพตลอดทั้งกระบวนการ และมีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคที่เป็นเครือข่ายกัน 

แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานไทยที่ไปท างาน
ในต่างประเทศ 

แผนงานวิจัย ๕ การวิจัยเพื่ อ ศึกษาแนวทางการพัฒ นาการคุ้มครองสิท ธิ ปกป้อ ง
ผลประโยชน์ และส่งเสริมโอกาสความเท่าเทียมของเด็ก สตรี และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลยุทธ์ท่ี ๒ การวิจัยด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนข้อริเริ่มตามกรอบความร่วมมือ

อาเซียน ในการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชาวอาเซียนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์/มาตรฐานเพื่อจัดการกับ
ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในเรื่องสุขอนามัย สุขาภิบาล และผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการและความร่วมมือเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ชุ่มน้ า การจัดการทะเลและชายฝั่งอย่าง
ยั่งยืน และการจัดการปัญหามลพิษข้ามชาติ อาทิ มลพิษหมอกควันข้ามแดน มลพิษจากของเสียที่มีพิษข้ามแดน 

แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกรายสาขาให้ทันสมัยและมีมาตรฐาน 

แผนงานวิจัย ๕ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลการซื้อขายคาร์บอนเครดิต
ในตลาดภาคบังคับและคาร์บอนออฟเซตในตลาดภาคสมัครใจ 

 



๑๗ 

 
กลยุทธ์ท่ี ๓ การวิจัยด้านด้านความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของ ASEAN เช่น ระบบการรักษาพยาบาล การเบิกจ่าย และการส่งต่อ 
เป็นต้น 

แผนงานวิจัย ๒  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า อาทิ การพัฒนาระบบ “e-
Health” การวางระบบ “One Stop Service” ในการคัดกรองและควบคุมโรค และจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคระหว่างประเทศ 

แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการความร่วมมือในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัว 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๓ การวิจัยด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ ช่วงปีท่ี ๑-๒ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ การวิจัยด้านคมนาคมขนส่ง 

แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยด้านพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อ
เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยด้านพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งภายในประเทศ เพื่อเช่ือมโยง
เส้นทางการขนส่งสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตถึงจุดจ าหน่าย เช่น การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ จ านวน 6 เส้นทาง 
เป็นต้น 

แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่ง
สินค้าและเดินทาง 

แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเส้นทางการขนส่งและท่าเรือที่มีความ
เหมาะสมในการขนส่งสินค้าสู่ตลาดที่มีศักยภาพ เช่น ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือระนอง 
(เช่ือมโยงทวาย) 

กลยุทธ์ท่ี ๒ การวิจัยด้านพลังงาน 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้าน

พลังงานในภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางพลังงานในอาเซียน เช่น การเช่ือมโยงท่อก๊าซธรรมชาติอาเซียน การ
เช่ือมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน และความตกลงอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงทางปิโตรเลียม 

แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือเพื่อแสวงหาแหล่ง
พลังงานในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานในประเทศ เช่น การเช่ือมโยงท่อก๊าซ
ธรรมชาติ (แหล่งก๊าซนาทูน่าตะวันออกในอินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา และพม่า) การซื้อขายไฟฟ้าพลังน้ า 
(ลาว) เป็นต้น 

แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 
เช่น พลังงานชีวภาพ (อาเซียนเป็นแหล่งปลูกพืชพลังงานที่ส าคัญคือ อ้อย และมันส าปะหลัง) และพลังงาน
แสงอาทิตย์ (อยู่ในเขตศูนย์สูตร) 
 กลยุทธ์ท่ี ๓ การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเช่ือมโยงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการให้บริการให้ครอบคลุมทั่วทุก
ชุมชน 



๑๘ 

แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา ICT เพื่อสนับสนุนการเข้าถึง ICT 
ของผู้พิการและผู้สูงอายุ 

แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการเร่งรัดด าเนินการตามแผนแม่บท ASEAN 
ICT Master Plan 2015 

 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๔ การวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ช่วงปีท่ี ๑-๒ 

 กลยุทธ์ท่ี ๑ การวิจัยด้านการศึกษา 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการปรับเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนระดับอุดมศึกษา

ให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอาเซยีน เพื่อการโอนหน่วยกิจระหว่างกนัของนักศึกษาประเทศสมาชิกอาเซียน 
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่อง

อาเซียนให้เหมาะสมกับระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งความรู้
เกี่ยวกับอาเซียน อัตลักษณ์ ภาษา และวัฒนธรรม 

แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานอาเซียนควบคู่กับ
การพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อรองรับการถ่ายโอนหน่วยการเรียนระหว่างสมาชิกอาเซียน 

แผนงานวิจัย ๔  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดทักษะในการอ่าน เขียน และสื่อสารได้ดี 

แผนงานวิจัย ๕ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยเน้นความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีทักษะ ความรู้วิชาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการกับภาคการผลิตและบริการ 

แผนงานวิจัย ๖ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา/สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ICT เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ท่ี ๒ การวิจัยด้านแรงงานและผู้ประกอบการ 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการจัดท าแผนผลิตและพัฒนาก าลังคน เพื่ อ

พิจารณาความต้องการ ทั้งในภาพรวมและรายสาขา 
แผนงานวิจัย ๒  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการจัดท าหลักเกณฑ์และมาตรฐานแรงงานฝีมือ

ในสาขาที่มีแนวโน้มจะเปิดเสรี 
แผนงานวิจัย ๓  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการเรง่พัฒนาทักษะและยกระดับฝีมือแรงงานใน

ระดับต่างๆ 
แผนงานวิจัย ๔  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการเร่งจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานและคุณวุฒิ

วิชาชีพ รวมทั้งก าหนดอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานและคุณวุฒิวิชาชีพ 
แผนงานวิจัย ๕  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ SMEs ทั้งด้าน

การบริหารจัดการ การจัดท าบัญชี ภาษาอังกฤษ/ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ICT และการปกป้องทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

แผนงานวิจัย ๖  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบคุลากรด้านขนส่งและโลจิสติกส์ เช่น 
การฝึกอบรมพนักงานขับรถภายใต้ข้อตกลง GMS-CBTA พัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งทางราง ทางน้ า และ
ทางอากาศ 

แผนงานวิจัย ๗  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพิจารณาก าหนดโควต้าการน าเข้าจ านวน
แรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือและกึ่งฝีมือเท่าที่จ าเป็น เพื่อรองรับเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี 



๑๙ 

แผนงานวิจัย ๘  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการเร่งปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงานข้าม
ชาติให้เป็นระบบ ทั้งการจัดระเบียบข้ามชาติไร้ฝีมือ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของแรงงานข้ามชาติให้มี
ประสิทธิภาพและน าไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แผนงานวิจัย ๙  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการปรับปรุงการด าเนิน
กิจการโดยน าเข้าเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงานไร้ฝีมือ 

แผนงานวิจัย ๑๐  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแรงงานทักษะสูง เช่น ขนส่งทาง
อากาศ/พาณิชย์นาวี รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ขยายธุรกิจ/บริการไปตลาดอาเซียน 

แผนงานวิจัย ๑๑  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจข้าม
พรมแดนและธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น การส่งเสริม SMEs การเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงินให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อย 

แผนงานวิจัย ๑๒  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการเผยแพร่ความรู้เรื่องภาษีศุลกากร กฎถ่ิน
ก าเนิดสินค้า มาตรฐานสินค้าน าเข้าของประเทศสมาชิกอาเซียน 

แผนงานวิจัย ๑๓  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพส าหรับ
สตรี เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส และการเข้าถึงแหล่งเงินทนุเพื่อการลงทุน การฝึกอบรม และการตลาด รวมทั้ง
การสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชน อาทิ จัดต้ังสมาคม SMEs สตรีไทย จัดต้ังศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสตรี 

กลยุทธ์ท่ี ๓ การวิจัยด้านเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
แผนงานวิจัย ๑  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่เจ้าหน้าที่ของ

รัฐในช่วงเย็น/วันหยุด รวมทั้งภาษาเพื่อนบ้านที่ส าคัญให้เป็นภาษาที่สาม ก าหนดต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ใน
จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 

แผนงานวิจัย ๒  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการท างานด้าน
อาเซียนระหว่างหน่วยงานรัฐ 

แผนงานวิจัย ๓  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้มีองค์ความรู้ใน
การบริหารจัดการ มีความเป็นมืออาชีพเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการท างานกับภาคเอกชนและประเทศสมาชิก
อาเซียน (เช่น พลเรือน ทหาร ต ารวจ) 

 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๕ การวิจัยด้านการพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ ช่วงปีท่ี ๒-๓ 

 กลยุทธ์ท่ี ๑ การวิจัยด้านการพัฒนาปรับปรุงและด าเนินการตามพันธกรณี 
แผนงานวิจัย ๑  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานและ

การตรวจสอบสินค้าเกษตรให้สอดรับกับพันธกิจอาเซียน 
แผนงานวิจัย ๒  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนภาค

การเกษตร เช่น พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
แผนงานวิจัย ๓  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินการตามกรอบความตกลงทัง้ ๓ กรอบ

ว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน/ข้ามแดน/การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
แผนงานวิจัย ๔  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการผลักดันร่างกฎหมายเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (CBTA) 
แผนงานวิจัย ๕  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการเร่งจัดท าอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศ

กัมพูชา และเร่งรัดการบังคับใช้อนุสัญญากับประเทศฟิลิปปินส์และบรูไน 
แผนงานวิจัย ๖  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการจัดท ากฎหมายรองรับการออกใบรับรอง

คุณสมบัติวิชาชีพท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือด้านท่องเที่ยว 



๒๐ 

แผนงานวิจัย ๗  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองเด็ก เยาวชน คน
พิการ และสตรี อาทิ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพิ่มเติมมาตรการในการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์สิ่งอ านวยความสะดวกและสวัสดิการจากภาครัฐ และให้มีศูนย์บริการคนพิการ 

กลยุทธ์ท่ี ๒ การวิจัยด้านการอ านวยความสะดวกเพ่ือการค้าการลงทุน 
แผนงานวิจัย ๑  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน 
แผนงานวิจัย ๒  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการขนส่ง  

และโลจิสติกส์ ปรับปรุงมาตราที่เป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติ อาทิ การถือหุ้นของคน
ต่างชาติมากกว่าร้อยละ ๔๙ ได้แก่ พ.ร.บ. การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ร.บ.การส่งเสริมพาณิชยนาวี      
พ.ศ. ๒๕๒๑ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘)/พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ร.บ.การเดินอากาศ (ฉบับ
ที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑/ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ 

แผนงานวิจัย ๓  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากลไกและกระบวนการระงับข้อพิพาท
ทางการค้า (อนุญาโตตุลาการ) ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

แผนงานวิจัย ๔  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการเสนอกฎหมายรับรองเรื่องการด าเนินการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

กลยุทธ์ท่ี ๓ การวิจัยด้านการปกป้องผลประโยชน์และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการปรบัปรุง พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 

๒๕๔๒ ปัจจุบันรัฐวิสาหกิจมีการด าเนินธุรกิจแข่งขันกับเอกชนมากข้ึน แต่รัฐวิสาหกิจได้รับการยกเว้นไม่อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของกฎหมาย 

แผนงานวิจัย ๒  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยก าหนดประเภทธุรกิจที่ให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนให้ชัดเจน และปรับปรุงนิยาม “คนต่างด้าว” 

แผนงานวิจัย ๓  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา พ.ร.บ. มาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองสินค้าหีบห่อ 

แผนงานวิจัย ๔  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการจัดท ากฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่มีความ
ชัดเจนในการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการประกอบกิจการอย่างมีนัยส าคัญ (Substantive Business 
Operation : SBO) ของภาคีนอกอาเซียน ในการใช้ประโยชน์จากความตกลงด้านการลงทุน (AFAS) 

แผนงานวิจัย ๕  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางของกฎหมายด้านอาหารปลอดภัย (Product 
Safety) เพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันและมาตรการควบคุมการจ าหน่ายสินค้าอันตราย (สนับสนุนการพัฒนา
มาตรฐานสินค้า) 

แผนงานวิจัย ๖  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการก าหนดมาตรการครอบครองยาเสพติด
ภายใต้การควบคุม และยกระดับความร่วมมือในการบังคับใช้ (ป้องกันการค้ายาเสพติดข้ามชาติ) 

แผนงานวิจัย ๗  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการออกมาตรการครอบครองยาเสพติดภายใต้
การควบคุม และยกระดับความร่วมมือในการบังคับใช้ (ป้องกันการค้ายาเสพติดข้ามชาติ) 

แผนงานวิจัย ๘  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการออกมาตรการทางกฎหมายและพัฒนากลไก
การด าเนินงานเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาด้ังเดิมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ (สนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตร และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา) 

แผนงานวิจัย ๙  การศึกษาทบทวนและปรับโครงสร้างภาษีน าเข้าวัตถุดิบ ลดความยุ่งยาก
และซ้ าซ้อนของข้ันตอนศุลกากร เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ 
(เหล็กต้นน้ า อัญมณีและเครื่องประดับ สิ่งทอ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ แม่พิมพ์) (อ านวยความสะดวกใน
การเปิดเสรีการค้าสินค้า) 



๒๑ 

แผนงานวิจัย ๑๐ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอปุสรรคต่อการด าเนิน
ธุรกิจ 

แผนงานวิจัย ๑๑ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการลดข้ันตอนการยื่นขอใบอนุญาตท างาน 
โดยยกเลิกการรายงานตัวของผู้ถือใบอนุญาตท างานช่ัวคราวที่ต้องรายงานตัวทุก ๙๐ วันต่อกระทรวงแรงงาน 

แผนงานวิจัย ๑๒  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนากลไกและกระบวนการออกกฎหมาย
และเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 

แผนงานวิจัย ๑๓  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการปรับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 
๒๕๒๐ ให้ครอบคลุมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ 

แผนงานวิจัย ๑๔  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงแนวปฏิบัติกระทรวงพาณิชย์ให้
สามารถประชุมกรรมการโดยใช้ VDO หรือ Teleconference ได้ และการส่งเอกสารถึงผู้ถือหุ้น การลง
ประกาศ และการยื่นแจ้งการจ่ายเงินปันผลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๖ การวิจัยด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึง
ความส าคัญของอาเซียน ช่วงปีท่ี ๒-๓ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ การวิจัยด้านประชาชนท่ัวไป 
แผนงานวิจัย ๑  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียนให้กับเด็ก

และเยาวชนผ่านทางกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการอาเซียนสัญจรและค่ายเยาวชนอาเซียน 
แผนงานวิจัย ๒  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการจัดท าช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ผ่านสื่อทุกประเภท อาทิ จัดต้ังโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ และเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ 
แผนงานวิจัย ๓  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการฝึกอบรม สัมมนา การประชุม 

และโครงการแลกเปลี่ยนผู้สื่อข่าว ผู้ผลิตรายการข่าวอาเซียน และสื่อมวลชน 
แผนงานวิจัย ๔  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ จัดสัปดาห์อาเซียน 
แผนงานวิจัย ๕  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการจัดต้ังศูนย์บริการข้อมูลและให้ค าปรกึษาด้าน

อาเซียนที่มีหลายภาษา (Call Center) 
กลยุทธ์ท่ี ๒ การวิจัยด้านผู้ประกอบการ 

แผนงานวิจัย ๑  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ท่ี ๓ การวิจัยด้านภาครัฐ 
แผนงานวิจัย ๑  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการสร้างความรู้ความเข้าใจใน

กฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร ทั้งของไทยและอาเซียน 
แผนงานวิจัย ๒  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเข้าใจและยอมรับในระบอบ

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครองของประเทศในประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๗ การวิจัยด้านการสร้างความมั่นคง ช่วงปีท่ี ๓-๔ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ การวิจัยด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ 

แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านความ
มั่นคงอย่างต่อเนื่อง 



๒๒ 

แผนงานวิจัย ๒  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคง
ระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน อาทิ งานนิติวิทยาศาสตร์ การปราบปรามยาเสพติด การค้ามนุษย์ การ
ปราบปรามการฟอกเงิน และโรคอุบัติใหม่ 

แผนงานวิจัย ๓  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการ
เตรียมความพร้อมการเมืองและความมั่นคง อาทิ ความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของ
อาเซียน ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 

แผนงานวิจัย ๔  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความร่วมมือทหาร-พล
เรือน และการฝึกซ้อมการบริหารจัดการภัยพิบัติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน 

แผนงานวิจัย ๕  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน
ตามสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ท่ี ๒ การวิจัยด้านการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายแดนท้ังทางบกและทางทะเล 
แผนงานวิจัย ๑  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าตรวจชายแดนทั้งทางบกและ

ทางทะเล 
แผนงานวิจัย ๒  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางบูรณาการการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

พื้นที่ชายแดน เพื่อให้การบริการจัดการพื้นที่ชายแดนด้านการป้องกันทางทหารและความมั่นคงอาเซียน มี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ท่ี ๓ การวิจัยด้านธรรมาภิบาล 
แผนงานวิจัย ๑  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน 
แผนงานวิจัย ๒  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนของ

ไทยและอาเซียนให้ทัดเทียมสากล 
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านคอรัปช่ัน 

กลยุทธ์ท่ี ๔ การวิจัยด้านการสนับสนุน 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ

อาเซียน 
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านความ

มั่นคง อาทิ การละเมิดสิทธิมนุษยชน อาชญากรรมข้ามชาติ 
    

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๘ การวิจัยด้านการเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจาก
อาเซียน ช่วงปีท่ี ๓-๔ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ การวิจัยด้านเมืองหลวง 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองและสิ่งทางแวดล้อมทาง

กายภาพ เพื่อท าให้กรุงเทพฯ สะอาด มีพื้นที่สีเขียว มีความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน รวมทั้งค านึงสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ 

แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
โดยเฉพาะโครงข่ายขนส่งมวลชนที่สะดวก ทันสมัย พัฒนา ICT ให้ทันสมัยเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart City 

แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสถานที่โดยออกแบบและสร้างข้ึนใหม่
หรือฟื้นฟูสถานที่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของประเทศไทย 
(Landmark) ในการเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสนใจและเป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างแพร่หลาย 

แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงดู ดคนที่มีความรู้
ความสามารถ (Skilled people) ให้เข้ามาอยู่อาศัยเพื่อการประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจ และด าเนินกิจกรรมต่างๆ 



๒๓ 

กลยุทธ์ท่ี ๒ การวิจัยด้านเมืองอุตสาหกรรม 
แผนงานวิจัย ๑  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ

สะดวกเพื่อให้เป็นพื้นที่รองรับการย้ายฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม ( Industrial Relocation)ของจังหวัด
นครราชสีมา ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

แผนงานวิจัย ๒  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา(๑) การเช่ือมโยงภาคการผลิตและ
การไหลเวียนของวัตถุดิบและสินค้าของไทย-มาเลเซีย (๒) การพัฒนาเป็น Distribution Center หรือศูนย์
บรรจุหีบห่อ (Repacking) ทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอาหารทะเลแปรรูป และ (๓) การเร่ง
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ CIQ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการตรวจคน สินค้า พาหนะอย่างเป็นระบบ 
ภายในจังหวัดสงขลา 

แผนงานวิจัย ๓  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา (๑) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อ
รองรับการลงทุนจากจนีตอนใต้ (๒) การจัดต้ังศูนย์บริหารการขนส่งหลายรูปแบบ (๓) การจัดต้ังเป็นเขตปลอด
อากร (Customs Free Zone) และ (๔) การพัฒนาระบบ CIQ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสินค้า
ภายในจังหวัดเชียงราย 

แผนงานวิจัย ๔  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูป ภายในจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม 

แผนงานวิจัย ๕  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิต
ยานยนต์และช้ินส่วน ภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

แผนงานวิจัย ๖  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ภายในจังหวัดขอนแก่น 

กลยุทธ์ท่ี ๓ การวิจัยด้านเมืองท่องเท่ียว 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่ อศึกษาแนวทางการพัฒ นาการยกระดับ คุณภาพ/เพิ่ ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรักษาเอกลักษณ์/ความโดดเด่นให้เป็นที่นิยมในตลาดโลก
อย่างต่อเนื่อง 

แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด (การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศ และเชิง
วัฒนธรรม) 

แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายธุรกิจ
การท่องเที่ยวเช่ือมโยงกบัอาเซียน พร้อมทั้งศึกษาลู่ทางและโอกาสทางการตลาดในการให้บริการข้ามแดนและ
การลงทุนในต่างประเทศ 

แผนงานวิจัย ๕ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดต้ังสถาบันพัฒนาบุคลากรการ
ท่องเที่ยวประจ าภูมิภาค เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในภูมิภาคและรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้าน 

กลยุทธ์ท่ี ๔ การวิจัยด้านเมืองการศึกษานานาชาติ 
แผนงานวิจัย ๑  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของสถาบันการศึกษา

ไทยให้มีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
แผนงานวิจัย ๒  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ไทยมีความโดดเด่น 

(อาทิ การจัดการโรงแรม การท าอาหารไทย นวดแผนไทยและสปา แพทย์แผนไทย เทคโนโลยีการเกษตร) 



๒๔ 

แผนงานวิจัย ๓  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์สอนภาษาไทยให้กับประชาชน
อาเซียนที่สนใจให้กระจายในทุกภาค 

แผนงานวิจัย ๔  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสยีงระดบั
โลกเข้ามาเปิดวิทยาเขตประจ าภูมิภาค (Regional Campus) ในไทย 

แผนงานวิจัย ๕  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการศึกษานานาชาติ เพื่อให้ดึงดูดผู้ที่สนใจจากทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค 

แผนงานวิจัย ๖  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเดิน
ทางเข้าประเทศเพื่อการศึกษานานาชาติ 

กลยุทธ์ท่ี ๕ การวิจัยด้านเมืองบริการสุขภาพ 
แผนงานวิจัย ๑  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาส่งเสริมการลงทุนธุรกิจบริการที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะถ่ินและมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น ธุรกิจสปา Long Stay การดูแลผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและอาหารเสริม ธุรกิจเสริมความงาม และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ เป็นต้น 

แผนงานวิจัย ๒  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการเรง่ผลิตบคุลากรทางการแพทย์ และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพ แพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีองค์ความรู้และปริมาณเพียงพอกับการ
ขยายตัวของธุรกิจ 

แผนงานวิจัย ๓  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยว 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเมืองท่องเที่ยว 

แผนงานวิจัย ๔ การวิจัย เพื่ อ ศึกษาแนวทางการประชาสัมพัน ธ์เพื่ อส่ งเสริมตลาด
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี ๖ การวิจัยด้านเมืองชายแดนเพ่ือการค้าและการลงทุน 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการ

เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน อาทิ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) Container Yard หรือ 
Inland Container Depot และพัฒนาระบบ Logistic ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อขนถ่ายสินค้าสู่ภาคอื่นและ
ประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการเร่งพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
โดยเฉพาะเช่ือมโยงชายแดนสะเดา (สงขลา) และเมืองหาดใหญ่ เพื่อเช่ือมการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-
มาเลเซีย และเช่ือมไปยังสิงคโปร์ 

แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจ
ชายแดน เพื่อใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงกับโครงการท่าเรือน้ าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย 

แผนงานวิจัย ๔  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินการจัดตั้งส านักงาน CIQ เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการตรวจสอบลักษณะเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ภายใต้หลักการ CBTA 
แผนงานวิจัย ๕  การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการเร่งพฒันาระบบ CIQ และบุคลากรประจ าด่านพรมแดนทีบ่้าน
พุน้ าร้อน 
 
๙. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธก์ารวิจัย 

๙.๑ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศประชาคม เศรษฐกิจ
อาเซียนเพื่อให้น าไปประยุกต์ได้ 

๙.๒ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง และความมั่นคงในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างยั่งยืน 



๒๕ 

๙.๓  การพัฒนานักวิจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และเป็นนักปฏิบัติโดยเรียนรู้และประเมินความร่วมมือกันไปในเวลาเดียวกัน  
 
๑๐. แนวทางการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธก์ารวิจัย 

เพื่อขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคม เศรษฐกิจ
อาเซียนที่ก าหนดข้ึนมีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
อย่างมีประสิทธิผล จึงมีแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑๐.๑ การจัดท าแผนปฏิบัติการ  
 ต้องมีการก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อก าหนดแนวทาง ข้ันตอน 

วิธีการ/กิจกรรม และเจ้าภาพผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการแปลงกลยุทธ์และแผนงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
น าส่งผลผลิตและผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการ
ก าหนดกลไกของการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะในกรณีที่มีสถานการณ์ใหมห่รือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์การ
วิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม รวมทั้งสามารถปฏิบัติและน าส่งผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ต้องเกี่ยวข้องกับองค์กร และบุคคลจ านวนมากอย่างต่อเนื่องตามกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ ดังนั้น 
เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผลจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญและ
จัดให้มีกลไกการสื่อสารและการประสานงานอย่างเป็นระบบ ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยจัดต้ังศูนย์ประสานงาน 
ในแต่ละภาคส่วนที่ชัดเจน และสนับสนุนให้มีการสื่อสารและประสานงานเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน 
(Sector Networking) และข้ามภาคส่วน (Inter-Sector Networking) ซึ่งอาจใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
ออนไลน์ที่พัฒนาเป็นระบบสงัคมออนไลน์ (Social Networking) ส าหรับการยกระดับความร่วมมือของนักวิจยั
ในสหวิทยาการ และอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การ
โต้ตอบ รวมถึงการติดต่อขอข้อมูลการวิจัยระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓  ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 ความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน งบประมาณ และ

ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจ านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มีการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะน าไป
พัฒนารูปแบบด้านการเป็นประเทศในประชาคมอาเซียนต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ตั้งแต่ข้ันตอนการเริ่มต้นการท าวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการ



๒๖ 

ร่วมวิจารณ์และเสนอแนะผลการวิจัย นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและ
ระดับสากล   
 
๑๑. แนวทางในการตดิตามและประเมินผล 
 การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์อย่างมปีระสิทธิผล จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่
ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้การบริหารจัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ การประเมินก่อนด าเนินการวิจัย (Ex-ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอ
การวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด าเนินการวิจัย (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปัญหา 
อุปสรรค ในการด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการได้อย่างถูกต้องหรือไม่ 
 ๑๑.๓ การประเมินผลหลังด าเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงาน
ด าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย  
 
 



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนพืน้ที่สูง 

 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพื้นที่สูงไดก้ าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า “สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อ
ช้ีน าและขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและประชากรบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ รวมทั้ งอนุรักษ์ ฟื้นฟู  ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ และทุนของชุมชนได้อย่างยั่งยืน” โดยมีพันธกิจการวิจัย ๔ ประการ ประกอบด้วย ๑) 
ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยที่มุ่งสู่การพัฒนาประชากรบนพื้นที่สูงให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีการวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน ๒) สร้างการมีส่วนร่วม
ของประชากรในพื้นที่ในการวิจัย เพื่อประโยชน์การถ่ายทอดเทคโนโลยีสูชุ่มชนในการลดรายจา่ยและเพิ่มรายได้
ครัวเรือน รวมทั้งสร้างจิตส านึกในการทดสอบวิจัยด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อการรักษ์ถ่ิน  รักษ์วัฒนธรรม 
และหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ ๓) มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของประชากรบนพื้นที่สูงและพื้นที่ลุ่ม
น้ า ที่มีปัญหารุนแรงด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้อม เพื่อใช้เป็น
พื้นที่ต้นแบบของการพัฒนา ๔) มุ่งเน้นการวิจัยประยุกต์ทีด่ าเนินการวิจัยเพื่อแก้ไขปญัหาในพื้นทีจ่ริง ด้วยวิธีการ
ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขภูมิสังคม สภาพพื้นที่วิกฤติ การแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และการแข่งขันใน
เศรษฐกิจโลก 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ประชากรบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจฐานความรู้  ๒) การ
วิจัยที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชากรบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมที่ดี และร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และ ๓) การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบบูรณาการในเชิงลุ่มน้ า 

เป้าประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) ประชากรบนพื้นที่สูงมีความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีสังคมที่เข้มแข็ง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ๒) ประชากรบนพื้นที่สูง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
รัฐในพื้นที่ ผู้น าชุมชน หัวหน้าครอบครัว และเยาวชนมีส่วนร่วมส าคัญในการด าเนินการวิจัยและเป็นผูน้ าในการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ รวมทั้งเทคโนโลยีเพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมบนพื้นที่สูงดีข้ึน และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และ ๓) มีพื้นที่สูงต้นแบบที่ใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยในการแก้ไขปัญหาของประชากร ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

ทั้งนี้ มีปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น ประกอบด้วย ๑) รัฐบาลให้
ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่สูงอย่างจริงจัง จัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม ๒) หน่วยงานบริหารงานวิจัยมีการบริหารงบประมาณเพื่อการวิจัยพื้นที่สูงอย่างมีเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ ๓) หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือบูรณาการการด าเนินการวิจัยภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยเดียวกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง และ ๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่สูง มีการประสานความร่วมมือน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่สูง
อย่างจริงจัง 
 
 
 
 



๒ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนพืน้ที่สูง 
 

๑. หลักกำรและเหตผุล 
๑.๑ ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนพ้ืนท่ีสูง 
 พื้นที่สูงเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าต่างๆ หรือที่เรียกในปัจจุบันว่าชาวไทยภูเขาหรือ

ประชากรบนพื้นที่สูง โดยสภาพพื้นที่สูงมีความสูงกว่าระดับน้ าทะเล ๕๐๐ เมตรข้ึนไป มีความลาดชันเฉลี่ย
มากกว่าร้อยละ ๓๕ พื้นที่สูงในประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ ๖๗.๒๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๓ ของพื้นที่ ๒๐ 
จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ล าพูน แพร่ น่าน ล าปาง ตากเพชรบูรณ์  
พิษณุโลก เลย สุโขทัย ก าแพงเพชร กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี 
ทั้งนี้ พื้นที่สูงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ าล าธาร หมู่บ้านบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ ๘๘ มีการ
คมนาคมยากล าบาก ท าให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปด าเนินงานได้ไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ พื้นที่สูงยังคงมีปัญหาการ
ท าไร่เลื่อนลอย และการบุกรุกท าลายป่าอย่างต่อเนื่อง 

 ปัญหาพื้นที่สูงมีความหลากหลายและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนและชุมชน มีความ
สลับซับซ้อน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนและ
ด าเนินการอย่างบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาร่วมกัน นอกจากนี้ พื้นที่สูงเป็นแหล่งก าเนิดของพืช
พรรณธรรมชาติที่หลากหลาย มีแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญ มีภูมิทัศน์และทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม ถือ
เป็นทุนทางธรรมชาติที่สามารถน ามาใช้เป็นช่องทางการพัฒนาที่น าไปสู่การสร้างคุณค่าได้มากมาย  แต่
ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงมีความเปราะบางและเสื่อมโทรมได้ง่าย รวมทั้งพื้นที่สูงยังมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ชุมชนมีหลากหลายเผ่าพันธ์ุ มีความเช่ือและวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน และมีภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินที่จัดเป็นทุนทางสังคมที่มีมูลค่า แต่ประชากรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่ยังมีการศึกษาน้อยท าให้
กระบวนการพัฒนาเป็นไปด้วยความยากล าบาก  ประกอบกับมีการเพิ่มของประชากรในอัตราสูงและมีการ
อพยพเข้ามาเพิ่มจากพื้นที่ภายนอกประเทศอีกด้วย ท าให้เกิดปัญหาการบุกรุกป่าและการแย่งชิงทรัพยากร
รุนแรงข้ึนเป็นล าดับ 

 ในช่วงที่ผ่านมาการด าเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงที่ประสบผลส าเร็จเป็นรูปธรรมมากที่สุด  คือ 
การด าเนินงานของโครงการหลวง โดยสามารถส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนฝิ่น การพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวเขา และการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม โดยโครงการหลวงเป็นแหล่งรวมของทุนที่เป็นองค์ความรู้
ของการพัฒนาพื้นที่สูงที่ส าคัญของประเทศ   

 จากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ผา่นมาและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
ได้ก่อให้เกิดโอกาสที่สนับสนุนให้การพัฒนาพื้นที่สูงประสบความส าเร็จ ดังนี ้ 

 ๑) การที่ประชาชนและรัฐให้ความส าคัญกับนโยบายที่จะส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้จาก
โครงการหลวงและโครงการตามแนวพระราชด าริต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

 ๒) มีกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถ่ินที่ได้รับความนิยมเพิ่มข้ึน
เป็นอันมาก ซึ่งเป็นโอกาสส าคัญในการได้รับความร่วมมือจากชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งฟื้นฟูเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน  

 ๓) มีกระแสความนิยมในการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยและอาหารสุขภาพเพิ่มข้ึนทั้งใน
และต่างประเทศ ท าให้เปิดโอกาสในการขยายตลาดสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารปลอดภัย และอาหารสุขภาพที่
ผลิตจากความหลากหลายของพืชพรรณบนพื้นที่สูงได้อีกมาก  



๓ 

 ๔) ความส าเร็จในการปลูกพืชทดแทนฝิ่นเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศที่มีสภาพพื้นที่
ภูเขาและมีปัญหาการปลูกพืชเสพติดเช่นเดียวกัน  ท าให้มีความสนใจจากหลายหน่วยงานและจากหลาย
ประเทศที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากบทเรียนแห่งความส าเร็จของโครงการหลวงในลักษณะการร่วมเป็นภาคี
ในการพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งการปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด ซึ่งจะเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะสามารถ
พัฒนาขีดความสามารถโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนานาชาติได้ 

อย่างไรก็ดี ยังมีข้อจ ากัดของการพัฒนาพื้นที่สูงที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องค านึงและให้
ความส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาอีกหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดนโยบายการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการก าหนดเขตที่ดิน ป่าไม้ และพื้นที่ท า
กินที่ยังไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของภูมิสงัคมของชุมชนบนพื้นที่สงูอย่างแท้จริง ท าให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งจากการปฏิบัติตามนโยบายและข้อกฎหมายดังกล่าว นอกจากนั้นการพัฒนาพื้นที่สูงยังต้อง
ค านึงถึงความละเอียดอ่อนของปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน ควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลของ
การพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปพรอ้มๆ กัน ปัจจุบันมี
ผลผลิตพืชเขตหนาวที่น าเข้าเพิ่มขึ้นตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการตลาดของผลิตผลของ
เกษตรกรบนพื้นที่สูง ท าให้รายได้ลดลง และอาจก่อให้เกิดการหวนกลับไปสู่การลักลอบปลูกพืชเสพติดเช่นเดิม 
นอกจากนี้ระบบฐานข้อมูลบนพืน้ที่สงูที่มอียู่ในปัจจุบนัยังไม่ครอบคลุม และไม่เช่ือมโยงซึ่งกันและกัน ท าให้การ
วางแผนและการก าหนดมาตรการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และขาดประสิทธิภาพ 

 พื้นที่สูงมีลักษณะเฉพาะ ทั้งด้านภูมิศาสตร์ พฤกษศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวัฒนธรรม แต่
เดิมมาโครงการหลวงได้เข้าไปท างานกว่า ๔๐ ปี โดยมีงานวิจัยเป็นกลไกที่ผลักดันให้ประสบความส าเร็จ และ
ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ตั้งข้ึนมาเพื่อดูแลและบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงโดยตรง ได้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) ซึ่งต้องมีการผนึกก าลังในการบูรณาการงานร่วมกันหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยจาก
การหารือร่วมของหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยได้เห็นชอบให้มีความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกันในการใช้
งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง โดยบูรณาการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างเป็นเอกภาพ ทั้งหน่วยงานวิจัย 
นักวิจัย และงบประมาณสนับสนุนการวิจยั เพื่อให้มีการด าเนินงานรว่มกัน และขับเคลื่อนไปอย่างมีทิศทาง โดย
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพื้นที่สูงที่จัดท าข้ึนจะเป็นการบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงอย่าง
ยัง่ยืนร่วมกัน จะได้ครอบคลุมปัญหาและการพัฒนารอบด้านอย่างครบถ้วน 

๑.๒ วิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นกำรพัฒนำ
ด้ำนพ้ืนท่ีสูง 

ประชากรบนพื้นที่สูง ประกอบด้วย ชาวเขา ๑๕ เผ่า มีจ านวนประชากร ๙๖๔,๙๑๖ คน (จาก
รายงานส ารวจประชากรเชิงลึก ปี ๒๕๕๑) อาศัยกระจัดกระจายอยู่ในหมู่บ้านทั้งหมด ๓,๘๒๙ หมู่บ้าน ใน 
๒๐ จังหวัด โดยส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ในจังหวัดภาคเหนือ ๑๓ จังหวัด จ านวน ๘๕๑,๒๘๒ คน หรือร้อยละ 
๘๘.๒๒ ของประชากรชาวเขาทั้งประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีชาวเขามากที่สุด จ านวน ๒๔๔,๒๙๑ คน หรือ
ร้อยละ ๒๕.๓๑ รองลงมา คือ จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย มีจ านวน ๑๓๐,๐๖๕ คน และ ๑๓๐,๐๕๔ คน 
ตามล าดับ หรือร้อยละ ๑๓.๔๗ 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพื้นที่สูงมาอย่างต่อเนื่อง  โดยมี
ประเด็นที่สนใจและให้ความส าคัญแตกต่างกัน กล่าวคือ ในช่วงป ี๒๔๙๘-๒๕๑๒ รัฐบาลให้ความส าคัญในการ
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและมองปัญหาชาวเขาในฐานะชนกลุ่มน้อย ซึ่งหน่วยงานหลักที่ด าเนินการ 
คือ ต ารวจตระเวนชายแดน และกรมประชาสงเคราะห์ ในช่วงป ี๒๕๑๒-๒๕๓๔ รัฐบาลเน้นการแก้ไขปัญหา
การปลูกฝิ่นควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเป็นหลัก ต่อมาจึงเน้นการพัฒนาในเชิงบูรณาการมากขึ้น 



๔ 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพื้นที่สูงยังคงมีปัญหาที่จ าเป็นและต้องให้ความส าคัญต่อการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดย
สภาพปัญหาของพื้นที่สูง อาจจ าแนกได้หลายลักษณะ ดังนี้ 

๑) ประชากรบนพื้นที่สูงทั่วไปมีสภาพยากจน จากการส ารวจเพื่อจัดท าแผนแม่บทการพัฒนา
เกษตรที่สูงในภาคเหนือตอนบน ๙ จังหวัด โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี ๒๕๔๗ พบว่า เกษตรกรทั่วไปมี
รายได้เฉลี่ยเพียงปีละ ๓๑,๑๒๖ บาทต่อครัวเรือน ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรายได้ของเกษตรกรในภาคเหนือกว่า
เท่าตัว (๖๙,๓๗๓ บาทต่อครัวเรือนต่อปี) สาเหตุส าคัญเกิดจากเกษตรกรสรา้งผลผลิตได้น้อย ต้นทุนการผลิตสูง 
ในขณะที่ราคาผลผลิตค่อนข้างต่ าและค่อนข้างผนัผวน นอกจากนี้เกษตรกรยังมช่ีองทางการตลาดน้อย และไม่มี
โอกาสสร้างรายได้นอกภาคการเกษตรเท่าที่ควร 

๒) มีระบบการผลิตที่ใช้สารเคมีเกษตรอย่างไม่เหมาะสม ท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี
เกษตร เกิดการตกค้างทั้งในผลผลิตและในสิ่งแวดล้อมทั้งดินและน้ า สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องมาจากเกษตรกร   
บนพื้นที่สูงยังขาดความรู้และทักษะในการเพาะปลูกที่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อระบบทรัพยากรน้ าและผู้ที่อยู่
อาศัยบนพื้นราบ 

๓) พื้นที่ท ากินเสื่อมโทรม พื้นที่ท าการเกษตรร้อยละ ๙๖.๔๘ ของพื้นที่สูงใน ๑๒ จังหวัดของ
ภาคเหนือ เป็นพื้นที่ที่มีความลาดเทมาก ท าให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายหน้าดิน โดยเฉพาะในระบบการ
ท าการเกษตรแบบตัดและเผา ที่เปิดหน้าดินโล่งรับแรงปะทะกับเม็ดฝนโดยตรง และไม่มีระบบชะลอการไหล
ของน้ าฝนที่ไหลบ่าไปตามความลาดชัน หน้าดินที่ถูกชะล้างไปทุกปีท าให้พื้นที่เกษตรเหลือแต่ดินช้ันล่างที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า และเป็นดินปนหิน 

๔) ปัญหาการบุกรุกเพื่อหาพื้นที่ท ากินใหม่ สาเหตุเกิดจากการที่ผลผลิตต่อพื้นที่ต่ าลง  ข้าว
และอาหารที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค หรือผลผลิตที่ได้ไม่พอส าหรับขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว จึง
ต้องเพิ่มผลผลติโดยเพิ่มพื้นทีป่ลกู นอกจากนี้ยังเกิดจากการเพิ่มข้ึนของประชากรในครัวเรือน การอพยพเข้ามา
ของประชากรจากนอกประเทศและจากพื้นราบของประเทศไทย ท าให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นเป็น
ล าดับ 

๕) ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะระหว่างชุมชนบนพื้นที่ต้นน้ าและ
พื้นที่ท้ายน้ า รวมถึงความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชน เนื่องจากต่างมีจุดยืนและมุมมองการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติต่างกัน ทั้งทรัพยากรดิน น้ า และป่าไม้ โดยร้อยละ ๗๗.๗๔ ของครัวเรือนเกษตรกรบน
พื้นที่สูงใน ๑๒ จังหวัด ยังอาศัยการตัดไม้เพื่อการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน 

๖) ปัญหาด้านสังคมในอนาคต ชุมชนชาวเขาอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจาย และมีวัฒนธรรม
เฉพาะ อาศัยกฎระเบียบชุมชน และความเช่ือทางศาสนาเป็นกรอบการด ารงชีวิต และการสร้างความสงบสุขใน
สังคม ลักษณะเช่นนี้ท าให้ชุมชนมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงน้อย ปัจจุบันสังคมของชุมชนชาวเขาเปิดสู่
สังคมภายนอกมากข้ึน ท าให้มีความล่อแหลมต่อปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาเยาวชน การขาดจิตส านึกต่อสังคม การ
แพร่ระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ รวมทั้งปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน ขณะเดียวกันเยาวชนบน
พื้นที่สูงมีแนวโน้มที่จะอพยพไปประกอบอาชีพในเมืองมากขึ้น ท าให้ขาดแคลนแรงงานในชุมชน 

๑.๓ ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัย และประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับงำนด้ำนพ้ืนท่ีสูงท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

จากการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)๑ เรื่อง มูลเหตุความยากจน
ของชาวเขาและความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งศึกษาและวินิจฉัยมูลเหตุและระดับความรุนแรงของ
ปัญหาความยากจนของชาวเขาในจังหวัดภาคเหนือ และได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุ ทธศาสตร์
                                                             
๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). http://www.hrdi.or.th/research. 



๕ 

ตามล าดับก่อนหลัง ในการฟื้นฟู รักษา และพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของครัวเรือนบนพื้นที่สูง ให้เป็นชุมชนอยู่
ดีมีสุขและชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงโดยในการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุผลนั้น ข้ึนอยู่กับครัวเรือน
เกษตรกรว่าตระหนักรู้ถึงสาเหตุความยากจน รู้ศักยภาพของตนเองและชุมชน ตลอดจนมีเจตน์จ านงค์ที่จะ
ก าหนดจุดยืนหรือยุทธศาสตร์ของตนเองเพื่อปรับและพัฒนาตนได้ ตามข้อบ่งช้ีที่ได้จากผลการวิจัยเชิงทฤษฎี
และสถิติหรือเงื่อนไขส าคัญที่ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างแนวทางการพัฒนาที่ เสนอแนะกับทัศนคติของ
กลุ่มเป้าหมาย จากผลการศึกษาและผลการวิจัยจากแหล่งอื่น พบว่าชาวชนบทที่ยากจนจ านวนมากยังหวัง
พึ่งพาและเรียกร้องความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก โดยละเลยที่จะใช้ศักยภาพ
ภายในให้เป็นประโยชน์ จนปรากฏการสูญหายของทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมทั้งวัฒนธรรมชุมชนที่มี
คุณค่า ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าครัวเรือนชาวเขาที่ยากจนมีกระบวนทัศน์และจุดยืนในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของตนในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาต่อเนื่องในลักษณะงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Active Participatory Research) จึงเป็นแนวทางที่ส าคัญที่ส่งผลถึงบทสรุป ส าหรับ
การประเมินประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆ ภายใต้บริบทครัวเรือน ชุมชน และท้องถ่ิน 

งานวิจัยที่ผ่านมาได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางนโยบายในการด าเนินนโยบายที่พัฒนามาจาก
กระบวนทัศน์ของประชาชน/ชุมชนชาวเขายากจนบนพื้นที่สงูแบบมีสว่นร่วมไว้ มีประเด็นด้านบริหารนโยบายที่
ควรพิจารณา ดังนี้ 

๑) หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังคงจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรบางอย่างเพื่อช่วย
ผลักดันอย่างต่อเนื่องให้ครัวเรือนเกษตรกรชนเผ่ายากจนได้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา เนื่องจากชาวบ้าน
บางส่วนยังไม่มีความรู้ในสิ่งที่ตนต้องการท าอย่างสมบูรณ์ ยังกลัวความเสี่ยง ฯลฯ 

๒) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ หรือแผนงานต่างๆ ในแต่ละชนเผ่า พื้นที่ กลุ่มอายุ ฯลฯ อาจใช้
กลไกและภาคี/บูรณาการที่ไม่เหมือนกัน ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ 

๓) พิจารณาความส าคัญของการมีภาคี/บูรณาการ ทั้งด้านแผนงาน/งบประมาณขับเคลื่อนกับ
หน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายกับธุรกิจ ภาคเอกชน NGOs ในการพัฒนาพื้นที่สูงประกอบด้วยชาติพันธ์ุอัน
หลากหลายในระบบอันซับซ้อนของลุ่มน้ า 

๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนพ้ืนท่ีสูงท่ีเป็น
ท่ีต้องกำรของประเทศ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด โดยประมวลมาจากผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของการพัฒนาพื้นที่สูงในยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ปี 
๒๕๕๐-๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง  พื้นที่สูงเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร และแหล่งก าเนิดของพืชพรรณธรรมชาติที่
หลากหลาย มีภูมิทัศน์และทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม ถือเป็นทุนทางธรรมชาติที่สามารถน ามาใช้เป็น
ช่องทางการพัฒนาที่น าไปสู่การสร้างคุณค่าได้มากมาย นอกจากนี้พื้นที่สูงยังเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ และมีภูมิปัญญาท้องถ่ิน ที่จัดเป็นทุนทางสังคมที่มีมูลค่า นอกจากนั้น พื้นที่สูงยังมี
โครงการหลวงที่ด าเนินงานประสบความส าเร็จทั้งในการปลูกพืชทดแทนฝิ่น การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวเขา และการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแหล่งรวมของทุนที่เป็นองค์ความรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงที่
ส าคัญของประเทศ  

จุดอ่อน  ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงมีความเปราะบางและเสื่อมโทรมได้ง่าย โดยเฉพาะ
พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ในขณะที่ชุมชนมีหลากหลายเผ่าพันธ์ุ มีความเช่ือและวิถีชีวิตที่แตกต่ างกัน รวมทั้ง
ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาน้อย ท าให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปด้วยความยากล าบาก ประกอบกับมีการเพิ่ม
ของประชากรอยู่ในอัตราสูง และมีการอพยพเข้ามาเพิ่มจากพื้นที่ภายนอกประเทศอีกด้วย ท า ให้เกิดปัญหา



๖ 

การบุกรุกป่าและการแย่งชิงทรัพยากรรุนแรงข้ึนเป็นล าดับ ขณะเดียวกันการด าเนินการบนพื้นที่สูงต้องระวัง
ที่จะเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างด้วย 

โอกำส ส าหรับในการพัฒนาพื้นที่สูงจะเห็นได้ว่ายังมีโอกาสอีกมากที่จะท าให้การพัฒนา
ประสบความส าเร็จต่อไปได้อีก ได้แก่  

๑) การที่ประชาชนและรัฐให้ความส าคัญกับนโยบายที่จะส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้จาก
โครงการหลวงและโครงการตามแนวพระราชด าริต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

๒) มีกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถ่ินที่ได้รับความนิยมเพิ่มข้ึน
เป็นอันมาก ซึ่งเป็นโอกาสส าคัญในการได้รับความร่วมมือจากชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งฟื้นฟูเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน  

๓) มีกระแสความนิยมในการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยและอาหารสุขภาพเพิ่มขึ้น ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ท าให้เปิดโอกาสในการขยายตลาดสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารปลอดภัย  และ
อาหารสุขภาพที่ผลิตจากความหลากหลายของพืชพรรณบนพื้นที่สูงได้อีกมาก  

๔) ความส าเร็จของโครงการหลวงในการปลูกพืชทดแทนฝิ่นจนเป็นที่ยอมรับจากนานา
ประเทศที่มีสภาพพื้นที่ภูเขาและมีปัญหาการปลูกพืชเสพติดเช่นเดียวกัน ท าให้มีความสนใจจากหลาย
หน่วยงานและจากหลายประเทศที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากบทเรียนแห่งความส าเร็จของโครงการหลวงใน
ลักษณะการร่วมเป็นภาคีในการพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งการปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด ซึ่งจะเป็นโอกาสของ
ประเทศไทยที่จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนานาชาติได้  

ข้อจ ำกัด การด าเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงจะต้องค านึงถึงและต้องให้ความส าคัญในการก าหนด
กลยุทธ์ในการพัฒนาอีกหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก าหนดนโยบายการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการก าหนดเขตที่ดิน ป่าไม้ และพื้นที่ท ากินที่ยังไม่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างแท้จริง ท า ให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งจากการปฏิบัติตามนโยบายและข้อกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งวัฒนธรรมและความเช่ือของชาวเขา 
นอกจากนั้นการพัฒนาบนพื้นที่สูงยังต้องค านึงถึงความละเอียดอ่อนของปัญหาด้านความมั่นคงตามแนว
ชายแดน ควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลของการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน ปัจจุบันมีผลผลติพืชเขตหนาวที่น าเข้าเพิ่มข้ึนตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการตลาดของผลิตผลของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ท าให้รายได้ลดลงและอาจก่อให้เกิดการหวน
กลับไปสู่การลักลอบปลูกพืชเสพติดเช่นเดิม นอกจากนี้ระบบฐานข้อมูลบนพื้นที่สูงที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่
ครอบคลุม และไม่เช่ือมโยงซึ่งกันและกัน ท าให้การวางแผนและการก าหนดมาตรการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ไม่
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และขาดประสิทธิภาพ 

๑.๕ นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนพ้ืนท่ีสูงท่ีเป็น
ท่ีต้องกำรของประเทศ 
 หน่วยงานต่างๆ ที่ได้จัดตั้งข้ึนต่างมุ่งหวังจะได้มีส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
พื้นที่สูง และมีความร่วมมือกันอย่างบูรณาการ ซึ่งได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนแม่บทในการพัฒนา
พื้นที่สูงในแต่ละช่วงปี เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่สูงเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดการร่วมมือกัน
อย่างจริงจัง ดังตัวอย่างยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของสองหน่วยงานดังต่อไปนี ้

 



๗ 

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง 
(องค์กำรมหำชน) 

มูลนิธิโครงกำรหลวง 

แผนยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง 
(องค์กำรมหำชน) ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

แผนแม่บทงำนวิจัยของมูลนิธิโครงกำรหลวง  
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนยุทธศาสตร์ฉบับน้ีเป็นแผนหลักของการพัฒนาพื้นที่
สูงของประเทศในระยะ ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย
มีทิศทางและบูรณาการที่ ชัดเจนเป็น รูปธรรม รวมทั้ ง
ตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศและความต้องการ
ของชุมชนบนพื้นที่สูง ตลอดจนภาคีร่วมพัฒนาที่เก่ียวข้อง 

การพัฒนาอย่างสมดุลและมีบูรณาการในสามมิติ  คือ 
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางหลักในการ
บรรลุ วัตถุประสงค์ข้างต้น โดยมียุทธศาสต ร์ ๔ ด้ าน 
ประกอบด้วย  

๑. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
บนพ้ืนที่สูง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม ซ่ึง
นับเป็นจุดเร่ิมต้นและเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา
ชุมชน กลยุทธ์ ๔ ด้านของยุทธศาสตร์น้ี ประกอบด้วย  

๑ .๑  สนับสนุนให้แต่ละชุมชนบนพื้นที่สู ง มีการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ให้
เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของตนเอง  

๑.๒ เสริมสร้างให้ชุมชนมีการบริหารจัดการในชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  

๑.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีการรวมกลุ่มรวม
พลังกันอย่างเข้มแข็งในการท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และเพื่อสาธารณะประโยชน์  

๑.๔ สนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชน 
เพื่อให้ เกิดการพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างกว้างขวางและมี
ประสิทธิผล 

๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจที่สมดุลบนพ้ืนที่สูง
เพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความม่ันคงในอาชีพและรายได้ โดย
พิจารณาครอบคลุมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและ
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ทั้งน้ีกลยุทธ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจครัวเรือนมี ๒ ด้าน คือ 

๒.๑ การลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน โดยส่งเสริมการ
ท าบัญชีครัวเรือนเพื่อจ าแนกและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่มีความ
จ าเป็น หรือลดภาระจากหน้ีสินและดอกเบี้ย  

๒.๒ การเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน โดยประยุกต์ใช้
องค์ความรู้จากประสบการณ์และบทเรียนของโครงการหลวง

มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดท าแผนแม่บทงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

๑. เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินการวิจัยและ
พัฒ นาอย่ างครบ วงจรทั้ งด้ านท รัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ สังคม เพื่อความยั่งยืนบนพื้นที่สูง 

๒. สร้างเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยและพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง ให้สามารถเห็นแนวทางการท างานวิจัยและพัฒนา
ร่วมกัน 

๓. เป็นประโยชน์ในการตดิตาม ประเมินผล การท างาน
และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ซ่ึงมีสาระส าคัญของแผนแม่บทงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประกอบด้วย 
๕ แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย ได้แก่ 

๑. ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมประสิทธิภำพและคุณภำพกำร
ผลิตที่ค ำนึงถึงภูมิสังคมและแข่งขันได้ มีแนวทาง ดังน้ี 

๑.๑ การผลิตพืชตามความต้องการของตลาด การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม 

๑.๒ การรักษาความเป็นผู้น าในการผลิตสิ่งแปลกใหม่
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

๑.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตตาม
ศักยภาพของพื้นที่ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมแบบบูรณาการ 

๑.๔ การปรับตัวของการผลิตในสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง 

๑.๕ การสร้างระบบการผลิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
ความปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน 

๑.๖ การสร้างระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

๒. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงระบบงำนด้ำนกำรตลำดอย่ำง
มีประสิทธิภำพ มีแนวทาง ดังน้ี 

๒.๑ การประเมินสภาพแวดล้อมทางการตลาด 
(จุลภาค/มหภาค) เพื่อก าหนดแนวทางการตลาดและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๒.๒  ก าหนดทิศทางส่วนประสมทางการตลาด 
(ผลิตภัณฑ์/ช่องทางการจ าหน่าย/สถานที่การส่งเสริม
การตลาด) เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม 



๘ 

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง 
(องค์กำรมหำชน) 

มูลนิธิโครงกำรหลวง 

แผนยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง 
(องค์กำรมหำชน) ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

แผนแม่บทงำนวิจัยของมูลนิธิโครงกำรหลวง  
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

ตลอดจนผลการวิจัยต่างๆ ทั้งของสถาบันฯ และภาคส่วน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงประกอบด้วยการเพิ่มผลผลิต การเพิ่ม
มูลค่าของผลิตผล การเพิ่มทางเลือกอาชีพ ตลอดจนการ
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกิจการของครัวเรือน การ
พัฒนาการตลาดและระบบโลจิสติกส์ 

๒.๓ การเพิ่มความม่ังคั่งและทุนสะสมของชุมชน
รูปแบบต่างๆ เช่น กองทุน ธนาคารข้าว สหกรณ์ และ
วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ทั้งน้ีเพื่อให้ธุรกรรมและส่วนเกินทาง
เศรษฐกิจได้ตกอยู่กับชุมชนให้มากที่สุด  

๒.๔ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้สามารถ
พึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยทั่วไปไม่อาจกระจายผลประโยชน์อย่างทั่วถึง ดังน้ันจึง
จ าเป็นที่ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ
จะต้องให้ความสนใจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนของ
ตนเอง 

๓. ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมควำมอุดมสมบูรณ์ ของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่สูง เพื่อให้
พื้นที่สูงซ่ึงเป็นแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศมีความ
อุดมสมบูรณ์และสามารถรักษาสภาพสิ่งแวดล้ อมของ
ประเทศได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย กลยุทธ์ ๕ ด้าน ดังน้ี  

๓.๑ ก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อจ าแนกให้
ชัดเจนระหว่างพื้นที่ท ากินของประชาชนและพื้นที่ป่าเพื่อ
การอนุรักษ์  

๓.๒ อนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่การเกษตรดว้ยมาตรการ
ต่างๆ เพื่อเป็นแปลงเกษตรยั่งยืน เช่น ท าแนวระดับปลูกหญ้า
แฝก ปลูกไม้ยืนต้นท าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

๓.๓ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้ า ด้วยกระบวนการ
ป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าไม้  

๓.๔ จัดการขยะครัวเรือนและเศษวัสดุเกษตรอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม โดยเน้นทั้งการพัฒนาระบบการจัดการ
ขยะที่ถูกต้องและวินัยของประชาชนด้วยหลัก 3Rs คือ ลด
ขยะ น ากลับมาใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งละเว้นการเผา  

๓ .๕ เตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ของทุกภาคส่วน พร้อมทั้งการเตรียมการและการเตือนภัย 

๒.๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงาน
ด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 

๓. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน มีแนวทาง ดังน้ี 

๓.๑ การรวบรวมองค์ความรู้ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม (ดิน น้ า ป่าไม้) เพื่อการบริหารจัดการสู่การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

๓.๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมเพื่อ
การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นที่สูง 

๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องที่ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วม 

๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและชุมชนสู่สังคมของ
กำรเรียนรู้และกำรพ่ึงพำตนเอง มีแนวทาง ดังน้ี 

๔.๑ การรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านสังคมเพื่อการ
พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง 

๔.๒ การพัฒนาชุมชนภายในบริบทของพื้นที่สูง และ
การปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

๔.๓ การจัดการกระบวนการเรียนรู้และการสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อการพึ่งพาตนเอง 

๔.๔ การสร้างเครือข่ายชุมชนวิจัยเพื่อน าไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้และการพึ่งพาตนเอง 

๕ . ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรแบบ
บูรณำกำร มีแนวทาง ดังน้ี 

๕.๑ การก าหนดแผนการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการท างานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 
๔ ยุทธศาสตร์ 

๕.๒ การจัดการองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรโครงการหลวง 

 



๙ 

สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง 
(องค์กำรมหำชน) 

มูลนิธิโครงกำรหลวง 

แผนยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง 
(องค์กำรมหำชน) ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

แผนแม่บทงำนวิจัยของมูลนิธิโครงกำรหลวง  
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

๔. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรสถำบันฯ เพื่อให้สามารถท าหน้าที่เป็นแกนกลางใน
การประสานงานการพัฒนาที่สูงของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซ่ึงนับเป็นหัวใจของความส าเร็จในการพัฒนา
พื้นที่สูงของประเทศ ประกอบด้วย กลยุทธ์ ๕ ด้าน ดังน้ี  

๔.๑ การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ท าให้มี
บุคลากรที่มีความสามารถปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่ รวมทั้ง
สามารถสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาพื้นที่สูงไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การจัดบุคลากรลง
ต าแหน่ง การสรรหาและพัฒนาบุคลากร การจัดระบบ
สวัสดิการ การสร้างขวัญก าลังใจ การสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการท างาน  

๔ .๒  การบริหารจัดการเงินและงบประมาณที่ มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได ้และมีความคล่องตัว
ในการแสวงหาและการใช้จ่ายเงินรายได้  

๔.๓ ปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เกิดความชัดเจน คล่องตัว และมีธรรมาภิบาล โดยการ
ทบทวนระเบียบให้เหมาะสมกับการเป็นองค์การมหาชน 
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน พัฒนาระบบ KPI เพื่อเน้นการท างาน
เป็นทีม พัฒนาระบบควบคุมมาตรฐาน และประเมินความพึง
พอใจของผู้ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง 

๔.๔ ปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อความประหยัดสะดวกรวดเร็วในการ
จัดการองค์ความรู้และการสื่อสารขององค์กร การบริหาร
จัดการระบบข้อมูล ตลอดจนการติดตามและประเมินผล  

๔.๕ การบริหารยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประกอบด้วย การจัดล าดับความส าคัญของ
เป้าหมาย การก าหนดบทบาทและแนวทางที่ชัดเจนของ
สถาบันฯ ในการพัฒนาพื้นที่สูง การติดตามประสานงานให้
การน าแผนสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างสอดคล้อง มีการบูรณาการ 
และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ใน
แต่ละพื้นที่หรือช่วงเวลา  

 

พื้นที่สูงมีลักษณะเฉพาะ ทั้งด้านภูมิศาสตร์ พฤษศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม เดิม
ซึ่งโครงการหลวงได้เข้าไปท างานกว่า ๔๐ ปี โดยมีงานวิจัยเป็นกลไกที่ผลักดันให้ประสบความส าเร็จ และ
ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ตั้งข้ึนมาเพื่อดูแลและบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงโดยตรง ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่



๑๐ 

สูง (องค์การมหาชน) ซึ่งต้องมีการผนึกก าลังในการบูรณาการงานร่วมกันหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัย  
จากการหารือร่วมของหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยได้เห็นชอบให้มีความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน       
ในการใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง โดยบูรณาการทรัพยากรที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างเป็นเอกภาพ         
ทั้งหน่วยงานวิจัย นักวิจัย และงบประมาณสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้มีการด าเนินงานร่วมกัน และขับเคลื่อนไป
อย่างมีทิศทาง โดยยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพื้นที่สูง ที่จัดท าข้ึนจะเป็นการบูรณาการงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนร่วมกันจะได้ครอบคลุมปัญหาและการพัฒนารอบด้านอย่างครบถ้วน 

 
๒. วิสัยทศันก์ำรวิจัย  

สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อช้ีน าและขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและประชากรบนพื้นที่สูง 
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ รวมทั้งอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และทุนของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 

๓. พันธกิจกำรวิจัย 

๓.๑  ประสานความร่วมมอืทุกภาคส่วนใหเ้กิดการบรูณาการงานวิจัยที่มุง่สู่การพฒันาประชากรบน
พื้นที่สงูให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและมกีารวิจัยต่อยอดภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

๓.๒  สร้างการมีส่วนร่วมของประชากรในพื้นที่ในการวิจัย เพื่อประโยชน์การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชนในการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ครัวเรือน รวมทั้งสร้างจิตส านึกในการทดสอบวิจัยด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อการรักษ์ถ่ิน รักษ์วัฒนธรรม และหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ 

๓.๓ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของประชากรบนพื้นที่สงูและพื้นที่ลุม่น้ า ที่มีปัญหารุนแรงด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบของการ
พัฒนา 

๓.๔  มุ่งเน้นการวิจัยประยุกต์ที่ด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จริง ด้วยวิธีการที่สอดคล้อง
กับเงื่อนไขภูมิสังคม สภาพพื้นที่วิกฤติ การแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และการแข่งขันในเศรษฐกิจโลก 
 

๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจประชากรบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจฐานความรู้ 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๒ การวิจัยที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชากรบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างชุมชน
เข้มแข็ง สังคมที่ดี และร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงแบบบูรณาการในเชิงลุ่มน้ า 
 

๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

เป้ำประสงค์หลักของยุทธศำสตร์ : ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพื้นที่สูงจัดท าข้ึนบนความ
ร่วมมือของหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังให้การวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการแก้ไขปัญหาของประชากร
บนพื้นที่สูง ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 



๑๑ 

๕.๑ ประชากรบนพื้นที่สูงมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่เข้มแข็ง ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

๕.๒  ประชากรบนพื้นที่สูง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ ผู้น าชุมชน หัวหน้าครอบครัว และ
เยาวชนมีส่วนร่วมส าคัญในการด าเนินการวิจัยและเป็นผู้น าในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ รวมทั้งเทคโนโลยี
เพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมบนพื้นที่สูงดีข้ึน และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๕.๓  มีพื้นที่สูงต้นแบบที่ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการแก้ไขปัญหาของประชากร ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
 

๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 
๖.๑  ผลผลิต 
 ๑)  เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด้านพื้นที่สูงในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ

ภาคประชาชน 
 ๒) เชิงคุณภาพ คือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชนสามารถ

ใช้ผลการศึกษาวิจัยด้านพื้นที่สูงได ้
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 มีองค์ความรู้ด้านพื้นที่สูง ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
๖.๓  ตัวชี้วัด 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา น าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้กับ

ส่วนตัวและส่วนรวม 
๖.๔  เป้ำหมำย 
 มีระบบการจัดการพื้นที่สูงของประเทศที่สามารถทัดเทียมกับประเทศที่มีศักยภาพในด้านการ

แข่งขันทางเศรษฐกิจ  
 

๗. หน่วยงำนหลักและเครือข่ำยที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 
๗.๑  หน่วยงำนหลัก 
 ๑) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 ๒) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๓) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ๔) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ๕) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
 ๖) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
 ๗) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๘) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๗.๒  หน่วยงำนเครือข่ำยท่ีส ำคัญ 

 สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน  
 

 



๑๒ 

๘. แผนงำนวิจัยหลกัและกรอบเวลำ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำประชำกรบนพื้นท่ีสูงให้มีควำมเป็นอยู่ท่ีดีตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ กรอบเวลำ ช่วง ๑ ปีแรก 

แผนงานวิจัยที่ ๑ แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานวิจัยที่ ๒ แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนน าร่องในธุรกิจที่เป็นเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาของชุมชน 

แผนงานวิจัยที่ ๓ แผนงานวิจัยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดและการสื่อสาร
ในประชาคมโลก ด้วยระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โลจิสติกส์ส าหรับสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์
ชุมชนบนพื้นที่สูง รวมทั้งธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

แผนงานวิจัยที่ ๔ แผนงานวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชนบนพื้นที่สูง ด้านอาหาร ยาสมุนไพร และพลังงานชีวภาพ 
โดยพัฒนาต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจของชาติ 

แผนงานวิจัยที่ ๕ แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่มีศักยภาพในการปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูงที่เปลี่ยนแปลงไป 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๒ กำรวิจัยท่ีมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำกรบนพ้ืนท่ีสูง เพ่ือสร้ำง
ชุมชนเข้มแข็ง สังคมท่ีดี และร่วมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำง
คุ้มค่ำ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๑-๒ 

แผนงานวิจัยที่ ๑  แผนงานวิจัยการจัดการองค์ความรู้ และการสร้างกลไกในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ า และป่าไม้) อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ 

แผนงานวิจัยที่ ๒  แผนงานวิจัยกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน หัวหน้าครัวเรือน 
และเยาวชน ในการจัดการองค์ความรู้ กฎระเบียบของชุมชน ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ เงินกองทุน และเงินออม 
รวมทั้งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  

แผนงานวิจัยที่ ๓  แผนงานวิจัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเกี่ยวกับการจัดการ
การศึกษา การเรียนรู้ด้วยตนเองที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในท้องถ่ิน และการจัดการสาธารณสุขที่เหมาะสมกับ
บริบทของภูมิสังคมและชุมชน 

แผนงานวิจัยที่ ๔  แผนงานวิจัยกระบวนการปรับตัวของสังคม และการพัฒนานโยบายของ
องค์กรส่วนท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วมของประชากร  ภาคีเครือข่าย การสร้างความเข้าใจและการปรับปรุง
กฎระเบียบของหน่วยงานรัฐในส่วนกลางและในพื้นที่ 

แผนงานวิจัยที่ ๕  แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการปัญหามลพิษ เช่น การจัดการขยะ ปัญหา
หมอกควัน ปัญหาสารเคมีเกษตรตกค้าง ปัญหาน้ าเสีย 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๓ กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำต้นแบบกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบบูรณำกำรในเชิงลุ่มน้ ำ 
กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๓-๔ 

แผนงานวิจัยที่ ๑  แผนงานวิจัยเชิงบูรณาการและการมีส่วนรว่มเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม ปัญหา
ยาเสพติด เยาวชน ในเชิงลุ่มน้ า 

แผนงานวิจัยที่ ๒  แผนงานวิจัยเชิงบูรณาการและการมีส่วนร่วม  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ครัวเรือน และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรเพื่อรองรับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 



๑๓ 

(Corporate Social Responsibility : CSR) และ การจ่ายค่าตอบแทนคุณค่าสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
(Payment for Ecosystem Services : PES)  

แผนงานวิจัยที่ ๓  แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวน้ าฝน และการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าบนพื้นที่สูงแบบบูรณาการ และมีส่วนร่วมของชุมชน 

แผนงานวิจัยที่ ๔  แผนงานวิจัยเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่า
ไม้ที่ถูกท าลาย การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง และการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง 

แผนงานวิจัยที่ ๕ แผนงานวิจัยในการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมสภาพ และการชะพังทลายของ
หน้าดิน   
 

๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
๙.๑ รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่สูงอย่างจริงจัง จัดสรรงบประมาณ    

เพื่อการวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม  
๙.๒ หน่วยงานบริหารงานวิจัยมีการบริหารงบประมาณเพื่อการวิจัยพื้นที่สูงอย่างมีเอกภาพและมี

ประสิทธิภาพ   
๙.๓ หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือบูรณาการการด าเนินการวิจัยสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การวิจัยนีอ้ย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
๙.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่สูง มีการประสานความร่วมมือ         

น าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่สูงอย่างจริงจัง 
 

๑๐. แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพื้นที่สูงแล้ว จะมีการก าหนด

แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาวเพื่อให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ มีความ
เช่ือมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล มีการก าหนดหน่วยงานและ
บุคลากรที่รับผดิชอบ พร้อมแผนด าเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตรก์ารวิจยัระยะตอ่ๆ 
ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากเคยศึกษาไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์การวิจัยมี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพื้นที่สูง จะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและองค์กรจ านวนมาก

และเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสือ่สารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึงและต่อเนื่อง 
โดยอาจมีการจัดต้ังเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน (Inter-Sector 
Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social Networking) ซึ่ง
จะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ในการด าเนินการการพัฒนาสังคมออนไลน์จะเป็นการ
ยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและ
ประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอข้อมูลการวิจัยระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และ

ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจ านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถ



๑๔ 

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มีการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะน าไป
พัฒนารูปแบบการวิจัยด้านพื้นที่สูงต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องพื้นที่สูง ตั้งแต่ข้ันตอนการเริ่มต้นการท า
วิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะผลการวิจัย 
นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  

 
๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนในการน ายุทธศาสตร์การวิจัยไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อรับรู้ผลส าเร็จของ
การด าเนินงานยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพื้นที่สูงด้วยการบริหารจัดการระบบ จ าเป็นต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้การบริหารจัดการระบบวิจัย ซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและ
ประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ การประเมินก่อนด าเนินการวิจยั (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอการ
วิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด าเนินการวิจัย (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่ 
 ๑๑.๓ การประเมินผลหลังด าเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงาน
ด าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย  
 
 

 
 
 

 
 



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนข้ำว 

 
 

ยุทธศาสตร์การวิจยัรายประเด็นด้านข้าว เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นที่ใช้งบประมาณ
การวิจัยแบบมุ่งเป้าเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการวิจัย ด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน มีเป้าหมายเพื่อใช้
งานวิจัยพัฒนาประเทศ ภายใต้ผลงานวิจัยมุ่งเป้า ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส าคัญในระบบวิจัยที่เช่ือมโยงเครือข่าย
ร่วมกันวางพื้นฐานแห่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแบบ Growth 
City และมีเครอืข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแหง่ชาติ (คอบช.) เป็นเครือข่ายหลกัในการบริหารจัดการการวิจัย ซึ่ง
ปัจจุบันหน่วยงานเครือข่ายที่ส าคัญนี้มี ๗ หน่วยงานด้วยกัน  ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าว ก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า “การวิจัยและพัฒนา
ช่วยส่งเสริมข้าวไทยเป็นหนึ่งในตลาดโลก” มีพันธกิจการวิจัย ประกอบด้วย ๑) วิจัยและพัฒนาข้าวให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของประเทศและความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ๒) ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและการบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี
ยุทธศาสตร์การวิจัย ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์ด้านพันธ์ุข้าว มีเป้าประสงค์ คือ วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีผลิตสายพันธ์ุข้าวให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้สูง และสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนไป ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต มีเป้าประสงค์ คือ องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านข้าวที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม สามารถผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวได้เพิ่มข้ึนทั้งปริมาณคุณภาพและมูลค่า ๓) ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดการหลังเก็บเกี่ยว มีเป้าประสงค์ คือ เพิ่มประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีในการจัดการหลังเก็บเกี่ยว
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการแปรรูป มีเป้าประสงค์คือ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากข้าว ๕) 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว มีเป้าประสงค์ คือ สนับสนุนให้เกิดการตลาดเชิงรุก มีสินค้าบริโภค
และส่งออกได้ตรงตามความต้องการ 

ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานของยุทธศาสตร์การวิจัยสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ ที่ก าหนดไว้จึงก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จไว้ ๓ ประการด้วยกัน ดังนี้ ๑) ความชัดเจนของ
นโยบายการบริหารจัดการข้าวและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณค่าของข้าว ๒) ความ
ตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของประเทศและของโลก และ ๓) ความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนข้ำว 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

๑.๑  ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนข้ำว 
 กำรผลิตข้ำวของไทย  
 การเพาะปลูกข้าวของประเทศไทยในปีหนึ่งๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ฤดูด้วยกัน คือ ฤดู

นาปี และฤดูนาปรัง ซึ่งสามารถสรุปสถานการณ์พื้นที่ปลูก ผลผลิต ผลผลิตต่อพื้นที่ปลูก ต้นทุนการผลิต และ
ราคาข้าวเปลือกที่ชาวนาขายได้ ในปีเพาะปลูก ๒๕๕๓/๕๔ และครัวเรือนชาวนา วิธีการท านา และพันธ์ุข้าว 
ในปีเพาะปลูก ๒๕๕๒/๕๓ ของประเทศไทย (ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) ได้ดังนี้ 

 ๑) พ้ืนท่ีปลูก ชาวนามีการปลูกข้าวทั้งหมด ๘๐.๖๗ ล้านไร่ แยกเป็นการปลูกข้าวฤดูนาปี ปี 
๒๕๕๓/๕๔ มีพื้นที่เพาะปลูก ๖๔.๕๗ ล้านไร่ และฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๔ มีพื้นที่เพาะปลูก ๑๖.๑๐ ล้านไร่ (พื้นที่
ปลูกซ้ าในพื้นที่ปลูกข้าวฤดูนาปี) โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่มีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด รองลงมา
คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีพื้นที่ปลูกเท่ากับ ๔๒.๘๗, ๒๐.๕๒, ๑๕.๗๒ และ ๑.๕๖ ล้านไร่ 
ตามล าดับ ในฤดูนาปี ปี ๒๕๕๓/๕๔ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด ๔.๒๐ ล้านไร่ 
ส่วนจังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ปลูกข้าวน้อยที่สุด ๑๒๘ ไร่ โดยการปลูกข้าวในฤดูนาปีนี้  เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขต
ชลประทาน ๑๓.๖๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๙ ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปีทั้งหมด และเป็นพื้นที่ที่
อยู่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ หรือน้ าฝน ๕๐.๙๕ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๑ 
ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปีทั้งหมด ส่วนในฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่
ปลูกข้าวมากที่สุด ๑.๑๖ ล้านไร่ ในขณะที่จังหวัดตราดมีพื้นที่ปลูกข้าวน้อยที่สุด ๒๓๓ ไร่ 

 ๒) ผลผลิต ประเทศไทยผลิตข้าวเปลือกได้ทั้งหมด ๓๕.๕๘ ล้านตัน แยกเป็นผลผลิตข้าวฤดู
นาปี ปี ๒๕๕๓/๕๔ ปริมาณ ๒๕.๔๕ ล้านตัน และฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๔ ปริมาณ ๑๐.๑๔ ล้านตัน โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่มีผลผลิตข้าวมากที่สุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมี
ผลผลิตเท่ากับ ๑๔.๔๗, ๑๑.๐๖, ๙.๔๔ และ ๐.๖๑ ล้านตัน ตามล าดับ ในฤดูนาปี ปี ๒๕๕๓/๕๔ จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีผลผลิตข้าวมากที่สุด ๑.๒๒ ล้านตัน ส่วนจังหวัดภูเก็ตมีผลผลิตข้าวน้อยที่สุด ๖๐ ตัน 
ในฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีผลผลติข้าวมากที่สุด ๐.๘๑ ล้านตัน ส่วนจังหวัดตราด
มีผลผลิตข้าวน้อยที่สุด ๙๖ ตัน 

 ๓) ผลผลิตต่อพ้ืนท่ีปลูก ชาวนาสามารถผลิตข้าวเปลือกได้เฉลี่ยไร่ละ ๔๔๑ กิโลกรัม โดยการ
ปลูกข้าวในฤดูนาปี ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ ๓๙๔ กิโลกรัม ส่วนการปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 
๖๓๐ กิโลกรัม ภาคกลางเป็นภาคที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ ๖๐๑, ๕๓๙, ๓๘๙ และ ๓๓๘ กิโลกรัม ตามล าดับ ในฤดู
นาปี ปี ๒๕๕๓/๕๔ จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด ๗๔๗ กิโลกรัม ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มี
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ าสุด ๒๖๑ กิโลกรัม ในฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๔ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่มีผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่สูงสุด ๘๑๐ กิโลกรัม ส่วนจังหวัดยะลามีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ าสุด ๓๙๒ กิโลกรัม 

 ๔) พันธุ์ข้ำว ในฤดูนาปี ปี ๒๕๕๒/๕๓ ชาวนาปลูกข้าวพันธ์ุขาวดอกมะลิ ๑๐๕ มากที่สุดให้
ผลผลิตไร่ละ ๓๓๘ กิโลกรัม รองลงมาคือ พันธ์ุ กข๖ ให้ผลผลิตไร่ละ ๓๔๒ กิโลกรัม พันธ์ุราชการไม่ไวต่อช่วงแสง 
ให้ผลผลิตไร่ละ ๕๔๕ กิโลกรัม พันธ์ุชัยนาท ๑ ให้ผลผลิตไร่ละ ๕๒๕ กิโลกรัม และพันธ์ุสุพรรณบุรี ๑ ให้
ผลผลิตไร่ละ ๗๒๙ กิโลกรัม ส่วนฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๔ พันธ์ุชัยนาท ๑ และพันธ์ุชัยนาท ๒ ชาวนาปลูกมากที่สุด



๓ 

ให้ผลผลิตไร่ละ ๕๕๐ กิโลกรัม รองลงมาคือพันธ์ุสุพรรณบุรี ๑ ให้ผลผลิตไร่ละ ๖๑๑ กิโลกรัม และพันธ์ุ
ราชการไม่ไวแสง ให้ผลผลิตไร่ละ ๕๙๘ กิโลกรัม 

๑.๒ วิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องข้ำว 
 สถำนกำรณ์กำรผลิตข้ำวของโลก  
 กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา ได้สรุปสถานการณ์การผลิตข้าวของโลก ปีการผลิต ๒๕๕๓/

๕๔ (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕) ดังนี ้
 ๑) พ้ืนท่ีเก็บเกี่ยวข้ำว การผลิตข้าวทั่วโลกมีพื้นที่เกบ็เกี่ยวรวม ๙๘๕.๖๓ ล้านไร่ โดยประเทศ

อินเดียเป็นประเทศที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวมากที่สุด ๒๖๗.๘๘ ล้านไร่ ส่วนประเทศอื่นที่มีการปลูกข้าวมากของ
โลก ได้แก่ จีน ๑๘๖.๖๙ ล้านไร่ อินโดนีเซีย ๗๕.๕๐ ล้านไร่ บังคลาเทศ ๗๓.๑๓ ล้านไร่ เวียดนาม ๔๗.๕๖ 
ล้านไร่ พม่า ๔๓.๗๕ ล้านไร่ และฟิลิปปินส์ ๒๗.๑๙ ล้านไร่ 

 ๒) ผลผลิตข้ำวสำร ทั่วโลกสามารถผลิตข้าวได้รวมทั้งสิ้น ๔๔๙.๓๐ ล้านตัน ข้าวสาร 
(๖๘๐.๗๖ ล้านตันข้าวเปลือก คิดจากข้าวสาร ๖๖๐ กิโลกรัม ได้มาจากการสีข้าวเปลือก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม) โดย
ประเทศจีนเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้มากที่สุด ๑๓๗.๐๐ ล้านตันข้าวสาร (๒๐๗.๕๘ ล้านตันข้าวเปลือก) ส่วน
ประเทศอื่นที่มีผลผลิตข้าวมากของโลก ได้แก่ อินเดีย ๙๕.๙๘ ล้านตันข้าวสาร (๑๔๕.๔๒ ล้านตันข้าวเปลือก) 
อินโดนีเซีย ๓๕.๕๐ ล้านตันข้าวสาร (๕๓.๗๙ ล้านตันข้าวเปลือก) บังคลาเทศ ๓๑.๗๐ ล้านตันข้าวสาร 
(๔๘.๐๓ ล้านตันข้าวเปลือก) เวียดนาม ๒๖.๓๗ ล้านตันข้าวสาร (๓๙.๙๕ ล้านตันข้าวเปลือก) พม่า ๑๐.๕๓ 
ล้านตันข้าวสาร (๑๕.๙๕ ล้านตันข้าวเปลือก) และฟิลิปปินส์ ๑๐.๕๔ ล้านตันข้าวสาร (๑๕.๙๗ ล้านตัน
ข้าวเปลือก) 

๑.๓  ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัยและประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับด้ำนข้ำวท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับข้าวในประเทศไทยมีมากมายและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้ึนอยู่กับ
การให้ความสนใจในประเด็นใด หรือประเด็นใดที่เกี่ยวข้อง ท าให้ปัญหาหลายๆ ปัญหาไม่ได้รับการดูแล
เท่าที่ควร หรือบางประเด็นไม่อยู่ในความสนใจ แต่โดยปัญหาหลักๆ ประกอบด้วย  

 ๑) พ้ืนท่ีปลูกข้ำวส่วนใหญ่อยู่ในเขตน้ ำฝน โดยพื้นที่กว่าร้อยละ ๗๐ อยู่ในเขตน้ าฝน ไม่มี
ระบบน้ าชลประทาน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนแหล่งน้ า สภาพดิน
ส่วนใหญ่มีปัญหาเสื่อมโทรม ขาดแคลนอินทรียวัตถุ ดินมีสภาพแข็งเนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยเคมีสะสมมาเป็นเวลานาน 
ประกอบกับสภาพดินในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่างซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าว ดินมีสภาพความ
เปรี้ยวจัด ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินมีสภาพเป็นดินเค็ม ซึ่งต้องมีการจัดการทรัพยากรดินอย่าง
เหมาะสมจึงจะเพิ่มผลผลิตได้   

 ๒) กำรปลูกข้ำวอย่ำงต่อเน่ืองตลอดปี โดยชาวนาภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ในเขต
ชลประทานมีการท านาปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องตลอดปี ท าให้ชาวนาต้องเร่งการผลิต หรือผลิตที่ไม่ค านึงคุณภาพ
ข้าวที่จะได้ ส่งผลให้ระบบนิเวศขาดความสมดุล ดินเสื่อมเกิดการระบาดของโรคแมลงศัตรูข้าว ท าให้ข้าวที่ได้มี
คุณภาพต่ า อีกทั้งชาวนายังขาดการจัดการขณะเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผลผลิตเกิดการสูญเสีย ในขณะเก็บเกี่ยวสูงประมาณร้อยละ ๕-๑๐ ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด ผลผลิตที่ได้
บางส่วนมีคุณภาพต่ า นอกจากนี้ชาวนามีการเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวดขณะที่ข้าวยังมีความช้ืนสูง 
และจ าหน่วยข้าวในทันที หากจัดการไม่ดีจะท าให้ข้าวมีคุณภาพต่ า  

 ๓) ประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวต่ ำ กล่าวคือ จากข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ของไทย ปีเพาะปลูก ๒๕๕๓/๕๔ ได้เพียงไร่ละ ๔๔๑ กิโลกรัม (นาปี ปี ๒๕๕๓/๕๔ ได้ไร่
ละ ๓๙๔ กิโลกรัม ส่วนนาปรัง ปี ๒๕๕๔ ได้ไร่ละ ๖๓๓ กิโลกรัม) จัดว่ายังต่ ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูล



๔ 

จากกระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕) โดยผลผลิตเฉลี่ยข้าวของโลกปี ๒๕๕๓/
๕๔ ไร่ละ ๖๘๘ กิโลกรัม สหรัฐอเมริกา ๑,๒๐๖ กิโลกรัม จีน ๑,๐๔๘ กิโลกรัม และเวียดนาม ๘๘๕ กิโลกรัม 
โดยสาเหตุส าคัญที่ประสิทธิภาพการผลิตข้าวของประเทศไทยยังต่ าอยู่ คือ พื้นที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่อยู่นอกเขต
ชลประทาน อาศัยน้ าฝนในการเพาะปลูก และสภาพดินส่วนใหญ่มีปัญหาเสื่อมโทรม รวมทั้งขาดแคลนเมล็ด
พันธ์ุด ี  

 ๔) ต้นทุนกำรผลิตสูง ชาวนามีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงข้ึนทุกปีทั้งค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยเคมี ค่า
สารเคมี และค่าเมล็ดพันธ์ุ ทั้งนี้ เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่สูงมากเกินกว่าค าแนะน า 
และใช้กรรมวิธีการผลิตที่ยังไม่ ถูกต้องเหมาะสม ขาดการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการให้มี
ประสิทธิภาพและสอดรับกันทั้งระบบ ตั้งแต่การขนส่งและจัดเก็บปัจจัยการผลิต การเก็บรักษาผลผลิต จนถึง
การขนส่งผลผลิตไปจ าหน่ายให้ผู้รับซื้อข้าว  

 ๕) ชำวนำขำดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี การผลิตและการกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ของชาวนาอย่างเพียงพอและทั่วถึง   

 ๖) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำวเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมยังมีน้อย  และยังไม่สามารถแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ข้ันสูง รวมทั้งขาดระบบการเช่ือมโยงวัตถุดิบข้าวที่มีคุณภาพ เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์  

 ๗) องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับชำวนำยังขำดเอกภำพ องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตข้าวและชาวนา มีจ านวนมากซึ่งถูกจัดตั้งข้ึนมาตามวัตถุประสงค์ตามที่กลุ่มบุคคลทั่วไปประกอบอาชีพ
เหมือนกันต้องการแก้ปัญหาของตนเป็นหลัก สมาคมต่างๆ ยังขาดความเป็นเอกภาพในการร่วมกันแก้ไขปัญหา
การผลิตข้าวของชาวนา  

 ๘) หน่วยงำนวิจัยด้ำนข้ำวขำดแคลนนักวิจัยและงบประมำณ  งานวิจัยด้านข้าวยังขาด
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของประเทศ หน่วยงานวิจัยยังขาดแคลนนักวิจัยข้า ว 
โดยเฉพาะนักปรับปรุงพันธ์ุข้าว รวมทั้งขาดการสนับสนุนงบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการวิจัยที่
ทันสมัย 

๑.๔  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนข้ำวท่ีเป็นท่ี
ต้องกำรของประเทศ 

๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

๒) จุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรวิจัยข้ำว 
จุดแข็ง (Strengths) 
(๑) ประเทศไทยมีเสถียรภำพในกำรผลิตข้ำวสูง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและสภาพ

ภูมิอากาศ เอื้อต่อการปลูกข้าว และมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติน้อย 
(๒) ประเทศไทยสำมำรถผลิตข้ำวได้หลำกหลำยชนิดทุกชั้นคุณภำพ เช่น ข้าวหอมมะลิ 

ข้าวหอมปทุม ข้าวขาว ๑๐๐%-๒๕% ปลายข้าว ข้าวนึ่ง และข้าวเหนียว สามารถตอบสนองกับความต้องการ
ของตลาดได้ทุกตลาด ที่ส าคัญประเทศไทยสามารถปลูกข้าวพันธ์ุขาวดอกมะลิ ๑๐๕ และพันธ์ุ กข๑๕ ซึ่ง
จัดเป็นข้าวหอมที่มีคุณสมบัติโดดเด่น ในด้านกลิ่นหอม เมล็ดข้าวสารใส เรียวยาว นุ่ม และทานอร่อย เป็นที่
ยอมรับของตลาดโลก นอกจากนี้ ยังมีข้าวพันธ์ุปทุมธานี ๑ และพันธ์ุ กข๓๓ (หอมอุบล ๘๐) ก็จัดเป็นข้าวหอม
ที่มีคุณสมบัติดีเช่นกัน 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.arda.or.th%2F&ei=6RhWUq-TLcrlrAezvYCQDg&usg=AFQjCNH8oeCdEhY1IdFRQ2RPq4gVnaU37g&bvm=bv.53899372,d.bmk


๕ 

(๓) ประเทศไทยมีควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมข้ำว สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน
การวิจัยพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดยมีเช้ือพันธ์ุข้าวที่เก็บรวบรวมไว้ในธนาคารเช้ือพันธ์ุข้าวมากกว่า 
๒๐,๐๐๐ ตัวอย่างเช้ือพันธ์ุ ซึ่งในจ านวนน้ีเป็นข้าวพื้นเมืองของไทย ๑๗,๐๐๐ ตัวอย่างเช้ือพันธ์ุ 

(๔) ข้ำวไทยเป็นข้ำวท่ีประจักษ์ว่ำเป็นข้ำวคุณภำพดีมาเป็นเวลายาวนานอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การส่งออกข้าวไทย เป็นที่ยอมรับในความน่าเช่ือถือในด้านคุณภาพแก่ประเทศผู้ซื้อ 

(๕) ข้ำวมีควำมผูกพันกับชีวิตคนไทยมำแต่โบรำณกำลนับพันปี การปลูกข้าวก่อให้เกิด
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามคู่กับชาติไทย สืบสานต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอาชีพท านาเป็นอาชีพที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณในการเพาะปลูกข้าว ซึ่งถูกถ่ายทอดมาจากบรรพ
บุรุษสู่ลูกหลานชาวนาในปัจจุบัน ถือได้ว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ สามารถใช้ทักษะและ
ประสบการณ์ที่สร้างสมมายืนหยัดต่อสู้กับความยากล าบากนานัปการ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารเพื่อเลี้ยงคนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่ส าคัญชาวนาถือได้ว่าเป็นชนกลุ่มใหญ่ มีจ านวนมากถึง ๓.๗ ล้านครัวเรือน 
เป็นกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในบรรดาเกษตรกรทั้งหลาย อยู่กระจายกันทั่วประเทศ แต่มีบทบาทต่อภาวะทาง
การเมือง การปกครองและความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลทุกรัฐบาลจะให้ความสนใจในปัญหาเรื่องข้าวของ
ชาวนามากที่สุด เพราะถือว่าเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ของประเทศ 

(๖) มีองค์กรและคณะกรรมกำรก ำกับดูแลท่ีให้ควำมส ำคัญของข้ำวในฐำนะเป็นพืช
เศรษฐกิจหลักหลำยองค์กร เช่น คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสรมิการ
ส่งออก และกระทรวงพาณิชย์ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
(๑) พ้ืนท่ีปลูกข้ำวส่วนใหญ่อยู่ในเขตน้ ำฝน โดยพื้นที่กว่าร้อยละ ๗๐ อยูใ่นเขตน้ าฝน ไม่

มีระบบน้ าชลประทาน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนแหล่งน้ า สภาพ
ดินส่วนใหญ่มีปัญหาเสื่อมโทรม ขาดแคลนอินทรียวัตถุ ดินมีสภาพแข็งเนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยเคมีสะสมมาเป็น
เวลานาน ประกอบกับสภาพดินในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าว ดิน
มีสภาพความเปรี้ยวจัด ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินมีสภาพเป็นดินเค็ม ซึ่งต้องมีการจัดการทรัพยากร
ดินอย่างเหมาะสมจึงจะเพิ่มผลผลิตได้ 

(๒) ปลูกข้ำวอย่ำงต่อเน่ืองตลอดปี โดยชาวนาภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ในเขต
ชลประทานมีการท านาปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องตลอดปี ท าให้ชาวนาต้องเร่งการผลิตหรือผลิตที่ไม่ค านึงคุณภาพ
ข้าวที่จะได้ ส่งผลให้ระบบนิเวศขาดความสมดุล ดินเสื่อมเกิดการระบาดของโรคแมลงศัตรูข้าว ท าให้ข้าวที่ได้มี
คุณภาพต่ า อีกทั้งชาวนายังขาดการจัดการขณะเก็บเกี่ยว และหลังการเก็ บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผลผลิตเกิดการสูญเสีย ในขณะเก็บเกี่ยวสูงประมาณร้อยละ ๕-๑๐ ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด ผลผลิตที่ได้
บางส่วนมีคุณภาพต่ า นอกจากนี้ชาวนามีการเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวดขณะที่ข้าวยังมีความช้ืนสูง 
และจ าหน่วยข้าวในทันที หากจัดการไม่ดีจะท าให้ข้าวมีคุณภาพต่ า 

(๓) ประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวต่ ำ กล่าวคือ จากข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ของไทย ปีเพาะปลูก ๒๕๕๓/๕๔ ได้เพียงไร่ละ ๔๔๑ กิโลกรัม (นาปี ปี ๒๕๕๓/๕๔ ได้ไร่ละ 
๓๙๔ กิโลกรัม ส่วนนาปรัง ปี ๒๕๕๔ ได้ไร่ละ ๖๓๓ กิโลกรัม) จัดว่ายังต่ ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจาก
กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕) โดยผลผลิตเฉลี่ยข้าวของโลกปี ๒๕๕๓/๕๔ ไร่
ละ ๖๘๘ กิโลกรัม สหรัฐอเมริกา ๑,๒๐๖ กิโลกรัม จีน ๑,๐๔๘ กิโลกรัม และเวียดนาม ๘๘๕ กิโลกรัม โดย
สาเหตุส าคัญที่ประสิทธิภาพการผลิตข้าวของประเทศไทยยังต่ าอยู่คือ พื้นที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่อยู่นอกเขต
ชลประทาน อาศัยน้ าฝนในการเพาะปลูก และสภาพดินส่วนใหญ่มีปัญหาเสื่อมโทรม รวมทั้งขาดแคลนเมล็ดพันธ์ุดี 



๖ 

(๔) ต้นทุนกำรผลิตสูง ชาวนามีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงข้ึนทุกปีทั้งค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยเคมี 
ค่าสารเคมี และค่าเมล็ดพันธ์ุ ทั้งนี้ เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่สูงมากเกินกว่าค าแนะน า 
และใช้กรรมวิธีการผลิตที่ยังไม่ ถูกต้องเหมาะสม ขาดการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการให้มี
ประสิทธิภาพและสอดรับกันทั้งระบบ ตั้งแต่การขนส่งและจัดเก็บปัจจัยการผลิต การเก็บรักษาผลผลิต จนถึง
การขนส่งผลผลิตไปจ าหน่ายให้ผู้รับซื้อข้าว 

(๕) ชำวนำขำดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี การผลิตและการกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ของชาวนาอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

(๖) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำวเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมยังมีน้อย และยังไม่สามารถแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ข้ันสูง รวมทั้งขาดระบบการเช่ือมโยงวัตถุดิบข้าวที่มีคุณภาพ เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

(๗) ชำวนำรำยย่อย ยังขำดควำมรู้ ชาวนาอีกเป็นจ านวนมากยังขาดการพัฒนาให้มี
ความรู้และความสามารถในการผลิตข้าว และการบริหารจัดการอย่างจริงจัง และส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรราย
ย่อยยังไม่ให้ความส าคัญเพียงพอในการสร้างความเข้มแข็งในรูปสถาบันเกษตรกร 

(๗) ชำวนำมีอำยุมำก รำยได้ต่ ำ ชาวนาซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของเกษตรกรทั้ง
ประเทศมีสัดส่วนรายได้จากการท านาต่ ากว่าอาชีพการเกษตรอื่นๆ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ มีฐานะด้อยกว่า
เกษตรกรอื่นทั้งในด้านระบบการศึกษา โอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ อาชีพท านา
ไม่สามารถท ารายได้แก่ชาวนาอย่างเพียงพอ จึงเกิดการละทิ้งนาเพื่อแสวงหาแหล่งรายได้อื่นที่ให้ผลตอบแทน
สูงกว่า รวมทั้งลูกหลานชาวนาปฏิเสธที่จะสืบทอดอาชีพการท านา เนื่องจากยากล าบาก รายได้น้อย ขาด
สวัสดิการหรือระบบการประกันรายได้ที่เหมาะสม ประกอบกับชาวนา ปัจจุบันมีอายุระหว่าง ๔๐-๕๗ ปี คิด
เป็นร้อยละ ๖๗.๙ อายุมากกว่า ๖๐ ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖ อายุเฉลี่ยประมาณ ๕๗ ปี และแนวโน้มใน
อีก ๑๐ ปีข้างหน้า ชาวนาจะมีอายุเฉลี่ยเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ปัจจุบันชาวนาเป็นจ านวนมากหลุดจากฐานชุมชนที่
เคยเป็นเจ้าของและต้องเช่าที่นาท ามาหากิน ส่งผลให้ชาวนาไม่มีแรงจูงใจในการที่จะปรับปรุงพื้นที่นาให้มี
สภาพอุดมสมบูรณ์ ท าให้การท างานกับชาวนามีความยาก 

(๘) องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับชำวนำยังขำดเอกภำพ องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตข้าวและชาวนามีจ านวนมาก ซึ่งถูกจัดตั้งข้ึนมาตามวัตถุประสงค์ตามที่กลุ่มบุคคลทั่วไปประกอบอาชีพ
เหมือนกันต้องการแก้ปัญหาของตนเป็นหลัก สมาคมต่างๆ ยังขาดความเป็นเอกภาพในการร่วมกันแก้ไขปัญหา
การผลิตข้าวของชาวนา 

(๙) หน่วยงำนวิจัยด้ำนข้ำวขำดแคลนนักวิจัยและงบประมำณ งานวิจัยด้านข้าวยังขาด
การบูรณาการรว่มกันระหว่างหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของประเทศ หน่วยงานวิจัยยังขาดแคลนนักวิจัยข้าว โดยเฉพาะ
นักปรับปรุงพันธ์ุข้าว รวมทั้งขาดการสนับสนุนงบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการวิจัยที่ทันสมัย 

๑.๕  นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนข้ำวท่ีเป็นท่ี
ต้องกำรของประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการให้ทุนวิจัยด้านข้าว 
จากกรมการข้าว และหน่วยให้ทุนต่างๆ ได้แก่ วช. สกว. สวทช. สวก. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดท าระบบฐานข้อมูลระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๓ โดยได้ข้อมูลมาระดับหนึ่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์โครงการวิจัยและงบประมาณงานวิจัยข้าว ๕ ด้านหลัก ประกอบด้วย ๑) พันธ์ุ ๒) การ
ผลิต ๓) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ๔) การแปรรูป และ ๕) เศรษฐกิจและการตลาดข้าว ประกอบกับ
ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมระดมสมองก าหนดทิศทางงานวิจัยข้าว ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม 
๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นมาด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 



๗ 

ประชุมระดมสมอง ประชุมกลุ่มย่อยผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์งานวิจัยข้าว ปี 
๒๕๕๕-๒๕๕๙ สามารถจัดท าร่างยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าวได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) ประเทศต่ำงๆ ต่ืนตัวในกำรวิจัยพันธุ์ข้ำวท่ีให้ผลผลิตสูง โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา
พันธ์ุข้าวหอม ที่มีลักษณะคล้ายกับข้าวพันธ์ุขาวดอกมะลิ ๑๐๕ 

๒) สภำพภูมิอำกำศของโลกมีกำรเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกมี
แนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมา เช่น การสูญพันธ์ุของพืชและสัตว์ต่างๆ ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด 

๓) ประเทศคู่แข่งในกำรผลิตและกำรค้ำมีมำกขึ้น และแข็งแกร่งขึ้น ได้แก่ ประเทศ
เวียดนาม ปากีสถาน สหรัฐอเมริกา อินเดีย จีน และกัมพูชา 

๔) ประเทศผู้น ำเข้ำมีมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำเพ่ิมขึ้น เช่น ด้านสุขอนามัย และด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๕) ปัจจัยกำรผลิตท่ีน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศมีรำคำสูง ปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ เช่น 
ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช ศัตรูพืช ที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูง และมีแนวโน้มสูงข้ึน ส่งผลให้
ต้องซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่สูงข้ึน 

๖) กลุ่มทุนต่ำงชำติสนใจเข้ำมำประกอบธุรกิจทำงกำรเกษตรในไทย โดยมีกระแสข่าว
ชาวต่างชาติร่วมมือกับคนไทยท าการกว้านซื้อหรือเช่าที่นาหลายรูปแบบให้ราคาสูง ในหลายจังหวัด โดยเฉพาะ
พื้นที่แหล่งปลูกข้าวใหญ่ในภาคกลาง ส่งผลกระทบให้ชาวนาไม่มีที่ดินท ากิน เสียค่าเช่า และพื้น ที่นาถูก
ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน 

๗) สถำนกำรณ์น้ ำมันโลกมีรำคำแพงและมีแนวโน้มสูงขึ้น ท าให้ชาวนาหันไปปลูกพืช
พลังงานในนาข้าวที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการปลูกข้าว 

๘) งำนวิจัยและงำนส่งเสริมข้ำวในต่ำงประเทศมีกำรสนับสนุนงบประมำณมำกกว่ำ
ประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศที่ผลิตและส่งออกข้าวหลัก เช่น เวียดนาม สหรัฐอเมริกา มีการลงทุนในการ
พัฒนาข้าว และชาวนามากกว่าไทย สหรัฐอเมริกาเร่งวิจัยข้าวหอมเพื่อทดแทนการน าเข้าข้าวหอมมะลิจากไทย 
เวียดนามเร่งพัฒนาข้าวหอมเพื่อแข่งขันกับข้าวหอมของไทย 

 วช. ตระหนักถึงความส าคัญของการบูรณาการด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหลัก เพื่อการน าไปใช้ให้
เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวิจัยและพัฒนาอย่างรอบด้าน จึงมีการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าวข้ึน เพื่อใช้สนับสนุน
และแก้ปัญหาเรื่องข้าวประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และเพื่อให้ยุทธศาสตร์ฯ มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่ เป็นปัจจุบัน  จึงได้ก าหนด
รายละเอียดของยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยยึดเนื้อหาของแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญ 
คือ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๙) นโยบายรัฐบาลปัจจบุัน (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยที่ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าวจะสอดคล้องและเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ จะเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อ
หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ในประเด็นหลักด้านเกษตร มีแนวทางการด า เนินการด้านแผนการ
ก าหนดพื้นที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินค้าเกษตร  

ความเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ ๑๑ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความ
เข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  ในแนวทางการพัฒนา ๕ .๑ การพัฒนา



๘ 

ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ส าหรับความเช่ือมโยงกับนโยบาย
รัฐบาลปัจจุบัน คือ นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายเฉพาะด้าน นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ในหัวข้อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธ์ุฯ  และหัวข้อการเร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต  ลด
การใช้ทรัพยากร และลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก ด้วยหลักการ การลด การใช้ การใช้ซ้ า และการน า
กลับมาใช้ใหม่ เพิ่มปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น 

ส าหรับความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณปี ๒๕๕๕ กล่าวคือ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเสรมิสรา้งโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และส าหรับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๖ 
พบว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
โดยเฉพาะแผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ตามแผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และแผนงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และสุดท้าย คือ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ โดยสอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน การส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร แผนงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  
 
๒. วิสัยทัศน์กำรวิจัย 

การวิจัยและพัฒนาช่วยส่งเสริมข้าวไทยเป็นหนึ่งในตลาดโลก 
 
๓. พันธกิจกำรวิจัย 

๓.๑ วิจัยและพัฒนาข้าวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของประเทศและความต้องการของตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศ 

๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและการบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ ยุทธศำสตร์ด้ำนพันธุ์ข้ำว 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๑.๑ ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุข้าวลูกผสม (๑๕%) 
แผนงานวิจัยที่ ๑  เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสู่อุตสาหกรรม 
แผนงานวิจัยที่ ๒ เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุเพื่อเพิ่มคุณภาพ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๑.๒  การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุเพื่อความมั่นคงทางอาหาร (ข้าวไร่ ข้าวที่สูง)  
แผนงานวิจัยที่ ๑  การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุที่มีความหลากหลายของพันธ์ุพื้นเมือง 
แผนงานวิจัยที่ ๒  การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุเพื่อการพัฒนาชุมชนและความมั่นคงทางอาหาร

ของชุมชน 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๑.๓ การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  



๙ 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๑.๔ การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุโดยใช้เทคโนโลยีด้านสรีรวิทยาให้ได้พันธ์ุใหม่เพิ่ม
ผลผลิต  
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๑.๕ การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตในนาน้ าฝน  
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๑.๖ การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตข้าวนาชลประทาน  

แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยพันธ์ุเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม เช่น การพัฒนาพันธ์ุข้าวยืดตัว 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๑.๗ การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุเพื่อเพิ่มคุณภาพทางโภชนาการ หรือข้าว

ลักษณะเฉพาะ  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรผลิต  
ยุทธศำสตร์ท่ี ๒.๑ ยุทธศาสตร์วิจัยการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว  
แผนงานวิจัยที่ ๑ วิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธ์ิภาพการผลิตเมล็ดพันธ์ุ คัดเมล็ดพันธ์ุหลัก 

และเมล็ดพันธ์ุจ าหน่ายของภาครัฐ 
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวลูกผสม 
แผนงานวิจัยที่ ๓ วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน 
แผนงานวิจัยที่ ๔ วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธ์ุจ าหน่ายโดยภาคเอกชนภายใต้

การแนะน าและก ากับมาตรฐานโดยภาครัฐ 
แผนงานวิจัยที่ ๕ วิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับเกษตรกร ในพื้นที่นาน้ าฝนผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวใช้เอง 

                 ยุทธศำสตร์ท่ี ๒.๒ ยุทธศาสตร์วิจัยการเพิ่มศักยภาพผลผลิตข้าวนาชลประทาน  
แผนงานวิจัยที่ ๑ วิจัยเชิงลึกทางสรีร วิทยาการผลิตเพื่ อเพิ่ มศักยภาพผลผลิตข้าวนา

ชลประทาน 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๒.๓ วิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวในนิเวศนา

ชลประทาน  
แผนงานวิจัยที่ ๑  วิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการระบบการผลิตข้าวในพื้นที่นาชลประทาน 

(ทุกข้ันตอนการผลิต) 
แผนงานวิจัยที่ ๒  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดต้นทุนในพื้นที่นาชลประทาน 

(ปัจจัยการผลิต และทรัพยากร) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนงานวิจัยที่ ๓  ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้การเพิ่มผลิตภาพข้าวในพื้นที่ผลิตข้าวของ

นาชลประทาน 
แผนงานวิจัยที่ ๔  วิจัยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตข้าวนาชลประทาน 
แผนงานวิจัยที่ ๕  วิจัยและพัฒนาการอารักขาข้าวนาชลประทานแบบบูรณาการ (โรค แมลง 

สัตว์ศัตรูพืช และวัชพืช) 
แผนงานวิจัยที่ ๖  วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตข้าวลูกผสมแบบบูรณาการ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๒.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในนิเวศนาน้ าฝน  
แผนงานวิจัยที่ ๑  วิจัยเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการผลติและคุณภาพของข้าวหอมมะลแิละ กข๖  
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับเกษตรกรเพื่อพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ข้าวนาน้ าฝนในพื้นที่เฉพาะ 
แผนงานวิจัยที่ ๓  วิจัยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตข้าวนาน้ าฝน 
แผนงานวิจัยที่ ๔  วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชโดยมีข้าวเป็นพืชหลักในพื้นที่นาน้ าฝน 



๑๐ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๒.๕ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าว  
แผนงานวิจัยที่ ๑ วิจัยเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรส าหรับ

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

ร่วมกัน 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๒.๖ พัฒนาสถาบันชาวนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกร  
แผนงานวิจัยที่ ๑ วิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการสืบทอดอาชีพการท านา และ

เสริมสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพท านา 
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิตข้าว 
แผนงานวิจัยที่ ๓ วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาสื่อที่เหมาะสมต่อ

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และกติกาการค้าสินค้าเกษตร   
แผนงานวิจัยที่ ๔ ศึกษากระบวนการบริหารจัดการของเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างเกษตรกร

รุ่นใหม่ ที่น าไปสู่การพัฒนาสถาบันเกษตรกร 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรหลังเก็บเกี่ยว 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๓.๑ ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพข้าว  
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์สมบัติของเมล็ดข้าวที่สามารถใช้ในการคาดคะเน

คุณภาพเมล็ดและคุณภาพการสี รวมทั้งความช้ืนอย่างรวดเร็วส าหรับใช้ในการซื้อขายข้าวเปลือกความช้ืนสูง
เกินที่จะใช้วิธีการตรวจแบบปกติ รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพด้านอื่นๆ ของเมล็ดและการพัฒนาอุปกรณ์
ส าหรับประเมินคุณภาพเมล็ด  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๓.๒ ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมใน
เขตผลิตข้าวนาปรังและข้าวหอมมะลิ  

เป็นการวิจัยและพัฒนาหาระบบการจัดการข้าวเปลือกนาปรังที่เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูฝน และ
การจัดการข้าวเปลือกพันธ์ุขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ให้คงคุณภาพด้านการบริโภคและการสีดี โดยร่วมมือกันระหว่าง
นักวิจัยกับสถาบันชาวนา รวมทั้งการวิจัยให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว 

แผนงานวิจัยที่ ๑ วิจัยและพัฒนาการจัดการข้าวเปลือกความช้ืนสูงที่ปลูกในฤดูนาปรัง 
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิจัยและพัฒนาการจัดการข้าวเปลือกหอมมะลิ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๓.๓ ยุทธศาสตร์การวิจัยประเภทข้าวที่ผู้บริโภคนิยมในแต่ละภูมิภาคของ

ประเทศและต่างประเทศ   
เป็นการส ารวจและวิเคราะห์คุณภาพข้าวสารที่ผู้บริโภคนิยมในภาคต่างๆ ของประเทศ และ

ตลาดต่างประเทศ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการสินค้าข้าวให้เหมาะสม 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๓.๔ ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาข้าวเปลือกและ

ข้าวขาวเพื่อชะลอความเสื่อมคุณภาพ  
เป็นการวิจัยหาสาเหตุการสูญเสียเมล็ดข้าวทั้งทางคุณภาพและปริมาณในโรงเก็บรักษา

ข้าวเปลือกและข้าวขาว และพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดการเสียหายและชะลอการเสื่อมคุณภาพเมล็ดข้าว เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างสุขลักษณะของโรงเก็บรักษา 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแปรรูป 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๔.๑ ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ตลอดจน

การควบคุมคุณภาพ  



๑๑ 

เป็นการวิจัยและพัฒนากระบวนการพื้นฐานระดับห้องปฏิบัติการส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์
ข้าวที่เป็นอาหารและมิใช่อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าของเมล็ดข้าวและผลพลอยได้จากการแปรสภาพ รวมทั้งส่วน
อื่นๆ ของต้นข้าว การวิจัยน้ีครอบคลุมถึงประเภทข้าวและชนิดบรรจภัุณฑ์ที่เหมาะสม รวมทั้งอายุการเก็บรักษา 
แนวทางในการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวสู่อุตสาหกรรม  
เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับหรอืขยายกระบวนการพื้นฐานในการผลิตผลติภัณฑ์ข้าวสู่

อุตสาหกรรมทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องจักรส าหรับการผลิต  
แผนงานวิจัยที่ ๑ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสู่นวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมทุกระดับ 
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวระดับครัวเรือนสู่

ระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๔.๓ ยุทธศาสตร์การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อการโภชนาการและ

เภสัชกรรม  
เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าโภชนาการของเมล็ดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว รวมถึงสาร

ต่างๆ จากเมล็ดและผลพลอยได้จากข้าวที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๔.๔ การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวคุณภาพต่ าและข้าวนึ่ง (Parboiled 

Rice)  
เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวที่มีคุณภาพต่ าและข้าวนึ่งโดยใช้เทคโนโลยีที่

ประหยัดพลังงานและลดต้นทุน รวมทั้งการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจและกำรตลำดข้ำว 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๕.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการผลิตข้าว (๒๐%) 
แผนงานวิจัยที่ ๑  วิจัยความต้องการของตลาดต่อพันธ์ุข้าว  
แผนงานวิจัยที่ ๒  วิจัยผลกระทบของพันธ์ุข้าวปทุมธานี ๑ (ข้าวหอมปทุม) ที่มีต่อตลาดการค้า

ข้าว  
ยุทธศำสตร์ท่ี ๕.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการด าเนิน

ธุรกิจของภาคเกษตรกร  
แผนงานวิจัยที่ ๑  วิจัยระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อยกระดับจากภาคครัวเรือน

สู่ผู้ประกอบการขนาดย่อม  
แผนงานวิจัยที่ ๒  วิจัยการรวมกลุ่ม เกษตรกรผู้ปลูก ข้าวเพื่ อการลดต้นทุ นการ ผลิต 

(Economy of Scale) 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๕.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ  
แผนงานวิจัยที่ ๑ วิจัยการสร้างความสมดุลอุปสงค์และอุปทานของข้าวไทยแต่ละชนิด เพื่อ

เป็นแนวทางการสร้างตลาดใหม่   
แผนงานวิจัยที่ ๒ วิจัยแนวโน้มความต้องการของตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ  
แผนงานวิจัยที่ ๓ วิจัยรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเพื่อการส่งออก  
แผนงานวิจัยที่ ๔ วิจัยแนวโน้มความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อการบริโภค

ภายในประเทศ และการส่งออกต่างประเทศ 
แผนงานวิจัยที่ ๕ วิจัยศักยภาพทางการตลาดในตลาดต่างประเทศ 
แผนงานวิจัยที่ ๖  วิจัยเชิงส ารวจโรงสีข้าวนึ่งในประเทศไทยเพื่อการขยายตลาดข้าวนึ่งใน

ตลาดต่างประเทศ 



๑๒ 

แผนงานวิจัยที่ ๗  การพัฒนาการตรวจสอบมาตรฐานข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเพื่อ
การบริโภคภายในประเทศ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๕.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจการค้าข้าวของรัฐบาล  
แผนงานวิจัยที่ ๑  การบริหารจัดการปริมาณและความต้องการข้าวไทยทั้งระบบ 
แผนงานวิจัยที่ ๒  การศึกษาและปรับปรุงเรื่องกฎระเบียบการค้าภายในประเทศให้เอื้อต่อผู้

ส่งออก 
แผนงานวิจัยที่ ๓  การศึกษาและพัฒนาระบบ Logistics เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งข้าว และ

ผลิตภัณฑ์ข้าว 
แผนงานวิจัยที่ ๔  การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างตลาดลักษณะเฉพาะเพื่อการส่งออก 

(เช่น ข้าวสุขภาพ) 
แผนงานวิจัยที่ ๕  การศึกษาความต้องการประเภทข้าวในตลาดเฉพาะ (niche market)  
แผนงานวิจัยที่ ๖  วิจัยเชิงนโยบายการก าหนดกฎระเบียบส าหรับฉลาก หรือบรรจุภัณฑ์ 
แผนงานวิจัยที่ ๗  วิจัยเปรียบเทียบเชิงนโยบายการปลูกข้าวและการส่งเสริมธุรกิจการค้าของ

ไทยกับประเทศผู้ส่งออกข้าวส าคัญ 
แผนงานวิจัยที่ ๘  วิจัยศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของประเทศไทย 
แผนงานวิจัยที่ ๙  การพัฒนานักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวในทุกขั้นตอน 
 

๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าว มีเป้าประสงค์ คือ 
๕.๑ ยุทธศาสตร์ด้านพันธ์ุข้าว มีเป้าประสงค์ คือ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตสายพันธ์ุข้าวให้

สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้สูง และสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนไป 
๕.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต มีเป้าประสงค์ คือ องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านข้าวที่สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อม สามารถผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวได้เพิ่มข้ึนทั้งปริมาณคุณภาพและมูลค่า 
๕.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการหลังเก็บเกี่ยว มีเป้าประสงค์  คือ เพิ่มประสิทธิภาพและการใช้

เทคโนโลยีในการจัดการหลังเก็บเกี่ยวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
๕.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการแปรรูป มีเป้าประสงค์ คือ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากข้าว 
๕.๕ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว มีเป้าประสงค์ คือ สนับสนุนให้เกิดการตลาดเชิงรุก 

มีสินค้าบริโภคและส่งออกได้ตรงตามความต้องการ 
 
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 

๖.๑ ผลผลิต 
 ๑) เชิงปริมาณ คือ ผลการวิจัยด้านข้าวในภาครัฐ ภาคเอกชน 
 ๒) เชิงคุณภาพ คือ สามารถน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับความต้องการ

ของประชาชน 
๖.๒ ผลลัพธ์ 
 ทุกภาคส่วนได้สามารถน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้ แก้ปัญหาได้ทุกภาคส่วน 
๖.๓ ตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านข้าวทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ ถูกบรรจุอยู่ในแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และน าไปใช้ได้จริง 



๑๓ 

๖.๔ เป้ำหมำย 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านข้าวสามารถขับเคลื่อนโดยมีงบประมาณผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม

มากยิ่งข้ึน 
 

๗. หน่วยงำนหลักและเครือข่ำยที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 
๗.๑ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
๗.๒ กรมการข้าว 
๗.๓ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
๗.๔ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
๘. กลยุทธ์แผนงำนวิจัยหลักและกรอบเวลำ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านข้าวทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ ด าเนินการภายใน ๔ ป ี
 

๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
เพื่อให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ จึงก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จ ดังนี้ 
๙.๑. ความชัดเจนของนโยบายการบริหารจัดการข้าวและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาคุณค่าของข้าว 
๙.๒. ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของประเทศและของโลก 
๙.๓. ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง 

 
๑๐. แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

เพื่อให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าวที่ก าหนด ข้ึนมีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จึงมีแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑๐.๑ การจัดท าแผนปฏิบัติการ  
  ต้องมีการก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อก าหนดแนวทาง ข้ันตอน 

วิธีการ/กิจกรรม และเจ้าภาพผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการแปลงกลยุทธ์และแผนงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
น าส่งผลผลิตและผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการ
ก าหนดกลไกของการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์การ
วิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม รวมทั้งสามารถปฏิบัติและน าส่งผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าวต้องเกี่ยวข้องกับภาคส่วน องค์กรและ

บุคคลจ านวนมากและต่อเนื่องตามกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญและจัดให้มีกลไกการสื่อสารและการ
ประสานงานอย่างเปน็ระบบ ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยจัดต้ังศูนย์ประสานงาน (Focal Point) ในแต่ละภาคส่วนที่
ชัดเจน และสนับสนุนให้มีการสื่อสารและประสานงานเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) 
และข้ามภาคส่วน (Inter-Sector Networking) ซึ่งอาจใช้ประโยชน์จากเครือข่ายออนไลน์ที่พัฒนาเป็นระบบ



๑๔ 

สังคมออนไลน์ (Social Networking) ส าหรับการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ รวมถึงการติดต่อขอ
ข้อมูลการวิจัยระหว่างภาคส่วนได้ 

 
๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
  ความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และความพร้อม

ด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้และมีจ านวน
เพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลกัษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่าง
มากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการวิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มี
การเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการประมวลผล
ปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะน าไปพัฒนาต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
  สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องข้าว ตั้งแต่ข้ันตอนการเริ่มต้นการท าวิจัย 
โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะผล การวิจัย 
นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  

 
๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าว บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
อย่างมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้การบริหารจัดการระบบ
วิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ การประเมินก่อนด าเนินการวิจัย (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอ
การวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด าเนินการวิจัย (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่ 
   ๑๑.๓ การประเมินผลหลังด าเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงาน
ด าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย 



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนอุตสำหกรรมมันส ำปะหลัง 

 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลงั เป็นยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นที่มี
งบประมาณแบบมุ่งเป้าเป็นกรอบการขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาประเทศจาก
งานวิจัยของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานี้ มีหน่วยงาน
หลัก คือ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานเครือข่ายที่ส าคัญอีก ๖ 
หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
(สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ได้เริ่ม
ด าเนินการพัฒนาเป็นโปรแกรมวิจัยและพัฒนามันส าปะหลังภายใต้แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา โดย สวทช. 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ และได้พัฒนาข้ึนมาเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ในปี ๒๕๕๕ 
ถึง ๒๕๕๙ ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมหนุนการด าเนินการด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ให้
กว้างขวางและครอบคลุมมากข้ึน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่แนวทางการวิจัยในด้านดังกล่าวมากข้ึน วช. จึงได้
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลังข้ึนอีก หากแต่ก็ยังคงสาระเดิมของ
ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ซึ่งด าเนินการโดย สวทช. ใน
ปัจจุบันน้ี 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลังนี้ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า 
“มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังด้วยงานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในตลาดโลก” 
มีพันธกิจการวิจัย คือ พัฒนาศักยภาพและขีดความสมารถในการวิจัยด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของ
ประเทศให้สูงข้ึนด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้วยฐานความรู้ที่มีคุณค่า 
สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีการ
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) การเพิ่มผลผลติเฉลีย่ต่อหน่วยพื้นทีข่องประเทศและ
ปรับปรุงพันธ์มันส าปะหลังให้มคุีณสมบัติเหมาะกับการแปรรูปหรือใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะ ๒) การพัฒนา
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและภายหลังการเก็บเกีย่วและการควบคุมคุณภาพผลผลิต ๓) การแปรรูปมันส าปะหลัง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมูลค่าเพิ ่ม  ๔) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที ่มีประสิทธิภาพ ๕) 
เศรษฐกิจชุมชนและการตลาด ๖) การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ๗) การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ  

ส าหรับปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัยมี ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) มีมาตรการ
ที่จะพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่เกี่ยวกับมันส าปะหลังในด้านต่างๆ  ๒) ภาครัฐมีนโยบาย
สนับสนุนอุตสาหกรรมมันส าปะหลังที่ต่อเนื่องสู่อุตสาหกรรมด้านอื่นๆ ๓) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการวิจัย พัฒนา สาธิต ส่งเสริม งานวิจัยด้านมันส าปะหลังภายใต้กรอบการด าเนินงาน
ของแผน และ ๔) มีมาตรการสนับสนุนการใช้งานวิจัยด้านมันส าปะหลังเพื่อต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่นอย่างครบ
วงจร  
 



๒ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนอุตสำหกรรมมันส ำปะหลัง 
 
๑. หลักกำรและเหตผุล 

๑.๑  ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนอุตสำหกรรมมันส ำปะหลัง 
  จากการศึกษาสภาพด้านการผลิตมันส าปะหลังในประเทศไทย พบว่า เกษตรกรที่เพาะปลูก

มันส าปะหลังมานานจะมีประสิทธิภาพในการเพาะปลูกมันส าปะหลังค่อนข้างดี แต่ปัญหา คือ บางรายก็ยังมี
การขาดทุนทรัพย์ในการลงทนุเพาะปลกู ท าให้ไม่สามารถเตรียมการเพาะปลูกและดูแลพืชได้เต็มที่ ทั้งนี้เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตของตน ส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่ ากว่าที่ควร นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ท า
การเพาะปลูกโดยใช้ประสบการณ์เป็นหลัก และนิยมปรึกษาปัญหาการเพาะปลูกกับญาติและเพื่อนบ้านซึ่งเป็น
เกษตรกรด้วยกัน จึงมักพบว่าเกษตรกรในพื้นที่เดียวกันมักจะด าเนินการเพาะปลกูในลกัษณะคล้ายคลึงกัน และ
เป็นไปในรูปแบบเดิมๆ แต่อย่างไรก็ตาม มีเกษตรกรจ านวนหนึ่งที่มีความสนใจเรียนรู้เทคโนโลยีการเพาะปลูก
และการเพิ่มผลผลิตใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ ดังนั้น หากได้มีการท าวิจัยจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ผล
จากการวิจัยก็จะสามารถน าไปจัดการฝึกอบรมน าเสนอความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถให้ผลส าเร็จ
ไดแ้ก่ เกษตรกรจ านวนหนึ่งแลว้ ก็จะสามารถผลักดันให้เกษตรกรในพื้นที่เดียวกันปรับเปลีย่นวิธีการผลติตามได้ 
ผลการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่าเกษตรกรยังใช้ความรู้เดิมในการผลิตมันส าปะหลังอยู่ เนื่องจากประเทศยังขาดองค์
ความรู้ด้านมันส าปะหลัง นอกจากนี้ยังขาดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วย๑ 

ส าหรับการผลติในระดับอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ปัจจุบันส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด าเนินการตามโปรแกรมสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนามนัส าปะหลงั (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันส าปะหลังตลอดห่วงโซ่การผลิตควบคู่การลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้กรอบการด าเนินงานโปรแกรมมันส าปะหลังของ สวทช. ดังกล่าวได้เน้นการ
ด าเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนามันส าปะหลังของประเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างผลผลิตจากมันส าปะหลังให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมที่มีสายโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ า 
กลางน้ า ถึงปลายน้ า ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมที่นิยมใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบ ส าหรับอุตสาหกรรม
อาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลังมากที่สุด แบ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นตัวช่วย
เพิ่มความกรอบ เช่น อาหารขบเค้ียว อุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นตัวเพิ่มความเข้มข้นและการเกาะ
ตัว เช่น อุตสาหกรรมผลิตขนมปัง และก๋วยเตี๋ยว อุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นตัวเพิ่มความหนืด เช่น 
ซอสพริก และซอสมะเขือเทศ อุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นสารให้ความหวาน เช่น อุตสาหกรรมผงชู
รส กลูโคส และฟรักโทส ส าหรับอุตสาหกรรมกระดาษก็มีการใช้แป้งมันส าปะหลังในข้ันตอนการบดเยื่อ
กระดาษก่อนท าเป็นแผ่นเพื่อให้กระดาษเหนียว และใช้แป้งมันส าปะหลังในข้ันตอนการรีดและขัดหน้ากระดาษ 
นอกจากนี้ยังใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นตัวยืดและเพิ่มความหนาของกระดาษบางประเภท  จากโปรแกรม
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาฯ ดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าภาครัฐได้ให้ความสนใจกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านมัน
ส าปะหลังอย่างเป็นระบบและครบวงจร ซึ่งได้มีการเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย 

๑.๒ วิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นกำรพัฒนำ
เรื่องงำนวิจัยด้ำนอุตสำหกรรมมันส ำปะหลัง 

อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่ส าคัญของประเทศไทย ได้มีการใช้แป้งมัน
ส าปะหลังเปน็วัตถุดิบส าคัญในการทอผา้โดยน าด้ายมาชุบแปง้มันกอ่นน าไปทอ เพื่อให้มีความราบเรียบ ไม่มีขน 

                                            
๑  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. โครงการการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังในประเทศ
ไทย, ๒๕๕๒ 



๓ 
และยืดหยุ่นมากข้ึน นอกจากนี้ยังใช้แป้งเพิ่มความสม่ าเสมอของสีผ้าด้วย และยังใช้กั บอุตสาหกรรมผลิต
แอลกอฮอล์ ใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอธิลแอลกอฮอล์ก่อนน าไปผสมกับน้ ามันเบนซิน
เพื่อผลิตน้ ามันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต์ การเป็นสายอุตสาหกรรมดังกล่าวส่งผลให้
ปัจจุบันราคามันส าปะหลังสูงข้ึนเป็นประวัติการณ์อย่างไม่เคยมีมาก่อน จึงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกมัน
ส าปะหลังกันมากขึ้น แต่ก็ส่งผลให้มีการหักร้างถางป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่การปลูกมันส าปะหลังมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

ด้วยผลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าอุตสาหกรรมมันส าปะหลังเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ าของ
อุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้น หากสามารถรักษาสถานภาพให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในฐานะผู้น า
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังอันดับหนึ่งของโลกด้วยการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ประเทศไทยได้พัฒนาและสะสม
องค์ความรู้ที่ส าคัญของเทคโนโลยีมันส าปะหลัง เริ่มจากระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยอาศัยแรง
ขับเคลื่อนของกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิต และการตอบรับที่ดีจากเกษตรกรผู้ผลิตมันส าปะหลัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์และนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย มีการส่งเสริมและผลักดันการหา
แหล่งพลังงานทดแทนน้ ามัน โดยเน้นการพัฒนาแหล่งวัตถุดิบพลังงานชีวภาพเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ให้กับ
พืชมันส าปะหลังและเป็นทิศทางที่ประเทศไทยได้เลือกเดิน ในขณะที่อุตสาหกรรมแป้งยังคงมีความส าคัญอยู่
และจะทวีความส าคัญยิ่งข้ึน ถ้าประเทศไทยสามารถพัฒนาและเปิดช่องทางใหม่ให้กับอุตสาหกรรมแป้งที่มี
คุณสมบัติจ าเพาะหรือมีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน 

จากการรายงานของส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร แนวโน้ม
สถานการณ์ของมันส าปะหลัง ปี ๒๕๕๖ ของประเทศไทยพบว่า การผลิตปี ๒๕๕๖ มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว ๗.๙๐๕ ล้าน
ไร่ ผลผลิต ๒๗.๕๕ ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ ๓.๔๙ ตัน เทียบกับ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ๗.๙๑๑ ล้านไร่ ผลผลิต 
๒๖.๖๐ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ ๓.๓๖ ตัน ของปี ๒๕๕๔ พบว่า เนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลงร้อยละ ๐.๐๘ ส่วน
ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึนร้อยละ ๓.๕๗ และ ๓.๘๗ ตามล าดับ เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่
เอื้ออ านวย มีฝนตกกระจายท าให้มันส าปะหลังเจริญเติบโตดี และการระบาดของเพลี้ยแป้งลดลงไม่รุนแรง
เหมือนปีที่ผ่านมาประกอบกับเกษตรกรมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี 

ในปัจจุบันผลผลิตมันส าปะหลังของไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก ในอดีตผลผลิตเฉลี่ยของ
ไทยในรอบ ๓๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๔๐ เฉลี่ยผลผลิตได้ไร่ละ ๒.๓๑ ตันต่อไร่ และใน ๑๐ ปีหลัง ผลผลิต
เฉลี่ยได้เพิ่มเป็น ๓.๖๖ ตันต่อไร่ ในปี ๒๕๕๐ ขณะที่ปีดังกล่าวผลผลิตเฉลี่ยทั่วโลกเพียง ๑.๗๐ ตันต่อไร่ จาก
การวิเคราะห์พบว่า ผลผลิตมันส าปะหลังไทยที่เพิ่มข้ึนนี้ ครึ่งหนึ่งเช่ือว่ามาจากพันธ์ุที่ดี และอีกครึ่งหนึ่งมาจากปุ๋ย
และการเขตกรรม ในแง่การแปรรูปของโรงงาน เนื่องจากหัวสดของมันส าปะหลังรุ่นใหม่มีแป้งในหัวสดสูงข้ึน
มากท าให้การผลิตแป้งและมันเส้นได้มากข้ึน คือ ในอดีต แป้ง ๑ กิโลกรัม ใช้หัวสด ๔.๗๕ กิโลกรัม และมันเส้น 
๑ กิโลกรัม ใช้หัวสด ๒.๓๕ กิโลกรัม และปัจจุบัน แป้ง ๑ กิโลกรัม ใช้หัวสด ๔.๒๐ กิโลกรัม และมันเส้น ๑ 
กิโลกรัม ใช้หัวสด ๒.๑๐ กิโลกรัม๒  

จากประสิทธิภาพในการผลิตวัตถุดิบและแปรรูป ท าให้การปลูกมันส าปะหลังยังคงเป็นอาชีพ
ทางเลือกที่ส าคัญส าหรับเกษตรกรไทย ทั้งๆ ที่ตลาดส่วนยุโรปเป็นตลาดที่ส าคัญในอดีตมีความต้องการมัน
ส าปะหลังใช้เลี้ยงสัตว์ลดลง เนื่องจากมีการปฏิรูปการเกษตรในช่วงปี ๒๕๓๖-๒๕๓๙ ลดการอุดหนุนสินค้า
ธัญพืชลง ท าให้ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังไทยราคาไม่สามารถแข่งขันเพื่อเป็นอาหารสัตว์ในยุโรปได้ ขณะนั้นนัก
ธุรกิจไทยต่างกังวลว่ามันส าปะหลังไทยจะหมดอนาคตหากไม่สามารถเพิ่มผลผลิต/ไร่ และขยายตลาดอื่นไม่ได้ 
แต่ไทยเราก็ท าส าเร็จ ตลาดต่างประเทศ แป้งมันส าปะหลงัและแป้งแปรรปูจากประเทศไทยกว่าปีละ ๒ ล้านตัน 
ส่งออกไปขายทั่วโลกแข่งกับแป้งข้าวโพดจากสหรัฐอเมริกา ที่มีความก้าวหน้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
มากที่สุดในโลก นอกจากนี้สามารถสนองความต้องการภายในประเทศ มีการใช้แป้งในอุตสาหกรรมกระดาษ ไม้อัด 
                                            
๒ เจริญศักดิ์ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ์, ความส าเร็จของงานวิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง กรณีตัวอย่าง 



๔ 
อาหาร ทอผ้า ปีละกว่าล้านตัน และมันเส้นส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์กว่าล้านตันเช่นกัน และล่าสุด
อุตสาหกรรมเอทานอลเพื่อเป็นเช้ือเพลิง จะใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก๓  

สถานการณ์ตลาดการใช้ในประเทศมีความต้องการใช้ในประเทศจะเพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๕๕ ที่
ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังสามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้หลากหลาย เช่น อาหารสัตว์ 
อุตสาหกรรมอาหาร สารความหวาน ผงชูรส กระดาษ สิ่งทอ ฯลฯ รวมถึงการผลิตเอทานอล คาดว่าจะใช้มัน
ส าปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตเพิ่มขึ้นเช่นกัน ส าหรับราคา ปี ๒๕๕๖ คาดว่าราคามันส าปะหลังที่เกษตรกร
ขายได้ จะใกล้เคียงกับปี ๒๕๕๕ อย่างไรก็ตามหากผลผลิตมันส าปะหลังของเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ กัมพูชา 
เวียดนาม และลาว ขยายตัวเพิ่มข้ึน จะส่งผลทางลบต่อราคามันส าปะหลังที่ เกษตรกรขายได้  ส าหรับ
สถานการณ์การส่งออกปี ๒๕๕๖ คาดว่าการส่งออกจะเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตมันส าปะหลัง
เพิ่มสูงข้ึนและความต้องการของตลาดทั้งในรปูของมนัเสน้ และแป้งมันส าปะหลัง ขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกมันเส้นไทย คือ ปัญหาฝุ่นมันเส้น เนื่องจากมันเส้นไทยส่วน
ใหญ่มีขนาดช้ินเล็กและเป็นฝุ่นผงมาก ท าให้จีนห้ามการขนถ่ายมันเส้นไทยบางท่าเรือที่ใกล้ชุมชนและใช้เป็น
ข้อจ ากัดเพื่อชะลอการน าเข้ามันเส้นจากไทย ดังนั้นในปี ๒๕๕๖ หากไทยยังไม่สามารถผลิตมันเส้นที่มีช้ินใหญ่ 
หรือมีมาตรการในการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นมันเส้น จะส่งผลให้เกิดปัญหาการส่งออกมันเส้นไปจีน
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา๔  

๑.๓  ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัย และประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับงำนเรื่องงำนวิจัยด้ำนอุตสำหกรรมมันส ำปะหลังท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

จากการทบทวนงานวิจัยด้านมันส าปะหลังที่ผ่านมามีทิศทางไปในด้านของการปรับปรุงดิน 
การเตรียมดินให้เหมาะสมต่อการผลิตมันส าปะหลัง การเลือกฤดูปลูก การเลือกพันธ์ุมันส าปะหลัง ดินที่ใช้ปลูก
มันส าปะหลัง การใส่ปุ๋ยเคมีและให้น้ า๕ และราคามันส าปะหลังป ี๒๕๕๗ เป็นต้นไป คาดว่าราคามันส าปะหลังที่
เกษตรกรขายได้ จะใกล้เคียงกับปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตาม หากผลผลิตมันส าปะหลังของเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ
กัมพูชา เวียดนาม และลาว ขยายตัวเพิ่มขึ้น จะส่งผลทางลบต่อราคามันส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้ของการ
ส่งออกปี ๒๕๕๗ คาดว่าการส่งออกจะเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตมันส าปะหลังเพิ่มสูงข้ึนและ
ความต้องการของตลาดทั้งในรูปของมันเส้น และแป้งมันส าปะหลังขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการส่งออกมันเส้นของไทย คือ ปัญหาฝุ่นมันเส้น เนื่องจากมันเส้นไทยส่วนใหญ่มีขนาดช้ินเล็ก
และเป็นฝุ่นผงมาก ท าให้จีนห้ามการขนถ่ายมันเส้นไทยบางท่าเรือที่ใกล้ชุมชนและใช้เป็นข้อจ ากัดเพื่อชะลอ
การน าเข้ามันเส้นจากไทย ดังนั้นในปี ๒๕๕๗ หากไทยยังไม่สามารถผลิตมันเส้นที่มีช้ินใหญ่ หรือมีมาตรการใน
การป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุน่มันเส้น จะส่งผลให้เกิดปัญหาการส่งออกมันเส้นไปจีนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา 
สถานการณ์เช่นนี้ ประเทศไทยจึงควรมีการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในด้านนี้ด้วยใช้การวิจัยและ
พัฒนา หากแต่ผลงานวิจัยที่ผ่านมายังมีช่องว่าง เพื่อเสริมความสามารถการผลิตมันส าปะหลังให้เกิด
ประสิทธิผล จึงต้องมีการวิจัยในด้านการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่ของประเทศและปรับปรุงพันธ์ุมัน
ส าปะหลังให้มีคุณสมบัติเหมาะกับการแปรรูปหรือใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บ
เกี่ยวและภายหลังการเก็บเกี่ยวและการควบคุมคุณภาพผลผลิต  การแปรรูปมันส าปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ความหลากหลายและมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน

                                            
๓ สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม ปี ๒๕๕๖ ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
๒๕๕๕ 
๔ สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย http://www.thaitapiocastarch.org/article08_th.asp 
๕ สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร 



๕ 
ส าปะหลังของเกษตรกรท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึนในเศรษฐกิจชุมชนและการตลาด มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยี รวมทั้งการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยเรื่องงำนวิจัยด้ำน
อุตสำหกรรมมันส ำปะหลังท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลังแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สมาคมการค้าอุตสาหกรรมแปง้มันส าปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส าปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภำวะคุกคำมในประเด็นพัฒนำและวิจัย๖ 
จุดแข็ง ประเทศไทยมีการปรับปรุงพันธ์ุอย่างต่อเนื่องท าให้มีพันธ์ุที่ให้น้ าหนักหัวและ

ปริมาณแป้งสูง และมีอุตสาหกรรมแป้งเข้มแข็ง เป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังล าดับที่หนึ่ง 
นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศที่ใช้แป้งในกระบวนการผลิต เป็นการเพิ่มมูลค่าของมัน
ส าปะหลังอีกด้วย 

จุดอ่อน ประเทศไทยมีพันธ์ุให้ผลผลิตสูงก็จริง หากแต่เกษตรกรยังขาดการบริหารจัดการ 
เช่น ดิน และน้ า การปลูกในพื้นที่ต่อเนื่อง โดยไม่มีการฟื้นฟูบ ารุงดินท าให้เกิดการเสื่อมโทรมของดิน ผลผลิต
ลดลงในขณะเดียวกัน พื้นที่การเพาะปลูกมีจ ากัดไม่สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกได้ และยังขาดการจัดท า
ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีข้อจ ากัดการเข้าถึงเช้ือพันธุกรรม ถึงแม้มีการพัฒนาพันธ์ุอย่างต่อเนื่อง โดย
ภาครัฐและมูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลังแห่งประเทศไทย แต่การปรับปรุงพันธ์ุก็ยังไม่มีการน าเทคโนโลยี
ใหม่ที่มีความแม่นย า ช่วยลดระยะเวลา และค่าใช้จ่าย เช่น เครื่องหมายโมเลกุลมาใช้มากนัก นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร และต้นทุนการผลิตที่สูงข้ึน 

โอกำส กระแสการตื่นตัวในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโอกาสใช้มัน
ส าปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่ม และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
ไบโอพลาสติกรวมทั้งมีความต้องการใช้มันส าปะหลังผลิตพลังงานมากขึ้น และปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้ง และลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากอยู่พอสมควร สามารถ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน และมีนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาล ในการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัด
พลังงานเป็นแรงจูงใจ ให้อุตสาหกรรมแป้งมีพันธ์ุดีอยู่แล้ว การบริหารจัดการดิน และน้ า โดยใช้เทคโนโลยีไอ
ที และการเลือกพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมช่วยเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ได้ 

ภำวะคุกคำม การกีดกันทางการค้าที่ รุนแรงข้ึน โดยเฉพาะมาตรการกีดกันที่ ใช้
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเป็นตัวประเมิน เช่น การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในระหว่างกระบวนการผลิตหรือ
ตลอดวงจรชีวิต (Life Cycle) การใช้น้ าและพลังงาน เป็นต้น และสภาวะแล้ง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะอากาศ ท าให้ปัญหาศัตรูพืชมากข้ึน เช่น การระบาดของเพลี้ยแป้ง ในขณะที่การพัฒนาพันธ์ุต้านทาน
โรคยังมีน้อย นอกจากนี้ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม ส่งเสริมอุตสาหกรรมมันส าปะหลังมากข้ึน 
เช่นเดียวกับในทวีปแอฟริกา และอเมริกาใต้ มีการพัฒนาพันธ์ุอย่างจริงจัง โดยร่วมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว 
เช่น ยุโรป อเมริกา โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิบิล และมิรินด้า เกตต์ 

                                            
๖ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังประเทศ
ไทย, ๒๕๕๔. 



๖ 
๑.๕ นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์วิจัยรำยประเด็นด้ำนอุตสำหกรรมมัน

ส ำปะหลังท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
จากการวิเคราะห์พบว่า ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ในประเด็น
หลักที่ ๑ ด้านเกษตร โดยมีแนวทางการด าเนินการที่ ๑.๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลาย
น้ า ประเด็นหลักที่ ๘ การวิจัยและพัฒนา แนวทางการด าเนินการที่ ๘.๒ Talent Mobility การใช้ประโยชน์
จากก าลังคนด้าน S & T และในยุทธศาสตร์ที่ ๒  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ในประเด็นหลัก
ที่ ๑๓ การสร้างโอกาสและรายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน โดยมี
แนวทางการด าเนินการที่ ๑๓.๔ โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Growth) ในประเด็นหลักที่ ๒๒ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการที่ ๒๒.๑ การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (Mitigation and Adaptation) 

ส าหรับความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ คือ ยุทธศาสตร์
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน มีเป้าหมายการพัฒนาที่ ๔.๒.๑ เพิ่มสัดส่วน
มูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๖.๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ ๔.๒.๒ ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มพื้นที่การท า
เกษตรกรรมแบบยั่งยืนอย่างน้อยร้อยละ ๕.๐ ต่อปี รวมทั้งผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการและปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม และแนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ การ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ การ
เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต แนวทางการพัฒนาที่  ๕.๔ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่
เกษตรกร แนวทางการพัฒนาที่  ๕.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงาน ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มี
เป้าหมายการพัฒนาที่ ๔.๒.๑ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ในข้อที่ ๓) เพิ่มสัดส่วนมูลค่าภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๖.๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และเพิ่มสัดส่วน
มูลค่าภาคบริการให้ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐.๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รวมทั้งยกระดับอุตสาหกรรมสู่
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และมีมูลค่าสูง ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดที่ ๔.๓.๔ สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวล
รวมสาขาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน มีเป้าหมายการพัฒนาที่ ๕.๑.๔ พัฒนาภาคเกษตร 
 
๒. วิสัยทศันก์ำรวิจัย 

มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังด้วยงานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ในตลาดโลก 

 
 
 
 
 



๗ 

๓. พันธกิจกำรวิจัย  
พัฒนาศักยภาพและขีดความสมารถในการวิจัยด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศให้สูงข้ึน

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ด้วยฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์
และพัฒนาวิทยาการที่ เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้ เกิดการลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ การเพิ่มผลผลติเฉลีย่ต่อหน่วยพื้นทีข่องประเทศและปรับปรุงพันธ์ุมันส าปะหลังให้มี
คุณสมบัติเหมาะกับการแปรรูปหรือใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและภายหลังการเก็บเกี่ยว และการควบคุม
คุณภาพผลผลิต 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ การแปรรูปมันส าปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มคีวามหลากหลายและมลูค่าเพิม่ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาระบบโลจสิติกส์ที่มปีระสิทธิภาพ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ เศรษฐกิจชุมชนและการตลาด  
ยุทธศำสตร์ท่ี ๖ การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ยุทธศำสตร์ท่ี ๗ การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

 
๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

๕.๑ เพื่อให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
๕.๒ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังของประเทศอย่างยั่งยืน 
๕.๓ เพื่อเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมมันส าปะหลังโดยการน ามันส าปะหลังไปใช้ในการผลิต

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มข้ึนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๕.๔ เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ของประเทศ ๓.๖ เป็น ๕ และ ๖ ตันต่อไร่ ตามล าดับ 
๕.๕ พันธ์ุมันส าปะหลังที่มีเม็ดแป้งขนาดเล็ก สัดส่วนอะมิโลสและอะมิโลเพคตินต่างๆ และมี

คุณสมบัติเพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะ 
๕.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง ลดการสูญเสียผลผลิตร้อยละ ๒๐ ลดต้นทุนการ

ผลิตลงได้ประมาณร้อยละ ๓๐-๔๐ 
๕.๗ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแป้งมันส าปะหลังจากร้อยละ ๗๐ เป็นร้อยละ ๘๕ 
๕.๘ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอก๊าซจากร้อยละ ๖๕ เป็นร้อยละ ๘๐ 
๕.๙ ลดการใช้พลังงานและความร้อนในกระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลังได้ร้อยละ ๕-๑๐ 
๕.๑๐ เทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทานอลจากหัวมันส าปะหลัง 
๕.๑๑ ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังดัดแปรคุณภาพสูง 
๕.๑๒ การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต การ

เก็บเกี่ยว และการขนส่งมันส าปะหลังเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งจัดการระบบการผลติที่มีประสิทธิภาพสูง 
ใช้พลังงานต่ า และลดการปลดปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม 

๕.๑๓ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

๕.๑๔ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกร 



๘ 
๕.๑๕ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของภาคการผลิตผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง 
๕.๑๖ มีข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกและลดการกีดกันทางการค้า 
๕.๑๗ จัดท าการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life-Cycle Assessment : LCA) Carbon/Water 

Footprint ของผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลังตั้งแต่ข้ันตอนการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว จนถึงการผลิต
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ได้แก่ แป้งมันส าปะหลัง เอทานอล และเม็ดพลาสติกชีวภาพประเภทพอลอแล็กติค (Poly 
lactic Acid : PLA) 

 
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 

๖.๑  ผลผลิต   
 ๑)  เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ในภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 ๒)  เชิงคุณภาพ คือ สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 มีองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
๖.๓ ตัวชี้วัด 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา น าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
๖.๔  เป้ำหมำย 
 มีระบบการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศที่ครบวงจร 

 
๗. หน่วยงำนหลกัและเครอืข่ำยที่ส ำคญัที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ให้ความส าคัญกับการบูรณาการงานวิจัย
และพัฒนาประกอบกับการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหา
ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศ ตั้งแต่การผลิตโดยภาคการเกษตรการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อม หากมีการวิจัยและพัฒนาโดยน า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมมันส าปะหลังตลอดห่วงโซ่ นอกจากแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างเป็นระบบแล้วยังสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูง นอกจากนั้นหากมี
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
เพิ่มรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกับเกษตรกร เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดข้ึน
ต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน การด าเนินการดังกล่าวมีหน่วยงานหลักและเครือข่ายที่ส าคัญที่เป็นเครือข่าย
องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ซึ่งประกอบด้วย  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 
 
 
 



๙ 

๘. แผนงำนวิจัยหลักและกรอบเวลำ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ กำรเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนท่ีของประเทศและปรับปรุงพันธุ์มันส ำปะหลังให้มี

คุณสมบัติเหมำะกับกำรแปรรูปหรือใช้งำนในอุตสำหกรรมเฉพำะกรอบเวลำ ช่วง ๑ ปีแรก  
แผนงำนท่ี ๑ การพัฒนาพันธ์ุมันส าปะหลังให้มีผลผลิตสูงข้ึน (น้ าหนักหัว ปริมาณแป้ง) และ

การปรับปรุงคุณสมบัติ (คุณภาพ) แป้งในหัวมันส าปะหลัง 
แผนงำนท่ี ๒ การบริหารจัดการเทคโนโลยีการปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และประสิทธิภาพ

การผลิตมันส าปะหลัง 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรเก็บเกี่ยวและภำยหลังกำรเก็บเกี่ยวและกำรควบคุม

คุณภำพผลผลิต กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๑-๒  
แนวทำงกำรด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ 
๑. การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร เช่น เครื่องเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง เครื่องตัดต้นมัน

ส าปะหลังแบบติดตั้งหน้ารถแทร็กเตอร์ 
๒. การพัฒนามาตรฐานการตรวจวัดปริมาณแป้งในหัวมันสด 
๓. วิธีการจัดการขนส่งและการเก็บรักษาหัวมันสดเพื่อยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวและก่อนการ

แปรรูป 
๔. การควบคุมคุณภาพผลผลิต เช่น ความสะอาด ความช้ืน พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันเส้น

สะอาด 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ กำรแปรรูปมันส ำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีควำมหลำกหลำยและมูลค่ำเพ่ิม 

กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๓ 
แนวทำงกำรด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ 
๑. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้มันส าปะหลังและแป้งเป็นวัตถุดิบ เช่น เทคโนโลยีแป้ง

ดัดแปร ไบโอพลาสติก และกรดซัสซินิก เป็นต้น รวมทั้งการน าผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 

๒. การเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง เช่น เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วย
ผลิตแป้งมันส าปะหลัง ลดการใช้น้ าและพลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อผลิตก๊าซ
ชีวภาพ 

๓. พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น น้ าเสียจาก
กระบวนการผลิตแป้งดัดแปรที่มีสารเคมีสงู น้ าเสียจากกระบวนการหมักที่ใช้แป้งเป็นวัตถุดิบ เช่น การผลิตกรด
ซัสซินิก เป็นต้น 

๔. การวิจัยและพัฒนาการผลิตเอทานอลจากหัวมันส าปะหลัง การใช้ประโยชน์จากของเสีย 
เช่น การบ าบัดและผลิตพลังงานจากน้ าทิ้ง การใช้ของเหลือทิ้งจากการหมัก เช่น ยีสต์ และตะกอนจากน้ าหมัก 
เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

๕. เทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่ากากมันส าปะหลังจากโรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภำพ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔   

แนวทำงกำรด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ 
๑. ศึกษาต้นทุน โครงสร้างโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
๒. ศึกษา/จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อลดต้นทุน การสูญเสียและประสทิธิภาพในระบบโลจิสตกิส ์

ในช่วงก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว เช่น การวางแผนและรักษาสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่มีความผัน
ผวนและมีความเป็นฤดูกาลสูง การจัดการสต๊อกและคลังสินค้า ประสิทธิภาพการขนส่ง เช่น รูปแบบการขนส่ง 
ยุทธศาสตร์การรวบรวมสินค้า การสูญเสียตัวสินค้าระหว่างการขนส่ง 



๑๐ 
๓. พัฒนาโปรแกรมซอฟแวร์ ช่วยสนับสนุนการบริหาร การท างาน การผลิตมันส าปะหลังและ

ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป 
๔. ศึกษาระบบการจัดการคุณภาพและการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่

สอดคล้องกับความต้องการตลาด 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ เศรษฐกิจชุมชนและกำรตลำด กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔   

แนวทำงกำรด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ 
๑. วิจัยระบบความสัมพันธ์ของฐานทรัพยากร (ดิน น้ า) ระบบการผลิต ระบบการบริโภค 

ระบบการจัดการทุน โดยอาศัยกิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพรวมทั้งฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม/ให้กับคนในชุมชน 

๒. พัฒนาวิธีคิดและบทบาทชาวบ้านในการท าธุรกิจ 
๓. พัฒนาฐานข้อมูล/การเข้าถึง ข้อมูลพื้นฐานด้านการเขตกรรมมันส าปะหลัง ความต้องการ

ของตลาด การรับรองมาตรฐานสินค้า 
๔. การวิจัยเพื่อคาดการณ์ตลาด จ าหน่ายล่วงหน้า และซื้อขายมันส าปะหลัง 
๕. การพัฒนาระบบบัญชี/บริหาร/การจัดการชุมชน 
๖. ส่งเสริมแนวทางการลงทุนการปลกูมนัส าปะหลงัใหไ้ด้ผลผลิตสูงและต้นทุนต่ าแกเกษตรกร 

อาทิ ระบบน้ าหยด เครื่องจักรกลเกษตร ปุ๋ย สารก าจัดวัชพืช/ศัตรูพืช 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๖ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔   

แนวทำงกำรด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ 
๑. พัฒนาสื่อโทรทัศน์ ระบบ E-Learning วิทยุชุมชน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เกี่ยวกับ มันส าปะหลังสู่เกษตรกรและชุมชน 
๒. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังให้ได้ผลผลิตสูงสู่ผู้น าชุมชนและเกษตรกร โดย

ผ่านการจัดท าแปลงสาธิตร่วมกับเกษตรกรและการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
๓. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ลดการสูญเสีย และเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมสู่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแป้ง อุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมการผลิตพลังงาน
ทดแทน ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน การสร้างผู้เช่ียวชาญ โดยผ่านการปฏิบัติงานจริง และการจัดท าคู่มือ
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๗ กำรลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔   
แนวทำงกำรด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ 
๑. ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่ออุตสาหกรรมมันส าปะหลังของ

ประเทศการพัฒนาแบบจ าลองเพื่อการคาดการณ์ในอนาคต 
๒. ศึกษาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงการใช้พื้นที่ปลูกมนัส าปะหลังทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม

สิ่งแวดล้อม การศึกษาสมดุลพลังงานและคาร์บอนตลอดห่งโซ่การผลิต ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ จนถึงการ
ผลิตภัณฑ์ 

๓. พัฒนาและเตรียมการจัดท าการประเมิน LCA carbon/Water footprint ของผลิตภัณฑ์
ต่างๆ จากมันส าปะหลัง 

๔. จัดท าฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต(LCI) ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากมันส าปะหลัง เพื่อช่วยการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 

 
 
 



๑๑ 
โดยยุทธศำสตร์ท่ี ๑, ๒, ๓ และ ๗ มีแผนด ำเนินงำนหลัก ๔ ด้ำน คือ 

แผนงำนท่ี ๑  การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 
แผนงำนท่ี ๒  การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลัง 
แผนงำนท่ี ๓  การพัฒนาเทคโนโลยี/กระบวนการผลิตแป้งดัดแปรและผลิตภัณฑ์ใหม่จากมัน

ส าปะหลัง 
แผนงำนท่ี ๔ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง 
 

๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
๙.๑ มีมาตรการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่เกี่ยวกับมันส าปะหลังในด้านต่างๆ  
๙.๒ ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมมันส าปะหลังที่ต่อเนื่องสู่อุตสาหกรรมด้านอื่นๆ 
๙.๓ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการวิจัย พัฒนา สาธิต ส่งเสริม 

งานวิจัยด้านมันส าปะหลังภายใต้กรอบการด าเนินงานของแผน 
๙.๔ มีมาตรการสนับสนุนการใช้งานวิจัยด้านมันส าปะหลังเพื่อต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่นอย่างครบ

วงจร 
  

๑๐. แนวทำงกำรขบัเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลังแล้ว 

ต้องมีการก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และต่อเนื่องเพื่อให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ มีความ
เช่ือมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล  มีการก าหนดหน่วยงานและ
บุคลากรที่รับผดิชอบ พร้อมแผนด าเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตรก์ารวิจยัระยะตอ่ๆ 
ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์การวิจัยมี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง จะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและ

องค์กรจ านวนมากและเปน็แผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด 
ทั่วถึงและต่อเนื่อง ด้วยการน าของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) นอกจากนี้อาจมีการ
เช่ือมโยงเป็ นเครือ ข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน  ( Inter-Sector 
Networking) กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมการค้ามันส าปะหลังไทย และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ 
พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในการด าเนินการ การ
พัฒนาสังคมออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอ านวยความสะดวก
ในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอข้อมูลการ
วิจัยระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย 

ด้านระบบงาน และความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุน
การวิจัยต้องมีความรู้และมีจ านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้
นักวิจัยสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจาย
และไม่ทันสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศการวิจัยทีเ่ปดิโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและ



๑๒ 
ฐานข้อมูลดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มีการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
จะน าไปพัฒนารูปแบบด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ตั้งแต่ข้ันตอน
การเริ่มต้นการท าวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และ
เสนอแนะผลการวิจัย นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  
 
๑๑. แนวทำงในกำรตดิตำมและประเมินผล 

มีการติดตามการประเมินผลของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ด้วย
การบริหารจัดการระบบวิจัย เพราะสามารถเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลนโยบายอย่างเป็น ระยะและ
ต่อเนื่อง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อติดขัดได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งกลไกดังกล่าวจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่าง
คุณภาพของงานและความคล่องตัวในการด าเนินงานวิจัยด้วย 

 
 



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนยำงพำรำ 

 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยางพารา ก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัย ไว้ว่า “วิจัยและพัฒนา
ยางพาราไทยทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน” มี
พันธกิจการวิจัย ๕ ประการ ประกอบด้วย ๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ลดต้นทุนการผลิต และปลูกยางเพิ่มในพื้นที่ที่เหมาะสม ๒) ส่งเสริมการด าเนินการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร ๓) เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการตลาดยางพารา และขยายตลาดยางพาราระดับท้องถ่ินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ส่งเสริมให้ปลูก
ยาง บนพื้นฐานความร่วมมือของเกษตรกร ๔) ส่งเสริมการปลูกสร้างสวนยางให้มีมาตรฐาน เกื้อกูลระบบ
นิเวศน์และสิ่งแวดล้อม และ ๕) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การวิจัย ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์การผลักดันนโยบายที่
จ าเป็น ๒) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ าที่มีความโดดเด่น ๓) ยุทธศาสตร์การ
สนับสนุนการส่งออก และ ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยางพารา ก าหนดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ไว้ว่า ในระยะ ๕ ปี 
มีการน าผลการวิจัยไปใช้สนับสนุนการยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมต้นน้ าถึงอุตสาหกรรมปลายน้ า
ให้สามารถก้าวเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมยางพารา 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยางพารา ครั้งนี้ได้ก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายไว้ดังนี้ มียุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยางพารามีความสอดคล้องและตอบสนองนโยบาย
สถานการณ์ และปัญหาความต้องการของอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ ผลลัพธ์  คือ มีหน่วยงานหลักและ
เครือข่ายที่ส าคัญสามารถแปลงยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยางพาราเป็นกรอบช้ีน าให้เกิดการวิจัย
และพัฒนายางพาราเพื่อสนับสนุนการยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ ส่วนตัวช้ีวัด 
มี ๒ ข้อ คือ ๑) จ านวนข้อเสนอวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน
ยางพารา และ ๒) ผลการวิจัยและนวัตกรรมการวิจัยที่สอดคล้องเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การวิจัยราย
ประเด็นด้านยางพารา และได้ก าหนดเป้าหมายไว้ คือ คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรผู้ท าสวนยางและ
ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยางพารา รวมทั้งความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทย 
 นอกจากนี้ได้ระบุถึงหน่วยงานหลกัและเครอืข่ายที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย คือ ภาครัฐ ประกอบด้วย 
กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยยาง กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การสวนยาง ส านักงานส่งเสริมการลงทุน 
ส านักพัฒนาการวิจัยการเกษตร และภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาคมยางพาราไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ยุทธศำสตร์วิจัยรำยประเดน็ด้ำนยำงพำรำ 
 

๑. หลักและเหตผุล 
 ๑.๑ ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนยำงพำรำ 

 การวิจัยและพัฒนายางพารามีความส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ปัจจุบันมี
หลายหน่วยงานที่ท าวิจัยและ/หรือให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านยางพารา แต่จากการติดตามผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมาพบว่า ผลงานวิจัยด้านยางพาราจ านวนหนึ่งไม่สามารถน าไปสูก่ารใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ท าให้
เกิดค าถามด้านการบริหารจัดการงานวิจัย โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน และ
ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของ
ประเทศ ผู้บริหารหน่วยงานที่ท าวิจัยและ/หรือให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านยางพาราจึงได้ร่วมกันหาแนวทาง
ปรับปรุง แก้ไขปัญหา และอุปสรรคดังกล่าวด้วยการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่ท าวิจัยและ/หรือให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านยางพาราผ่านกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์วิจัย
ยางพาราแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใช้ยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราช้ีน าและเป็นแผน
แม่บทส าหรับการบริหารจัดการงานวิจัยยางพาราของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยเน้นสร้างการวิจัยที่
ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการยางพาราเป็นหลัก รวมทั้งใช้งานวิจัยหนุนเสริม
เพิ่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมยางพาราโดยผ่านจดุแข็งของแต่ละหน่วยงานวิจยั อันจะน าส่งให้เกิดผลลพัธ์
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือกันทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 

๑.๒  กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นกำรพัฒนำ
ของงำนวิจัยด้ำนยำงพำรำ 

 สถานการณ์ยางของโลก โดยเฉพาะของประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้ใช้ยางธรรมชาติ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะข้ึนกับสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกเนื่องจากการ
ใช้ยางข้ึนอยู่กับการพัฒนาความเจริญของมนุษย์  นอกจากยางธรรมชาติซึ่งเป็นผลผลิตจากต้นยางพาราแล้ว 
ยังมีการใช้ยางสังเคราะห์ซึ่งเป็นผลผลิตจากน้ ามันดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางควบคู่กับยางธรรมชาติด้วย 
ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกขยายตัว การใช้ยางของโลกทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์จะมีจ านวนเพิ่มข้ึนตาม
ไปด้วย นอกจากนี้ความต้องการใช้ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมา
จากกระบวนการผลติวัตถุดิบทั้งสองชนิด ดังนั้น สถานการณ์และแนวโน้มยางโลกจึงเปลี่ยนแปลงโดยข้ึนอยู่กับ
ตัวแปรหลายประการ 

๑) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกต่ออุตสำหกรรมยำงพำรำ 
 นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ถึงกลางปี ๒๕๕๑ ยางพาราในตลาดโลกมีราคาเพิ่มสูงข้ึนโดยตลอด 

โดยยางแผ่นดิบคุณภาพดีที่ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ ราคาเฉลี่ยในปี ๒๕๔๕ อยู่ที่กิโลกรัมละ ๒๙.๑๕ 
บาท ได้ปรับเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีราคาสูงสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยมีราคากิโลกรัมละ 
๑๐๖.๘๓ บาท และจากปลายเดือนกันยายน ๒๕๕๑ เป็นต้นมา เกิดภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกจน
กลายเป็นภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ประกอบกับราคาน้ ามันซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตยางสังเคราะห์มีราคาลดลง
เช่นกัน โดยจากราคาสูงสุด (น้ ามันดิบ) เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ ราคา ๑๔๕.๒๙ ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล 
ลดลงต่ าสุดเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ ราคา ๓๓.๘๗ ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และในช่วงปี ๒๕๕๒–๒๕๕๔  
มีราคาเพิ่มข้ึนลงอย่างขาดเสถียรภาพ ส าหรับปี ๒๕๕๕ มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ ๘๔.๔๖ ดอลลาร์สหรัฐต่อ
บาร์เรล ปัจจัยจากภาวะตกต่ าของเศรษฐกิจโลกและราคาน้ ามันที่ลดลงประกอบกับปัจจัยอื่นๆ อีกหลาย
ประการส่งผลใหร้าคายางแผน่ดิบคุณภาพดี ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ ่ลดลงจากราคาเฉลีย่สูงสุดเมื่อเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๑ จากราคากิโลกรัมละ ๑๐๑.๕๖ บาท เป็นราคา ๕๒.๔๐ บาท ในเดือน ๒๕๕๒ คาดกันว่า



๓ 

เมื่อเศรษฐกิจโลกกลับเข้าสู่ภาวะปกติ การใช้ยางจะกลับคืนเข้าสู่ภาวะเดิม โดยคาดการณ์ว่าความต้องการใช้
ยางของโลกจะมีแนวโน้มเพิม่สงูข้ึนตามภาวการณ์เจริญเติบโตของประเทศที่ก าลังมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูง 
เช่น จีน อินเดีย ประเทศกลุ่มยุโรปตะวันออก และรัสเซีย ทั้งนี้ปริมาณความต้องการยางของโลกได้ปรับตัว
สูงข้ึน ส่งผลให้ราคายางแผ่นดิบ ณ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ อยู่ที่ราคา 
๗๗.๓๕ บาทต่อกิโลกรัม 

๒) อุตสำหกรรมยำงพำรำกับสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมโลก รวมท้ังภำวะโลกร้อน 
 ปัจจุบันพื้นที่ป่าโดยรวมของโลกได้ลดลงอย่างมากและต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก ประกอบกับประเทศที่พัฒนาแล้วและ
ประเทศก าลังพัฒนา ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาจากการพึ่งพาภาคเกษตรกรรมเป็นหลักไปเป็น
ภาคอุตสาหกรรม ท าให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ช้ันบรรยากาศในปริมาณมาก จนมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลกโดยรวมหรือเกิดภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและบริการ 
และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายประเทศได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ได้จัดท าข้อตกลงร่วมกันหรือจัดท าพันธกรณีที่จะด าเนินมาตรการลดภาวะโลกร้อนให้ลดลง เพื่อลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ของช้ันบรรยากาศ โดยมาตรการหนึ่งที่ส าคัญที่จะช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศของโลก คือ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก ซึ่งในภาคเกษตรกรรมนั้น ยางพารานับว่าเป็นไม้ยืนต้นที่
มีความสามารถในการดูดซับก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ได้ดีมากไม่น้อยกว่าป่าไม้ธรรมชาติเขตรอ้น จากการศึกษา
ของสมาชิกสภาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนายางพาราระหว่าง ๕ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยพบว่า 
ยางพาราสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๓๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเฮกแตร์ต่อปี หรือเท่ากับ 
๓๑๒ ล้านตันต่อปี เมื่อค านวณจากพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งโลก ซึ่งมีปริมาณเท่ากับร้อยละ ๗.๗ ของปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยสู่บรรยากาศโลกในแต่ละปี รวมทั้งมีแนวคิดในการน าเงินจากประเทศ
อุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาจ่ายชดเชยให้กับประเทศเกษตรกรรม เพื่อกระตุ้นการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวให้กับโลก ท าให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการท าเกษตรกรรมเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ การผลิตยาง
ธรรมชาติเป็นผลผลติจากพืช ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม แตกต่างจากการผลิตยางสังเคราะห์ซึ่งเป็น
ผลผลิตจากน้ ามันที่กระบวนการผลิตมีการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมจ านวนมาก 

๓)  โอกำสของอุตสำหกรรมยำงพำรำของประเทศไทย 
(๑) การขยายตัวของประชากรโลกเพิ่มข้ึนท าให้ความต้องการใช้ยางธรรมชาติเพิ่มข้ึน

ด้วยและความต้องการใช้ยางธรรมชาติของโลกยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในระยะยาว แม้ว่าในช่วงที่เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจความต้องการใช้ยางก็ยังมีอยู่ 

(๒) ยางธรรมชาติมีสมบัติที่ยางสังเคราะห์ไม่สามารถทดแทนได้ จ าเป็นจะต้องใช้ยาง
ธรรมชาติในการผลิตล้อยานพาหนะ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมส าคัญที่ใช้ยางสูงกว่าผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ 

(๓) การรวมตัวของประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลก สร้างอ านาจต่อรอง
และความเป็นธรรมในด้านเสถียรภาพราคายาง ท าให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านรายได้ 

๔)  ข้อจ ำกัดของอุตสำหกรรมยำงพำรำของประเทศไทย 
(๑) ความผันผวนของราคายางธรรมชาติในตลาดโลกมีผลกระทบอุตสาหกรรมยางทั้ง

ระบบ หากยางธรรมชาติมีราคาสูงมาก ประเทศอุตสาหกรรมจะเพิม่ความพยายามในการพัฒนาวัตถุดิบอื่นเพื่อ
ใช้ทดแทนยางธรรมชาติ ในขณะเดียวกันเมื่อราคายางธรรมชาติสูงมากจะจูงใจให้เกษตรกรในประเทศต่างๆ 
ขยายพื้นที่ปลูกยางมากขึ้น จนอาจส่งผลให้ปริมาณยางพาราเกินความต้องการ เกิดปัญหายางล้นตลาดและ
ราคาตกต่ า มีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น ท าให้รัฐบาลต้องช่วยเหลือด้านรายได้ เป็นวงจรที่ท้าทายให้
รัฐบาลของประเทศผู้ปลูกยางที่พยายามท าให้เกิดเสถียรภาพทั้งด้านราคาและปริมาณ 

 



๔ 

 
(๒) การขยายพื้นที่ปลูกยางของประเทศต่างๆ ที่เพิ่มข้ึน จะท าให้ผลผลิตล้นตลาด 

ราคายางตกต่ า มีผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางและเศรษฐกิจโดยรวมของไทย 
(๓) ต้นทุนการผลิตยางแปรรูปของไทยสูงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตยางอื่น 

เนื่องจากค่าแรงงานและต้นทนุพลงังานของไทยสูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค ยกเว้นมาเลเซียซึ่งมีค่าแรงสูงกว่า
ไทยแต่ต้นทุนพลังงานถูกกว่า 

(๔) การขยายการผลิตยางล้อในประเทศเป็นไปได้ในปริมาณที่น้อยมาก เนื่องจากเมื่อ
ผลิตเป็นยางล้อแล้วจะมีปริมาตรใหญ่ข้ึนมาก ท าให้เสียค่าขนส่งไปยังตลาดปลายทางสูง ผู้ผลิตจึ งมักมีและ
ขยายฐานการผลิตยางล้อในประเทศผู้ใช้ยางล้อเป็นหลัก หรือเป็นประเทศที่มีค่าแรงงานต่ ากว่าและการ
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมสูงกว่าไทย ในขณะที่ปัจจัยข้อได้เปรียบการอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบคือยางดิบนั้นเป็น
ประเด็นที่มีความส าคัญล าดับรอง 

๑.๓  ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีตช่องว่ำงกำรวิจัยและประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับงำนวิจัยด้ำนยำงพำรำซึ่งเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ  

จากการทบทวนงานวิจัยในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่า ยังมีช่องว่างการวิจัยที่เป็นประเด็นส าคัญ
ของการวิจัย คือ ยังไม่มีการสนับสนุนด้านการผลิตยางพารา ไม่มีการก าหนดและทบทวนกฎระเบียบต่างๆ ให้
เอื้อต่อการผลิตและการประกอบการ และยังไม่มีการก าหนดมาตรการเพื่อกระตุ้นการสร้างอุปสงค์
ภายในประเทศ ยังไม่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม  และเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ าที่มีความโดดเด่น   
นอกจากนี้ก็ยังไม่มีการสนับสนุนการสร้างบุคลากรวิจัยด้านน้ ายางและสาขาที่เกี่ยวข้องทุกระดับอย่างจริงจัง
รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านไม้ยางพารา  

 แนวโน้มงานวิจัยเกี่ยวกับยางพาราในประเทศไทยส่วนใหญเ่น้นด้านการผลติ (มากกว่าร้อยละ 
๕๐) รองลงมา คือ ด้านเศรษฐศาสตร์ (ร้อยละ ๒๒) ซึ่งสอดคล้องกับการจัดล าดับความส าคัญโครงการวิจัย
แห่งชาติ ที่เสนอให้เน้นงานวิจัย ๔ ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตยาง คุณสมบัติของยางธรรมชาติ เทคโนโลยี
การแปรรูปยางดิบและน้ ายาง และการวิจัยด้านเศรษฐกิจและการตลาดยาง การใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติ
ในตลาดโลก ส าหรับประเทศอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลง แต่การใช้ประโยชน์มีเพิ่มมากข้ึนในแถบเอเชีย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน และอินเดีย ปัจจุบันมีการใช้ยางธรรมชาติประมาณ 
๘.๒ ล้านตัน และคาดว่าในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ จะมีการใช้ยางธรรมชาติประมาณ ๑๒ ล้านตัน (สูงกว่าปัจจุบัน
ประมาณเกือบ ๔ ล้านตัน) ความต้องการที่เพิ่มสูงข้ึนส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความต้องการใช้ยางธรรมชาติในการ
ผลิตยางรถยนต์ 

 สภาพนิเวศของไทยโดยเฉพาะทางภาคใต้เหมาะส าหรับการปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามัน
เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ ๑๓ (ล้านไร่) ปลูกปาล์มประมาณ ๒ ล้านไร่ แต่ภาคใต้สภาพการปลูกยางจะ
ขาดแคลนแรงงาน การปลูกปาล์มน้ ามันเป็นพืชพลังงานจะเหมาะสมกับภาคใต้มากกว่า เนื่องจากใช้แรงงาน
น้อยกว่า และในขณะนี้มีการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ตลอดจน
ประเทศลาว ค่อนข้างมาก ตลาดยางพาราที่เติบโตข้ึนมากเนื่องจากการขยายการผลิตยางรถยนต์ของจีน
ประกอบกับราคาน้ ามันดิบทีสู่งข้ึน อาจจะส่งมีปญัหาเรื่องตลาดยางในอนาคตได้ถ้าเพียงแต่พึ่งพาตลาดจีนเป็นหลัก 
ผิดกับปาล์มน้ ามันที่สามารถใช้บริโภคและเป็นเช้ือเพลิงผลิตไบโอดีเซลที่ตลาดในประเทศและต่างประเทศยัง
ต้องการมาก 

 คณะผู้เช่ียวชาญด้านการเกษตรได้พิจารณาสภาพนิเวศและตลาด เสนอว่าทางภาคใต้ สมควร
ค่อยๆ ลดพื้นที่ปลูกยางพาราลง และควรปลูกปาล์มน้ ามันส าหรับใช้เป็นเช้ือเพลิงเพิ่มขึ้น โดยขยายพื้นที่ปลูก
ยางพาราไปยังภาคเหนือและภาคอีสานที่มีแรงงานมากกว่า อย่างไรก็ตามก็ต้องเร่งการวิจัยยางพาราที่ต้องเพิ่ม



๕ 

ผลผลิตยางพาราและเรื่องลดแรงงานในการกรีด โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ ปัจจุบันจีนและมาเลเซีย ได้เน้น
การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุยางพาราที่นอกจากจะให้น้ ายางมาก กรีดยางได้นาน ให้การไหลของน้ ายางนานต่อ ๑ 
ครั้งการกรีด ไม่ต้องกรีดบ่อย และกรีดยางได้ในเวลากลางวัน ท าให้กรีดน้อยครั้ง ยังเน้นที่พันธ์ุให้เนื้อไม้มากด้วย 
ดังแสดงในตารางแสดงผลผลิตเนื้อยางและพันธ์ุยางแนะน าของไทย มาเลเชียและจีนด้านล่าง ส าหรับมาเลเชีย 
ผลงานวิจัยระยะยาวและการส่งเสริมงานวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่องของรัฐบาลท าให้ได้พันธ์ุยางพารา 
ตระกูล RRIM 900 ซึ่งใช้เวลา ๒๐–๒๒ ปี ได้เนื้อไม้ (Rubber Wood) ๐.๗๔–๑.๒๖ ม3 และในตระกูล RRIM 
2000 ใช้เวลา ๑๔–๑๗ ปี โดยมี RRIM 2009 ให้เนื้อไม้ ๐.๖๘ ม3 และ RRIM 2025 ให้เนื้อไม้ ๑.๘๗ ม3 การ
กรีดต้นยางเพื่อให้น้ ายาง มาเลเซียใช้ระบบ Prim flow และใช้ Ethylene ซึ่งเป็นฮอร์โมนพืชช่วยเร่งน้ ายาง 
โดยวิธีนี้ท าให้สามารถกรีดยางในเวลากลางวันได้ และกรีดน้อยครั้ง แต่น้ ายางไหลนาน ท าให้อายุการกรีดของ
ยางนานข้ึนกว่าเดิม ส่วนงานวิจัยด้าน Recombinant DNA นั้น  

เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๔  RRIM เป็นหน่วยงานแรกของโลกที่สร้างพันธ์ุยางพารา Transgenic ได้
สายพันธ์ุที่ผลิต Enzyme ที่เรียกว่า -Glucuronidase ในใบและในน้ ายาง และเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ก็ได้สาย
พันธ์ุที่สร้าง Antibody Protein, Human Serum และ Albumin แสดงว่ายางพาราจะเป็น Living Natural 
Factory เพื่อผลิตยาที่มีคุณค่าและมีความส าคัญต่อมนุษย์ 

 

ตำรำง แสดงผลผลิตเนื้อยางและพันธ์ุยางแนะน าของไทย มาเลเชียและจีน 
พันธุ์ยำง ผลผลิตยำงเฉลี่ยกรีด ๑๐ ปี (กก./ไร่) 

พันธุ์ผลผลิตน้ ำยำงสูง  
 -  สถาบันวิจัยยาง ๒๕๑      (RRIT 251) ๔๕๗ 
 -  สถาบันวิจัยยาง ๒๒๖      (RRIT 226) ๓๔๖ 
 -  BPM 24 ๓๓๕ 
 -  RRIM 600 ๒๘๙ 
พันธุ์ยำงผลผลิตน้ ำยำงและหน่อไม้ยู  
 PB 235 ๓๓๐ 
 PB 255 ๓๑๘ 
 PB 250 ๓๒๒ 
 RRIC 110 ๓๒๔ 

            หมำยเหตุ :  RRIT  =  Rubber Research Institute of Thailand 
 RRIM = Rubber Research Institute of Malaysia 
 RRIC  = Rubber Research Institute of China 

   
จากแนวโน้มดังกล่าว จะเห็นได้ว่าประเทศต้องการงานวิจัยในทศวรรษหน้าส าหรับยางพารา

ไว้ดังนี้ คือ การเพิ่มผลผลิตยางพาราให้สอดรับกับ Tyre Technology การสร้างพันธ์ุยางพาราโดยอาศัย 
Biotechnology เพื่อให้ได้พันธ์ุยางที่ให้น้ ายางมาก เนื้อไม้มากกรีดได้นาน และการสร้างพันธ์ุยาง Transgenic 
เพื่อให้สร้างยาง หรือสารที่มีคุณค่าส าหรับมนุษย์ 

๑.๔  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนยำงพำรำท่ี
เป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

๑) จุดแข็ง 
(๑) ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ มีโอกาสในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้

เป็นผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางได้หลากหลาย 



๖ 

(๒) เป็นพืชที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ 
ท าให้มีศักยภาพน าไปจัดท าเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) 
หรือสามารถขายคาร์บอนเครดิตภายใต้ตลาดแบบสมัครใจ (Voluntary Market) 

(๓) ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่ท ารายได้ให้ประเทศสูง มีพื้นที่ปลูกยางและมีจ านวน
เกษตรกรผู้ท าสวนยาง รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ท าให้ยางพาราเป็น “พืชการเมือง” ที่ได้รับความ
สนใจดูแลเอาใจใส่จากรัฐบาลและผู้ก าหนดนโยบายสาธารณะ 

(๔)  การปลูกสร้างสวนยางได้ผลผลิตไม้ยางพาราที่สามารถใช้ทดแทนไม้จากป่าธรรมชาติ 
ซึ่งมีลดน้อยลงและหายาก ท าให้เสริมสร้างความมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมไม้แปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

(๕) ประเทศไทยมีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพาราจ านวนมาก 
มีเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่ก้าวหน้า สามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยเพิ่มพื้นที่ปลูกและเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ 

(๖) เกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มดั้งเดิมในภาคใต้และภาคตะวันออกมีภูมิปัญญาและ
ประสบการณ์ในการท าสวนยางมายาวนาน 

(๗) มีความหลากหลายของการแปรรูปยางดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 
(๘) มีกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการปลูก การวิจัยและพัฒนา

ยางโดยเฉพาะ และมีเงินทุนสนับสนุนในการปลูกและการวิจัยยางอย่างต่อเนื่อง 
๒) จุดอ่อน 

(๑) ยางพาราเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม และความต้องการใช้ยางพารามาจาก
ตลาดต่างประเทศ ท าให้ยางพาราผูกพันในเชิงพึ่งพาตลาดต่างประเทศและเศรษฐกิจโลกสูง 

(๒) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย การผลิตจึงเป็นการผลิตแบบครอบครัวใช้
ระบบกรีดถ่ี มีจ านวนวันกรีดมาก ท าให้ผลผลิตต่อครั้งกรีดน้อยกว่าระบบกรีดห่างของสวนยางขนาดใหญ่ 
ส่งผลให้ต้นทุนต่อกิโลกรัมจะสูงข้ึน ก าไรที่เกษตรกรควรจะได้รับจากผลผลิตจึงลดลงด้วย 

(๓) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของไทยเป็นกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ยังมีข้อจ ากัดด้านเงินทุนและเทคโนโลยีการผลิต 

(๔) การพัฒนายางพาราทั้งระบบยังมีอุปสรรค เนื่องจากยางพารามีผู้ที่เกี่ยวข้องหลาย
ภาคส่วน ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคแรงงาน ท าให้การเช่ือมโยงการพัฒนาทั้งระบบไม่คล่องตัว 

(๕) ยางธรรมชาติที่ส่งออกเป็นยางที่อยู่ในรูปวัตถุดิบหรือยางแปรรูปเป็นส่วนใหญ่ ท าให้
มีความเสี่ยงในด้านราคาและเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

(๖) บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยางพารายังมีไม่ เพียงพอ โดยเฉพาะนักวิจัยด้าน
อุตสาหกรรมยาง 

๑.๕  นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนยำงพำรำท่ี
เป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญ เพราะนอกจากประเทศไทยได้ก้าวข้ึนสู่การเป็น
ประเทศผู้ผลิตยางอันดับ ๑ ของโลก ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ ยังได้มีการขยายพื้นที่ปลูกไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 
ล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการปลูกยางในพื้นที่ใหม่อีกกว่า ๘ แสนไร่ภายในปี 
๒๕๕๓-๒๕๕๕ จากข้อมูลปี ๒๕๕๒ ที่ผ่านมามีการส่งออกยางพาราในรูปวัตถุดิบร้อยละ ๘๗ คิดเป็นมูลค่า 
ประมาณ ๑๔๖ ล้านบาท และส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรอ้ยละ ๑๓ กลับสร้างมูลค่าสูงถึงประมาณ ๑๕๓ ล้านบาท 
(ข้อมูลจาก : www.rubberthai.com โดย สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร) ยางพาราจึงเป็นสินค้าเกษตร
ที่ท ารายได้สูงเข้าประเทศเป็นอันดับ  ๑ รายได้จากยางพาราได้กระจายไปสู่ เกษตรกรเจ้าของสวนยางและ
ผู้เกี่ยวข้องมากกว่า ๑ ล้านครัวเรือน นอกจากนี้ราคายางยังคงสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกพืช



๗ 

อื่นหันมาปลูกยางพารากันอย่างแพร่หลาย หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญ และตระหนักใน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เพื่อหามาตรการแก้ปัญหาหากราคายางลดลง ด้วยการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ นอกเหนือจากการพึ่งพาการส่งออกวัตถุดิบเป็นหลัก การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับวงการยางพาราทั้งระบบที่ผ่านมานั้น พบว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับยางพารามีหลายองค์กร 
แต่มีลักษณะการท างานแบบแยกสว่นกัน ไม่สามารถท าให้เกษตรกรจนถึงผู้ประกอบการปลายน้ าพัฒนาตนเอง
ให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ ปัญหาขาดการพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแต่การผลิตในอุตสาหกรรมต้นน้ า
จนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ า และเทคโนโลยีสนับสนุนอื่นๆ รวมถึงขาดการพฒันาบคุลากรด้านยางพารา เป็นสิ่ง
ที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาและเริ่มต้นการบูรณาการการท างานร่วมและเสริมกันอย่าง
จริงจัง เพื่อยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมยางพาราไทยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในทุกด้านอย่างยั่งยืน 
 
๒. วิสัยทศันก์ำรวิจัย 
 วิจัยและพัฒนายางพาราไทยทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราสู่ความ
เป็นเลิศในทุกด้าน 
 
๓. พันธกิจกำรวิจัย 

๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ลดต้นทุนการ
ผลิต และปลูกยางเพิ่มในพื้นที่ที่เหมาะสม 

๓.๒ ส่งเสริมการด าเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันเกษตรกร 

๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลาดยางพารา และขยายตลาดยางพาราระดับท้องถ่ิน
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ส่งเสริมให้ปลูกยางบนพื้นฐานความร่วมมือของเกษตรกร 

๓.๔ ส่งเสริมการปลูกสร้างสวนยางให้มีมาตรฐาน เกื้อกูลระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม  
๓.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

 
๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธกำรวิจัย 

ยุทธศำสตร์วิจัยท่ี ๑ กำรผลักดันนโยบำยท่ีจ ำเป็น ประกอบด้วย การด าเนินงานโดยใช้กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ท่ี ๑  สนับสนุนด้านการผลิตยางพารา  
กลยุทธ์ท่ี ๒  ก าหนดและทบทวนกฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการผลิตและการประกอบการ 
กลยุทธ์ท่ี ๓  ก าหนดมาตรการเพื่อกระตุ้นการสร้างอุปสงค์ (Demand) ภายในประเทศ  
กลยุทธ์ท่ี ๔  บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่ใช้แล้วอย่างเป็นระบบ  

 ยุทธศำสตร์วิจัยท่ี ๒  กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์เดิมและเป็นผลิตภัณฑ์ปลำยน้ ำที่มีควำม
โดดเด่น ประกอบด้วย การด าเนินงานโดยใช้กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ท่ี ๑  อุตสาหกรรมยางล้อ กลยุทธ์การด าเนินงาน 
  (๑)  จัดต้ังห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางล้อ  
  (๒)  สร้างบุคลากรด้านวิศวกรและช่างเทคนิค  
  (๓)  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  

กลยุทธ์ท่ี ๒ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากน้ ายางข้น 
 (๑)  กลยุทธ์การด าเนินงานของอุตสาหกรรมถุงมือยาง 



๘ 

  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  และเทคโนโลยี
สนับสนุนอื่นๆ ตลอดกระบวนการผลิต  

  สนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการรับรองคุณภาพที่ผ่านการรับรอง 
(๒)  กลยุทธ์การด าเนินงานของอุตสาหกรรมเส้นด้ายยางยืด 

  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพสม่ าเสมอ 
  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  

(๓)  กลยุทธ์การด าเนินงานของอุตสาหกรรมถุงยางอนามัย 
  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
จากน้ ายางสังเคราะห์  
  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดแรงงาน การ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพ  

กลยุทธ์ท่ี ๓  กลยุทธ์การด าเนินงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายน้ าที่มีความโดดเด่น 
(๑) สนับสนนุการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสารที่ไม่ใช่ยางในน้ ายาง  
(๒) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางให้มีคุณสมบัติเทียบเท่าพลาสติก

ชีวภาพ (Bioplastic)  
(๓) สนับสนุนการสร้างบุคลากรวิจัยด้านน้ ายางและสาขาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  
(๔) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านไม้ยางพารา  

 ยุทธศำสตร์วิจัยท่ี ๓ กำรสนับสนุนกำรส่งออก ประกอบด้วย การด าเนินงานโดยใช้กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ท่ี ๑ สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructural) เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม  

กลยุทธ์ท่ี ๒ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
กลยุทธ์ท่ี ๓ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรฐานยางและผลิตภัณฑ์ยาง ให้ความส าคัญ

กับการวิจัยด้านการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบให้มีความสม่ าเสมอตั้งแต่วัตถุดิบต้นน้ าและกลางน้ าสู่การผลิต 

 ยุทธศำสตร์วิจัยท่ี ๔ กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย การด าเนินงาน
โดยใช้กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมต้นน้ า กลยุทธ์การด าเนินงาน 
 (๑) วิจัยและพัฒนาพันธ์ุยางและผลผลิตน้ ายาง  
 (๒) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมลูค่าและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมต้นน้ า  

 กลยุทธ์ท่ี ๒  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมกลางน้ า กลยุทธ์การด าเนินงาน 
(๑)  สนับสนุนการวิจัยด้านการควบคุมคุณภาพและปรับปรุงคุณสมบัติน้ ายาง  
(๒)  สนับสนุนการวิจัยด้านการควบคุมคุณภาพยางแห้ง  

 
๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
 ในระยะ ๕ ป ีมีการน าผลการวิจัยไปใช้สนับสนุนการยกระดบัความสามารถของอุตสาหกรรมต้นน้ าถึง
อุตสาหกรรมปลายน้ าใหส้ามารถก้าวเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมยางพารา 
 
๖. ผลผลติและผลลพัธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 

๖.๑ ผลผลิต ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยางพารามีความสอดคล้องและตอบสนอง
นโยบายสถานการณ์ และปัญหาความต้องการของอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ 



๙ 

๖.๒ ผลลัพธ์ หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่ส าคัญสามารถแปลงยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น
ด้านยางพาราเป็นกรอบช้ีน าให้เกิดการวิจัยและพัฒนายางพาราเพื่อสนับสนุนการยกระดับความสามารถของ
อุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ  

๖.๓ ตัวชี้วัด  
๑)  จ านวนข้อเสนอวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน

ยางพารา 
๒)  ผลการวิจัยและนวัตกรรมการวิจยัที่สอดคล้องเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น

ด้านยางพารา 
 ๖.๔ เป้ำหมำย  คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรผู้ท าสวนยางและผูเ้กี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยางพารา 
รวมทั้งความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทย 
 
๗. หน่วยงำนหลกัและเครอืข่ำยที่ส ำคญัที่เกี่ยวข้อง 
 ในส่วนภาครัฐ ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยยาง กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การ
สวนยาง ส านักงานส่งเสริมการลงทุน และส านักพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
 ภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาคมยางพาราไทย กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย  
    
๘. แผนงำนวิจัยหลกัและกรอบเวลำ 
 จ านวน ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙  
 
๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
 ๙.๑ การเข้าถึงข้อมลูความต้องการ ปญัหา/ข้อจ ากัด และข้อมูลอื่นของเกษตรกรผูท้ าสวนยางและ
ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยางพารา 
 ๙.๒ ภาวะโลกร้อนท าให้เกิดการแปรปรวนด้านผลผลิตและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
 ๙.๓ ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดข้ึนภายในประเทศและต่างประเทศ 
 ๙.๔ ความร่วมมือระหว่างภูมิภาค และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
 ๙.๕ นโยบายภาครัฐให้การสนบัสนุนหรือมผีลกระทบต่อภาคเกษตรกร  
 ๙.๖ การจัดสรรงบประมาณทีเ่พิ่มมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วน  
 
๑๐. แนวทำงกำรขบัเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธกำรวิจัย 
 ๑๐.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยางพาราแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เครือข่ายต่างๆ และในองค์กร เพื่อน ายุทธศาสตร์การวิจัยสู่การปฏิบัติ 

 ๑๐.๒ ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อ
ร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยางพาราสู่การปฏิบัติ 
  ๑๐.๓ ร่วมมือกับเครือข่ายที่เข้มแข็งและหลากหลายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติใน
ระดับชาติและภูมิภาค 

 ๑๐.๔ สนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติในองค์กรและหน่วยงานอื่นในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติทั้ง
ในระดับชาติและภูมิภาคในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และเกิดผล 



๑๐ 

 ๑๐.๕ พัฒนาศูนย์ความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ฯ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ของชาติ
และภูมิภาค 
 
๑๑. แนวทำงในกำรตดิตำมและประเมินผล 
 เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านยางพารา สู่การปฏิบัติเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับงบประมาณและทรัพยากรการวิจัย และเกิดประสิทธิผล ตามวิสัยทัศน์และ
เป้าประสงค์ที่ก าหนด จึงก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๑๑.๑ การประเมินข้อเสนอการวิจัยก่อนด าเนินการวิจัย (Ex-Ante Evaluation) (ข้อเสนอแผนงาน
วิจัยหรือชุดโครงการวิจัย และข้อเสนอโครงการวิจัยให้กับหน่วยงานที่ประสงค์เสนอของบประมาณเพื่อการ
วิจัยประจ าปีงบประมาณ) ตามรูปแบบ วิธีการ และข้ันตอนที่ก าหนด เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอการวิจัย
ที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด าเนินโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ใน
การด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่ 
 ๑๑.๓ การประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงาน
ด าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย  



เกษตรเพ่ือความยั่งยืน 
 การวิจัยเกี่ยวกับการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและเพ่ิมผลิตภาพการผลิต เพ่ือพัฒนาศักยภาพการส่งออก
ในกลุ่มสินค้าที่สร้างรายได้หลักจากการส่งออกและสร้างรายได้ให้กับชุมชน การวิจัยเพ่ือต่อยอดภูมิปัญญาให้
เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสาธารณะ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และความมั่นคงด้าน
อาหาร (Food Security) 
 เป้าประสงค ์: เพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับประเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และสามารถสร้าง
ให้เกิดอ านาจการต่อรองให้กับประเทศได้ 



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนสุขภำพและชีวเวชศำสตร ์

 
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยว่า 

“สร้างสรรค์งานวิจัยด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ เพื่อช้ีน าและขับเคลื่อนการเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพที่ดี
ของคนไทย” มีพันธกิจการวิจัย ประกอบด้วย ๑) ส่งเสริมการวิจัยด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ เพื่อให้ประชาชน
รู้เท่าทันด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี ๒) ส่งเสริมการวิจัยด้านบริการทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ๓) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อ
ลดอัตราการเกิดโรคติดเช้ือทีแ่พร่ระบาดในประเทศไทย และ ๔) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนากลไกสนับสนุนการ
พัฒนาระบบวิจัยสุขภาพของประเทศ โดยมียุทธศาสตร์การวิจัย ๕ ประการ ประกอบด้วย ๑) การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ๒) การวิจัยและพัฒนา
บริการทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ๓) การวิจัยและพัฒนาเพื่อลดอัตราการเกิดโรค
ติดเช้ือที่แพร่ระบาดในประเทศไทย โดยเฉพาะโรคที่เกิดเฉพาะพื้นที่ ๔) การวิจัยและพัฒนาให้เกิดสิง่แวดล้อมที่
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีความปลอดภัย และ ๕) พัฒนากลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบวิจัย
สุขภาพของประเทศ 

ทั้งนี้ มีการก าหนดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) ประชาชนมีความรู้และสามารถเข้าถึง
ข้อมูลด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดูแล
สุขภาพกายและใจของตนเองได้ ๒) บริการทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและสามารถ
เข้าถึงได้ ๓) ลดอัตราการเกิดโรคติดเช้ือที่แพร่ระบาดในประเทศ โดยเฉพาะโรคพื้นถ่ินของประเทศ  ๔) 
สิ่งแวดล้อมมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัย  และ ๕) มีกลไกสนับสนุนการ
พัฒนาระบบวิจัยสุขภาพของประเทศ 

ส าหรับแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยที่ส าคัญ คือ การบูรณาการการท างานร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการท างานของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และกลไกการ
บริหารจัดการระบบวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบการวิจัย การ
ติดตามประเมินผล และการผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ และสร้างผลกระทบต่อการ
พัฒนาของประเทศในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนสุขภำพและชีวเวชศำสตร ์
 
๑. หลักกำรและเหตผุล 

๑.๑   ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนสุขภำพและชีวเวชศำสตร์ 
สุขภาพดีเป็นทุนส าคัญของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้

ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจจึงเป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
เพิ่มระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบกับในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาสุขภาพ
ส าคัญหลายด้าน โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง๑ ขณะที่โรคติดเช้ือพื้นถ่ินก็มีแนวโน้มที่จะระบาดในอนาคต 
รวมทั้งสังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้ความต้องการด้านบริการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
โดยเฉพาะการรักษาความเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรัง ในทางตรงข้ามอัตราการเกิด และคุณภาพของเด็กเล็กที่
เกี่ยวข้องกับสติปัญญา พัฒนาการ และสมรรถนะกลับลดต่ าลง  

ระบบบริการสุขภาพมีค่าใช้จ่ายสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่โรคภัยไข้เจ็บส่วนหนึ่งสามารถ
ป้องกันได้ และในระยะที่ผ่านมาการลงทุนด้านวิจัยด้านสุขภาพมีไม่น้อย หากแต่องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่
ที่จะเป็นนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมและป้องกันโรคกลับมีไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการและปัญหา
ด้านสาธารณสุข รวมทั้ งสภาพแวดล้อมที่ เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพมีจ านวนมากและซับซ้อนยิ่ง ข้ึน 
ขณะเดียวกันการวิจัยด้านสุขภาพส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงบูรณาการ แต่ระบบการวิจัยด้านสุขภาพในปัจจุบัน
ยังขาดกลไกบริหารวิจัยเชิงบูรณาการ  

๑.๒  วิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นกำรพัฒนำ
ด้ำนสุขภำพและชีวเวชศำสตร์ 

 สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของประชาชนไทยมีความเสี่ยง
เพิ่มมากข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของประชากรและสิง่แวดลอ้ม รวมทั้งพฤติกรรมและวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอันมี
สาเหตุจากการพัฒนาประเทศและระบบเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอยู่บนฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสิ้นเปลือง ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งและความเสือ่มของสังคม สภาพแวดล้อมถูกท าลายสู่ความ
เสื่อมของสุขภาพมนุษย์ การขาดความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการใช้ทุนทางเศรษฐกิจ  สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เน้นด้านปริมาณมากกว่าคุณภาพ มุ่งพัฒนาทางวัตถุตามกระแสทุนนิยม
บริโภคมากกว่าเสริมสร้างสุขภาวะของคนตามเศรษฐานะ ท าให้ทุนด้านต่างๆ ลดน้อยลง โดยเฉพาะทุนทาง
สังคมที่เป็นทุนมนุษย์และเปน็ปัจจัยหลักที่มีความส าคัญมากที่สดุต่อการพัฒนาสร้างทุนอื่นๆ รวมทั้งน าไปสู่การ
พัฒนาคนและสังคมให้มีสุขภาวะ ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้การพัฒนาประเทศทั้งในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้างประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมการบริโภค 
รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีผลพวงก่อเกิดปัญหาที่ซับซ้อนและเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและความ
อยู่ดีมีสุขของคนไทย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพประเทศและสุขภาพประชาชนไทยที่ส าคัญมี
ดังต่อไปนี้ 

                                            
๑ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หมายถึง กลุ่มของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขและมีความส าคัญต่อการป่วย พิการ  และ
ตายก่อนวัยอันควรจ านวนมาก ได้แก่  โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต ซ่ึงโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะบุคคลผู้ที่เป็นโรคเท่าน้ัน แต่ยังส่งผลไปถึงครอบครัว ชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 



๓ 
๑)  สถิติสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๕๓ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง

สาธารณสุขช้ีให้เห็นว่าตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เป็นต้นมา โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชาชนใน
ประเทศ ขณะที่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจกลาย เป็นสาเหตุล าดับต้นๆ 
ที่ท าให้คนไทยสูญเสียสุขภาวะ ทั้งๆ ที่เป็นโรคที่สามารถป้องกันและแก้ไขด้วยการส่งเสริมสุขภาพ  

 แม้ว่าอัตราการสูญเสียสุขภาวะเนื่องจากโรคติดเช้ือจะลดลง แต่ประเทศไทยยังมีความ
เสี่ยงสูงต่อการระบาดของโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า โดยที่ผ่านมามีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ 
(H1N1) ในป ี๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๕ โรคลีเจียนแนร์ พบในนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โรคมือเท้าปากพบมากในศูนย์
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลโดยกลุ่มอายุที่พบส่วนใหญ่ คือ เด็กเล็กช่วงอายุต่ ากว่า ๒-๕ ป๒ี ขณะที่โรคติดเช้ือ
เก่าโดยเฉพาะโรควัณโรคมีการดื้อยาเกิดข้ึนและอาจพัฒนากลายเป็นโรควัณโรคที่ดื้อยาชนิดรุนแรง (XDR TB, 
Extreme Drug Resistant TB) องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๒๒ ประเทศ ของโลก
ที่มีปัญหาวัณโรครุนแรง๓ 

ปัญหาเช้ือดื้อยายังเป็นอุปสรรคส าคัญ เนื่องจากคนไทยใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินความ
จ าเป็น ร่วมกับใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือมีการน ายาปฏิชีวนะส าหรับมนุษย์ไปรักษาในสัตว์เลี้ยง และเช้ือดื้อยา
อาจถ่ายทอดจากสัตว์สู่คน๔ เนื่องจากการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ าที่มีสาเหตุจากสัตว์สู่คน มีแนวโน้ม
รุนแรงมากขึ้น ท าให้การแก้ปัญหาและการวิจัยต้องการรูปแบบที่บูรณาการระหว่างสาขา  

นอกจากนั้นมีการระบาดของโรคติดเช้ือพื้นถ่ิน เช่น โรคลีเจียนแนร์ โรคเมลิออยโดสิส 
โรคเลปโตสไปโรสิสและมีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึน เช่น สาเหตุจากประชากรต่างชาติข้ามแดนมายังประเทศไทย 
ทั้งหมดนี้ยังต้องการการควบคุมเฝ้าระวัง ร่วมกับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีความรู้เพื่อการจัดการ เชิง
ปฏิบัติการ และนโยบายเพื่อการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ  

๒) โครงสร้ำงประชำกรของไทย พบว่าสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน โดยจะเพิ่ม
เป็นร้อยละ ๑๘ ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า ร่วมกับมีจ านวนผู้สูงอายุวัยปลายมากข้ึน ส่งผลให้ความต้องการ
รักษาพยาบาลของโรคเรื้อรังจะเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกันจากการที่มีอัตราการเกิดต่ า ท าให้ประชากรวัยท างานจะ
ถูกพึ่งพิงมากข้ึน ปัจจุบันประชากรวัยท างาน ๖ คน ต่อประชากรผู้สูงอายุ ๑ คน ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า สัดส่วน
นี้จะลดลงเหลือเพียง ๒–๓ คนต่อประชากรผู้สูงอายุ ๑ คน๕ 

จากการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรดังกล่าวมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ และผลิตภาพ (Productivity) ของประเทศ เนื่องจากประชากรวัยท างานต้องแบกภาระเพิ่มข้ึน 
เป้าหมายการแก้ปัญหาในหลายประเทศ คือ ความพยายามท าให้ประชากรผู้สูงอายุมีสมรรถภาพและสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างอิสระให้มากที่สุด และด ารงให้นานที่สุด (Active Elderly)  

นอกจากนี้ สถานการณ์ประชากรในกลุ่มเด็กของประเทศไทย จากข้อมูลการส ารวจ
พัฒนาการในเด็กไทยตามช่วงวัย พบว่ากลุ่มวัยเด็กระดับเชาว์ปัญญามีค่าเฉลี่ยลดลงจาก ๙๑ เป็น ๘๘ ในช่วงปี 
๒๕๔๐-๒๕๕๒ (องค์การอนามัยโลกก าหนดไว้ที่ ๙๐-๑๑๐) เด็กอายุ ๐-๕ ป ีที่มีพัฒนาการสมวัยมีสดัสว่นลดลง
                                            
๒ คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่ , “แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙),” ๒๕๕๕. 
๓ บริษัท อสมท จ ากัด, “กรมควบคุมโรคเร่งลดวัณโรคตั้งเป้าเสียชีวิตน้อยกว่าร้อยละ ๕ ภายในปี ๕๙,” ๒๕๕๕. [ออนไลน์]. 
Available : http : //www.mcot.net/site/content?id=505ed1ec๐b๐1da357500001f#.UMWt_INyG3U.. [%1 ที่
เข้าถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕]. 
๔ วิษณุ ธรรมลิขิตกุล, “ความส าคัญต่อระบบสุขภาพและแนวทางการควบคุมและป้องกัน,” วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข เล่ม
ที่ ๖, %13, pp. 300 - 5, 2555. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  
๕ คณะกรรมการสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดล าดับ, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๙.  
 



๔ 
จากร้อยละ ๗๒ เหลือเพียงร้อยละ ๖๗ นอกจากนี้ เด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ในประเทศไทยมีพัฒนาการล่าช้า
ไม่สมวัยถึงร้อยละ ๒๘-๓๔ ซึ่งน าไปสู่ความเสี่ยงต่อปัญหาการเรียนรู้ ความบกพร่องทางสติปัญญา และ
สมรรถนะการท างาน ตลอดจนปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในชีวิต   

๓) ระบบบริกำรสุขภำพท่ีมีค่ำใช้จ่ำยสูงขึ้น โดยมาจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะสาเหตุการ
เจ็บป่วยจากโรคที่สามารถป้องกันได้ แม้ว่ายุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของประเทศได้ให้ความส าคัญกับการให้
ประชาชนมีความสามารถในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ แต่พบว่าการด าเนินงานในรายละเอียดยังขาด
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่สอดคล้องกับประชากรในแต่ละกลุ่มวัย กลุ่มเฉพาะ หรือตอบสนองต่อบริบทเชิง
พื้นที่ ภาษา วัฒนธรรมที่จ าเพาะ หรือแม้แต่ตอบสนองเชิงปัจเจก  

ด้านการบริการสุขภาพ พบว่ายังมีความจ าเป็นต้องค้นหาทางเลือกใหม่หรือทางเลือก
เสริม เช่น บริการแพทย์แผนไทย สมุนไพรในเชิงประยุกต์เพื่อใช้ร่วมกับการแพทย์สมัยใหม่ ขณะที่บริการ
การแพทย์สมัยใหม่ยังต้องการควบคุมด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ความรู้
ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์มาก าหนด 

ด้านตลาดบริการสุขภาพเชิงท่องเทีย่วของไทยมีศักยภาพสูง โดยรัฐบาลไดก้ าหนดให้เป็น
หนึ่งในกลุ่มสินค้าบริการที่สามารถท ารายได้ให้กับประเทศ แต่ผลข้างเคียงที่เกิดข้ึน คือ การแย่งบุคลากรด้าน
สุขภาพระหว่างสถานบริการสุขภาพของรฐัและเอกชน การลงทุนด้านเทคโนโลยีทีย่ังขาดนโยบายหรือมาตรการ
สร้างแรงจูงใจให้มีการใช้ร่วมกัน ดังนั้น ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ คือ จะท าอย่างไรที่จะด าเนินการให้เกิดความ
สมดุลระหว่างการสร้างรายได้กับเป้าหมายการเข้าถึงบริการอย่างทัดเทียม ซึ่งโจทย์ดังกล่าวต้องการทาง
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

ขณะที่ระบบบริการสุขภาพของประเทศในปัจจุบันยังต้องการการพัฒนาในด้านต่างๆ 
ได้แก่ การกระจายอ านาจการบริหารจัดการด้านสุขภาพออกไปให้เพิ่มมากข้ึน การสร้างความโปร่งใส และ
ตอบสนองต่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น การออกแบบระบบบริการสุขภาพที่เช่ือมต่อและลดอุปสรรคการเข้าถึง 
เป็นต้น 

๔)  เทคโนโลยีด้ำนกำรแพทย์ท่ีมีควำมก้ำวหน้ำเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว และอาจส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแนวทางการให้บริการสุขภาพในระยะเวลาอันใกล้ แต่ไม่น่าจะเร็วเกินกว่า ๕ ปี 
ทิศทางที่ควรก้าวไปส าหรับประเทศไทย และระบุในนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย  
(พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๖๔) คือ เทคโนโลยีที่สามารถตรวจคัดกรอง วินิจฉัย ที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน แม่นย า 
รวดเร็ว ต้นทุนไม่สูง  

หากเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ ต้องสนับสนุนการเข้าถึง
บริการทางสุขภาพส าหรับคนหมู่มาก สามารถขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นพื้นฐานเทคโนโลยีที่
สามารถต่อยอดเพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเพิ่มมูลค่าเพิ่มเติมเทคโนโลยีสารสนเทศทางไกลส าหรับ
การแพทย์ใช้เวลาในการวิจัยและพัฒนาไม่นาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาไม่สูง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
บริการสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  

เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นยา อุปกรณ์การแพทย์หรือวัสดุที่สัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย 
กลุ่มดังกล่าวจะมีเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ค่าใช้จ่ายในการวิจัยสูง ต้องผ่านการพัฒนานาน แต่ไม่ได้หมายความว่า
จะไม่มีการวิจัยทางด้านนี้แต่อย่างใด หากอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ใดมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อความมั่นคงของ
ประเทศ เช่น การพัฒนาคิดค้นวัคซีน ยา ในบางโรคติดต่อ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเมื่อเกิดการระบาด
ในประเทศไทย 

ทั้งนี้ ทางเลือกในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์จะต้องออกแบบการพัฒนาใหม้ีการ
ผสมผสานของหลายเทคโนโลยีหลัก เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ 
เทคโนโลยีนาโน และพัฒนาต่อยอดจนถึงการผลิตเพื่อการพาณิชย์ หรือน าไปใช้ในระบบได้อย่างแท้จริง  



๕ 
๕)  ปัจจัยแวดล้อมหรือปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพของประเทศไทย โดยปัจจัยที่เกิดข้ึนชัดเจน 

เช่น ภาวะโลกร้อนกับการส่งเสริมให้เกดิอุทกภัยที่ถ่ีข้ึนและรุนแรงข้ึน ภาวะภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว สึนามิ การ
ระบาดของโรคอุบัติใหมแ่ละอุบตัิซ้ า การขยายตัวด้านอุตสาหกรรมกบัปจัจัยเสีย่งด้านสขุภาพก็ยังเป็นปัญหาท้าทาย  

ความเสี่ยงด้านอาหารจากวัฒนธรรมการบริโภคอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพ ความ
ปลอดภัยจากอาหารมีน้อยลงและที่น่าเป็นห่วงยิ่งข้ึน เนื่องจากอายุเริ่มต้นดื่มเหล้า สูบบุหรี่ หรือแม้แต่กับยา
เสพติดชนิดต่างๆ จะไปสู่เยาวชนอายุน้อยลง  

การขยายตัวของสังคมเมืองที่ก่อให้เกิดมลพิษ ความเครียด จ านวนครอบครัวขนาดเล็ก
เพิ่มข้ึน แรงจูงใจที่ไม่อยากแต่งงาน หรือแต่งแล้วแต่ไม่อยากมีบุตร ขณะที่คนไม่พร้อม เช่น เยาวชน มีบุตรใน
สถานการณ์ที่ตนเองไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดู ท าให้เด็กเติบโตอย่างไม่มีคุณภาพ  

การเปิดเสรีด้านการค้า การมีประชาคมอาเซียน ความร่วมมือด้านต่างๆ กับต่างประเทศ 
ล้วนส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบสุขภาพไทย เ ช่น การเปิดเสรีด้านบริการสุขภาพกับ
ผลกระทบเรื่องคุณภาพและความทัดเทียมด้านบริการ ข้อตกลงการค้าเสรีที่อาจส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงยาที่
ราคาจะเข้าถึงได้  

ปัจจัยเหล่าน้ีมีสัญญาณที่เข้มข้นมากขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพไทยอย่าง
มาก หากไม่ค้นหาแนวทางป้องกัน หรือเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน 

๑.๓  ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัย และประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับงำนด้ำนสุขภำพและชีวเวชศำสตร์ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
 การวิจัยทางด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ในระยะที่ผ่านมาให้ความส าคัญกับการลดความเหลื่อม
ล้ าและการปรับระบบบริหารจัดการ โดยเฉพาะกลไกและการอภิบาลงานด้านสาธารณสุข ความส าเร็จที่ชัดเจน คือ 
การมีระบบประกนัสขุภาพถ้วนหน้า การลงทุนโครงสรา้งด้านการรักษาพยาบาลทัง้สถานพยาบาลเพื่อเพิม่โอกาสการ
เข้าถึงบริการสุขภาพ และความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุขใน
ปัจจุบัน 

  ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์จึงจ าเปน็ต้องลงทนุเพิ่มเติมเพื่อ
ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ด้านอื่นเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกันก็ไม่ลดความส าคัญต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การลดความเหลื่อมล้ าและการปรับระบบบริหารจัดการ เพราะทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ ต้องเดินไปพร้อมกัน 

๑.๔  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนสุขภำพและชีว
เวชศำสตร์ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
 กลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียต่อยุทธศาสตร์ วิจัยนี้  สามารถแบ่ งออกได้ เป็น  ๓ กลุ่มใหญ่ 
ประกอบด้วย ๑) กลุ่มผู้ใช้ผลวิจัย เช่น ผู้ตัดสินใจนโยบายทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด และรวมถึงใน
ระดับสถานบริการ ผู้ประกอบการที่จะน าผลวิจัยไปต่อยอดพัฒนาเชิงพาณิชย์ กลุ่มผู้ให้บริการทางการแพทย์ 
สาธารณสุข หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป้าหมายด้านสุขภาพ ๒) กลุ่มนักวิจัย มีทั้งนักวิจัยจากสถาบันวิจัย
รัฐ เอกชน นักวิจัยอิสระ และ ๓) กลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการวิจัยและพัฒนา เช่น ผู้เข้าร่วมการ
วิจัย และการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 

 
 
 
 
 
 



๖ 
ตำรำงแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และภัยคุกคำมในประเด็นพัฒนำและวิจัยด้ำนสุขภำพและชีวเวชศำสตร์  
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
 มีการด าเนินการเพื่อการบรูณาการวิจัยระหว่าง

องค์กรวิจัยระดบัชาติ และฝ่ายนโยบาย/การเมือง
เพื่อใหเ้ห็นชอบและน าไปปฏิบัติพร้อมๆ กัน 

 มีการเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ประเทศและ
ยุทธศาสตร์วิจัยอย่างชัดเจนมากขึ้น 

 บริการสุขภาพมีคุณภาพ 
 มีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 มีนักวิจัยด้านวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ และสาย

สังคมศาสตร์ทีท่ างานด้านวิจัยการแพทย์และ
สาธารณสุขเพิ่มมากข้ึนและกระจายใน
มหาวิทยาลัยต่างๆ 

 ทุนวิจัยด้านการแพทย์และชีวเวชศาสตรม์าจาก
หลายแหลง่  

 นักวิจัยด้านโรคติดเช้ือมีศักยภาพสูง โดยมจี านวน
ผลงานตีพิมพ์และการอ้างองิสงู 

 มีภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย 

 นักวิจัยจ านวนมากแต่มลีักษณะต่างคนต่างท าวิจัย 
 นักวิจัยขาดการพฒันาอย่างต่อเนื่อง/ขาดแรงจงูใจหรือ

สิ่งแวดล้อมผลักดันเพื่อการพัฒนา 
 งบประมาณวิจัยภาครัฐที่ได้รับมอีัตราการเพิ่มไมม่าก ไม่

สอดคล้องกบัความจ าเป็นและความต้องการ รวมทั้งมี
ลักษณะเป็นการสนับสนุนปีต่อปเีสี่ยงทีจ่ะขาดความ
ต่อเนื่อง 

 งบประมาณวิจัยกับงบประมาณเพื่อพฒันานักวิจัยและ
การบริหารงานวิจัย มกีารจัดสรรโดยแยกออกจากกัน 
ท าให้ขาดการบูรณาการ 

 การร่วมลงทุนวิจัยจากภาคเอกชนยังมสีัดส่วนที่ต่ า 
 ผู้ก าหนดนโยบายอาจเลือกลงทุนวิจัยโดยไม่พจิารณา

จากยุทธศาสตร์วิจัย 
 ประชาชน/สังคมไม่ตระหนักและเข้าใจว่าการลงทุนวิจัยมี

ความส าคัญต่อการยกระดบัความก้าวหนา้ของประเทศ 
 ประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพสงู 
 ค่าใช้จ่ายของระบบบริการสุขภาพสงูข้ึน จนอาจควบคุม

ไม่ได ้
 

โอกำส ภัยคุกคำม 
 สังคมผู้สงูอายุมกีารขยายตัวเป็นโอกาสของการ

สร้างตลาดบริการและเทคโนโลยีตอบสนองทัง้ใน
และต่างประเทศ 

 ตลาดบรกิารสุขภาพที่เตบิโตสามารถสร้างรายได้
ให้กับประเทศ 

 โครงสร้างพื้นฐานระบบบรกิารสุขภาพทั่วถึง ช่วย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

 การมปีระชาคมอาเซียนและภูมิศาสตร์ที่
ได้เปรียบช่วยสนับสนุนการขยายตลาดวิจัยและ
พัฒนาก าลงัคนให้กบัประเทศเพือ่นบ้าน 

 ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และปจัจัยสิ่งแวดล้อมทีเ่สี่ยงต่อ
สุขภาพที่มีมากขึ้น ขณะที่การวิจัยต้องใช้เวลาในการ
พัฒนา 

 เทคโนโลยีการแพทย์ที่มอีัตราการพฒันาอย่างรวดเร็ว 
อาจสง่ผลกระทบต่อการเลือกลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีที่
ล้าสมัยเร็ว (การเลือกเทคโนโลยีวิจัยต้องรอบคอบ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
ตำรำงแสดงผลกำรวิเครำะห์ในประเด็นพัฒนำและวิจัยด้ำนสุขภำพและชีวเวชศำสตร์ 

 

จุดแข็ง-โอกาส  เน้นวิจัยเพือ่การใช้ผลประโยชน์ เนื่องจากมีระบบบริการสุขภาพที่เป็นจุดแข็ง 
ตอบสนองทัง้ด้านสาธารณสุขและการสร้างรายได้  

 วิจัยพื้นฐานที่ตอบสนองต่อการระบาดหรือโรคประจ าถ่ิน  
 สร้างโอกาสต่อการขยายความร่วมมือการวิจัยสู่ภูมิภาค และรวมถึงบริการด้านการ

พัฒนาก าลงัคนด้านการวิจัยให้กบัประเทศเพื่อนบ้าน 
 ตลาดบรกิารสุขภาพ และบริการผูสู้งอายุต้องการงานวิจัยสนับสนุนเพื่อพฒันา

คุณภาพและสร้างการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ 
 สร้างแรงจูงใจผู้ให้บริการด้านการแพทยห์ันมาท าวิจัยคลินิก และ Translational 

Research  และบริหารวิจัยแบบ Multisite Research ที่ท าวิจัยร่วมกัน 
จุดอ่อน-โอกาส  ผลักดันกลไกระดับนโยบาย กฎหมาย มาตรการที่สนบัสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการ

วิจัยอย่างยั่งยืน เช่น งบประมาณ การตัดสินใจนโยบาย การพัฒนาระบบสนับสนุน
ต่างๆ 

 สร้างกลไกและวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยทีี่วิจัยและผลิตภายในประเทศ 
โดยเฉพาะการจัดซือ้จากหน่วยงานประกันสุขภาพ ในหน่วยบริการ และระดับ
ปัจเจก 

 จูงใจผู้ประกอบการภาคเอกชนมสี่วนร่วมตั้งแต่การก าหนดโจทย์และสนบัสนุนการ
ผลักดันให้เกิดตลาดทัง้ในและต่างประเทศ หรือมีการวิจัยร่วมกัน แลกเปลี่ยน
นักวิจัย 

 วิจัยแบบสหสาขาเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงตอ่สุขภาพของคนไทย ท าให้คน
ไทยมีความแตกฉานด้านสุขภาพ (Health Literacy) 

 สร้างกลไกบรหิารจัดการวิจัยในแต่ละประเด็นเพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องในการพฒันา
งานวิจัย และสร้างศักยภาพการวิจัยช้ันเลิศ 

จุดแข็ง-ภัยคุกคาม  สร้างแรงจูงใจเพือ่ดึงนักวิจัยสายวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ หรือสาขาใดๆ ที่ไม่ใช่
วิจัยสายตรงด้านสุขภาพมาท างานวิจัยด้านพัฒนาเทคโนโลยเีพื่อลดหรอืขจัดความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ 

 เพิ่มจ านวนนักวิจัยวิทยาศาสตรท์างด้านการแพทย์และสุขภาพในประเด็นที่เป็น
เรื่องเร่งด่วน ได้แก่ ผู้สูงอายุ เดก็ คนที่มีความพิการ ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
เทคโนโลยีทางไกล สารสนเทศ 

 ติดตามความก้าวหน้าการวิจัยในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด หากเป็นเรื่องที่ไม่ใช่จุด
แข็งของไทย เพื่อการปรับการลงทุนและพฒันาใดๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างทันการณ์ 

จุดอ่อน-ภัยคุกคาม  สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องกับฝ่ายการเมือง นโยบาย ประชาชน สังคม ให้
เข้าใจถึงภัยคุกคาม/ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทีม่ีผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อสนบัสนุนการ
ลงทุนวิจัยทางด้านนี้มากขึ้นและรวมถึงการท าใหรู้้เท่าทันต่อความก้าวหน้า
เทคโนโลยีการแพทย ์

 
 
 
 



๘ 
๑.๕  นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนสุขภำพและ

ชีวเวชศำสตร์ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
 ทิศทางการพัฒนาสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ จาก

วิสัยทัศน์ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม และมี ภูมิ คุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs) คือ ในปี ๒๕๕๘ โดยมีเป้าหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องอัตราตายของเด็กและทารก  อัตรามารดาตาย การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อที่ส าคัญ ฯลฯ 

ในปี ๒๕๕๖ รัฐบาลวางยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)๖ จ านวน ๔ ยุทธศาสตร์
ส าคัญ ประกอบด้วย ๑) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๒) การลดความเหลื่อมล้ า ๓) การ
เติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๔) การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยทั้ง ๔ 
ยุทธศาสตร์ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน จากความส าคัญและความสอดคล้องดังกล่าวท าให้
ประเด็นด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์สมควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน โดยเฉพาะในการวิจัยและพัฒนา
เพื่อให้ได้องค์ความรู้ส าหรับขับเคลื่อนการสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชนในประเทศ 

 
๒. วิสัยทศันก์ำรวิจัย 
 สร้างสรรค์งานวิจัยด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ เพื่อช้ีน าและขับเคลื่อนการเสริมสร้างและพัฒนา
สุขภาพที่ดีของคนไทย 
 
๓. พันธกิจกำรวิจัย  
 ๓.๑ ส่งเสริมการวิจัยด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันด้านสุขภาพ การสร้าง
เสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค รวมทัง้เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมที่สง่เสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ด ี
 ๓.๒ ส่งเสริมการวิจัยด้านบริการทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์  
 ๓.๓ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อลดอัตราการเกิดโรคติดเช้ือที่แพรร่ะบาดในประเทศไทย  
 ๓.๔ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนากลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพของประเทศ 

 
๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือให้ประชำชนรู้เท่ำทันด้ำนสุขภำพ กำรสรำ้งเสริมสุขภำพ
และป้องกันโรค 

มุ่งเน้นการการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเอง และป้องกันการเกิดโรคเพื่อลดความเจ็บป่วย มีความรอบรู้หรือมีความแตกฉานทางสุขภาพ สามารถ
เข้าถึงข้อมูล ความรู้ เพื่อการจัดการตนเอง และให้ค าแนะน ากับคนในครอบครัว 

กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาแนวทางในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงแนวทางการ
จัดการตนเองของประชาชน โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

กลยุทธ์ที่ ๒  การวิจัยและพัฒนาข้อมูลส าคัญเกีย่วกับการดูแลสขุภาพ ป้องกันโรค การออกก าลัง
กาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ กลไกการเกิดโรคในร่างกายเบื้องต้น 

                                            
๖ ก าหนดขึ้นในคราวประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ โดยมีนางสาวยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เม่ือวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี 



๙ 
เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลในการดูแลตนเอง และสังเกตความผิดปกติของร่างกาย 
ก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการด้านสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาข้อมูลการดูแลสุขภาพที่เหมาะกับผู้ใช้ในกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็กปฐมวัย กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยท างาน และกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๔ การวิจัยและพัฒนาสือ่ และระบบการสื่อสารที่มีคุณภาพเหมาะกับประชากรในกลุ่มต่างๆ 
กลยุทธ์ที่ ๕ การวิจัยและพัฒนาด้านพฤติกรรมสุขภาพของประชากรในกลุ่มต่างๆ 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ กำรวิจัยและพัฒนำบริกำรทำงกำรแพทย์และผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ท่ีมีคุณภำพ  
 มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย มี
กระบวนการการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทาง
การแพทย์ได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มี
คุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ ลดการพึ่งพาและการน าเข้าเทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์จาก
ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทั้งค านึงถึงความแตกต่างของช่วงอายุมากขึ้น 

กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ที่เน้นในเรื่องความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย และผู้รับบริการ 

กลยุทธ์ที่ ๓  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์ในระดับปฐมภูมิได้มากขึ้น 

กลยุทธ์ที่ ๔  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาและการ
น าเข้าจากต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๕ การวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพื้นฐานของประชาชนต้ังแต่แรกเกิด เพื่อใช้ใน
การตรวจสุขภาพพื้นฐานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย 

กลยุทธ์ที่ ๖ การวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือก โดยเฉพาะการแพทย์แผนไทย และการใช้
สมุนไพร เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกแนวทางการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้ 

กลยุทธ์ที่ ๗ การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตบุคลากรผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ 
ไดม้าตรฐาน และมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการโดยเฉพาะในระดับปฐมภูมิ  

กลยุทธ์ที่ ๘ การวิจัยและพัฒนาแนวทางการให้บริการทางการแพทย์ ที่มุ่งเน้นการลดช่องว่าง
ระหว่างการให้บริการในภาครัฐและภาคเอกชน  

กลยุทธ์ที่ ๙ การวิจัยและพัฒนาระบบประกันและการเงินการคลังด้านสุขภาพ เพื่อลดความ
แตกต่างและความเหลื่อมล้ าในการให้บริการด้านสุขภาพ 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือลดอัตรำกำรเกิดโรคติดเชื้อท่ีแพร่ระบำดในประเทศไทย 
โดยเฉพำะโรคท่ีเกิดเฉพำะพ้ืนท่ี 
 มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเช้ือที่แพร่ระบาดในประเทศ โดยเฉพาะ
โรคที่เกิดเฉพาะพื้นที่ในประเทศไทย และประชาคมอาเซียน รวมถึงแนวทางในการป้องกัน วินิจฉัย และรักษา 
เพื่อลดอัตราการเกิดโรคในประเทศไทย 

กลยุทธ์ที่ ๑ การศึกษากลไกการเกิดโรคติดเช้ือส าคัญทีแ่พร่ระบาดในประเทศไทย และโรคที่เกิด
เฉพาะพื้นที่ 



๑๐ 
กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยและพัฒนาแนวทางป้องกันหรือควบคุมโรคติดเช้ือที่แพร่ระบาดในประเทศ

ไทย และโรคที่เกิดเฉพาะพื้นที่ 
กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔  การวิจัยและพัฒนาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการรักษา  
กลยุทธ์ที่ ๕ การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อน าไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ทาง

การแพทย์ ส าหรับการวินิจฉัย และการรักษาโรค 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ กำรวิจัยและพัฒนำให้เกิดสิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ประชำชนมีสุขภำพท่ีดี และมี
ควำมปลอดภัย 
 มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของประชาชนในแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้ สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้
สามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือตนเองได้มากข้ึน การพัฒนาแนวทางการบูรณาการการท างานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน รวมทั้งการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของ
อาหาร และการเตรียมพร้อมส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาการออกแบบโครงสร้างทั้งภายในและภายนอกอาคารที่เอื้อต่อ
ประชาชนในแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 

กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อช่วยเหลือให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากข้ึน รวมทั้งระบบการเฝ้าระวังการเกิดอันตรายใน
การด ารงชีวิตของผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 

กลยุทธ์ที่ ๓  การวิจัยและพัฒนาปัจจยัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มผีลกระทบต่อสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔  การวิจัยและพัฒนาปัจจัยเสี่ยงด้านอาหารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การพัฒนา

มาตรการเพื่อควบคุมการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และแนวทางการให้ความรู้
ในการบริโภคอาหารปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่ ๕ การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ความรู้ในการบริโภคสมุนไพรไทยอย่างปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ ๖ การวิจัยและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการ หรือระบบข้อมูลส าหรับการให้บริการ

ทางการแพทย์ในสภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติ 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ พัฒนำกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำระบบวิจัยสุขภำพของประเทศ 
 มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพของประเทศ 
เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณในการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล งบประมาณที่ลงทุนสนับสนุนการวิจัยมีการน าไปใช้ในเรื่องที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศ ตามล าดับความส าคัญ และการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่ส าคัญของประเทศ มีกลไกการผลักดันให้
เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง จากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ประโยชน์ 
ภาคสังคม และภาคเอกชน รวมทั้งมีกลไกในการติดตามและประเมินผลการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาแนวทางจัดล าดับความส าคัญของหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพของประเทศทั้ง
ระยะสั้น กลาง และยาว 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมการ
ท างานของนักวิจัยให้ประสบความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนด 



๑๑ 
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนากลไก หรือแนวทางการน าผลงานที่ได้จากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์

อย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้ประโยชน์ทั้งใน
ภาครัฐ และเอกชน 

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาแนวทางการติดตาม และการประเมินผลการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ผลักดันให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 
๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

๕.๑ ประชาชนมีความรู้และสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
เพื่อการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดูแลสุขภาพกายและใจของตนเองได้ 

๕.๒ บริการทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ 
๕.๓ ลดอัตราการเกิดโรคติดเช้ือที่แพร่ระบาดในประเทศ โดยเฉพาะโรคพื้นถ่ินของประเทศ 
๕.๔ สิ่งแวดล้อมมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัย 
๕.๕ มีกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพของประเทศ 

 
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 
 ๖.๑ ผลผลิต 
  ๑) องค์ความรู้ ข้อมูล และแนวทางการดูแลตนเองส าหรับประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ดูแลสุขภาพตนเอง ลดความเจ็บป่วย และสามารถให้ค าแนะน าต่อคนในครอบครัวได้ 
  ๒) แนวทางการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย 
  ๓) เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน 
  ๔) องค์ความรู้ วิธีการวินิจฉัย และวิธีการรักษาโรคติดเช้ือที่แพร่ระบาดในประเทศไทย และโรค
ที่เกิดเฉพาะพื้นที่ในประเทศไทย 
  ๕) รูปแบบการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ เอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี ข้ึน 
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของประชาชนในแต่ละกลุ่ม 
  ๖) ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้าน
ความปลอดภัยของอาหาร  
  ๗) แนวทางการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพของประเทศไทย 
 ๖.๒ ผลลัพธ์ 
  ๑)  ประชาชนเห็นความส าคัญของการวิจัยด้านสุขภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพอย่างทั่วถึง 
และสามารถน าข้อมูลที่มีประโยชน์มาใช้ในการดูแล และป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ 
  ๒)  ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
และสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
 ๖.๓ ตัวชี้วัด 
  ๑) ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เห็นความส าคัญของการวิจัยด้านสุขภาพ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลสุขภาพอย่างทั่วถึง และสามารถน าข้อมูลที่มีประโยชน์มาใช้ในการดูแล และป้องกันตนเองจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 
  ๒) ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ มีเครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
 
 



๑๒ 
 ๖.๔ เป้ำหมำย 
  ๑) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นความส าคัญของการวิจัยด้านสุขภาพ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพอย่างทั่วถึง และสามารถน าข้อมูลที่มีประโยชน์มาใช้ในการดูแล และป้องกันตนเอง
จากโรคภัยไข้เจ็บ 
 ๒)  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ มี
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
 
๗. หน่วยงำนหลกัและเครอืข่ำยที่ส ำคญัที่เกี่ยวข้อง 
 ๗.๑ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) อันประกอบด้วย 
  ๑) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ๒) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 ๓) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 ๔) ส านักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 
 ๕) ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) 
 ๖) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
 ๗) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
 ๗.๒ สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน 
 ๗.๓ สถาบันวิจัย หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๗๔ องค์กร มลูนิธิ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
 
๘. แผนงำนวิจัยหลักและกรอบเวลำ 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน ๕ ปี ประกอบด้วยแผนงานหลกั ๕ แผนงาน ประกอบด้วย 
๘.๑ การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันด้านสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ 
๘.๒ การวิจัยและพัฒนาบรกิารทางการแพทย์ หรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ 
๘.๓ การวิจัยและพัฒนาเพื่อลดอัตราการเกิดโรคติดเช้ือที่แพร่ระบาดในประเทศไทย โดยเฉพาะโรค

ที่เกิดเฉพาะพื้นที ่
๘.๔ การวิจัยและพัฒนาให้เกิดสิ่งแวดล้อมทีส่่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีความปลอดภัย 
๘.๕ การพัฒนากลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพของประเทศ 

 
๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

การให้ความส าคัญ และการสนบัสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจงัต่อเนื่อง 
๙.๑ จ านวนโครงการวิจัยที่สอดคล้องยุทธศาสตร์การวิจัยที่ก าหนดข้ึน รวมถึงความสนใจ หรือความ

เช่ียวชาญของนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๙.๒ กลไกการบริหารจัดการ และการสนับสนุนให้นักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถผลักดันให้

เกิดการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยอย่างแท้จริง 
 
 
 
 



๑๓ 

๑๐. แนวทำงกำรขบัเคลือ่นยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัยที่ส าคัญ คือ การบูรณาการการท างานร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการท างานของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ นอกจากนี้ยังต้องใช้
กลไกการบริหารจัดการระบบวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบการ
วิจัย การติดตามประเมินผล และการผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง 
 
 ๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ บรรลุวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และเป้าประสงค์การวิจัยอย่างมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดย
ใช้การบริหารจัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ การประเมินก่อนด าเนินการวิจยั (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอการ
วิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด าเนินการวิจัย (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่ 
 ๑๑.๓ การประเมนิผลหลงัด าเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงานด าเนินการ
วิจัยเสร็จสมบรูณ์แลว้ โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/หรือผลลัพธ์
ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์การ
วิจัย  
 



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนพืชสวน (ไมผ้ล พืชผกั และไม้ดอกไมป้ระดบั)  

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ) มีวิสัยทัศน์การวิจัย
ไว้ว่า “วิจัยและพัฒนาพืชสวนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
และส่งออก” โดยมีพันธกิจการวิจัย คือ สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาพืชสวนพันธ์ุใหม่ และค้นหาพืชสวนชนิด
ใหม่ที่มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่องเสรมิสร้างขีดความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตพืชสวน และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพพืชสวนอย่างต่อเนื่อง และด าเนินงานวิจัยที่ส่งผล
กระทบในวงกว้าง ทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค ผู้ส่งออก โดยค านึงถึงห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทั้งระบบ 
ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์การวิจัย คือ ๑) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านไม้ผล ๒) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านพืชผัก 
และ ๓) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านไม้ดอกไม้ประดับ 

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การวิจัย ประกอบด้วย ๑) มุ่งเน้นการวิจัยไม้ผลเศรษฐกิจหลักของไทยที่
มีศักยภาพสูงในการส่งออก ได้แก่ ล าไย มังคุด ทุเรียน มะม่วง ลองกอง เงาะ และไม้ผลที่มีศักยภาพสูงใน
อนาคต ๒) มุ่งเน้นการวิจัยพืชผักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มในพืชผักและเมล็ดพันธ์ุผัก 
เพื่อการแข่งขันและส่งออก พืชผักที่ให้ความส าคัญ ได้แก่ พืชตระกูลแตง มะเขือเทศ พริก ข้าวโพด ถ่ัวฝักยาว 
ผักกาด กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน และ ๓) มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มี
ศักยภาพในการแข่งขันและส่งออก ได้แก่ กล้วยไม้ และไม้ใบประดับ   

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย ประกอบด้วย ๑) รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไข
ปญัหาและพัฒนาการวิจัยด้านพืชสวนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ อย่างจริงจัง 
จัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม ๒) หน่วยงานบริหารงานวิจัยมีการบริหารงบประมาณ
เพื่อการวิจัยด้านพืชสวนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ อย่างมีเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ ๓) หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือบูรณาการการด าเนินการวิจัยภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยเดียวกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง และ ๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาด้านพืชสวน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ มีการประสานความร่วมมือน า
ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างจริงจัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเดน็ด้ำนพืชสวน/พืชไร่ (ข้ำวโพด ไม้ผล พืชผกั และไม้ดอกไม้ประดบั)  
 

๑. หลักกำรและเหตผุล 
๑.๑  ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนพืชสวน 
 จากงานวิจัยเชิงส ารวจพบว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานของ

ประเทศ โดยมีการท าการเกษตรด้วยการปลูกพืชประเภทพืชสวนที่จัดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศจ านวน
มาก การเลือกชนิดพืชปลูกของเกษตรกรไทยก าหนดจากปัจจัยพื้นฐานในการผลิตที่ส าคัญ คือ ที่ดิน น้ า และ
ภูมิอากาศ โดยไทยมีปัจจัยการผลิตดังกล่าวที่ เหมาะสมอย่างมากต่อการปลูกพืชหลายชนิด ต่อมาเมื่อ
ประชากรของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้ความต้องการอาหารจากภาคเกษตรเพิ่มข้ึน  รัฐและองค์กรต่างๆ 
จึงมีการปรับปรงุพัฒนาและสง่เสรมิการผลิตทางการเกษตรอย่างเปน็ระบบ ท าให้สามารถสร้างผลผลติในระดบั
โลกหลายชนิด จ าแนกตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย เช่น การผลิตข้าวในภาคกลาง ยางพาราและไม้ผลใน
ภาคใตแ้ละภาคตะวันออก พืชไร่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น ส าหรับการผลิตพืชแต่ละกลุ่ม
จ าแนกตามลักษณะที่ส าคัญเป็นกลุ่มไม้ผล กลุ่มพืชผักและเห็ด และกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ โดยกลุ่มไม้ผลเป็นไม้
ยืนต้นที่มีอายุหลายปี การท าสวนผลไม้ ชาวสวนจะต้องศึกษาหาความรู้ ความช านาญ ความขยันหมั่นเพียรและ
ปฏิบัติดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลา เพราะการท าสวนผลไม้ต้องอาศัยเงินทุน และระยะเวลานานพอสมควรที่จะให้
ผลผลิตออกจ าหน่ายได้ ไม้ผลที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน มะขาม มังคุด ล าไย มะพร้าว 
ขนุน ชมพู่ ส้มต่างๆ เป็นต้น ประเทศไทยเป็นถ่ินก าเนิดและแหล่งไม้ผลพันธ์ุดีจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจาก
การคัดเลือกพันธ์ุสืบต่อกันมาของเกษตรกร จากพันธ์ุพืชในสภาพธรรมชาติที่มีอยู่มากมายได้ถูกคัดเลือกเอาเฉพาะ
พันธ์ุดีที่ให้ลักษณะต่างๆ ตามความต้องการ ส่วนใหญ่เป็นการคัดเลือกเพื่อให้ได้ต้นที่ให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี 
เช่น ทุเรียนพันธ์ุหมอนทอง ชะนี ก้านยาว เงาะพันธ์ุโรงเรียน สีชมพู เจ๊ะโมง มะม่วงพันธ์ุอกร่อง ทองด า 
เขียวเสวย น้ าดอกไม้ ส้มโอพันธ์ุขาวพวง ขาวแป้น หอมหาดใหญ่  ล าไยพันธ์ุแห้ว สีชมพู และอีดอ เป็นต้น 
นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นผู้น าการผลิตและส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่ส าคัญและมีช่ือเสียงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 
ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ประมาณ ๑.๙๒๓ ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของ
ครัวเรือนเกษตรทั้งหมด (๖.๕ ล้านครัวเรือน) มีพื้นที่ปลูกไม้ผล ๕๗ ชนิดรวม ๘.๑๗๖ ล้านไร่ สามารถสร้าง
ผลผลิตเฉลี่ยปีละประมาณ ๗.๔๘๖ ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๙๐,๓๖๑ ล้านบาท สร้างรายได้และน า
เงินตราจากการส่งออกผลไม้เข้าสู่ประเทศรวมปีละประมาณ ๒๙,๖๘๕ ล้านบาท โดยผลไม้ที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสุด คือ ล าไย รองลงมา ได้แก่ ทุเรียน ส้ม มะม่วง มังคุด ลิ้นจี่ และกล้วย ตามล าดับ 

ไม้ผลเศรษฐกิจหลักของไทยมี ๖ ชนิด ได้แก่ ล าไย ทุเรียน มังคุด เงาะ มะม่วง และ
ลองกอง รวมพื้นที่ปลูกประมาณ ๕.๔๔ ล้านไร่ ผลผลติทั้งสิน้ประมาณ ๔.๔๕ ล้านตัน มูลค่าผลผลิต ๖๓,๗๔๑ 
ล้านบาท และไม้ผลเศรษฐกิจรอง มี ๖ ชนิด ได้แก่ ส้มโอ ลิ้นจี่ ส้มเขียวหวาน กล้วยหอม กล้วยไข่ และ
มะละกอ รวมพื้นที่ปลูกประมาณ ๑.๐๙ ล้านไร่ ผลผลติทั้งสิน้ประมาณ ๑.๗๔ ล้านตัน มูลค่าผลผลิต ๑๓,๖๒๐ 
ล้านบาท ซึ่งไม้ผลเศรษฐกิจของไทยส่วนใหญ่จะมีผลผลิตในฤดูที่ออกพร้อมๆ กัน ในช่วงเดือนเมษายนถึง
กันยายน ประมาณ ๑.๘๕ ล้านตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของผลผลิตรวม ซึ่งเดือนที่มีผลผลิตออกมากที่สุด
และมักมีปัญหาเกิดข้ึนทุกปี คือ เดือนพฤษภาคม (ผลไม้ภาคตะวันออกและลิ้นจี่) และเดือนสิงหาคม (ผลไม้
ภาคใตแ้ละล าไย) 

พืชผัก เป็นพืชพวกที่ใช้ใบ ผล ราก ดอก หัว หรือล าต้นเป็นอาหาร ส่วนใหญ่เป็นพืชที่มีอายุ
สั้นเพียงฤดูเดียว เช่น ผักกาดขาว กวางตุ้ง คะน้า มะเขือเทศ พริก แครอท กะหล่ าปลี ผักกาดหัว กะหล่ าดอก 
และผักบางชนิดอาจมีอายุมากกว่า ๑ ปี เช่น ผักกระเฉด ขิง ข่า ตะไคร้ เป็นต้น การปลูกผักแพร่หลายอยู่ทั่วทุก
แห่งของประเทศแต่จะมากน้อยแตกต่างกันตามความเหมาะสมและการเอื้ออ านวยของปัจจัยในการผลิต 



๓ 

การตลาดและขนส่ง การปลูกผักต้องการน้ า ปุ๋ย และแรงงานในการปฏิบัติดูแลรักษามาก นอกจากนี ้ผักบางชนิด
ต้องการสภาพแวดล้อมเฉพาะจึงปลูกได้เฉพาะแห่ง เช่น ผักกาดหอมชอบอากาศค่อนข้างเย็นจึงปลูกได้เฉพาะใน
ภาคเหนือ แต่มีผักหลายชนิดที่ปลูกได้ทั่วไป เช่น ถ่ัวฝักยาว แตงกวา ข้าวโพดฝักอ่อน คะน้า ฟัก ผักกาด และ
กะหล่ าปลี เป็นต้น การปลูกผักส่วนใหญ่นิยมใช้เมล็ดพันธ์ุซึ่งมักได้มาจากการผลิตเมล็ดพันธ์ุในเชิงการค้าของ
บริษัทต่างๆ ทั้งของต่างประเทศและในประเทศ จากที่กล่าวมาในเบื้องต้นเป็นผลจากการส ารวจพืชสวนของ
ประเทศไทยจะเห็นได้ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการเกษตรแต่จากความหลากหลายของชนิดไม้ผลต่างๆ ท า
ให้ต้องให้ความส าคัญกับพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจการด าเนินการผลิตที่มีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องมีการ
จัดล าดับพืชที่มีศักยภาพเพื่อพร้อมรับกับการเปิดตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘  

๑.๒  วิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นกำรพัฒนำ
ด้ำนพืชสวน 

จากการยกเลิกก าแพงภาษีและลดอปุสรรคทางการค้าสินค้าเกษตรภายใต้การเปิดตลาดสนิค้า
เกษตรหลังการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาพรวมจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ฐานการ
ผลิตเดียวกัน การขยายการส่งออก และโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรและบริการ เนื่องจากอาเซียนจัดเป็น
ตลาดใหญ่มีประชากรรวมกันมากกว่า ๖๐๐ ล้านคน ทั้งยังเป็นยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่ส าคัญและได้รับความสนใจ
จากประเทศคู่ค้า จนมีการลงนามความตกลงเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนบวก ๑ ไปแล้ว ๖ ประเทศ คือ จีน 
ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ความตกลงเปิดการค้าเสรีดังกล่าวส่งผลให้อาเซียนมีอ านาจ
ต่อรองในเวทีระดับโลก เช่น องค์การการค้าโลก (WTO) ความตกลงภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APEC) เป็นต้น และที่ส าคัญการรวมกลุ่มยังได้ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ประชาชนใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน จากการศึกษาระบุว่าการรวมกลุ่ม AEC จะท าให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
สมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึนเปน็ร้อยละ ๘-๑๐ ต่อปี และเพิ่มรายได้ที่แท้จรงิอีกร้อยละ ๕.๓ คิดเป็นมูลค่า ๖๙,๐๐๐ 
ล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่าการเปิดตลาดภายใต้กรอบอาเซียนจะสร้างประโยชน์ให้กับภาคการส่งออก แต่ก็ไม่
สามารถปฏิเสธได้ เช่นกันว่าการเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  อาจส่งผลกระทบต่อสินค้า
ภายในประเทศได้เช่นเดียวกัน มาตรการที่จะน ามาใช้เรื่องความปลอดภัยของอาหารของ AEC ในปี ๒๕๔๙ 
อาเซียนได้ให้การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของอาเซียนส าหรับผักและผลไม้สด (ASEAN Good 
Agricultural Practices for Fresh Fruit and Vegetables : ASEAN GAP) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานส าหรับการ
ผลิต การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ในอาเซียน การปฏิบัติตามที่ระบุไว้ใน 
ASEAN GAP มีเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่าผักและผลไม้ที่ผลิตได้ในอาเซียนมีความปลอดภัยในการรับประทาน
และมีคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้บริโภค นอกจากนี้ ASEAN GAP ยังท าให้มั่นใจได้ว่าอาหารถูกผลิตและ
จัดการในลักษณะที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของคนงานใน
สาขาเกษตรและอาหารจนถึงปัจจุบนั อาเซียนได้ก าหนดมาตรฐานค่าสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue 
Limits : MRL) ของอาเซียน ส าหรับสารก าจัดศัตรูพืช ๖๑ ชนดิ จ านวน ๗๗๕ มาตรฐาน รวมทั้งได้ให้การรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรของอาเซียน ส าหรับมะม่วง สับปะรด ทุเรียน มะละกอ ส้มโอ และเงาะ เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าผลไม้ดังกล่าวมีความสด โดยมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมต่อผู้บริโภค หลังจากผ่านข้ันตอนการ
เตรียมการและการบรรจุหีบห่อแล้ว 

๑.๓  ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัย และประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับงำนด้ำนพืชสวนท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์พืชผัก ปี ๒๕๕๕ ของกรมส่งเสรมิการเกษตร พบว่าในปี ๒๕๕๓ 
ประเทศไทยส่งออกพืชผักและผลิตภัณฑ์มีปริมาณ ๕๒๖,๐๗๓ ตัน มูลค่า ๒๐,๐๙๐ ล้านบาท น าเข้าผักและ
ผลิตภัณฑ์ ปริมาณ ๔๔๐,๓๑๔ ตัน มูลค่า ๙,๑๖๕ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัย



๔ 

ในหลายพื้นที่ท าให้เกิดการขาดแคลนผัก เกษตรกรมีปัญหาเรื่องรายได้และการลงทุน แนวโน้มความต้องการใช้
พืชผัก มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเนื่องจากความต้องการส าหรับใช้บริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น (กระแสเรื่องสุขภาพ) 
ปริมาณการส่งออกพืชผักสดและผลิตภัณฑ์ผักเพิ่มข้ึนทุกปี การผลิตของประเทศคู่แข่งในการส่งออกที่ส าคัญ 
ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม มีแนวโน้มการผลิตเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม การผลิตพืชผักส่วน
ใหญ่ก็ยังพบปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น 
 ๑)  ผลผลิตต่ าและมีคุณภาพไม่สม่ าเสมอ มีสาเหตุมาจากการขาดพันธ์ุดี  ใช้พันธ์ุไม่เหมาะสม
กับพื้นที่และฤดูปลูก ขาดความเข้าใจและความตั้งใจในการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการผลิต เกษตรกร
ผู้ผลิตมีความรู้ประสบการณ์หลายระดับ แหล่งผลิตผักกระจัดกระจาย เกษตรกรปลูกผักในลักษณะรายย่อยมาก 
 ๒)  ปริมาณและการกระจายตัวของผลผลิตไม่แน่นอน มีสาเหตุมาจากการผลิตที่ ข้ึนอยู่กับ
ภูมิอากาศ ฤดูกาล ขาดการวางแผน และขาดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต พ่อค้า และผู้ส่งออก 
 ๓)  สารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานในผลผลิต มีสาเหตุมาจากโรค และแมลง แมลงศัตรูพืช 
กฎระเบียบด้านสุขอนามัยของคู่ค้าซึ่งได้ก าหนดกฎระเบียบต่างๆ ส าหรับสินค้าเกษตรที่น าเข้าเข้มงวดมากขึ้น 
(TBT) เกษตรกรขาดความรู้หรือไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง 
 ๔)  ขาดข้อมูลข่าวสารด้านการผลิตและการตลาด มีสาเหตุมาจากข้อมูลไม่ทันเหตุการณ์ 
ข้อมูลไม่ถึงเจ้าหน้าที่ภาคสนามและเกษตรกร เจ้าหน้าที่ไม่ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล และไม่มีการ
ถ่ายทอดข้อมูลจากผู้รู้ 
 ๕)  การผลิตผักที่ปลอดภัยยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค มีสาเหตุมาจากการ
ขาดสิ่งจูงใจ เช่น ราคา ความรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ เกษตรกรไม่รู้ว่ามีสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชอื่นที่ได้ผลดีเท่า 

ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นพืชที่ปลูกเพื่อต้องการดอก ใบ หรือต้น น าไปใช้ประโยชน์ในการ
ประดับตกแต่ง แบ่งออกเป็นไม้ตัดดอก คือ ไม้ดอกที่ปลูกเพื่อตัดดอกจากต้นน ามาใช้ประโยชน์ เช่น ดอก
กุหลาบ เบญจมาศ เยอบีร่า เป็นต้น ไม้ดอกติดกับต้น หมายถึง พันธ์ุไม้ดอกที่ไม่นิยมตัดดอก เนื่องจากดอกไม่มี
ความคงทน เหี่ยวเฉาง่าย เช่น ชบา ทองอุไร ผกากรอง เฟื้องฟ้า เป็นต้น  ไม้ประดับ คือ พันธ์ุไม้ที่ปลูกเพื่อ
ประดับอาคารต่างๆ โดยไม่ค านึงถึงดอกของมัน แต่ให้ความส าคัญกับความสวยงามของรูปทรงล าต้น ใบ ทรง
พุ่ม ทั้งนี้ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับยังไม่กระจายออกไปกว้างขวางแพร่หลายเหมือนการปลูกพืชกลุ่มที่ผ่านมา 
แต่มักจะปลูกในบริเวณใกล้ชุมชนที่เป็นตลาดใหญ่มีอ านาจการบริโภคสูง มีปัจจัยต่างๆ ในการผลิตดี เพราะไม้
ดอกไม้ประดับต้องการดูแลค่อนข้างสูง การขนย้ายผลผลิตต้องท าได้สะดวกรวดเร็ว ไม่เช่นนั้นจะก่อให้เกิด
ปัญหาการสูญเสียของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวได้ง่าย  กล้วยไม้ กุหลาบ ดาวเรือง เบญจมาศ มะลิ และไม้ใบ 
จัดว่าเป็นไม้ดอกไม้ประดับส าคัญที่เกษตรกรนิยมท าการผลิตแพร่หลาย แต่เนื่องจากไม้ดอกไม้ประดับมีความ
หลากหลายตามลักษณะการใช้ประโยชน์ อายุของพืชและการปลูกการปฏิบัติ ดังนั้น  ชนิดและพันธ์ุของไม้
ดอกไม้ประดับจึงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามความนิยมของตลาดและผู้บริโภค โดยมีอิทธิพลจาก
ต่างประเทศเข้ามาแพร่หลายและก าหนดการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดนั้นๆ ตัวอย่าง เช่น การปลูกไม้ดอกไม้
ประดับเมืองหนาวประเภทลูกผสมที่ปลูกจากเมล็ด เช่น หน้าวัว และแอสเทอร์ เป็นต้น 

สถานการณ์ไม้ดอกไม้ประดับของประเทศไทยปัจจบุันมีพื้นที่ปลูกประมาณ ๗๐,๐๐๐ ไร่ และ
ชนดิที่ปลูกมาก คือ กล้วยไม้ ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ รัก เบญจมาศ โดยแหล่งปลูกที่ส าคัญส่วนใหญ่อยู่ในภาค
ตะวันตกและภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี นอกจากนี้ยังกระจายอยู่ใน
ภาคอื่น เช่น นครนายก เชียงใหม่ นครราชสีมา  ผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศ 
แต่ก็มีการส่งออกคิดเปน็มูลค่าประมาณปีละ ๔,๐๐๐ ล้านบาท โดยเป็นกล้วยไม้ตัดดอกประมาณ ๒,๓๐๐ ล้าน
บาท กล้วยไม้ต้น ๔๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๔ พื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเสียหายจากอุทกภัยถึง ๑๐,๐๐๐ ไร่ 
ส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้ต้องหาเงินลงทุนใหม่ และส่งผลกระทบต่อการส่งออกเนื่องจากผลผลิตลดลง 



๕ 

๑.๔  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนพืชสวนท่ี
เป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

๑)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒)  จุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นพัฒนำและวิจัยด้ำนพืชสวน 
 จุดแข็งที่ส าคัญ คือ ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลดีต่อการพัฒนา

ด้านไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับด้วยการวิจัย 
 จุดอ่อนที่ส าคัญมีดังนี้  

(๑) ผลผลิตมีคุณภาพไม่สม่ าเสมอและมีการปนเปื้อนของโรคและแมลง เนื่องจากการ
ผลิตส่วนใหญ่เป็นระบบเปิด และคุณภาพผลผลิตจึงข้ึนกับฤดูกาล รวมทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีความรู้ในการ
บริหารจัดการโรคและแมลงไม่เพียงพอ  

(๒)  ปริมาณผลผลิตไม่สม่ าเสมอเนื่องจากในบางฤดูไม้ดอกไม้ประดับบางชนิดมีปริมาณ
มากจนเกินความต้องการของตลาดท าให้ราคาตกต่ า ขณะที่บางฤดูผลผลิตน้อยจึงมีราคาสูง 

(๓)  ขาดพันธ์ุใหม่ๆ เนื่องจากการพัฒนาพันธ์ุต้องใช้ระยะเวลา เงินทุน ความรู้ และ
ประสบการณ์ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีศักภาพที่จะด าเนินการเอง 

(๔)  ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนเนื่องจากราคาปุ๋ยและสารเคมีแพงข้ึน 
(๕)  แรงงานหายากและมีค่าจ้างสูงข้ึน เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่นิยมท างานใน

ภาคอุตสาหกรรม 
(๖) เกษตรกรขาดข้อมูลการตลาด ท าให้ไม่สามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ

ความต้องการ เนื่องจากไม่มีตลาดกลางและขาดหน่วยงานที่รวบรวมและศึกษาข้อมูลการตลาดเชิงลึก  

๑.๕  นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนพืชสวนท่ี
เป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตระหนักถึงความส าคัญของการบูรณาการด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหลัก เพื่อ
การน าไปใช้ให้เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมในด้านพืชสวนและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถือเป็นแนว
ทางการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ วช. จึงได้น าเนื้อหาส าคัญของพัฒนาพืชสวนที่เช่ือมโยงสู่ท้องถ่ิน รวมทั้งการ
บริหารจัดการการเรียนรู้การถ่ายทอดผลงานวิจัยลงสู่ระบบชุมชนท้องถ่ิน โดยใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์การ
วิจัยรายประเด็นด้านพืชสวน เพื่อใช้สนับสนุนและแก้ปัญหาการด้านพืชสวนมาประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่างๆ 
ของประเทศ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ฯลฯ ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพืช
สวน วช. ได้ยึดเนื้อหาของแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญเพื่อความสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศที่เป็นปัจจุบัน คือ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล ปี ๒๕๕๔  และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕–๒๕๕๗  โดยที่ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพืชสวนจะสอดคล้องและเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ประเทศ จะเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ในประเด็นหลักด้านเกษตร มีแนวทางการด าเนินการด้านการ าก
หนดพื้นที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินค้าเกษตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 



๖ 

ความเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ในแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
ฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ส าหรับความเช่ือมโยงกับนโยบายรัฐบาล ปี ๒๕๕๔ คือ นโยบาย
เศรษฐกิจ ในนโยบายเฉพาะด้าน นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ในหัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธ์ุฯ   

ส าหรับความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม  รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ ปี 
๒๕๕๖ คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  เรื่องของ
แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  และยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัยและนวัตกรรม เรื่องของแผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  และแผนงานส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย และสุดท้าย คือ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ ปี ๒๕๕๗ เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและ
สร้างมูลค่าภาคการเกษตร นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  

  
๒. วิสัยทศันก์ำรวิจัย 

 เป็นผู้น าการผลิตพชืสวนของอาเซียนสูต่ลาดโลกด้วยผลผลิตหลากหลายที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 
๓. พันธกิจกำรวิจัย 

๓.๑ สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาพืชสวนพันธ์ุใหม่ และค้นหาพืชสวนชนิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงอย่าง
ต่อเนื่อง 

๓.๒ เสริมสร้างขีดความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพืชสวน 
และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพพืชสวนอย่างต่อเนื่อง 

๓.๓ ด าเนินงานวิจัยที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค ผู้ส่งออก โดยค านึงถึงห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain) ทั้งระบบ 

 
๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

 กำรวิจัยและพฒันำด้ำนพืชสวน (ไม้ผล พืชผกั และไม้ดอกไมป้ระดบั) 
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๑ การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตพืชสวนที่มีศักยภาพส าหรับการส่งออกมากข้ึน 

โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่  
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๒ การวิจัยเชิงนโยบาย 
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๓ การปรับปรุงพันธ์ุ ค้นหาพันธ์ุพืชสวนชนิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๔ การแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วน 
 
 



๗ 

๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
๕.๑ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณค่า และมูลค่าผลผลิตพืชสวนที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งออก 

รวมทั้งการคิดค้นระบบการผลิตพืชรูปแบบใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมในการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยว 
๕.๒ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ส าหรับรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปผลักดันหรือ

ขับเคลื่อนให้พืชสวนมีศักยภาพเพิ่มข้ึน หรือส่งผลกระทบต่อ Value Chain ใน    วงกว้าง 
๕.๓ เพื่อให้ได้พืชสวนพันธ์ุใหม่ หรือชนิดใหม่ ทั้งไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับที่มีศักยภาพสูง 

ส าหรับการส่งออก เหมาะส าหรับภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทย (Global warming) 
๕.๔ ยุทธศาสตร์วิจัยมุ่งแก้ไขปัญหาที่ เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก เช่น ปัญหาสารเคมีตกค้าง

ปนเปื้อนในผลผลิต สารเคมีปนเปื้อนจากดิน และน้ า ปัญหาแมลง หรือไข่แมลงติดหรือปนเปื้อนไปกับผลผลิต 
 

๖. ผลผลติและผลลพัธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 
๖.๑ ผลผลิต 
 ๑) เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยและองค์ความรู้ด้านพืชสวน 
 ๒) เชิงคุณภาพ คือ การน าผลการศึกษาวิจัยและองค์ความรู้ด้านพืชสวนไปใช้ประโยชน์ 
๖.๒ ผลลัพธ์ 
 หน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษามีการใช้องค์ความรู้ด้าน

พืชสวนอย่างเป็นรูปธรรม 
๖.๓ ตัวชี้วัด 
 ๑) จ านวนข้อเสนอวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น

ด้านพืชสวน 
 ๒) ผลการวิจัยและนวัตกรรมการวิจัยที่สอดคล้องเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การวิจัยราย

ประเด็นด้านพืชสวน 
๖.๔  เป้ำหมำย 

ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและการส่งออกด้านพืชสวนที่ยั่งยืน 
 

๗. หน่วยงำนหลกัและเครอืข่ำยที่ส ำคญัที่เกี่ยวข้อง 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน องค์กรส่วน
ท้องถ่ิน เป็นต้น 

๗.๑  หน่วยงำนหลัก 
๑)  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
๒) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
๓) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๔) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
๕) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๖) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 
 



๘ 

๗.๒  หน่วยงำนเครือข่ำยท่ีส ำคัญ 
๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๒) สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน  

 

๘. แผนงำนวิจัยหลกัและกรอบเวลำ 
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๑  การเพิ่มประสทิธิภาพการผลติพืชสวนที่มีศักยภาพส าหรบัการสง่ออกมากข้ึน 

โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่  
แผนงำนวิจัยท่ี ๑ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส าหรับการส่งออก (เช่น การผลิต

ไม้ผลนอกฤดู การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพผลผลิต) 
แผนงำนวิจัยท่ี ๒ การวิจัยเพื่อเพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑ์ เช่น การแปรรูป การสร้างคุณค่าด้าน

อาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยาฯ 
แผนงำนวิจัยท่ี ๓  การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระบบควบคุม หรือการปลูกพืช

ในโรงเรือน เช่น พืชผัก 
แผนงำนวิจัยท่ี ๔  การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรส าหรับหลังการเก็บเกี่ยว 

 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๒  การวิจัยเชิงนโยบาย  
แผนงำนวิจัยท่ี ๑  การวิจัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิต  และเครือข่ายการผลิต

มุ่งเน้นความต้องการของตลาดและผู้บริโภค 
แผนงำนวิจัยท่ี ๒  การวิจัยเชิงนโยบาย กฏระเบียบ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Seed 

Hub ของ ASEAN (พืชผัก) 
แผนงำนวิจัยท่ี ๓  การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการตลาด 
แผนงำนวิจัยท่ี ๔  การวิจัยเพื่อการคาดการณ์ล่วงหน้าผลผลิต ปัญหาโรคแมลง ปัญหา

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปที่ส่งผลต่อผลผลิต ฯลฯ เพื่อการตัดสินใจของรัฐบาล 
แผนงำนวิจัยท่ี ๕  การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อการส่งออกที่ปลอดภัย

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนงำนวิจัยท่ี ๖  การวิจัยเพื่อการก าหนด Zoning การปลูกพืชสวนที่เหมาะสม 

  

 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๓ การปรับปรุงพันธ์ุ และค้นหาพันธ์ุพืชสวนชนิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง  
แผนงำนวิจัยท่ี ๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาพันธ์ุพืชสวน การปรับปรุงพันธ์ุ การคัดเลือก การทดสอบ

พันธ์ุ การกระจายพันธ์ุ และการรักษาเช้ือพันธ์ุ 
แผนงำนวิจัยท่ี  ๒ การวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุ (พืชผัก) เช่นการสร้าง brand 

เมล็ดพันธ์ุพืชผักของประเทศไทยเพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก การคิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสม 
 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๔ การแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วน  
แผนงำนวิจัยท่ี ๑  การวิจัยวิธีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่เป็นอุปสรรคในการส่งออก เช่น 

เพลี้ยไฟในกล้วยไม้ 
แผนงำนวิจัยท่ี ๒ การวิจัยเพื่อการบริหารศัตรูพืช โดยเน้นมาตรฐานความปลอดภัยจาก

สารเคมี  
แผนงำนวิจัยท่ี ๓ การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตพืชสวนในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป (Global 

warming) 



๙ 

๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยทุธศำสตร์/กลยทุธ์กำรวิจัย 
๙.๑  รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการวิจัยด้านพืชสวนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับอย่างจริงจัง จัดสรรงบประมาณ เพื่อการวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
๙.๒ หน่วยงานบริหารงานวิจัยมีการบริหารงบประมาณเพื่อการวิจัยด้านพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก 

และไม้ดอกไม้ประดับ) อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ   
๙.๓ หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือบูรณาการการด าเนินการวิจัยภายใต้

ยุทธศาสตร์การวิจัยเดียวกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
๙.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอก 

ไม้ประดับ) มีการประสานความร่วมมือน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างจริงจัง 
 

๑๐. แนวทำงกำรขบัเคลือ่นยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพืชสวนแล้ว จะมีการก าหนด

แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาวเพื่อให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ มีความ
เช่ือมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล  มีการก าหนดหน่วยงานและ
บุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนด าเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยระยะ
ต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์การ
วิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพืชสวนจะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและองค์กรจ านวนมาก

และเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน 
(Inter-Sector Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social 
Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ในการด าเนินการการพัฒนาสังคม
ออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอข้อมูลการวิจัย
ระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และ

ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจ านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มีการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะน าไป
พัฒนารูปแบบด้านพืชสวนต่อไป 

 
 



๑๐ 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านพืชสวนตั้งแต่ข้ันตอนการเริ่มต้นการท าวิจัย 
โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะผลการวิจัย 
นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  

 
๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล/กลยุทธ์กำรวิจัย 
 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนในการน ายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพืชสวนไปสู่การปฏิบัติ 
และเพื่อรับรู้ผลส าเร็จของการด าเนินงานยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพืชสวนด้วยการบริหารจัดการ
ระบบส าหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระหว่างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างทันท่วงที จ าเป็นต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้การบริหารจัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและ
ประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ การประเมินก่อนด าเนินการวิจัย (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอ
การวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด าเนินการวิจยั (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปญัหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่ 
 ๑๑.๓ การประเมินผลหลังด าเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงาน
ด าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย  
 
๑๒. กำรวิจัยและพฒันำด้ำนพืชไร่ (ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชอำหำรสตัว์ พืชทดแทนนำ) 
 ๑๒.๑ การวิจัยเพื่อลดปัญหาการผลิตข้าวโพดในพื้นที่ลาดชัน 
 ๑๒.๒ ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งที่ดินทดแทนการปลกูข้าวโพดในพื้นที่ป่า 
 ๑๒.๓ การวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าวโพด 
 
๑๓. ผลผลิต 
  ๑๓.๑ แนวทาง/รูปแบบการจัดต้ังศูนย์ปรบัปรุงพันธ์ุพืชแห่งชาติ/ศูนย์กลางเมล็ดพันธ์ุพืชสวนแห่ง
เอเชีย 
  ๑๓.๒ พันธ์ุพืชใหม่ที่ตลาดต้องการซึ่งมีศักยภาพในการแข่งขันและส่งออก 
  ๑๓.๓ รูปแบบการบริหารจัดการสวนไมผ้ลที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 
และรปูแบบการจัดการภายในโรงเรือนที่เหมาะสมกับชนิดของพืช 
  ๑๓.๔ เทคโนโลยีในการเก็บรักษาและยืดอายุผลิตผล และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่เพือ่สร้างโอกาส
ทางการค้า 
  ๑๓.๕ ต้นแบบเครื่องจักรกลและอปุกรณ์หลังการเกบ็เกี่ยว 
  ๑๓.๖ รูปแบบหรือกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูเ่กษตรกรที่มคีวามสอดคล้องกับภูมสิังคมแต่ละ
ท้องถ่ินก่อให้เกิดการรวมกลุม่เพือ่สร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรการผลิต 



๑๑ 

  ๑๓.๗ แนวทาง/รูปแบบการลดปัญหาการผลิตข้าวโพดในพื้นที่ลาดชัน และการบริหารจัดการแหล่ง
ที่ดินทดแทนการปลูกข้าวโพดในพื้นทีป่่า 
  ๑๓.๘ พืชทดแทนการปลูกข้าวโพด 
  

 
 

 



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนปำล์มน  ำมัน 

 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน ้ามัน ก้าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า “มุ่งการวิจัยเพื่อให้
เกิดการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มปาล์มน ้ามันทั งระบบอย่างยั่งยืน” มีพันธกิจการวิจัย ประกอบด้วย ๑) 
ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านปาล์มน ้ามันอย่างยั่งยืน ๒) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัยและพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ปาล์มน ้ามันอย่างบูรณาการ ๓) จัดให้มี
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาปาล์มน ้ามัน และ ๔) เสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและแลกเปลีย่นการวิจัยและพัฒนาปาล์มน ้ามันทั งภายในและต่างประเทศ ทั งนี  มียุทธศาสตร์การ
วิจัย ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) การวิจัยเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการผลติปาล์มน ้ามัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ามัน เร่งพัฒนาพันธ์ุปาล์มน ้ามันที่ให้ผลผลิตสูงสุด เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้
เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ เพิ่มผลผลิตและมูลค่าปาล์ม
น ้ามัน ๒) การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าในทางอุตสาหกรรม และเป็นพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การผลิตพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ การใช้พลังงานทดแทนจากปาล์มน ้ามัน ๓) การ
วิจัยด้านเศรษฐกิจการผลิต การตลาดและโลจิสติกส์  โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาการผลิตปาล์มทั งระบบให้มี
ศักยภาพการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงการพัฒนาระบบคมนาคมการขนส่ง และโลจิสติกส์อย่าง
บูรณาการ รวมทั งการเช่ือมโยงระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคและเครือข่ายคมนาคมกับประเทศเพื่อน
บ้าน เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการค้า การลงทุน ตลอดจนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และ ๔) การวิจัยด้านนโยบายของรัฐ การบริหารจัดการปาล์มน ้ามันเพื่อความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นเพื่อ
ก้าหนดนโยบายของรัฐ การบริหารและการจัดการ การวางแนวทางการประกันรายได้ การจัดตั งกองทุนปาล์ม
น ้ามัน การบริหารการน้าเข้าเฉพาะน ้ามันปาล์ม เพื่อการบริโภคและก้าหนดระยะเวลาน้าเข้าที่ชัดเจนไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อราคาปาล์ม  

ส้าหรับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน ้ามัน ประกอบด้วย ๑) 
ผลงานวิจัยด้านปาลม์น ้ามนัถูกน้าไปใช้ประโยชน์ แก้ไขปัญหาบนโจทย์วิจัยและความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง 
๒) ผลงานวิจัยด้านปาล์มน ้ามัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน ้ามันอย่างเป็น
รูปธรรม ทั งนี  ได้มีการก้าหนดปัจจัยแห่งความส้าเร็จของยุทธศาสตร์ กล่าวคือ รัฐบาลต้องให้ความส้าคัญกับ
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาปาล์มน ้ามันอย่างจริงจัง และจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยด้านปาล์มน ้ามันอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมหน่วยงานบริหารงานวิจัยต้องมีการบริหารงบประมาณเพื่อการวิจัยปาล์มน ้ามันอย่างมี
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือบูรณาการการด้าเนินการ
วิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยเดียวกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  และสุดท้ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาปาล์มน ้ามัน มีการประสานความร่วมมือน้าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาอย่างจริงจัง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนปำล์มน  ำมัน 
 
๑. หลักกำรและเหตผุล 

๑.๑  ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนปำล์มน  ำมัน 
ปาล์มน ้ามัน (Oil Palm) เป็นพืชตระกูลปาล์มลักษณะล้าต้นเดี่ยว จัดเป็นพืชเศรษฐกิจและ

ให้ผลผลิตน ้ามันต่อหน่วยพื นที่สงูกว่าพืชน ้ามันทุกชนิด รวมทั งผลผลิตสามารถน้ามาแปรรูปท้าเป็นน ้ามันปาล์ม
ประกอบอาหาร เนย รวมถึงเป็นส่วนผสมในไบโอดีเซล ในปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนจะเป็นผู้ผลิตน ้ามัน
ปาล์มที่ส้าคัญของโลกโดยมีสัดส่วนรวมกันราวร้อยละ ๙๐ ของปริมาณการผลิตน ้ามันปาล์มของโลก โดย
ประเทศที่ผลิตและส่งออกน ้ามันปาล์มรายใหญ่ที่ส้าคัญ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย โดยในประเทศ
ไทยมีการปลูกปาล์มน ้ามันมากในพื นที่ภาคใต้และภาคตะวันออก เป็นพันธ์ุปาล์มน ้ามันที่ได้รับการส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูก คือ ปาล์มน ้ามันลูกผสมเทเนอรา ในช่วงปี ๒๕๔๗-๒๕๕๐ รัฐบาลโดยกรมพัฒนาที่ดินได้ส่งเสริม
ให้มีการปลูกปาล์มน ้ามัน โดยเฉพาะในพื นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื นที่นาร้าง  

เนื่องจากปาล์มน ้าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคต โดยผลผลิตสามารถน้ามาเป็นสว่นผสมในไบโอ
ดีเซลเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานทางเลือกที่มีเพิ่มขึ นได้ รวมทั งจากการวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย1 คาดว่า ในอนาคตสภาวะแวดล้อมของน ้ามันปาล์มของไทยจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องมาจากความเป็นไป
ได ้๒ ปัจจัย ประกอบด้วย ๑) บริบทของการเปิดการท้าการค้าเสรีในกรอบต่างๆ โดยเฉพาะกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะเป็นปัจจัยเร่งให้อุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันของไทยต้องเร่งพัฒนาศักยภาพหรือ
ผลิตภาพให้มากขึ น เนื่องจากการใช้นโยบายปกป้องอุตสาหกรรมบางประเภทให้กับผู้ประกอบการในประเทศ
อาจท้าได้อย่างจ้ากัด อันเป็นผลมาจากแนวโน้มการค้าระหว่างประเทศมีความเกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีทางการ
ค้าในกรอบของรายการสินค้าที่กว้างกว่าเดิม และ ๒) การสนับสนุนอุตสาหกรรมกลางน ้าและปลายน ้าปาล์ม
น ้ามันของไทยอาจต้องเผชิญอุปสรรคด้านต้นทุนวัตถุดิบน ้ามันปาล์มที่สูง เนื่องจากต้นทุนการผลิตน ้ามันปาล์ม
ของไทยสูงกว่าอินโดนีเซียและมาเลเซีย (ต้นทุนการผลิตในไทยสูงกว่ามาเลเซีย ๔ เท่า) ซึ่งเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์
จากน ้ามันปาล์มของไทยเสียเปรียบทางการแข่งขันในตลาดโลกได้ ดังนั น งานวิจัยด้านปาล์มน ้ามันจึงมีความ
จ้าเป็นและส้าคัญ เพื่อเป็นองค์ความรู้แก่ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตน ้ามันปาล์มรายใหญ่เพื่อสนับสนุนกา ร
เตรียมพร้อมปรับตัวทั งในระยะสั นและยาว โดยเฉพาะในการพัฒนายกระดับคุณภาพผลผลิตให้ตรงตาม
มาตรฐานโลก (Round Table for Sustainable Palm Oil : RSPO) เพื่อรักษาและเพิ่มระดับการค้าน ้ามัน
ปาล์ม รวมทั งหาโอกาสเพิ่มมูลค่าปาล์มน ้ามันผ่านการส่งเสริมการขยายอุตสาหกรรมปลายน ้าที่มีมูลค่าสูงใน
ประเทศ เพื่อให้การปลูกปาล์มน ้ามันและอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันของไทยมีความยั่งยืนและมีศักยภาพแข่งขัน
ในระดับภูมิภาคได้ 

๑.๒  วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา
ด้านปาล์มน ้ามัน 

ปาล์มน ้ามันเป็นพชืเศรษฐกิจที่มคีวามสา้คัญต่อประเทศ และสามารถสนับสนุนการสร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหาร ด้านพลังงานของประเทศได ้ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตน ้ามันปาล์มได้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ภายในประเทศในด้านต่างๆ แต่จากโครงสร้างการผลิตที่ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการรายย่อย ท้าให้การผลิตน ้ามันปาล์มของไทยมีต้นทุนที่สูงกว่าประเทศผู้ผลิตรายใหญ่อื่นๆ (ต้นทุน

                                            
1 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. ๒๕๕๖. “ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดราคาน ้ามันปาล์มช่วงที่เหลือปี ๕๖ ยังมีความผันผวน” (ออนไลน์). 
http://befogg-beta.com/84. สืบค้นวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5


๓ 

การผลติในไทยสงูกว่ามาเลเซีย ๔ เท่า) นับว่าเป็นจุดออ่นส้าคัญที่มผีลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ของไทย หากแต่ไทยก้าวสูก่ารเปน็ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ส่งผล
ให้ไม่มีก้าแพงภาษี ดังนั น ไทยจะต้องมีการเตรยีมตัวรองรบัผลกระทบที่จะเกิดขึ นลว่งหน้าอย่างมีสติบนพื นฐาน
ของข้อมูลการผลติและการใช้น ้ามันปาล์มของโลก รวมทั งเกษตรกรและผูป้ระกอบการควรเร่งหาแนวทางเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้น ้ามันปาล์มของไทยสามารถแข่งขันได้ในอาเซียน 

การผลิตปาล์มน ้ามันของไทยภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากข้อมูลของศูนย์
ศึกษาการค้าระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวไว้ว่า ปาล์มน ้ามันเป็นพืชน ้ามันชนิดหนึ่ง 
เมื่อผ่านการสกัดมาเป็นน ้ามันปาล์มแล้ว จะเป็นน ้ามันที่มีคุณประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นคุณประโยชน์ใน
ด้านสารอาหารซึ่งประกอบด้วย กรดไขมันหลายชนิด อุดมด้วยวิตามินอี และวิตามินเอ อีกทั งยังสามารถเป็น
วัตถุดบิหรือสารตั งต้นในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารส้าเร็จรูป อุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป 
อุตสาหกรรมเครื่องส้าอาง อุตสาหกรรมที่ใช้โอเลฟินเป็นวัตถุดิบ และอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซล เป็นต้น 
ปาล์มน ้ามันปลูกได้เพียงประมาณ ๔๒ ประเทศทั่วโลกเท่านั น ประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย กลายเป็นแหล่งผลิตปาล์มน ้ามันหลักของโลก ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่บริเวณที่
เหมาะสมส้าหรับปลูกปาล์มน ้ามัน อยู่ตรงจุดที่ได้เปรียบและสามารถปลูกได้ดีเช่นกัน นอกจากนี เมื่อพิจารณา
ประเทศที่สามารถผลิตปาล์มน ้ามันแยกตามศักยภาพในการผลิตน ้ามันพืชแล้วจะสามารถแยกได้ ๓ กลุ่ม ได้แก่ 

๑) ประเทศที่ผลิตน ้ามันเกินความต้องการใช้ในประเทศ มีจ้านวน ๑๑ ประเทศ แต่มีเพียง ๔ 
ประเทศ ที่มีศักยภาพในการส่งออกน ้ามันพืช ประกอบด้วย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และบราซิล 

๒) ประเทศที่ผลิตน ้ามันพืชเพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ มี จ้านวน ๑๘ ประเทศ 
ซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มนี  

๓) ประเทศที่ผลิตน ้ามันพืชไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ มีจ้านวน ๔๗ ประเทศ 
ประเทศที่เป็นผู้น้าเข้ารายใหญ่ ได้แก่ รัสเซีย จีน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ อินเดีย ปากีสถาน รวมถึงเวียดนาม 
และกัมพูชา 

ส้าหรับยุทธศาสตร์ปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มของไทย ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ที่ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สรุปไว้มีดังนี  

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตปาล์มน ้ามัน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตปาล์มน ้ามันของไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการเสริมสร้าง

รากฐาน การผลิตของปาล์มน ้ามันไทยให้มีประสิทธิภาพ เช่น ต้นทุนการผลิตต่้า ผลผลิตต่อไร่สูง ผลผลิตมี
คุณภาพ และปริมาณผลผลิตสม่้าเสมอ เป็นต้น โดยอาศัยผู้เช่ียวชาญเข้ามาช่วยในการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุปาล์มที่
ให้ผลผลิตเป็นปริมาณน ้ามันที่เทียบเท่ากับการผลิตของผู้ผลิตรายใหญ่ และเผยแพร่ สนับสนุนให้เกษตรกร
สามารถผลิตได้จริง 

๒) ยุทธศาสตร์การขยายพื นท่ีเพาะปลูกในพื นท่ีท่ีเหมาะสม 
 แม้ว่าปัจจุบันไทยจะเป็นผู้ผลิตปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มเป็นอันดับต้นๆ ของโลกจาก

ทั งหมด ประเทศที่ปลูกปาล์มน ้ามันทั่วโลก ๔๒ ประเทศ และเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศแล้ว แต่การ
ขยายพื นที่เพาะปลูกในพื นที่ที่เหมาะสมยังเป็นยุทธศาสตร์ส้าคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องผลักดันให้เป็น
รูปธรรมมากที่สุด เพื่อตอบสนองต่อการบริโภคและเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในอนาคต รวมถึงอาจมีการ
ขยายการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื นที่มีศักยภาพเหมาะสม 

๓) ยุทธศำสตร์กำรรวมกลุ่มเพ่ือเพ่ิมควำมแข็งแกร่ง 
 เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม โรงงาน

สกัดน ้ามันปาล์ม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อเสรมิสร้างอ้านาจต่อรองให้เกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร



๔ 

รายย่อย รวมถึงสร้างเสถียรภาพด้านราคา ต้นทุนการผลิต ความมั่นคงและคุณภาพของวัตถุดิบ อันจะส่งผลให้
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ 

๔) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
 ปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์มากมาย สามารถน้าไปใช้ได้ใน

อุตสาหกรรมต่อเนื่องได้หลากหลาย ทั งอุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และ
อุตสาหกรรมโอลิโอเคมี ดังนั นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่ก้ากับดูแลนโยบาย
เกี่ยวกับปาล์มน ้ามัน ต้องส่งเสริมและเร่งผลักดันให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

๕. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความจ้าเป็นต่อการพัฒนาปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มอย่างเป็นระบบ

มากที่สุด เช่นเดียวกับ Malaysian Palm Oil Board (MPOB) ซึ่งแม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
หลายชุด รวมถึงคณะกรรมการนโยบายปาล์มน ้ามันแห่งชาติ แต่ทั งนี การด้าเนินงานยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร 
ดังนั นจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อบริหารจัดการพัฒนาปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์ม 
ตั งแต่การผลิตของเกษตรกร จนถึงผลผลิตขั นสุดท้าย เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในการพัฒนาปาล์ม
น ้ามันของไทยให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศทั งด้านอาหารและด้านพลังงาน และท้ายที่สุดยังเป็น
แหล่งสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยด้วย 

จากการที่ปาล์มน ้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศ สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น สบู่ นมข้นหวาน บะหมี่ส้าเร็จรูป น ้ามันพืช อาหารสัตว์ กรดไขมันต่างๆ และสารตั ง
ต้นในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ต่้ากว่า ๒๐๐ ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโอลิโอเคมี มีการใช้น ้ามันปาล์ม
ในปริมาณสูงเนื่องจากคุณสมบัติโดยเฉพาะของน ้ามันปาล์มที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 
ตลอดจนบทบาทส้าคัญทางด้านพลังงาน โดยสามารถผลิตเป็นพลังงานทดแทน คือ  ไบโอดีเซล (เมทธิลเอ
สเตอร์) เพื่อใช้ทดแทนน ้ามันเชื อเพลิงที่น้าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งท้าให้ประเทศไทยต้องสูญเสียเงินตราในการ
น้าเข้าน ้ามันเชื อเพลิงปีละกว่าแสนล้านบาท นอกจากนี  ยังดัดแปลงน ้ามันปาล์มเป็นกะทิ โดยน้าน ้ามันปาล์มส
เตียรินและน ้ามันเมล็ดในปาล์มที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่า ใช้ทดแทนกะทิซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากมะพร้าว และใช้ในการประกอบอาหารของไทยเกือบทุกประเภท อีกทั งน ้ามันปาล์ม
ยังมีคุณค่าทางอาหารสูงเพราะมสีารอาหารต่างๆ เช่น โทโคฟีรอล โทโคไตรอีนอล และเบต้าแคโรทีน เนื่องจาก
ปาล์มน ้ามันให้ประโยชน์อย่างมากมาย ทั งทางด้านบริโภคและอุปโภค แนวโน้มทางเศรษฐกิจความต้องการใช้
ปาล์มน ้ามันทั งเป็นพืชอาหารและพืชพลังงานเพิ่มมากขึ น ราคาปาล์มน ้ามันในตลาดโลกก็ปรับตัวสูงขึ น 
ปัจจุบันความต้องการใช้ปาลม์น ้ามันจึงมีมากขึ น ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอ เกิดปัญหาการขาดแคลนผลปาล์ม
และน ้ามันปาล์มดิบ รวมถึงปริมาณผลผลติปาลม์น ้ามันออกสู่ตลาดลดลง ส่งผลกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรม
และผู้บริโภค เพราะราคาปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มปรับตัวสูงขึ น เพื่อให้เกิดการสมดุลในระบบการผลิต 
การตลาด และผู้บริโภค และเพื่อแข่งขันทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย การ
วิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันทั งระบบ จึงเป็นการสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์ม
น ้ามันสู่ความเป็นเลิศและก้าวไปสู่เวทีตลาดโลก 

ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานวิจัย ๕ ส. ได้หารือร่วมกัน โดย
ตระหนักดีว่าการก้าหนดโครงสร้างและเป้าหมายการวิจัยของชาติ ในรูปนโยบายและแนวทางการวิจัยของ
ชาติ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการด้าเนินการวิจัยของประเทศให้ได้อย่างเป็นระบบ สามารถเป็นเครื่องมือที่
คาดหวังว่าสามารถชี น้าการวิจัยที่จะสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและบรรลุเป้าหมาย
ตามความต้องการของประเทศได้อย่างแท้จริง โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และสามารถ
สนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงความสามารถในการสร้างดุลยภาพระหว่างภาค



๕ 

เศรษฐกิจ สังคม แต่หากมองการก้าหนดนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติในภาพกว้างโดยไม่มุ่งประเด็น 
อาจจะยังเห็นภาพรวม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไม่ชัดเจนนัก การจัดท้ายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น
ด้านปาล์มน ้ามัน จึงมุ่งเน้นในประเด็นที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจน 

ดังนั น การจัดท้ายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน ้ามัน จึงเป็นสิ่งส้าคัญต่อการ
พัฒนาผลิตผลปาล์มน ้ามัน เนื่องจากปัจจุบันได้มีหลายหน่วยงานที่ท้าวิจัยและให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้าน
ผลิตผลการเกษตร แต่พบว่าผลงานวิจัยหลายชิ นยังไม่สามารถน้าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงการใช้
งบประมาณการวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งผู้บริหารหน่วยงานที่ท้าวิจัยและให้ทุนสนับสนุนการวิจัยควร
ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหานี ด้วย การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผ่านการจัดท้ายุทธศาสตร์การ
วิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน ้ามัน เพื่อทุกหน่วยงานจะได้ใช้ยุทธศาสตร์การวิจัยนี เป็นแผนแม่บทและแนว
ทางการด้าเนินงานวิจัยด้านปาล์มน ้ามนัของประเทศ โดยเน้นความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการเป็น
หลัก ใช้งานวิจัยเป็นส่วนหนุนเสริมเพิ่มความเข้มแข็งของผลิตผลปาล์มน ้ามัน ซึ่งผ่านจุดแข็งของแต่ละหน่วย
งานวิจัย และผ่านความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อเกิดผลลัพธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันการปลูกปาล์ม
น ้ามันของบ้านเรายังประสบกับปัญหาอีกหลายด้าน อาทิ การบรหิารจัดการต้นปาล์มที่หมดอายุ การพัฒนาพันธ์ุ
ปาล์มให้เหมาะสมกับพื นที่ และการบริหารศัตรูปาล์ม ฯลฯ  

๑.๓ ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัย และประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับด้ำนปำล์มน  ำมันท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

จากงานวิจัยพบว่าปาล์มน ้ามันจะเกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน คือ การน้ามาผลิตไบโอดีเซล ซึ่ง
ปัจจุบันผลิตจากปาล์มโดยผลิตปาล์มน ้ามันได้ประมาณ ๓.๕ ตันต่อไร่ จากการคาดการณ์บอกว่าน ้ามันจะหมด
จากโลกไปแน่ๆ ซึ่งเมื่อหมดแล้วไม่น่าห่วง ทุกคนจะไม่มีใช้เหมือนกัน แต่ที่น่าห่วงคือช่วงที่ก้าลังจะหมด สมมติ
ว่าอีก ๕๐ ปี น ้ามันจะหมดจากโลก ช่วงครึ่งสุดท้ายจะเกิดการแย่งน ้ามันกัน ในปีนี ราคาน ้ามันเก่าน่าจะ
ประมาณ ๑๓๐ เหรียญต่อบาร์เรล แต่มีวิกฤติเศรษฐกิจของยุโรปเกิดขึ นท้าให้ราคาน ้ามันอยู่ที่ประมาณ ๑๐๐ 
เหรียญต่อบาร์เรล คาดว่าเมื่อวิกฤติเศรษฐกิจหมดไปราคาน ้ามันน่าจะขึ นไปถึง ๑๕๐ เหรียญต่อบาร์เรล ดังนั น
น ้ามันทดแทนต้องเกิดขึ น ปาล์มน ้ามันเป็นตัวเลือกที่ดี อย่างไรก็ตาม ก้าลังการผลิตปาล์มของเราไม่พอใช้โดย
น ้ามันที่เราใช้ในปัจจุบัน เราใช้เบนซิน ๒๐ ล้านลิตรต่อวัน แต่เราใช้น ้ามันดีเซล ๕๐ ล้านลิตรต่อวัน ในแง่ของ
นโยบายพลังงานคือท้าอย่างไรจึงจะลดหรือหาอะไรมาทดแทนน ้ามันดีเซลได้ โดยเราตั งเป้าไว้ทดแทนร้อยละ 
๒๐ แต่ปัจจุบันเราทดแทนได้แค่ร้อยละ ๓ แต่หากเราต้องการทดแทนที่ร้อยละ ๕ เราต้องมีพื นที่ปลูกปาล์มถึง 
๒๐ ล้านไร่ และหากต้องการทดแทนร้อยละ ๑๐ เราต้องปลูกปาล์มถึง ๔๐ ล้านไร่ โจทย์คือท้าอย่างไรจะเพิ่ม
ผลผลิตปาล์มน ้ามันต่อไร่ และขยายพื นที่ปลูกได้ ต้นปาล์มยังมีคุณสมบัติทนดินเปรี ยว สามารถไปปลูกในพื นที่
ทิ งร้างได้ โดยมีการน้าไปทดสอบปลูกที่สวนส้มร้างที่รังสิตก็ได้ผลดีพอสมควร และการท้าปาล์มให้ทนแล้งได้ใน
ระดับหนึ่ง เพื่อขยายพื นที่ปลูกได้ เนื่องจากเมื่อเกิดสภาพภูมิอากาศแห้งแล้งผลผลิตปาล์มจะลดลง  

จากรายงานของส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่าแนวโน้มสถานการณ์ปาล์มน ้ามันของ
โลกในปี ๒๕๕๖ ด้านการผลิตซึ่งกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) คาดการณ์ว่าผลผลิตน ้ามันปาล์มจะ
เพิ่มขึ นจาก ๕๐.๗๐ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๕๓.๓๓ ล้านต้น เพิ่มขึ นร้อยละ ๕.๑๙ เนื่องจากประเทศผู้ผลิต
รายใหญ่อย่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย ขยายเนื อที่ปลูกมากขึ น ความต้องการใช้น ้ามันปาล์ม ๕๒.๐๙ ล้านตัน 
เพิ่มขึ นจาก ๔๙.๐๐ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๖.๓๑ เนื่องจากความต้องการด้านอาหารและด้านพลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ น ส่วนด้านราคาน ้ามันปาล์มในตลาดโลกจะลดลงเฉลี่ยตันละ ๒,๖๐๐-๒,๗๐๐ ริงกิต (๒๖-๒๗ 
บาทต่อกิโลกรัม) เนื่องจากปริมาณสต็อกน ้ามันปาล์มดิบคงเหลือปริมาณสูงและประเทศผู้ผลิตส้าคัญ คือ 
อินโดนีเซียและมาเลเซียผลิตน ้ามันปาล์มเพิ่มขึ น ทั ง ๒ ประเทศมีนโยบายปรับลดภาษีการส่งออกน ้ามันปาล์ม
ดิบจึงส่งผลให้ราคาน ้ามันปาล์มปรับตัวลดลง ส่วนสถานการณ์น ้ามันปาล์มในประเทศไทย คาดว่าในปี ๒๕๕๖ 
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จะมีเนื อที่ให้ผล ๔.๑๑ ล้านไร่ ผลผลิต ๑๒.๐๒ ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ ๒,๙๒๕ กิโลกรัม เพิ่มขึ นจาก ปี 
๒๕๕๕ ซึ่งจากเนื อที่ให้ผล ๓.๙๘ ล้านไร่ ผลผลิต ๑๑.๓๓ ล้านตัน และผลิตต่อไร่ ๒,๘๔๔ กิโลกรัม คิดเป็นร้อย
ละ ๓.๒๗ ร้อยละ ๖.๐๙ และร้อยละ ๒.๘๕ ตามล้าดับ ด้านการตลาดความต้องการใช้คาดว่าปี ๒๕๕๖ ความ
ต้องการใช้เพื่อการบริโภคมีปริมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัน ส้าหรับการใช้เพื่อผลิตไบโอดีเซล (B100) กระทรวง
พลังงานยังคงสัดส่วนการผสมน ้ามันปาล์มในน ้ามันดีเซลเป็นร้อยละ ๕ โดยประมาณการความต้องการใช้
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ๖๑๐,๐๐๐ ตัน และคาดว่าความต้องการใช้ภายในประเทศมีปริมาณรวมทั งสิ น ๑.๖๑ 
ล้านตัน เพิ่มขึ นจากปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๐.๑๗ 

๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนปำล์มน  ำมันท่ี
เป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
 ๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งในภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 ๒)  จุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นพัฒนำและวิจัยด้ำนปำล์มน  ำมัน 

(๑) ประเทศไทยยังขาดงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้านปาล์มน ้ามัน ซึ่งสามารถเป็น
ฐานข้อมูลในการตัดสินใจการวางแผนควบคุมจุดรับซื อผลปาล์ม ก่อให้เกิดระบบการรับซื อที่ได้มาตรฐานซึ่ง
ส่งผลกระทบโดยตรงกับราคาที่สูงขึ นของปาล์มสด 

(๒) ประเทศไทยยังขาดงานวิจัยในการพัฒนาพันธ์ุปาล์มที่มีผลผลิตและเปอร์เซ็นต์น ้ามัน
ปาล์มสูงเพื่อให้สวนปาล์มที่เป็นของเกษตรกรรายย่อย 

(๓) ประเทศไทยยังขาดงานวิจัยการก้าหนดขนาดพื นที่ปลูกต่อครัวเรือนมีขนาดเล็กเฉลี่ย 
เพื่อท้าให้คุ้มต่อที่จะลงทุนในเชิงพาณิชย์ 

(๔) ประเทศไทยยังขาดงานวิจัยเพื่อพัฒนาวัสดุการเกษตรที่มีคุณภาพและราคาต้่า เช่น 
ปุ๋ยมีคุณภาพและมีราคาต่้าท้าให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่้าไปด้วย 

(๕) ประเทศไทยยังขาดงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์เกษตรกรทั งรายใหญแ่ละรายย่อยที่รบัการ
สนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ การปรับเปลี่ยนพันธ์ุใหม่ 

๑.๕ นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนปำล์มน  ำมัน
ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตระหนักถึงความส้าคัญของการบูรณาการด้านการ
วิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการเป็นหลัก เพื่อการน้าไปใช้ให้เกิดผลทั งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน 
โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาอย่างรอบด้าน โดยรวมถึงเรื่องปาล์มน ้ามัน ซึ่ง วช. มุ่ง
ใช้การวิจัยเป็นกลไกในการพัฒนาปาลม์น ้ามันทีเ่ช่ือมโยงสูท่้องถ่ิน และใช้ระบบการบริหารจดัการการเรียนรูเ้พื่อ
การถ่ายทอดผลงานวิจัยลงสู่ชุมชนท้องถ่ินอย่างเป็นระบบ จึงมีการก้าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน
ปาล์มน ้ามันขึ น เพื่อใช้สนับสนุนและแก้ปัญหาด้านปาล์มน ้ามันมาประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ 
อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเพื่อให้ยุทธศาสตร์การวิจัยมคีวามสอดคลอ้งกบัทิศทางการพัฒนา
ประเทศที่เป็นปัจจุบัน จึงได้ก้าหนดรายละเอียดของยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยยึดเนื อหาของแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส้าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
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นายกรัฐมนตรี) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยที่ยุทธศาสตร์การวิจัยราย
ประเด็นด้านปาล์มน ้ามันจะสอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ จะเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ในประเด็นหลัก
ด้านเกษตร มีแนวทางการด้าเนินการด้านแผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารตั งแต่ต้นน ้าถึงปลายน ้า 

ความเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  ในแนวทางการพัฒนา ๕.๑ การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  ส้าหรับความเช่ือมโยงกับนโยบาย
รัฐบาลปัจจุบัน คือ นโยบายเศรษฐกิจ ในนโยบายเฉพาะด้านนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ในหัวข้อการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลติพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธ์ุฯ  และหัวข้อการเร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต 
ลดการใช้ทรัพยากรและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยหลักการการลดการใช้ การใช้ซ ้า และการ
น้ากลับมาใช้ใหม่ เพิ่มปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น 

ส้าหรับความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ กล่าวคือ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างโอกาสทางเศ รษฐกิจเพื่อลดความ
เหลื่อมล ้าในสังคม การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม  รวมทั งการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และส้าหรับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 
๒๕๕๖ พบว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน  โดยเฉพาะแผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  และยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ตามแผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
และแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และสุดท้าย คือ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ โดย
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน การส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร แผนงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ การ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน นอกจากนี ยังเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  

 
๒. วิสัยทศันก์ำรวิจัย 

 มุ่งการวิจัยเพือ่ให้เกิดการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มปาล์มน า้มันทั งระบบอย่างยัง่ยืน  
 
๓. พันธกิจกำรวิจัย 

๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านปาล์มน ้ามันอย่างยั่งยืน 
๓.๒ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัยและพัฒนา และถ่ายทอด

องค์ความรู้ปาล์มน ้ามันอย่างบูรณาการ 
๓.๓ จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาปาล์มน ้ามัน 
๓.๔ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมอื และแลกเปลี่ยนการวิจยัและพัฒนาปาลม์น ้ามันทั งภายในและ

ต่างประเทศ 
 
 
 



๘ 

๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนปำล์มน  ำมัน มี ๔ ยุทธศำสตร์ ดังนี  
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๑  กำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตปำล์มน  ำมัน 
ยุทธศาสตร์การวิจัยนี มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ามัน เร่งพัฒนาพันธ์ุปาล์ม

น ้ามันที่ให้ผลผลิตสูงสุด เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต และเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ ความสามารถ เพิ่มผลผลิตและมูลค่าปาล์มน ้ามัน  

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๒ กำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำในทำงอุตสำหกรรม และเป็นพลังงำนทดแทน 
ยุทธศาสตร์การวิจัยนี มุง่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 

ความสามารถ การใช้พลังงานทดแทนจากปาล์มน ้ามัน 
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๓ กำรวิจัยด้ำนเศรษฐกิจกำรผลิต กำรตลำดและโลจิสติกส ์
ยุทธศาสตร์การวิจัยนี มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตปาล์มทั งระบบให้มีศักยภาพการแข่งขันกับ

ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงการพัฒนาระบบคมนาคมการขนส่ง และโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ รวมทั งการ
เช่ือมโยงระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคและเครือข่ายคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการส่งเสริม
และสนับสนุนการค้า การลงทุน ตลอดจนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๔ กำรวิจัยด้ำนนโยบำยของรัฐ กำรบริหำรจัดกำรปำล์มน  ำมันเพ่ือควำม
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การวิจัยนี  มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อกา้หนดนโยบายของรฐั การบริหารและการจดัการ การวาง
แนวทางการประกันรายได้ การจัดตั งกองทุนปาล์มน ้ามัน การบริหารการน้าเข้าเฉพาะน ้ามันปาล์ม เพื่อการ
บริโภคและก้าหนดระยะเวลาน้าเข้าที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาปาล์มภายในประเทศ        
 

๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
เป้าประสงค์ด้านการวิจัยของปาล์มน ้ามันเกดิจากการก้าหนดเป้าหมายการวิจัยในระดับวิสัยทัศน์ ซึ่ง

มุ่งแสดงเป้าหมายที่ด้าเนินการให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ได้ตั งไว้  
๕.๑ ผลงานวิจัยด้านปาล์มน ้ามันถูกน้าไปใช้ประโยชน์ แก้ไขปัญหาบนโจทย์วิจัยและความต้องการ

ของผู้ใช้อย่างแท้จริง 
๕.๒ ผลงานวิจัยด้านปาล์มน ้ามัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากปาล์ม

น ้ามันอย่างเป็นรูปธรรม  
๕.๓ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเกี่ยวกับปาล์มน ้ามันของกลุ่มประเทศอาเซียน ในการเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี ๒๕๕๘ 
 

๖. ผลผลติและผลลพัธ์ ตัวชี วัดและเป้ำหมำย 
๖.๑  ผลผลิต 
 ๑) เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด้านปาล์มน ้ามันของหน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชน  
 ๒) เชิงคุณภาพ คือ ผลการศึกษาวิจัยด้านปาล์มน ้ามันของหน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชน

สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านปาล์มน ้ามัน  
 
 



๙ 

๖.๓ ตัวชี วัด 
 ร้อยละหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ด้าน

ปาล์มน ้ามัน  
๖.๔ เป้ำหมำย 
 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านปาล์มน ้ามัน 

ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย 
 

๗. หน่วยงำนหลกัและเครอืข่ำยที่ส ำคญัที่เกี่ยวข้อง 
๗.๑  หน่วยงำนหลัก 
 ๑)  ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ 
 ๒) ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๓) ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ๔) ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๕) ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๗.๒  หน่วยงำนเครือข่ำยท่ีส ำคัญ 
 ๑) กระทรวงพลังงาน  
 ๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ๓) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
 ๔) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
 ๕) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
 ๖) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 ๗) สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน  

 

๘. แผนงำนวิจัยหลกัและกรอบเวลำ 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๑  กำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตปำล์มน  ำมัน กรอบเวลำ ช่วง ๑ 
ปีแรก 

แผนงานวิจัยที่ ๑  การปรับปรุงสายพันธ์ุปาล์มน ้ามันที่เหมาะสมที่ดีและสอดคล้องกับความ
ต้องการของพื นที่ 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การเพิ่มพื นที่ปลูกปาลม์น ้ามันในเขตเหมาะสม ปรับปรงุสวนปาล์มโดยการ
ปลูกทดแทนด้วยพันธ์ุดี การจัดการผลผลิตที่ถูกต้อง 

แผนงานวิจัยที่ ๓ การเพิ่มขีดการพัฒนาเครื่องจักรกล และอุปกรณ์การผลิตที่ เกี่ยวข้อง
อุตสาหกรรมปาล์มน ้ามัน เช่น เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์น ้ามัน (Tool Kit) 

แผนงานวิจัยที่ ๔ การปรับปรุงฟื้นฟูสวนปาล์มน ้ามันเก่าในเขตพื นที่เหมาะสม 
แผนงานวิจัยที่ ๕ การปรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันสู่ภาคการผลิตที่มี

ประสิทธิภาพ 
แผนงานวิจัยที่ ๖ การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวปาล์มน ้ามัน 
แผนงานวิจัยที่ ๗ การจัดการให้มีการปลูกปาล์มพันธ์ุดีที่ให้ผลผลิตสูง มีการจัดการสวน

ปาล์มที่ดีและการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง  
แผนงานวิจัยที่ ๘ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือ่งมอืวิเคราะห์การให้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต 



๑๐ 

 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๒  กำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำในทำงอุตสำหกรรม และเป็นพลังงำนทดแทน 
กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๑-๒ 

แผนงานวิจัยที่ ๑ การสนับสนุนการผลิตอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์ม สู่ภาค
การผลิตที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ (ทั งในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม) 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การสนับสนุนการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลอย่างต่อเนื่องชัดเจน  
แผนงานวิจัยที่ ๓  การพัฒนาระบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั งระบบจากปาล์ม

น ้ามันเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน 
แผนงานวิจัยที่ ๔ การพัฒนาเครื่องมือวัดเปอร์เซ็นต์ปาล์มน ้ามัน (Tool Kid) ที่ให้ผลแม่นย้า

และรวดเร็ว 
แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันให้ เป็น  Commercial 

Matching 

 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๓  กำรวิจัยด้ำนเศรษฐกิจกำรผลิต กำรตลำด และโลจิสติกส์ กรอบเวลำ 
ช่วงปีท่ี ๒-๓ 

แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาปาล์มน ้ามันคุณภาพสูงในทุกขั นตอนของกระบวนการผลิต 
แผนงานวิจัยที่ ๒ การสนับสนุนการบูรณาการผลิต การตลาด บนพื นฐานศักยภาพและ

ความเข้มแข็งของเกษตรกร 
แผนงานวิจัยที่ ๓ การพัฒนาและขยายขีดความสามารถของโครงข่ายคมนาคม การขนส่ง

ระบบรางของปาล์มน ้ามัน 
แผนงานวิจัยที่ ๔ การพัฒนาปาล์มน ้ามัน และการเพิ่มมูลค่าสินค้า เพื่อพัฒนาศักยภาพการ

ผลิตและการตลาด 
แผนงานวิจัยที่ ๕ การเสริมสร้างนโยบายการตลาดน ้ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิด

การแข่งขันที่เป็นธรรม และกระจายผลประโยชน์สู่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
แผนงานวิจัยที่ ๖ การส่งเสริมการจัดตั งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดเหมาะกับพื นที่

เพาะปลูก เพื่อลดต้นทุนขนส่ง 
แผนงานวิจัยที่ ๗ การวิจัยและพัฒนาวิทยาการด้านโลจิสติกส์เพื่อแก้ปัญหาต้นทุนการผลิต 

 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๔ กำรวิจัยด้ำนนโยบำยของรัฐ กำรบริหำรจัดกำรปำล์มน  ำมันเพ่ือควำม
ยั่งยืน กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔   

แผนงานวิจัยที่ ๑ การเสรมิสร้างและสนบัสนุนขบวนการพฒันาบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาลม์  

แผนงานวิจัยที่ ๒ การสนับสนุนการให้ความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับปาล์มน ้ามัน การสร้าง
ขบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีปาล์มน ้ามันอย่างต่อเนื่อง 

แผนงานวิจัยที่ ๓ การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน ้ามันและ
น ้ามันปาล์มให้มีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกัน เพื่อยกร่าง พ.ร.บ. ปาล์มน ้ามัน ภายในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 

แผนงานวิจัยที่ ๔ การจัดตั งองค์กรกลาง และกองทุนพัฒนาปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์ม 
แผนงานวิจัยที่ ๕ การสร้างขบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีปาล์มน ้ามันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

เกิดการถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกรด้วยกันเอง 
แผนงานวิจัยที่ ๖ การจัดการงานวิจัยและเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ 

  



๑๑ 

๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
๙.๑ รัฐบาลให้ความส้าคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านปาล์มน ้ามันอย่างจริงจัง จัดสรร

งบประมาณ เพื่อการวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
๙.๒ หน่วยงานบริหารงานวิจัยมีการบริหารงบประมาณเพื่อการวิจัยด้านปาล์มน ้ามันอย่างมีเอกภาพ

และมีประสิทธิภาพ  
๙.๓ หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือบูรณาการการด้าเนินการวิจัยภายใต้

ยุทธศาสตร์การวิจัยเดียวกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
๙.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านปาล์มน ้ามัน มีการประสานความ

ร่วมมือน้าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างจริงจัง 
 

๑๐. แนวทำงกำรขบัเคลือ่นยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการก้าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน ้ามันแล้วจะมีการ

ก้าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาวเพื่อให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ มี
ความเช่ือมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล  มีการก้าหนดหน่วยงาน
และบุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนด้าเนินงาน รวมทั งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัย
ระยะต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่ เคยศึกษาไว้ อันจะท้าให้
ยุทธศาสตร์การวิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน ้ามันจะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและองค์กรจ้านวน

มากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั นมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดตั งเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน 
(Inter-Sector Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social 
Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ในการด้าเนินการการพัฒนาสังคม
ออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอ้านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอข้อมูลการวิจัย
ระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และ

ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส้าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจ้านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่ องตัวที่เอื อให้นักวิจัยสามารถ
ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ้าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ดังกล่าวในขอบเขตที่ก้าหนด มีการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด้าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะน้าไป
พัฒนารูปแบบด้านปาล์มน ้ามันต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 



๑๒ 

 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท้าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านปาล์มน ้ามันตั งแต่ขั นตอนการเริ่มต้นการท้า
วิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท้าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะผลการวิจัย 
นอกจากนี การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั งในประเทศและระดับสากล  
๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน ้ามัน  บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จ้าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้การบริหาร
จัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี   
 ๑๑.๑ การประเมินก่อนด้าเนินการวิจัย (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอ
การวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด้าเนินการวิจยั (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค 
ในการด้าเนินงานที่เกิดจากการน้ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่ 
 ๑๑.๓ การประเมินผลหลังด้าเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงาน
ด้าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวชี วัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย  
 
 
 



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนอ้อยและน  ำตำลทรำย 

 
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอ้อยและน ้าตาลทราย ก้าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า “วิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ได้อุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่ องเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก” มีพันธกิจการวิจัย คือ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้าน
การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิต สนับสนุนการพัฒนาพันธ์ุอ้อย และเทคโนโลยีการผลติอย่างยั่งยืน และการจัดตั ง
องค์กรเครือข่ายเพื่อปรบัปรุงพันธ์ุอ้อย ส่งเสรมิการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อใหช้าวไร่อ้อยสามารถ
เข้าถึงได้สะดวก สนับสนุนการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานน ้าตาล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม 
และสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอ้อย และน ้าตาลทราย โดยมียุทธศาสตร์
การวิจัย ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร และปัจจัยการผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) การวิจัยเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตเพื่อการแข่งขัน ๓) การวิจัยเพื่อพัฒนาเครือ่งมอื 
และการจัดการฟาร์มในอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่ อง ๔) การวิจัยเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และ ๕) การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้พร้อมต่อการแข่งขัน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และโลก  

ยุทธศาสตร์การวิจัยฯ ก้าหนดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ไว้ ๕ เป้าประสงค์ ประกอบด้วย ๑) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้มีผลผลิตน ้าตาล ๒ ตันต่อไร่ ๒) พัฒนาและบริหารจัดการระบบการพัฒนาพันธ์ุอ้อย 
และเทคโนโลยีการผลิตอย่างยั่งยืน และน้าไปสู่การจัดตั งองค์กรเครือข่ายเพื่อปรับปรุงพันธ์ุอ้อย ๓) ชาวไร่อ้อย
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยได้จริง และสังคมชาวไร่อ้อยมีความยั่งยืนภายใต้กรอบการค้า
สากล ๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงงานน ้าตาล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม  และ ๕) 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอ้อย และน ้าตาลทราย  

ส้าหรับปัจจัยแห่งความส้าเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย ประกอบด้วย ๑) มีมาตรการที่จะพัฒนาองค์
ความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่เกี่ยวกับด้านอ้อยและน ้าตาลทรายในด้านต่างๆ ๒) ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุน
อุตสาหกรรมด้านอ้อยและน ้าตาลทรายที่ต่อเนื่องสู่อุตสาหกรรมด้านอื่นๆ ๓) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการวิจัย พัฒนา สาธิต ส่งเสริม งานวิจัยด้านอ้อยและน ้าตาลทราย ภายใต้กรอบ
การด้าเนินงานของแผนอย่างครบถ้วน และ ๔) มีมาตรการสนับสนุนการใช้งานวิจัยด้านอ้อยและน ้าตาลทราย 
เพื่อต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่นอย่างครบวงจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนอ้อยและน  ำตำลทรำย 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 ๑.๑  ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนอ้อยและน  ำตำลทรำย 

 ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ปลูกอ้อยมากเป็นอันดับ ๔-๕ ของโลก และเป็นผู้ส่งออกน ้าตาล
ทรายเป็นอันดับ ๒ ของโลก สามารถสร้างรายได้จากการจา้หน่ายน ้าตาลทรายทั งในประเทศและส่งออกได้ปีละ 
๑๘๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยในปี ๒๕๕๓ มีมูลค่าการส่งออกน ้าตาลทรายและผลิตภัณฑ์สูงถึง ๗๐,๒๙๒ ล้านบาท 
ซึ่งจัดเป็นล้าดับที่ ๔ ของสินค้าส่งออกกลุ่มเกษตรและอาหาร รองมาจาก ข้าว ปลา และกุ้ง นอกจากนี ยังเป็น
แหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชาวไร่อ้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน คิดเป็นประชากรกว่า ๑ ล้านคน และ
แรงงานอื่นอีกกว่า ๑ ล้านคน ดังนั นอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมออ้ย น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง จึงเป็นพืชที่มีความส้าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๓/๕๔ 
ประเทศไทยมีพื นที่เพาะปลูกอ้อยทั งประเทศ ๘.๔ ล้านไร่ เป็นพื นที่ปลูกอ้อยส่งโรงงานน ้าตาล ๘.๑ ล้านไร่ อีก 
๓ ล้านไร่ เป็นพื นที่ส้าหรับปลูกขยายพันธ์ุ มีผลผลิตอ้อยเข้าโรงงานน ้าตาลทั งหมด ๙๕.๓๕ ล้านตัน คิดเป็น
ผลผลิตเฉลี่ย ๑๑.๗๕ ตันต่อไร่ ซึ่งเพิ่มขึ นจากปีการเพาะปลูก ๒๕๕๒/๕๓ ที่มีพื นที่ปลูกอ้อย ๖.๐๒ ล้านไร่ มี
ผลผลิตอ้อยเข้าโรงงานน ้าตาล ๖๖.๘๒ ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๑๑.๐๙ ตันต่อไร่ ประกอบกับในปัจจุบันอ้อยยัง
เป็นวัตถุดิบที่น้าไปใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ส้าคัญอื่นๆ อีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตเอทา
นอล อ้อยจึงเป็นพืชที่มีความต้องการสูงกว่าปริมาณผลผลิตของเกษตรกร ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีอันดับใน
การส่งออกน ้าตาลเป็นอันดับต้นๆ ของโลกก็ตาม 

การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อยเพื่อให้ได้ผลผลิตอ้อยเพียงพอ และยั่งยืนบนสภาวะของการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร ต้องการวิทยาการการจัดการ  
และเทคโนโลยีที่สามารถแก้ไขปัญหา และส่งเสริมให้การปลูกอ้อยมีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละพื นที่ ซึ่งจะท้า
ให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ น และเกษตรกรชาวไร่อ้อยมีความมั่นคงและเช่ือมั่นในระบบการผลิตอ้อยของประเทศ ซึ่ง
การพัฒนาวิทยาการ เทคโนโลยี และวิธีการจัดการ ในการผลิตอ้อย ต้องการการวิจัยพื นฐานและการวิจัย
ประยุกต์ต่อยอดที่สามารถน้ามาใช้ได้จริงอย่างต่อเนื่อง ในทุกด้านของการผลิตอ้อย เช่น เทคโนโลยี
กระบวนการปรับปรุงพันธ์ุอ้อยให้ได้พันธ์ุอ้อยที่เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมและพื นที่ การพัฒนาเครื่องจักรกล
ในการผลิตอ้อยทุกกิจกรรมที่สามารถทดแทนแรงงานคน หรือช่วยให้แรงงานสามารถท้างานได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ น การพัฒนาระบบการจัดการน ้าในไร่อ้อย งานวิจัยที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านโรคและแมลงศัตรูอ้อย ธาตุ
อาหารอ้อย การพัฒนารูปแบบการจัดการไร่อ้อย การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลผลิตอ้อย ตลอดจนการ
วิจัยที่สามารถแก้ไขปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมในการผลติอ้อย และการวิจัยด้านอื่นที่เกี่ยวข้องท้าให้การผลิตอ้อย
มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต ซึ่งการวิจัยและพัฒนาเป็นหน้าที่ประการหนึ่งที่ภาครัฐจะต้อง
ด้าเนินการเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีการงานอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน และได้ปริมาณผลผลิตที่เพียงพอ
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

ส้าหรับในภาคอุตสาหกรรมน ้าตาลทราย การวิจัยยังมีส่วนส้าคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
อุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง งานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยังคงต้องให้
ความส้าคัญต่อไปเพราะจะเป็นตัวเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น งานวิจัยส้าหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 
การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ งจากการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย ซึ่งจะเป็น
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเกี่ยวเนื่องกับการดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย 

 



๓ 
๑.๒  กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นกำร

พัฒนำด้ำนอ้อยและน  ำตำลทรำย๑ 
๑) สถำนภำพของอ้อย 

สถำนภำพกำรผลิต อ้อยในส่วนที่จะกล่าวถึงหมายถึงอ้อยที่ใช้ส้าหรับท้าน ้าตาลหรือที่
เรียกว่าอ้อยโรงงาน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ประเทศผู้ผลิตอ้อยที่ส้าคัญที่สุดของโลกคือประเทศบราซิลมี
เนื อที่เพาะปลูกประมาณ ๓๕-๔๐ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ๔๐๐-๕๐๐ ล้านตัน  ส้าหรับประเทศไทยมีเนื อที่
เพาะปลูกอ้อยประมาณ ๖-๗ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ ๕๐-๖๐ ล้านตัน ซึ่งน้าไปผลิตเป็นน ้าตาลได้
ประมาณ ๕-๖ ล้านตัน โดยมีจังหวัดเพาะปลูกที่ส้าคัญ ได้แก่ กาญจนบุรี นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น 
และก้าแพงเพชร พื นที่เพาะปลูกและผลผลิตอ้อยของไทยอาจมีปริมาณไม่มากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่น แต่
อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส้าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั ง
ด้านการสร้างงานในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการส่งออก เนื่องจากประเทศไทยสามารถส่งออก
น ้าตาลได้เป็นอันดับ ๒-๓ ของโลกรองจากบราซิลและใกล้เคียงกับออสเตรเลีย โดยผลผลิตน ้าตาลของไทยร้อยละ 
๖๐-๗๐ ใช้ส้าหรับการส่งออกไปจ้าหน่ายยังต่างประเทศ แต่ในปี ๒๕๕๐ ราคาน ้าตาลในตลาดโลกได้ปรับตัวลดลง
อย่างต่อเนื่องตั งแต่ต้นปีอันเป็นผลมาจากการมีอุปทานน ้าตาลเพิ่มขึ นมาก ขณะที่อุปสงค์ยังเติบโตอยู่ในระดับต่้า
ส่งผลให้รายได้จากการส่งออกน ้าตาลของไทยเพิ่มขึ นไม่มากเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เงินบาท
มีค่าแข็งขึ นเช่นในปัจจุบันจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลไทยให้มีมากขึ นขณะที่ต้นทุนการ
ผลิตน ้าตาลของไทยอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศผู้ผลิตที่ส้าคัญอื่นๆ ท่ามกลางภาวะการแข่งขันทางการค้าที่เป็นไป
อย่างรุนแรง 

๒) สภำวกำรณ์น  ำตำลโลกอุปทำนล้นตลำด ในปีการเพาะปลูก ๒๕๔๙/๕๐ การผลิตน ้าตาล
โดยรวมในตลาดโลกมีปริมาณ ๑๖๕.๕๐ ล้านตัน เพิ่มขึ นจากปี ๒๕๔๘/๔๙ ร้อยละ ๘.๔๑ อันเป็นผลมาจาก
ราคาน ้าตาลในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงในปีที่ผ่านมาโดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๕.๕๒ เซ็นต์ต่อปอนด์ สูงกว่า
ราคาน ้าตาลเฉลี่ยในปีก่อนหน้าถึงร้อยละ ๓๖.๕ ท้าให้ประเทศผู้ผลิตน ้าตาลรายใหญ่หลายประเทศเพิ่มพื นที่
เพาะปลูกอ้อยเพื่อให้สามารถผลิตน ้าตาลเพื่อการส่งออกได้มากขึ น จึงท้าให้อุปทานน ้าตาลในตลาดโลกมีมาก
ขึ น ขณะที่ความต้องการน ้าตาลในตลาดโลกยังเพิ่มขึ นไม่มากนัก คือ มีประมาณ ๑๕๕.๒๒ ล้านตัน ส่งผลให้มี
ปริมาณน ้าตาลส่วนเกินในตลาดโลกมากถึง ๑๐.๒๘ ล้านตัน ซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญในการกดดันราคาน ้าตาลใน
ตลาดโลกในปีนี ให้ปรับตัวลดลง 

บรำซิล เป็นประเทศที่มีการผลิตและส่งออกน ้าตาลมากเป็นอันดับ ๑ ในตลาดโลก โดย
ในปี ๒๕๔๙/๕๐ มีการผลิตน ้าตาล ๓๑.๖ ล้านตัน เพิ่มขึ นจาก ๒๖.๘ ล้านตัน หรือเพิ่มขึ นร้อยละ ๑๗.๙ จากปี
ที่ผ่านมา ท้าให้คาดว่าในปี ๒๕๕๐ นี  บราซิลจะสามารถส่งออกน ้าตาลได้เพิ่มมากขึ นประมาณ ๒ ล้านตัน 
บราซิลนอกจากจะเป็นประเทศผู้น้าในการผลิตและส่งออกน ้าตาลแล้วยังเป็นผู้น้าในการผลิตเอทานอลเพื่อใ ช้
เป็นพลังงานทดแทนจากการที่ราคาน ้ามันในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ นโดยใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทา
นอลโดยตรง ขณะนี บราซิลมีปรมิาณการใช้เอทานอลภายในประเทศ ๓๐๐ ล้านลิตรต่อเดือน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท้าให้บราซิลเร่งเพิ่มพื นที่เพาะปลูกอ้อยขึ นอย่างต่อเนื่องเพื่ อน้าผลผลิตอ้อยไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต

                                            
๑ รายงานฉบับสมบูรณ์พลังงานฐานชีวภาพและพืชพลังงาน ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๒๕๕๒ 



๔ 
พลังงานทดแทน ปัจจุบันบราซิลได้ใช้ผลผลิตอ้อยร้อยละ ๕๑ ของผลผลิตทั งหมดในการผลิตเอทานอล ส้าหรับ
ในปี ๒๕๕๑ คาดว่าบราซิลอาจใช้ผลผลิตอ้อยถึงร้อยละ ๕๕ ในการผลิตเอทานอล 

อินเดีย เป็นประเทศผู้ผลิตและบริโภคน ้าตาลรายใหญ่ของโลก โดยมีปริมาณการผลิตมาก
เป็นอันดับสองรองจากบราซิล ปริมาณการผลิตน ้าตาลของอินเดียจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะมีอิทธิพลต่อความ
เคลื่อนไหวของราคาน ้าตาลในตลาดโลก แม้ว่าการส่งออกของอินเดียในแต่ละปีจะมีปริมาณไม่มากนักจากการ
บริโภคน ้าตาลภายในประเทศซึ่งอยู่ในระดับสูง ในปีการผลิต ๒๕๔๙/๕๐ อินเดียมีปริมาณการผลิตน ้าตาลใน
ประเทศมากถึง  ๒๗ล้านตัน เพิ่มขึ นร้อยละ ๓๕ จาก ๒๐ ล้านตัน ในปีที่ผ่านมาส่งผลให้อินเดียมีปริมาณ
น ้าตาลเหลือพอส้าหรับการส่งออกในปีนี หลังจากที่ได้หยุดส่งออกไปเมื่อปีที่ผ่านมา เพราะปริมาณน ้าตาลใน
ประเทศมีไม่เพียงพอ การมี       อุปทานน ้าตาลส่วนเกินอยู่ในระดับสูงในปีนี ทางการอินเดียจึงประกาศให้เงิน
สนับสนุนผู้ส่งออกในการผลกัดันให้มกีารส่งออกน ้าตาลไปยังตลาดโลกมากขึ นเพือ่ป้องกันภาวะน ้าตาลล้นตลาด
ภายในประเทศ ภาวการณ์ดังกล่าวเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันให้ราคาน ้าตาลในตลาดโลกลดลงในปี ๒๕๕๐/๕๑ 
อินเดียคาดว่าจะมีผลผลิตน ้าตาลมากถึง๓๓.๑๕ ล้านตัน ท้าให้รัฐบาลมีแผนการที่จะปฏิรูปการผลิตน ้าตาลอย่าง
จริงจังและส่งเสริมการผลติและใช้เอทานอลทั่วประเทศโดยมีมาตรการบงัคับใช้ E5 ตั งแต่ตุลาคม ๒๕๕๐ และจะ
ออกมาตรการบังคับใช้ E10 ตั งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ปัจจุบันอินเดียมีการใช้เอทานอล ๒๘๐ ล้าน
ตัน ผสมใน E5 การผลิต E10 จะต้องใช้ปริมาณเอทานอลทั งสิ น ๑.๑๒ พันล้านลิตรต่อปี ซึ่งอินเดียคาดว่าจะ
ผลิตอ้อยได้มากพอที่จะผลิตเอทานอล ทั งนี เพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณน ้าตาลล้นตลาดและราคาน ้าตาลใน
ประเทศ 

ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่เป็นทั งผู้ผลิตและส่งออกน ้าตาลรายใหญ่ของโลกอีกประเทศ
หนึ่งจากความได้เปรียบในการมีพื นที่ทางการเกษตรขนาดใหญ่ แต่ในปีการผลิต ๒๕๔๙/๕๐ พื นที่เพาะปลูก
อ้อยของออสเตรเลยีได้รับความเสียหายจากพายุไซโคลนและการระบาดของโรคพืช ท้าให้ผลผลิตอ้อยมีปรมิาณ
ลดลงมากส่งผลให้การผลิตน ้าตาลมีปริมาณลดลงเหลือเพียง ๔.๘ ล้านตัน ส้าหรับในปี ๒๕๕๐/๕๑ คาดว่า
ผลผลิตอ้อยและน ้าตาลของออสเตรเลียจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ในด้านการผลิตเอทานอล  ออสเตรเลียมีการ
ผลิตเอทานอลประมาณ ๑๐๐-๑๕๐ ล้านลิตรต่อปี (ผลิตจากอ้อย ๗๐ ล้านลิตร และจากข้าวสาลีอีก ๓๐ ล้าน
ลติร) และตั งเป้าหมายจะผลิตเชื อเพลิงชีวภาพในปี ๒๕๕๓ จ้านวน ๓๕๐ ล้านลิตร โดยจะผสมเป็น E2 อนาคต
ของการผลิต เอทานอลของออสเตรเลียจะใช้วัตถุดิบจากธัญพืชเพราะไม่สามารถขยายการผลิตอ้อยได้อีก
ประกอบกับนโยบายของรัฐไม่สนับสนุนและจะมุ่งเน้นไบโอดีเซลเป็นหลัก 

สหภำพยุโรป ภายใต้แผนปฏิรูปน ้าตาล ๔ ป ี(เริ่มตั งแต่พฤษภาคม ๒๕๔๙) สหภาพยุโรป
ได้ปรับนโยบายและก้าหนดเป้าหมายน ้าตาลลดการส่งออกน ้าตาลให้เป็นไปตามพันธกรณีที่มีกับองค์การการค้า
โลก แต่ปีที่ผ่านมาสหภาพยุโรปยังด้าเนินมาตรการไม่ประสบผลส้าเร็จ  เพราะขาดความร่วมมือจากประเทศ
สมาชิก ขณะนี สหภาพยุโรปก้าลังเรง่วางมาตรการให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกนัลดกา้ลังการผลิตน ้าตาลลงอย่าง
จริงจัง  โดยจะมีบทลงโทษปรับ และเมื่อต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ นี  สหภาพยุโรปประกาศยุติการให้ความ
ช่วยเหลือที่จะรับซื อน ้าตาลจากกลุ่มประเทศ ACP ภายใตพ้ิธีสารน ้าตาลซึ่งให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มประเทศ
ดังกล่าวมานานกว่า ๓๐ ป ีซึ่งจะท้าให้ประเทศผู้ผลิตน ้าตาลที่ไม่มีศักยภาพจะต้องล้มเลิกอุตสาหกรรมดังกล่าว
โดยปริยาย 

รัสเซีย เป็นประเทศที่น้าเข้าน ้าตาลรายใหญ่ที่สุด แต่รัสเซียมีนโยบายขยายการผลิต
เพื่อให้เพียงพอกับการบริโภคท้าให้มีการน้าเข้าน้อยลง โดยในปี ๒๕๔๖ รัสเซียน้าเข้าน ้าตาลทรายดิบจากไทย 
๕๕๗,๐๖๙ ตัน ลดลงมาเหลือ ๕๒,๘๒๓ ตัน และ ๔๔,๗๒๐ ตัน ในปี ๒๕๔๗ และ ๒๕๔๘ ตามล้าดับส้าหรับในปี
ฤดูกาลผลิต ๒๕๔๙/๒๕๕๐ รัสเซียมีปริมาณการบริโภค ๖.๕๕ ล้านตัน แต่สามารถผลิตน ้าตาลได้เพิ่มขึ นเป็น 
๓.๓ ล้านตัน 



๕ 
จีน มีการผลิตน ้าตาลบริเวณทางตอนใต้แถบมณฑลกวางสีในปี  ๒๕๔๙/๕๐ จีนผลิต

น ้าตาลได้ ๑๒ ล้านตัน มีปริมาณการบริโภค ๑๒.๕ ล้านตัน และเนื่องจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในประเทศ
ที่ขยายตัวอย่างมากตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท้าให้มีการน้าเข้าน ้าตาลเป็นระยะๆ  โดยมีการ
น้าเข้าน ้าตาลทรายดิบจากไทยประมาณ ๑-๒ แสนตันต่อปี 

ประเทศไทย ได้ช่ือว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกน ้าตาลเป็นอันดับสามของโลกในปี ๒๕๔๙ 
แม้ว่าการผลิตน ้าตาลของไทยในแต่ละปีจะมีปริมาณไม่มากนักแต่เนื่องจากปริมาณการบริโภคในประเทศที่
ยังคงอยู่ในระดับต่้า คือ ประมาณ ๒ ล้านตัน จึงท้าให้มีปริมาณน ้าตาลเหลือเพื่อการส่งออก และน ้าตาลยังถือ
เป็นสินค้าส่งออกหลักที่ส้าคัญชนิดหนึ่งที่น้ารายได้เข้าประเทศ ในปีที่ผ่านมาถือเป็นอีกปีหนึ่งที่อุตสาหกรรม
อ้อยและน ้าตาลของไทยได้รับอานิสงส์จากการสูงขึ นของราคาน ้าตาลในตลาดโลกท้าให้เกษตรกรเพิ่มพื นที่
เพาะปลูกอ้อยมากขึ น ท้าให้ในปี  ๒๕๔๙/๕๐ ผลผลิตอ้อยและน ้าตาลของไทยจะมีปริมาณเพิ่มขึ นเป็น ๖๔.๓ 
ล้านตัน และ ๖.๗ ล้านตัน หรือเพิ่มขึ นร้อยละ ๓๔.๘ และร้อยละ ๓๘.๘ ตามล้าดับ อันจะท้าให้การส่งออก
น ้าตาลของไทยในปีนี มีปริมาณเพิ่มขึ นอีกหนึ่งเท่าตัวจากปีที่ผ่านมา แต่มูลค่าการส่งออกอาจเพิ่มขึ นไม่มาก
เท่าที่ควรเนื่องจากการปรับตัวลดลงของราคาน ้าตาลในตลาดโลกและการแข็งค่าขึ นของเงินบาทเป็นส้าคัญ 

๓) สภำวกำรณ์น  ำมันรำคำสูง : ปัจจัยส ำคัญต่อกำรก ำหนดอนำคตอุตสำหกรรมน  ำตำล
ปัจจัยที่มีผลต่อสถานการณ์น ้าตาลในตลาดโลกนอกเหนือจากปริมาณการผลิตน ้าตาลของประเทศผู้ผลิตที่
ส้าคัญและการเคลื่อนไหวของราคาน ้าตาลในตลาดโลกแล้ว ปัจจุบันยังต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านราคาน ้ามัน
และอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทนน ้ามันด้วย อ้อยถือเป็นพืชพลังงานที่ส้าคัญที่ก้าวเข้ามามีบทบาท
ส้าคัญในการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน โดยการใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลได้
โดยตรงหรืออาจใช้กากน ้าตาล ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน ้าตาลเป็นวัตถุดิบได้ด้วย ท้าให้คาดว่าในระยะ
ยาวราคาน ้าตาลจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับราคาน ้ามัน 

จากการปรับตัวสูงขึ นของราคาน ้ามันท้าให้หลายประเทศแสวงหาพลังงานทดแทนเพื่อลด
การใช้น ้ามันที่ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงการน้าอ้อยมาผลิตเอทานอลเพื่อผสมกับน ้ามันเบนซิน 
ปัจจุบันมีบราซลิเป็นผูน้้าในการผลติเอทานอล โดยในปี ๒๕๔๙ บราซิลใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล 
ประมาณร้อยละ ๕๑ ของผลผลิตอ้อยทั งประเทศ ในอนาคตหากราคาน ้ามันยังคงสูงขึ นอย่างต่อเนื่องแนวโน้มที่
บราซิลจะน้าอ้อยมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลก็มีเพิ่มขึ น โดยเอทานอลที่ผลิตได้จะถูกน้าไปผสมกับ
น ้ามันเบนซินในอัตราร้อยละ ๒๐ และอาจเพิ่มขึ นเป็นร้อยละ ๒๕ ในปี ๒๕๕๑ ขณะนี มีทุนจากต่างประเทศได้
เข้าไปลงทุนสร้างโรงงานผลิตเอทานอลในบราซิล อาทิ  ญี่ปุ่น และประเทศในสหภาพยุโรป อันจะเป็นปัจจัย
ส้าคัญที่ผลักดันให้อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลในบราซิลเติบโตขึ นอย่างรวดเร็ว  นอกจากนี ยังมีประเทศ
ผู้ผลิตน ้าตาลหลายประเทศเริ่มลงทนุสรา้งโรงงานผลติเอทานอลจากอ้อยเพื่อใช้ในประเทศเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง 
จึงถือเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะชะลอการเพิ่มขึ นของอุปทานน ้าตาลและอาจส่งผลดีต่อราคาน ้าตาลในตลาดโลกใน
ระยะต่อไป 

๔) ผลกระทบจำกรำคำน  ำตำลในตลำดโลกปรับตัวลดลง จากการที่อุปทานน ้าตาลใน
ตลาดโลกอยู่ในภาวะล้นตลาดกดดันให้ราคาน ้าตาลปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั งแต่ต้นปี ๒๕๕๐ เป็น
ต้นมา ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลของไทย โดยส่งผลให้การค้านวณราคาอ้อยขั นสุดท้าย
ของอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลไทยในปีการผลิต ๒๕๔๙/๕๐ ต่้ากว่าราคาอ้อยขั นต้นซึ่งได้มีการประกาศ
ไว้ที่ ๘๐๐ บาทต่อตัน เมื่อต้นฤดูการผลิต (ประมาณปลายปี ๒๕๔๙) ที่ราคาน ้าตาลในตลาดโลกในขณะนั นอยู่ที่
ประมาณ ๑๓ เซ็นต์ต่อปอนด์ และค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับ ๓๗ บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่เมื่อถึงช่วงประกาศราคา
อ้อยขั นสุดท้ายของปีการผลิต ๒๕๔๙/๕๐ ปรากฏว่าราคาน ้าตาลในตลาดโลกได้ปรับตัวลดลงและมาอยู่ที่ระดับ 
๑๑ เซ็นต์ต่อปอนด์ ประกอบกับเงินบาทแข็งค่าขึ นมาอยู่ที่ระดับ ๓๓-๓๔ บาทต่อดอลลาร์สหรฐั ซึ่งจะท้าให้การ
ค้านวณรายได้ของอุตสาหกรรมน ้าตาลลดต้่าลง เนื่องจากผลผลิตน ้าตาลส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อส่งออก โดย



๖ 
ราคาอ้อยขั นสุดท้ายที่ค้านวณได้มีราคา ๗๕๐ บาทต่อตัน มีส่วนต่างจากราคาอ้อยขั นต้น ๕๐ บาทต่อตัน ซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลก้าหนดให้กองทุนอ้อยและน ้าตาลเป็นผู้จ่ายส่วนต่างราคาน ้าตาลดังกล่าว
คืนให้กับโรงงาน เพราะทางโรงงานได้จ่ายเงินค่าอ้อยตามราคาขั นต้นให้กับเกษตรกรไปแล้วเมื่อต้นฤดูการผลิต 
ทั งนี หากโรงงานมิได้รับเงินคืนตามก้าหนดเวลาก็อาจจะส่งผลกระทบถึงการผลิตอ้อยและน ้าตาลในปีต่อๆ ไป 

ดังนั นจากทั งหมดนี จะเห็นได้ว่าทิศทางของอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลของโลกในปัจจุบัน มี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับราคาน ้ามันและพลังงานทางเลือกที่หลายๆ ประเทศได้น้าอ้อยมาใช้ผลิตเป็นเอทานอ
ลนอกเหนือไปจากการท้าน ้าตาล ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของอุปสงค์และราคาน ้าตาลโลกที่ลดต้่าลงได้ งานวิจัย
ทางด้านอ้อยและน ้าตาล จึงมีความส้าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมน ้าตาลตั งแต่ต้นน ้าถึงปลายน ้าได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

๑.๓  ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัย และประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับงำนด้ำนอ้อยและน  ำตำลทรำยท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 จากการรวบรวมผลการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ด้านอ้อยและน ้าตาลทราย ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั งหมด ทั งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มียุทธศาสตร์ด้านอ้อยและน ้าตาลทราย ได้แก่ ส้านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย (สอน.) กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มน ้าตาลมิตรผล 
และสมาคม เนื่องจากยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทั งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ด้าเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอ้อย
และน ้าตาลทราย ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ที่มีทิศทางสอดคล้องกัน ซึ่งสรุปได้ดังนี   

๑) ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  เป็นที่ต้องการ
ของตลาด และลดต้นทุนการผลิต โดยการน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องการ
ปรับปรุงพันธ์ุอ้อย ระบบบริหารจดัการการปลูก การเก็บเกี่ยวและการผลิตน ้าตาลทราย เพื่อไปสู่เป้าประสงค์ที่
จะมีผลผลิตอ้อย ๑๕ ตันต่อไร่ และผลิตน ้าตาลทรายที่มีประสิทธิภาพ 

๒) ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบ ทั งนักวิจัยอ้อยและ
น ้าตาลทราย เพื่อมีส่วนในการยกประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มี
ประสิทธิผล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และกระบวนการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์รักษาฐานทรัพยากร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๔) ยุทธศาสตร์การชี น้า และเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบเครือข่าย การจัดท้า และการใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านอ้อย 
น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถชี น้าและเตือนภัยได้ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ และ
เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตอ้อย 

กรมวิชาการเกษตร มุ่งเน้นการสร้างขีดความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุพืช 
เครื่องจักรกลที่จะมาทดแทนแรงงานที่ขาดหายไป และให้บริการวิชาการตรวจรับรองมาตรฐานสู่สากล เพื่อให้
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทการค้าของโลก การพัฒนาวิจัย กระบวนการผลิตให้ เหมาะสมกับสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื นที่ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน 

กรมส่งเสริมการเกษตร มุ่งเน้นในการสร้างขีดความสามารถและมาตรฐานของบุคลากรให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการสร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้สู่เกษตรกร การเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ผลิต และเช่ือมโยงกับเครือข่ายชุมชนการเกษตร เพื่อให้ภาคเกษตรมีความแข็งแกร่ง เกิดความยั่งยืนในระดับ
ท้องถ่ิน รวมทั งการค้าเสรี  



๗ 
กลุ่มน ้าตาลมิตรผล ซึ่งเป็นภาคผลิตของเอกชนชั นน้าได้มุ่งเป้าที่จะเป็นบริษัทชั นน้าระดับโลก

ในอุตสาหกรรมน ้าตาล และพลังงาน โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและจัดการ 
สมาคมน ้าตาล มุ่งเน้นในการเพิ่มขีดการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย และ

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง บนพื นฐานความพอดี และเป็นธรรมต่อสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอ้อยได้มีการปรับเปลี่ยนทิศทาง  เพื่อมุ่งแก้ปัญหาส้าคัญที่เป็น

ประเด็นที่ท้าทายต่อการเกษตรของไทย ในประเด็นผลกระทบจากโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงบริบททางการค้า
โลก และการขาดแคลนแรงงาน การศึกษาวิจัยที่เน้นการบูรณาการของวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีทางเกษตร และ
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้มีพันธ์ุอ้อยที่เหมาะสม ยืดหยุ่นต่อสภาวะแวดล้อมโลกที่ผันผวน มีระบบบริหารจัดการ
การผลิตที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั งการบริหารจัดการความสมดุล
ของการน้าอ้อย  เพื่อผลิตน ้าตาลทราย และพลังงานเป็นสิ่งที่มีความจ้าเป็น เพื่อรองรับการพัฒนา ไปสู่
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 

๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนอ้อยและ
น  ำตำลทรำยท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

๑) กำรป้องกันจุดอ่อนและภัยคุกคำม 
 ประเด็นท่ี ๑ ด้ำนกำรวิจัย 

จากค้ากล่าวของศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกน ้าตาลทรายเป็นอันดับ ๒ ของโลกรองจาก
บราซิล โดยแต่ละปีอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ท้ารายได้ให้แก่ประเทศอย่าง
มหาศาล ทั งนี แล้วอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ยังถือว่าเป็นสินค้ายุทธศาสตร์
ส้าหรับการพัฒนาประเทศ ในการสร้างงานและเสถียรภาพรายได้ของอาชีพเกษตรกรไทยให้เกิดการกินดีอยู่ดี 
แต่เนื่องจากงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมายังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่ จึงมีความ
จ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาระบบงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเด็นปัญหาส้าหรับใช้ในการพัฒนาประเทศชาติ 
ดังนั นประเด็นปัญหาในด้านการวิจัยอ้อยและน ้าตาลจากการประชุมระดมความคิดเห็น สรุปได้ดังนี  

(๑)  ด้านการปรับปรุงพันธ์ุอ้อย 
   พันธ์ุอ้อยทั่วไปที่เกษตรกรใช้เป็นพันธ์ุเดิมๆ และมีน้อยไม่กี่พันธ์ุ ขาดแคลนพันธ์ุอ้อย 

 การเข้าถึงพันธ์ุอ้อยของเกษตรกร 
 ขาดเทคโนโลยีที่ช่วยให้การปรับปรุงพันธ์ุท้าได้รวดเร็วขึ น เช่น เทคโนโลยีในการ

รวบรวมองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงพันธ์ุอ้อย 
 การใช้สารสนเทศในการปรับปรุงพันธ์ุอ้อย 
 การปรับปรุงพันธ์ุอ้อย ระบบสาธารณูปโภค (น ้า ไฟ ระบบขนส่ง ฯลฯ) 

(๒)  ด้านลักษณะพันธ์ุอ้อยที่เป็นที่ต้องการของเกษตรกร 
 พันธ์ุอ้อยทนแล้งได้ 
 พันธ์ุอ้อยที่ไว้ตอได้ดี แตกกอดี 
 เป็นพันธ์ุอ้อยที่คุณภาพดี มี CCS สูง มีความหวานเร็ว และหวานนาน 
 เป็นพันธ์ุอ้อยทิ งใบ เพื่อเหมาะสมกับการเก็บเกี่ยว 
 พันธ์ุอ้อยต้านทานโรค และแมลง 
 พันธ์ุอ้อยที่เหมาะสมกับพื นที่ 

(๓)  ด้านเครื่องจักรกล 
 เครื่องจักกลที่มีประสิทธิภาพ ราคาประหยัด 



๘ 
 เครื่องจักรกลที่เหมาะสมกับพื นที่ และการตัดอ้อย 
 เครื่องจักรกลที่ตัดอ้อยแล้วสามารถไถพรวนได้เลย เพื่อแก้ปัญหาการเผาอ้อย 
 เครื่องจักรกลเกษตรขนาดเล็กที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายเล็ก และมีราคาที่

เหมาะสมกับเกษตรกร 
 ควรวิจัยและพัฒนารถตัดอ้อยที่มีประสิทธิภาพมากขึ น มีเครื่องปลูกอ้อยแบบ Billet 

Planter เนื่องจากเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพจะมีความแม่นย้าท้าให้ประหยัด
ค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลาในการท้างานได้ 

 ต้องการระบบ และเครื่องใส่ปุ๋ยที่มีความแม่นย้า เพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย 
 (๔)  ด้านโรคและแมลง 

 ควรเพิ่มการวิจัยเกี่ยวกับชีววิธีในการป้องกันก้าจัดโรคและแมลง เช่น ราเขียว 
(Mettarhizium sp.) หรือตัวห ้า ตัวเบียน เป็นต้น เนื่องจากมีแมลงที่ระบาดเพิ่ม
ในระยะนี  เช่น แมงนูนหลวง และด้วงหนวดยาว 

 วิธีการส้ารวจการระบาดของโรคและแมลง 
 การตรวจสอบแปลง 
 วิธีการป้องกัน และก้าจัดโรคและแมลง 
 การเพาะเลี ยงตัวห ้าและตัวเบียน 

 (๕)  ด้านอื่นๆ 
 งานวิจัยอ้อยกระจัดกระจาย ไม่ต่อเนื่อง และไม่มีทิศทางของการวิจัย 
 ต้องการข้อมูลของการใส่ปุ๋ย และสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับแต่ละพื นที่ 
 ควรมีงานวิจัยด้านอ้อยและน ้าตาลทรายเพิ่มมากขึ น และควรถ่ายทอดเทคโนโลยี

และงานวิจัยสู่ชุมชนมากขึ น 

ประเด็นท่ี ๒ ด้ำนชำวไร่อ้อย/เกษตรกร 
 ดังที่กล่าวมาแล้วว่าอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ถือว่าเป็น

สินค้ายุทธศาสตร์ส้าหรับการพัฒนาประเทศในการสร้างงาน และเสถียรภาพรายได้ของอาชีพเกษตรกรไทย ให้
เกิดการกินดีอยู่ดี แต่ในความเป็นจริงแล้วในฐานะเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบเบื องต้นกลับมีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยลงไปทั งที่โอกาสของราคาน ้าตาลทรายในตลาดโลกยังถือว่าเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าส้าหรับการ
ลงทุน ปัจจัยที่ เป็นประเด็นปัญหาส้าคัญที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย สามารถสรุปประเด็นได้
ดังต่อไปนี  

(๑) คุณภาพของอ้อย และความหวานมีผลต่อราคาอ้อยที่ได้รับ 
(๒) ไม่มีความรู้ด้านการปลูกอ้อย เนื่องจากเห็นว่าได้ราคาดี หรือท้าตามเพื่อนบ้าน 
(๓) การเข้าถึงพันธ์ุอ้อยเป็นไปได้ยากล้าบากส้าหรับเกษตรกรรายย่อย 
(๔) กรรมวิธีการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรปลูกอ้อยได้อย่างยั่งยืน 
(๕) ขาดแคลนแรงงาน 
(๖) การสร้างศักยภาพชาวไร่อ้อย 

ประเด็นท่ี ๓ นโยบำยและกลไกลภำครัฐ 
 ต้องการให้ประเทศไทยมีการจัดตั งสถาบันวิจัยอ้อยและน ้าตาลทรายแห่งชาติ เพื่อท้า

หน้าที่ ศึกษาวิจัย พัฒนา และส่งเสริมการผลิต การใช้ การจ้าหน่ายรื่องอ้อยและน ้าตาลทราย โดยภาระหน้าที่
ดังกล่าวนั นถือว่าเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน นอกจากนี แล้ว ยังมีหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง กระจัดกระจายไปตามแต่ละ



๙ 
ภูมิภาคของประเทศไทยที่มีหน้าที่หลักในการประสานงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย เพื่อให้ได้งานวิจัยที่
ตรงตามความต้องการของเกษตรกรและอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมถึงต่อ
ยอดงานวิจัย ที่เป็นประโยชน์ ดังนั นประเด็นปัญหาในด้านหน่วยงานภาครัฐที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อย 
น ้าตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จากการประชุมระดมความคิดเห็น สรุปได้ดังนี  

(๑) ขาดหน่วยงานกลางที่เป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการท้าโจทย์วิจัยด้านอ้อย และ
น ้าตาลทราย 

(๒) การถ่ายทอดผลการ วิจัยให้ เกษตรกรและผู้ เกี่ ยวข้องยั งไม่ทั่ วถึง และไม่มี
ประสิทธิภาพ เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือไม่ทราบช่องทางให้ได้มาซึ่งข้อมูล 

(๓) ขาดหน่วยงานที่รวบรวมองค์ความรู้จากผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ แล้วน้ามาเผยแพร่ 
ถ่ายทอด เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ 

(๔) จัดตั งศูนย์รวบรวมพันธ์ุอ้อย และศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธ์ุอ้อย เพื่อการจัดตั งโรงเรือน
ระบบควบคุมอัตโนมัติในการออกดอก และสร้างระบบเครือข่ายในการคัดเลือกพันธ์ุอ้อยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) สร้างนักวิจัยด้านปรับปรุงพันธ์ุอ้อยรุ่นใหม่ๆ มาทดแทนนักปรับปรุงพันธ์ุอาวุโส 
(๖) มอบหมายให้มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการทดสอบ และปรับปรุงพันธ์ุอ้อย 
(๗) เกษตรกรรายใหม่ต้องการโรงเรือนปลูกอ้อย 

ประเด็นท่ี ๔ สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
การได้มาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามเป้าหมายในอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย และ

อุตสาหกรรมต่อเนื่องนั น ย่อมต้องมีการบริหารจัดการที่ดี แต่การท้าไร่อ้อยของประเทศไทย ส่วนใหญ่แล้ว
อาศัยน ้าฝนธรรมชาติ ผลผลิตในแต่ละปีจึงแปรตามปริมาณน ้าฝน นอกจากนี แล้วชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่ยังขาดปัจจัย
การผลิต เช่น เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในไร่อ้อย ขาดเงินที่จะใช้ปลูก และดูแลรักษาให้ทันเวลา นอกเหนือจาก
ที่กล่าวมาแล้ว ยังขาดความรู้ในการควบคุมโรคและแมลง ท้าให้โรคและแมลงระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
โรคใบขาว โรคแส้ด้า และหนอนกอ จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางระบบการบริหารจัดการที่ดี และเหมาะสม 
ดังนั นสรุปประเด็นปัญหาในด้านการบริหารจัดการของอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องได้ดังนี  

(๑)  การบริหารจัดการดิน และปุ๋ย ในประเด็นรายละเอียด เช่น 
 การปรับปรุงบ้ารุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกโดยเฉพาะแปลงที่มีความอุดม

สมบูรณ์ของดินต่้า 
 การปรับปรุงดินต้องท้าอย่างต่อเนื่อง 
 ขาดข้อมูลที่ส้าคัญในการเตรียมดิน เช่น การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับชนิด

ของดิน ช่วงเวลาในการเตรียมดินที่ เหมาะสม วิธีการพรวนที่ดี การปรับตั ง
เครื่องมือไถพรวนที่เหมาะสม 

 ช่วงเวลา ความชื นในดินที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อย 
 การเลือกท่อนพันธ์ุที่เหมาะสมในการปลูก เช่น อายุพันธ์ุ 

(๒)  การบริหารจัดการน ้าเพื่อให้ผลผลิตสูงสุด ในประเด็นรายละเอียด เช่น 
 วิธีการให้น ้าที่เหมาะสมแต่ละพื นที่ 
 ช่วงเวลาการให้น ้าที่เหมาะสมในแต่ละพื นที่ 
 อัตราการให้น ้าที่เหมาะสมแต่ละพื นที่ 
 การจัดการน ้าในเขตน ้าฝน โดยเฉพาะการใช้น ้าบาดาล   

  



๑๐ 
ประเด็นท่ี ๕ รำยละเอียดอ่ืนๆ 
(๑) ควรพัฒนาระบบการตัด ขนส่งอ้อยเข้าโรงงานน ้าตาล การน้าอ้อยเข้าหีบ อย่างมี

คุณภาพ และประสิทธิภาพ 
(๒) ควรจัดการรูปแบบแปลงที่ดี มีเขตเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื นที่ และควรมีศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ และนักวิจัยเพื่อตอบค้าถามหรือให้ความรู้แก่เกษตรกร 
(๓) และเนื่องจากเป็นเกษตรกรรายเล็กจึงมีปัญหาในการส่งอ้อยที่ตัดแล้วไปยังโรงงาน

น ้าตาล มีปัญหาในการจัดคิวล็อคอ้อย จึงควรมีระบบการขนส่งที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายเล็กด้วย 

 ๑.๕ นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนอ้อยและน  ำตำลทรำยท่ี
เป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อน้าไปสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทั งนี  กรอบการด้าเนินงานวิจัยจะเน้นงานวิจัยที่
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ โดยมีการจัดล้าดับความส้าคัญ และความ
จ้าเป็นของการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ บนพื นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจุดเน้นที่
สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและสภาวะความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ นในอนาคต ซึ่ง วช. ได้พิจารณาจัดความส้าคัญกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น โดยค้านึงถึงวิกฤติการณ์ที่
เกิดขึ น ความต้องการผลงานวิจัย และความรู้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและน้าไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาประเทศ
โดยเร็ว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั น เพื่อให้ผลผลิตอ้อย และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้าน
อ้อยของประเทศมีพอเพียง เสริมสร้างความเข้มแข็งในการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอ้อย จึงได้เห็นความส้าคัญ
ในการจัดท้ายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอ้อยและน ้าตาลทราย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในการผลิต
อ้อยอุตสาหกรรมน ้าตาลทราย และสร้างความยั่งยืนตลอดไป 
 จากการด้าเนินการดังกล่าวจะพบว่า เพื่อท้าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น
ด้านอ้อยและน ้าตาลทราย เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างสูงสุด วช. จึงได้จัดท้ายุทธศาสตร์ราย
ประเด็นการวิจัยด้านอ้อยและน ้าตาลทราย ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่
ส้าคัญ และให้เช่ือมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ยิ่งกว่านั น ยังได้จัดท้าให้เช่ือมโยงกับการวิจัยในด้าน
ต่างๆ ที่มีความส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต 

 
๒. วิสัยทัศน์กำรวิจัย (Vision) 

วิจ ัยและพ ัฒ นาเทคโนโลย ีก ารผล ิตเพื ่อ ให ้ได ้อ ุตส าหกรรมอ ้อย  น ้ าตาลทราย และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก  

 
๓. พันธกิจกำรวิจัย  (Mission) 
 ๓.๑  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 ๓.๒  สนับสนุนการพัฒนาพันธ์ุอ้อย และเทคโนโลยีการผลิตอย่างยั่งยืน และการจัดตั งองค์กร
เครือข่ายเพื่อปรับปรุงพันธ์ุอ้อย 
 ๓.๓  ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อให้ชาวไร่อ้อยสามารถเข้าถึงได้สะดวก 
 ๓.๔  สนับสนุนการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานน ้าตาล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม 
 ๓.๕  สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอ้อย และน ้าตาลทราย 



๑๑ 

๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร และปัจจัยการผลิตอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการแข่งขัน 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือ และการจัดการฟาร์มในอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาล
ทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลท ราย และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมอ้อย 
น ้าตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้พร้อมต่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และโลก 
  
๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกร และปัจจัยกำรผลิตอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีผลผลิตน ้าตาล ๒ ตันต่อไร่ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๒  กำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตเพ่ือกำรแข่งขัน 
เป้ำประสงค์ : พัฒนาและบริหารจัดการระบบการพัฒนาพันธ์ุอ้อย และเทคโนโลยีการผลิตอย่าง

ยั่งยืน และน้าไปสู่การจัดตั งองค์กรเครือข่ายเพื่อปรับปรุงพันธ์ุอ้อย 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๓  กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำเครื่องมือ และกำรจัดกำรฟำร์มในอุตสำหกรรมอ้อย 
น  ำตำลทรำย และอุตสำหกรรมต่อเน่ือง 

เป้ำประสงค์ : ชาวไร่อ้อยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยได้จริง และสังคมชาวไร่อ้อย
มีความยั่งยืนภายใต้กรอบการค้าสากล 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๔  กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกอุตสำหกรรมอ้อย น  ำตำลทรำย และ
อุตสำหกรรมต่อเน่ือง   

เป้ำประสงค์ : เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการโรงงานน ้าตาล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
มูลค่าเพิม่ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๕  กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพของอุตสำหกรรมอ้อย 
น  ำตำลทรำยและอุตสำหกรรมต่อเน่ือง ให้พร้อมต่อกำรแข่งขันในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และโลก 

เป้ำประสงค์ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอ้อย และน ้าตาลทราย 
 
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี วัดและเป้ำหมำย 

๖.๑  ผลผลิต 
 ๑) เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด้านอ้อยและน ้าตาลทรายในภาครัฐ ภาคเอกชน  

  ๒) เชิงคุณภาพ คือ สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยด้านอ้อยและน ้าตาลทรายในภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

๖.๒  ผลลัพธ์ 
  มีองค์ความรู้ด้ านอ้อยและน ้ าตาลทราย ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ น 



๑๒ 
๖.๓ ตัวชี วัด 

  ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา น้าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้กับ
ส่วนรวม 

๖.๔  เป้ำหมำย 
 มีระบบการจัดการด้านอ้อยและน ้าตาลทรายของประเทศที่ยั่งยืน 

 
๗. หน่วยงำนหลักและเครือข่ำยที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 

๗.๑  หน่วยงำนหลัก 
 ๑) ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 ๒) ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๓) ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ๔) ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ๕) ส้านักงานนโยบายและบริหารจัดการน ้าและอุทกภัยแห่งชาติ 
 ๖) ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๗.๒  หน่วยงำนเครือข่ำยท่ีส ำคัญ 
 สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน องค์กรส่วนท้องถ่ิน 

 
๘. กลยุทธ์แผนงำนวิจัยหลักและกรอบเวลำ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกร และปัจจัยกำรผลิตอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๑  

แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพื่อการจัดการทรพัยากรดิน และปุ๋ยอย่ามีประสทิธิภาพสอดคล้อง
กับคุณภาพดิน และพื นที่ เช่น การพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพดิน การตรวจสอบดินอย่าง
รวดเร็ว และการวิจัยวิธีการ การจัดการ การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม ต่อพันธ์ุ อายุ และระยะเวลา 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วอเตอร์ฟุตปริ นส์ และ
ค้านึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม คาร์บอนฟุตปริ นส์ และการให้น ้าแบบแม่นย้า 

แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อบริหารจัดการศัตรูพืช เช่น โรคใบขาว โรคไส้แดง โรคแส้ด้า 
ด้วงหนวดยาว และหนอนกออ้อย 

แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยเพื่อการจัดการปัจจัยการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน เช่น ระบบโล
จิสติกส์ของอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาล และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ กำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตเพ่ือกำรแข่งขัน กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๑-๒ 
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธ์ุอ้อยดีมีผลผลิต และความหวานสูง ทดสอบ

พันธ์ุอ้อยที่เหมาะสมต่อท้องถ่ิน เช่น พันธ์ุที่มีความสม่้าเสมอ พันธ์ุที่มีผลผลิตต่อไร่สูง พันธ์ุที่มีปริมาณเยื่อใย
ในช่วงที่เหมาะสม และพันธ์ุที่มีปริมาณน ้าตาลสูง 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธ์ุอ้อยให้ทนต่อโรค แมลงศัตรู โรคอุบัติใหม่  โรค
อุบัติซ ้าซาก ภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น ปรับปรุงพันธ์ุอ้อยทนต่อโรคใบขาว ปรับปรุงพันธ์ุ
อ้อยทนต่อโรคไส้แดง ปรับปรุงพันธ์ุอ้อยทนต่อโรคแส้ด้า ปรับปรุงพันธ์ุอ้อยทนต่อด้วงหนวดยาว ปรับปรุงพันธ์ุ
อ้อยทนต่อหนอนกอ ปรับปรุงพันธ์ุอ้อยที่ทนทานต่อสภาพน ้าแล้ง ปรับปรุงพันธ์ุอ้อยที่ทนทานต่อสภาพน ้าขัง 
ปรับปรุงพันธ์ุอ้อยที่เหมาะสมต่อการปลูกด้วยระบบน ้าฝน และน ้าชลประทาน และ ปรับปรุงพันธ์ุอ้อยที่ทนต่อ
สภาพดินเค็ม 



๑๓ 
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายการพัฒนาพันธ์ุอ้อย เช่น 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการผสมและปรับปรุงพันธ์ุอ้อย พัฒนาและออกแบบระบบโรงเรือน และระบบ
ควบคุมอัตโนมัติในการผสมพันธ์ุอ้อย พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการคัดเลือกพันธ์ุอ้อย และพัฒนาและ
ออกแบบระบบการเก็บรักษาเชื อพันธุกรรมอ้อย 

แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกต่อ
อุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยเพื่อพฒันาเทคโนโลยีการผลิตอ้อย น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบการตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability) 

แผนงานวิจัยที่ ๖ การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพการบรหิารจัดการโรงงาน
น ้าตาล เข้าสู่ระบบสากล เช่น การศึกษาวิจัยเพื่อลดการสูญเสียน ้าตาล วิเคราะห์สาเหตกุารสูญเสียน ้าตาล การ
บรหิารการจัดการการเกบ็เกี่ยวอ้อยเข้าโรงงาน และการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตน ้าตาลทราย   

ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำเครื่องมือ และกำรจัดกำรฟำร์มในอุตสำหกรรมอ้อย น  ำตำล
ทรำย และอุตสำหกรรมต่อเน่ือง กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๓ 

แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร เช่น เครื่องจักรกลเกษตรส้าหรับ
เกษตรกรรายย่อย การเตรียมดินและการปลูกให้เหมาะสมกับเขตการปลูกอ้อย สภาพดินและภูมิอากาศ  
เครื่องจักรกลเพื่อการอนุรักษ์ดินและน ้า (เช่น เครื่องไถเพื่อลดการเผาอ้อย เครื่องก้าจัดวัชพืชเพื่อลดการฉีด
สารเคมี) 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตอ้อยครบวงจรและ
แม่นย้า เช่น การพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยอัจฉริยะ 

แผนงานวิจัยที่ ๓  การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวและขนส่ง เช่น เครื่องเก็บ
เกี่ยวอ้อยราคาถูก และการวิจัยออกแบบรถและกระบะขนส่งอ้อย 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกอุตสำหกรรมอ้อย น  ำตำลทรำย และ
อุตสำหกรรมต่อเน่ือง กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔ 

แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาล
ทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์จาก Biomass (Biobase Green)  

แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค  
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ งจากอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาล

ทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพของอุตสำหกรรมอ้อย 
น  ำตำลทรำยและอุตสำหกรรมต่อเน่ือง ให้พร้อมต่อกำรแข่งขันในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และโลก 
กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔   

แผนงานวิจัยที่ ๑ การศึกษาวิจัยเพื่อน้าไปสู่การก้าหนดนโยบายการผลิต และตลาดของ
อุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ที่สร้างความสามารถแข่งขันในระบบการค้าเสรี เช่น 
การศึกษาเพื่อน้าไปสู่การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การศึกษา
เพื่อน้าไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรที่เหมาะสม และการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์การผลิต 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อการจัดการไร่อ้อยครบ
วงจรอย่างแม่นย้า เช่น วิจัยรูปแบบการจัดตั งโรงเรียนสอนปลูกอ้อยให้ชาวไร่อ้อยรายใหม่ และวิจัยรูปแบบการ
จัดตั งศูนย์กระจายพันธ์ุอ้อย 



๑๔ 
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านอ้อย และน ้าตาล

ทรายที่เข้าถึงง่าย เช่น การจัดการองค์ความรู้ สร้างระบบการเรียนรู้ต่อเนื่องของเกษตรกรและสามารถเข้าถึง
ข้อมูลการผลิตและการค้าระดับสากล และการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอ้อย และน ้าตาลทราย และ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศที่เกษตรกรเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ง่าย  

แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบ และเตรียมความพร้อมต่ออุตสาหกรรมอ้อย 
น ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ยั่งยืน เช่น การวิจัยศึกษาผลกระทบ AEC ต่ออุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย 
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
 

๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
 ๙.๑ มีมาตรการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่เกี่ยวกับด้านอ้อยและน ้าตาล
ทรายในด้านต่างๆ  
 ๙.๒ ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านอ้อยและน ้าตาลทรายที่ต่อเนื่องสู่อุตสาหกรรม
ด้านอื่นๆ 
 ๙.๓ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการวิจัย พัฒนา สาธิต ส่งเสริม 
งานวิจัยด้านอ้อยและน ้าตาลทราย ภายใต้กรอบการด้าเนินงานของแผนอย่างครบถ้วน 
 ๙.๔ มีมาตรการสนับสนุนการใช้งานวิจัยด้านอ้อยและน ้าตาลทราย เพื่อต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่น
อย่างครบวงจร  
 
๑๐. แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการก้าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอ้อยและน ้าตาลทรายแล้ว จะมี

การก้าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาวเพื่อให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ 
มีความเช่ือมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล มีการก้าหนดหน่วยงาน
และบุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนด้าเนินงาน รวมทั งช่วงเวลาการทบทวนและปรบัยุทธศาสตร์การวิจัยระยะ
ต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากเคยศึกษาไว้ อันจะท้าให้ยุทธศาสตร์การ
วิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอ้อยและน ้าตาลทรายจะเกี่ยวข้องกบัภาคส่วนและองค์กร

จ้านวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั นมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึง
และต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดตั งเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน 
(Inter-Sector Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social 
Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ในการด้าเนินการการพัฒนาสังคม
ออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอ้านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอข้อมูลการวิจัย
ระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และ

ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส้าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจ้านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตั วที่เอื อให้นักวิจัยสามารถ
ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย 



๑๕ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ้าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ดังกล่าวในขอบเขตที่ก้าหนด มีการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด้าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะน้าไป
พัฒนารูปแบบด้านอ้อยและน ้าตาลทรายต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท้าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านอ้อยและน ้าตาลทรายตั งแต่ขั นตอนการ
เริ่มต้นการท้าวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท้าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะ
ผลการวิจัย นอกจากนี การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั งในประเทศและระดับสากล  

 
๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 มีการติดตามการประเมินผลของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอ้อยและน ้าตาลทรายด้วย
การบริหารจัดการระบบวิจัย เพราะสามารถเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลนโยบายอย่างเป็นระยะและ
ต่อเนื่อง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อติดขัดได้อย่างทันท่วงที รวมทั งกลไกดังกล่าวจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่าง
คุณภาพของงานและความคล่องตัวในการด้าเนินงานวิจัยด้วย 
 

 

 



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรพฒันำสมุนไพร 

 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาสมุนไพร ก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยว่า วิจัยและพัฒนา
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของไทย อย่างเป็นระบบ โดยใช้ภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ เพื่อให้ได้ผลติภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ความสัมพันธ์และสอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้ม และมีศักยภาพ
สามารถการแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยมีพันธกิจการวิจัย ประกอบด้วย ๑) วิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการ
พัฒนาสมุนไพรอย่างเป็นระบบ ทั้งในกระบวนการเรียนการสอนภายในและนอกระบบ ๒) วิจัยและพัฒนาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาสมุนไพร โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับท้องถ่ินและความต้องการ
ของประเทศ รวมทั้งให้มีความสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ ๓) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของไทย ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการทั้งภายในและ
ต่างประเทศ และ ๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยการพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  

การขับเคลื่อนให้วิสัยทัศน์เกิดประสิทธิผลและปฏิบัติตามพันธกิจข้างต้น โดยการด าเนินยุทธศาสตร์
การวิจัย ๔ ประการ ประกอบด้วย  ๑) การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสู่การเป็น
ผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (น้ ามันสมุนไพร ยาสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร และ
เครื่องส าอางสมนุไพร)  ๒) การวิจัยและการพัฒนาสมุนไพรไทย และสารสมุนไพรไทยเพื่อเป็นยาทั้งในรูปแบบยา
แผนไทย ยาแผนปัจจุบัน และยาส าหรับสัตว์ ๓) การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยเฉพาะกลุ่มที่มีผลทางโภชนาการ และมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา และ ๔) การวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มศัีกยภาพเป็นเครื่องส าอางหรือส่วนประกอบของเครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์
สปา 

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาสมุนไพร มีเป้าประสงค์ของการวิจัย กล่าวคือ 
มุ่งให้การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรของไทยมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม โดยน าไปสู่
การบรรลุเป้าประสงค์ ประกอบด้วย ๑) สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ได้แก่ น้ ามันสมุนไพร ยาสมุนไพร 
เครื่องดื่มสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร และเครื่องส าอางสมุนไพร ได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผลิตภัณฑ์
แห่งชาต ิ๒) สมุนไพรไทย และสารสมุนไพรไทย ได้รับการพัฒนาให้เป็นยาทั้งในรูปแบบยาแผนไทย ยาแผน
ปัจจุบัน และยาส าหรับสัตว์ ๓) สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีผลทางโภชนาการ และมีฤทธ์ิ
ทางเภสัชวิทยา ได้รับการพัฒนาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ ๔) ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีศักยภาพ
ได้รับการพัฒนาเป็นเครื่องส าอางหรือส่วนประกอบของเครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์สปา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรพฒันำสมุนไพร 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 ๑.๑  ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนกำรพัฒนำสมุนไพร 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดท า “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)” เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ 
และใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจ าปีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค รวมทั้งความต้องการของพื้นที่ และสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) นอกจากนี้ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ ๘ เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน 
โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ส าหรับการวิจัยทางด้านการพัฒนาสมุนไพรถือเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ วช. 
พิจารณาถึงวิกฤตการณ์ด้านการพัฒนาสมุนไพรของประเทศที่เกิดข้ึน ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้เพื่อ
เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงก าหนดการวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรไว้ในกลยุทธ์การวิจัยที่ ๔ พัฒนาและการ
คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ในยุทธศาสตร์การ
วิจัยที่ ๑ การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคมภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ ๘ ปัจจุบันและอนาคตอุตสาหกรรมยาประเทศไทยต้องเผชิญกับการพึ่งพาการน าเข้ายาจาก
ต่างประเทศในปริมาณสูง การเปิดเสรีการค้าจึงมีผลกระทบมาก การเปิดเสรีมีส่วนช่วยลดต้นทุนของ
ผู้ประกอบการผลิตยาในข้ันกลางและปลายน้ าของไทย ในขณะเดียวกันบริษัทต่างชาติที่เคยต้ังอยู่ในไทยอาจ
ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น เช่น จีน อินเดีย ซึ่งเป็นคู่ค้าทวิภาคีของไทย ที่มีต้นทุนถูกกว่า และใช้เป็น
ฐานในการส่งออก รวมทั้งการส่งกลับมาขายในไทย ท าให้ภาวะตลาดในประเทศมีการแข่งขันสูงข้ึน โดยเฉพาะ
ในกลุ่มยาช่ือสามัญซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาสามัญรายใหญ่ ในปีที่ผ่านมา
องค์การเภสัชกรรมได้เตรียมความพร้อม โดยจัดท าโครงการ Mass Production เพื่อผลิตยาที่มีปริมาณการใช้
สูงเพื่อลดต้นทุนการผลิต ในขณะที่ยังต้องมีการพัฒนายาสมุนไพรเพื่อเป็นยารักษาโรคให้ครอบคลุมการรักษา
เพิ่มเติมอย่างครบวงจร ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการรณรงค์การใช้สมุนไพรทางยา ที่สนับสนุน
การใช้สมุนไพรในลักษณะพึ่งพาตนเอง และสร้างความมั่นคงด้านยาให้กับประเทศไทยควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของผู้ป่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม๑ 

ความส าคัญของสมุนไพรดังกล่าว วช. จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการ
พัฒนาสมุนไพร ข้ึนมา เพื่อเน้นการสร้างงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจด้วย
การวิจัยที่ครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพระดับมาตรฐาน และธุรกิจสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้
ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice : GMP) และมี
กฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร จนกระทั้งได้รับความเช่ือถือจากผู้บริโภครวมไป
ถึงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาสมุนไพร ให้มีการพัฒนาสมุนไพรที่สอดคล้องกับท้องถ่ินและ
ความต้องการของประเทศ อันน าไปสู่การสร้างเสริมความเข้มแข็งของสังคมฐานความรู้ในทุกระดับ และสร้าง
ความพร้อมของประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 

                                            
๑ องค์การเภสัชกรรม. รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กระทรวงสาธารณสุข. 



๓ 
๑.๒  กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นกำร

พัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสมุนไพร 
ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสนใจเรื่องสมุนไพรเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นทรัพยากรที่ส าคัญใน

การน ามาผลิตเป็นยา ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครื่องส าอาง ช่วยให้ประเทศชาติประหยัดเงินตราในการ
น าเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
ในยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ให้ความส าคัญในการสร้างรายได้
จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพให้มีการอนุรักษ์การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถ่ิน
และพืชพื้นบ้าน เพื่อสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มและเป็นเอกลักษณ์ของ
ประเทศ เช่น สมุนไพรเวชภัณฑ์เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติตามแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจ รวมทั้ง
เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้หลุดพ้น
จากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพของภูมิภาคนอกจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดเป้าหมายบรรจุยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลัก
แห่งชาติอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของรายการยาทั้งหมดในปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ซึ่งการเพิ่มรายการยาจากสมุนไพร
เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ จะเป็นอีกทางเลือกเพิ่มขึ้นของแพทย์ผู้สั่งยาในการรักษา หรือส่งเสริมสุขภาพแบบ
ผสมผสานแก่ประชาชน และกระตุ้นให้เพิ่มมูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรมากขึ้น เป็นการเพิ่มความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจของชาติ ลดการพึ่งพายาจากต่างประเทศได้ สมุนไพรที่น่าจะมีศักยภาพและมีคุณสมบัติเหมาะสม
สามารถน ามาวิจัยต่อยอด พัฒนาเป็นยาจากสมุนไพรที่น่าเช่ือถือ เป็นที่ยอมรับ สามารถน ามาบรรจุในบัญชียา
หลักแห่งชาติได้ อย่างไรก็ดี ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเหล่าน้ีก็ยังไม่ค่อยเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
จึงท าให้เกิดค าถามว่าการวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยควรมีทิศทางใด การสนับสนุนการวิจัยในอนาคตจะมุ่งเสริม
องค์ความรู้ที่จะช่วยยกระดับความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้อย่างไร เหตุใดสินค้าสมุนไพรจากบาง
ประเทศจึงได้รับความนิยมมากกว่า เพราะอะไรผู้บริโภคจึงให้ความไว้วางใจและมีความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์ของ
ต่างประเทศมากกว่า  

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา 
ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร การคุ้มครอง
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมนุไพร อันเนื่องมาจากการตื่นตัวเรื่องการแพทย์ไทย ภูมิปัญญาสุขภาพไทย
ในราวสองทศวรรษที่ผ่านมา แนวคิดภูมิปัญญาไทยและการแพทย์แผนไทยถูกน าเสนอและเป็นที่ตอบรับอย่าง
กว้างขวาง จากความคิดทวนกระแส ปัจจุบันการสืบสานภูมิปญัญาไทยและการแพทย์แผนไทยกลายเปน็ภารกจิ
ของรัฐและพัฒนาจากแนวคิดนามธรรมจนกลายเป็นสมุนไพรไทย ยาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนวดไทยที่
เฟื่องฟูขยายตัวไปทั่ว จนมีบริการการนวดไทยทั้งในโรงพยาบาล ชุมชน โรงแรม และสปาต่างๆ รวมทั้งตาม
ปั๊มน้ ามัน และศูนย์การค้าแทบทุกแห่งแม้ว่าภูมิปัญญาสุขภาพไทยส่วนหนึ่งจะถูกท าให้กลายเป็นสินค้า แต่
ภาวะดังกล่าวก็สะท้อนความรู้สึกนึกคิดและทัศนคติของสังคมไทยที่ความเป็นท้องถ่ินและความเป็นไทย
เปลี่ยนแปลงไป วิถีชุมชน และภูมิปัญญาสุขภาพท้องถ่ินไม่ใช่สิ่งน่ารังเกียจ แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนมีภูมิปัญญาที่
สังคมไทยที่จะต้องช่วยกันสืบสานแนวคิดใหม่ กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาสุขภาพการก่อตัวของแนวคิดใหม่ๆ 
หรือสุขภาพในกระบวนทัศน์ใหม่ที่เกิดข้ึนอย่างช้าๆ นั้น เป็นปฏิกิริยาตอบโต้ข้อจ ากัดของกรอบวิธีคิดแบบแยก
ส่วนที่พันธนาการระบบสุขภาพไทยมาช้านาน วิธีคิดการแพทย์แบบแยกส่วนอาจเพียงพอส าหรับการแก้ปัญหา
ความเจ็บป่วยทางกายได้ แต่เป็นวิธีคิดที่ไม่เพียงพอในการเข้าถึงสุขภาวะที่ไปพ้นจากมิติทางกายภาพ แนวคิด
สุขภาพในกระบวนทัศน์ใหม่ เช่น สุขภาพองค์รวมที่เน้นการบูรณาการอย่างมีดุลยภาพของส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความสมดุลพอดี แนวคิดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ที่ช้ีให้เห็นถึงสุขภาวะที่เช่ือมโยงกับมิติทางปัญญา ศาสนธรรม 
และโลกุตรวิสัย หรือจินตนาการระบบบริการสุขภาพใหม่ที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ ซึ่งเน้นการสร้างความ



๔ 
ละเอียดอ่อนต่อมิติของความเป็นมนุษย์ให้ระบบบริการมีความอ่อนโยนต่อชีวิตและอ่อนไหวต่อความทุกข์ของ
เพื่อนมนุษย์ โดยถือว่าการท างานสุขภาพเป็นโอกาสของการเรียนรู้และขัดเกลาตนเองให้เข้าถึงความสมบูรณ์
และศักยภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย์ แนวคิดสุขภาพกระบวนทัศน์ใหม่ที่เกิดข้ึนในระบบสุขภาพไทยนี้ 
สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่จะพัฒนาไปให้พ้นจากกรอบจ ากัดเดิมๆ เพื่อการเรียนรู้ที่จะไปให้ถึงสุขภาวะใน
ความหมายที่กว้างไกลและลุ่มลึกยิ่งข้ึน๒ 

 จากการเปลี่ยนแปลงในเชิงกระบวนทัศน์ดังกล่าวท าให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งผลักดันการ
พัฒนาคุณภาพยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้ทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบันในบัญชียาหลัก
มากข้ึน ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศจากการน าเข้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้องค์ความรู้
สมุนไพรเป็นมาตรฐานก่อน สร้างความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับยาที่มาจากสมุนไพรเป็นที่ยอมรับของแพทย์
แผนปัจจุบัน การผลักดันสมุนไพรครั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบายศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 
ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญของรัฐบาล ภายใต้การน าของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ได้
แถลงต่อรัฐสภา โดยการขับเคลื่อนนโยบายมี ๓ เรื่อง เรื่องแรกเป็นศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล (Service 
Hub) ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่องที่สอง คือ ศูนย์กลางบริการ
วิชาการทางการแพทย์และงานวิจัย (Academic Hub) และเรื่องที่สามเกี่ยวกับศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (Product Hub) ทั้งยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร เครื่องมือแพทย์ วัคซีน และอาหารเพื่อสุขภาพ๓ 

 ๑.๓  ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัย และประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรพัฒนำสมุนไพรท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 จากรายงานวิจัยของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเกี่ยวกับยาจาก
สมุนไพรพบว่ายังขาดหลักฐานเชิงวิชาการสนับสนุนในเรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัย จ าเป็นต้อง
ส่งเสริมการวิจัยทางคลินิกของยาจากสมุนไพรอย่างครบวงจร  พัฒนาบริหารจดัการฐานข้อมลูเกี่ยวกับสมุนไพร
ในระดับประเทศให้ครอบคลุมและเข้าถึงง่าย รวมทั้งต้องจัดอบรมให้ความรู้เพื่อช้ีแจงหลักฐานทางวิชาการที่มี
อยู่ ทั้งในรูปแบบของการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และ Academic Detailing ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยและสถาบันวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ได้สู่ผู้ผลิตยาจากสมุนไพรคุณภาพและมาตรฐานของยาจากสมุนไพรยังไม่เป็นที่น่าเช่ื อถือ พัฒนา
สถานที่ผลิตให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP (ส าหรับสถานบริการสาธารณสุขที่ผลิตยาจากสมุนไพร)/ควบคุม
คุณภาพของวัตถุดิบ/สมุนไพรที่ใช้ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรให้ได้
มาตรฐาน GMP/ส่งเสริมการวิจัยเพื่อวิเคราะห์สาระส าคัญในสมุนไพร/วางแผนการผลิตในระดับประเทศให้
ครบวงจร ตั้งแต่การก าหนดพื้นที่/ปริมาณที่ปลูก การเก็บเกี่ยว การวิเคราะห์ปริมาณสาระส าคัญ/พัฒนาระบบ
การข้ึนทะเบียนเพื่อให้เอื้อต่อยาจากสมุนไพรมากขึ้น 

 นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านราคาของยาจากสมุนไพรสูงกว่ายาแผนปัจจุบันควรต้องจัดหาแหล่ง
จัดซื้อ ตลอดจนวางกลยุทธ์ในการจัดซื้อให้ได้ยาจากสมุนไพรที่มีราคาถูกและได้คุณภาพ มีการวางแผนการผลิต
ที่ครบวงจรในระดับประเทศให้เหมาะสม/พัฒนาแหล่งผลิตที่มีศักยภาพ ตลอดจนส่งเสริมการคิดค้นวิจัย
เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อลดต้นทุนและพัฒนาให้เกิดกลไกการแข่งขันด้านราคา  และต้องสร้างเกณฑ์การ
เบิกจ่ายยาจากสมุนไพร เพราะยาจากสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติและ/หรือบัญชียาของโรงพยาบาล
เท่านั้นจึงจะสามารถเบิกจ่ายได้ ปรับปรุงบัญชียาของโรงพยาบาลเป็นระยะๆ เพื่อให้ครอบคลุมยาจากสมุนไพร
ให้มากข้ึน ปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยเพิ่มรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติให้มีมากขึ้น
                                            
๒ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ๒๕๕๖. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ (ออนไลน์) .http://bps.ops.moph.go.th. สืบค้นเม่ือ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖. 
๓กระทรวงสาธารณสุข. สาร สธ. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๕ : กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 



๕ 
และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้  และสร้างระบบการเบิกจากจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) และ
รายหัว (Capitation) ประสานงานกับระบบประกันสุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบการเบิกจ่ายให้ส่งเสริมการใช้
สมุนไพรมากขึ้น 

๑.๔  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนกำรพัฒนำ
สมุนไพรท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 บุคคลและหน่วยงานที่ เป็นผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย ผู้ใช้หรือบริโภค และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานในต่างประเทศ 

๒)  จุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นพัฒนำและวิจัยด้ำนกำรพัฒนำสมุนไพร  
  (๑) จุดแข็ง 

 ในแวดวงสมุนไพรของประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความน่าเช่ือถือเป็นแกนน าในการ
ส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร แต่มีความจ าเป็นต้องเพิ่มพัฒนาบุคลากรที่มศัีกยภาพในสถานบรกิารสาธารณสุข
เพื่อให้เป็นแกนน าในการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร และด าเนินการเพื่อพัฒนาแกนน าที่มีอยู่แล้วให้มี
ศักยภาพมากขึ้น พร้อมทั ้งส่งเสริมการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู ้ของแกนน าสู ่สถานบริการ
สาธารณสุขอื่นๆ ให้มากขึ้น 

(๒) จุดอ่อน 
  มีการใช้ยาจากสมุนไพรทดแทนรายการยาแผนปัจจุบนัยังน้อย จึงมีความจ าเป็น

เร่งด่วนที่จะต้องรณรงค์ให้มีการใช้ยาจากสมุนไพรทดแทนรายการยาแผนปัจจุบัน และกระทรวงสาธารณสุข
ควรพิจารณาก าหนดนโยบายที่เปิดกว้างให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดพิจารณาใช้ยาจากสมุนไพรที่มีใน
บัญชียาหลักแห่งชาติควบคู่หรือทดแทนรายการยาแผนปัจจุบัน 

  ขาดสถานบริการสาธารณสุขสามารถผลิตยาจากสมุนไพรได้เอง จึงมีความ
จ าเป็นต้องส่งเสริมศักยภาพของโรงพยาบาลที่สามารถผลิตยาจากสมุนไพรได้ให้เข้มแข็งมากขึ้น เพื่อเป็นแหล่ง
กระจายยาจากสมุนไพรสู่โรงพยาบาลอื่น 

  ขาดความรู้การใช้ยาจากสมุนไพรของประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรให้แก่ประชาชน 

 

๑.๕ นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรพัฒนำ
สมุนไพรท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดย 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบูรณาการด้านการวิจัยให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
เป็นหลัก เพื่อการน าไปใช้ให้เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ส าหรับการปฏิรูปการพัฒนาสมุนไพร รัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถือเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ วช. จึงได้น าเนื้อหาส าคัญของพัฒนา
ระบบการพัฒนาสมุนไพร การจัดการพัฒนาสมุนไพร และรูปแบบการพัฒนาสมุนไพรที่เช่ือมโยงสู่ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน รวมทั้งการบริหารจดัการการเรียนรูสู้ร่ะบบเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
โดยใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาสมุนไพร เพื่อใช้สนับสนุนและแก้ปัญหาการ
พัฒนาสมุนไพรมาประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ฯลฯ 
ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพฒันาสมุนไพร วช. ได้ยึดเนื้อหาของแผนน าทางวิจัยการพัฒนา



๖ 
สมุนไพร ๒๕๕๓-๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาสมุนไพร และแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญ เพื่อความสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศที่เป็นปัจจุบัน คือ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล ปี ๒๕๕๔ และนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยที่ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาสมุนไพร จะสอดคล้องและเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ประเทศ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้น
จากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ในประเด็นหลักที่ ๙ การพัฒนาพื้นที่และเมือง
เพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน โดยมีแนวทางการด าเนินการที่ ๙.๖ การพัฒนาเมืองบริการพัฒนาสมุนไพร
นานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ในประเด็นหลักที่ ๑๐ การพัฒนา
คุณภาพการพัฒนาสมุนไพร โดยมีแนวทางการด าเนินการที่ ๑๐.๑ ปฏิรูปการพัฒนาสมุนไพร (ครู หลักสูตร 
เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และการใช้ ICT ในระบบการพัฒนาสมุนไพร เช่น แท็บเล็ตและ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น) และ ๑๐.๒ พัฒนาภาคการพัฒนาสมุนไพรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 นอกจากนี้ยังสอดคล้องในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ ๑๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๔ การส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายและตัวช้ีวัด คือ  สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) คือ นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตส าหรับนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จะโยงถึงนโยบายเฉพาะด้าน 
ข้อที่  ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินข้อ ๘.๑.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและ
ส่งเสริมรูปแบบโครงสร้างมุ่งเน้นการจัดการความรู้ และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และนโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิตจะเช่ือมโยงกับนโยบายเฉพาะด้าน ข้อที่ ๔.๑ นโยบายการพัฒนาสมุนไพร ข้อ ๔.๑.๔ จัดการพัฒนา
สมุนไพรข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย
กระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และ
สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการพัฒนาสมุนไพรมีงานท าได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา 
ส่งเสริมให้มศูีนย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อใหน้ักเรยีน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อน
ไปประกอบอาชีพ โดยให้สถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการร่วมกับผู้เช่ียวชาญในแต่ละอาชีพ รวมทั้งจัดให้มีศูนย์
ซ่อมสร้างประจ าชุมชนเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน   

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๕ กล่าวคือ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพร คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม ข้อที่  ๔.๑ การสนับสนุนการจัดการพัฒนาสมุนไพรข้ันพื้นฐาน ส าหรับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ
ประชากรวัยเรียน ได้รับการพัฒนาสมุนไพรข้ันพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ข้อที่ ๔.๒ การขยายโอกาสและ
พัฒนาการพัฒนาสมุนไพร เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการพัฒนาสมุนไพรที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานสากล  

 จากการด าเนินการดังกล่าวจะพบว่า เพื่อท าให้การพัฒนาสมุนไพรได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลอย่างสูงสุด วช. จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ส าหรับการวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญ และให้เช่ือมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
ยิ่งกว่านั้น ยังได้จัดท าให้เช่ือมโยงกับการวิจัยในด้านต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน และ
ต่อไปในอนาคต 
 



๗ 

๒. วิสัยทัศน์กำรวิจัย  
วิจัยและพัฒนาด้านสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของไทย อย่างเป็น

ระบบ โดยใช้ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และมีศักยภาพสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 

 
๓. พันธกิจกำรวิจัย 

๓.๑ วิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการพัฒนาสมุนไพรอย่างเป็นระบบ ทั้งในกระบวนการเรียนการสอน
ภายในและนอกระบบ 

๓.๒ วิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาสมุนไพร โดยค านึงถึงสอดคล้อง
กับท้องถ่ินและความต้องการของประเทศ รวมทั้งให้มีความสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ 

๓.๓ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของไทย ให้มีคุณภาพ ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และตอบสนองความต้องการทั้งภายในและต่างประเทศ 

๓.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยการพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  

 
๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๑ การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสู่การเป็น
ผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (น้ ามันสมุนไพร ยาสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร และ
เครื่องส าอางสมุนไพร) 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๒ การวิจัยและการพัฒนาสมุนไพรไทย และสารสมุนไพรไทยเพื่อเป็นยาทั้งใน
รูปแบบยาแผนไทย ยาแผนปัจจุบัน และยาส าหรับสัตว์ 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๓ การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร โดยเฉพาะกลุ่มที่มีผลทางโภชนาการ และมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๔ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีศักยภาพเป็นเครื่องส าอาง
หรือส่วนประกอบของเครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์สปา 

 
๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย  

การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรของไทยมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม โดยมุ่งสู่
การบรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้ 

๕.๑ สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ได้แก่ น้ ามันสมุนไพร ยาสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร และเครื่องส าอางสมุนไพร ได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผลิตภัณฑ์แห่งชาติ 

๕.๒ สมุนไพรไทย และสารสมุนไพรไทย ได้รับการพัฒนาให้เป็นยาทั้งในรูปแบบยาแผนไทย ยาแผน
ปัจจุบัน และยาส าหรับสัตว์ 

๕.๓ สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีผลทางโภชนาการ และมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา ได้รับ
การพัฒนาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

๕.๔ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีศักยภาพได้รับการพัฒนาเป็นเครื่องส าอางหรือส่วนประกอบของ
เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์สปา 

 



๘ 

๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 
๖.๑  ผลผลิต 
 รายงานผลการวิจัย/องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสมุนไพรในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการ

พัฒนาสมุนไพรระดับอุดมศึกษา  
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 บุคคล องค์กร และภาคีทุกภาคส่วน ด าเนินการพัฒนาสมุนไพรอย่างต่อเนื่องและเกิด

ประสิทธิผล บนฐานความรู้จากผลการวิจัย/องค์ความรู้ 
๖.๓  ตัวชี้วัด 
 บุคคลและองค์กรในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการพัฒนาสมุนไพรระดับอุดมศึกษา และ

กลุ่มเป้าหมายอื่น น าผลการพัฒนาสมุนไพรวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรอย่างมี
นัยส าคัญ 

๖.๔  เป้ำหมำย 
 ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายน าผลวิจัยการพัฒนาสมุนไพรไปประยุกต์ใช้เพื่อการขับเคลื่อน

การพัฒนาสมุนไพรอย่างมีนัยส าคัญ 
 

๗. หน่วยงำนหลักและเครือข่ำยที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 
๗.๑  หน่วยงำนหลัก 
 ๑) กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 ๓) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๔) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ๕) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ๖) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๗.๒  หน่วยงำนเครือข่ำยท่ีส ำคัญ 
 สถาบันการพัฒนาสมุนไพรรัฐและเอกชน  

 
๘. แผนงำนวิจัยหลักและกรอบเวลำ 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๑ กำรวิจัยและพัฒนำสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรสู่กำรเป็น
ผลิตภัณฑ์แห่งชำติ (น้ ำมันสมุนไพร ยำสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรสมุนไพร และ
เครื่องส ำอำงสมุนไพร) กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๑-๒  

แผนงานวิจัยที่ ๑ การส ารวจสมุนไพรในประเทศไทยที่มีข้อมูลว่าน่าสนใจน ามาวิจัยและ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แห่งชาติ 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การจัดท ามาตรฐานสมุนไพรที่น ามาวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรที่สามารถน าไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์แห่งชาติ 

แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเชิงนโยบายและการตลาดที่สนับสนุนให้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรที่สามาถน าไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์แห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในประเทศและต่างประเทศ 

แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนางานด้านสมุนไพร 
แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับระบบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบ

สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรฐานสากล 



๙ 
แผนงานวิจัยที่ ๖ การวิจัยด้านการสร้างเครือข่ายด้านสมุนไพรเช่ือมโยงกับต่างประเทศ 
แผนงานวิจัยที่ ๗ การวิจัยเพื่อจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสมุนไพร 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๒ กำรวิจัยและกำรพัฒนำสมุนไพรไทย และสำรสมุนไพรไทยเพ่ือเป็นยำท้ัง
ในรูปแบบยำแผนไทย ยำแผนปัจจุบัน และยำส ำหรับสัตว์ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๓ 

แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนารูปแบบต ารับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อ
การพึ่งตนเองทางยารักษาโรค 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อควบคุมก ากับมาตรฐานยา การติดตามเฝ้าระวังคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการใช้ยาสมุนไพร อาทิ การพัฒนากระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร ระบบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตามมาตรฐานสากล 

แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยทางคลินิกของยาสมุนไพร การวิจั ยทางด้านเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา 

แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยเพื่อจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสมุนไพร       
แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพร 

 แผนงานวิจัยที ่๖ การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรงุกฎหมายให้เอื้อต่ออุตสาหกรรมสมุนไพร 
แผนงานวิจัยที่ ๗ การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงสมุนไพรกับภาคอุตสาหกรรม

ด้านวิศวกรรม และการผลิตในโรงงาน 
แผนงานวิจัยที่ ๘ การวิจัยเพื่อก าหนดกลไกสร้างความเช่ือมั่นต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

และยาสมุนไพรที่ผลิตภายในประเทศ 
แผนงานวิจัยที่ ๙ การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเชิงรุกระหว่างหน่วยงานของรัฐ

เกี่ยวกับสาธารณสุข นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อผลักดันให้มีการวิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพร และยา
สมุนไพร  

 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๓ กำรวิจัยและพัฒนำสมุนไพรไทยท่ีมีศักยภำพในกำรใช้เป็นผลิตภัณฑ์
เสริมอำหำร โดยเฉพำะกลุ่มท่ีมีผลทำงโภชนำกำร และมีฤทธิ์ทำงเภสัชวิทยำ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔ 

แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเกี่ยวกับฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา และความปลอดภัย 
ประสิทธิผล และคุณภาพของสมุนไพรเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
และสามารถน าไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์แห่งชาติที่ออกสู่ตลาดได้ทันที 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยกลุ่มสารเคมีและศักยภาพสมุนไพรเพื่อน าไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์
แห่งชาติ 

แผนงานวิจัยที่ ๓  การวิจัยทางคลินิกของยาสมุนไพร การวิจัยทางด้านเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา   

 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๔  กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติ ท่ีมี ศักยภำพเป็น
เครื่องส ำอำงหรือส่วนประกอบของเครื่องส ำอำง และผลิตภัณฑ์สปำ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔ 

แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบฤทธ์ิและความปลอดภัยของสารสกัด  และ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้องค์ความรู้ของสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง และสปา 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพสารสกัด
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสมุนไพร ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพวัตถุดิบ และการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบ
สมุนไพรระดับกึ่งอุตสาหกรรมและระดับอุตสาหกรรม 



๑๐ 
แผนงานวิจัยที่ ๓ การพัฒนาสูตรต ารับความคงตัวความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสมุนไพร 
แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัวผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุ การ

ออกแบบ และการส่งเสริมการผลิตเครื่องส าอางระดับกึ่งอุตสาหกรรมและระดับอุตสาหกรรมเพื่อออกสู่ตลาด
โดยมีผู้ที่ต้องการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  
๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

๙.๑  กระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย โดยเฉพาะการจัดท ากฎหมายเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการ
พัฒนาสมุนไพรในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ในรูปแบบศูนย์การเรียน การจัดการพัฒนาสมุนไพรโดยครอบครัว 
ตลอดจนร่าง พ.ร.บ. อีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบการพัฒนาสมุนไพร 

๙.๒  การก าหนดนโยบายและแผนในทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะก าหนดนโยบายและ
แผนเพื่อการปฏิบัติภารกิจของตนเอง โดยยึดถือ พ.ร.บ. การพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ หรือร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเป็นกรอบนโยบายในการด าเนินการ มีแนวทางที่ชัดเจนและมีเอกภาพ  

๙.๓ การน านโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดการพัฒนาสมุนไพรเฉพาะทางมี
ความก้าวหน้าในการน านโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ น าไปสู่การปฏิรูประบบการพัฒนาสมุนไพรที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การปฏิรูประบบการพัฒนาสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพก็จะสร้างคุณภาพให้กับประชากร 
 
๑๐. แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาสมุนไพรแล้ว จะมีการ

ก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาวเพื่อให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ มี
ความเช่ือมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสทิธิผล  มีการก าหนดหน่วยงานและ
บุคลากรที่รับผดิชอบ พร้อมแผนด าเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตรก์ารวิจยัระยะตอ่ๆ 
ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์การวิจัยมี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาสมุนไพรจะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและองค์กร

จ านวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึง
และต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน 
(Inter-Sector Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social 
Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ในการด าเนินการการพัฒนาสังคม
ออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอข้อมูลการวิจัย
ระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และ

ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจ านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ



๑๑ 
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มีการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะน าไป
พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมุนไพรต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาสมุนไพรตั้งแต่ข้ันตอนการเริ่มต้น
การท าวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะ
ผลการวิจัย นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  

 
๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาสมุนไพร บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้การบริหาร
จัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ การประเมินก่อนด าเนินการวิจยั (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอการ
วิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด าเนินการวิจัย (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่ 
 ๑๑.๓ การประเมินผลหลังด าเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงาน
ด าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย  
 
 

 
 



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนอำหำรและควำมม่ันคง 

 
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอาหารและความมั่นคง ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมี

การวิจัยและน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาวัตถุดิบอาหารและอาหารแปรรูปให้ผลผลติมีปรมิาณเพยีงพอ มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน มีคุณค่าทางโภชนาการ และปลอดภัย รวมทั้งผู้บริโภคเข้าถึงได้ในราคาที่เป็นธรรม และเกิดความ
มั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน” และมีพันธกิจ ๓ ประการ ประกอบด้วย ๑) วิจัยด้านอาหารเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศไทย ๒) พัฒนาและบรูณาการด้านการวิจัยอาหารทั้งในประเทศและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และ ๓) บริหารจัดการงานวิจัยอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี ๖ 
ยุทธศาสตร์ จ าแนกเป็นแผนการวิจัยระยะเร่งด่วน  ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์การค้นหาโอกาสและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันด้านอาหารของไทยในอาเซียน และ ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเช่ือมโยงห่วงโซ่การ
ผลิตกับประเทศสมาชิกอาเซียน ส าหรับแผนการวิจัยระยะยาว ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ด้านอาหาร ๒) ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ๓) ยุทธศาสตร์ด้านอาหารศึกษา และ ๔) 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การวิจัยข้างต้นมีการก าหนดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑) ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศศูนย์กลางการผลิตและกระจายอาหารของประซาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC Food Production and Processing Hub) 
๒) ประเทศไทยมีปริมาณอาหารที่มีคุณภาพเหมาะสมอย่างเพียงพอ มีความมั่นคงด้านอาหารอย่าง

ยั่งยืน และบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) ชุมชนเกษตรกรมีการผลิตอาหารที่เข้มแข็ง มีระบบเศรษฐกิจและการจัดการอาหารที่เป็นธรรม 

และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศและท้องถ่ิน 
๔) อาหาร วัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตมีการกระจายอย่างมีประสิทธิภาพในต้นทุนที่แข่งขันได้ 
๕) สามารถแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันใหก้ับภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้สามารถอยู่รอดและแข่งขัน
ได้ในเวทีการค้าโลก 

๖) มีการดูแลคุณภาพและความปลอดภัยอาหารในห่วงโซ่อาหาร คุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ สร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับอาหารส่งออก เพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสด้านการตลาดให้กับอาหารไทย 

๗) ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีรายบุคคล เหมาะสมกับช่วงอายุ มีสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพที่ดี มีการ
สื่อสารความรู้เพื่อให้ทุกคนสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดโรคจากการบริโภคอาหาร 

๘) มีกลไกและระบบการจัดการด้านอาหารที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถตอบสนองได้ทัน
ต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย  ประกอบด้วย การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง 
ความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรไทย ภาวะโลกร้อนท าให้เกิดการแปรปรวนด้านผลผลติและสภาพแวดล้อม 
ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดข้ึนภายในประเทศและต่างประเทศ มีความร่วมมือระหว่างภูมิภาคและเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง มีนโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนภาคเกษตรกร  และมีงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้นในการแก้ไขปัญหา
ทุกภาคส่วน 

 
 
 



๒ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนอำหำรและควำมม่ันคง 
 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
๑.๑ ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนอำหำรและควำมมั่นคง 

ธนาคารโลกและองค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้คาดการณ์ว่าจะลด
การเพิ่มข้ึนของประชากรเป็น ๙ พันล้านคน ภายใน ๓๘ ปีข้างหน้า ขณะที่ปัจจุบันโลกมีประชากรประมาณ ๗ 
พันล้านคน โดยการเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เกิดข้ึนในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา ขณะที่กลุ่มประเทศ
ตะวันตกมีอัตราการขยายตัวของประชากรลดลงต่ ากว่าร้อยละ ๓ ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ตลอดจนมี
การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนชนช้ันกลางและการขยายตัวของรายได้ชนช้ันกลาง (Middle Class Income) ทั่วโลก 
ซึ่งน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่เพิ่มขึ้นและการลดลงของระดับความยากจนของโลก โดยรายได้ของครัวเรือน
เฉลี่ยทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ ๒๔,๓๘๒ เหรียญสหรัฐ ในปี ๒๕๖๓ เพิ่มข้ึนจาก ๒๑,๖๖๘ เหรียญสหรัฐ ในปี 
๒๕๕๓ ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และประเทศก าลังพัฒนาจะมีอัตราการเติบโตมากที่สุดในโลก 
ขณะที่กลุ่มประเทศทีพ่ัฒนาแลว้ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น จะเข้าสู่สังคมผู้สงูอายุอย่างต่อเนื่องท าให้
สัดส่วนผู้สูงอายุของประชากรโลกโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในอนาคต 

ความต้องการอาหารในระยะ ๕๐ ปีข้างหน้า จะเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ ๕๐ จากปัจจุบัน 
โดยมีปัจจัยผลักดันส าคัญ คือ การเพิ่มข้ึนของประชากร การเพิ่มข้ึนของสัดส่วนชนช้ันกลาง อิทธิพลวัฒนธรรม
บริโภคนิยมจากตะวันตก และปัญหาการขาดแคลนน้ าที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร รวมทั้งการลดลงของพื้นที่ เพาะปลูกเนื่องจากการพัฒนาเข้าสู่ความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว   
ตลอดจนเกิดการแย่งยึดที่ดินของกลุ่มประเทศผู้น าเข้าอาหารที่ไม่ต้องการเป็นเพียงผู้ซื้อ หากแต่ต้องการสร้าง
หลักประกันความมั่นคงทางอาหารโดยการมุ่งไปใช้ที่ดินในประเทศอื่นๆ เพื่อผลิตอาหารกลับประเทศตนหรือ
ส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ 

ส าหรับในด้านพลังงานโลก พบว่าอัตราการใช้พลังงานของโลกในภาพรวมจะเพิ่มข้ึนอย่าง
ก้าวกระโดด ขณะที่พลังงานจากฟอสซิลมีจ ากัดท าใหเ้กดิการพัฒนาและสง่เสริมการใช้พลังงานทดแทนจากพืช
เพิ่มข้ึน เช่น มันส าปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตอาหาร ความมั่นคงทาง
อาหารของประเทศและการส่งออกของประเทศ นอกจากนี้ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารที่
เพิ่มข้ึน จากการเพิ่มข้ึนของประชากรโลกและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะสูงข้ึนโดยเฉพาะใน
ทวีปเอเชียและแอฟริกา แต่ผลผลิตพืชอาหารโลกลดลงจากข้อจ ากัดด้านพื้นที่และศักยภาพทางเทคโนโลยีที่มี
อยู่ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาการครอบครองทรัพยากร
พันธุกรรมและการผูกขาดทางการค้าเมล็ดพันธ์ุพืช ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรรายย่อยจ านวนมากที่
พึ่งพาอาศัยทรัพยากรป่าไม้ พันธ์ุพืชต่างๆ เป็นอาหารและยาสมุนไพร และความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
ในระยะยาว  

การเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศของโลกมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นและจะส่งผลซ้ าเติมให้
ปัญหาการขาดแคลนอาหารและทรัพยากรธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น แม้ว่าความรุนแรงของปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ แต่จ านวนพื้นที่มีแนวโน้มของการ
ขาดแคลนน้ าเพิ่มข้ึน การเกษตรกรรม และผลผลิตภาคการเกษตรเสียหายมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 
ความแตกต่างด้านการผลิตและผลผลิตสินค้าเกษตรระหว่างภูมิภาคต่างๆ ของโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน
ตามล าดับ โดยประเทศที่คาดว่าจะมีผลผลิตทางการเกษตรลดลงส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคกึ่ง ซาฮารา (Sub-
Saharan Africa) หรือกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา จ านวน ๔๘ 
ประเทศ ขณะเดียวกันความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน  ซึ่งจะส่งผลเสียหายทาง



๓ 

เศรษฐกิจให้กับประเทศก าลังพัฒนามากขึ้นโดยล าดับ เนื่องจากขนาดความส าคัญของภาคการเกษตรในระบบ
เศรษฐกิจและประชาชนส่วนใหญ่มีระดับการครองชีพอยู่ในระดับพอยังชีพ (Subsistence Level) 

ในปีที่ผ่านมา การค้าอาหารโลกขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๐.๙ เป็นผลสืบเนื่องมาจากความ
ต้องการอาหารในตลาดโลกที่เพิ่มสูงข้ึนจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ ท าให้สินค้าเกษตรและอาหารที่
ประเทศต่างๆ ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในโลก และการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาท าให้ประเทศต่างๆ 
สร้างมาตรการปกป้องผู้ประกอบการภายในประเทศมากข้ึน เช่น กฎ ระเบียบด้านการค้าและการลงทุน 
มาตรการทางการในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษี โดยมีมาตรการสิ่งแวดล้อม มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อสนับสนุน
การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศตนเอง ส่งผลให้มีการเปิดการค้าการลงทุนเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะกับ
ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน และกดดันให้ประเทศก าลงัพฒันาต้องมพีันธกรณีเกี่ยวกับการรบัภาระที่เกดิข้ึนจาก
มาตรการดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และผลกระทบต่อการค้า การ
ลงทุน สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชากร ส าหรับอาเซียนแล้ว Mr. Gerard Mestrallet. Chairman and 
Chief Executive Officer, GDF SUEZ. France. Co-Chair of the World Economic Forum on East 
Asia ได้กล่าวถึงความเสี่ยง ๔ ประการ ที่อาเซียนต้องค านึงถึงในการรวมตัวกันเป็นประชาคมเดียวกันในปี 
๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๑) ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจอาเซียนจะต้องเรียนรู้และหลีกเลี่ยงความผิดพลาดทาง
เศรษฐกิจที่ยุโรปก าลังเผชิญในปัจจุบัน โดยไม่เพิ่ มหนี้สาธารณะเป็นส าคัญ ๒) สภาพแวดล้อมต้องใส่ใจต่อ
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน ค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ๓) ด้านพลังงานอาเซียน
ควรค านึงถึงการบูรณาการกัน โดยมีเครือข่ายพลังงานร่วมกันด้วยและไม่ควรเร่งรีบมากจนเกินไปส าหรับการ
ก้าวสู่สังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากอาเซียนอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมาก จึงไม่ควรเสีย
ค่าใช้จ่ายจ านวนมากโดยละเลยในการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของตนไว้ และ ๔) การพัฒนาเมือง 
ต้องควบคุมการพัฒนาเมืองขนาดใหญ่โดยใส่ใจต่อคุณภาพประชากรในด้านความเป็นอยู่ด้วย 

๑.๒  วิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นกำรพัฒนำ
ด้ำนอำหำรและควำมมั่นคง 

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปนับเป็นอุตสาหกรรมรากฐานที่มีบทบาทส าคัญต่อ
เศรษฐกิจของไทยมายาวนาน โดยเกี่ยวกับห่วงโซ่การผลติขนาดใหญ่ ตั้งแต่ระดับเกษตรกร ผู้รวบรวม ผู้แปรรูป
เบื้องต้น ผู้แปรรูประดับอุตสาหกรรม ผู้ขนส่ง ผู้ผลิตปัจจัยการผลิต/บรรจุภัณฑ์ ผู้ค้าปลีก ธุรกิจบริการอาหาร 
เป็นต้น ทั้งนี้ ประเมินว่ามูลค่าภาคการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรอาหาร รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวเนื่องใน
อุตสาหกรรมอาหารทั้งจากภาคเกษตร ปศุสัตว์ และประมง จะมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๒๐ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเบื้องต้น 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ๘,๔๙๖ ราย (ไม่รวมโรงสีข้าว และโรงงานมัน
เส้น) จากข้อมูลดัชนีอัตราการใช้ก าลังการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ) พบว่า ในปี ๒๕๕๔ 
อุตสาหกรรมอาหารมีอัตราการใช้ก าลังการผลิตร้อยละ ๕๖.๑๔ ใกล้เคียงกับปี ๒๕๕๓ ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่า
ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าการส่งออกคาดว่าจะอยู่ที่ ๙๖๓,๐๐๐ ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากปี 
๒๕๕๓ ร้อยละ ๒๐ ซึ่งเป็นปีทองของอตุสาหกรรมอาหารที่มีการผลติและสง่ออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นผล
มาจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออ านวย ฝนทิ้งช่วงไม่นาน สินค้าเกษตรราคาดี เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก 
และดูแลคุณภาพต่อเนื่อง ท าให้ผลผลิตมีมากและได้คุณภาพดี ทั้งข้าว ปาล์มน้ ามัน อ้อย และสับปะรด 
ประกอบกับตลาดโลกมีความต้องการอาหารเพิ่มสูงข้ึนจากการขยายตัวของประเทศเศรษฐกิจใหม่และตลาด
อาเซียน   



๔ 

จากงานวิจัยของ EURO Monitor ประเมินว่ามูลค่าตลาดอาหารส าเร็จรูปในบรรจุภัณฑ์ของ
ไทยปี ๒๕๕๔ มีมูลค่า ๒๘๖,๐๙๘ ล้านบาท ส่วนเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (รวมน้ าดื่ม) มีมูลค่า ๒๑๘,๑๑๙ 
ล้านบาท ในปี ๒๕๕๕ คาดว่าตลาดอาหารส าเร็จรูปในบรรจุภัณฑ์ในภาพรวมจะมีอัตราขยายตัวประมาณร้อยละ 
๕-๖ ส่วนเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (รวมน้ าด่ืม) จะมีอัตราขยายตัวประมาณร้อยละ ๖-๗ 

ในปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับ ๑๒ ของโลก อันดับคงที่เป็นปีที่
สามติดต่อกัน โดยมีส่วนแบ่งตลาดโลกอยู่ที่ร้อยละ ๒.๖๒ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากร้อยละ ๒.๓๐ ในช่วง ๕ ปีก่อน 
ส าหรับประเทศคู่แข่งในอาเซียน ประกอบด้วย อินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งได้ตามหลังไทยมาอย่างกระช้ันชิด 
โดยเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ ๑๓ และ ๑๔ ของโลก และมีส่วนแบ่งตลาดโลกร้อยละ ๒.๕๒ และ 
๒.๓๙ ตามล าดับ อุตสาหกรรมอาหารโดยรวมของทั้งสองประเทศได้รับแรงหนุนอย่างมากจากการเติบโตของ
อุตสาหกรรมปาลม์น้ ามนั รวมทั้งอาหารทะเลแปรรูปตลอดช่วง ๒-๓ ปีก่อน ขณะที่เวียดนามสามารถข้ึนมาเป็น
ประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ ๒๒ ของโลก จากอันดับที่ ๒๕ ในช่วง ๕ ปีก่อน โดยสินค้าที่ผลักดันให้การ
ส่งออกอาหารของเวียดนามเติบโต อาทิ ข้าว อาหารทะเล กาแฟ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ และพริกไทย เป็นต้น 

จากข้อมูลที่สะท้อนด้านการเติบโตของภาคเกษตรไทยที่เด่นชัด คือ แนวโน้มมูลค่าผลผลิต
เกษตรอาหารเบื้องต้น ซึ่งประเมินโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ พบว่าถึงแม้มูลค่าผลผลิต
อาหารของไทยจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่เมื่อเทียบกับอาเซียนแลว้ไทยยังเปน็อันดับ ๓ รองจากพม่าและ
อินโดนีเซีย โดยมีเวียดนามซึ่งมีมูลค่าผลผลิตใกล้เคียงกับไทยมากข้ึนทุกขณะ และเมื่อพิจารณาอัตรา
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าผลผลิตเกษตรอาหารในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา และค่าเฉลี่ยในช่วง ๕ ปี ระหว่าง ๒๕๔๘–
๒๕๕๒ จะพบว่าอัตราขยายตัวของมูลค่าผลผลิตเกษตรอาหารของไทยอยู่ในระดับที่เติบ โตน้อยมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๑๑.๐๓ เป็นอันดับที่ ๗ ในอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนที่น่าจับตามองในฐานะผู้ผลิต
อาหารรายใหม่ คือ พม่า กัมพูชา เวียดนาม ลาว โดยมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยของมูลค่าผลผลิตเกษตรอาหาร
มากกว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ พบว่าไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศมีความเสี่ยงสูงสุดจากผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า โดยปัจจุบันมีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับที่ 
๑๔ จาก ๑๗๐ ประเทศทั่วโลก และยังเป็นตัวการส าคัญในการก่อปัญหาโลกร้อนอีกด้วย ข้อมูลล่าสุดในปี 
๒๕๕๐ พบว่าไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับที่ ๒๕ ของโลก ขณะที่กรุงเทพฯ มีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่เกือบเท่ากับลอนดอน ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าถึงเกือบ ๑๐ เท่า 

ด้วยเหตุนี้เองที่ท าให้ไทยควรต้องหันมาทบทวนการด าเนินนโยบายด้านอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารแปรรูป รวมทั้งการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การวิจัยด้านอาหารของประเทศให้ชัดเจน เพื่อใช้การ
วิจัยช้ีน าและเร่งการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้มีการเติบโตพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของพลวัตทางการค้าที่มีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น 

๑.๓  ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัยและประเด็นท่ีส ำคัญท่ีเกี่ยวกับงำนวิจัย
ด้ำนอำหำรและควำมมั่นคงท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

จากการส ารวจข้อมูล พบว่าการพัฒนาภาคเกษตรอาหารของไทยด้วยการลงทุนวิจัยและ
พัฒนายังคงเป็นไปอย่างจ ากัด เห็นได้จากค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศเมื่อจ าแนกรายสาขา
วิจัย โดยพบว่าค่าใช้จ่ายในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด คือ ๖,๓๗๕ ล้านบาท และที่น้อยสุด 
คือ สาขามนุษยศาสตร์ ๑๘๔ ล้านบาท และเมื่อแยกพิจารณาเป็นหน่วยงานพบว่า (ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๓) 



๕ 

๑) ภาครัฐ มีค่าใช้จ่ายสาขาเกษตรศาสตร์มากที่สุด ๑,๓๒๓.๒ ล้านบาท และน้อยที่สุด คือ 
สาขามนุษยศาสตร์ ๖.๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๖ และร้อยละ ๐.๒ ของการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐ 
ตามล าดับ 

๒) ภาคอุดมศึกษาของรัฐ มีค่าใช้จ่ายสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุ ด 
๒,๐๕๑.๙ ล้านบาท และน้อยที่สุด คือ สาขามนุษยศาสตร์ ๑๕๒.๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๓ และร้อยละ 
๒ ของการวิจัยและพัฒนาในภาคอุดมศึกษาของรัฐ ตามล าดับ 

๓) ภาคอุดมศึกษาของเอกชน มีค่าใช้จ่ายสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด 
๑๐๒.๗ ล้านบาท และน้อยที่สุด คือ สาขาวิทยาศาสตร์ ๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๗ และร้อยละ ๑ 
ของการวิจัยและพัฒนาในภาคอุดมศึกษาของเอกชน ตามล าดับ 

๔) ภาครัฐวิสาหกิจ มีค่าใช้จ่ายสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด ๓๖๙.๒ ล้านบาท 
และน้อยที่สุด คือ สาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ ๒๔.๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๓ และร้อยละ ๔ ของการ
วิจัยและพัฒนาในภาครัฐวิสาหกิจ ตามล าดับ 

๕) ภาคเอกชน มีค่าใช้จ่าย ๒ ด้านคือ อุตสาหกรรมการผลิตซึ่งมากที่สุด ๖,๑๓๒.๗ ล้านบาท
และด้านอุตสาหกรรมบริการ ๕๔๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๒ และร้อยละ ๘.๑๘ ของการวิจัยและ
พัฒนาในภาคเอกชน ตามล าดับ 

๖) ภาคเอกชนไม่ค้าก าไร มีค่าใช้จ่ายสาขาสังคมศาสตร์มากที่สุด ๑๓๕.๗ ล้านบาท และน้อย
ที่สุด คือ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๐.๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖ และเกือบร้อยละ ๐ ของการ
วิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนไม่ค้าก าไร ตามล าดับ 
 

           งบประมาณวิจัยด้านการเกษตรและอาหาร  จ าแนกตามหน่วยงาน ปี ๒๕๕๓ 
หน่วยงำน งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓,๔๘๔.๗ 
หน่วยสนับสนุนการวิจัย ๙๗๗.๗ 
สถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตร ๘๐๗.๗ 
รวม ๕,๒๗๐.๑ 
เฉลี่ยปีละ ๑,๓๑๗.๕๐ 

 
การด าเนินการวิจัยด้านอาหารของไทยที่ผ่านมายังไม่มีความเช่ือมโยงกับกรอบการพัฒนา

ประเทศซึ่งอยู่ในวงจ ากัด เนื่องจากยุทธศาสตร์การวิจัยด้านอาหารในระดับประเทศยังไม่มีหน่วยงานใดจัดท า
อย่างชัดเจน แต่ได้มีการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยโดยคณะกรรมการ
อาหารแห่งชาติ เมื่อปี ๒๕๕๔ แผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหารโดยกระทรวงอุตสาหกรรมปี ๒๕๕๒ นอกจากนี้ 
ยังมีการจัดท ายุทธศาสตร์รายสินค้าของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์กุ้งไทย ปี ๒๕๕๔ โดย
กรมประมง ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ โดยกรมการข้าว ยุทธศาสตร์โคนมแห่งชาติหรือแผนพัฒนา
โคนมปี ๒๕๔๘-๒๕๕๗ โดยกรมปศุสัตว์ ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม
น้ ามันและน้ ามันปาล์ม ป ี๒๕๕๑-๒๕๕๕ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ 
ยุทธศาสตร์ไก่เนื้อ ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์อาหาร ปี ๒๕๕๓ โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรยี์ไทย ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 
โดยกรมส่งเสริมการส่งออก ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังประเทศไทย ปี ๒๕๕๕-



๖ 

๒๕๕๙ โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งหากมีความชัดเจนดังกล่าวเกิดข้ึน
จะช่วยสร้างให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกื้อหนุนภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้
เกิดความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้ การลงทุนวิจัยทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนับมี
ความส าคัญยิ่งต่อความมั่นคงทางอาหาร คุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร เพราะนอกจากจะเสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันให้กับภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมอาหารแล้ว การมีต้นทุนที่ต่ า มีสินค้าที่มีคุณภาพ
ดี ย่อมจะสร้างความยั่งยืนในระบบการผลิตของประเทศอีกด้วย 

๑.๔  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนอำหำรและ
ควำมมั่นคงท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการวิจัย ๖ หน่วย (๕ ส. ๑ ว.) ประกอบด้วย ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) เล็งเห็นถึงการท างานสนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และได้มีข้อสรุปว่าแต่ละหน่วยงานจะ
บูรณาการการท างานร่วมกัน โดยในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การท า วิจัยด้าน
อาหารของประเทศมีความชัดเจนข้ึน น าส่งผลิตผลงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ลด
ความซ้ าซ้อนของงานวิจัย และให้งานวิจัยสามารถเพิ่มความเข้มแข็งใหก้ับอตุสาหกรรมอาหารทั้งระบบ รวมทั้ง
บริหารจัดการให้เงินงบประมาณจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นเพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัยมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มอบหมายให้  สวก. เป็นเจ้าภาพ
ด าเนินการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การวิจัยด้านอาหารและความมั่นคงอาหารระดับประเทศ เพื่อเป็นแผนระดบั
นโยบาย (Policy Planning) ด้านการวิจัย ส าหรับเป็นแนวทางพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดแผนการวิจัยระดับ
ปฏิบัติการที่เป็นระบบ มีเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยวิจัยต่างๆ เช่ือมโยงกันเป็นระบบสะดวกในการวางแผน ควบคุม และ
ติดตาม อันจะท าให้การจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของอุตสาหกรรมอาหารไทย พบว่า
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกในปัจจุบัน พบว่ามีทั้งปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาส อุปสรรคต่อ
อุตสาหกรรมอาหารของไทย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ส าหรับการจัดวางต าแหน่งปัจจุบัน การก าหนด
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การวิจัยด้านอุตสาหกรรมอาหารไทย  โดยมีผลการวิเคราะหป์รากฏตามตาราง ต่อไปนี ้

 

กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคอุตสำหกรรมอำหำรไทย 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
S๑. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมต่อการผลิต
เกษตรอาหารได้อย่างหลากหลาย และเกิดผลผลิต
ตลอดทั้งปี มีเพียงพอต่อการบริโภคภายในและส่งออก
สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจของประเทศ 
S๒. ภาคการผลิตระดับอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญม่ี
ความพร้อมในองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะการ
ผลิตระดับช้ันน าของโลก 

W๑. ฐานทรัพยากรการผลิตภาคเกษตรเริ่มขาด
แคลนและเสื่อมโทรมมากข้ึน รวมถึงแรงงานในภาค
เกษตร ซึ่งมีอายุมากข้ึนและคนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพนี้
น้อยลงไปเพราะไม่เป็นที่นิยม 
W๒. การผลิตและการส่งออกอาหารส่วนมากยังคง
เป็นสินค้าแปรรูปข้ันต้น 
 

 



๗ 

กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคอุตสำหกรรมอำหำรไทย (ต่อ) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
S๓. สินค้าอาหารของไทยมีอัตลักษณ์เฉพาะ และมี
ภาพลักษณ์ที่ดีในด้านคุณภาพและความปลอดภัย 
S๔. หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
และพัฒนาภาคการเกษตร ภาคการแปรรูป และการค้า
อย่างต่อเนื่อง 
S๕. การคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและอากาศครอบคลมุ
และรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

W๓. มีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจ านวน
มาก กฎระเบียบล้าสมัย ระบบบริหารจัดการ
ซับซ้อน ขาดเอกภาพ และขาดการบูรณาการ ท าให้
ปรับตัวไม่ทันต่อสถานการณ์โลกที่ เปลี่ยนแปลง
รวดเร็วข้ึน 
W๔. การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านเกษตรและอาหารทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ยังต่ ามาก 
และขาดการน างานวิจัยที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
W๕. มีช่องว่างในการเข้าถึงและกระจายปัจจัยการ
ผลิต และข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ตลอดห่วงโซ่
อาหาร 
W๕. ภาคการผลิตเกษตรอาหารมีประสิทธิภาพต่ า 
ตลอดจนใช้ระบบสารสนเทศในการด าเนินธุรกิจไม่
มากนัก 

โอกำส อุปสรรค 
O๑. ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย และมีความหลากหลายจากตลาดโลกเพิ่ม
ต่อเนื่อง 
O๒. เศรษฐกิจโลกปรับตัวเป็นแบบหลายศูนย์กลาง 
และเอเชีย รวม ถึงประเทศเศรษฐกิจ เกิด ให ม่ มี
ความส าคัญมากขึ้น 
O๓. เทคโนโลยีด้านอาหารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตอลดจนผู้บริโภคให้ความตระหนักต่อผลติภัณฑ์ท้องถ่ิน
ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของประเทศนั้นๆ มากข้ึน ท าให้มี
ช่องทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มและความหลากหลาย
ของสินค้าอีกมาก 
O๔. เกิดกระแส “การบริโภคสีเขียว” ที่ให้ความส าคัญ
และตระหนัก ถึงความยั่งยืนต่อมนุษย์ สัต ว์ และ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหาร 
O๕. การสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรงท าได้ง่ายข้ึนด้วย
เท ค โ น โ ล ยี อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต  เ ค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ท าให้ต้นทุนการตลาดต่ าลง 

T๑. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้ม
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น 
T๒. ภาวะวิกฤติใหม่ๆ เกิดข้ึนอย่างเฉียบพลันและมี
ผลกระทบทั่วโลก (การเงิน โรค ภัยธรรมชาติ) 
T๓. ประเทศก าลังพัฒนาต่างมีศักยภาพในการผลิต
สิ น ค้ าเกษ ตรแล ะอ าห ารม าก ข้ึน  เนื่ อ งจ าก
ทรัพยากรธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ และต้นทุนการ
ผลิตต่ า โดยเฉพาะค่าแรงงาน 
T๔ . ภาวะวิกฤติน้ ามัน ท าให้ เกิดการแย่งพื้นที่
เพาะปลูกพืชอาหารและพืชพลังงาน ส่งผลให้ราคา
สินค้าเกษตรไม่มีเสถียรภาพ 
T๕. รัฐบาลแต่ละประเทศรณรงค์ให้ผู้บริโภคเลือก
บริโภคอาหารที่ผลิตในท้องถ่ิน (Local Food) และ
เพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรฐาน และการน าเข้ามาก
ข้ึน 
T๖. วัฏจักรสินค้าอาหารในตลาดสั้นลง เพราะ
ผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนรสนิยมและต้องการสินค้า
แบบใหม่ๆ เร็วข้ึน 

 



๘ 

๑.๕  นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนอำหำรและ
ควำมมั่นคงท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ โดย วช. ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการบูรณาการด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการ
วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหลัก เพื่อการน าไปใช้ให้เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
ประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยด้านอาหารและความมั่นคง และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถือเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ
ทางด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วช. จึงได้น าเนื้อหาส าคัญของการพัฒนาด้านอาหารและความ
มั่นคงแห่งชาติ โดยไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นเพือ่ให้เกิดการสนับสนุนและแก้ปญัหาด้านอาหาร
และความมั่นคง ด้วยการวิจัยที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และมุ่งประสิทธิผล รวมทั้งน าส่งผลการวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส าหรับน ามาประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่างๆ ของ
ประเทศ อาทิ ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ฯลฯ ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอาหารและ
ความมั่นคง ได้ยึดเนื้อหาของแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญเพื่อความสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศที่เป็นปัจจุบัน คือ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๕–๒๕๕๗ 

นโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ข้างต้น จะถูกน ามาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อจัดท า
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอาหารและความมั่นคงในมิติต่างๆ ซึ่งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรร
ทุนวิจัยของ ๕ ส. ๑ ว. ท าให้เกิดการจัดสรรทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการท างานแบบบูรณาการของ
หน่วยงานให้ทุน และหน่วยงานวิจัยก็มีกรอบการท างานที่มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันในระดับชาติ ก่อให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น ตลอดจนเกิดเครือข่ายความร่วมมือระบบวิจัย และการพัฒนาการ
วิจัยด้านอาหารและความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของ
เกษตรกร ผู้บริโภค ภาคอุตสาหกรรมอาหาร และผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล 

 
๒. วิสัยทัศน์กำรวิจัย 
 ประเทศไทยมีการวิจัยและน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาวัตถุดิบอาหารและอาหารแปรรูปให้ผลผลิตมี
ปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณค่าทางโภชนาการ และปลอดภัย รวมทั้งผู้บริโภคเข้าถึงได้ใน
ราคาที่เป็นธรรม และเกิดความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน 
 
๓. พันธกิจกำรวิจัย 

๓.๑ วิจัยด้านอาหารเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศไทย 
๓.๒ พัฒนาและบรูณาการด้านการวิจัยอาหารทั้งในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน 
๓.๓ บริหารจัดการงานวิจัยอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การค้นหาโอกาสและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านอาหารของไทยในอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและเช่ือมโยงห่วงโซ่การผลิตกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านความมั่นคงด้านอาหาร  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  



๙ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านอาหารศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ 

 ๔.๑  แผนกำรวิจัยระยะเร่งด่วน 
การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี ๒๕๕๘ เป็นทั้งโอกาสและ

ผลกระทบต่อประเทศไทย โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากประเทศในอาเซียนสว่นใหญ่เป็นแหล่ง
ที่ผลิตอาหารได้มากเกินความต้องการบริโภคภายในประเทศ ท าให้ในแต่ละปีมีการส่งออกไปจ าหน่ายสร้าง
รายได้กลับเข้าประเทศเป็นจ านวนมาก โดยสินค้าเกษตรและอาหารเป็นแหล่งรายได้หลักของประชากรใน
ภูมิภาค ประกอบกับภูมิอากาศและภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกัน ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารของ
ประเทศต่างๆ จึงเกิดการแข่งขันกันไปโดยปริยาย ปัจจัยดังกล่าวเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การเปิดตลาดอาหาร
อาเซียนท าได้ไม่ง่ายนัก เพราะทุกประเทศมีการปกป้องภาคเกษตรและอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเชิง
ยุทธศาสตร์ของตน ในช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่ก่อนถึงปี ๒๕๕๘ ไทยจึงควรเร่งท าการศึกษาเชิงลึกและปรับตัว
เพื่อพร้อมรับการแข่งขันที่จะมาถึง 
 ๑) ยุทธศำสตร์กำรค้นหำโอกำสและเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนอำหำรของไทยใน
อำเซียน 
 กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๑ เพิ่มพูนความเข้าใจเชิงลึกด้านการค้ารายสาขา ประกอบด้วย 
แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑) การวิจัยเกี่ยวกับลักษณะตลาด การประเมินความต้องการด้านอาหาร พฤติกรรมการ
บริโภค ค่านิยมปัจจัยที่มีอิทธิพล ช่องทางกระจายสินค้า และกลยุทธ์การเข้าถึงผู้บริโภคในแต่ละประเทศ 
ค้นหาโอกาสและลู่ทางใหม่ๆ เพื่อนักธุรกิจใช้ประโยชน์ในการก าหนดแนวทางเข้าสู่ตลาด 

(๒) การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย มาตรการต่างๆ 
เช่น ภาษี การส่งเสริมการลงทุน เพื่อลดปัญหา อุปสรรค และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการค้าและการลงทุน
ระหว่างกัน 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๒ ขยายโอกาสและลดผลกระทบทางการค้า ประกอบด้วย แนวทาง
ด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑) การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางด าเนินธุรกิจเพื่อช่วง ชิงโอกาสจากผลเชิงบวกจากการ
ขยายตัวและการแข่งขันภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดการด้านโลจิสติกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ความร่วมมือของแต่ละภาคส่วนในห่วงโซ่การผลิตรายผลิตภัณฑ์ 

(๒) การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ระบบประกันคุณภาพ แนวทางสร้าง
ความเช่ือมโยงและร่วมมือกันด้านการค้า การกระจายสินค้าในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และสร้าง
ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยอาหารของไทย 

(๓) การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการลดผลกระทบเชิงลบจากการขยายตัวและการแข่งขัน 
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ลักษณะห่วงโซ่คุณค่า อันเนื่องจากรูปแบบ
การค้าที่เปลี่ยนแปลงฯ 
 ๒) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเชื่อมโยงห่วงโซ่กำรผลิตกับประเทศสมำชิกอำเซียน 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี  ๑  เพิ่ มพูนความรู้ความเข้าใจ เชิงลึกด้านการผลิตรายสาขา 
ประกอบด้วยแนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑) การวิจัยเกี่ยวกับการประเมินพื้นที่ ศักยภาพ ระบบโลจิสติกส์ โอกาสการลงทุน 
รูปแบบการด าเนินธุรกิจที่เหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปในแต่ละพื้นที่ของไทย 



๑๐ 

(๒) การวิจัยเกี่ยวกับการประเมินพื้นที่ ศักยภาพ ระบบโลจิสติกส์ โอกาสการลงทุน 
รูปแบบการด าเนินธุรกิจที่เหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปในแต่ละพื้นที่ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

(๓) จัดท าต้นแบบการด าเนินธุรกิจแยกรายประเภทผลิตภัณฑ์ที่พร้อมส าหรับการน ามา
ประยุกต์ใช้โดยนักธุรกิจไทย 

(๔) การวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และอุปสรรคจากข้อตกลงและความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคและอนุภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างการเติบโตด้านการผลิต แปรรูป และการค้าร่วมกัน 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๒ ปรับปรุงหว่งโซ่การผลิตเพื่อพรอ้มรบัการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย
แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑) การวิจัยเกี่ยวกับการทบทวนความพอเพียง แหล่งผลิตที่เหมาะสม การก าหนดพื้นที่
การผลิต รูปแบบการบริหารจัดการ กระบวนการผลิตและแปรรูป คุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย ความ
มั่นคงด้านอาหาร การควบคุมและระบุสายพันธ์ุท้องถ่ินเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามสายพันธ์ุ นโยบายการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมของพืชอาหารหลัก (Staple Crop) เช่น ข้าว ผักฯ ภายในประเทศโทย เพื่อการ
วางแผนด้านอุปสงค์ อุปทาน ปริมาณการส ารองสินค้า และการกระจายสินค้าในระดับประเทศและประชาคม
อาเซียน 

(๒) การวิจัยเกี่ยวกับการทบทวนความพอเพียง แหล่งผลิตที่เหมาะสม การก าหนดพื้นที่
การผลิต (zoning) รูปแบบการบริหารจดัการ กระบวนการผลิตและแปรรูป คุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย 
ความมั่นคงด้านอาหาร การควบคุมและระบุสายพันธ์ุท้องถ่ินเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามสายพันธ์ุ นโยบาย
การบริหารจัดการที่เหมาะสมของสัตว์บก/สัตว์น้ า ภายในประเทศไทย เพื่อการวางแผนด้านอุปสงค์อุปทาน 
และการกระจายสินค้าในระดับประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับการค้นหาพืชเศรษฐกิจ/สัตว์เศรษฐกิจที่ควรส่งเสริมและวาง
แผนการผลิตซึ่งเช่ือมโยงเป็นระบบตลอดห่วงโซ่ ทั้งในพื้นที่ประเทศไทยและสมาชิกอาเซียน เพื่อขยายโอกาส
ในการแข่งขันระดับสากล 

(๔) การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจดัการด้านแรงงานภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารให้มีทักษะและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของภาคการผลิตไทย  รวมทั้งการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานที่มีทักษะ เช่น นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของไทยและประเทศสมาชิก การวิเคราะห์ความ
ต้องการแรงงานที่มีทักษะในภูมิภาค 

(๕) การวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนด้านการกระจายสินค้าในระดับภูมิภาค การจัดตั้งจุด
รวมสินค้า จุดกระจายสินค้า เส้นทางคมนาคม รูปแบบการขนส่ง เพื่อบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสทิธิภาพ 

(๖) การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบและมาตรการทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาด้าน
ผลผลิตเกษตรอย่างมีประสทิธิภาพ และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตน้อยที่สุด เช่น กลไกตลาด การประกัน
ราคาสินค้า ระบบชดเชย ระบบรับจ าน า การห้ามน าเข้า/ส่งออก 

(๗) การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานและ
ความปลอดภัยระดับสากล การเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยการผลิต การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
แนวทางสร้างความเช่ือมโยงและร่วมมือด้านการผลิตวัตตุดิบอาหาร และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทย 
เพื่อให้พร้อมตอบสนองต่อความต้องการที่เติบโตของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาหารในประเทศสมาขิก 
 ๔.๒  แผนกำรวิจัยระยะยำว 
  ในระยะ ๕ ปี การก าหนดกรอบแนวทางการวิจัยทีจ่ะสามารถยกระดับการบริหารจัดการห่วง
โซ่อาหารของไทยตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า จะท าให้ไทยมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้าง



๑๑ 

ความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ การกระจายอาหารอย่างเพียงพอและทั่วถึง ประชาชนมีภาวะสุขภาพและ
โภชนาการที่ดีขณะเดียวกันก็รักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการผลิตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การวิจัย ดังนี้ 
 ๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคงอำหำร 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๑ สร้างความพอเพียงของปริมาณอาหารในคุณภาพที่เหมาะสม 
ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑) การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพในการท าเกษตรกรรมพื้นที่ขนาดเล็ก (Small 
Farming) ด้วยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพิ่มเพดานขีดจ ากัดการผลิตทั้งในระดับเกษตรกรรมและการ
แปรรูป 

(๒) การวิจัยเกี่ยวกับการปิดช่องว่างของภาคการผลิตในปัจจุบัน เช่น นโยบายบริหาร
จัดการทรัพยากรดิน น้ า และปัจจัยการผลิต การท าให้เกษตรกรเข้าถึงเมล็ดพันธ์ุที่ดี ปุ๋ย น้ า การควบคุมแมลง
และโรคติดต่อเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming)  

(๓) การวิจัยเกี่ยวกับการบรหิารจัดการน้ าเพื่อให้เพียงพอแก่การเกษตร การวิจัยเกี่ยวกับ
ระดับความมั่นคงด้านอาหารแต่ละกลุ่มของไทย การส ารองอาหาร การควบคุมการน าเข้าและส่งออก 

 กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๒ พัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ
รักษาเสถียรภาพการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับระบบการเตือนภัยล่วงหน้า กลไกในการติดตามและเฝ้าระวัง ระบบ
ส ารอง อาหาร การประเมินความมั่นคงอาหาร การบริหารพื้นที่ผลิตพืชอาหารสัตว์ พืชอาหาร และพืชพลังงาน 
อย่างเหมาะสม จ าแนกสาเหตุที่ส าคัญของความไม่มั่นคงด้านอาหาร พร้อมเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
และรับมือ 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับมาตรการรักษาพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อ
ปกป้องการรุกล้ าจากเมืองและอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๓ ใช้การเกษตรสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ประกอบด้วย  แนวทาง
ด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
ให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการผลิต รวมทั้งการเช่ือมโยง
ด้านเกษตรกับเรื่องอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลัก
ปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง 

(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า การจัดรูปที่ดิน (Land Consolidation) ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร 

(๔)  การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตพืชประจ าถ่ินที่มีศักยภาพเป็นสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical Indication) 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๔ พัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
แนวทาง 
ด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 



๑๒ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบการเกษตรที่เหมาะสมกับการ
น ามาใช้ในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิตบนพื้นฐานของการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการด้านการผลติและการตลาดสินค้าระดับชุมชนที่เหมาะสม 
(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด

สร้างสรรค์ เพื่อยกระดับสู่การผลิตและการให้บริการบนฐานความรู้ 
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๕ ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่ ประกอบด้วย 

แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่การผลิต ด้วยการผลิตเชิงพาณิชย์ที่มีต้นทุน

แข่งขันได้เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในพื้นที่อย่างเพียงพอ สม่ าเสมอ และมีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกและดูแลหลังเก็บเกี่ยวเพื่อ
ปรับปรุงพันธ์ุผลไม้ต้นเตี้ย ต้านทานโรคและแมลง มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดระดับพรีเมี่ยม 
รวมทั้งสภาวะการบรรจุ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ยืดอายุการสุก 

(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องจักร เพื่อเพิ่มผลิต
ภาพทั้งในระดับฟาร์มและโรงงานแปรรูป รวมทั้งเครื่องจักร หุ่นยนต์ เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้แรงงานคน 

(๔)  การวิจัยเกี่ยวกับการท าการเทยีบสมรรถนะ (Benchmarking) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของอุตสาหกรรม โดยเน้น
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์และระบบอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านกา ร
จัดการโลจิสติกส ์การปรับปรุงประสทิธิภาพโลจิสติกส ์วางแผนผลติ การจัดการสต็อกและคลังสินค้า การขนสง่ 
เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์องค์รวมของห่วงโซ่คุณค่า 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับสายโซ่ความเย็น (Cool Chain) เพื่อรักษาคุณภาพผลผลิต วัตถุดิบ 
และสินค้าส าเร็จรูปที่ต้องควบคุมความเย็น 

(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรม/ซอฟต์แวร์สนับสนุนการท างานและวางแผนตลอดห่วงโซ่
การผลิต 

(๔)  การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานและกฎระเบียบด้านเทคนิค รวมถึง
กฎระเบียบขั้นตอนด้านการตรวจสอบรับรอง ด้านศุลกากร และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 

(๕)  การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าอาหารผ่านแดน 
การขนส่งหลายรูปแบบ เพื่อลดปัญหาอุปสรรคของการค้าอาหารในภูมิภาค 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๗ เช่ือมโยงการลงทุนในระดับภูมิภาคและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ด้านตลาด ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและสร้างตลาดภายในประเทศเพื่อผู้ผลิตระดับวิสาหกิจ
ชุมชน 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและขยายตลาดต่างประเทศ การสร้างความเข้มแข็งให้
วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อขยายการลงทุนสู่ระดับภูมิภาคและโลก 



๑๓ 

(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรม วิสาหกิจชุมชน
สหกรณ์ และ SMEs เช่ือมประสานเข้าสู่ระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๘ ส่งเสริมการผลิตแบบยั่งยืน ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย 
ดังนี ้

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมรับมือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้า 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) การ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) ร่องรอยการใช้น้ า (Water Footprint) เทคโนโลยีสะอาด ทั้งใน
ระดับฟาร์มและโรงงานแปรรูป 

(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสียและวัสดุเหลือใช้ (By-
Product Utilization Management) ทั้งในระดับฟาร์มและโรงงานแปรรูป 

(๔) การวิจัยเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในการผลิตระดับฟาร์มและโรงงาน
แปรรูป (Zero Waste) การจัดการสารเคมีปนเปื้อนจากฟาร์มโรงงานสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๙ ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 
ประกอบด้วยแนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการน้ าระดับฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ 
(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการจ าแนกผลกระทบที่เป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อ

ความมั่นคงด้านอาหาร ในภาคการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงของไทย พร้อมแนวทางรับมือ 
(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพันธ์ุพืชทนน้ าท่วม ทนโรคอุบัติใหม่ ทนแมลง ทนต่อ

สภาพอากาศรุนแรง และเทคโนโลยีและการจัดการส าหรับการผลิต ดูแล และเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 
(๔)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพันธ์ุสัตว์บก/สัตว์น้ า ทนโรคอุบัติใหม่ ทนต่อสภาพ

อากาศรุนแรง และเทคโนโลยีและการจัดการส าหรับการเพาะเลี้ยงดูแลที่เหมาะสม 
 ๒) ยุทธศำสตร์ด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๑ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยการใช้สมุนไพรและวิธีการทางธรรมชาติอื่นๆ ที่ปลอดภัยในการควบคุมโรค
และแมลงในพืชสัตว์และประมง 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรข้ันต้น (Primary Product) ให้มี
คุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานและคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มข้ึน 

(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับการใช้สารเคมีและวัตถุเจือปนอาหารอย่างถูกต้องปลอดภัยใน
กระบวนการแปรรูปอาหารระดับชุมชนและอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่การผลิตอาหารจากธรรมชาติและอาหาร
อินทรีย์ฯ 

(๔)  การวิจัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้บริโภคและเตรียมความพร้อมรับมือมาตรการด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศคู่ค้า 

(๕)  การวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มของกฎระเบียบและมาตรการด้านความปลอดภัยอาหาร
ของประเทศคู่ค้าที่จะเป็นอุปสรรคต่อการผลิตและการค้าอาหารของไทย แนวโน้มและความต้องการของตลาด
ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด 



๑๔ 

(๖)  การวิจัยเกี่ยวกับการปรับกระบวนการแปรรูปและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก เช่น กระบวนการก าจัดหรือควบคุมเช้ือจุลินทรีย์ 
สารพิษจากเช้ือรา ในกระบวนการแปรรูปฯ 

(๗)  การวิจัยเกี่ยวกับระบบตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ า ส าหรับ
ระดับฟาร์มและผู้แปรรูปขนาดเล็ก 

(๘)  การวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของหน่วยงานต่างๆ และกลไกสนับสนุนเพื่อให้เกิดการน า
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับไปใช้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพทุกระดับ 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๒ เสริมสร้างระบบและกระบวนการควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการทดสอบสารเคมีและวัตถุเจือปนอาหารตกค้างใน
อาหาร ที่รวดเร็วต้นทุนต่ า และมีประสิทธิภาพสูง 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการผลิต ระบบประกัน
คุณภาพ และระบบเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยอาหารระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับชุมชน และ
ความปลอดภัยของสถานจัดจ าหน่ายอาหารในทุกระดับ 

(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านอาหาร เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ส าหรับเป็นเครื่องมือในการต่อรอง และลดข้อโต้แย้งในการค้า 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๓ ยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร และสร้างมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย 
แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับการยืดอายุเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
อุตสาหกรรมแปรรูปการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่รกัษาคุณค่าสารอาหาร สะดวกในการบริโภค สอดคล้องกับวิถีการ
ด าเนินชีวิตปัจจุบัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละระดับการผลิตเพื่อ
ถนอมคุณค่าทางโภชนาการ และรักษาคุณสมบัติของสาระส าคัญ (Functional Ingredient) ในสูตรอาหาร 

(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับสาระส าคัญ (Active Ingredient) ในสมุนไพร ผักผลไม้ไทย สารที่มี
ฤทธ์ิทางชีวภาพ (Bio-Active Compounds) และอื่นๆ ในด้านคุณประโยชน์ และกลไกการออกฤทธ์ิต่อ
ร่างกาย 

(๔)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารสมุนไพรไทยและเครื่องดื่มสมุนไพรไทยที่มีคุณค่า
ต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุ นักกีฬา นักเรียน นักศึกษา ผู้มีน้ าหนักตัวมากเกินเกณฑ์ ผู้มีความจ าเสื่อมและ
ผู้ป่วยด้วยโรคอื่นๆ 

(๕)  การวิจัยเพื่อเตรียมสารมาตรฐาน (Reference Standards) ส าหรับสมุนไพรไทย 
และการจัดระบบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 

 กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๔ สร้างความตระหนักและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอาหารทั้ง
ภาคการผลิตและบริโภค ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับกลไกการปรับพฤติกรรม/ทัศนคติ กระบวนสร้างแรงผลักดันเพื่อให้
เกษตรกรและผู้ประกอบการอาหารทุกระดับมีวัฒนธรรมการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสาร และสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณะด้านความ
ปลอดภัยอาหารและการสร้างเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับชุมชน 

 



๑๕ 

 ๓) ยุทธศำสตร์ด้ำนอำหำรศึกษำ 
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๑ จัดระบบองค์ความรู้เพื่อง่ายต่อการถ่ายทอดสู่ผู้บริโภคทุกระดับ 

ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับกลไกการเรียนรู้ การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของ

ประชาชน และการประยุกต์ใช้ด้านอาหารศึกษาในระดับชุมชน และครัวเรือนทั้งในเขตเมืองและนอกเมือง 
(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับประเภทของความรู้ที่จ าเป็นต้องสื่อสาร การควบคุมการสื่อสาร

ความรู้ด้านอาหารเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
(๓)  การวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนใช้ประโยชน์และบริโภคพืชผัก ผลไม้ สัตว์ ที่มีในชุมชน

มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอาหารท้องถ่ินไม่ให้สูญหายจากชุมชน 
กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๒ พัฒนาองค์ความรู้ที่ เจาะจงของไทย ประกอบด้วย  แนวทาง

ด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมกับวัย อาหารส าหรับผู้ป่วย 
(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับกลไกการท างานของร่างกายต่อการได้รับสารอาหารและแร่ธาตุ

อาหารแต่ละชนิดในแต่ละเพศและวัย 
(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับพืชและสัตว์พื้นเมืองท้องถ่ิน เพื่อการใช้ประโยชน์ และรักษาอัต

ลักษณ์วัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ 
(๔)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องช้ีวัดพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม 
(๕)  การวิจัยเกี่ยวกับการเตรยีมพรอ้มความรูเ้รือ่งอาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจาก

สถานการณ์ของโลกในด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด 
 ๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๑ ปรับปรุงและเสริมความเข้มแข็งองค์กรสนับสนุนในห่วงโซ่ 
ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับกลไกเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรมของภาครัฐ 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแก่ธุรกิจ 

(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างกลไกการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในมิติ
ต่างๆ ที่ส าคัญแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(๔)  การวิจัยเกี่ยวกับการท างานข้ามสาขาเพื่อใช้ประโยชน์จากนโยบายที่เกี่ยวข้องแบบ
บูรณาการ เช่น การท่องเที่ยวกับอาหาร 

กลยุทธ์กำรวิจัย ท่ี ๒ เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการปฏิบัติ 
ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับการติดตามประเมินปัญหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้านอาหารของไทย เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับความพร้อมของภาคธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนเพื่อรับมือการ
แข่งขันภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ และการเพิ่มอ านาจต่อรองให้กับประเทศ ปรับปรุงกระบวนการออก
กฎระเบียบและมาตรการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศให้มีความคล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น 
กฎระเบียบด้านการน าเข้าสินค้าบางชนิด และมาตรการด้านสุขอนามัย ระบบการจดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ธนาคารพันธ์ุพืชและพันธุสัตว์ เป็นต้น 



๑๖ 

กลยุทธ์กำรวิจัยท่ี ๓ จัดท าระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการระดับชุมชนถึงระดับมหภาค 
ประกอบด้วย แนวทางด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือและกลไกส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน 
เช่ือมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน องค์กร สมาคม บริษัท และวิสาหกิจชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ทัน
สถานการณ์ และถูกต้องตรงกัน 

(๒)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเตือนภัยด้านอาหารในมิติต่างๆ ที่มีอยู่ของ
หน่วยงานต่างๆ (รวมหน่วยงานความปลอดภัยอาหาร) ในลักษณะ National Single Window เพื่อให้เกิดการ
เตือนภัยที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่การผลิต การตลาด การบริโภคระดับชุมชน จังหวัดภูมิภาค และ
ประเทศ 

(๓)  การวิจัยเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายการผลิตพืชอาหารสัตว์ พืชอาหาร และพืช
พลังงานเพื่อให้เกิดความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

(๔)  การวิจัยเกี่ยวกับความต้องการด้านแรงงาน การเตรียมความพร้อมบุคลากร 
หลักสูตรการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจแต่ละระดับตั้งแต่ดันน้ า 

(๕)  การวิจัยข้อเสนอแนะหรือแนวทางที่ท าให้เกิดการสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อการ
เผยแพร่และถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

กลุ่มสินค้ำเป้ำหมำย 
๑) กลุ่มอาหารที่คนไทยบริโภคเป็นประจ าเพื่อความมั่นคงอาหารภายในประเทศ : ข้าว 

ปลาน้ าจืด (ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน) ไก่พื้นเมือง ไข่ไก่ ผักกินใบ (เช่น กะเพรา โหระพา คะน้า ผักบุ้ง) ผักอื่นๆ 
(เช่น พริก กะหล่ าปลี ถ่ัวฝักยาว) พืชและสัตว์พื้นเมืองในท้องถ่ิน (Local Indigenous Food) ปาล์มน้ ามัน 

๒) กลุ่มอาหารที่มีศักยภาพในการส่งออกเดิม : ผลไม้ (เช่น สับปะรด ล าไย ทุเรียน ลิ้นจี่ 
มังคุด มะม่วง ส้มโอ) ผัก (เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝึกอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว พริก) กุ้ง  และ
ผลิตภัณฑ์มัน 

๓) กลุ่มอาหารที่การค้ามีแนวโน้มขยายตัวดีน่าจะเป็นสินค้าที่มีโอกาสในอนาคต : ผลไม้ 
(เช่น กล้วยไข่ กล้วยหอม มะพร้าว มะละกอ ขนุน ลองกอง ฝรั่ง มะขาม ส้ม) ผัก (เช่น ขิง หอมหัวเล็ก มะเขือ
ม่วง เห็ด) เครื่องเทศและสมุนไพรส าหรับท าพริกแกง/เครื่องปรุงอาหาร (เ ช่น ข่า ตะไคร้ มะนาว ผักชี ใบ
มะกรูด) ปลาทับทิม หอยแมลงภู่ หอยลาย สุกร โคเนื้อ แพะ 

๔) กลุ่มอาหารพิเศษส าหรับตลาดเฉพาะหรอืตลาดพรีเมี่ยม เช่น อาหารและเครื่องดื่มจาก
สมุนไพรอาหารเพี่อสุขภาพ อาหารฟังก์ช่ัน อาหารอินทรีย์ พืชประจ าท้องถ่ินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นต้น 
 
๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

๕.๑ ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศศูนย์กลางการผลิตและกระจายอาหารของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Food Production and Processing Hub) 

๕.๒ ประเทศไทยมีปริมาณอาหารทีม่ีคุณภาพเหมาะสมอย่างเพียงพอ มีความมั่นคงด้านอาหารอย่าง
ยั่งยืน และบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๓ ชุมชนเกษตรกรมีการผลิตอาหารที่เข้มแข็ง มีระบบเศรษฐกิจและการจัดการอาหารที่เป็นธรรม 
และสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศและท้องถ่ิน 

๕.๔ อาหาร วัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตมีการกระจายอย่างมีประสิทธิภาพในต้นทุนที่แข่งขันได้ 
๕.๕ สามารถแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันใหก้ับภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้สามารถอยู่รอดและแข่งขัน



๑๗ 

ได้ในเวทีการค้าโลก ดูแลคุณภาพและความปลอดภัยอาหารในห่วงโซ่อาหาร คุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ 
สร้างความเช่ือมั่นให้กับอาหารส่งออก เพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสด้านการตลาดให้กับอาหารไทย 

๕.๖ ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีในรายบุคคล เหมาะสมกับช่วงอายุ มีสุขอนามัยและการดูแลสขุภาพที่ดี มี
การสื่อสารความรู้ เพื่อให้ทุกคนสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดโรคจากการบริโภคอาหาร 

๕.๗ มีกลไกและระบบการจัดการด้านอาหารที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถตอบสนองได้ทัน
ต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 

 
๖. ผลผลิต ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 

๖.๑  ผลผลิต รายงานผลการวิจัยด้านอาหารและความมั่นคง 
๖.๒  ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์จาก

ผลการวิจัยและองค์ความรู้ด้านอาหารและความมั่นคง 
๖.๓ ตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใช้

ประโยชน์จากผลการวิจัยและองค์ความรู้ด้านอาหารและความมั่นคง 
๖.๔ เป้ำหมำย กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ประโยชน์จาก

ผลการวิจัยและองค์ความรู้ด้านอาหารและความมั่นคง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย 
  
๗. หน่วยงำนหลักและเครือข่ำยที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 

๗.๑ ตลาดภายในประเทศ : ตั้งแต่ระดับชุมชน อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ 
๗.๒  ตลาดภายในกลุ่มสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๗.๓  ตลาดส่งออกเดิม : สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน 
๗.๔  ตลาดส่งออกใหม่ที่มีแนวโน้มดี : เกาหลีใต้ อินเดีย ตะวันออกกลาง รัสเซีย และกลุ่ม CIS ทวีป

แอฟริกาใต้ 
 

๘. แผนงำนวิจัยหลกัและกรอบเวลำ 
แผนงำนวิจัยหลักคือแผนกำรวิจัยระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย 

 ๘.๑ ยุทธศาสตร์การค้นหาโอกาสและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอาเซียน 
 ๘.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเช่ือมโยงห่วงโซ่การผลิตกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

กรอบเวลาอยู่ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙  
 
๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
 ๙.๑  การเข้าถึงข้อมูลทีเ่ป็นข้อเทจ็จริงและความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรไทย 
 ๙.๒  ภาวะโลกร้อนท าให้เกิดการแปรปรวนด้านผลผลิตและสภาพแวดล้อม 
 ๙.๓  ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดข้ึนภายในประเทศและต่างประเทศ 
 ๙.๔  ความร่วมมือระหว่างภูมิภาค และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
 ๙.๕  นโยบายภาครัฐให้การสนบัสนุนภาคเกษตรกร  
 ๙.๖  งบประมาณที่เพิม่มากข้ึนในการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วน  
 
 
 



๑๘ 

๑๐. แนวทำงกำรขบัเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธกำรวิจัย 
 ๑๐.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอาหารและ
ความมั่นคง แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เครือข่ายต่างๆ และในองค์กร เพื่อน ายุทธศาสตร์การวิจัยสู่
การปฏิบัติ 

 ๑๐.๒ ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อ
ร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอาหารและความมั่นคง สู่การปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าประสงค์การวิจัย 
  ๑๐.๓ ร่วมมือกับเครือข่ายที่เข้มแข็งและหลากหลายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยสู่การ
ปฏิบัติในระดับชาติและภูมิภาค 

 ๑๐.๔ สนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติในองค์กรและหน่วยงานอื่นในการน ายุทธศาสตร์การวิจัยสู่การ
ปฏิบัติระดับชาติและภูมิภาคในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและเกิดผล 

 ๑๐.๕ พัฒนาศูนย์ความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ฯ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยราย
ประเด็นด้านอาหารและความมั่นคงของชาติและภูมิภาค 
 
๑๑. แนวทำงในกำรตดิตำมและประเมินผล 
 การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านอาหารและความมั่นคง บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้การบริหาร
จัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ การประเมินก่อนด าเนินการวิจัย (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอ
การวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด าเนินการวิจยั (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่ 
 ๑๑.๓ การประเมินผลหลังด าเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงาน
ด าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย  
 



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 

 
ยุทธศาสตร์การวิจยัรายประเด็นด้านการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์

การวิจัยไว้ว่า “การวิจัยและพัฒนาทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ”  
ซึ่งมีพันธกิจการวิจัย ประกอบด้วย ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ทุกรูปแบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ช้ทั้งภาครฐัและภาคเอกชนอย่างแท้จรงิและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ๓) ส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรทางด้านการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้าน
การวิจัยของนักวิจัยไทยและต่างประเทศ ๔) สนับสนุนใหม้ีการพัฒนายกระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
ไปสู่การเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๕) 
ศึกษารวบรวมปัญหาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งศึกษาความ
เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา และ  ๖) จัดท ากรอบงบประมาณ ๕ ปี ของ
งานวิจัยและพัฒนาทั้งหมดที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การวิจัย ดังกล่าว 

ยุทธศาสตร์การวิจัย ประกอบด้วย ๑) การวิจัยและพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
ส าหรับหน่วยงานด้านความมั่นคง และภาคบริการประชาชน ๒) การวิจัยและพัฒนาการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับหน่วยงานด้านการเงิน การธนาคาร และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ๓) การวิจัยและ
พัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส าหรับหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ๔) การวิจัยและ
พัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส าหรับหน่วยงานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม และ ๕) การ
วิจัยและพัฒนาการรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมโดยรวม 

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การวิจัย ประกอบด้วย ๑) มีแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติที่มีทิศทางที่ชัดเจน และครอบคลุมทุกประเด็นที่มีความส าคัญและ
มีความเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศไทย ๒) มีการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การพัฒนายกระดับองค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบันให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ๓) เกิดการบูรณาการในการท าวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่อย่างจริงจังในการแก้ปัญหาทางด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทีม่ีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต และ ๔) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
สามารถน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้ไปใช้งานทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เกิ ด
ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งลดการน าเข้าเทคโนโลยีทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีราคาแพง
จากต่างประเทศในระยะยาว 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย ประกอบด้วย ๑) มีมาตรการที่จะพัฒนาองค์ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในด้านต่างๆ ๒) ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ต่อเนื่องในปัจจัยในแต่ละด้าน และ ๓) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการวิจยั พัฒนา สาธิต ส่งเสริม รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายใต้กรอบการด าเนินงานของแผน 

 



๒ 

  

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 
๑. หลักกำรและเหตผุล 

๑.๑ ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 จากผลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยมีผู้ ใช้

อินเทอร์เน็ตที่มีอายุ ๖ ปีข้ึนไป จ านวน ๑๔.๘ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗ ของประชากรในประเทศ๑  
และจากจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีจ านวนมากจะมีกลุ่มบุคคลที่เรียกว่า 
“อาชญากรไซเบอร์” ที่แฝงตัวเข้ามาใช้เพื่อเจาะข้อมูล เปลี่ยนแปลงข้อมูล ท าลายข้อมูล หรือใช้พื้นที่บนโลกไซ
เบอร์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อย่างผดิกฎหมาย บริษัทไซแมนเทคเปิดเผยผลส ารวจเกี่ยวกับความเสียหายจาก
อาชญากรรมออนไลน์ที่เกิดข้ึนทั่วโลกในปี ๒๕๕๓ ว่ามีมูลค่าเฉลี่ย ๓.๘๘ แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็น
ความสูญเสียทางการเงิน ๑.๑๔ แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐ และค่าเสียเวลาของผู้เสียหาย ๒.๗๔ แสนล้านดอล
ล่าร์สหรัฐ๒ และเปิดเผยว่าในปี ๒๕๕๔ อาชญากรทางไซเบอร์ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของจ านวนการโจมตี
ทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงข้ึนถึงร้อยละ ๘๑๓ โดยองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า ๒,๕๐๐ คน จะถูกโจมตี
มากที่สุด มีการตรวจพบการโจมตีและการป้องกันเฉลี่ย ๓๖.๗ ครั้งต่อวัน๔  ทั้งนี้ธุรกิจอาชญากรรมบนโลกไซ
เบอร์ทั่วโลกคิดเป็นมูลค่าประมาณ ๑ ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ ๓๐ ล้านล้านบาท และภูมิภาค
เอเชีย คือ ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมดังกล่าว๕ 

๑.๒ วิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นด้ำนกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

สถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับประเด็น
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลตระหนักและให้ความส าคัญ
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไซเบอร์อย่างจริงจัง เนื่องจากความแพร่หลายของการให้และใช้บริการ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม 
ฯลฯ ที่ครอบคลุมเกือบทุกพื้นทีท่ั้งภายในประเทศและทั่วโลก ซึ่งการเช่ือมโยงถึงกันดังกล่าว หากพิจารณาจาก
มุมมองของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ก็อาจถือเป็นปัจจัยเชิงลบที่คุกคามและ
ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อประชาชน เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ หากภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดความพร้อมและไม่มีมาตรการป้องกันแก้ไขที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
แล้ว ความเสียหายที่เกิดข้ึนต่อทุกภาคส่วนของสังคมนั้นก็จะมีมูลค่ามหาศาลและยากที่จะประเมินได้ 

อย่างไรก็ดี ด้านทิศทางของการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ผ่านมายังไม่ตอบสนองต่อความส าคัญดังกล่าว ดังนั้น การก าหนดยุทธศาสตร์

                                                             
๑ สรุปผลที่ส าคัญจากการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ICT Household 
2011) , ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒ Cybercrime Report 2 0 1 1 , http://now-static.norton.com/now/en/pu/images/Promotions/2 0 1 2 /cybercrime/ 
assets/downloads /en-us/NCR-DataSheet.pdf 
๓ ข่าว “เผยรายงานภัยคุกคามบนอินเทอร์เน็ตการโจมตีเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๑”, GLOBAL BUSINESS ประจ าวันที่ ๕-๑๙ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔  Symantec Intelligence Report: November 2011 , http://www.symantec.com/connect/sites/default/files/ 
SYMCINT _2011_11_ November_ FINAL-en.pdf 
๕ คอลัมน์ “ความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ต”, นิตยสาร Asia Pacific Defense FORUM, ชุดที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ 



๓ 

  

การวิจัยรายประเด็นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จะต้องมีความครอบคลุม ชัดเจน และมองเป็น
ภาพรวมเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

๑.๓ ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัย และประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 จากผลการศึกษาปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์รูปแบบต่างๆ ได้แผ่ขยายไปทั่วโลกพบว่าเกิดผล
กระทบต่อบุคคล องค์กร และประเทศ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติ ยกตัวอย่างเช่น 
ประเทศสหรัฐอเมริกาพบปัญหาการค้าภาพลามกอนาจารบนอินเทอร์เน็ต และปัญหาการล่อลวงเด็กและ
เยาวชนผ่านการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงปัญหาการโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิต เช่น บัตรวีซ่าแล ะ
มาสเตอร์การ์ดของลกูค้าในประเทศสหรัฐอเมรกิากว่า ๑๐ ล้านราย๖ ในทวีปเอเชีย มีการพบปัญหาการกอ่กวน
ระบบเครือข่ายตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง จนท าให้เกิดผลกระทบอย่างมหาศาลต่อระบบการเงิน บุคคล และ
บริษัทหลายร้อยราย เนื่องจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงหยุดชะงัก๗  ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่น
เกิดกรณีแฮ็กเกอร์โจมตีเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง ศาลฎีกา และศาลทรัพย์สินทางปัญญา  โดยมี
จุดประสงค์เพื่อต่อต้านการออกกฎหมายป้องกันการดาวน์โหลดสินค้าลิขสิทธ์ิ ส่งผลให้เว็บไซต์ดังกล่าวต้องปิด
ตัวลงช่ัวคราว๘ 

 ส าหรับสถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ในประเทศไทย ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบคอมพิ วเตอร์ประเทศไทย  (Thailand Computer Emergency Response Team : 
ThaiCERT) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ได้รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสถิติภัยคุกคามที่ได้รับแจ้ง โดยแบ่งเป็นภัยคุกคาม ๘ ประเภท๙ ดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๖ ข่าว “ฉกข้อมูลลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดกว่า ๑๐ ล้านราย”, http://www.dailynews.co.th ประจ าวันที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๕๕ 
๗ ข่าว “โคเรโร เน็ตเวิร์ค ซีเคียวริตี้รายงานเก่ียวกับ ๕ อันดับแรก ที่ถูกจู่โจมระบบเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์มากที่สุด ในปี 
๒๕๕๔ มีการโจมตีระบบเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์รูปแบบใหม่ๆ ที่เก่งกาจมากขึ้นในชั้นบนสุดของกระบวนการรับส่งข้อมูล”, 
http://www.thairath.co.th ประจ าวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕. 
๘ ข่าว“จับแก๊งค้าข้อมูลเครดิตข้ามชาติเอฟบีไอโวป้องกันความเสียหายได้กว่า ๖ พันล้าน”, หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับ
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕.   
๙ อ้างอิงตาม http://www.ecsirt.net/cec/service/documents/wp4-clearinghouse-policy-v12.html#HEAD6 



๔ 

  

แผนภำพท่ี ๑ สถิติภัยคุกคำมท่ี ThaiCERT ได้รับแจ้งในช่วงสิงหำคม ๒๕๕๔-กรกฎำคม ๒๕๕๕  
(จ ำแนกตำมประเภท)๑๐ 

 
 

 
 

 
แผนภำพท่ี ๒ สถิติภัยคุกคำมท่ี ThaiCERT ได้รับแจ้งในช่วงสิงหำคม ๒๕๕๔-กรกฎำคม ๒๕๕๕ 

(จ ำนวนครั้ง)๑๑ 
 

 
 

                                                             
๑๐ อ้างอิงตาม http://www.thaicert.or.th/statistics.html 
๑๑ อ้างอิงตาม http://www.thaicert.or.th/statistics.html 



๕ 

  

แผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยประสบปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์หลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งสถิติภัยคุกคามที่ ThaiCERT รับแจ้งแยกตามประเภทภัยคุกคาม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔-
กรกฎาคม ๒๕๕๕ พบว่า การฉ้อฉลหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ (Fraud) ยังเป็นภัยคุกคามที่ได้รับแจ้งมากที่สุด 
ตามมาด้วยการพยายามบุกรุกเข้าระบบ (Intrusion Attempts) ความพยายามรวบรวมข้อมูลของระบบ 
(Information Gathering) โปรแกรมไม่พึ งประสงค์ (Malicious Code) และเนื้อหาที่ เป็นภัยคุกคาม 
(Abusive Content) ตามล าดับ ซึ่งประเภทของภัยคุกคามดังกล่าวเป็นสิ่งที่สมควรน าไปก าหนดประเด็นการ
วิจัยเพื่อให้ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติส าหรับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีองค์ประกอบส าคัญที่จะน าไปสู่การวางแนวทางและจัดท าแผนแม่บท
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างเสถียรภาพในการติดต่อสื่อสารและการ
ท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกบัด้านไซเบอร์ทั้งในระดับบุคคลและองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันจะน าไปสู่การ
รักษาผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัยของสังคม และความมั่นคงของประเทศไทยทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตอย่างยั่งยืน 

๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
  ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง คือ ผู้ใช้บริการ 
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่จ าเป็นต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งยังมีจุดอ่อนที่ยังไม่มีมาตรการที่จะ
พัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์   

๑.๕ นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบูรณาการด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหลัก เพื่อ
การน าไปใช้ให้เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมในการวิจัยด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ถือเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่ส าคัญทางด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วช. จึงได้น าเนื้อหาส าคัญของพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อใช้สนับสนุนและแก้ปัญหาการ
เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผลการวิจัยเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่างๆ 
ของประเทศ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ฯลฯ ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วช. ได้ยึดเนื้อหาของแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่
ส าคัญเพื่อความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่เป็นปัจจุบัน คือ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country 
Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) นโยบายรัฐบาล 
(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๕-
๒๕๕๗ 
 
 
 



๖ 

  

๒. วิสัยทัศนก์ำรวิจัย 

การวิจัยและพัฒนาทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพือ่เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ 
 

๓. พันธกิจกำรวิจัย 
๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถของประเทศในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
รวมถึงด้านสงครามไซเบอร์ (Cyber Warfare) ทั้งในเชิงรุกและเชิงรบั และการกู้คืนข้อมูล ระบบ/เครือข่ายเมือ่
เกิดภัยพิบัติต่างๆ 

๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างแท้จริง และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

๓.๓  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพเพื่อสร้างบุคลากรประกอบอาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์และเป็นคลังสมองที่ส าคัญของ
ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยของไทยและต่างประเทศ 

๓.๔  สนับสนุนให้มีการพัฒนายกระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบันไปสู่การเป็นศูนย์แห่ง
ความเป็นเลิศด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

๓.๕  ศึกษารวบรวมปัญหาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในปัจจุบันและอนาคตจาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ันในรูปแบบ
ของการวิจัยและพัฒนา 

๓.๖  จัดท ากรอบงบประมาณ ๕ ปี ของงานวิจัยและพฒันาทั้งหมดที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ 
ดังกล่าว 

 
๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  ประกอบด้วย ๕ 
ยุทธศาสตร์ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน (Cluster) ซึ่งเผชิญ
ปัญหาและภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทีแ่ตกต่างกัน อีกทั้งเป็นการจัดกลุ่มยุทธศาสตร์ตาม
แนวทางที่ สอดคล้ อ งกั บแผนแม่บท ความมั่น คงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ( Information and 
Communications Technology Security : ICT Security) แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อีกด้วย 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ การวิจัยและพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส าหรับหน่วยงานด้าน
ความมั่นคง และภาคบริการประชาชน เช่น กองทัพ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ศาล กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ส านักงานปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) หน่วยงานให้บริการด้านสาธารณสุข หน่วยงานราชการ และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ การวิจัยและพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส าหรับหน่วยงานด้าน
การเงิน การธนาคาร และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ ประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์ 
ผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิต และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการก ากับตรวจสอบสถาบันการเงิน เป็นต้น 



๗ 

  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ การวิจัยและพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับหน่วยงานด้าน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การไฟฟ้า การประปา หน่วยงานด้านพลังงาน หน่วยงานด้านการคมนาคม/ขนส่ง 
และธุรกิจด้านสายการบิน เป็นต้น 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ การวิจัยและพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับหน่วยงานด้าน
การสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น บริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ให้บริก ารโทรศัพท์มือถือ 
ดาวเทียม สถานีโทรทัศน์ เป็นต้น 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ การวิจัยและพัฒนาการรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และการป้องกันอาชญากรรมไซเบอรท์ี่ส่งผลกระทบต่อบุคคล เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
โดยรวม 

 
๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

๕.๑  มีแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติที่มี
ทิศทางที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกประเด็นที่มีความส าคัญและมีความเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศไทย 

๕.๒  มีการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนายกระดับ
องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบันให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

๕.๓ เกิดการบูรณาการในการท าวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่อย่างจริงจังในการแก้ปัญหาทางด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 

๕.๔ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้
ไปใช้งานทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ใหเ้กิดประโยชน์ได้จริง รวมทั้งลดการน าเข้าเทคโนโลยี
ทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทีม่ีราคาแพงจากต่างประเทศในระยะยาว 

 

๖. ผลผลติและผลลพัธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 

๖.๑  ผลผลิต 
 ๑) เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในภาครัฐและ

ภาคเอกชน  
 ๒) เชิงคุณภาพ คือ สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ใน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
 ๖.๒  ผลลัพธ์ 

 องค์กร/หน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการใช้องค์
ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 ๖.๓ ตัวชี้วัด 

 จ านวนองค์กร/หน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่น าผล
การศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเป็นรูปธรรม 

 



๘ 

  

๖.๔  เป้ำหมำย 
 ประเทศไทยใช้ฐานความรู้จากการวิจัยด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน 
 

๗. หน่วยงำนหลกัและเครอืข่ำยที่ส ำคญัที่เกี่ยวข้อง 

๗.๑  หน่วยงำนหลัก 
 ๑) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 ๓) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๔) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ๕) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๖) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๗.๒  หน่วยงำนเครือข่ำยท่ีส ำคัญ 
 สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน  

 
๘. แผนงำนวิจัยหลกัและกรอบเวลำ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ การวิจัยและพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส าหรับหน่วยงานด้าน
ความมั่นคง และภาคบริการประชาชน เช่น กองทัพ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ศาล กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ส านักงานปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) หน่วยงานให้บริการด้านสาธารณสุข หน่วยงานราชการ และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ  กรอบเวลำ 
ช่วงปีท่ี ๑-๒   

ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ การวิจัยและพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับหน่วยงานด้าน
การเงิน การธนาคาร และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ ประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์ 
ผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิต และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการก ากับตรวจสอบสถาบันการเงิน เป็นต้น
กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔   

ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ การวิจัยและพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับหน่วยงานด้าน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การไฟฟ้า การประปา หน่วยงานด้านพลังงาน หน่วยงานด้านการคมนาคม/ขนส่ง 
และธุรกิจด้านสายการบิน เป็นต้น กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔   

ยุทธศำสตร์ที ๔ การวิจัยและพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับหน่วยงานด้าน
การสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น บริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 
ดาวเทียม สถานีโทรทัศน์ เป็นต้น กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔   

ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ การวิจัยและพัฒนาการรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และการป้องกันอาชญากรรมไซเบอรท์ี่ส่งผลกระทบต่อบุคคล เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
โดยรวม กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔   
 



๙ 

  

๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

๙.๑ มีมาตรการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ในด้านต่างๆ  

๙.๒ ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ต่อเนื่องในปัจจัยในแต่ละด้าน 
๙.๓ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการวิจัย พัฒนา สาธิต ส่งเสริม 

รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายใต้กรอบการด าเนินงาน
ของแผน 

 
๑๐. แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรวิจัย 

เพื่อขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ ที่ก าหนดข้ึนมีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จึงมีแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑๐.๑ การจัดท าแผนปฏิบัติการ  
 ต้องมีการก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อก าหนดแนวทาง ข้ันตอน 

วิธีการ/กิจกรรม และเจ้าภาพผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการแปลงกลยุทธ์และแผนงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
น าส่งผลผลิตและผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการ
ก าหนดกลไกของการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะในกรณีที่มีสถานการณ์ใหมห่รือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์การ
วิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม รวมทั้งสามารถปฏิบัติและน าส่งผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

แห่งชาติ ต้องเกี่ยวข้องกับภาคส่วน องค์กร และบุคคลจ านวนมาก และต่อเนื่องตามกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ 
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้
ความส าคัญและจัดให้มีกลไกการสื่อสารและการประสานงานอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงาน (Focal Point) ในแต่ละภาคส่วนที่ชัดเจน และสนับสนุนให้มีการสื่อสารและประสานงาน
เป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน (Inter-Sector Networking) ซึ่ง
อาจใช้ประโยชน์จากเครือข่ายออนไลน์ที่พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social Networking) ส าหรับการ
ยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและ
ประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ รวมถึงการติดต่อขอข้อมูลการวิจัยระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 ความพร้อมด้านทรัพยากร ประกอบด้วย ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และความ

พร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้และมี
จ านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการวิจัยที่
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีสว่นร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลดังกล่าวใน
ขอบเขตที่ก าหนด มีการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและภายนอก



๑๐ 

  

ประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะน าไปพัฒนา
รูปแบบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
ตั้งแต่ข้ันตอนการเริ่มต้นการท าวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์
และเสนอแนะผลการวิจัย นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจยัไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล   

 
๑๑. แนวทำงในกำรตดิตำมและประเมินผล 
 การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ บรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์อย่างมีประสทิธิผล จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย 
โดยใช้การบริหารจัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ การประเมินก่อนด าเนินการวิจัย (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอ
การวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด าเนินการวิจยั (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่ 
 ๑๑.๓ การประเมินผลหลังด าเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงาน
ด าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย  

 



บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า 

“ทุกภาคส่วนของประเทศสามารถปรบัตัวรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีส่วนร่วมลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งบูรณาการการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผล เพื่อ
น าประเทศสู่การเปน็สงัคมคารบ์อนต่ าอย่างยั่งยืน” มีพันธกิจการวิจัยคือ สร้างความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในการ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยค านึงถึงศักยภาพและบริบทที่แตกต่างในแต่ละภาค
ส่วนของสังคม สนับสนุนให้ทุกภาคสว่นมีสว่นรว่มในการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกบนพืน้ฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
และผลประโยชน์ร่วมกัน (Co-Benefits) แบบสมประโยชน์ (Win-Win) ตามบริบทของสังคมไทยที่ยึดหลักเศรษฐกิจ
และวิถีชีวิตพอเพียงและเป็นธรรมตามหลักการการรับผิดชอบร่วมในระดับที่แตกต่าง เสริมสร้างองค์ความรู้และ
กลไกในการผลักดันการวางแผนแบบบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมในทุกระดับ ด าเนินงานร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไข
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนของประเทศ และส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้มีภูมิคุ้มกัน เพื่อการเป็นสังคม
คาร์บอนต่ าและเสมอภาคโดยพิจารณารูปแบบการพัฒนาและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่าง
เหมาะสม โดยมี ๙ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) การสร้างแบบจ าลองและการประเมินการเปลี่ยนรูปแบบของ
ภูมิอากาศและสภาวะแวดลอ้มในประเทศไทย ๒) การวิจัยการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศและเกษตรกรรม/ความมั่นคง
ทางอาหาร ๓) การวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พลวัตและความยืดหยุ่นของระบบนิเวศ ๔) การ
ประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อทรัพยากรน้ าและทางเลือกในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ า ๕) 
การวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสุขภาพ ๖) การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อการ
พัฒนาเมือง ๗) การวิจัยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ๘) การวิจัยทางเลือกในการลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก มุ่งประเด็นที่ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงไปสู่เส้นทางการพัฒนาคาร์บอนต่ าของประเทศไทย และ ๙) 
การวิจัยการจัดการองค์ความรู้และสร้างความตระหนักที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยก าหนดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การวิจัยไว้ คือ ประเทศไทยสามารถรักษา
สวัสดิการสังคมทั้งด้านคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน และทุนธรรมชาติ (Nature Capital) เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนสงัคมไทยมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศที่ดีข้ึน สามารถเผชิญกับความเสี่ยง
จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทยมีขีดความสามารถในการร่วมมือกับนานาชาติใน
การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหาร และความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ และประเทศไทยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการพฒันาและการแข่งขันโดยอาศัยโอกาสจาก
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศในการเป็นสังคมคาร์บอนต่ าได้ภายในป ี๒๕๙๓ ส าหรับปัจจัยแห่งความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ คือ ต้องมีแผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทุกภาคส่วน
และทุกระดับ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่น าไปสู่สมดุล
ของระบบนิเวศ การผลิตอาหาร และการพัฒนาที่ยั่งยืน มีหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถน าแผนไป
ด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานให้มีความเช่ือมโยงและ
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ แผนของทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับงบประมาณและสามารถด าเนินงาน
ตามแผนได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด และระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงของทุกภาคส่วนและทุกระดับโดย
ความสมัครใจภายในปี ๒๕๙๓ (ค.ศ. ๒๐๕๐) 



๒ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 

๑. หลักกำรและเหตผุล 
๑.๑ ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 จากอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) เป็นอนุสัญญาฯ ที่เกิดจากความพยายามของ
ประชาคมโลก ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เช่ือว่ามีสาเหตุมาจากภาวะ
เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ที่สะสมตัวในช้ันบรรยากาศของก๊าซต่างๆ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การ
รักษาระดับความเข้มข้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย เพื่อให้
ธรรมชาติสามารถปรับตัวได้และเพื่อเป็นการประกันว่าจะไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร และพัฒนา
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ประเทศไทยได้มีการลงนามในอนุสัญญาฯ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๕ และได้ให้สัตยาบันต่อ
อนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๗ โดยอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๘ ผล
จากอนุสัญญาครั้งนี้ ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องยึดตามเนื้อหาสาระเป็นเงื่อนไข แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยยังมี
งานวิจัยในด้านนี้น้อยมาก ดังนั้นความจ าเป็นที่ต้องมีผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามอนุสัญญาฯ 
จึงท าให้ประเทศไทยมีงานวิจัยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยให้แพร่หลาย 
ตลอดจนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการพัฒนาธุรกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ต่อไป 

๑.๒  วิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีหลักการดังนี ้
๑) หลักการป้องกันไว้ก่อน กิจกรรมใดที่มีโอกาสจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพภูมิอากาศ

ควรจะมีการจ ากัดหรือห้ามด าเนินการ 
๒) หลักการความรับผิดชอบร่วมในระดับที่แตกต่างกันมีความส าคัญทั้งในด้านการลด

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการให้ความช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศภายใต้หลกัการนี้ ประเทศอุตสาหกรรม คือ ประเทศในภาคผนวกที่ ๑ (Annex 1) ของอนุสัญญาฯ 
ต้องเป็นผู้น าในการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่ากลุ่มประเทศนอกภาคผนวกที่ ๑ 
ของอนุสัญญา (Non-Annex 1)  

๓) หลักการสื่อสารด้านข้อมูลข่าวสาร ประเทศภาคีต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการ
ด าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความโปร่งใส มีการจัดท ารายงานแห่งชาติ ซึ่งมีเงื่อนไขใน
เรื่องความสมบูรณ์ของเนื้อหาและระยะเวลาที่แตกต่างกันระหว่างประเทศในภาคผนวกที่ ๑ และนอก
ภาคผนวกที่ ๑ 

๔) หลักการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยกว่า เนื่องจากประเทศที่ก าลังพัฒนามีโอกาสเสี่ยง
ต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสูง ดังนั้นหลักการนี้ต้องการให้ประเทศที่พัฒนาแล้วให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ความสะดวก สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเงินและเทคโนโลยีเพิ่มเติมจากความ
ช่วยเหลือระหว่างประเทศที่มีอยู่เดิม 

 ส าหรับพันธกรณีของประเทศนอกภาคผนวกที่ ๑ คือ การให้ความร่วมมือกับนานาประเทศใน
การด าเนินการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 การด าเนินงานของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก 



๓ 

 การจัดท ายุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะรัฐมนตรี มีมติ
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ โดยยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖ ด้านหลัก คือ 

(๑) การสร้างความสามารถในการปรับตัว และลดความล่อแหลมต่อผลกระทบจาก
สภาพภูมิอากาศ เป้าหมายเพื่อป้องกัน รักษา หรือเพิ่มมูลค่า ตลอดจนคุณค่าของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ
ป้องกันรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนจากผลกระทบทางสภาพ
ภูมิอากาศ 

(๒)  การสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซบน
พื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศ และปรับปรุงฐานของเทคโนโลยีการผลิตไปสู่เทคโนโลยีสะอาดที่มีประสิทธิภาพ 

(๓)  การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนต่อการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ เป้าหมายเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และมี
ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การวางแผน และการด าเนินงาน 

(๔)  การสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักรู ้มีจิตส านึกรับผิดชอบ และมีสว่นร่วมตามบทบาท
และหน้าที่ที่เหมาะสม 

(๕)  การเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายเพื่อองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการ การวางแผน การ
ด าเนินการ และการติดตามประเมินผล มีความสามารถและศักยภาพในการท างานที่รบัผดิชอบ และการท างาน
ร่วมกันเชิงบูรณาการ 

(๖)  การพัฒนาการด าเนินงานในกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ เป้าหมายเพื่อ
พัฒนาศักยภาพขององค์กร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในและระหว่าง
องค์กร และพัฒนาการท างานในระบบทีมที่มีเป้าหมายร่วมกัน 

๑.๓  ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัย และประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
 ประเทศไทยได้จัดท ายุทธศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นกรอบการ
ด าเนินงานของประเทศ และมีหน่วยงานรับผิดชอบภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก อาทิเช่น กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 อย่างไรก็ตาม ภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย  ยัง
ขาดการวิจัยเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่บูรณาการอย่างเป็นระบบ ขาดการรวบรวม
ข้อมูลหรือการน าข้อมูลการวิจัยที่ศึกษาแล้วไปใช้ในการใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง และขาดการจัดข้อมูลที่เป็น
ระบบและเช่ือมโยงได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถบูรณาการได้ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อตอบสนองประเด็นเร่งด่วนที่ประเทศไทยต้องเร่ง
ด าเนินการจัดท านโยบาย นอกจากนี้ ควรมีการน าประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่างอนุสัญญาของสหประชาชาติ เช่น 
ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพทะเลทรายและความแห้งแล้งมาบูรณาการในการศึกษา
วิจัยร่วมกัน 



๔ 

๑.๔    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
 ๑) ข้อจ ากัดด้านการบูรณาการระหว่างหน่วยงานวิจัยและพัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการสนับสนุนงานวิจัย 
หน่วยงานต่างๆ ยังขาดการบูรณาการในยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
 ๒) ข้อจ ากัดเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย โดยประเทศไทยยัง
ขาดกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ และอื่นๆ อาทิเช่น  

 (๑)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมมลพิษทางอากาศจากเตาเผามูลฝอย 

 (๒) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 (๓) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดให้โรงงานประเภทต่างๆ ต้องติดตั้ง
เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 (๔) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากโรงงาน 

นอกจากนี้ ยังมีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการด้านอื่นๆ ของประเทศ เช่น 
(๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
(๒) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐ 
(๓) ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาด้านพลังงาน 
(๔) ยุทธศาสตร์การจัดการและป้องกันแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง 
(๕) แผนการบรรเทาภาวะโลกร้อนด้านการเกษตร 
(๖) ยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๗) แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(๘) แผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย 

๑.๕ นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่ งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
 การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดย
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตระหนักถึงความส าคัญของการบูรณาการด้านการวิจัยให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
เป็นหลัก เพื่อการน าไปใช้ให้เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ส าหรับการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รัฐบาลและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถือเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ วช. จึงได้น า
เนื้อหาส าคัญของงานวิจัยและงานวิชาการด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์การ
วิจัยรายประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อใช้สนับสนุนและแก้ปัญหาการศึกษามาประยุกต์ใช้
กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ฯลฯ ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยราย
ประเด็นด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วช. ได้ยึดเนื้อหาของแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา



๕ 

ประเทศที่ส าคัญเพื่อความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่เป็นปัจจุบัน คือ ยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๗ โดยที่
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะสอดคล้องและเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นหลักที่  ๑๘ การพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อความยั่งยืน ประเด็นหลักที่ ๑๙ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) 
ประเด็นหลักที่ ๒๐ นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นหลักที่ ๒๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
การบริหารจัดการน้ า และประเด็นหลักที่ ๒๒ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ส าหรับความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนา ๕ .๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู  และสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล คือ นโยบายเศรษฐกิจ ในนโยบายเฉพาะด้านที่  ๕ 
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การ
ด าเนินกิจกรรม และการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้าและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการสนับสนุนการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะน ามาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ส าหรับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ มีความ
สอดคล้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มี ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ข้อ ๑.๕ การ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ๑.๘ การส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ๑.๑๖ 
การบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๓.๔ การจัดการสิ่งแวดล้อม  ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ข้อ ๓.๑๑ 
แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน ๓.๓ แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม และยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕.๒ 
แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม และปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  ๓ การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ข้อ  ๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิด
ความยั่งยืน ๓.๖ การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม จากการด าเนินการดังกล่าวจะ
พบว่า เพื่อท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาได้เกิดประสทิธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างสูงสุด วช. จึงได้
ร่วมมือกับราชบัณฑิตยสถาน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) จัดท ายุทธศาสตร์ส าหรับการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญ และเช่ือมโยงกับแผนงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเช่ือมโยงกับการวิจัยในด้านต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตอีกด้วย 
 
๒. วิสัยทัศน์กำรวิจัย 

ทุกภาคส่วนของประเทศสามารถปรับตัวรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมี
ส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งบูรณาการการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อย่างมีประสิทธิผล เพื่อน าประเทศสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ าอย่างยั่งยืน 



๖ 

๓. พันธกิจกำรวิจัย 
๓.๑  สร้างความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ โดยค านึงถึงศักยภาพและบริบทที่แตกต่างในแต่ละภาคส่วนของสังคม 
๓.๒  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบนพื้นฐานการพัฒนา

ที่ยั่งยืนและผลประโยชน์ร่วมกัน (Co-Benefits) แบบสมประโยชน์ (Win-Win) ตามบริบทของสังคมไทย ที่ยึด
หลักเศรษฐกิจและวิถีชีวิตพอเพียง และเป็นธรรมตามหลักการการรับผิดชอบร่วมในระดับที่แตกต่าง 

๓.๓  เสริมสร้างองค์ความรู้และกลไกในการผลักดันการวางแผนแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมในทุกระดับ 

๓.๔  ด าเนินงานร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไม่
สง่ผลกระทบทางลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของประเทศ 

๓.๕  ส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้มีภูมิคุ้มกัน เพื่อการเป็นสังคมคาร์บอนต่ า
และเสมอภาคโดยพิจารณารูปแบบการพัฒนาและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเหมาะสม 

 
๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ การสร้างแบบจ าลองและการประเมินการเปลี่ยนรูปแบบของสภาพภูมิอากาศและ
สภาวะแวดล้อมในประเทศไทย 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๒  การวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเกษตรกรรม/ความมั่นคงทางอาหาร 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๓  การวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลวัตรและความยืดหยุ่นของระบบนิเวศ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ การประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อทรัพยากรน้ าและ

ทางเลือกในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ า  
ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ การวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๖ การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการพัฒนาเมือง  
ยุทธศำสตร์ท่ี ๗ การวิจัยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗.๑ การวิจัยการปรับตัวเชิงพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗.๒ การประเมินการตอบสนองต่อแผนในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
   ภูมิอากาศ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๘ การวิจัยทางเลือกในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งประเด็นที่ลักษณะ
และการเปลี่ยนแปลงไปสู่เส้นทางการพัฒนาคาร์บอนต่ าของประเทศไทย  

ยุทธศำสตร์ท่ี ๙ การวิจัยการจัดการองค์ความรู้และสร้างความตระหนักที่ เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 
๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

๕.๑  ประเทศไทยสามารถรักษาสวัสดิการสังคม ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหาร 
พลังงาน และทุนธรรมชาติ (Nature Capital) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๕.๒  สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศที่ดีข้ึน สามารถเผชิญกับความเสี่ยง
จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๕.๓  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการร่วมมือกับนานาชาติในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 



๗ 

๕.๔  ประเทศไทยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและการแข่งขันโดยอาศัยโอกาสจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเป็นสังคมคาร์บอนต่ าได้ภายในปี ๒๕๙๓ 

 
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 

๖.๑  ผลผลิต 
 ๑) เชิงปริมาณ คือ รายงานผลการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาครัฐ และ

ภาคเอกชน  
 ๒) เชิงคุณภาพ คือ มีการน าผลการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปใช้ประโยชน์

ตามเป้าประสงค์การวิจัย 
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชนมีองค์ความรู้และได้รับ

ประโยชน์จากการน าผลการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม 
๖.๓ ตัวชี้วัด 
 ๑) จ านวนข้อมูลพื้นฐานที่ครอบคลุม และมีการวิเคราะห์สมรรถภาพที่เพียงพอให้เข้าใจสภาพ

ภูมิอากาศที่เป็นอยู่และรูปแบบของภูมิอากาศอนาคตแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 ๒) จ านวนเครือข่ายกับกลุ่มผู้ศึกษาแบบจ าลองภูมิอากาศโลก และการจัดเตรียมภาพการณ์

จ าลองรูปแบบภูมิอากาศอนาคตที่เช่ือมโยงกับแบบจ าลองภูมิอากาศโลก 
 ๓) จ านวนองค์ความรู้ด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตทาง

การเกษตรและความมั่นคงทางอาหารที่ได้รับการพัฒนาและอยู่ในรูปแบบที่ท าให้ผู้ตัดสินใจวางแผนและ
นโยบายด้านการเกษตร และความมั่นคงทางอาหารสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

 ๔) จ านวนข้อมูลที่ครอบคลุมซึ่งอิงกับนัยของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการ
กระจายและการด ารงอยู่ของระบบนิเวศต่างๆ ในประเทศไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับการพัฒนาและท าใหอ้ยู่ในรูปแบบทีผู่้จดัท านโยบายและผูเ้ช่ียวชาญการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 

 ๕) จ านวนองค์ความรู้ด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ า 
และวัฏจักรอุทกวิทยา ที่ได้รับการพัฒนาและอยู่ในรูปแบบที่ท าให้ผู้ตัดสินใจและผู้เช่ียวชาญที่ เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรน้ าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 

 ๖) จ านวนฐานข้อมูลและสมรรถภาพการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพมนุษย์และสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ ที่ได้รับการพัฒนาและอยู่ในรูปแบบที่ท าให้ผู้วางแผนและ
ก าหนดนโยบายการบริการด้านสุขภาพสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

 ๗) มีทางเลือกการปรับตัวส าหรับการจัดเตรียมการบริการด้านสุขภาพซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 ๘) จ านวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ครอบคลุมส าหรับการ
พัฒนาเมืองที่ได้รับการพัฒนาและอยู่ในรูปแบบที่ท าให้นักผังเมือง ผู้ก าหนดนโยบาย และผู้ประกอบการอื่นๆ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

 ๙) มีทางเลือกและเป้าหมายจ าเพาะส าหรับการลดก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่ในเขตเมือง 
กิจกรรมทางอุตสาหกรรม และภาคส่วนการคมนาคมขนส่งที่ได้รับการพัฒนา และระบบการติดตามตรวจสอบ
เพื่อประเมินความก้าวหน้าการด าเนินการ 



๘ 

 ๑๐) มีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ความสามารถในการปรับตัวด้วยตนเองเชิงพื้นที่ที่
ได้รับการพัฒนาการด าเนินกิจกรรมการวิจยัที่เปน็รูปธรรม ซึ่งให้ผลประโยชน์โดยตรงต่อพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ๑๑) มีการพัฒนางานวิจัยและสมรรถนะทางการศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในทุกระดับ 

 ๑๒) จ านวนข้อมูลทางเลือกในการตอบสนองต่อแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่
ละพื้นที่และภาคส่วนทางเศรษฐกิจ ที่ได้รับการพัฒนาและอยู่ในรูปแบบที่ท าให้นักวางแผนและผู้ก าหนด
นโยบายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

 ๑๓) มีทางเลือกของกลวิธีและความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์ของการแทรกแซงต่างๆ 
ส าหรับการปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้รับการประเมินแล้ว และผลลัพธ์ที่ได้อยู่ในรูปแบบที่
ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจในหน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชนเข้าถึงได้ง่าย 

 ๑๔) มีองค์ความรู้ที่อิงหลักการพัฒนาคาร์บอนต่ าต่างๆ ที่ครอบคลุมส าหรับประเทศไทย 
 ๑๕) เพิ่มขีดความสามารถในประชาคมวิจัยเพื่อด าเนินการวิจัยพัฒนาคาร์บอนต่ า  ปรับฐาน

ความเข้าใจในมาตรการต่างๆ ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ เส้นทางพัฒนาคาร์บอนต่ าของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสาธารณชน  

 ๑๖) มีองค์ความรู้ของหลักการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านต่างๆ ที่ก ว้างขวาง
ครอบคลุม ที่ได้รับการพัฒนาและอยู่ในรูปแบบที่ท าให้สังคมที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย 

 ๑๗) จ านวนโครงการที่ท าให้สังคมมีความตระหนักที่ถูกต้องในเรื่องของการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกลุ่มผู้ก าหนดนโยบายและ
สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๑๘) มีการบริหารจัดการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการปรับปรุงเพื่อ
เพิ่มการประสานงานกันในระหว่างกลุ่มโครงการวิจัยต่างๆ รวมถึงการใช้ระบบการติดตามตรวจสอบงานวิจัย
ที่มีประสิทธิผล 

๖.๔  เป้ำหมำย 
  ประเทศไทยใช้ฐานความรู้จากการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน 
 
๗. หน่วยงำนหลักและเครือข่ำยที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 

๗.๑  หน่วยงำนหลัก 
 ๑) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

 ๒) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๓) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ๔) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๕) ราชบัณฑิตยสถาน  
 ๖) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๗) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๗.๒  หน่วยงำนเครือข่ำยท่ีส ำคัญ 

สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน องค์กรส่วนท้องถ่ิน 
 



๙ 

๘. แผนงำนวิจัยหลักและกรอบเวลำ 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ กำรสร้ำงแบบจ ำลองและกำรประเมินกำรเปลี่ยนรูปแบบของสภำพภูมิอำกำศ
และสภำวะแวดล้อมในประเทศไทย กรอบเวลำ ช่วง ๑-๒ ปีแรก 
  กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของข้อมูลพื้นฐานจากข้อมูลรูปแบบสภาพ
ภูมิอากาศที่มีอยู่ และข้อมูลสภาพภูมิอากาศอนาคตที่มีศักยภาพ และข้อมูลภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยา
และการจัดการทรัพยากร 
   กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยเพื่อสร้างแบบจ าลองรูปแบบสภาพภูมิอากาศในอนาคตในระดับภูมิภาค
และระดับท้องถ่ิน และในพื้นที่จ าเพาะ เช่น บริเวณแนวชายฝั่ง ระบบนิเวศป่าไม้ เป็นต้น 
   กลยุทธ์ที่ ๓ การประเมินปรากฏการณ์ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดข้ึนและผลกระทบของ
เหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขีด (Extreme Climate Events) เช่น พายุไซโคลน และความผันแปรของสภาพ
ภูมิอากาศที่น าพาให้เกิดภาวะน้ าท่วมและภัยแล้ง 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ กำรวิจัยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและเกษตรกรรม/ควำมมั่นคงทำงอำหำร 
กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔ 
  กลยุทธ์ที่  ๑ การวิจัยเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่มีศักยภาพของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีต่อทรัพยากรและต้นทุนผลผลิตการเกษตรและความอยู่รอดของระบบกสิกรรมในแต่ละพื้นที่ของ
ประเทศ โดยอ้างอิงกับภาพการณ์จ าลองสภาพภูมิอากาศในอนาคตรูปแบบต่างๆ และการค านึงถึงรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 
  กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยเพื่อประเมินความอ่อนไหวของผลผลิตการเกษตรที่ จะเปลี่ยนไปโดย
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของระบบเกษตรกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมถึงสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น ปริมาณน้ าฝน
และอุณหภูมิ การเกิดและความรุนแรงของโรคภัยและสตัว์รบกวน ความถ่ีและความรุนแรงของเหตุการณ์สุดขีด
ของสภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาวะของตลาด และปัจจัยอื่นๆ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยด้านพืชผลที่สามารถต้านทานสภาพภูมิอากาศโดยเน้นที่ผลิตภัณฑ์
การเกษตรหลักของประเทศไทยและทดสอบภาวะการณ์รูปแบบที่หลากหลายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตในแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศ และขยายไปสู่งานวิจัยที่มีความส าคัญมากในด้านการน าพืชสายพันธ์ุใหม่เข้าสู่ระบบการ
เพาะปลูกในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ ๔ การประเมินนัยของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อความมั่นคงทาง
อาหารทั้งในระดับประเทศ (ความเกี่ยวพันของอุปทานอาหารในอนาคต และปฏิสัมพันธ์กับตลาดผลิตภัณฑ์
การเกษตรในระดับนานาชาติ) และในระดับท้องถ่ิน ก าหนดภัยคุกคามที่มีต่อวิถีชีวิตและการจัดหาโภชนาการ
ส าหรับครัวเรือนในแต่ละภูมิภาคของประเทศที่ยากจนและอ่อนไหวที่มีความเปน็ได้มากสดุที่จะได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  กลยุทธ์ที่ ๕ การวิจัยด้านปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร ผลกระทบระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นไปได้และปริมาณน้ าที่จัดหาได้ ผลกระทบระหว่างกันที่ส่งผลเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าใช้ รวมถึงการ
วิเคราะห์การจัดการน้ าเพื่อการเกษตรที่ต้องด าเนินการเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าที่จัดหาได้ 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ กำรวิจัยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พลวัตรและควำมยืดหยุ่นของระบบนิเวศ 
กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔ 
  กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสาย
พันธ์ุและรูปแบบของความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธ์ุที่หา
ยากหรือใกล้สูญพันธ์ุง่าย 



๑๐ 

  กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและป่าไม้ โดยศึกษาถึงการ
กระจายตัว ผลผลิต ความอ่อนไหวต่อการเสื่อมสภาพ และบทบาทของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการ
สะสมธาตุ ฟังก์ช่ันของลุ่มน้ า และวิธีการจัดการป่าไม้อื่นๆ ซึ่งเป็นหัวข้อการวิจัยจ าเพาะซึ่งให้ความส าคัญของ
ป่าไม้ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของประเทศไทย ปฏิสัมพันธ์ระดับสูงระหว่างป่าไม้และภูมิอากาศ และ
ศักยภาพของการจัดการป่าไม้ในการลดผลกระทบจากภูมิอากาศ 
  กลยุทธ์ที่ ๓ การศึกษาวิจัยระดับธาตุคาร์บอนในดินภาคสนามในระยะยาวและจ าเป็นต้อง
ด าเนินการซ้ าในพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่องในระบบนิเวศต่างๆ ทั่วประเทศไทย  

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ กำรประเมินผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศท่ีมีต่อทรัพยำกรน้ ำและ
ทำงเลือกในกำรปรับปรุงระบบกำรจัดกำรน้ ำ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อวัฏจักรอุทกวิทยาในลุ่มน้ า
ต่างๆ  ในประเทศไทย ประเมินช่วงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ที่มีต่อการไหลของน้ าและผลที่เกิดการกระจาย
ตัวโดยใช้ภาพการณ์จ าลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน 

กลยุทธ์ที่ ๒ การประเมินนัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของการวางแผนการจัดการลุ่ม
น้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าหลักที่คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับสูง รวมถึง
ก าหนดกลไกในการรวมกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในกระบวนการวางแผนจัดการลุ่มน้ า 

กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรน้ า การปรับตัวมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับ
การเปลี่ยนแปลงปริมาณทรัพยากรน้ าที่จัดหาได้ การศึกษาวิจัยการจัดการทรัพยากรน้ าในทุกมิติที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่มีนัยส าคัญดังกล่าว 

กลยุทธ์ที่ ๔ การวิจัยรูปแบบอุปสงค์น้ าในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆ และการประเมินศักยภาพ
ของการจัดการอุปสงค์และการปรับปรุงประสิทธิภาพน้ า เพื่อตอบสนองการปรับตัวอย่างมีประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ ๕ การศึกษาวิจัยคุณภาพน้ าที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆ เช่น การฝังกลบของเสีย การรุกล้ าของน้ าเค็ม ที่มีผลต่อคุณภาพน้ าในพื้นที่ต่างๆ  

ยุทธศำสตร์ ๕ กำรวิจัยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและสุขภำพ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การประเมินปัญหาด้านสุขภาพที่จะแพร่กระจายในอนาคตในพื้นที่ต่างๆ ของ

ประเทศร่วมกับการระบาดของพาหะน าโรคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความสัมพันธ์ของยุงกับไข้เลือดออกและ
มาลาเรีย และหอยทากหรือหอยโข่งที่เป็นพาหะน าโรคพยาธิใบไม้ในเลือด 

กลยุทธ์ที่  ๒ การวิจัยผลกระทบด้านสุขภาพจากสภาวะสภาพอากาศสุดขีด (Extreme 
Weather) ที่คาดว่ามีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการเกิดพายุ น้ าท่วม คลื่นความร้อน ภัยแล้ง และอื่นๆ  

กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแพร่กระจายและความรนุแรงของมลภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และโรคระบบทางเดินอาหารที่
สัมพันธ์กับพาหะน าโรคที่มากับน้ า 

กลยุทธ์ที่ ๔ การวิจัยผลที่มีต่อสุขภาพจากสภาพความขาดแคลนอาหาร น้ าสะอาด ที่พักอาศัย 
และปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการย้ายถ่ินฐานของประชากรอัน
เนื่องจากระดับน้ าทะเลที่เพิ่มสูงข้ึน หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ท าให้ระบบกสิกรรมและวิถีชีวิต
ชุมชนเสื่อมโทรมลง 

กลยุทธ์ที่ ๕ การวิจัยความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงบริการด้านสาธารณสุข  รวมถึงการ
สาธารณสุขข้อมูลฐานและความสามารถในการตอบสนองต่อการระบาดของโรคภัย เพื่อการปรับตัวต่อ
ผลกระทบด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



๑๑ 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๖ กำรศึกษำผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศท่ีมีต่อกำรพัฒนำเมือง 
กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ การประเมินผลกระทบทีเ่ปน็ไปได้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งรวมถึง
ผลของระดับน้ าทะเลที่เพิ่มสูงข้ึน ที่มีต่อพื้นที่เมืองต่างๆ ที่ได้รับความเสี่ยงของประเทศไทย รวมถึงการ
วิเคราะห์ผลกระทบในพื้นที่ที่จะมีการพัฒนาในอนาคต และการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของภาพการณ์
จ าลองผลกระทบที่แตกต่างกัน 

 กลยุทธ์ที่ ๒ การวิเคราะห์ระดับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของพื้นที่เมืองและภาคส่วน
ต่างๆ การพัฒนาของระบบการติดตามตรวจสอบการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพ และการ
พัฒนาการประสานกลยุทธ์ในการก าหนดเป้าหมายในการปลดปล่อย และลดการปลดปล่อยทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

 กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยการออกแบบอาคาร สาธารณูปโภค การวางผังเมือง และการแบ่งเขต
ของเมืองที่สามารถต้านรับความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศในอนาคตเพื่อเพิ่มศักยภาพการลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

 กลยุทธ์ที่  ๔ การศึกษาหลักการผลประโยชน์ร่วมกันกับคุณภาพอากาศเมือง พัฒนาการ
ประสานกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศบรรยากาศในปัจจุบัน และลดระดับการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในปัจจุบันและอนาคต 

 กลยุทธ์ที่ ๕ การวิจัยประสานทางเลอืกแผนการขนส่งเพื่อลดการคับค่ังของจราจร พัฒนาถนน
ปลอดภัย และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนคมนาคมขนส่ง 

 กลยุทธ์ที่ ๖ การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life-Cycle Assessment) และใช้หลักการรอยทาง
นิเวศวิทยา (Ecological Footprint) เพื่อประเมินผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิต การกระจาย และการบริโภค 
ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฉพาะ ร่วมด้วยการระบุกลยุทธ์ในการลดผลกระทบเหล่าน้ี 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๗ กำรวิจัยกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔ 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๗.๑ กำรวิจัยกำรปรับตัวเชิงพ้ืนท่ี 
  กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยด้านความยืดหยุ่นและความอ่อนไหว โดยเน้นในเรื่องธรรมชาติของความ
เสี่ยงและความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงในพื้นที่ ค้นหาความสามารถของสังคมและระบบวิถีชีวิตที่จะ
จัดการและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและเข้าถึงนิเวศ 
  กลยุทธ์ที่  ๒ การวิจัยที่ด าเนินการร่วมกับชุมชนท้องถ่ินและประชาสังคม  (Civil Society, 
พื้นที่การเมืองสาธารณะของประชาชน) องค์กรอิสระ (NGO) เพื่อประเมินประสิทธิผลของชุมชนในระดับต่างๆ 
ในการตอบสนองการปรับตัวต่อความเสี่ยงและโอกาส  
  กลยุทธ์ที่  ๓ การวิจัยกระบวนการเชิงนโยบายและสถาบันที่ สนับสนุนและลดทอนการ
ตอบสนองในการปรับตัวด้วยตนเองในพื้นที่ การวิจัยนี้มีรวมถึงระดับที่แตกต่างของนโยบายรัฐบาล ระดับ
ภูมิภาค และท้องถ่ิน โครงสร้างจากสถาบันภายนอก เช่น การตลาด องค์กรด้านการเงิน และอื่นๆ  
  กลยุทธ์ที่ ๔ การวิจัยเพื่อการวิเคราะห์กระบวนการปรับตัวในระดับท้องถ่ินเชิงเศรษฐศาสตร์
และทางเลือกด้านการแทรกแซงที่มีความจ าเป็นถ้ามีการประเมินความเป็นไปได้ของการแทรกแซง ที่ค านึงถึง
การวิจัยคุณค่าของระบบวิถีชีวิตของสังคมและนิเวศบริการ 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๗.๒ กำรประเมินกำรตอบสนองต่อแผนในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ  
 กลยุทธ์ที่ ๑ การทดสอบระบบสาธารณูปโภคและการจัดการทรัพยากร  มีความส าคัญเมื่อ
ต้องการการศึกษาวิจัยอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงประเภทของการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นต่อการออกแบบ



๑๒ 

สาธารณูปโภคและเครื่องมือประกอบ (ตัวอย่าง เช่น ระบบชลประทาน หรือโรงไฟฟ้าพลังน้ า) และระบบการ
จัดการและปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยเพื่อพัฒนาความเตรียมพร้อมต่อสภาพภูมิอากาศ ศึกษาวิธีการที่องค์กร
ปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติงานที่ค านึงถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มข้ึนจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัทหรือองค์กรผู้ออกแบบและด าเนินการด้านสาธารณูปโภค หรือ
ผู้จัดการระบบทรัพยากรธรรมชาติ (เช่น ป่าไม้ และทรัพยากรน้ า) ที่จะได้รับผลกะทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
  กลยุทธ์ที่ ๓ การศึกษาแนวโน้มที่ส าคัญของการปรับตัวในกระบวนการก าหนดนโยบายและ
การวางแผนของภาคส่วน มีความส าคัญเมื่อต้องการศึกษาวิจัยที่ยั่งยืน รวมถึงการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการ
เปลี่ยนระบบวางแผนและนโยบายของภาคส่วนต่างๆ เช่น ป่าไม้ ทรัพยากรน้ า การเกษตร การผลิตไฟฟ้า 
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และอื่นๆ เพื่อให้แผนในอนาคตค านึงถึงผลความเป็นไปได้ของผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  กลยุทธ์ที่ ๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการตอบสนองต่อแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่เป็นไปได้ เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการศึกษาวิจัยด้วยเหตุที่ทางเลือกในการแทรกแซงต่างๆ ได้รับการ
ประเมินทั้งในด้านความเหมาะสม ด้านเทคนิค และความสัมพันธ์กับความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ การ
วิเคราะห์นี้ รวมถึงการประเมินค่าเต็มรูปแบบของสินค้าและกิจกรรมที่ไม่อยู่ในตลาด เช่น นิเวศบริการ ที่เป็น
ส่วนส าคัญหลักในกระบวนการปรับตัว งานวิจัยด้านนี้ควรรวมถึงการประเมินกลไกทางการเงิน เช่น ประเมิน
สินเช่ือและเงินทุน ระบบประกนัภัย และสิ่งอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการจัดหาหลักประกันทางการเงินด้านการปรับตัว 
   กลยุทธ์ที่ ๕ การศึกษาธรรมชาติของกระบวนการทางนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างการ
ก าเนิดองค์ความรู้และการตัดสินใจในเวทีนโยบาย รวมถึงวิธีการพัฒนาทั้งหมดและภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ
จากภูมิอากาศ เช่น การท่องเที่ยว การเกษตร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๘ กำรวิจัยทำงเลือกในกำรลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก มุ่งประเด็นท่ีลักษณะ
และกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่เส้นทำงกำรพัฒนำคำร์บอนต่ ำของประเทศไทย กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) และ/หรือ
คาร์บอนฟุตปริ๊นท์ของผลิตภัณฑ์หลัก รวมถึงสินค้าด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่มีศักยภาพสูงในการลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต 

กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยด้านทางเลือกและการบ่งช้ีของเป้าหมายส าหรับระดับในการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากภาคส่วนหลักในการพัฒนา ซึ่งรวมถึงภาคส่วนการผลิตพลังงาน อุตสาหกรรม การขนส่ง  
การท่องเที่ยว การเกษตรกรรม และอื่นๆ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยผลกระทบที่เป็นไปได้ของมาตรการด้านการเงินที่กระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนต่ า รวมถึงทางเลือกอื่นๆ ในการพัฒนา เช่น มาตรการภาษีคาร์บอน และมาตรการ
สร้างแรงจูงใจทางการเงินต่อการลงทุนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

กลยุทธ์ที่ ๔ การวิจัยความเป็นไปได้ของผลกระทบที่เพิ่มความเข้มแข็งของมาตรการด้าน
นโยบายและกฎเกณฑ์ในด้านต่างๆ ที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคาร์บอนต่ า เช่น มาตรฐานอาคาร การจัด
การจราจร และการวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ ๕ การวิจัยด้านศักยภาพการสะสมธาตุคาร์บอน (Carbon Sequestration) ใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการจัดการระบบนิเวศป่าไม้ 

กลยุทธ์ที่ ๖ การวิจัยด้านรูปแบบการบริโภคที่ยั่งยืน ก าหนดทางเลือกที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



๑๓ 

กลยุทธ์ที่ ๗ การวิจัยด้านการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของต้นทุนและอรรถประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับทางเลือกที่แตกต่างกันของการพัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนต่ า 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๙ กำรวิจัยกำรจัดกำรองค์ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การศึกษาระบบการตัดสินใจและบทบาทขององค์ความรู้ทางเทคนิคในการ
ตัดสินใจในระดับนโยบาย ในการวางแผนของระดับต่างๆ และในภาคเอกชน ที่ค านึงถึงทั้งทางด้านการตัดสินใจ
ในการลงทุนและระบบการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ ๒ การศึกษาวิจัยความตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่มีอยู่ในการวางแผนและก าหนดนโยบายร่วมกัน กิจกรรมที่จะปรับปรุงจิตส านึกของคนเหล่านี้ด้วยผลการ
ศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการเผยแพร่ที่มีประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ ๓ การประเมินความตระหนักของสาธารณชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในกลุ่มชนต่างๆ ในแต่ละภาคของประเทศ และกิจกรรมปรับปรุงจิตส านึกสาธารณชนและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชนในการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว 

กลยุทธ์ที่  ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ/หรือรายวิชาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อควบรวมในทุกระดับตั้งแต่ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๕ การวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถในการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสะท้อนสิ่งใหม่ๆ และขยายวาระการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ประเทศไทย จัดท าความร่วมมือและผู้ร่วมวิจัยในระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถและ
พัฒนาประสบการณ์วิจัยของนักวิจัยไทย 

กลยุทธ์ที่  ๖ การศึกษาการพัฒนาในการปรับปรุงการบริหารจัดการงานวิจัยด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการประสานงานและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการวิจัยที่สถาบันวิจัย
ทั้งหลายก าลังด าเนินการ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ให้ดีข้ึนกว่าเดิม 

กลยุทธ์ที่ ๗ การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัด
ให้มีศูนย์อ านวยการในการบริหารจัดการงานวิจัยและประสานงานกิจกรรมของแหล่งทุนและสถาบันวิจัย 

กลยุทธ์ที่ ๘ การศึกษาวิจัยในด้านความตระหนักของสาธารณชน ซึ่งรวมถึงภาคส่วนเอกชน 
และสาธารณชนทั่วไปของการด าเนินการ ซึ่งสามารถกระตุ้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและเส้นทางการพัฒนา
เศรษฐกิจคาร์บอนต่ า 

กลยุทธ์ที่ ๙ การศึกษายุทธศาสตร์/รูปแบบการสื่อสารหรือช่องทางความรู้ด้านต่างๆ ของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและความตระหนักที่เหมาะสมในเรื่องของการลด
ก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสังคมไทย 
  
๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร/์กลยุทธก์ำรวิจัย 

เพื่อให้สามารถบรรลุตามพันธกิจการวิจัยจึงมีการก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จ ดังนี้ 
๙.๑  แผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทุกภาคส่วน

และทุกระดับ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
๙.๒  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่น าไปสู่สมดุลของระบบนิเวศ การผลิต

อาหาร และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๙.๓  หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถน าแผนไปด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และ

สามารถจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานให้มีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ 



๑๔ 

๙.๔  แผนของทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับงบประมาณและสามารถด าเนินงานตาม
แผนได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๙.๕  ระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงของทุกภาคส่วนและทุกระดับโดยความสมัครใจ
ภายในปี ๒๕๙๓ (ค.ศ. ๒๐๕๐) 

 
๑๐. แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

๑๐.๑  แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
  ภายหลังจากการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศแล้ว จะมีการก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาวเพื่อให้
แผนการวิจัยด้านต่างๆ มีความเช่ือมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล  มี
การก าหนดหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนด าเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับ
ยุทธศาสตร์การวิจัยระยะต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้ 
อันจะท าให้ยุทธศาสตร์การวิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น 

๑๐.๒  การสื่อสารและการประสานงาน 
  ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเกี่ยวข้องกับภาค

ส่วนและองค์กรจ านวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสาร
อย่างใกล้ชิด ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และ
ข้ามภาคส่วน (Inter-Sector Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคม
ออนไลน์ (Social Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ในการด าเนินการ
การพัฒนาสังคมออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอ
ข้อมูลการวิจัยระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓  ความพร้อมด้านทรัพยากร 
  มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และ

ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจ านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มีการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะน าไป
พัฒนารูปแบบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป 

๑๐.๔  วัฒนธรรมการวิจัย 
  สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่
ข้ันตอนการเริ่มต้นการท าวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และ
เสนอแนะผลการวิจัย นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  

 
 
 



๑๕ 

๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  บรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย 
โดยใช้การบริหารจัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ การประเมินก่อนด าเนินการวิจัย (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอ
การวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด าเนินการวิจัย (Ongoing Evaluation) เพื่ อรับทราบปัญหา 
อุปสรรค ในการด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการได้อย่างถูกต้องหรือไม่ 
 ๑๑.๓ การประเมินผลหลังด าเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงาน
ด าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย 
 
 
 



 

ยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นดานการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได 

 

๑. หลักการและเหตุผล  

๑.๑ ความเปนมาของงานวิจัยดานการพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได 

 การเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพทางการเกษตรท่ีสําคัญอาชีพหนึ่ง มีมูลคาไมต่ํากวา ๖.๕ หม่ืน

ลานบาท และเก่ียวของกับเกษตรกรไมนอยกวา ๑.๐๓ ลานครอบครัว ในอดีตท่ีผานมาการเลี้ยงโคเนื้อของ

เกษตรกรไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือใชแรงงานทําการเกษตรเปนหลัก เม่ือใชงานหมดอายุจึงปลดจําหนายเปนโคเนื้อ 

ปจจุบันรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อไดเปลี่ยนมาเปนการเลี้ยงเพ่ือจําหนายเปนโคเนื้อเพ่ือผลิตเนื้อโค ท้ังนี้เพราะ

ความตองการบริโภคเนื้อสัตวเพ่ิมข้ึน ท้ังจากความตองการของประชากรในประเทศเอง และนักทองเท่ียวจาก

ตางประเทศ ตลอดจนความตองการของตลาดตางประเทศ ลักษณะการเลี้ยงจะเปนการเลี้ยงครั้งละหลายๆ ตัว 

และมีรูปแบบเปนฟารมมากข้ึน ในขณะเดียวกันรัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและเปนโครงการ

หนึ่งในแผนปรับโครงสรางระบบการผลิตการเกษตร โดยหวังวาจะทําใหการเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพท่ีทํารายไดให

เกษตรกรอยางสมํ่าเสมอ 

 จากสถิติกรมปศุสัตวป ๒๕๕๖ ประเทศไทยมีโคเนื้อ จํานวน ๔.๕๓ ลานตัว พบวามีจํานวน

ลดลงเม่ือเทียบกับ ป ๒๕๕๔ ท่ีมีจํานวน ๖.๕๘ ลานตัว และท่ีเปนโควัยเจริญพันธุท่ีผลิตลูกโค จํานวน ๑.๕๙ 

ลานตัว สามารถผลิตลูกโคได จํานวน ๐.๘๗ ลานตัว หรือรอยละ ๕๕ ของโควัยเจริญพันธุเทานั้น ท้ังนี้เปน

เพราะเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อยังประสบปญหาหลายอยาง ไดแก ขาดความรูในดานการจัดการการเลี้ยงดูโคเนื้อ 

ขาดแคลนพืชอาหารสัตวทําใหโคไดรับสารอาหารไมเพียงพอ การปรับปรุงพันธุยังไมท่ัวถึง ปญหาโรคระบาด

สัตว เชน โรคปากและเทาเปอย โรคพยาธิ เปนผลทําใหการผลิตโคเนื้อยังไมเพียงพอตอความตองการบริโภค

ภายในประเทศ โดยเฉพาะโคเนื้อคุณภาพสูง (Premium Grade) ซ่ึงประเทศไทยมีศักยภาพและความสามารถ

สูงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASAEN) โดยมีความสามารถท่ีจะผลิตโค

พันธุและโคเนื้อสงออกไปจําหนายตางประเทศได ประกอบกับผลการจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน 

(AFTA) ซ่ึงมีผลตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ทําใหประเทศไทยมีโอกาสสงออกโคเนื้อไปตางประเทศเพ่ิมมาก

ข้ึน จากสถิติกรมศุลกากร ประเทศไทยมีการสงออกโคมีชีวิตไปจําหนายตางประเทศ จํานวน ๗๔,๔๘๐ ตัว 

มูลคา ๕๔๙.๑๗ ลานบาท ในป ๒๕๕๑ เพ่ิมเปนจํานวน ๒๕๔,๖๐๑ ตัว มูลคา ๑,๔๔๘.๖๐ ลานบาท ในป 

๒๕๕๓ สําหรับในป ๒๕๕๔ มีการสงออกโคเนื้อปริมาณ ๑๒๑,๗๗๘ ตัว มูลคา ๙๙๘.๐๔ ลานบาท และเพ่ิมข้ึน

ในป ๒๕๕๕ ท่ีมีการสงออกโคมีชีวิต ๑๔๗,๐๐๐ ตัว มูลคา ๑๔,๐๐๐ ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐.๗๑ และ 

๔๐.๒๗ ตามลําดับ ประเทศเพ่ือนบานยังคงมีความตองการโคเนื้อ จากไทย แมวาราคาโคเนื้อจะปรับตัวสูงข้ึน 

แตการสงออกโคมีชีวิตก็ยังคงเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันก็มีการนําเขาเนื้อโคคุณภาพจากตางประเทศปละ

ประมาณ ๓,๐๐๐ ตัน ทําใหสูญเสียเงินตราออกไปตางประเทศ ปละประมาณ ๖๒๐ ลานบาท  

 สถานการณโคเนื้อมีชีวิตราคาตกต่ําตั้งแตป ๒๕๕๐-๒๕๕๒ เนื่องจากกระแสการปนราคา

โคเนื้อ และเกษตรกรหันไปประกอบอาชีพการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลประกันรายได เชน ขาว ออย มัน

สําปะหลัง หรือปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีผลผลิตมีราคาสูง เชน ปาลมน้ํามัน ยางพารา เปนตน ทําใหขาดพ้ืนท่ีเลี้ยงโค



๒ 
 
เนื้อ เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการเลี้ยงโคเนื้อ จึงเลิกเลี้ยงโคและขายโคท้ิง ทําใหโคเนื้อถูกสงเขาโรงฆาสัตว 

และถูกสงออกไปจําหนายตางประเทศเปนจํานวนมากทําใหแมโคพันธุเนื้อถูกทําลายอยางรวดเร็ว ปริมาณโค

เนื้อเพศเมียลดลงอยางรุนแรง จากโคเนื้อเพศเมียวัยเจริญพันธุท่ีใหลูกไดจํานวน ๓.๒๕ ลานตัวในป ๒๕๕๐ 

เหลือเพียง จํานวน ๑.๕๙ ลานตัว ในป ๒๕๕๔ คิดเปนมูลคาความเสียหายประมาณ ๓๓,๔๐๐ ลานบาท 

 การสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อท่ีผานมายังประสบปญหาเนื่องจากนโยบายในการ

สงเสริมและพัฒนาโคเนื้อขาดความตอเนื่อง เม่ือเปลี่ยนรัฐบาล นโยบายก็เปลี่ยนแปลงไป 

๑.๒ วิเคราะหสถานการณปจจุบันและแนวโนมการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา

ดานการพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได 

 ๑) ดานการผลิตโคเนื้อ 

  จํานวนโคเนื้อ จากสถิติกรมปศุสัตวป ๒๕๕๖ มีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 

๗๖๘,๘๓๔ ราย จํานวนโคเนื้อ ๔,๕๓๐,๙๑๕ ตัว ซ่ึงถือวาลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับป ๒๕๕๔ มีเกษตรกรเลี้ยง

โคเนื้อ ๑,๐๓๕,๐๗๒ ราย จํานวนโคเนื้อ ๖,๕๘๓,๑๐๖ ตัว เฉลี่ยมีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อและจํานวนโคเนื้อลดลง

รอยละ ๓๔.๖ และ ๓๑.๒ จากป ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๖ ตามลําดับ  

 พ้ืนท่ีท่ี มีการเลี้ยงโคเนื้อมากท่ีสุด จากสถิติกรมปศุสัตวป  ๒๕๕๖ ไดแก  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒,๒๔๖,๑๕๗ ตัว (รอยละ ๔๙.๖) รองลงมา คือ ภาคกลาง ๙๘๔,๖๕๙ ตัว (รอยละ ๒๑.๗) 

ภาคเหนือ ๗๔๑,๖๗๘ ตัว (รอยละ ๑๖.๔) ภาคใต ๕๕๘,๔๒๑ ตัว (รอยละ ๑๒.๓) จังหวัดท่ีมีการเลี้ยงโคเนื้อมาก

ท่ีสุด ไดแก นครราชสีมา สุรินทร ศรีสะเกษ สกลนคร และรอยเอ็ด ตามลําดับ 

 ๒) ดานการแปรรูป 

 (๑) มีโรงฆาโค-กระบือ ท้ังหมดท่ีเปดทําการฆาโค กระบือ จํานวน ๘๔๖ แหง แยกเปน

โรงฆาเฉพาะโค และกระบือ ๕๔๔ แหง เปนโรงฆาโค กระบือ และสุกร รวม ๓๐๒ แหง ซ่ึงเปนโรงฆาขนาดใหญท่ีได

มาตรฐานการสงออกจํานวน ๒ แหง เปนโรงฆาท่ีข้ึนทะเบียน ฆจส. ๒ จํานวน ๕๒๖ แหง คิดเปนรอยละ ๖๒ 

 (๒) มีโรงงานแปรรูป จํานวน ๘๑ แหง ไดแก โรงงานผลิตภัณฑจากเนื้อโค ๙ แหง 

โรงงานทําลูกชิ้น ๗๒ แหง โรงงานฟอกหนัง ๑๐๓ แหง โรงงานกระดูกปน ๘ แหง 

 ๓) ดานการตลาดโคเนื้อ 

 ตลาดในประเทศ แบงเปน ๓ ประเภท 

 (๑) ตลาดโคมีชีวิต สถิติกรมปศุสัตวป ๒๕๕๕ มีตลาดนัดโค กระบือ ๑๒๗ แหง ตั้งอยู

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘๑ แหง ภาคเหนือ ๑๙ แหง ภาคกลาง ๑๕ แหง ภาคตะวันออก ๔ แหง และ

ภาคตะวันตก ๘ แหง สวนภาคใตไมมีตลาดนัดโค กระบือ เนื่องจากปริมาณโค กระบือมีนอยไมเพียงพอตอการ

จัดซ้ือขายในตลาดนัด  

 (๒) ตลาดเนื้อโค 

 ราคาเนื้อโค ซ่ึงจะมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับคุณภาพของเนื้อโค กลาวคือ เนื้อโค

ท่ีมีคุณภาพสูงจะมีราคาสูงกวาเนื้อโคคุณภาพท่ัวไป เนื้อโคคุณภาพสูงหมายถึงเนื้อโคท่ีเนนความนุม ความชุมฉํ่า 

และมีไขมันแทรกในกลามเนื้อเปนสําคัญ เนื้อโคท่ีมีคุณภาพสูงจะไดจากโคท่ีมาจากโคท่ีมีระบบการเลี้ยงดูและมี

ปจจัยท่ีเก่ียวของทําใหเนื้อโคมีคุณภาพสูง  



๓ 
 
 ปริมาณการบริโภคเนื้อโค ปริมาณการบริโภคของประเทศไทย จะหามาไดจาก

ขอมูลจํานวนโคท่ีเขาโรงฆา น้ําหนักซากโค ซ่ึงมีปริมาณ รอยละ ๕๐-๕๘ ของน้ําหนักโคมีชีวิต ปริมาณเนื้อแดง 

(เนื้อเซาะ) ท่ีไดจากการชําแหละตัดแตงจะเทากับ รอยละ ๘๐-๘๕ ของน้ําหนักซาก (รอยละ ๔๐-๔๖ ของ

น้ําหนักโคมีชีวิต) ท้ังนี้เปอรเซ็นตซากและเปอรเซ็นตเนื้อแดงท่ีไดจากการตัดแตงจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับ

ประเภทของโคท่ีเขาฆา ดังนั้นเม่ือทราบปริมาณเนื้อแดงท่ีผลิตไดท้ังป ก็ยอมคํานวณหาปริมาณการบริโภคเนื้อ

โคได แตเนื่องจากประเทศไทยมีโรงฆาท่ีไมถูกตองตามกฎหมายอยูมาก ประกอบกับจํานวนโคท่ีแจงอนุญาตฆา

หรือมีใบอาชญาบัตรการฆานอยกวาท่ีถูกฆาจริง จากรายงานของกรมปศุสัตวในป ๒๕๕๖ มีจํานวนโคเนื้อท่ีขอ

อนุญาตฆา ๕๓๐,๗๐๑ ตัว คาดวามีการฆาจริงประมาณ ๘๔๒,๙๑๑ ตัว ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกับป ๒๕๕๔ จาก

รายงานของกรมปศุสัตวในป ๒๕๕๔ พบวามีจํานวนโคเนื้อท่ีขออนุญาตฆา ๖๒๐,๒๔๕ ตัว คาดวามีการฆาจริง

ประมาณ ๙๙๒,๗๒๓ ตัว ประมาณการวาจะผลิตเนื้อโคไดท้ังหมด ๑๔๒,๙๕๒ ตัน (ผลิตเนื้อได ๑๔๔ กก./ตัว) 

ในป ๒๕๕๕ มีการนําเขาโคเนื้อและผลิตภัณฑจากตางประเทศจํานวน ๑๐,๘๑๘.๙๓ ตัน สงออกไปตางประเทศ 

จํานวน ๗,๖๕๘.๗๓ ตัน เหลืออยูในประเทศ ๓,๑๖๐.๒ ตัน โดยประมาณการแยกเปนตลาดระดับลาง 

ประมาณรอยละ ๕๓.๕ ตลาดระดับกลาง ประมาณรอยละ ๔๔.๒ และตลาดระดับสูงประมาณรอยละ ๒.๓ 

เฉลี่ยคนไทยบริโภคเนื้อโค ๒.๘ กก./คน/ป ซ่ึงถือวามีปริมาณการบริโภคนอยมาก สาเหตุท่ีเปนเชนนี้ อาจ

เนื่องมาจากประเทศไทยมีเนื้อสัตวชนิดอ่ืนๆ เชน ปลา ไก สุกร ใหเลือกบริโภคได และราคาไมแพง หรืออาจ

เปนเพราะความเชื่อเรื่องศาสนา 

 จากการศึกษาการบริโภคเนื้อโค แบงเปน ๓ ระดับ คือ ตลาดระดับลาง ผูบริโภค 

คือ ผูท่ีซ้ือเนื้อจากเขียงเนื้อในตลาดสดท่ัวไปและโรงงานทําลูกชิ้น ตลาดระดับกลาง ผูบริโภค คือ ผูท่ีซ้ือเนื้อ

จากตลาดสดขนาดใหญ เชน ตลาดองคกรเพ่ือเกษตรกร (อตก.) จนถึงหางสรรสินคา (Supermarket หรือ 

Modern Trade) และตลาดระดับสูง ผูบริโภค คือ ผูท่ีซ้ือเนื้อซ่ึงเนนความนุมของเนื้อเปนสําคัญ เพ่ือนําไป

ทําอาหารประเภทสเต็ก ผูบริโภคมีตั้งแตคนไทยท่ีรูจักวิธีประกอบอาหารจากเนื้อแบบตะวันตก คนตางชาติท่ีอยู

ในประเทศไทย โรงแรม ภัตตาคาร รานสเต็ก หางสรรสินคาชั้นนํา 

 (๓) ตลาดผลิตภัณฑจากโคเนื้อ เนื้อโคใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ไดแก ลูกชิ้น ไสกรอก

ชนิดตางๆ และเนื้อกระปอง (Can Beef) สวนหนังโค ภายในประเทศผลิตไดปละ ๔๕,๐๐๐ ตัน หรือรอยละ 

๓๐ ของประมาณความตองการใชหนังของประทศซ่ึงยังไมพอเพียง และสวนกระดูกและเขา เปนผลพลอยได

จากการฆาสัตว กระดูกจะใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตเปนผลิตภัณฑ เชน กระดูกแตก เจลาติน อาหารสัตว ปุย 

สวนเขาใชในกลุมงานฝมือ ตกแตงบาน หวี กระดุม เปนตน  

 ตลาดการคาระหวางประเทศ 

 (๑)  ป ๒๕๕๑-๒๕๕๕ การนําเขาโคมีชีวิตของไทยเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ ๕๘.๔๗ ตอ

ป โดยสวนใหญนําเขาจากประเทศเมียนมาร ป ๒๕๕๕ การนําเขาโคมีชีวิตมีปริมาณ ๗๑,๑๔๐ ตัว มูลคา ๓๐๕ 

ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป ๒๕๕๔ ซ่ึงนําเขาปริมาณ ๔๖,๑๐๗ ตัว มูลคา ๒๐๕.๐๓ ลานบาท รอยละ ๕๔.๒๙ และ 

๔๘.๗๘ ตามลําดับ ป ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ปริมาณการนําเขาเนื้อโคและผลิตภัณฑของไทยเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 

๖๔.๓๓ ตอป โดยสวนใหญเปนการนําเขาเนื้อโคจากประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย สวน

ผลิตภัณฑนําเขาจากประเทศอินเดีย นิวซีแลนด และออสเตรเลีย ป ๒๕๕๕ การนําเขาเนื้อโคและผลิตภัณฑมี



๔ 
 
ปริมาณ ๑๑,๔๗๐ ตัน มูลคา ๑,๗๐๕ ลานบาท เทียบกับป ๒๕๕๔ ซ่ึงนําเขาปริมาณ ๗๖๒๖.๓๗ ตัน มูลคา 

๑,๐๗๘.๖๘ ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ ๕๐.๔๐ และ ๕๘.๐๖ ตามลําดับ การนําเขาเนื้อโคคุณภาพจาก 

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา แตมีการนําเขาเนื้อโคท่ีเพ่ิมข้ึนกวารอยละ ๔๐ จาก ประเทศ

อินเดีย ซ่ึงคาดวาจะเปนการนําเขาเพ่ือสงออกไปยังประเทศเพ่ือนบานตอไป  

 (๒) ป ๒๕๕๑-๒๕๕๕ การสงออกโคมีชีวิตของไทยเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ ๘.๒๓ ตอป 

โดยสวนใหญสงออกไปยังประเทศเพ่ือนบาน ไดแก มาเลเซีย และ สปป. ลาว ป ๒๕๕๕ การสงออกโคมีชีวิต มี

ปริมาณ ๑๔๗,๐๐๐ ตัว มูลคา ๑,๔๐๐ ลานบาท เทียบกับป ๒๕๕๔ ซ่ึงสงออกปริมาณ ๑๒๑,๗๗๘ ตัว มูลคา 

๙๙๘.๐๔ ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐.๗๑ และ ๔๐.๒๗ ตามลําดับ ประเทศเพ่ือนบานยังคงมีความตองการโค

เนื้อจากไทยแมวาราคาโคเนื้อจะปรับตัวสูงข้ึน แตการสงออกโคมีชีวิตก็ยังคงเพ่ิมข้ึน ป ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ปริมาณ

การสงออกเนื้อโคและผลิตภัณฑของไทยเพ่ิมข้ึนในอัตรา ๑.๘๙ เทาตอป เนื่องจากยังคงมีความตองการเนื้อโค

จากประเทศเพ่ือนบานมากข้ึน ป ๒๕๕๕ การสงออก เนื้อโคและผลิตภัณฑมีปริมาณ ๖๔๓๐ ตัน มูลคา ๖๖๕ 

ลานบาท เทียบกับป ๒๕๕๔ ซ่ึงสงออกปริมาณ ๔,๔๖๔ ตัน มูลคา ๓๘๑ ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ ๔๔.๐๔ และ 

๗๔.๕๔ ตามลําดับ เนื่องจากมีการสงออกเนื้อโค สวนใหญสงไปยัง สปป. ลาว เพ่ิมข้ึน  

๑.๓ ผลงานวิจัยท่ีเคยมีมาแลวในอดีต ชองวางการวิจัย และประเด็นท่ีสําคัญของการวิจัยท่ี

เกี่ยวกับงานดานการพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได ท่ีเปนท่ีตองการของประเทศ 

 จะเห็นไดวาการดําเนินการดานโคเนื้อ หนวยงานท่ีเก่ียวของโดยตรง คือ กรมปศุสัตว ซ่ึง

ขอมูลตางๆ มีจํานวนมาก แตสําหรับประเด็นท่ีตองการเพ่ิมเติมดานการวิจัย คือ 

 ๑) การวิจัยดานสายพันธุโคเนื้อ ซ่ึงยังขาดสายพันธุโคท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย 

 ๒) การวิจัยดานการแปรรูปเนื้อและหนัง กระดูก เพ่ือทําผลิตภัณฑใหมๆ 

 ๓) การวิจัยดานระบบและกลไกการตลาดท้ังในและตางประเทศ 

 ๔) การวิจัยเรื่องเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ 

 ๕) การวิจัยดานอาหารและพืชอาหารสัตว 

 ๖) การวิจัยเรื่องโรค และวิธีควบคุมโรคระบาดสัตว 

 ๑.๔ ผูมีสวนไดสวนเสียและจุดแข็งจุดออนในประเด็นการพัฒนาและการวิจัยดานการ

พัฒนาการเล้ียงโคเนื้อเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได ท่ีเปนท่ีตองการของประเทศ 

 ๑) ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมปศุสัตว กระทรวง

พาณิชย สถาบันการศึกษา    

 ๒) จุดแข็งจุดออนในประเด็นในการพัฒนาและวิจัยดานการพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิตและรายได 

           จุดแข็ง 

 (๑) เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยใชแรงงานในครัวเรือนใน

การเลี้ยงโค ทําใหตนทุนการผลิตต่ํา 



๕ 
 

 (๒) มีแหลงอาหารหยาบท่ีมีปริมาณมากและราคาถูก และมีผลพลอยไดจาก

การเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ไดแก ขาวฟาง ตนและเปลือกขาวโพด เปลือกสับปะรด ตนถั่ว

หลังการเก็บเก่ียว เศษเหลือจากโรงงานผลไมกระปอง ประเภทอ่ืนสามารถใชเปนอาหารเลี้ยงโคเนื้อ ทําให

ตนทุนการผลิตต่ํา 

 (๓) ปลอดจากโรควัวบา (Bovine Spongiform Encephalopathy : BSE) 

 (๔) มีระบบการเลี้ยงท่ีสอดคลองกับศักยภาพของเกษตรกรเพ่ือผลิตเนื้อโคใหตรงกับ

ความตองการของตลาด เชน เกษตรกรท่ียากจน จะเลี้ยงโคดวยหญาธรรมชาติ เพ่ือใหไดน้ําหนักสําหรับเขาขุน 

หรือเลี้ยงโคพ้ืนเมืองแบบปลอยแทะเล็มตามทุงหญาสาธารณะ กลุมท่ีมีทุนพอสมควรก็จะเลี้ยงโคมัน ซ่ึงใช

ระยะเวลาสั้น สวนกลุมท่ีมีเงินทุนหรือมีระบบสหกรณก็สามารถเลี้ยงโคขุนคุณภาพได 

 (๕) มีหนวยงานท่ีมีศักยภาพในการทําการศึกษาดานการผลิตสัตว ดานอาหารสัตว 

ดานการปองกันกําจัดโรคระบาดสัตว ดานการแปรรูปผลิตภัณฑสัตว กระจายอยูท่ัวประเทศ 

 จุดออน 

 (๑) เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย มีอายุมาก มีการศึกษานอย 

การยอมรับความรูหรือเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเปนไปไดชา 

 (๒) ผูเลี้ยงเปนเกษตรกรรายยอยรวมกลุมทําใหยากตอการควบคุมคุณภาพและ

ปริมาณการผลิต ขากการสรางเครือขายเพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางการผลิตและการตลาด 

 (๓) มีปญหาโรคปาก และเทาเปอยระบาดอยูในประเทศ ทําใหมีขอจํากัดการสงโค

มีชีวิตและเนื้อโคไปขายตางประเทศ 

 (๔) มีการใชพ้ืนท่ีการเกษตรยังไมเหมาะสม ขาดแคลนพ้ืนท่ีท่ีมีระบบชลประทาน

สําหรับปลูกพืชอาหารสัตว ทําใหมีพืชอาหารสัตวไมเพียงพอในการเลี้ยงโคเนื้อ 

 (๕) การเลี้ยงโคเนื้อตองลงทุนสูงผลตอบแทนในระยะเวลานาน และขาดแหลงเงินกู

ดอกเบี้ยต่ํา 

 (๖) โคเพศเมียถูกทําลาย ทําใหขาดแมโคพ้ืนฐานในการผลิตโคเนื้อ 

 (๗) การซ้ือขายโคและเนื้อโคยังไมมีมาตรฐานท้ังในดานคุณภาพและราคา ยังไมมีการ

จัดแบงเกรดคุณภาพเนื้อโค 

 (๘) โรงฆาสวนใหญยังไมไดมาตรฐาน 

 (๙) วัคซีนสําหรับปองกันโรคระบาดไมเพียงพอ เชน วัคซีนปองกันโรคปากเทาเปอย 

โรคไขสามวัน โรคคอบวม โรคแทงติดตอ 

 (๑๐) ระเบียบขอบังคับวาดวยการเคลื่อนยายสัตวและซากสัตวยังไมเอ้ืออํานวยความ

สะดวกตอระบบการตลาด 

 (๑๑) ผูประกอบการขาดความรูในดานการจัดการหลังการฆา เชน การเก็บรักษา การ

ตัดแตงแยกชิ้นสวนตามการใชประโยชน การบมเนื้อ 

 (๑๒) การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑยังมีนอย สวนใหญทําลูกชิ้น หรือนิยมบริโภคในรูปเนื้อสด 

 (๑๓) ขาดการประชาสัมพันธการสรางคานิยมในการบริโภคเนื้อโคท่ีผลิตในประเทศ 
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 ๑.๕ นโยบายและยุทธศาสตรซ่ึงเปนท่ีมาของยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นดานการ

พัฒนาการเล้ียงโคเนื้อเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายไดท่ีเปนท่ีตองการของประเทศ 
 ๑) สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในเรื่องนโยบายสรางรายได เรื่องเพ่ิมศักยภาพ

กระบวนการผลิตดานปศุสัตวใหไดมาตรฐานปลอดภัยเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพียงพอกับความตองการ

ภายในประเทศและสงออก เพ่ิมสมรรถนะการควบคุม ปองกัน วินิจฉัย และบําบัดโรคติดตอระหวางสัตวสูคน 

การพัฒนาเทคโนโลยีดานชีวภัณฑสัตวและการตรวจสอบคุณภาพ  

 ๒) สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๙) ในยุทธศาสตรการวิจัยท่ี ๒ การสรางศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดานกล

ยุทธการวิจัยท่ี ๑ สรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและการพ่ึงตนเอง

ของสินคาเกษตร ในเรื่องการวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับปศุสัตวเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและนําไปสูการแขงขันและการ

พ่ึงตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง สุกร โคเนื้อ โคนม สัตวปก และแพะ 

 

๒. วิสัยทัศนการวิจัย 

การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อใหมีผลผลิตและรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

 

๓. พันธกิจการวิจัย 

 ๓.๑ สนับสนุนองคกรใหมีความเขมแข็ง 

 ๓.๒ ใหเกษตรกรไดรับความรูในเรื่องโคเนื้อมากข้ึน 

 ๓.๓ สรางความม่ันคงในอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ 

 

๔. ยุทธศาสตร/กลยุทธการวิจัย0

๑ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การวิจัยดานการตลาด 

 กลยุทธท่ี ๑ การใหความรูในการบริโภคเนื้อโคและระบบการผลิตโคเนื้อ 

 กลยุทธท่ี ๒ การรักษาตลาดเดิมท่ีมีอยูแลว สรางตลาดเนื้อโคของประเทศไทยท่ีมีความชัดเจน

มากข้ึน  

 กลยุทธท่ี ๓ การสรางมาตรฐานเนื้อโคเพ่ือการคา 

 กลยุทธท่ี ๔ การศึกษาวิจัยระบบและกลไกการตลาดในรูปแบบตางๆ 

 กลยุทธท่ี ๕ การศึกษาตนทุนการผลิตเนื้อโคและผลิตภัณฑแปรรูป 

 

                                                           
ที่มา : ยุทธศาสตรโคเนื้อ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดย สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว กระทรวง

เกษตรและสหกรณ 
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 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การวิจัยดานการผลิต 

 กลยุทธท่ี ๑ การเพ่ิมจํานวนแมพันธุโคเนื้อ 

 กลยุทธท่ี ๒ การอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อสูเกษตรกร 

 กลยุทธท่ี ๓ การสนับสนุนปจจัยการผลิตเพ่ือรักษาโคเนื้อแมพันธุดีไวขยายพันธุ 

 กลยุทธท่ี ๔ การทดสอบพันธุและกระจายพันธุโคเนื้อท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย ควรเนนการ

พัฒนาโคเนื้อท่ีเหมะสม (ตอยอดพันธุโคเนื้อท่ีมีอยูแลวในขณะนี้) ในการผลิตเนื้อโคคุณภาพ 

 กลยุทธท่ี ๕ การผลิตโคเนื้อคุณภาพควรสนับสนุนงานวิจัยท่ีนําเอาโคนมเพศผูหรือแมโคนมคัด

ท้ิงมาใชในการผลิตเนื้อโคคุณภาพ สนับสนุนงานวิจัยการผลิตเนื้อโคคุณภาพและเนื้อโคเพ่ือสุขภาพ 

 กลยุทธท่ี ๖ การผลิตอาหารสัตว พันธุพืชอาหารสัตว และการใชอาหารสัตว และเผยแพรสู

เกษตรกรเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 กลยุทธท่ี ๗ การศึกษาวิจัยการแปรรูปเนื้อ และผลิตภัณฑจากโค 

 กลยุทธท่ี ๘ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหผลผลิตโคเนื้อแบบบูรณาการ 

 กลยุทธท่ี ๙ การวิจัยควบคุมปองกันโรคระบาดจากโคเนื้อ ท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและ

ประเทศเพ่ือนบานประกอบดวยเพราะโรคสามารถระบาดขามประเทศได  

 กลยุทธท่ี ๑๐ วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพและการผลิตวัคซีนท่ีสําคัญ เชน โรคปากและเทาเปอย 

โรคคอบวม โรคแทงติดตอ เปนตน 

 กลยุทธท่ี ๑๑ สนับสนุนการวิจัย/ภาษี ของอุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร ท่ีนํามาใชใน

อุตสาหกรรมการเลี้ยงโคเนื้อ เพ่ือใหเกษตรกรเขาถึงอุปกรณ/เครื่องจักรเหลานี้ไดงายข้ึน 

 กลยุทธท่ี ๑๒ การสงเสริมมาตรฐานการผลิตตลอดหวงโซ เชน มาตรฐานฟารม GMP โรงฆา เปนตน 

 กลยุทธท่ี ๑๓ ควรศึกษาในประเด็นพฤติกรรมผูบริโภคท้ังในและตางประเทศเพ่ือตอบสนองความ

ตองการใหมากท่ีสุด 

 กลยุทธท่ี ๑๔ การศึกษาสถานภาพของโคเนื้อในประเทศไทย 

 กลยุทธท่ี ๑๕ การวิจัยเชิงระบบการผลิตโคเนื้อรายยอย  ในรูปกลุม เชื่อมโยงระบบการสหกรณ

และเชื่อมโยงระบบการตลาด 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การวิจัยดานการบริหารจัดการ 

 กลยุทธท่ี ๑ การศึกษากฎหมายท่ีเอ้ือรองรับการเลี้ยงโคเนื้อ 

 กลยุทธท่ี ๒ การสราง NID ของโคเนื้อในระบบโคขุนเพ่ือการตรวจสอบยอนกลับ 

 กลยุทธท่ี ๓ จัดตั้งสมาคมโคเนื้อหรือสหกรณโคเนื้อใหเขมแข็งโดยใหมีสหกรณสมาคมโคเนื้อใน

ทุกภาคของประเทศ 

 กลยุทธท่ี ๔ ศึกษาวิจัยวิธีการเลี้ยงแบบใหมใชพ้ืนท่ีนอย สําหรับแกปญหาพ้ืนท่ีเลี้ยงไมเพียงพอ 

 กลยุทธท่ี ๕ การจัดตั้งกองทุนตออาชีพกรเลี้ยงโคเนื้อพรอมกับกฎหรือระเบียบท่ีทําใหเขาแหลง

ทุนและหลักประกัน 

 กลยุทธท่ี ๖ การวิจัยเชิงขอมูลเก่ียวกับการนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดทําฐานขอมูล/การ

จัดการฟารมโคเนื้อ เพ่ือตรวจสอบยอนกลับและเปนขอมูล back up ตัวผลิตภัณฑเนื้อ 
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๕. เปาประสงคของยุทธศาสตร/กลยุทธการวิจัย 

 ๕.๑ ใหองคกรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อมีความเขมแข็งมากข้ึน 

 ๕.๒ มีจํานวนแมพันธุโค เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ ๑ ตอป 

 

๖. ผลผลิตและผลลัพธ ตัวช้ีวัดเปาหมาย 

 ตัวช้ีวัด 

 - จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อท่ีสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อไดอยางยั่งยืน 

 - ปริมาณการสงออกโคเนื้อมีปริมาณมากข้ึนและไดมาตรฐาน 

 - ปริมาณการนําเขาโคเนื้อมากข้ึน 

 เปาหมาย 

 - ใหองคกรท่ีเก่ียวของกับโคเนื้อ มีความเขมแข็งมากข้ึน 

 - มีจํานวนแมพันธุโค เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ ๑ 

  

๗. หนวยงานหลักและเครือขายท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของ 

 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กรมปศุสัตว 

- เครือขายโคเนื้อ สหกรณผูเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน บริษัทเอกชน 

 -  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  

๘. ปจจัยแหงความสําเร็จของยุทธศาสตร/กลยุทธการวิจัย 

 ๘.๑ ความรวมมือทุกภาคสวนท้ังเครือขายในสวนภูมิภาค และหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางจริงจัง 

 ๘.๒ นโยบายของภาครัฐท่ีเนนเฉพาะโคเนื้อโดยตรง ทําใหตอบสนองกลุมเกษตรกรไดตรงจุด 

 

๙. แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร/กลยุทธการวิจัย 

การรวมคิดยุทธศาสตรการวิจัยตั้งแตเริ่มแรกจากผูท่ีเก่ียวของจากทุกภาคสวน (หนวยงานราชการ 

เอกชน สมาคม และเกษตรกร) และเม่ือไดทราบปญหาท่ีแทจริงก็นํายุทธศาสตรการวิจัยลงสูภูมิภาคตางๆ เพ่ือ

ใชในการขับเคลื่อนใหเกิดเปนรูปธรรม 

 

๑๐. แนวทางการติดตามและประเมินผล 

ใชการติดตามประเมินผลโดยผาน วช. ภูมิภาคตางๆ เพ่ือไดเขาถึงกลุมเกษตรกรจริงๆ 
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สรุปยุทธศาสตรการวิจัยการพัฒนาโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได 

วิสัยทัศน/วิจัย 

การพัฒนาการเลี้ยงโคเน้ือใหมี

ผลผลติและรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

พันธกิจ 

1. สนับสนุนองคกรใหมีความเขมแข็ง 

2. ใหเกษตรกรไดรับความรูในเรื่องโคเน้ือ

มากข้ึน 

3. สรางความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคเน้ือ 

เปาหมาย 

1. ใหองคกรท่ีเก่ียวของกับโคเน้ือ มีความ

เขมแข็งมากข้ึน 

2. ใหองคกรท่ีเก่ียวของกับโคเน้ือ มีความ

เขมแข็งมากข้ึน 

3. มีจํานวนแมพันธุโค เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา

รอยละ 1 

การวิจัยดานการตลาด 

 

- การใหความรูในการบริโภคเน้ือโค

และระบบการผลิตโคเน้ือ 

- การรักษาตลาดเดิมท่ีมีอยูแลว 

สรางตลาดเน้ือโคของประเทศไทย

ท่ีมีความชัดเจนมากข้ึน  

- การสรางมาตรฐานเน้ือโคเพ่ือ

การคา 

- การศึกษาวิจัยระบบและกลไก

การตลาดในรูปแบบตางๆ 

- การศึกษาตนทุนการผลิตเน้ือโค

และผลิตภัณฑแปรรูป 

การวิจัยดานการผลิต 

 

- การเพ่ิมจํานวนแมพันธุโคเน้ือ 

- การอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตโค

เน้ือสูเกษตรกร 

- การสนับสนุนปจจัยการผลิตเพ่ือรักษาโค

เน้ือแมพันธุดีไวขยายพันธุ 

- การทดสอบพันธุและกระจายพันธุโคเน้ือ

ท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย 

- การผลติโคเน้ือคุณภาพ 

- การผลิตอาหารสัตว พันธุพืชอาหารสัตว 

และการใชอาหารสัตว และเผยแพรสู

เกษตรกรเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

- การศึกษาวิจัยการแปรรูปเ น้ือ และ

ผลิตภัณฑจากโค 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหผลผลิตโค

เน้ือแบบบูรณาการ 

- การวิจัยควบคุมปองกันโรคระบาดจากโค

เน้ือ 

การวิจัยดานการบริหารจัดการ 

 

- การศึกษากฎหมายท่ีเอ้ือรองรับการ

เลี้ยงโคเน้ือ 

- การสราง NID ของโคเน้ือในระบบโค

ขุนเพ่ือการตรวจสอบยอนกลับ 



ยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นดานการพัฒนา National Food Valley 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ๑.๑ ความเปนมาของงานวิจัยดานการพัฒนา National Food Valley 

"Food Valley" หรือ “หุบเขาอาหาร” ก็คือแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

และอาหารแบบครบวงจร ซ่ึงเกิดข้ึนครั้งแรกท่ีประเทศเนเธอรแลนดในป ค.ศ. ๑๙๙๗ ซ่ึงเปนชวงท่ีกําลังประสบ

กับปญหาดานปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรท่ีลดลง รัฐบาลเนเธอรแลนดจึงไดคิดแนวคิดนี้ข้ึนเพ่ือ

พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมในคลัสเตอรอาหารใหมีความเขมแข็ง ผาน

การสรางเครือขายความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาตางๆ 

เพ่ือผลักดันใหองคความรู และผลงานวิจัยทางวิชาการตางๆ ไดรับการพัฒนาและตอยอดใหเห็นเปนรูปธรรม 

สามารถผลักดันใหออกสูตลาดในเชิงพาณิชยไดจริงอยางรวดเร็ว 0

๑ 

คาดการณวาในอีก ๔๐ ปขางหนา ประชากรท่ัวโลกจะพุงข้ึนไปถึงระดับ ๙,๖๐๐ ลานคน 

หรือเพ่ิมข้ึนถึงราว ๒,๔๐๐ ลานคนจากปจจุบัน ซึ่งแนนอนวาจํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นดังกลาวยอม

หมายถึงความตองการบริโภคอาหารท่ีมากข้ึน แตขณะเดียวกันความสามารถในการผลิตอาหารของโลกกลับ

กําลังลดนอยถอยลงทุกขณะ ท้ังจากพ้ืนท่ีทําการเกษตรท่ีถูกคุมคามจากความเจริญของภาวะเศรษฐกิจ สภาพ

ดินฟาอากาศท่ีมีความแปรปรวนมากข้ึน ภาวะโลกรอน หรือแมแตภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ียากจะคาดเดา 

ประเด็นเรื่อง “ความม่ันคงดานอาหาร” หรือ Food Security จึงไดกลายเปน Agenda เรงดวนของรัฐบาลใน

หลายประเทศท่ัวโลก โดยท่ีผานมาประเทศไทยทําธุรกิจสงออกอาหารปหนึ่งๆ ๗-๘ แสนลานบาท แตไมเคยมีท่ี

ปรึกษาท่ีเปนมืออาชีพในดานการเกษตร ตางคนตางทํา ตางคนตางคิดหาวิธีทําอยางไรใหสินคาจึงจะขายได 

หรือแมจะมีการรวมกลุมกันระหวางผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร แตเปนเพียงกลุมยอย และมีการพูดคุย

กันภายในกลุม ทําใหไมมีพลังท่ีจะผลักดันใหอุตสาหกรรมอาหารของไทยกาวไปสูเวทีโลกได ซ่ึงจากสิ่งท่ีเคย

ดําเนินการมา อยางการผลักดัน “ครัวไทยไปครัวโลก” ท่ีเกิดข้ึนเม่ือประมาณ ๔-๕ ปกอน เปนโครงการท่ีทําให

อาหารไทยเปนท่ีรูจักกันท่ัวโลก แตยังเปนเพียงการสงเสริมระดับปลายน้ําเทานั้น สําหรับ Food Valley จะเปน

การสรางฐานท่ีม่ันคงของอุตสาหกรรมอาหารใหเดินหนาไปสู ครัวโลก หรือ Food Forward ไดอยางม่ันคง 

ภายใตการรูจักและเลือกใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ มาสรางสรรคผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพ่ิม ในขณะท่ี

ผูประกอบการตองเตรียมตัวพรอมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงภายใตสภาวการณทางเศรษฐกิจแบบข้ึนๆ 

ลงๆ อยางท่ีเปนอยูในปจจุบัน หากในอนาคตตองการเปนผูนําในอุตสาหกรรมอาหาร จะไมใชเพียงแคการ

สนับสนุนใหเกิดการผลิตเทานั้น ตองมีเรื่องการตลาด ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญดวยวา ผลิตและขายใหใคร แต

ทายท่ีสุดแลว ทุกอยางข้ึนอยูกับผูประกอบการท่ีตองปรับตัวและเปลี่ยนสินคาใหตรงกับความตองการของลูกคา 

โดยมองตลาดเปนหลัก 

                                           
๑ ถอดรหัส “Food Valley Model” …จากเนเธอรแลนดสูไทยแลนด ผูเขียน : โชติกา ชุมมี ตีพิมพในหนังสือพิมพกรุงเทพ

ธุรกิจ วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ 



๒ 

 

สําหรับการเปน Food Valley เพ่ือสรางเครือขายความเชื่อมโยงระหวางนวัตกรรมและ

ธุรกิจ เปนการผลักดันใหผลงานวิจัยออกสูตลาดไดอยางรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรตลาด ท้ังยัง

เปนสถานท่ีทดสอบผลิตภัณฑและตลาดใหมๆ และท่ีสําคัญคือเปนแหลงจางงานขนาดใหญในพ้ืนท่ีอีกดวย โดย

ภาครัฐรับผิดชอบการสรางและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบขนสง ตลอดจนใหความชวยเหลือดานการเงิน

สําหรับวิจัยและพัฒนาของสถาบันการศึกษา สวนสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยจัดทําระบบความรวมมือ

ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑกับองคกรธุรกิจ ผลักดันแนวความคิด “จากหิ้งสูหาง” และประเทศตางๆ ในเอเชีย

ก็เริ่มจัดทําโครงการในลักษณะดังกลาวขางตนแลวเชนกัน อาทิเชน การจัดทําโครงการ Food Polis ของ

ประเทศเกาหลีใต เปนตน ซ่ึงปจจุบันโครงการหุบเขาอาหารของไทย หรือ Thailand Food Valley กําลังอยู

ในชวงเริ่มตน เพราะภาครัฐเพ่ิงจะมีการ Kick-Off โครงการนี้ในปท่ีผานมา ลาสุดไดมีการกําหนดพ้ืนท่ี

เปาหมายนํารองไว ๓ แหง ไดแก ภาคเหนือ (เชียงใหม) เตรียมตั้งเปนศูนยกลางในเรื่องผักและผลไมแปรรูป 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) เปนศูนยกลางผลิตภัณฑเนื้อสัตว และภาคใต (ประจวบคีรีขันธ) เปน

ศูนยกลางดานผลิตภัณฑประมง สับปะรด และมะพราวควบคูไปกับการสรางเครือขายความรวมมือ ซ่ึงใน

เบื้องตนจะเนนไปท่ีการแปรรูปผลิตภัณฑขาว เนื้อสัตว ผักและผลไม แตก็นับไดวาเปนจุดเริ่มตนท่ีดีซ่ึงควรสาน

ตออยางจริงจัง  

๑.๒ วิเคราะหสถานการณปจจุบันและแนวโนมการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับประเด็นดานการ

พัฒนา National Food Valley 

 อุตสาหกรรมอาหารมีบทบาทสําคัญในการเพ่ิมมูลคาผลผลิตการเกษตร โดยการแปรรูป

เปนผลิตภัณฑตางๆ หลากหลายชนิด เพ่ือสนองตอบตอผูบริโภค ซ่ึงไดมีการคาดการณวาในอีก ๑๐ ปขางหนา 

ประชากรของโลกจะมีความตองการบริโภคอาหารเพ่ิมข้ึนกวารอยละ ๑๕๐ แตในขณะนี้ ความสามารถในการ

ผลิตภาคการเกษตรลดต่ําลง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนไปทําใหวัตถุดิบในการแปรรูปมักมีความไม

แนนอนท้ังดานปริมาณและคุณภาพ สงผลกระทบตออุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงเปนสิ่งท่ีหลายประเทศหันมาให

ความสนใจกับความม่ังคงดานอาหารมากข้ึนและกําลังกลายเปนประเด็นหนึ่งท่ีสําคัญของโลก 

 ประเทศไทยมีพ้ืนฐานดานการเกษตรท่ีดี สินคาเกษตรเปนท่ีนิยมของท่ัวโลกและ

อุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะอาหารแปรรูปมีมูลคาการสงออกกวา ๕.๘ แสนลานบาทในป ๒๕๕๕ โดยมี

แนวโนมการเติบโตเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และคาดวาจะมีมูลคาการสงออกถึง ๑ ลานลานบาทภายในป ๒๕๕๖ 

และทําใหเกิดการจางงานมากเปนอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมท้ังหมด อยางไรก็ตาม ประสิทธิภาพและผลิตภาพ 

(Productivity) ในการแปรรูปอาหารยังอยูในระดับท่ีไมสูงนัก ท้ังนี้ เพราะขาดการเชื่อมโยงระหวางภาค

การเกษตร อุตสาหกรรม และหนวยงานดานการวิจัยพัฒนาตัวสินคายังไมสามารถดึงดูดความสนใจของ

ผูบริโภคไดเทาท่ีควร อีกท้ังอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กสวนใหญยังแปรรูปอาหารไดในระดับข้ันตน 

เนื่องจากขอจํากัดในเรื่ององคความรู การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ประกอบกับผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเกษตร

และวิทยาศาสตรดานอาหารของสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาตางๆ ไมคอยเปนท่ีเปดเผยและเผยแพรเพ่ือ

ผลักดันใหออกสูเชิงพาณิชย ทําใหมูลคาของอาหารแปรรูปตอหนวยอยูในระดับต่ํา นอกจากนี้ หนวยงาน

ภาครัฐยังไมสามารถบูรณาการความรวมมือเพ่ือพัฒนาหวงโซอุปทานตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําได



๓ 

 

อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะสงผลใหภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทย

เสียเปรียบในการแขงขันกับนานาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในอีกไมก่ีปขางหนาท่ีประเทศไทยจะเขาสูการ

เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community : AEC) อยางเต็มตัว 

 สําหรับประเทศไทยซ่ึงมีแหลงวัตถุดิบทางการเกษตรจํานวนมากกระจายอยูในหลายพ้ืนท่ี

ท่ัวประเทศ อีกท้ังมีหนวยงานรัฐและสถาบันการศึกษาหลายแหงท่ีทําการวิจัยผลิตภัณฑอาหาร หากสามารถ

ประยุกตแนวคิด “หุบเขาอาหาร” มาใชในประเทศ โดยกําหนดพ้ืนท่ีซ่ึงมีความพรอมเปนจุดเริ่มตนของ

กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอยางเปนระบบ และเชิญชวนองคกรธุรกิจเขามาลงทุนและมี

สวนรวมในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีนวัตกรรม โดยการสนับสนุนงบวิจัยและสิ่งอํานวยความสะดวกจาก

ภาครัฐ ก็จะแกไขปญหาภาคเกษตรได อีกท้ังยังเพ่ิมคุณคาแกผลิตภัณฑอาหารของประเทศไทยใหเปนท่ีรูจักกัน

ท่ัวโลก ไมเฉพาะแคการเปน “ครัวของโลก” เทานั้น อยางไรก็ตาม ประเทศไทยจะสามารถเปนศูนยกลางของ

อุตสาหกรรมอาหารไดตองมีแนวทางการพัฒนาอาหารอยางเหมาะสม และครบวงจรเพ่ิมมาตรฐานและ

ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือพัฒนาประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคอาเซียน 

๑.๓ ผลงานวิจัยท่ีเคยมีมาแลวในอดีต ชองวางการวิจัย และประเด็นท่ีสําคัญของการวิจัยท่ี

เกี่ยวกับดานการพัฒนา National Food Valley 

จากการศึกษาของศูนยความปลอดภัยอาหาร หรือ Food Safety Center ศูนยใหมของ

สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดใหความสําคัญ

อนาคตไทยสูหุบเขาอาหารภาพของอุตสาหกรรมอาหารเปนองคประกอบหลักๆ ๓ เรื่อง คือ ๑) ผลิตผลเกษตร

ท่ีจะตองผลิตปอนใหกับอุตสาหกรรมอาหารตองมีความแข็งแรงพอสมควร คือ ผลิตผลเกษตรมีเพียงพอ 

คุณภาพดี ราคาท่ีพอเหมาะ ๒) ตัวผูประกอบการหรือสถานประกอบการ ซ่ึงผูประกอบการตองมีความชํานาญ

พอสมควร มีคุณภาพในการผลิตพอสมควร และ ๓) ทําอยางไรใหอุตสาหกรรมอาหารไปตอยอดไดซ่ึงประเด็นท่ี

สําคัญคือ การวิจัยและพัฒนาบทบาทของ Food Valley ท่ีนาสนใจเนนใหการสนับสนุนการคิดคนนวัตกรรม

ใหมๆ ดานอาหาร 

และแนวคิดของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม คือ ๑) ศึกษาความเปนไปได พ้ืนท่ี National 

Food Valley โดยข้ึนกับการเปนแหลงวัตถุดิบ ความหนาแนนของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในพ้ืนท่ี

สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยระบบสาธารณูปโภค และโลจิสติกส ๒) การรวมกลุมและเชื่อมโยง

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับวัตถุดิบแปรรูป การคาและบริการ ๓) การพัฒนาระบบสงเสริมสนับสนุนการตอยอด

การนําผลงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรดานอาหารไปผลิตเปนเชิงพาณิชย ๔) การพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของ

กับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เชน นักวิทยาศาสตรดานอาหาร และนักโภชนาการ วิศวกร นักวิจัย และ

นักออกแบบผลิตภัณฑ เพ่ือรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ๕) การสรางภาพลักษณของการเปน National 

Food Valley เพ่ือดึงดูดนักลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศใหมาลงทุนในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด และเพ่ิมมูลคา

ใหกับผลิตภัณฑอาหารท่ีเปนนวัตกรรมซ่ึงคิดคนและผลิตข้ึนในพ้ืนท่ี และ ๖) การขับเคลื่อนโครงการใหเกิด

บูรณาการของทุกฝายท่ีเก่ียวของและการจัดตั้งสํานักงาน 

 



๔ 

 

๑.๔  ผู มีสวนไดสวนเสียและจุดแข็งจุดออนในประเด็นการพัฒนาและการวิจัยดาน 

National Food Valley ท่ีเปนท่ีตองการของประเทศ 

 ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) สถาบัน

อาหารตางๆ และผูประกอบการในภาคเอกชน 

 โดยมีจุดแข็งและขีดความสามารถในการแขงขัน คือ ประเทศไทยมีความไดเปรียบท่ีไม

ยุติธรรม คือ มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรมาก มีปริมาณน้ํามาก มีเกษตรกรเกง แตยังไมไดใชความไดเปรียบนี้ตอยอด

ใหไดเปรียบมากข้ึน ไมไดสรางความเขมแข็งใหไดเปรียบมากข้ึนไปอีก คือ ไมไดสรางความรู ไมไดนําความรูมา

ตอยอด และประเทศตะวันตกมีการพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตรแลวนําไปสรางขอไดเปรียบตางๆ สราง

ผลิตภัณฑใหมๆ สราง Productivity ซ่ึงประเทศไทยก็เรียนรูในเรื่องนี้ แตลงทุนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

และความรูนอยเกินไป ซ่ึงหากจะนําความไดเปรียบมาตอยอด จําเปนตองสรางความรู สรางการศึกษา และ

สรางความเขมแข็ง เชน ความรูในการบริหาร/กักเก็บน้ํา ความรูเรื่องพันธุพืช ฯลฯ ขาดการบูรณาการความรู 

ขาดการสรางอาชีพท่ีเนนเรื่องการพัฒนาความรูเพ่ือนํามาตอยอด ดังนั้น ตองสรางคนควบคูกับการสราง

ประโยชนใหกับผูประกอบการ/การบริการไปพรอมๆ กัน โดยในการสรางความสามารถในการแขงขันตองเริ่ม

จากการพัฒนาพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน และความรวมมือจากภาครัฐ (สวนกลาง) สถาบันวิจัย และภาคเอกชน 

๑.๕  นโยบายและยุทธศาสตรซ่ึงเปนท่ีมาของยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นดานการ

พัฒนา National Food Valley 

สําหรับยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นดานการพัฒนา National Food Valley ได

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีเปนปจจุบัน คือ ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และนโยบายรัฐบาล (ป ๒๕๕๔) ขอ ๓ 

นโยบายเศรษฐกิจ ในขอ ๓.๓ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ ขอยอย ๓.๓.๑ ภาคเกษตร ๒) เพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือใหไดผลผลิตสูง 

ตานทานตอโรคและแมลงศัตรูพืช สอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และถายทอด

องคความรูจากการวิจัยไปสูเกษตรกรเพ่ือใหมีการใชพันธุดี ใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ

การใชปุยตามคุณสมบัติของดินแตละชนิด ท้ังนี้ เพ่ือลดตนทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต  
นอกจากนั้น ความสําคัญของอุตสาหกรรมอาหารมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยอยางยิ่ง แตการขับเคลื่อนกับหลายๆ ภาคสวนท่ีเก่ียวของไมวาจะเปนภาคเอกชน ภาครัฐ ภาควิจัย

และพัฒนา หรือภาคการเกษตร ยังไมคอยชัดเจน จึงไดหาแนวทางหรือแนวคิดท่ีจะผลักดันดานอุตสาหกรรม

อาหารไปพรอมๆ กัน โดยนําแนวคิด Food Valley เปนแนวทางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารใน

ประเทศไทย ซ่ึงก็สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีใหความสําคัญกับการแปรรูปผลิตภัณฑ

เกษตรอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน และรัฐบาลไทยก็ไดมีการวางนโยบายและ Roadmap ดาน Food Security เพ่ือ

ผลักดันใหประเทศกลายเปนศูนยกลางดานการผลิตอาหาร และครัวของโลก โดยผานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ดานตางๆ ไมวาจะเปนการพัฒนาดานวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย 



๕ 

 

รวมท้ังการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑทางการเกษตรและอาหาร ซ่ึงปจจัยดังกลาวขางตนไดมีสวนสําคัญใน

การสงเสริมใหมูลคาการสงออกอาหารของไทยเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง จนกระท่ังอาหารไทยติด ๕ อันดับแรก

ของอาหารยอดนิยมของนักชิมจากท่ัวโลก แตอาจจะยังไมเพียงพอในการกาวไปสูการเปนศูนยกลางการผลิต

อาหารโลกและครัวของโลกอยางท่ีตั้งเปาเอาไว 

 

๒. วิสัยทัศนการวิจัย 

การวิจัยและพัฒนาสงเสริม National Food Valley ของประเทศไทยสูระดับอาเซียนโดย

งานวิจัย 

 

๓. พันธกิจการวิจัย 

 ๓.๑ สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน ความรูดาน National Food Valley 

 ๓.๒ สนับสนุนงานวิจัยในระดับ SMEs ท่ีเก่ียวของกับ National Food Valley  

 ๓.๓ เพ่ิมเครือขาย National Food Valley ของประเทศไทยใหพรอมกับการแขงขันในระดับ

สากล 

 

๔. ยุทธศาสตร/กลยุทธการวิจัย 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การสนับสนุนการวิจัย และจัดหางานใหหนวยงานวิจัยเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใน

สินคาเกษตร อาหารใหสอดคลองกับความตองการของตลาด  

การพัฒนางานวิจัยท่ีตรงตามความตองการของผูประกอบการ เพ่ือใหเกิดการนําไปประยุกตใชใน

เชิงพาณิชย ท้ังในดานการพัฒนาสินคาใหม เพ่ิมมูลคาของสินคา หรือแกไขปญหาและอุปสรรคของการผลิต 

จําเปนตองมีการศึกษาความตองการของตลาด และมีการกําหนดโจทยวิจัยท่ีถูกตอง ประกอบกับมีการ

สนับสนุนการวิจัยและงบประมาณท่ีเพียงพอตอการวิจัยใหแกนักวิจัย รวมถึงควรมีการสรางเครือขายดานการ

วิจัย ในการพัฒนาความรวมมือระหวางสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ท้ังของภาครัฐและเอกชน รวมถึง

ภาคอุตสาหกรรม ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยการสรางเครือขายจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและขีด

ความสามารถในการคนควาและสรางงานวิจัยและนวัตกรรม เนื่องจากความเชี่ยวชาญของบุคลากร และองค

ความรูเฉพาะทาง ท่ีถูกผนวกไวดวยกัน  

นอกจากนี้ ควรมีการจัดหางานวิจัยท่ีพรอมใชงานจากในประเทศ หรือตางประเทศท่ีมีการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสูงกวา มีการสรางพันธมิตรกับเครือขายองคกรดานอาหารในตางประเทศท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนขอมูลองคความรู และสรางความรวมมือในการดาเนินงานรวมกันในอนาคต  

เปาหมาย : เพ่ือสนับสนุนการทํางานวิจัย และการจัดหางบประมาณในการวิจัย โดยมีการศึกษา

ความตองการของผูประกอบการ หรือความตองการของตลาด เพ่ือใชในการกําหนดโจทยงานวิจัยเชิงประยุกต 

ทําใหงานวิจัยสามารถนําไปสูการใชงานได เพ่ือลดความซํ้าซอน ลดปญหางานวิจัยท่ีไมไดถูกนํามาใชงาน และ

บริหารจัดการการใหงบประมาณ ผานการสนับสนุนงบประมาณอยางมีระบบ และมีเพียงพอตอการตอยอด



๖ 

 

ผลงานวิจัยใหสามารถนําไปสูการผลิตในเชิงพาณิชยไดจริงประกอบกับสนับสนุนการจัดหางานวิจัยท่ีพรอมใช

งานจากตางประเทศ การจับคูธุรกิจ (Business Matching) ระหวางผูประกอบการและนักวิจัย เพ่ือพัฒนา

อุตสาหกรรมอาหารของไทย  

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ประกอบดวย ๒ กลยุทธ คือ 

กลยุทธท่ี ๑ : สนับสนุนการวิจัยในการสรางมูลคาเพ่ิมกับเกษตร อาหารโดยตลาดเปนตัวนํา 

สนับสนุนงานวิจัย และงบประมาณท่ีเพียงพอตอการวิจัย โดยมีการศึกษาความตองการของผูประกอบการ หรือ 

ความตองการของตลาดเปนตัวนา เพ่ือใชในการกําหนดโจทยงานวิจัยเชิงประยุกต ท่ีสามารถนํามาใชในการ

สรางมูลคาเพ่ิมตลอดหวงโซการผลิตได เชน การวิจัยดานวัตถุดิบ การสรางมูลคาเพ่ิมสินคา การลดของเสีย โดย

เนนการวิจัยท้ังในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตรในกลุมสินคาเปาหมาย (Product Champion) ใน

พ้ืนท่ี เพ่ือแกไขปญหา และอุปสรรคในการผลิต ของผูประกอบการกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs)  

กลยุทธท่ี ๒ : จัดหางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหตอบสนองกับความตองการ สราง

พันธมิตรกับเครือขายองคกรดานอาหารในประเทศและตางประเทศ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการ

แลกเปลี่ยนขอมูลองคความรู และสรางความรวมมือสาหรับการดําเนินงานรวมกันในอนาคต ในการจับคูธุรกิจ

ระหวางผูประกอบการและนักวิจัย เพ่ือจัดหางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากในประเทศและ

ตางประเทศ ท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของตลาดผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง และสามารถแกไขปญหา

อุปสรรคในการผลิตของผูประกอบการไดอยางทันที รวมถึงสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาและวัตถุดิบผาน

งานวิจัย ท้ังในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบกับสรางกลไกในการจัดหางานวิจัยและ

เผยแพรใหนักวิจัยอยางมีระบบ  

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาขีดความสามารถของเครือขายในการวิจัย ถายทอด ประยุกตใช

งานวิจัย นวัตกรรม  

ภาวะท่ีอุตสาหกรรมอาหารมีการแขงขันกันอยางรุนแรง การสรางความแตกตางท้ังในดาน 

รูปลักษณ รสชาติ คุณคาทางโภชนาการ ความปลอดภัย และการเสริมสรางสุขภาพ ใหตรงกับความตองการ

ของผูบริโภค ลวนเปนสิ่งจําเปนสําหรับกลุมผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

และขนาดใหญ ท่ีจะตองตื่นตัวกับความเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติในการประกอบกิจการเพ่ือ

ยกระดับอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมสามารถในการแขงขันท้ังในระดับภูมิภาคและในระดับนานาชาติ ซ่ึงการยกระดับ

อุตสาหกรรมนั้นจําเปนตองตองอาศัยองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสินคา เพ่ิม

มูลคาการผลิต และลดความสูญเสีย โดยในปจจุบันการประยุกตใชองคความรูในการผลิต ยังมีขอจากัดในหลาย

ดานในมุมของผูประกอบการ  

ดังนั้นการสนับสนุนและสงเสริมสถานประกอบการใหมีความพรอมจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยสงเสริม

ใหมีผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาอาหารประจําในสถานประกอบการ ซ่ีงมีหนาท่ีในการนางานวิจัยและนวัตกรรม

มาประยุกตใชในเชิงพาณิชย โดยมีกิจกรรมตางในการสงเสริม เชน การประชาสัมพันธสรางความเขาใจให

ผูประกอบการ การสรางความม่ันคงในสายอาชีพดานการวิจัยอาหาร วิทยาศาสตรอาหาร กําหนดคาตอบแทน
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ใหเหมาะสม การสรางความรวมมือระหวางสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาเปาหมายในการพัฒนา

นักวิจัย รวมถึงควรมีการสนับสนุนความพรอมในดานโครงสรางพ้ืนฐานในการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดาน

อาหารมาประยุกตใช โดยมีการกําหนดมาตรการตางๆ สนับสนุน เชน มาตรการลดหยอนภาษีในการจัดซ้ือ

เครื่องมืออุปกรณในสถานประกอบการสาหรับขยายผลงานวิจัยสูการผลิต สรางกลไกและระบบการใชเครื่องมือ

วิจัยและทดสอบในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย เพ่ือใหเกิดการประยุกตใชงานวิจัยในเชิงพาณิชย ซ่ึงสงผล

ใหผูประกอบการมีขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ิมข้ึน 

เปาหมาย : เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของกลุมผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ใหมีการ

ประยุกตใชงานวิจัยในการเพ่ิมมูลคาการผลิตเพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพการผลิตท่ีไดมาตรฐาน ความปลอดภัย โดย

การสนับสนุนและสงเสริมใหสถานประกอบการมีผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาอาหารประจาในสถานประกอบการ 

ซ่ึงมีหนาท่ีในการนางานวิจัยและนวัตกรรมมาประยุกตใชในเชิงพาณิชย รวมถึงสนับสนุนการสรางเครือขาย

ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาอาหาร และการสนับสนุนการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในสถานประกอบการ

ผานมาตรการตางๆ ของภาครัฐ เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมและโครงสรางสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการประยุกตใช

งานวิจัยในการผลิต  

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ประกอบดวย ๓ กลยุทธ คือ 

กลยุทธท่ี ๑ : สนับสนุนการสรางผูเ ช่ียวชาญดานอาหารเพ่ือสนับสนุนการประยุกตใช

งานวิจัย นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานอาหาร เพ่ือสงเสริมใหเกิดการ

ประยุกตใชงานวิจัยสูเชิงพาณิชย ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม เพ่ิมมูลคาสินคา และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

โดยสนับสนุนการสรางบุคลากรในกลุมตางๆ ดังนี้ นักวิจัยอาหารเชิงประยุกต ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย  

กลยุทธท่ี ๒ : ผลักดันการพัฒนาคุณภาพการผลิตใหไดมาตรฐาน ความปลอดภัย สนับสนุน

ใหเกิดการพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพมาตรการผลิต ใหไดมาตรฐานความ

ปลอดภัย (Food Safety) ในสถานประกอบการ และไดรับการรับรองท่ีเปนท่ียอมรับของตลาดโลก โดยเฉพาะ

สถานประกอบการภายในเครือขายไทยแลนดฟูดวัลเลย รวมถึงสงเสริมใหเกิดการพัฒนากระบวนการตรวจสอบ

ยอนกลับในกระบวนการผลิต  

กลยุทธท่ี ๓ : สร างสภาพแวดลอมและโครงสรางสนับสนุน ท่ี เ อ้ือตอการประกอบ

อุตสาหกรรมอาหาร สรางสภาพแวดลอมและโครงสรางสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการประกอบอุตสาหกรรมอาหาร 

โดยการกําหนดมาตรการสนับสนุนในการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร สาหรับกลุมเปาหมายตางๆ 

ดังนี้ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย  

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การบริหารจัดการองคความรู และถายทอดผลงานวิจัย เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพ่ือประยุกตใชงานวิจัยในเชิงพาณิชย  

การบริหารจัดการขอมูลและเผยแพรขอมูลนับวาเปนสวนสําคัญในการสงเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะขอมูลดานองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท่ีสามารถ

ประยุกตใชไดในการผลิตเชิงพาณิชย โดยมีการรวบรวมขอมูลดานอาหารจากเครือขายสถาบันการศึกษาและ

สถาบันวิจัย ท้ังในประเทศและตางประเทศ แลวเผยแพรขอมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมอาหารสู
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ผูประกอบการผานชองทางสื่อสารตางๆ เพ่ือผลักดันใหเกิดการนางานวิจัยไปใชงาน ประกอบกับดาเนิน

กิจกรรมในการประชาสัมพันธและสงเสริมการใชฐานขอมูล เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน

สามารถคนหาไดอยางสะดวก พรอมท้ังเปนสื่อกลางในการติดตอและประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

นอกจากนี้ กิจกรรมการถายทอดผลงานวิจัยสูการผลิตในสถานประกอบการ จากท้ังงานวิจัยท่ี

พัฒนาในประเทศและงานวิจัยท่ีจัดหามาจากตางประเทศ เปนหนึ่งในปจจัยขับเคลื่อนท่ีสําคัญในการพัฒนา

อุตสาหกรรมอาหาร โดยมุงหมายใหเกิดการเพ่ิมมูลคาสินคาในภาคการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

การลดตนทุนในการผลิตสินคา และเกิดการพัฒนางานวิจัยตอยอดจากองคความรูท่ีไดรับถายทอด โดย

สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงนอกจากมีการจัดเตรียมองคความรู เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม จากกลุมเครือขายแลว จาเปนตองมีการสนับสนุนการขยายผลงานวิจัย (Scale-up) จากระดับ

หองปฏิบัติการ (Lab Scale) สูระดับตนแบบ (Pilot Scale) สูระดับโรงงานพาณิชย (Commercial Scale) มี

การวางรูปแบบวิธีการในการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิดการถายทอดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบ

กับมีการสรางความรวมมือกับบริษัทท่ีสนใจเขารวมตอยอดการวิจัยและขยายผลตอยอดการวิจัยดวย 

เปาหมาย : เ พ่ือเปนศูนยกลางการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยดานอาหารของ

สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในประเทศ ในการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลงานวิจัยและนวัตกรรมอยางเปน

หมวดหมู ประกอบกับสรางพันธมิตรเครือขายองคกรดานอาหารในตางประเทศ เพ่ือรวบรวมและแลกเปลี่ยน

ขอมูลองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนสามารถคนหาได

อยางสะดวก พรอมท้ังเปนสื่อกลางในการติดตอและประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหเกิดการขยาย

ผลงานวิจัยจากระดับหองปฏิบัติการ สูระดับการผลิตตนแบบ และสูระดับเชิงพาณิชย แลวถายทอดให

ผูประกอบการนาไปใชงาน  

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ประกอบดวย ๓ กลยุทธ คือ 

กลยุทธท่ี ๑ : บริหารจัดการองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานอาหาร  

เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวกับการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆ จากหนวยงาน 

ใหเปนหมวดหมู มีความตอเนื่อง โดยมีการเชื่อมโยงการจัดการงานวิจัยกับหนวยงานสถาบันวิจัยอาหาร รวมถึง

การสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูจากนอกพ้ืนท่ีสูในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยการสงเสริมการเชื่อมโยงขอมูล

ระหวางภาคการผลิตกับศูนยวิจัยดานอาหาร และการสรางพันธมิตรกับเครือขายองคกรในตางประเทศ  

กลยุทธท่ี ๒ : สงเสริมการเผยแพรองคความรูและถายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน

สถานประกอบการ เผยแพรและประชาสัมพันธงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานอาหาร 

รวมถึงแนวทางการประยุกตใช จากท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยผานชองทางการสื่อสารตางๆ และ

กิจกรรมสัมมนาการ สูผูประกอบการ  

กลยุทธท่ี ๓ : สงเสริมการขยายผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมไปสูการผลิตอาหารเชิง

พาณิชย สนับสนุนใหเกิดการตอยอดและขยายผลงานวิจัยจากระดับหองปฏิบัติการ สูการพัฒนาโรงงาน

ตนแบบ ศึกษาความเปนไปไดในการขยายผลสูการผลิต และพัฒนาสูกระบวนการผลิตในระดับเชิงพาณิชย และ



๙ 

 

สงเสริมใหเกิดการถายทอดงานวิจัยท่ีพัฒนาและงานวิจัยท่ีพรอมใชงานท่ีจัดหามาจากตางประเทศ ไปสูการ

ประกอบอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงประสานงานผูประกอบการท่ีสนใจเขามาพัฒนางานวิจัยรวมกัน  

 

๕. ผลผลิตและผลลัพธ ตัวช้ีวัดเปาหมาย 

 ๕.๑ เกิด National Food Valley ใน ๔ ภูมิภาค (ภาคเหนือ กลาง อีสาน และใต) 

 ๕.๒ เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

 ๕.๓ แตละภูมิภาคสามารถเนนพืชท่ีมีศักยภาพโดดเดนไดอยางนอย ๑ ชนิด 

 ๕.๓ ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนอยูในระดับมาตรฐานสากล สามารถแขงขันกันได   

ตัวช้ีวัด 

 ๑. สนับสนุนการวิจัยและจัดหางานวิจัยเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมในสินคาเกษตรอาหารใหสอดคลอง

กับความตองการของตลาด 

 ๑.๑ งบประมาณการวิจัยสําหรับสินคาอาหาร 

 ๑.๒ จํานวนงานวิจัยท่ีสามารถนํามาใชในพ้ืนท่ี 

 ๒. พัฒนาขีดความสามารถของเครือขายในการวิจัยถายทอดประยุกตใชงานวิจัยนวัตกรรม 

 ๒.๑ จํานวนผูจบการศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารในแตละระดับ 

 ๒.๒ จํานวนบริษัทสถานประกอบการท่ีมีฝายการวิจัยและพัฒนาสินคา 

 ๒.๓ จํานวนบุคลากรท่ีจบการศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารท่ีทํางานในสถาน

ประกอบการ 

 ๒.๔ จํานวนโรงงานอาหารท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานในพ้ืนท่ี Thailand Food Valley 

 ๒.๕ งบประมาณในการสนับสนุนในการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร ใหกับ

สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ผูประกอบการ และศูนยทดสอบ 

 ๓. บริหารจัดการองคความรู และถายทอดผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือประยุกตใช

งานวิจัยในเชิงพาณิชย 

 ๓.๑ รอยละของความสําเร็จในการจัดทําระบบฐานขอมูลดานอุตสาหกรรมอาหาร 

 ๓.๒ จํานวนเครือขายองคกรในตางประเทศท่ีเปนพันธมิตรกับเครือขาย Thailand Food 

Valley 

 ๓.๓ จํานวนกิจกรรมในการเผยแพรประชาสัมพันธ องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ดานอาหาร 

 ๓.๔ จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยี 

 ๓.๕ งบประมาณในการสนับสนุนในการขยายผลงานวิจัย (โรงงานตนแบบ Pilot plant) 

 ๔. สงเสริมการตลาดของสินคาเกษตรอาหารจากเครือขาย Thailand Food Valley ไปสูกลุม

ผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ 

 ๔.๑ จํานวนผูเขารวมกิจกรรมรณรงคและสงเสริมดานการตลาดของโครงการ TFV 



๑๐ 

 

 ๔.๒ จํานวนการจับคูธุรกิจภายใตกิจกรรมทางการตลาด 

 ๔.๓ รอยละของความสําเร็จในการจัดทําตราสินคาอาหารภายใต TFV 

 ๔.๔ จํานวนสินคาอาหารท่ีไดรับการรับรองภายใตเครื่องหมาย TFV 

 

๖. หนวยงานหลักและเครือขายท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของ 

 - กระทรวงอุตสาหกรรม         - กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - สถาบันการศึกษา - สภาอุตสาหกรรม 

 - หอการคาไทย - สมาคมผูประกอบการอาหารไทย 

 - สมาคมผูสงออกอาหาร - กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

 - สํานักงบประมาณ  

 - สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 

๗. ปจจัยแหงความสําเร็จของยุทธศาสตร/กลยุทธการวิจัย 

 ความรวมมือของ ๓ กลุมหลักคือ ภาครัฐ (กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

เปนตน) ภาคเอกชน (สภาอุตสาหกรรม หอการคาไทย เปนตน) และสถาบันการศึกษา 

 

๘. แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร/กลยุทธการวิจัย 

การประชุมระดมความคิด ประชาพิจารณ ในทุกภาคสวน โดยอาศัยเครือขายในสวนภูมิภาคใน

การกระจายขอมูลขาวสาร รวมถึงความรวมมือกับประชาชนในระดับลาง ไดสนองตอความตองการของ

ประชาชน 

 

 

 

 

 
 

ผูท่ีจะนําเสนอโครงการไดจะตองมอีงคประกอบดังตอไปน้ี คือ  

๑) มีผูผลติ ผูประกอบการ ขนาดยอม-กลาง กลุมสหกรณ หรือกลุมชุมชน  

๒) หนวยราชการในระดับจังหวัดหรือในระดับเขต 

๓) หนวยงานการศึกษาสนับสนุน ในเรื่องของความรูเทคโนโลยไีดตลอดเวลา 

๔) องคกร เชน สภาอุตสาหกรรมหอการคา หรือมีอะไรท่ีเก่ียวในองการน้ันเปนผูท่ีเขาไปดูแลในเรื่องการตลาด 

 



ยุทธศาสตร์การวิจยัรายประเด็นด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 

๑. หลักและเหตุผล 
๑.๑  ความเป็นมาของงานวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 

 ประเทศไทยมีศักยภาพและมีบทบาทเป็นผู้น าในธุรกิจการค้าอัญมณีและเครื่องประดับใน
ระดับนานาชาติ เนื่องจากมีแรงงานและช่างฝีมือที่มีความช านาญ ฝีมือประณีต รวมถึงความโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์ด้านการออกแบบ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับแนวหน้า อีกทั้งภาครัฐยังให้การส่งเสริมและสนับสนุน
อย่างเต็มที่ ท าให้อัญมณีและเครื่องประดับมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าภายในและระหว่าง
ประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่น ารายได้เข้าประเทศจ านวนมากในแต่ละปี และมีมูลค่าการส่งออกเติบโต โดยในปี 
๒๕๕๕ อัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกที่น ารายได้เข้าประเทศได้มากเป็นอันดับที่  ๓ รองจาก
รถยนต์และส่วนประกอบ และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยมีมูลค่าการส่งออกในปี ๒๕๕๕ รวม 
๔๐๘,๐๔๐ ล้านบาท โดยตลาดส าคัญที่ไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ฮ่องกง 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมัน เบลเยี่ยม อินเดีย ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร โดย
สินค้าที่ไทยส่งออกมาก ได้แก่ ทองค า เครื่องประดับ ทองแท้ เครื่องประดับเงินแท้ และเพชร นอกจากนี้ 
นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ไทยกลายเป็นผู้น าของโลกด้านการผลิตเครื่องประดับเงิน โดยมียอดการส่งออก
เครื่องประดับเงินไปยังตลาดโลกมากกว่าจีน และอินเดีย จนได้รับการยอมรับว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของ
เครื่องประดับเงิน (World Capital for Silver Jewelry)    

 ตลอดเวลาที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์และแผนงาน พัฒนาอุตสาหกรรมฯ ที่หน่วยงานรัฐและ
เอกชนให้ความสนใจมาก ได้แก่ การขยายตลาดต่างประเทศ การพัฒนามาตรฐานการรับรองและสินค้า การ
สร้างตราสินค้า การพัฒนาการออกแบบและการผลิต การยกระดับงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 
และการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์และแผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ที่
หน่วยงานรัฐและเอกชนควรให้ความสนใจเพ่ิมขึ้น ได้แก่ การขยายตลาดภายในประเทศ การพัฒนาสินค้า 
OTOP โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ การยกระดับผู้ประกอบการจาก (Original 
Equipment Manufacturer : OEM) เป็น (Original Design Manufacturer : ODM) และ (Organizational 
Behavior Management : OBM) การตั้งศูนย์กลางผลิตและจ าหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ การเร่งใช้
ประโยชน์จาก AEC/FTA และการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ประโยชน์จากการค้า
ออนไลน์มากขึ้น เพ่ือให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง มี
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงเห็นความจ าเป็นต้องมี
การจัดท ายุทธศาสตร์อัญมณีและเครื่องประดับข้ึน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินการและบูรณาการการท างาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับบริบทความ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่ออัญมณี   และเครื่องประดับไทย 
                                        

๑.๒  วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา
ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 

 การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลต่อการตลาดและฐานการผลิตร่วมการ
เปิดเสรีย่อมน าไปสู่ผลกระทบทั้งในทางที่เป็นประโยชน์และเสียประโยชน์ตามศักยภาพของผู้ประกอบการใน
แต่ละประเทศ เนื่องจากจะสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ การลงทุน แรงงาน และเงินทุนได้อย่างเสรี 
แม้ว่าอาเซียนไม่ใช่ศูนย์กลางทางการค้าของอัญมณีและเครื่องประดับ แต่ก าลังซื้อมีแนวโน้มเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่อง การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณี



๒ 

 

และเครื่องประดับในด้านการน าเข้าวัตถุดิบจากอาเซียนและประเทศในกลุ่มความร่วมมือ และหาก
ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งเสริมการตลาดได้มากขึ้น ตลาดอาเซียนจะสามารถเพ่ิมมูลค่าได้ในอนาคตและก็
จะเป็นตลาดแหล่งใหม่ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยด้วย ในทางกลับกันอาจเกิดการ
เคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่า เช่น เวียดนาม หรือประเทศที่มีแหล่งวัตถุดิบ เช่น 
สหภาพเมียนมาร์ ปัจจัยเหล่านี้จะท าให้เกิดการแข่งขันในกลุ่มสมาชิกสูงขึ้น ผู้ประกอบการในแต่ละประเทศจึง
ต้องบริหารต้นทุนการผลิตและความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ความช่วยเหลือจากภาครัฐจึงเป็นสิ่งส าคัญในเรื่อง
อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของไทย ซึ่งคาดว่าจะได้เปรียบจากการการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน เนื่องจากไทยสามารถใช้ความได้เปรียบด้านเทคนิคการหุงพลอย การเจียระไน และช่างฝีมือสามารถ
ขยายตลาดในอาเซียนได้มากขึ้น  

ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับ ต้องมีการน าเข้า
วัตถุดิบ เช่น เงินแท่ง ทองค า เพชรและพลอยจากต่างประเทศ ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป แล้วน าเข้ามีแปรรูปเพ่ือส่งออก
และป้อนตลาดภายในประเทศ โดยในปี ๒๕๕๕ ไทยมีการน าเข้าเครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่ง และ
ทองค าจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า ๔๓๐,๐๐๘ ล้านบาท นับเป็นรายการสินค้าที่ไทยน าเข้ามากที่สุดเป็น
อันดับ ๔ รองจากน้ ามันดิบ เครื่องจักรและส่วนประกอบและเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ โดยตลาด
ส าคัญที่ไทยน าเข้าวัตถุดิบพลอย เพชร และโลหะมีค่าเพ่ือใช้ท าเครื่องประดับ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ 
แอฟริกาใต ้ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา อินเดีย เกาหลีใต้ จีน และเบลเยี่ยม  

แม้อัญมณีและเครื่องประดับจะเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพส่งออกมาก แต่เนื่องจากกระแส
การค้าและการลงทุนได้ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม อาท ิต้นทุนค่าจา้งแรงงานที่เพ่ิมข้ึน การสั่งสมภูมิปัญญาการเผา
พลอยที่ขาดการสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมการผลิตและการ
ออกแบบ การเปิดตลาดการค้าเสรีและการรวมกลุ่มตลาดในภูมิภาค การขาดการบูรณาการแผนงานของ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ประเด็นหลักท่ีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมักให้ความสนใจกับ 
เรื่องการพัฒนาตลาดและการผลิต โดยเฉพาะประเด็นที่ให้ความส าคัญ ในการจัดท าแผนงานและโครงการ
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การขยายตลาดต่างประเทศ การพัฒนามาตรฐานรับรองสินค้า การสร้างตราสินค้า การ
พัฒนาการออกแบบและการผลิต การพัฒนาบุคลากรและแรงงานฝีมือ การสร้างกลไกเพ่ิมสภาพคล่องทาง
การเงินแก่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ การจัดท าระบบฐานข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ การยกระดับ
งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ การยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ และการจัดตั้งคณะกรรมการหรือหน่วยงานระดับชาติขึ้นมาเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับ  
 

๑.๓ ผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต ช่องว่างการวิจัย และประเด็นที่ส าคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคจ านวนมากได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์
พัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยหน่วยงานที่ส าคัญ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงพาณิชย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สวอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) กระทรวงมหาดไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการอัญมณีและ
เครื่องประดับ) สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม แต่ละหน่วยงานขาดการบูร
ณาการแผนการท างาน ต่างฝ่ายต่างท า มีเนื้องานหลายส่วนซ้ าซ้อนกันค่อนข้างมาก ขณะที่งานบางด้านซึ่งเป็น



๓ 

 

งานส าคัญตามนโยบายรัฐบาล อาทิ การพัฒนาสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
การขยายและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ยังไม่มีการผลักดันมากเท่าที่ควร 
 

 ๑.๔  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นพัฒนาและวิจัยด้าน อัญมณีและ
เครื่องประดับ 
  ๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ต่างได้มีการจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเป็นลักษณะของต่างคนต่างท า ขาดความเชื่อมโยงใน
การก าหนดยุทธศาสตร์ในภาพรวมของประเทศ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ หน่วยงานต่างๆ จ าต้องที่จะ
ได้มีการบูรณาการในเรื่องนี้เข้าด้วยกัน หน่วยงานดังกล่าวประกอบด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต 
กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย (คณะกรรมการอัญมณีและเครื่องประดับ) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรม    
อัญมณีและเครื่องประดับ) สมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทย
และเครื่องประดับ สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย สมาคมค้าทองค า  สมาคมผู้ประกอบการ
เจียระไนเพชร สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง สมาคมผู้ส่งออก
เครื่องประดับเงินไทย สมาคมการค้าเครื่องประดับแฟชั่น สมาคมช่างทองไทย  ชมรมผู้ค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับมาตรฐาน สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ
จังหวัดจันทบุรี สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย มูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ 

  ๒)  จุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นพัฒนาและวิจัยด้านด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 
   จุดแข็ง 

(๑) ทักษะฝีมือแรงงาน ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีคุณภาพ
และเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมแปรรูปวัตถุดิบขั้นต้น เช่น ทักษะการเจียระไน 
การข้ึนรูปตัวเรือน และการหุงพลอย  

(๒) มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องประดับที่มีความวิจิตร  และมีเอกลักษณ์ 
นอกจากนี้อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของไทยนับว่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งและ
เป็นที่ยอมรับในระดับโลก 

(๓) เทคโนโลยีการผลิต มีศักยภาพสูงในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเพ่ิมมูลค่า
พลอยเนื้อแข็งป้อนสู่ตลาดโลก เนื่องจากไทยมีความสามารถเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีในการหุงพลอย 

(๔) ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลก ส่งผลให้มีสินค้าพลอยสีจาก
ทั่วโลกทั้งสหรัฐอเมริกา แอฟริกา และในภูมิภาคเอเชียมาท าการซื้อขายที่ประเทศไทย 

(๕) มีงานแสดงสินค้าด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ที่มีความยิ่งใหญ่ในระดับโลก ซึ่ง
เป็นช่องทางส าคัญในการจ าหน่ายสินค้า 

(๖) มีการรวมตัวกันของผู้ผลิต และผู้ค้าอัญมณี และเครื่องประดับในรูปแบบสมาคม
มากขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการค้า และเริ่มมีการรวมตัวเพ่ือเพ่ิมอ านาจด้านการต่อรองในการสั่งซื้อ
วัตถุดิบ  



๔ 

 

(๗) ประเทศไทยมีความยืดหยุ่นในการผลิต สามารถปรับรูปแบบตามแฟชั่น
ต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว เสนอราคาที่สมเหตุสมผล และเริ่มมีการออกแบบเครื่องประดับของไทยเริ่มเป็นที่
ยอมรับของผู้ซื้อตา่งชาติมากข้ึน 
  จุดอ่อน 

(๑) การขาดแคลนวัตถุดิบในประเทศส่งผลให้ต้องพ่ึงพาวัตถุดิบจากต่างประเทศใน
ระดับสูง และมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าคู่แข่ง 

(๒) การขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง ปัจจุบันแรงงานเริ่มหายไปจากอุตสาหกรรม 
เพราะมีทัศนคติที่ไม่ดีเก่ียวกับการเป็นชนชั้นแรงงานในอุตสาหกรรมแม้ว่าจะเป็นแรงงานฝีมือ  

(๓) ทักษะออกแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีพ้ืนฐาน
จากการผลิต เป็นธุรกิจครอบครัวที่มีทักษะด้านการเจียระไนแต่ยังขาดทักษะการออกแบบให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไป การออกแบบส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ประสบการณ์  และการต่อยอด
ประสบการณ์เดิม และการลอกเลียนแบบกันเองระหว่างผู้ประกอบการ  

(๔) ผู้ประกอบการไทยไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรของตนเอง ส่งผลให้การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างจ ากัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 

(๕) ผู้ประกอบการไทยขาดการประชาสัมพันธ์สินค้าที่ถูกต้อง และต่อเนื่อง รวมทั้งขาด
การสร้างเรื่องราวต านานของผลิตภัณฑ์เพ่ือสะท้อนความเป็นมา และความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ 
 

๑.๕  นโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอัญมณี และ
เครื่องประดับที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

 นโยบายด้านอัญมณีและเครื่องประดับ๑ ที่หน่วยงานรัฐและเอกชนให้ความส าคัญในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานซึ่งจ าแนกเป็นประเด็นด้านทรพัยากรมนุษย์ การพัฒนาการตลาด การพัฒนาการผลติ 
การเงิน การปรับกฎระเบียบ และการวิจัยพัฒนา ในภาพรวมยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมักให้
ความสนใจกับเรื่องการพัฒนาตลาดและการผลิต โดยเฉพาะเรื่องย่อยๆ ที่หน่วยงานส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ 
ประกอบด้วย ๑) การขยายตลาดต่างประเทศ ๒) การพัฒนามาตรฐานการรับรองสินค้า ๓) การสร้างตราสินค้า 
๔) การพัฒนาการออกแบบและการผลิต และ ๕) การยกระดับงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 

 ขณะเดียวกัน หากพิจารณานโยบายรัฐบาล๒ เรื่องนโยบายเศรษฐกิจ ๑) ด้านนโยบายสร้าง
รายได้ ซึ่งมีเรื่องการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดชองธุรกิจอุตสาหกรรม 
ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและ
บริการที่มีคุณค่าและคุณภาพสูง ซึ่งจะต้องสร้างคนที่มีฐานความรู้ ความช านาญ และความคิดสร้างสรรค์  
ต่อยอดความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยพัฒนา สร้างตราสินค้าใหม่จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะงาน
ศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน อัญมณี และอ่ืนๆ ๒) ด้านนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ในการพัฒนา 
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการผลิตและการตลาดสู่ระดับภูมิภาค โดยเพ่ิมความหลากหลาย มูลค่า 
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นแหล่งสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศและรายได้
ท้องถิ่น เช่น การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจการประชุมและแสดงสินค้า การศึกษานานาชาติ การ
ก่อสร้าง ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจออกแบบแฟชั่น ธุรกิจอัญมณี การบริหารจัดดารขนส่งสินค้าและการบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งสินค้าบริการที่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ พบว่าใน

                                                           ๑
 รายงานประจ าปี ๒๕๕๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๒
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ 



๕ 

 

อนาคต แต่ละหน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการเติมเต็มช่องว่างระหว่างนโยบายของภาครัฐกับแผนงาน/
โครงการต่างๆ ที่ภาครัฐและเอกชนควรจัดท าขึ้นเพ่ือลดช่องว่างระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติ โดยเรื่องย่อยๆ 
ที่หน่วยงานรัฐและเอกชนควรพิจารณาให้ความส าคัญเพ่ิมจากเดิม ได้แก่ ๑) การขยายตลาดภายในประเทศ  
๒) การพัฒนาสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓) การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ   
๔) การจัดตั้งศูนย์กลางการผลิตและจ าหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ ๕) การเร่งใช้ประโยชน์จากการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) และ ๖) การส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้ประโยชน์จากระบบการค้าออนไลน์มากข้ึน 

 
๒.วิสัยทัศน์การวิจัย 

มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วยงานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้
อย่างยั่งยืนในตลาดโลก 

 
๓. พันธกิจการวิจัย 

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศให้สูงขึ้น
ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอัญมณีและเครื่องประดับ สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการทีเ่กี่ยวข้องให้
เหมาะสมและแพร่หลายรวมทั้งใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
๔. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยเพื่อยกระดับกระบวนการจัดการวัตถุดิบและการผลิตของอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยเพ่ือยกระดับความสามารถด้านการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยเพ่ือยกระดับทักษะทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนากฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐาน และการวิจัยพัฒนาให้เอ้ือต่อการ
ประกอบอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การวิจัยเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งของการจัดการและอุตสาหกรรมสนับสนุน 
 
๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

๕.๑ เ พ่ือสร้างองค์ความรู้ ในการส่ง เสริมและพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของประเทศไทย ให้มีขีดความสามารถในการก้าวเข้าสู่การแข่งขันกับนานาประเทศ ตามกลไก
ของการค้าเสรี จนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยได้ 

๕.๒ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้มี
ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การรับรองคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ตลอดจนการได้รับรางวัลเกียรติยศ
จากนานาชาติ 

๕.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางการท าประชาสัมพันธ์ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับแก่
กลุ่มเป้าหมายหลัก ด้วยเครื่องมือหรือวิธีการสมัยใหม่ และหาแนวทางสร้างความม่ันใจให้แก่ชาวต่างประเทศ 

 



๖ 

 

๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตวัชี้วัดและเป้าหมาย 
๖.๑  ผลผลิต 
 ๑) เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด้านการเป็นอัญมณีและเครื่องประดับในภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 ๒) เชิงคุณภาพ คือ สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยด้านการเป็นอัญมณีและเครื่องประดับใน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 มีองค์ความรู้ด้านการเป็นอัญมณีและเครื่องประดับในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
๖.๓ ตัวช้ีวัด 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา น าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
๖.๔  เป้าหมาย 
 มีระบบการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศที่ครบวงจร 

 
๗. หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านการเป็นอัญมณีและเครื่องประดับให้ความส าคัญกับการบูรณาการ
งานวิจัยและพัฒนาประกอบกับการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ด าเนินการดังกล่าวมีหน่วยงานหลักคือสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และเครือข่ายที่
ส าคัญที่เป็นเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ซึ่งประกอบด้วยส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสต ร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 
๘. แผนงานวิจัยหลักและกรอบเวลา 

 ยุทธศาสตร์ที ่๑ การวิจัยเพื่ อยกระดับกระบวนการจัดการวัตถุดิบและการผลิต ของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กรอบเวลา ช่วง ๑ ปีแรก  

แผนงานวิจัยที ่๑ การวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการจัดการวัตถุดิบ (Sourcing Management) 
แผนงานวิจัยที ่๒ การวิจัยเพ่ือยกระดับกระบวนการผลิต (Production Process Improvement 

Management) 

 ยุทธศาสตร์ที ่๒ การวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถด้านการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๑-๒ 

แผนงานวิจัยที ่๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Management) 
แผนงานวิจัยที ่๒ การวิจัยเพื่อจัดการด้านราคา (Pricing Management) 
แผนงานวิจัยที ่๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนาช่องทางการตลาด (Distribution Channel Management) 
แผนงานวิจัยที ่๔ การวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดจ าหน่าย (Promotion Management) 



๗ 

 

แผนงานวิจัยที ่๕ การวิจัยด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับอัญมณีแต่ละชนิดและความต้องการ
ของตลาดภายใต้คุณธรรมและวัฒนธรรมของคนไทย 

 
 ยุทธศาสตร์ที ่๓ การวิจัยเพื่อยกระดับทักษะทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๑-๓ 

แผนงานวิจัยที ่๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาช่างฝีมือ (Smart Craftsman) 
แผนงานวิจัยที ่๒ การวิจัยเพื่อพัฒนานักออกแบบ (Smart Designer) 
แผนงานวิจัยที ่๓ การวิจัยเพื่อพัฒนานักอัญมณีศาสตร์ (Gemologist) 
แผนงานวิจัยที ่๔ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและนักการตลาด (Smart Entrepreneur 

and Marketer) 
แผนงานวิจัยที ่๕ การวิจัยเพื่อหาแนวทางสร้างแรงจูงใจให้แรงงานเข้ามาในอุตสาหกรรมอัญ

มณีและเครื่องประดับ 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่๔ การวิจัยเพื่อพัฒนากฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐาน และการวิจัยพัฒนาให้เอ้ือ
ต่อการประกอบอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๓ 

แผนงานวิจัยที ่๑ การวิจัยเพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้บริโภค 
แผนงานวิจัยที ่๒ การวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ 
แผนงานวิจัยที ่๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
แผนงานวิจัยที ่๔ การวิจัยเพื่อสนับสนุนทางการเงิน 

 
 ยุทธศาสตร์ที ่๕ การวิจัยเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของการจัดการและอุตสาหกรรมสนับสนุน 
กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๔ 
 แผนงานวิจัยที ่๑ การวิจัยเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงาน 

 แผนงานวิจัยที ่๒ การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน 
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพ่ือหาแนวทางการสร้างความเชื่อมโยงความรู้ด้านอัญมณีและ

เครื่องประดับของประเทศไทยสู่การพัฒนาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา  
 
๙. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

๙.๑ มีมาตรการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่เกี่ยวกับด้านของอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับในด้านต่างๆ  

๙.๒ ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่ต่อเนื่องสู่
อุตสาหกรรมด้านอ่ืนๆ 

๙.๓ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการวิจัย พัฒนา สาธิต ส่งเสริม 
งานวิจัยด้านการเป็นอัญมณีและเครื่องประดับภายใต้กรอบการด าเนินงานของแผน 

๙.๔ มีมาตรการสนับสนุนการใช้งานวิจัยด้านการเป็นอัญมณีและเครื่องประดับเพ่ือต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมอ่ืนอย่างครบวงจร 

 
 
 



๘ 

 

๑๐. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 
๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นอัญมณีและ

เครื่องประดับแล้ว ต้องมีการก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และต่อเนื่องเพ่ือให้แผนการวิจัย
ด้านต่างๆ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล  มีการก าหนด
หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนด าเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์
การวิจัยระยะต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้ อันจะท าให้
ยุทธศาสตร์การวิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นอัญมณีและเครื่องประดับจะเก่ียวข้องกับภาคส่วนและองค์กร

จ านวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึง
และต่อเนื่อง ด้วยการน าของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) นอกจากนี้อาจมีการเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน (Inter-Sector Networking) กับ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social Networking) 
ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในการด าเนินการการพัฒนาสังคมออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของ
นักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่
ข้อมูล การโต้ตอบ และกระท่ังการติดต่อขอข้อมูลการวิจัยระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ต้องมี

ความพร้อมด้านบุคลากรนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย ด้านระบบงาน และความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้และมีจ านวนเพียงพอในการ
ประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอ้ือให้นักวิจัยสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อ
การวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการวิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มี
การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอ่ืนทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการ
ประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือจะน าไปพัฒนารูปแบบด้านการ
เป็นอัญมณีและเครื่องประดับต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการเป็นอัญมณีและเครื่องประดับตั้งแต่
ขั้นตอนการเริ่มต้นการท าวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และ
เสนอแนะผลการวิจัย นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  
๑๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

มีการติดตามการประเมินผลของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นอัญมณีและเครื่องประดับด้วยการ
บริหารจัดการระบบวิจัย เพราะสามารถเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลนโยบายอย่างเป็นระยะและต่อเนื่อง 
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อติดขัดได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งกลไกดังกล่าวจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างคุณภาพ
ของงานและความคล่องตัวในการด าเนินงานวิจัยด้วย 

 



๙ 

 

๑๒. เอกสารอ้างอิง 
๑) นโยบายของของรัฐบาล เมื่อปี ๒๕๕๔  
๒) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  
๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
๔) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
๕) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐  

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 

 
 
 
 



๑ 

  

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑  ความเป็นมาของงานวิจัยด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) 

นโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์ของไทยเป็นนโยบายที่ประกาศใช้โดยรัฐบาลเมื่อปี  ๒๕๔๖ 
อย่างไรก็ตามจุดเริ่มของนโยบายนี้มาจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือเชิงสุขภาพ 
(Medical Tourism) ซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศ โดยมีการจัดให้ผู้ปุวยไปรับบริการด้านการแพทย์หรือด้าน
สุขภาพในประเทศอ่ืนที่มีบริการที่มีคุณภาพสูงกว่า หรือมีค่าใช้จ่ายต่่ากว่าหรือเสียเวลารอคิวน้อยกว่า  และใน
บางกรณีก็มีการผสมผสานบริการด้านการรักษาพยาบาลและการพักฟ้ืนกับการท่องเที่ยวด้วยการที่ประเทศไทย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติและเป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและ
ท่างานอย่างกว้างขวางท่าให้สถานพยาบาลในประเทศไทยหลายแห่งมีประสบการณ์กับการรักษาชาวต่างชาติ
อยู่แล้ว ประกอบกับประเทศไทยมีแพทย์ที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศจ่านวนมาก แพทย์ไทยจ่านวนไม่น้อยจึงมี
ศักยภาพในการรักษาพยาบาลชาวต่างประเทศและนักท่องเที่ยว  

จุดเปลี่ยนที่ส่าคัญของการขยายการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ในประเทศไทยเกิดขึ้นหลังปี ๒๕๔๐ 
จากความพยายามของภาคเอกชนเพ่ือแก้ปัญหาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ กล่าวคือ ในช่วงที่ประเทศ
ไทยอยู่ในภาวะฟองสบู่นั้น โรงพยาบาลเอกชนของไทยก็คล้ายกับธุรกิจเอกชนอ่ืนๆ ที่ได้มีการลงทุนด้านการ
ก่อสร้างและขยายกิจการอย่างขนานใหญ่เนื่องจากกลุ่มที่เคยเป็นลูกค้าหลักมีรายได้ลดลงจึงหันไปรับบริการ
รักษาพยาบาลที่อ่ืน โรงพยาบาลเหล่านี้จึงพยายามปรับตัวโดยการหาลูกค้าจากประเทศที่มีก่าลังซื้อสูง  (เช่น 
ญี่ปุุน ยุโรป และตะวันออกกลาง) เข้ามาเสริม ในส่วนของภาครัฐนั้น เนื่องจากในช่วงวิกฤติดังกล่าวประเทศ
ไทยมีปัญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในอัตราที่สูงติดต่อกันมานานหลายปีหลังจากภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตก 
รัฐบาลจึงได้พยายามผลักดันให้มีการส่งออกเพ่ิมขึ้นซึ่งนอกจากการส่งออกสินค้าและแรงงานไปต่างประเทศ
แล้ว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยังหันมาสนใจการหารายได้เข้าประเทศจากบริการ
ด้านสาธารณสุข ซึ่งที่ผ่านมาสาธารณสุขของไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในระดับภูมิภาคอยู่แล้ว  โดยให้มีการ
ขยายบริการในรูปของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่มีการน่าคนไข้จากประเทศที่มีก่าลังซื้อสูงมารับบริการทาง
การแพทย์และสุขภาพในประเทศไทย และดึงดูดผู้ที่เกษียณอายุมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย นโยบายนี้ได้
ก่าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑) ภายใต้หลักการและเหตุผลว่า โครงการ ๓๐ บาท
รักษาทุกโรค ส่งผลให้บริการสาธารณสุขกระจายทั่วถึงทั้งประเทศ ท่าให้โรงพยาบาลเอกชนที่มีขีด
ความสามารถถือเป็นโอกาสที่จะพัฒนาบริการและสิ่งอ่านวยความสะดวกทางด้านบริการการแพทย์และสุขภาพ 
โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพสู่สากลสามารถไปน่าเสนอในต่างประเทศได้ เพ่ือเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องให้กับประเทศ 
 

 ๑.๒ วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา
ด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) 

ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันท่าให้การส่งออกของไทยลดลงมากหลายฝุายเริ่มให้
ความสนใจต่อการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศไทยในการสร้างรายได้เพ่ือทดแทนรายได้จากการ
ส่งออกของประเทศที่ลดลงไปจึงจ่าเป็นต้องศึกษาสถานการณ์ แนวโน้ม และผลการด่าเนินการของนโยบาย
ศูนย์กลางทางการแพทย์ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการศูนย์กลางด้านสุขภาพในประเทศไทยกับ

 



๒ 

  

ประเทศอ่ืนที่มีการผลักดันนโยบายนี้ในทวีปเอเชีย ทั้งในด้านสภาพปัญหา อุปสรรค และศักยภาพ  อีกทั้งการ
พัฒนาการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ การบริการทาง
การแพทย์ให้กับประชาชนในประเทศด้วย 

ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวหรือประเทศแรกในภูมิภาคนี้ที่พยายามผลักดันให้ประเทศ
ตัวเองกลายเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ตัวอย่างประเทศเพ่ือนบ้านที่ผลักดันเรื่องนี้มาก่อนและประสบ
ความส่าเร็จพอสมควรคือสิงคโปร์ซึ่งเน้นในด้านการให้บริการทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงรวมทั้ง
พยายามดึงดูดคนไข้ในภูมิภาคนี ้ที ่สนใจไปรักษาในสหรัฐอเมริกาให้มาที่สิงคโปร์แทน  นอกจากนี ้ยังมี
ประเทศอ่ืนๆ เช่น มาเลเซีย ที่เน้นการให้บริการกลุ่มมุสลิมในราคาที่ถูกกว่าสิงคโปร์ท่าให้สามารถดึงดูดผู้ปุวย
จากอินโดนีเซียที่เคยนิยมมาสิงคโปร์ได้จ่านวนมาก อินเดียซึ่งเน้นในด้านราคาค่าบริการที่ต่่ากว่าประเทศอ่ืนๆ 
รวมทั้งประเทศไทยและฟิลิปปินส์ ซึ่งเคยมีประวัติการส่งออกบุคลากรไปท่างานในต่างประเทศค่อนข้างมาก
และก่าลังเริ่มหันมาดึงชาวต่างชาติเข้ามารักษาในประเทศแทน หรือแม้กระทั่งฮ่องกงซึ่งเน้นในด้านการเป็นศูนย์
ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และรวมไปถึงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการรักษามะเร็ง หรือเกาหลีใต้ที่เริ่มสนใจที่
จะดึงคนไข้จากญี่ปุุน เป็นต้น การศึกษาเปรียบเทียบการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศต่างๆ 
เป็นงานที่ท่าได้ยากเนื่องจากในแต่ละประเทศต่างก็มีปัญหาด้านข้อมูล ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสถานพยาบาลที่มี
บทบาทส่าคัญในด้านนี้เป็นสถานพยาบาลเอกชนแทบทั้งสิ้น ซึ่งบางครั้งสถานพยาบาลเหล่านี้ไม่มีแรงจูงใจที่จะ
รายงานข้อมูลโดยละเอียดให้กับรัฐบาลแม้แต่ในประเทศที่มีการด่าเนินการด้านนี้มาเป็นเวลายาวนาน และมี
รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพสูง และช่วยภาคเอกชนค่อนข้างมาก ดังเช่น สิงคโปร์ ก็ยังประสบปัญหานี้จนรัฐบาล
ต้องใช้วิธีเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมที่สนามบิน มาเลเซียกับไทยก็มีปัญหาความครบถ้วนของข้อมูลเช่นเดียวกัน 
นอกจากนี้การเปรียบเทียบในรายละเอียดก็ท่าได้ยากเพราะการเก็บข้อมูลของแต่ละประเทศก็มีแบบแผนที่
แตกต่างกัน 
 

 ๑.๓  ผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต ช่องว่างการวิจัย และประเด็นที่ส าคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวกับงานด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical hub) ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก่าหนดแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๗–๒๕๕๑) ในการ
พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย (Center of Excellent Health Care of Asia) โดย
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวิสัยทัศน์ของธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น 

๑) วิสัยทัศน์การพัฒนาธุรกิจบริการส่งเสริมคุณภาพ : ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์ของเอเชีย  

๒) วิสัยทัศน์ของการพัฒนาธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ : ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการดูแล
สุขภาพของเอเชีย  

๓) วิสัยทัศน์ของการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย : ประเทศไทยเป็น
แหล่งก่าเนิดของสมุนไพรไทยที่ทรงคุณค่าเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี  

มีบริการหลัก ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ๒) ธุรกิจบริการส่งเสริม
สุขภาพ และ ๓) ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย ซึ่งการด่าเนินงานประสบผลส่าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง
ผู้รับบริการชาวต่างชาติต่างให้ความนิยมเดินทางเข้ามารับบริการสุขภาพในประเทศไทยเป็นจ่านวนมากสร้างรายได้
แก่ธุรกิจสุขภาพและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกระทรวงสาธารณสุข จึงด่าเนินงานด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์มา
อย่างต่อเนื่อง 

 



๓ 

  

 ๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นการพัฒนาและการวิจัยด้านการเป็น 
ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

จุดแข็งและจุดอ่อนของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย
เทียบกับประเทศคู่แข่ง นอกเหนือจากความเสรี ความหลากหลาย ความครอบคลุมและขนาด ซึ่งไทยมีข้อ
ได้เปรียบประเทศเพ่ือนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียแล้ว การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของไทยเป็นผล
การด่าเนินการของโรงพยาบาลแต่ละแห่งอย่างค่อนข้างเป็นเอกเทศ ท่าให้เกิดการเจาะตลาดแบบกระจัด
กระจายตามความถนัดของโรงพยาบาลมากกว่าตลาดใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่ง ท่าให้การขยายตัวของการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ของไทยไม่ได้เพ่ิมเร็วเหมือนอินเดียที่เน้นการแข่งขันด้วยราคาและมูลค่า ในทางกลับกันความ
หลากหลายกระจัดกระจายความใหม่และการก่ากับดูแลแบบหลวมๆ ของภาครัฐและสภาวิชาชีพก็ท่าให้
ชื่อเสียงในด้านคุณภาพของไทยในด้านบริการที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงและราคาสูงไม่ได้โดดเด่นมากเท่าสิงคโปร์  
ดังนั้นสถานพยาบาลของไทยจึงไม่ได้กลุ่มลูกค้าที่มีรายจ่ายต่อเคสผู้ปุวยที่สูงเท่าสิงคโปร์  แต่ก็ไม่ได้รักษาแบบ
ปริมาณมากซ่ึงถ้าไทยพัฒนาไปแบบสิงคโปร์ก็จะชักน่าให้ราคาค่ารักษาพยาบาลเพ่ิมในอัตราที่เร็วขึ้น ในขณะที่
ถ้าพัฒนาไปในแบบของอินเดียซึ่งไม่สนใจการน่าเข้าแพทย์จากต่างประเทศเข้ามาช่วยรักษาคนไข้ก็จะเกิดแรง
กดดันด้านการขาดแคลนบุคลากรที่รุนแรงขึ้น เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มในอดีตซึ่งประเทศมักจะไม่ค่อยมีการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างนโยบายอย่างรุนแรงหรือฉับพลัน ประกอบกับข้อจ่ากัดในด้านจ่านวนบุคลากรก็มี
แนวโน้มที่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของไทยจะยังคงพัฒนาไปแบบกระจัดกระจายและไม่เร็วนัก โดย
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่และกลุ่มโรงพยาบาลจะเน้นการแข่งขันในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงตามแนวทางของ
สิงคโปร์มากกว่าที่จะขยายไปสู่การรักษาแบบปริมาณมากที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วแบบอินเดีย 

ข้อได้เปรียบหรือจุดแข็งของโรงพยาบาลไทย มี ๓ ประเด็นใหญ่ๆ ประกอบด้วย 
๑) ความสามารถในการรักษาของแพทย์ไทยที่ไม่เป็นสองรองใคร  
๒) ราคาไม่แพง หากเปรียบเทียบกับระดับมาตรฐานการรักษาเดียวกัน ไทยถือว่ามี

ประสิทธิภาพในการรักษาสูงติดอันดับโลก ในขณะที่ราคาสามารถเทียบเคียงได้กับอินเดียเท่านั้น  
๓)  เป็นเรื่องของการให้บริการทางการต้อนรับ (Hospitality) ที่ดีของไทย ซึ่งบุคลากรทางการ

แพทย์ของไทยเป็นจึงเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติมาก เรื่องยิ้มแย้มมิตรไมตรีต่างๆ เมื่อมีการให้คะแนนไทย
จึงเป็นที่หนึ่งมาตลอด 

 อย่างไรก็ตาม หากประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ สิ่งแรกที่รัฐบาล
จะต้องท่า คือ การลดขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของคนที่จะเข้ามารับบริการหรือการรักษาพยาบาลในประเทศไทย 
เช่น การท่าวีซ่าจะต้องไม่ยุ่งยาก และเรื่องของระยะเวลาที่ให้อยู่ในประเทศไทย เพราะคนต้องการเข้ามารักษา
นั้น ปกติต้องเป็นคนเจ็บคนปุวย แต่ในอนาคตเชื่อว่าคนจะปูองกันมากกว่าการรักษาพยาบาล ดังนั้น เมื่อคน
ต่างชาติเข้ามารับการตรวจเช็คร่างกาย ตรวจสุขภาพ มารับบริการการแพทย์ทางเลือกต่างๆ จึงอยากให้ท่าการ
แยกระหว่างโรงพยาบาล กับการดูแลรักษาสุขภาพ (Health Care) เพราะโรงพยาบาลเป็นเพียงหนึ่งในสี่ของ 
การดูแลรักษาสุขภาพ โดยรัฐบาลจะต้องมุ่งเน้นที่การให้บริการของการดูแลรักษาสุขภาพด้วย เพราะหากท่า
ตลาดมุ่งเน้นการดูแลรักษาสุขภาพที่ไม่ใช่การให้การรักษาพยาบาลอย่างเดียว จะท่าให้จ่านวนของชาวต่างชาติ
ที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลมากขึ้น และช่องทางนี้จะเป็นช่องทางส่าคัญในการช่วยเรียกเม็ดเงินเข้าประเทศ
ได้เป็นจ่านวนมหาศาล ทั้งนี้เนื่องจากการระยะเวลาของการพักฟ้ืนของผู้ปุวยที่มารับการรักษาพยาบาลใน
เมืองไทยยิ่งนานขึ้นเท่าไหร่ ก็หมายถึงรายได้เข้าประเทศมากขึ้นนั่นเอง แน่นอนว่าทุกนโยบายที่รัฐก่าหนดขึ้น 
ย่อมมีข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นก่อนน่าไปใช้เป็นรูปธรรม รัฐจะต้องค่านึงถึงผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นปัญหาสมองไหลของแพทย์ นโยบายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ซึ่งมีทั้งข้อดี
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และข้อเสีย ดังนั้นหากรัฐบาลตัดสินใจที่จะด่าเนินการเรื่องดังกล่าว จะต้องมีการวางแผนกรอบการด่าเนินการที่
ส่าคัญ ๓ ข้อ ประกอบด้วย 

๑) โรงพยาบาลจะต้องก่าหนดสัดส่วนการให้บริการการรักษาพยาบาลส่าหรับชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ  

๒) ก่าไรที่ได้จากการรักษาพยาบาลชาวต่างชาติจะต้องน่ามาพัฒนาระบบการให้บริการ
สาธารณสุขในภาพรวมของทั้งประเทศ โดยน่างบประมาณมาพัฒนาสาธารณสุขชุมชน ไม่ใช่ค้าก่าไรไว้เพียง
ผู้เดียว ทั้งๆ ที่โรงพยาบาลเอกชนไม่ได้เป็นผู้ผลิตแพทย์เอง  

๓) ควรจัดให้มีการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ส่าหรับสถานพยาบาลของภาครัฐที่มี
ศักยภาพเพียงพอ ซึ่งปัจจุบันมีชาวต่างชาติมารักษาในโรงพยาบาลของรัฐอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถเก็บค่า
รักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้นได้ หากเก็บค่ารักษาส่าหรับชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้นได้ก็จะได้น่าก่าไรที่ได้ไปใช้ในผู้ปุวยคน
ไทยรายอื่นๆ ได ้

แนวทางการด่าเนินงานทั้ง ๓ ข้อดังกล่าว อาจจะยังมีปัญหาอยู่และมีค่าถามมากมายที่จะต้อง
ใช้งานวิจัยเป็นแนวทางในการหาค่าตอบ เพ่ือให้ได้ค่าตอบที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จ่าเป็นต่อการ
ด่าเนินการในข้างต้น 

 ๑.๕ นโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็น 
ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical hub) ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

นโยบายของรัฐบาลเมื่อปี ๒๕๕๖ ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ 
(Medical Service Hub) ได้ก่าหนดไว้ว่าจะท่าการบูรณาการวงการแพทย์ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพัฒนาวงการแพทย์ของไทยให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้านสุขภาพ เพื่อวาง
ยุทธศาสตร์ให้เป็นเอกภาพ ลดความซ้่าซ้อน ต่อยอดให้เกิดความส่าเร็จ ให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างเต็มที่ 
รวมทั้งเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณลงในแต่ละที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในส่วนยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ รัฐบาลอยากเห็นการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในด้านสุขภาพด้วยการเติมเต็มขั้นพ้ืนฐาน
ของสุขภาพ ดูแลยกระดับมาตรฐานการดูแลด้านสุขภาพต่างๆ ดูแลสุขภาพในเชิงของการท่องเที่ยว รวมทั้งการ
ต่อยอดในการสร้างอาชีพ และการพัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศในศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ ทั้งนี้ ได้ก่าหนด
แนวทางการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ออกเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย  

๑) เป็นศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ที่เป็นการบริการอย่างครบวงจร  
๒) เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ที่ต่อยอดกับระบบสปา ระบบการ

ท่างานเพ่ือสร้างสุขภาพ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทยและเป็นจุดหนึ่งที่
หลายประเทศเข้ามาใช้บริการ  

๓) เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) ที่เก่ียวกับสุขภาพ  
๔) เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) 
เนื่องด้วยในปัจจุบันสังคมไทยก่าลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงควรที่จะหาแนวทางรองรับเรื่อง

สังคมผู้สูงอายุของไทย โดยหากมองถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพก็จะพบว่าต้นทุนด้านการรักษาสุขภาพนั้น
สูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นควรกลับไปพิจารณาถึงสาเหตุของโรคเพ่ือให้มีการแก้ไขที่ต้นทาง  ซึ่งหากร่วมกันคิดหา
แนวทางตั้งแต่วันนี้และบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาแผนการแพทย์ ก็เชื่อว่าจะสามารถวางยุทธศาสตร์และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวงการแพทย์ได้มากขึ้น ขณะที่ในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรแพทย์ พยาบาล และ
เครื่องมือทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการหารือถึงทิศทางแผนพัฒนากันให้
ชัดเจนเพื่อให้มีการวางแผนระยะยาวต่อไป 
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ส่าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้ระบุใน
เรื่องนี้ไว้ในหัวข้อยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค แนวทางการพัฒนา สรางความ
พรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยผลักดันใหอาเซียน มีบทบาทน่าที่สรางสรรคในเวทีระหวางประเทศ 
ยกระดับการใหบริการดานสุขภาพ และบริการดานสาธารณสุข ทั้งบุคลากรและมาตรฐานการใหบริการเพ่ือกาว
สูการเปนศูนยกลางการใหบริการยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการยกระดับทักษะฝมือแรงงานและทักษะ
ด้านภาษาเพ่ือเตรียมความพรอมของแรงงานไทยเขาสูตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย 

 
๒. วิสัยทัศน์การวิจัย 

มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยเพ่ือการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืนในตลาดโลก โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพไทย 

 
๓. พันธกิจการวิจัย 

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยด้านศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศโดย
ประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมแพร่หลายรวมทั้งใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย   
 
๔. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดบริการสุขภาพที่มุ่งเน้นเพ่ือ
การคัดกรองโรค และการรักษาปูองกันโรคต้ังแตร่ะยะเริ่มต้น  

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการในทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพ่ือการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๔ การวิจัยเพ่ือการบริหารและขับเคลื่อนนโยบายการเป็นศูนย์กลางทาง

การแพทย์ โดยไม่เกิดผลกระทบด้านลบต่อระบบสุขภาพไทย 
 
๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

๕.๑ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสุขภาพของประเทศไทย
ให้มีขีดความสามารถในการก้าวเข้าสู่การแข่งขันกับนานาประเทศตามกลไกของการค้าเสรีจนสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ประเทศไทยไดแ้ละพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๕.๒ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่
การรับรองคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลตลอดจนการได้รับรางวัลเกียรติยศจากนานาชาติ 

๕.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางบริหารและขับเคลื่อนนโยบายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ โดยไม่เกิด
ผลกระทบด้านลบต่อระบบสุขภาพไทยตลอดจนสนับสนุนแนวทางสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวต่างประเทศที่จะ
เข้ามาใช้บริการและท่าประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการสุขภาพแก่กลุ่มเปูาหมายหลัก 

การบริการของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์สามารถครอบคลุมการเยียวยา (Treatment) 
การค้นหาผู้ปุวยในระยะแรก (Early Detection) การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention) 
การปูองกัน (Prevention) การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) การฟ้ืนฟู (Rehabilitation) และการมี
สุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ (Wellness) 
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๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตวัชี้วัดและเป้าหมาย 
๖.๑  ผลผลิต 
 ๑) เชิงปริมาณ คือ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ 
 ๒) เชิงคุณภาพ คือ องค์ความรู้ที่ชี้น่าให้ศูนย์กลางทางการแพทย์สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ในตลาดโลก 
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 ๑) มีการใช้ผลการศึกษาวิจัยด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในการด่าเนินงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
 ๒) ประเทศมีนโยบายและแผนแม่บทที่ชัดเจนด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ที่ใช้องค์

ความรู้จากผลงานวิจัย 
๖.๓ ตัวช้ีวัด 

 ผลผลิต 
๑) จ่านวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ 
๒) จ่านวนองคค์วามรู้ที่ชี้น่าให้ศูนย์กลางทางการแพทย์ สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนใน

ตลาดโลก 
ผลลัพธ์ 

  ๑) จ่านวนผลการศึกษาวิจัยด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน น่าไปใช้ด่าเนินการ 
  ๒) มีนโยบายและแผนแม่บทที่ชัดเจนด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศ 

 
๗. หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ให้ความส่าคัญกับการบูรณาการ
งานวิจัยและพัฒนาประกอบกับการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
การด่าเนินการดังกล่าวมีหน่วยงานหลัก เช่น กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม ส่านัก
งบประมาณ  ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  สภาวิชาชีพและเครือข่าย
ที่ส่าคัญที่เป็นเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ซึ่งประกอบด้วย ส่านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ส่านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ส่านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และส่านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นต้น 
 
๘. แผนงานวิจัยหลักและกรอบเวลา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดบริการสุขภาพที่มุ่งเน้นเพื่อการ
คัดกรองโรค และการรักษาป้องกันโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 

กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวและสอดรับกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 
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แผนงานวิจัยที ่๑ การวิจัยเพื่อแสวงหาแนวทางจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติ โดยมีกระทรวงสาธารณสุขท าหน้าที่เป็น
เลขานุการ พร้อมกับก าหนดนโยบายของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนงานวิจัยที ่๒ การวิจัยเพ่ือจัดตั้งหน่วยงานกลางบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ด าเนินงานในลักษณะเป็นหน่วยงานบริหารจัดการที่ก าหนดทิศทางของประเทศไทย โดยบูรณาการท างาน
ร่วมกับทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมกับจัดท าข้อเสนอในเชิงนโยบายให้กับรัฐบาล ตลอดจน
ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยด้านบริการสุขภาพ 

แผนงานวิจัยที ่๓ การวิจัยเพ่ือจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร (Counter 
Service) ของประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และขยายไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอ่ืนๆ 

แผนงานวิจัยที ่๔ การวิจัยเพ่ือให้บริการข้อมูลสุขภาพผ่าน Web Portal หลักของประเทศ
ไทย หรือสามารถติดต่อผ่าน Call Center 

แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฏหมาย ระเบียบ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานตามนโยบายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ 

แผนงานวิจัยที่ ๖ การวิจัยเพื่อจัดตั้งคลังข้อมูลสุขภาพระดับชาติ (Data Warehouse) 
แผนงานวิจัยที ่๗ การวิจัยเพ่ือก าหนดมาตรฐานสากล ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน

สุขภาพ 
แผนงานวิจัยที่ ๘ การวิจัยเพื่อจัดให้มีบริการสุขภาพผ่านเครือข่ายระบบ 3G และ Tele 

Medicine ส าหรับสถานบริการสุขภาพในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน 
แผนงานวิจัยที่ ๙ การวิจัยเพ่ือจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับรัฐบาลของ

ประเทศท่ีเป็นรัฐสวัสดิการหรือระบบประกันสุขภาพประเภทอ่ืน ส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตรงจาก
ชุดสิทธิประโยชน์หลักของระบบประกันสุขภาพ (National Health Insurance) และระบบบ านาญ ในกรณีที่
ประชาชนเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย 

แผนงานวิจัยที่ ๑๐ การวิจัยเพ่ือจัดท าข้อตกลงกับบริษัทประกันสุขภาพภาคเอกชนของ
ต่างประเทศให้จัดโปรแกรมสุขภาพกรมธรรม์เฉพาะ แล้วสามารถเบิกจ่ายตรงกลับไปยังบริษัทประกันสุขภาพได้ 

แผนงานวิจัยที่ ๑๑ การวิจัยเพ่ือก าหนดมาตรการด้านการยกเว้นการตรวจลงตรา หรือ
การขยายเวลาพ านักในประเทศส าหรับการเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย โดยด าเนินการ
ในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพ 

แผนงานวิจัยที่ ๑๒ สนับสนุนการวิจัยที่สามารถเข้ากับผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะด้าน
การมีสุขภาพท่ีดีแข็งแรงสมบูรณ์ (Wellness) 

กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุนด้านสุขภาพทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพ่ือก าหนดมาตรการใช้สิทธิประโยชน์และมาตรการเยียวยา
จากการเปิดเสรีทางการค้าภาคบริการสุขภาพ หรือการเจรจาจัดท าข้อตกลงเป็นการเฉพาะกับกลุ่มประเทศ
เป้าหมาย 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพ่ือการส่งเสริม พัฒนา ให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมใน
การใช้สิทธิประโยชน์จากกรอบความตกลงระดับต่างๆ 

แผนงานวิจัยที่ ๓ การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้าง Health Care Complex แบบ
ครบวงจร เหมือนในต่างประเทศ  
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กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยด้านการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเลิศและโดดเด่น 
(Product Champion) 

แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพ่ือคัดเลือกบริการและผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยมีความ
เชี่ยวชาญเป็นเลิศ และสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ตลอด Value Chain 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อจัดหาช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ 
แผนงานวิจัยท่ี ๓ การว ิจ ัย เ พื ่อส่ง เสริมการบร ิการด้านการเป็นศูนย ์กลางทาง

การแพทย์ ที่สามารถคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพ่ือน่าไปสู่การรักษาปูองกันโรค และการฟ้ืนฟูอวัยวะที่เสื่อม
ไปให้กลับสู่สภาพดีขึ้น 

กลยุทธ์ที่ ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ Public Private Partnership (PPP) ในการ
จัดบริการสุขภาพ 

แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพื่อก าหนดรูปแบบ Service Contract 
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อก าหนดรูปแบบ Design Build Operate Transfer 
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน PPP 

กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาททาง
การแพทย์ (Medical Mediator) 

แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพ่ือก่าหนดแนวทางการจัดตั้งองค์กรกลางเพ่ือท าหน้าที่ไกล่
เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ ในลักษณะของการพิจารณาทางวิชาการเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลทางการ
รักษาพยาบาล และตัดสินใจเพื่อหาข้อยุติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

แผนงานวิจัยที ่๒ การวิจัยเ พ่ือก่าหนดแนวทางการจัดตั้ งศูนย์ดูแลผู้ รับบริการ
ชาวต่างชาติแบบครบวงจร 

กลยุทธ์ที่ ๖ สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยด้านการส่งเสริม พัฒนา สถานบริการสุขภาพ 
สถานประกอบการ บริษัทยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานนานาชาติ 

แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการทุกประเภท ให้มีองค์
ความรู้และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐานนานาชาติ 

แผนงานวิจัยที ่๒ การวิจัยเพ่ือพัฒนา Clinic Practice Guideline ในบริการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นที่ยอมรับ 

แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิ จั ย เ พ่ือ พัฒนาต ารับยาสมุน ไพรของประเทศไทยให้ มี
ประสิทธิภาพหรือมาตรฐานสูงขึ้น 

แผนงานวิจัยที่ ๔  การวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ เครื่องส่าอาง อาหาร และเครื่องมือแพทย์ 
รวมทั้งด้าน Product Liability 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษา 
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพ่ือการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา สามารถ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร International Program ในทุกระดับ 
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพ่ือการพัฒนาคณะแพทย์ศาสตร์ให้สามารถจัดบริการใน

ระดับตติยภูมิได้ครอบคลุมทุกแห่ง 
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แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยเพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาต่างประเทศทั้ง
ผู้สอน ผู้เรียน และเอกสารทางวิชาการ 

แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยเพ่ือการจัดให้มีหลักสูตรกลาง (Common Curriculum) 
รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แผนงานวิจัยที่ ๖  การ วิ จั ย เ พ่ื อก่ าหนด แนวทา งการ จั ดตั้ ง เ ค รื อข่ า ย ร่ ว มกั บ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพ่ือพัฒนางานวิชาการร่วมกัน 

แผนงานวิจัยที่ ๗   การวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยที่เก่ียวกับการดูแลรักษาสุภาพจิตของผู้ปุวย 
กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัย 

แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพ่ือการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาให้มี
งานวิจัยในลักษณะของ Basic Sciences และ Clinical Sciences เพ่ือส่งเสริมให้การศึกษาและการบริการมี
ความเข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ 
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพ่ือก่าหนดแผนการผลิตและการกระจายบุคลากรทาง

การแพทย์และสาธารณสุขทั้งระบบ รองรับการด่าเนินงานด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ให้มีความ
สมดุล และไม่กระทบต่อระบบสุขภาพหลัก 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพ่ือก่าหนดสาขาการผลิตระดับ Post Graduate Training 
ที่สอดรับกับนโยบายการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้่าตาม Service Plan ของ
ประเทศโดยมีสัดส่วนนักศึกษาชาวไทยและต่างชาติที่เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ ๔ การวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ  
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพ่ือก่าหนดรูปแบบ Temporary License ส่าหรับบุคลากร

ที่มีความรู้ ความสามารถจากต่างประเทศ ให้สามารถมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนได้ เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี ซึ่งกันและกัน 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพ่ือก่าหนดรูปแบบการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อก่าหนดใบประกอบวิชาชีพในสาขาใหม่ ตามแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงโลก 

แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยเพ่ือแสวงแนวทางการพัฒนาระบบ Liability และยกระดับ 
Ethical Rules ของผู้ประกอบวิชาชีพ 

แผนงานวิจัยที่ ๔  การวิจัยด้าน Common Curriculum เพ่ือสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับ
หลักสูตรด้านการแพทย์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาศักยภาพกลุ่มแรงงานมีฝีมือ 
แผนงานวิจัยท่ี ๑ การวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ให้บริการกึ่งวิชาชีพให้มี

คุณสมบัติเฉพาะ (Qualification) ตรงกับความต้องการของประเทศและสามารถไปท่างานได้อย่างมีศักดิ์ศรี  
แผนงานวิจัยท่ี ๒  การวิจัยเพื่อการจัดท่ากรอบอัตราก่าลังของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา

การแพทย์แผนไทย ให้มีความเหมาะสมเพียงพอ ต่อความต้องการของผู้รับบริการในสถานบริการสุขภาพ  
เพ่ือเป็นทางเลือกของผู้รับบริการ 
 
 
 



๑๐ 

  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยเพื่อการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ วิจัยการตลาดและการด าเนินธุรกิจประชาสัมพันธ์ในประเทศ (In Bound) 

แผนงานวิจัยท่ี ๑ การวิจัยเพ่ือจัดงานมหกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
ประเทศไทย (Medical Hub Expo) เพ่ือน่าเสนอสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
รวมทั้งการจัดงานสมุนไพรแห่งปี (Herb of the year) เพ่ือผลักดันสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงของประเทศไทย 

แผนงานวิจัยท่ี ๒ การวิจัยเ พ่ือจัดท่าความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) การจัดท่า Package พิเศษ และการจัดกิจกรรมเฉพาะ ให้แก่
ผู้รับบริการหรือนักท่องเที่ยว 

แผนงานวิจัยท่ี ๓ การวิจัยเพ่ือจัดท่าการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่าน Electronic 
Marketing/Social Media 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ วิจัยเพื่อท าการตลาดและการด าเนินธุรกิจประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ 

(Out Bound) 
แผนงานวิจัยท่ี ๑ การวิจัยเพ่ือการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชาวไทยไปด่าเนินธุรกิจ

สุขภาพในต่างประเทศ 
แผนงานวิจัยท่ี ๒ การวิจัยเพ่ือประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทย (Branding) 

ผ่านสื่อต่างประเทศอย่างเกิดประสิทธิผล  
 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๔ การวิจัยเพื่อการบริหารและขับเคลื่อนนโยบายการเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์ โดยไม่เกิดผลกระทบด้านลบต่อระบบสุขภาพไทย 

กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารนโยบายที่มีประสิทธิภาพ 
แผนงานวิจัยท่ี ๑ การวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม

หลัก ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้บูรณาการสารัตถะส่าหรับไปสู่จุดเปูาหมายที่ก่าหนดไว้ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศ เพ่ือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบบริการสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยเพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และก าหนดแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสม 

แผนงานวิจัยท่ี ๑ การวิจัยเพ่ิมความเสมอภาคและส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพ 

แผนงานวิจัยท่ี ๒ การวิจัยเพ่ือก่าหนดมาตรการเชิงปูองกันและดูแลสุขภาพของคนไทย
อย่างเป็นรูปธรรมและสนับสนุนการน่าศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาประยุกต์ในการ
จัดบริการสุขภาพ 

แผนงานวิจัยท่ี ๓ การวิจัยเพ่ือเพ่ิมคุณภาพบริการส่งเสริมพัฒนาให้สถานพยาบาลผ่าน
การรับรองคุณภาพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ และพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน 

แผนงานวิจัยท่ี ๔ การวิจัยเพ่ือหาแนวทางการก่าหนดราคาบริการที่สมเหตุสมผลด้าน
ราคากลางที่เหมาะสม เป็นธรรม ทั้งกับผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  และแนวทางการจัดสรรรายได้จากการ
ด่าเนินงานตามนโยบายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ไปสู่ระบบสาธารณสุขของประเทศที่เหมาะสม 

แผนงานวิจัยท่ี ๕ การวิจัยเพ่ือหาแนวทางการสนับสนุนด้านแรงจูงใจของบุคลากรใน
ระบบให้มีความสุขเพ่ือลดการลาออกหรือการเคลื่อนย้ายของบุคลากรทางการแพทย์  



๑๑ 

  

แผนงานวิจัยท่ี ๖  การวิจัยเพ่ือท่าให้ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ สามารถเข้าถึงการดูแลทาง
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ   
  กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ 
  แผนงานวิจัยท่ี ๑ การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและทางเลือกของศูนย์กลางทางการแพทย์
ของประเทศ 
  แผนงานวิจัยท่ี ๒ การวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
ศูนย์กลางทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ  
  แผนงานวิจัยท่ี ๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคส่วนส่าคัญ เพ่ือการ
ด่าเนินงานด้านศูนย์กลางทางการแพทย์ 
 
๙. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

๙.๑ มีมาตรการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่เกี่ยวกับด้านการเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทยใ์นด้านต่างๆ  

๙.๒ นักวิจัยในด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์มีศักยภาพ 
๙.๓ ภาครัฐมีนโยบายและแผนแม่บทสนับสนุนด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ต่อเนื่องสู่

อุตสาหกรรมด้านอ่ืนๆ 
๙.๔ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการวิจัย พัฒนา สาธิต ส่งเสริม 

งานวิจัยด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ภายใต้กรอบการด่าเนินงานของแผน 
 
๑๐. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการก่าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นศูนย์กลางทาง

การแพทย์ แล้วต้องมีการก่าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และต่อเนื่องเพ่ือให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ 
มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล  มีการก่าหนดหน่วยงาน
และบุคลากรที่รับผิดชอบพร้อมแผนด่าเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัย
ระยะต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ท่ีแตกต่างจากท่ีเคยศึกษาไว้ อันจะท่าให้ยุทธศาสตร์
การวิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากข้ึน 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นศูนย์กลางทางการแพทย์ จะเก่ียวข้องกับภาคส่วนและองค์กร

จ่านวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจ่าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง ด้วยการน่าของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ นอกจากนี้อาจมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายของแต่
ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน (Inter-Sector Networking) กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สมาคมการแพทย์และพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และอาจผนวกกับเครือข่าย
ออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในการด่าเนินการการ
พัฒนาสังคมออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอ่านวยความสะดวกใน
การติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอข้อมูลการวิจัย
ระหว่างภาคส่วนได้ 

 
 



๑๒ 

  

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย 

ด้านระบบงาน และความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส่าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุน
การวิจัยต้องมีความรู้และมีจ่านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอ้ือให้
นักวิจัยสามารถท่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจาย
และไม่ทันสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ่าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศการวิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลดังกล่าวในขอบเขตที่ก่าหนด มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอ่ืนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด่าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือ
จะน่าไปพัฒนารูปแบบด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท่าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ตั้งแต่
ขั้นตอนการเริ่มต้นการท่าวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท่าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และ
เสนอแนะผลการวิจัย นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  
 

๑๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
มีการติดตามการประเมินผลของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ด้วยการ

บริหารจัดการระบบวิจัย เพราะสามารถเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลนโยบายอย่างเป็นระยะและต่อเนื่อง 
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อติดขัดได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งกลไกดังกล่าวจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างคุณภาพ
ของงานและความคล่องตัวในการด่าเนินงานวิจัยด้วย 

ทั้งนี้เพ่ือตรวจสอบว่าโครงการวิจัยให้มีการด่าเนินงานตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่ก่าหนดไว้
หรือไม่ การด่าเนินการที่ผ่านมาได้สร้างผลงานในลักษณะใด มีปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด่าเนินงาน
อย่างไร ซึ่งแบ่งพิจารณาได้ดังนี้ 

๑๑.๑ การประเมินและติดตามผลวิจัยระหว่างด่าเนินการของโครงการวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยของ
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับเงินอุดหนุนวิจัยจากส่านักงบประมาณ เมื่อหน่วยนโยบายวิจัยและหน่วย
วิจัยระดับกระทรวง รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่านัก
งบประมาณแล้ว หน่วยนโยบายวิจัยและคณะกรรมการที่หน่วยนโยบายวิจัยแต่งตั้งขึ้นต้องมีหน้าที่ในการจัดสรร
งบประมาณตามโครงการ แผนงานหรือชุดโครงการที่หน่วยงานนั้นๆ ได้รับข้อเสนอการวิจัยมาจากนักวิจัย 

๑๑.๒ การประเมินและติดตามผลวิจัยระหว่างด่าเนินการและสิ้นสุดโครงการของโครงการหรือชุด
โครงการวิจัยที่ขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย 

 

๑๒. เอกสารอ้างอิง 
๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และยุทธศาสตร์

ประเทศ (Country Strategy)  
๒) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
๓) ยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) รองรับยุทธศาสตร์

ประเทศ (Country Strategy) (พ.ศ. ๒๕๕๗– ๒๕๖๑) กระทรวงสาธารณสุข 
๔) ยุทธศาสตร์การบริหารสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
 



ยุทธศาสตรก์ารวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว (ฉบับปรับปรุง) 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล  

การด าเนินการวิจัยในหลายประเด็นและหลากพ้ืนที่ ด้วยงบประมาณที่จัดสรรโดยเน้นกระจายเม็ด
เงินลงตามนโยบายและพันธกิจของแต่ละองค์กร จากเหตุดังกล่าวนี้ งานวิจัยการท่องเที่ยวจึงกระจัดกระจายทั้ง
เชิงประเด็น พ้ืนที่ และงบประมาณ ดังนั้น ภาพรวมของการวิจัยการท่องเที่ยวของประเทศจึงไม่ชัดเจน ไร้
ทิศทาง ขาดเอกภาพ ขณะงบประมาณที่สนับสนุนมีจ ากัดและจัดสรรเม็ดเงินเพ่ืออุดหนุนการวิจัยเกิดขึ้นใน
ลักษณะอย่างกระจายตัว ส่งผลให้การใช้การวิจัยเพื่อชี้น าและขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อวิเคราะห์ในเชิงลึกอย่างรอบด้านแล้ว พบว่า เกิดจากการขาด
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการท่องเที่ยว ที่เป็นเป้าหมายชี้น าและกรอบการผลักดันให้การวิจัย
การท่องเที่ยวไทยมีทิศทางและมุ่งสัมฤทธิ์ผล ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการ
ท่องเที่ยว จึงเป็นปฐมบทของการสร้างแผนแม่บทในการสนับสนุนและบริหารการจัดการวิจัยการท่องเที่ยว ให้
สามารถชี้น าการสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และความยั่งยืนใน
สังคมโลก รวมทั้งเป็นกรอบการลงทุนเพ่ือน าไปสู่การจัดสรรและบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรการ
วิจัยการท่องเที่ยวของชาติที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และประสิทธิผลในอนาคตต่อไป 

๑.๑  สถานการณ์การท่องเที่ยวโลกและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
 องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : WTO) คาดการณ์ว่าในปี 

๒๕๖๓ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้นเป็น ๑.๕๖ พันล้านคน โดยเป็นผู้ที่เดินทางท่องเที่ยว
ภายในภูมิภาคของตนเองจ านวน ๑.๒ พันล้านคน ในขณะที่อีก ๓๗๘ ล้านคน เป็นผู้ที่เดินทางไกลข้ามจาก
ภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่ง หากจ าแนกตามภูมิภาคจะพบว่า ยุโรป (๗๑๗ ล้านคน) เป็นภูมิภาคที่จะมี
นักท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาเป็นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (๓๙๗ ล้านคน) อเมริกา (๒๘๒ ล้านคน) 
แอฟริกา (๗๗ ล้านคน) ตะวันออกกลาง (๖๙ ล้านคน) และเอเชียใต้ (๑๙ ล้านคน) ตามล าดับ 

 องค์การการท่องเที่ยวโลกระบุว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความส าคัญด้านการท่องเที่ยวเป็น
อันดับ ๒ ของโลก รองจากยุโรป โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ ๒๐.๐ ของจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดของ
โลก ซึ่งในช่วงปี ๒๕๓๓-๒๕๕๑ การท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้มีแนวโน้มของส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยว ๕๕.๘ ล้านคน ในปี ๒๕๓๓ เป็น ๑๘๔.๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๑ หรือเพ่ิมขึ้นจากร้อย
ละ ๑๒.๗ ในปี ๒๕๓๓ เป็นร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๑ โดยภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง ได้แก่ เอเชีย
แปซิฟิกด้านเหนือ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๖.๐ ในปี ๒๕๓๓ เป็นร้อยละ ๑๑.๐ ในปี ๒๕๕๑ และเอเชียแปซิฟิก
ด้านใต้เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๔.๘ ในปี ๒๕๓๓ เป็นร้อยละ ๖.๗ ในปี ๒๕๕๑ 

 สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย 
การท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้หลักที่ส าคัญของประเทศไทย โดยในปี ๒๕๕๑ รายรับจาก

การท่องเที่ยวของไทยจัดอยู่ในอันดับ ๑ ของภูมิภาคอาเซียน ภาคการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย
ร้อยละ ๙ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และมีการจ้างงานกว่า ๑.๙ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
๕ ของจ านวนแรงงานทั้งหมดภายในประเทศ หากพิจารณาสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมายัง
ประเทศไทย พบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
โดยในปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยมีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมด ๑๙,๒๓๐,๔๗๐ คน หรือเพิ่มขึ้น
จากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๒๐.๖๗ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๕๖) ส าหรับแนวโน้มการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่า จะมีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยรวมเพ่ิมขึ้นภายในปี ๒๕๕๖ มากกว่า 



๒ 

 

 
 

๒๐ ล้านคน/ครั้ง ขณะที่ระยะเวลาพ านักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น โดยใน
ปี ๒๕๕๔ ระยะเวลาพ านักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ ๙.๖๔ วัน โดยเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๓ จ านวน 
๐.๕๒ หรือร้อยละ ๕.๗๐ และรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่า ๗๓๔,๕๙๑.๔๖ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 
๒๕๕๓ ร้อยละ ๒๓.๙๒ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ ๔,๕๐๕.๒๕ บาท/คน/วัน       
ในปี ๒๕๕๔ หรือเพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๐.๑๗  ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๗๗๖,๒๑๗.๒๐ ล้านบาท    
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๘.๔๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๕๕) จาก
การจัดอันดับของ The Travel & Tourism Competitiveness ในปี ๒๕๕๒ ของ World Economic Forum 
(WEF) พบว่า ภาพรวมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางท่องเที่ยวของไทยจัดอยู่ในอันดับ ๓   
ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) รองจากสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๒ : ๔) 

ปัจจัยกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศประกอบด้วยปัจจัยภายในและภายนอก โดยปัจจัย
ภายในที่ส าคัญ เช่น ทรัพยากรการท่องเที่ยว ความปลอดภัย โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก สินค้า
ของที่ระลึก ภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมภายในประเทศ เป็นต้น ในขณะที่
ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ความนิยมในการท่องเที่ยว การขยายเส้นทาง
คมนาคม การเปลี่ยนนโยบายระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยปัจจัยกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยที่ส าคัญในระยะปัจจุบัน 
คือ นโยบายของรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) ซึ่งต้องการเร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว
ทั้งในและนอกประเทศ  การก้าวไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) การส่งเสริม
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)  แนวโน้มของเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) การพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค (Hub) ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะศูนย์กลางทางการบินภูมิภาค การ
ขยายตัวของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost Airline) เป็นต้น นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ที่มุ่งน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และสร้างปัจจัยแวดล้อมเกี่ ยวกับการท่องเที่ยว 
โดยสนับสนุนให้ไทยเป็น “ศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคบนฐานแนวคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม” ดังนั้น แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จึงสนับสนุนให้การท่องเที่ยวไทยพัฒนา
บนฐานความเป็นไทย ที่มีความหลากหลายทางด้านภูมิสังคมและวัฒนธรรม 
 ๑.๒  ภาพรวมการวิจัยการท่องเที่ยวไทย 
 การวิจัยการท่องเที่ยวไทยในอดีตท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และเป็น
การวิจัยเฉพาะสาขา (Single Discipline) โดยมุ่งเน้นประเด็นการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในระดับจุลภาคที่กระตุ้นเศรษฐกิจ การสนับสนุนทุนวิจัยการท่องเที่ยวกระจุกตัวในพ้ืนที่เป้าหมายและมี
ลักษณะกระจายเม็ดเงินอย่างไร้ทิศทางไปตามพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งการวิจัยท่องเที่ยวยังขาดการบูรณา
การกับศาสตร์สาขาอ่ืนๆ และมีข้อจ ากัดด้านวิธีวิทยา (Research Methodologies) ที่เน้นนักวิจัยเป็น
ศูนย์กลาง ขาดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทางการท่องเที่ยว (Participatory Action 
Research) จากสถานการณ์ดังกล่าว สะท้อนภาพว่า “ประเทศไทยควรสนับสนุนการวิจัยการท่องเที่ยวที่เป็น
การวิจัยร่วมสาขา (Trans-disciplinary Research) ที่บูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ บนฐานการมีส่วนร่วมที่
ผลการวิจัยเกิดจากการปฏิบัติจริง” จึงจะสามารถน าผลการวิจัยไปขยายผลและใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ 
 
 



๓ 

 

 
 

๑.๓ ผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต ช่องว่างการวิจัย และประเด็นที่ส าคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

เนื่องจากการท่องเที่ยวมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายๆ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
รวมทั้งการเกี่ยวข้องกับงบประมาณจ านวนมากหรือเป็นรายได้หลักๆ แต่สิ ่งที่พบเห็นอย่างมาก การขาด
การบูรณาการ ทั้งหน่วยงานและงานวิจัย ซึ่งพบว่า ไม่มีหน่วยงานหลักจริงๆ ที่สามารถดูภาพรวมได้ และ
งานวิจัยที่เกิดข้ึนมิได้มีการก าหนดทิศทางที่ไปในทิศทางเดียวกัน จึงท าให้เกิดการขาดทิศทางที่ชัดเจนและขาด
หน่วยงานที่เป็นแม่งานด าเนินงาน 

 ๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นการพัฒนาและการวิจัยด้านการท่องเที่ยว
ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 
 ๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 ๒)  จุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นพัฒนาและวิจัยด้านการท่องเที่ยว 
 จุดแข็ง การท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักของประเทศได้ เนื่องจากมีผู้ที่เกี่ยวข้องใน
หลายๆ ภาคส่วน งบประมาณที่เกิดขึ้น จึงมีมาก และประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่ต่างประเทศให้ความ
สนใจอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นอันดับต้นๆ ก็ว่าได้ ดังนั้นหากมีการบริหารจัดการที่ดีย่อมท าให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 จุดอ่อน การท่องเที่ยวมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายจึงท าให้ไม่สามารถหน่วยงานที่
สามารถเป็นแกนกลางได้จริง ท าให้ขาดการบูรณาการเพ่ือให้เกิดทิศทางพัฒนาการท่องเที่ยวได้ชัดเจน ดังนั้น
งานวิจัยจะมีส่วนส่งเสริมในการเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาวิจัยไปทิศทางเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

 
 

๑.๕ นโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการท่องเที่ยว
ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

ตาราง ๑ ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของหน่วยงานต่างๆ  
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(กก.) 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

        ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
        เป้าประสงค์การวิจัย 
      อุตสาหกรรมบริการ ซ่ึงครอบคลุมถึงการท่องเท่ียว การ
พัฒนาด้านพลังงาน โลจิสติกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมและเป็น
ธรรมอย่างสร้างสรรค์ สมดุลและยั่งยืน โดยค านึงถึ งหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
      เป้าหมาย  

๑) มีจ านวนผลการวิจัยท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิ จและสาธารณะ ในระดับชุ มชนท้องถิ่ นและ
ระดับประเทศเพิ่มขึ้น 

๒) มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้หน่วยงานภาครัฐ
ภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๒ คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์การวิ จัย น้ีมุ่ ง เ น้นการวิ จัย เพื่ อพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ซ่ึงครอบคลุมการสร้าง
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ป่าไม้และประมง รวมท้ังการ
พัฒนาและจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
อย่างยั่งยืน นอกจากน้ี ยังมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
บริการ ซ่ึงครอบคลุมถึงการท่องเท่ียว การพัฒนาด้านพลังงาน 
โลจิสติกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย
ค า นึ งถึ งบทบาทการแข่ งขันของประ เทศภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง ท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมท้ัง
สัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างองค์ความรู้เพื่อ
รองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยด าเนินการ
บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ โดยในระดับภูมิภาค อาจ
มุ่งเน้นในประเด็นส าคัญท่ีมีความจ าเป็นต้องการผลงานวิจัยใน
พื้นท่ีด้วย ท้ังน้ี ได้ก าหนดกลยุทธ์การวิจัยท่ีให้ความส าคัญใน
เรื่องต่างๆ  

โดยกลยุทธ์การวิจัยท่ี ๔ การพัฒนาศักยภาพระดับ
คุณภาพบริการในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 
ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังน้ี 

เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ี
ยึดวิสัยทัศน์ปี ๒๕๗๐ น้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้และ
มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศ
พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง 

ซ่ึงมีวิสัยทัศน์ “สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ด้วยความเสมอภาค เป็น
ธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 

มียุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง
กั บ ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  คื อ 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ส ร้ า ง
เศรษฐกิจฐานความรู้และ
สร้ า งปัจจั ยแวดล้อม ซ่ึ ง
สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตสินค้าและ
บริการในภูมิภาคบนพื้นฐาน
แนวคิดสร้างสรรค์และสร้าง
นวัตกรรม รวมท้ังต่อยอด
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห้ ส า ม า ร ถ
สนับสนุนการสร้างมูลค่าใน
การปรับโครงสร้างภาคการ
ผลิตและบริการทุกขั้นตอน
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  เพื่อให้
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพลัง
ขับเคลื่อนใหม่ไปสู่เศรษฐกิจ
ท่ีสมดุลและยั่งยืนในระยะ
ยาว พร้อมสร้างบรรยากาศท่ี
เสรีและเป็นธรรมให้เอื้อต่อ
การผลิต การค้าและการ
ลงทุน รวมท้ังการพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่  สร้าง
เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน
และ โ ล จิ สติ ก ส์ ภ าย ใน ท่ี
เ ชื่ อ ม โ ย งกั บประ เทศใน

๑. วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็น
แหล่ ง ท่อง เ ท่ียว ท่ีมี คุณภาพ มีขี ด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเท่ียวในระดับโลก สามารถสร้าง
รายได้และกระจายรายได้โดยค านึงถึง
ความเป็นธรรมสมดุลและยั่งยืน” 

๒. เป้าประสงค์ ให้แหล่งท่องเท่ียว
ของไทยมี คุณภาพโดยการเพิ่ มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเท่ียวของประเทศเพิ่มขึ้นและ
รายได้จากการท่องเท่ียวของประเทศ
เพิ่มขึ้น โดยเน้นการพัฒนากิจกรรมท่ี
สร้างมูลค่าและคุณค่า ตลอดจนสร้าง
รายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนโดย
ค านึงถึงความสมดุลและยั่งยืน 

๓. เป้าหมาย 
๑)  อันดับขีดความสามารถใน

การแข่งขันด้านการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๕ 
อันดับ หรือเป็น ๑-๕ ของทวีปเอเชีย 
โดยแบ่งเป็น  

(๑) อันดับขีดความสามารถ
ด้านกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องด้านการ
ท่อง เ ท่ียวเพิ่ มขึ้ นไม่ น้อยกว่า  ๑๕ 
อันดับ หรือเป็น ๑-๕ ของทวีปเอเชีย 

(๒) อันดับขีดความสามารถ
ด้านสภาวะแวดล้อมและสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้ านการด า เ นินการ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๐ อันดับ หรือ
เป็น ๑-๕ ของทวีปเอเชีย 

(๓) อันดับขีดความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษย์ ธรรมชาติและ
วัฒนธรรม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๐ 
อันดับ หรือเป็น ๑-๕ ของทวีปเอเชีย 

๒) รายได้จากการท่องเท่ียวของ
ประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

๓)  กลุ่ มคลัส เตอร์ ด้ านการ



๕ 

 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(กก.) 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

๔.๑ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการด้านการท่องเท่ียวและรูปแบบการบริหารจัดการด้าน
การท่องเท่ียวอย่างเป็นธรรม 

๔.๒ การวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

๔.๓ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชน
เพื่อการจัดการด้านการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประชาชน
สามารถจัดการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง 

๔.๔ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างรายได้และการ
บริหารทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

๔.๕ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน 

๔.๖ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การท่องเท่ียว 

๔.๗ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงเชื่อมโยงถึงการสร้าง
คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม 

๔.๘ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

๔.๙ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเท่ียวทางทะเล 

๔.๑๐ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

๔.๑๑ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

๔.๑๒ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 

๔.๑๓ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเท่ียวท่ีเชื่อมโยงกับการจัดการประชุมและการจัด
แสดงนิทรรศการต่างๆ (MICE Tourism-Meeting, Incentive, 
Convention, Exhibition Tourism) 

นอกจาก ๕ ยุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวแล้ว เมื่อ
พิจารณาความส าคัญกลุ่มเรื่องวิจัยท่ีควรมุ่งเน้นโดยค านึงถึง
วิกฤตการณ์ท่ีเกิดขึ้น ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้เพื่อ
เร่งแก้ไขปัญหาและน าไปสู่การเสริมสร้างและการพัฒนา
ประเทศโดยเร็ว ประการส าคัญ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงในระดับภูมิภาค อาจมุ่งเน้นในกลุ่มเรื่อง
ท่ีมีความจ าเป็น ต้องการผลงานวิจัยในพื้นท่ีด้วย ดังน้ัน จึง
ก าหนด กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น ๑๓ กลุ่มเรื่อง การ
ท่องเที่ยวก็อยู่ในกลุ่มเรื่องเร่งด่วนเช่นกัน คือ  

การบริหารจัดการการท่องเที่ยว เป็นการวิจัยเพื่อการ

ภูมิภาค 
โดยมีแนวการพัฒนา

ภาคการบริ การ  ท่ี สร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้สาขาธุรกิจท่ีมี
ศักยภาพ ยกระดับคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด
และชุมชน ให้ เป็นแหล่ ง
สร้างรายได้หลักของประเทศ 
รวมถึงเป็นแหล่งกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่นท่ีสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการกระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนา
ได้อย่างเป็นธรรม โดย 
- เ ส ริ ม ส ร้ า ง ขี ด

ความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิ จบริการ บนฐาน
ความเป็ นไทย การสร้ าง
นวัตกรรมและต่อยอดความรู้ 
- ขยายฐานการผลิต

และหาตลาดภาคธุรกิจท่ีมี
ศั ก ย ภ า พ อ อ ก สู่ ต ล า ด
ต่างประเทศ 
- พัฒนาปัจจัยให้ เอื้อ

ต่อการส่งเสริมการลงทุน
ธุรกิจบริการภายในประเทศ 
การดึ งดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
- ฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว

เ สื่ อ ม โ ท ร ม แ ล ะ พั ฒ น า
ยกระดั บ คุณภาพแหล่ ง
ท่องเท่ียวในเชิงกลุ่มพื้นท่ีให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและชุมชน 
- บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ท่องเท่ียวให้เกิดสมดุลและ
ยั่งยืน 
- เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม

เข้ มแข็ งของภาคเอกชน 
ท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการ 
รายย่อยและวิสาหกิจชุมชน

ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒน า  ๑ ๔ 
กลุ่มคลัสเตอร์ 

๔.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๕ 
ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

๑)  ยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเท่ียว เช่น พัฒนา
และปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ การ
สร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและ
ระบบเชื่อมโยงการเดินทางท่องเท่ียว
กับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาค 
เป็นต้น 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืน 
เช่น พัฒนายกระดับคุณภาพและแหล่ง
ท่องเ ท่ียวใหม่ ในเชิ งกลุ่มพื้น ท่ี ท่ีมี
ศักยภาพ การฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว 
ฯลฯ 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้า 
บริ ก า ร และปั จ จั ย ส นับส นุนก า ร
ท่องเท่ียว เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ กิจกรรม นวัตกรรมและ
มูลค่าเพิ่มด้านการท่องเ ท่ียว การ
เสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจเพื่อ
พัฒนาการค้า การลงทุนด้านการ
ท่องเท่ียว การพัฒนามาตรฐานสินค้า
และบริการท่องเท่ียว การป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว 
ฯลฯ 

๔) ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น 
สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเท่ียว สร้างสภาพแวดล้อมและ
พัฒนาระบบสนับสนุนการตลาด
ท่องเท่ียว สร้างกระแสการรับรู้ เพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการท่องเท่ียว 
ฯลฯ 

๕) ยุทธศาสตร์การส่ง เสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคประชาชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว เช่น การสร้าง



๖ 

 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(กก.) 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

บริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว โดยค านึงถึงความเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

เป้าประสงค์ คือ สร้างคุณค่าจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับประเทศและ
น าไปสู่การสร้างเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศและคาดว่า
จะใช้ปีละ ๒,๗๐๐ ล้านบาท 

ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และพัฒนากลไกในการบริหารจัดการ
การท่องเท่ียว ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพัฒนาท่องเท่ียว เป็นต้น 

 
 

๒. วิสัยทัศน์การวิจัย 
 เพ่ิมมูลค่าและคุณค่าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยผ่านระบบการบริหารจัดการการวิจัยการ
ท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าการท่องเที่ยวไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
 
๓. พันธกิจการวิจัย 
 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัยการท่องเที่ยวแบบบูรณาการด้วยกลไกและระบบ
การบริหารจัดการการวิจัยการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมเชิงเครือข่ายพหุภาคีในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวและพ้ืนที่เชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรมสู่การท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
 
๔. ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์การวิจัย 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ คือ  
๔.๑ ส่งเสริมการวิจัยวาระแห่งชาติทางการท่องเที่ยว  
๔.๒ สนับสนุนการวิจัยในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพทางการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เชื่อมโยง  
๔.๓ สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการการวิจัยด้านการท่องเที่ยวของชาติ  

 
๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยผ่านระบบการบริหารจัดการการวิจัยการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การท่องเที่ยวไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และยั่งยืน  สร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือเป็นพื้นฐานสู่การ
สร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจที่เท่าเทียม 
 
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตวัชี้วัดและเป้าหมาย 

๖.๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๕ 
 ผลผลิตเชิงองค์ความรู้ เน้นการสร้างนโยบายระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัดใน 8 Tourism 
Sectors เพ่ือให้เกิด Trickle Down Effect และ Bottom Up Effect เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในภาพรวม  



๗ 

 

 
 

ผลผลิตเชิงปริมาณ ก่อให้เกิดผลการวิจัยที่สามารถยกระดับสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแก่หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง กรม และท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชนผ่าน
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างศักยภาพแก่ภาคีทางการท่องเที่ยวให้สามารถพัฒนาการท่องเที่ยว
บนฐานความรู้สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 ๖.๒  ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 ๑) ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๖      
ได้นโยบายระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัดในกลุ่มการท่องเที่ยวทางทะเล  

๒) ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๗     
ได้นโยบายระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัดในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมรดกโลก 

๓) ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๘     
ได้นโยบายระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัดในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

๔) ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๙     
ได้นโยบายระดับชาติและระดับกลุ่มจังหวัดในกลุ่มการท่องเที่ยวที่เชื่ อมโยงกับการจัดประชุมและการจัด
นิทรรศการต่างๆ (Meetings Incentive Conference Exhibition : MICE) การท่องเที่ยวด้านการช้อปปิ้งและ
ความบันเทิง การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงาม และการท่องเที่ยวเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ 

ทั้งนี้ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ของทุกปีในที่
กล่าวมาในข้างต้นมีความประสงค์ให้เกิด Trickle Down Effect และ Bottom Up Effect เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวทางทะเล โดยเน้นให้ผลการวิจัยเป็นที่สนใจของสาธารณะและน าไปสู่
การก าหนดนโยบาย สร้างฐานข้อมูลและสร้างเครือข่ายผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ที่เสริมสร้าง
ศักยภาพแก่ภาคีทางการท่องเที่ยวให้สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวทางทะเลบนฐานความรู้
สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของพ้ืนที่ โดย
ผลผลิต ประกอบด้วย งานวิจัยมากกว่าร้อยละ ๘๐ ที่ วช. สนับสนุนในปี ๒๕๕๖ เป็นที่สนใจของสาธารณะและ
ถูกยกระดับสู่การก าหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับชาติ นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวทางทะเลในระดับต่างๆ ในระดับมหภาคและจุลภาคไม่น้อยกว่า 5  Sectors ที่มี
ศักยภาพ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เข้าร่วมกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมในกระบวนการวิจัยไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน นักวิจัยรุ่นใหม่ทางการ
ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๕๐ คน นักวิจัยข้ามสาขาสู่สาขาการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 
เครือข่ายการวิจัยการท่องเที่ยวทางทะเลไม่น้อยกว่า ๑๕ เครือข่าย สถาบันการวิจัยเพ่ือก าหนดนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ ๑ ศูนย์ ฐานข้อมูลการวิจัยการท่องเที่ยวทางทะเล ๑ ฐาน และสร้างนโยบายด้านการ
ท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของพ้ืนที่ 

นอกจากนี้ในปี ๒๕๕๙ ความต้องการผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว ยังเพ่ิมความต้องการในข้างต้นแล้วยังต้องการเครือข่ายการวิจัยการท่องเที่ยวในกลุ่มการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๕ เครือข่ายอีกด้วย และมีฐานข้อมูลการวิจัยการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง
กับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE) การท่องเที่ยวด้านการช้อปปิ้งและความบันเทิง การ
ท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงามและการท่องเที่ยวเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ ๑ ฐาน และนโยบายด้านการท่องเที่ยว
ที่ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของพ้ืนที่ 

 
 
 



๘ 

 

 
 

๗. หน่วยงานหลักและเครือข่ายท่ีส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
๗.๑  หน่วยงานหลัก เช่น 
 ๑)  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 ๒) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
 ๓) กระทรวงวัฒนธรรม 
 ๔) กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๕) กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

๖) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
๗) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
๘) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
๙) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
๑๐) ส านักงบประมาณ  
๑๑) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๑๒) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ 
๑๓) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๔) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
๑๕) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
๑๖) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๑๗) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

๗.๒  หน่วยงานเครือข่ายท่ีส าคัญ 
 ๑) สมาคมโรงแรมไทย 
 ๒) สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ  
 ๓) สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน 
 ๔) กรมส่งเสริมการเกษตร 

 
๘. แผนงานวิจัยหลักและกรอบเวลา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมการวิจัยวาระแห่งชาติทางการท่องเที่ยว  ประกอบด้วยกลยุทธ์ภายใต้ 
๔ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) การวิจัยเพื่อก าหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระดับมหภาค  
๒) การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุปทานการท่องเที่ยวไทย ๓) การวิจัยเพ่ือส่งเสริม พัฒนาและ
จัดการอุปสงค์ทางการตลาดการท่องเที่ยวของไทย  และ ๔) การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนากลไกการจัดการ
การท่องเที่ยวของไทย 

กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยเพื่อก าหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระดับมหภาค 

การก าหนดนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยในระดับมหภาคต้องวางอยู่บนพ้ืนฐาน
ของโครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ต้องศึกษาทั้งความต้องการของนักท่องเที่ยวและศักยภาพของ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว การลงทุนและรายได้จากการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account) รวมถึง
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะด้านผลกระทบและการ
เตรียมความพร้อมของไทยต่อความเป็นประชาคมอาเซียน ผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชาติ  
ทั้งการไหลเวียนเงินตรา การไหลออก (Leakage) และรายได้คงเหลือ (Retained Value) การก าหนดจุดยืน



๙ 

 

 
 

ทางการท่องเที่ยวของชาติในอนาคต (Thailand Tourism Positioning) การพัฒนาโลจิสติกส์ทางการ
ท่องเที่ยว (Tourism Logistics) และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมี
แนวทางดังนี้ 

แนวทางการวิจัย 
 ๑) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ ก าหนดและปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 

 ๒) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและทรัพยากรมนุษย์
สู่การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic 
Community : AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) 
 ๓) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชาติ  
 ๔) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อก าหนดจุดยืนทางการท่องเที่ยวของชาติในอนาคต 
 ๕) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว 
 ๖) ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
 ๗) ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงนโยบายการกระจายภายใต้และความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรม 
 ๘) การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต 
 ๙) การศึกษาวิจัยเพื่อน าเสนอนโยบายเชิงรุก เพ่ือการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ภาคบริการของ
ภูมิภาคอาเซียน 

๑๐) การศึกษาวิจัยในการขยายวงกว้างสู่ระดับสากลเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุปทานการท่องเที่ยวไทย 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยท่ีผ่านมาประสบกับภาวะวิกฤติด้านคุณภาพของทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว และเผชิญกับผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม แม้คุณภาพ
การบริการของไทยจะสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ แต่ก็ยังต้องการการส่งเสริมมาตรฐานอีกหลายด้าน
เพ่ือให้เป็นประเทศเป้าหมายหลักของการเดินทางที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้บนฐานความเป็นไทย โดยมี
แนวทางดังนี้  

แนวทางการวิจัย 
๑) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อค้นหาศักยภาพทางการท่องเที่ยวรายสาขา (Tourism Sector) ที่สร้าง

รายได้ให้กับประเทศอย่างแท้จริง 
๒) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
๓) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเสริมสร้างและรักษามาตรฐานคุณภาพการบริการ 
๔) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อประเมินความเสี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับฐานทรัพยากร

การท่องเที่ยวของชาติ 
๕) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างค่านิยมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
๖) ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือประเมินความเสี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบ (จากอุปทานการ

ท่องเที่ยว) ต่อฐานความเป็นไทย 
๗) ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือหามาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และยา

เสพติดจากอุปทานการท่องเที่ยว 
 
 



๑๐ 

 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาและจัดการอุปสงค์ทางการตลาดการท่องเที่ยว
ของไทย 
 นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่มีก าลังซื้อสูงและน่าจับตามองของโลกในปัจจุบันมี ๒ กลุ่ม
ประเทศ คือ ๑) กลุ่มประเทศ BRIC ซึ่งประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน เพราะเป็นกลุ่มประเทศ
ก าลังพัฒนาที่มีประชากรจ านวนมาก และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงก่อน
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก ในปี ๒๕๕๑ BRIC มีส่วนส่งเสริมให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวสูงถึงร้อยละ ๕๙ และจาก
การค านวณโดยอาศัยข้อมูลจาก IMF พบว่า ในปี ๒๕๕๒ BRIC จะมีสัดส่วนใน GDP โลกประมาณร้อยละ 
๑๕.๔ สะท้อนให้เห็นบทบาทของ BRIC ที่ทวีความส าคัญมากขึ้นต่อเศรษฐกิจโลก (โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ ๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๒, http://learners.in.th เข้าถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔) กลุ่มประเทศดังกล่าว จึงเป็น
ตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่ประเทศไทยต้องให้ความสนใจและแสวงหากลยุทธ์ในการเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยว
คุณภาพในกลุ่มประเทศนี้ ๒) กลุ่มประเทศ Gulf Cooperation Council (GCC) ซึ่งประกอบด้วย กาตาร์ 
โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน คูเวต และซาอุดิอาระเบีย เป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีก าลังซื้อสูงที่
ส าคัญในอนาคต และตั้งแต่เหตุการณ์ก่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศนี้ 
หันเหการท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปสู่ภูมิภาคเอเชียมากขึ้น นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจากตะวันออก
กลางนิยมเข้ารับบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเป็นจ านวนมาก 
(กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ http://sameaf.mfa.go.th เข้าถึงวันที่ 
๒๕ มกราคม ๒๕๕๔) นักท่องเที่ยว ๒ กลุ่มนี้ จึงเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มสร้างรายได้สูงให้กับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของไทย อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวไทยยังต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic 
Tourism) ต้องรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิมไว้เพ่ือก่อให้เกิดการท่องเที่ยวซ้ าและเกิดการใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น    
โดยส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวที่วางอยู่บนฐานความเป็นไทย ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้ 

แนวทางการวิจัย 
๑) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อค้นหานักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพโดยเน้นกลุ่ม BRIC และ GCC 
๒) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิมเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวซ้ า 
๓) ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการตลาดที่วางอยู่บนฐานอัตลักษณ์ (ท้องถิ่น) (ภาพลักษณ์) และ

ศักยภาพของประเทศ 
๔) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้าง (อัตลักษณ์ท้องถิ่น) ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวไทย 
๕) ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือ (ประเมินศักยภาพ ทิศทาง และพฤติกรรมการท่อง เที่ยวของกลุ่ม

นักท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย) กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนากลไกการจัดการการท่องเที่ยวของไทย 
กลไกการจัดการการท่องเที่ยวระดับชาติของไทย ต้องเร่งปรับโครงสร้างการท างานเชิง

เครือข่ายระหว่างองค์กร (ภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ ทั้งระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค ประเทศ ภูมิภาคและโลก อีกทั้งยังต้องใช้การท่องเที่ยวเป็น
เครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกและหน่วยงานที่รับผิดชอบและ
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทยในระดับต่างๆ โดยมีแนวทางดังนี้ 

แนวทางการวิจัย 
๑) ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือปรับโครงสร้างการท างานเชิงเครือข่ายระหว่างกระทรวง หน่วยงาน

และองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชาติ 
 ๒) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ แบบพหุภาคี 

http://learners.in.th/


๑๑ 

 

 
 

๓)  ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับหน่วยงาน องค์กร ชุมชนและภาคีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔)  ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างกลไกรองรับการกระจายภายใต้และความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรม 
๕)  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมการบริการและการ

บริหารการท่องเที่ยวที่ยุติธรรมและเป็นธรรม 
๖)  ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน ารายได้จากการท่องเที่ยวทั้ง

ทางตรงและอ้อมมาใช้ประโยชน์พัฒนาชุมชนที่เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนการวิจัยในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวและพื้นที่เชื่อมโยง  

ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุปทานการท่องเที่ยวไทยและพ้ืนที่เชื่อมโยง ซึ่งใช้พ้ืนที่
เป็นตัวตั้ง (Area-Based) โดยเน้นให้การสนับสนุนทุนและด าเนินการวิจัยในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพทางการท่องเที่ยว
และพ้ืนที่เชื่อมโยงเท่านั้น โดยใช้กลยุทธ์การวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ หากสามารถด าเนินการ
ดังกล่าว จะสามารถเพ่ิมพลังของทรัพยากรการวิจัยทั้งมวลเพ่ือสร้างผลการวิจัยที่ตอบสนองเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์และการน าผลการวิจัยที่ได้ไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่          
๑) กลุ่มภูมิสังคมการท่องเที่ยว ๒) กลุ่มของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และ ๓) กลุ่มตามระบบโลจิสติกส์
ทางการท่องเที่ยว  

 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการวิจัยภูมิสังคมการท่องเที่ยวใน ๑๔ กลุ่มพื้นที่  กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ได้ใช้แนวคิดการจัดกลุ่มด้านการท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยว  ๒๕๕๒-๒๕๕๕  
โดยแบ่งเป็น ๑๔ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) กลุ่มท่องเที่ยวน้ าพุร้อน ๒) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย 
๓) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ๔) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ๕) กลุ่มท่องเที่ยว
นิเวศป่าร้อนชื้น ๖) กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าภาคกลาง ๗) กลุ่มท่องเที่ยว Royal Coast ๘) กลุ่มท่องเที่ยว
มหัศจรรย์สองสมุทร ๙) กลุ่มท่องเที่ยวเลียบฝั่งแม่น้ าโขง ๑๐) กลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางไดโนเสาร์ ๑๑) กลุ่มท่องเที่ยว
มหัศจรรย์เส้นทางบุญ ๑๒) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ๑๓) กลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางอัญมณีและการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ ๑๔) กลุ่มท่องเที่ยว Active Beach 
  แนวทางการวิจัย 
 ๑) ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เชื่อมโยงประวัติศาสตร์อารยธรรมล้านนาและ
สุโขทัยให้เป็นกลุ่มท่องเที่ยวส าคัญของประเทศ 
 ๒) ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคสู่ตลาดท่องเที่ยวตาม
ภูมิสังคมการท่องเที่ยว 
 ๓) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรท่องเที่ยวท้องถิ่นและภูมิภาคสร้างบุคลากรรองรับการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มคลัสเตอร์และกลุ่มพื้นที่ 
 ๔) ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือน าความหลากหลายทางภูมิปัญญา วัฒนธรรม และภูมินิเวศท้องถิ่น
สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมการท่องเที่ยวไทย 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการวิจัยในกลุ่มของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  

ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย หากแต่ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพียงบาง
ประเภทเท่านั้นที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ดังนั้น กลยุทธ์นี้จะเน้นการสนับสนุนทุน 
ทรัพยากรทางการวิจัยอ่ืน และด าเนินการวิจัยในฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resources) ดังนี้ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (Marine and Beach 
Tourism) การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE : Tourism-Meeting, 



๑๒ 

 

 
 

Incentive, Convention, Exhibition Tourism) การท่องเที่ยวด้านการช้อปปิ้ง (Shopping) และความ
บันเทิง (Entertainment) การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงาม (Spa and Wellness) การท่องเที่ยวเพ่ือการ
เรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร (Gastronomic Tourism) การบ าเพ็ญประโยชน์ (Voluntary Tourism) การท่องเที่ยว
ที่วางอยู่บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom-Based Tourism) 

๑) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม องค์การการท่องเที่ยวโลก ๒๐๐๓ อ้างถึงใน การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, ๒๕๕๐ : ๘) ระบุว่า การท่องเที่ยวของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ใช้หลักการของแผนแม่บทของโลก 
(Agenda 21) เป็นกรอบในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงหลักการ ๔ ประการ คือ 
๑) การด าเนินกิจการการท่องเที่ยวในขอบเขตที่ความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม ประเพณ ีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนจะมีได้ ๒) ความตระหนักในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะ
มีผลกระทบต่อชุมชน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอันเป็น
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น ๓) การมีส่วนร่วมของเจ้าบ้านและผู้มาเยือนต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ๔) การเชื่อมร้อยประสานความจ าเป็นต่อการพัฒนาทางเลือกของชุมชนและก าหนดแผนงานทาง
เศรษฐกิจ การด ารงอยู่ของชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  ในขณะที่
ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มากเป็นอันดับ ๓ ของภูมิภาคเอเชีย (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, ๒๕๕๒ : ๘) อีกท้ัง นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการท่องเที่ยวในระดับ
ต่างๆ ของไทยทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาด้านการท่องเที่ยว แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ ๘ ล้วนให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล
ชุดปัจจุบันที่จัดให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็น ๑ ใน ๑๕ สาขาย่อยของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แสดงให้เห็น
ถึงทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยในอนาคตได้เป็นอย่างดี ผนวกกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ไร้
ความเร่งรีบเน้นเสพสุนทรียศาสตร์จากการเดินทางมากขึ้น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นการท่องเที่ยวที่มี
แนวโน้มจะได้รับความนิยมมากในอนาคตและเป็นจุดขายส าคัญของไทย 

๒) การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด ประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเลโดยรวมประมาณ 
๓๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร และมีชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามันยาวรวมกันประมาณ ๒,๘๐๐ กิโลเมตร โดยมี 
๒๓ จังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับทะเล (สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
http://marinepolicy.trf.or.th เข้าถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔) ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวมีทรัพยากรทางทะเลและ
ชายหาดที่สวยงามสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต พังงา 
กระบี่ และสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภาคใต้ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ในปี 
๒๕๔๙ มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมกันสูงถึง ๑๒๒,๒๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓ ของรายได้รวมจาก
การท่องเที่ยวของภาคใต้ (๑๔๗,๒๙๗ ล้านบาท) และร้อยละ ๘๑.๓ เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๑ : ๕-๓) ส่วนภาคตะวันออก
โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี ระยองและตราดก็สร้างรายได้ให้กับประเทศจ านวนมาก ดังนั้น การท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาดจึงยังคงสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง  

๓) การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ (MICE 
Tourism-Meeting, Incentive, Convention, Exhibition Tourism) ของไทยมีความได้เปรียบและมี
ศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ อันเนื่องมาจากความพร้อมของพ้ืนที่ให้บริการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการรองรับอย่างสมบูรณ์แบบในทุกด้าน รวมทั้งความได้เปรียบของความคุ้มค่าเงิน ส่งผลให้ธุรกิจไมซ์
ไทยก้าวสู่เวทีโลก จากการจัดอันดับในปี ๒๕๕๒ ของ The Global Association of the Exhibition 
Industry  (UFI) ซึ่งเป็นสมาคมอุตสาหกรรมนิทรรศการระดับโลก พบว่าประเทศไทยยังคงเป็นที่ ๑ ในตลาด
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การจัดงานแสดงสินค้า (Exhibitions) ในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นผู้น าทั้งด้านจ านวนผู้ร่วมงาน จ านวนการจัด
งาน ขนาดของพ้ืนที่จัดงานและมูลค่าการสร้างรายได้ติดต่อกันมาเป็นเวลา ๔ ปีซ้อน ซึ่งเป็นเครื่องยืนยัน
ความส าเร็จของธุรกิจไมซ์ไทยในระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๒ : ๒๕) 
ธุรกิจไมซ์สามารถน านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศได้มากกว่า  ๗ แสนคนต่อปี โดย
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป โดยในปี ๒๕๔๘ กลุ่ม Mice มีผู้เดินทาง
จ านวน ๕๘๒,๓๙๒ คน มีมูลค่าการใช้จ่าย ๔๐,๕๘๖ ล้านบาท ปี ๒๕๕๓ มีผู้เดินทางจ านวน ๗๘๙,๑๒๙ คน มี
มูลค่าการใช้จ่าย ๖๓,๕๐๒ ล้านบาท และคาดการณ์ว่าปี ๒๕๕๗ จะมีผู้เดินทางจ านวน ๘๙๓,๕๙๙ คน มีมูลค่า
การใช้จ่าย ๗๖,๖๔๙ ล้านบาท จะเห็นได้ว่าธุรกิจในกลุ่ม Mice มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจ านวนผู้
เดินทางและมูลค่าการใช้จ่าย (ส านักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ, ๒๕๕๒ : ๘๕)  

๔) การท่องเที่ยวด้านการช้อปปิ้ง (Shopping) และความบันเทิง (Entertainment) เป็น
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยเช่นกันและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งในปี ๒๕๔๙ ประเทศ
ไทยมีรายได้จากการซื้อสินค้าที่ระลึก ๑๓๑,๘๖๖ ล้านบาท และปี ๒๕๕๐ เพ่ิมข้ึนเป็น ๑๔๒,๔๗๘ ล้านบาท      
ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘ ในขณะที่รายได้จากกิจกรรมบันเทิงในปี ๒๕๔๙  จ านวน ๕๖,๓๓๕ ล้านบาท และ
ในปี ๒๕๕๐ จ านวน ๖๓,๘๑๗ ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๓.๓  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ๒๕๕๓ : ๔๘๔)   

๕) การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงาม (Spa and Wellness) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เข้ามารับบริการทางการแพทย์ในไทยมากกว่าปีละ ๑.๔ ล้านคน สร้างรายได้มากกว่า ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท 
บริการทางการแพทย์ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยม ได้แก่ การตรวจเช็คสุขภาพ เลสิก ศัลยกรรมเสริมความงาม 
ทันตกรรม การผ่าตัด การรักษาโรคเฉพาะทางและกายภาพบ าบัด (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓ : 
๒๔) การเติบโตรวมของตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโลกและภูมิภาคเอเชียอยู่ในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง
ประมาณร้อยละ ๒๐ และ ๒๘ ตามล าดับ ในปี ๒๕๕๓ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยมีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติร้อยละ ๖๐ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการท่องเที่ยวและถือโอกาสบริการทางสุขภาพด้วย ถือเป็น
นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ กอรปกับนโยบายรัฐบายส่งเสริมให้ไทยเป็น “ศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งภูมิภาคเอเชีย 
(Medical Hub of Asia)” หนุนเสริมให้ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓ : ๕) ส่งผลให้การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงามขยายตัวตามไปด้วย  

๖) การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารและการบ าเพ็ญประโยชน์  นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยระบุว่า การท่องเที่ยวบ าเพ็ญประโยชน์ (Voluntary Tourism) 
เป็นกลุ่มส าคัญที่ท าให้เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มท่องเที่ยวที่ก้าวหน้าเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และแผนการตลาดการท่องเที่ยวไทย ปี ๒๕๕๓ ของ ททท. มีกลยุทธ์ขยายตลาดคุณภาพ    
ซึ่งรวมถึงกลุ่มเยาวชน (Youth) ด้วย อีกทั้ง ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แบรนด์ประเทศไทยโดย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยแคมเปญ “Amazing Thailand…Amazing Value” ภายใต้สินค้า 7 Wonders of 
Amazing Thailand ให้ความส าคัญกับกลุ่มสินค้าวิถีไทย "หัวใจแผ่นดิน" (The World's Friendliness 
Culture) สะท้อนแนวคิดนี้ออกมาจากวัฒนธรรมและอาหารไทย รวมทั้งแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
๒๕๕๕-๒๕๕๙ ระบุว่า โอกาสส าหรับการท่องเที่ยวของไทยใน ๕ ปีข้างหน้า การขยายตัวของการท่องเที่ยวจะ
เป็นโอกาสให้ไทยสามารถมีศักยภาพในการจัดการสินค้าท่องเที่ยวโดยเฉพาะการจัดการธุรกิจอาหาร  

๗) การท่องเที่ยวที่วางอยู่บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น จากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริม
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพและสปา โดยเชื่อมโยงธุรกิจภาค
บริการ อุตสาหกรรมและเกษตรเข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่มสินค้า เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหารและการท่องเที่ยว 
รวมทั้งสินค้าบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี
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สมัยใหม่ การท่องเที่ยวลักษณะนี้จะเป็นการยกระดับเศรษฐกิจในระดับจุลภาคและยังสามารถกระจายรายได้สู่
ชุมชนในระดับฐานราก 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการวิจัยระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว 

ระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวของไทยพิจารณาจากเส้นทางการคมนาคมทางอากาศ ทาง
บกและทางน้ า ซึ่งประเทศไทยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
สามารถรองรับจ านวนเที่ยวบินได้มากกว่า ๑,๐๖๙ เที่ยวต่อสัปดาห์ และมีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้
สูงถึง ๑๐๐ ล้านคนต่อปี ในขณะเดียวกันมีการคมนาคมทางบกรวมถึงระบบรางที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพ
และการเชื่อมโยงโครงข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศและเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งมีท่าเรือน้ าลึก
ระหว่างประเทศ ๘ แห่ง (ท่าเรือน้ าลึกกรุงเทพ ท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบัง ท่าเรือน้ าลึกมาบตาพุด ท่าเรือน้ าลึก
ระนอง ท่าเรือน้ าลึกภูเก็ต ท่าเรือน้ าลึกสงขลา ท่าเรือน้ าลึกปากบาราและท่าเรือน้ าลึกนราธิวาส) พร้อม
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓ : ๙) โดยกลยุทธ์นี้จะเน้นให้การสนับสนุน
ทุนและด าเนินการวิจัยในเส้นทางการคมนาคมที่มีศักยภาพซึ่งเชื่อมโยงภายในและนอกประเทศ  อาทิ เส้นทาง
ทางอากาศกรุงเทพมหานคร -สิงคโปร์  กรุงเทพมหานคร -เสียมเรียบ เป็นต้น เส้นทางทางบก R3A            
(ไทย-ลาว-จีน) East-West Economic Corridor (จีน พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา และไทย) North-South 
Economic Corridor (ไทย-ลาว-จีน) เส้นทางทางบกและทางน้ าตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT (อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และไทย) และเส้นทางทางน้ าภูเก็ต-สิงคโปร์ สตูล-ลังกาวี เป็นต้น 

แนวทางการวิจัย 
๑)  ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนและการปรับตัวของชุมชนในเขตพ้ืนที่

เส้นทาง R3A เป็นฐานสร้างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ท้องถิ่นไทย 
๒)  ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือเสริมสร้างความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดให้มี

ระบบบริการสาธารณะ ความปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนการสร้างสรรค์
ของที่ระลึกรองรับการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการวิจัยด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
แบบมีส่วนร่วม  

การสนับสนุนทุนและด าเนินการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ต้อง
ใช้ทุนธรรมชาติอย่างมัธยัสถ์ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และในท้ายที่สุดจะต้องคืนทุนต่อสังคม ซึ่งหมายถึงการให้
ท้องถิ่นได้มีโอกาสตั้งแต่เริ่มรับรู้ตัวกระบวนการที่สมบูรณ์ในการพิจารณาทั้งในเรื่องทุนธรรมชาติและทุนทาง
สังคม ซึ่งส่งผลต่อทุนทางเศรษฐกิจที่ด ารงอยู่ได้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุ
มาจากแนวโน้ม ๒ ประการมาบรรจบกัน คือ แนวโน้มเกี่ยวกับการอนุรักษ์และแนวโน้มเกี่ยวกับความ
เปลี่ยนแปลงเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีสาระส าคัญเรื่องแนวโน้มเรื่องการอนุรักษ์ เกิดจากการที่
ประชาชนเพ่ิมขึ้น และภาวะทางเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศ กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ เช่น การตัดไม้
ท าลายป่า การท าเหมืองแร่ และการเกษตรเกิดข้ึนภายในบริเวณท่ัวไป ซึ่งส่วนใหญ่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ระบบนิเวศ จนท าให้ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม และผลที่ตามมาคือความไม่ยั่งยืนของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ท าให้ประเทศต่างๆ ได้พยายามผสมผสานเรื่องของการอนุรักษ์เข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีองค์ประกอบส าคัญ ๓ ประการ คือ ๑) การสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญของแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ หากธรรมชาติและระบบนิเวศได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดก็ตาม โอกาสที่
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเสื่อมโทรมลงหรือถูกท าลายลงก็มีอยู่สูง การให้ความรู้ความเข้าใจหรือการสร้าง
จิตส านึกแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนจึงเป็นสิ่งส าคัญ ๒) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ



๑๕ 

 

 
 

องค์ประกอบแรกโดยตรง เพราะนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มักเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความปรารถนาหรือสนใจ
ที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติในลักษณะต่างๆ และสภาพภูมิทัศน์ตามธรรมชาติ ตลอดจนธรรมชาติที่
ยากล าบากต่อการเดินทางและท้าทาย และ ๓) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพราะการท่องเที่ยวมีบทบาท
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่นในระยะยาวมากกว่ากิจกรรมอ่ืนๆ การเปิด
โอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบต่างๆ จะช่วยให้ชุมชนได้รับ
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม รูปแบบของการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่  การลงทุน
เกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่ า การเป็นมัคคุเทศก์ การน าสินค้าที่เป็น
ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านมาขายแก่นักท่องเที่ยว และการจ้างงานในส่วนบริการอื่นๆ เป็นต้น 

แนวทางการวิจัย 
๑)  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสนันสนุนโอกาสของชุมชนให้ได้รับประโยชน์ผ่านการท่องเที่ยว 
๒)  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสนันสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด 
๓) การส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสนับสนุนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือฐานองค์ความรู้และ

ประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป 
๔) ส่งเสริมการวิจัยให้ชุมชนช่วยเหลือตนเองและปกป้องชุมชนของตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการบริหาร
จัดการการวิจัยการท่องเที่ยว การสนับสนุนทุนและด าเนินการวิจัยการท่องเที่ยวที่ขาดความเป็นเอกภาพและ
ไม่มีการบูรณาการ ส่งผลให้สิ้นเปลืองทั้งงบประมาณ เวลาและบุคลากร รวมทั้งผลการวิจัยก็ไม่สามารถน าไปสู่
การพัฒนาได้อย่างแท้จริง ดังนั้น ระบบบริหารจัดการการวิจัยการท่องเที่ยวของชาติในระดับต่างๆ จึงเป็น 
“กลไก” ส าคัญที่ผลักดันให้เกิดระบบการบริหารจัดการการวิจัยการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตั้งแต่กระบวนการตั้งโจทย์การวิจัย สร้างผลการวิจัยและผลักดันสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยบน
ฐานความรู้ โดยเฉพาะการส่งเสริมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยการท่องเที่ยวของชาติ (National 
Tourism Excellence Center) ที่มีการท างานเชิงเครือข่ายและเป็นหน่วยบริหารจัดการการวิจัยการท่องเที่ยว
ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงท้ายน้ า ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนา
นักวิจัยการท่องเที่ยวมืออาชีพที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพด้วยวิธีวิทยาที่ทันสมัย พร้อมส่งเสริมการวิจัย
การท่องเที่ยวแบบสหวิทยาการที่สามารถบูรณาการหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน และสร้างวารสารวิชาการการวิจัย
การท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติเพ่ือเผยแพร่ผลการวิจัยและกระตุ้นการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ต่อไป โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยการ
ท่องเที่ยวของชาติ ที่สามารถสนับสนุนด าเนินการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงเครือข่ายผ่านกระบวนการวิจัย เชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการด าเนินการวิจัยการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
สหวิทยาการ 

กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ ๔ สนับสนุนการวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาวารสารวิชาการและ/หรือการวิจัยการ

ท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ ๕ สนับสนุนการวิจัยเพื่อจัดท าฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนการวิจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการ

พัฒนาระบบข้อมูลท่องเที่ยวเชิงแผนที่อย่างเป็นระบบและมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย 



๑๖ 

 

 
 

 แผนการสนับสนุนทุนวิจัย สาขาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙  โดยในปี 
๒๕๕๕ เน้นการสนับสนุนการวิจัยเพ่ือน าไปสู่การสร้างนโยบายใน ๖ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) การปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในภาพรวมและรายสาขา ในแต่ละกลุ่ม ๒) การพัฒนาทุนมนุษย์ของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเพ่ือรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๓) การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและมูลค่า
คงเหลือทางการท่องเที่ยวของชาติ ๔) การเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวของชาติ ๕) การค้นหา ธ ารง
ศักยภาพและรักษาฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชาติ และ ๖) การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวคุณภาพ
นานาชาต ิซึ่งด าเนินการวิจัยในพ้ืนที่ทั่วประเทศด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ส่วนแผนการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ พิจารณาประเด็นการวิจัยจากประเภท
การท่องเที่ยวที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวต่อนักท่องเที่ยว ๑ คน เรียงล าดับจากมากไปสู่น้อย เนื่องจาก
แนวโน้มความต้องการนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มากขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวต่อคนเบื้องต้นจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการจัดล าดับประเภทการท่องเที่ยวส าหรับการวิจัยในแต่ละปี จากกลุ่มคลัสเตอร์ภูมิสังคมการ
ท่องเที่ยว ๑๔ กลุ่มพ้ืนที่ สามารถน ามาจัดประเภทการท่องเที่ยวได้เป็น ๓ ประเภท ซึ่งมีจ านวนนักท่องเที่ยว 
รายได้จากการท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคน ดังนี้  ๑) การท่องเที่ยวทางทะเล 
ประกอบด้วย ๓ กลุ่ม กลุ่มท่องเที่ยว Active Beach กลุ่มท่องเที่ยว Royal Coast และกลุ่มท่องเที่ยว
มหัศจรรย์สองสมุทร มีจ านวนนักท่องเที่ยว ๓๔,๒๔๐,๘๒๑ คน รายได้จากการท่องเที่ยว ๒๖๖,๒๐๘.๙๖ ล้านบาท 
และรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ย ๗,๗๗๕.๖๑ บาทต่อคน  ๒) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก 
ประกอบด้วย ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา กลุ่มท่องเที ่ยววิถีชีวิตลุ ่มน้ าภาคกลาง  
กลุ่มท่องเที่ยวอายธรรมอีสานใต้ กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์เส้นทางบุญ และกลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางไดโนเสาร์ มี
จ านวนนักท่องเที่ยว ๗๐,๐๗๔,๓๕๗ คน รายได้จากการท่องเที่ยว ๔๑๗,๐๐๒.๕๒ ล้านบาท และรายได้จาก
การท่องเที่ยวเฉลี่ย ๕,๙๕๐.๘๖ บาทต่อคน ๓) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบด้วย ๖ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ท่องเที่ยวน้ าพุร้อน กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กลุ่มท่องเที่ยวนิเวศป่าร้อนชื้น กลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางอัญมณีและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และกลุ่มท่องเที่ยว
เลียบฝั่งแม่น้ าโขง มีจ านวนนักท่องเที่ยว ๕๒,๘๖๖,๒๕๐ คน รายได้จากการท่องเที่ยว ๑๖๑,๓๖๐.๑๒ 
ล้านบาท และรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ย ๓,๐๕๒.๒๓ บาทต่อคน (ดังตาราง ๒) จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยว
ทางทะเลสามารถสร้างรายได้ต่อหัวสูงที่สุด รองลงมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก และการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามล าดับ 

 ดังนั้น ในปี ๒๕๕๗ จึงเน้นการวิจัยประเภทการท่องเที่ยวทางทะเล ส่วนปี ๒๕๕๘ เน้นการ
วิจัยประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก และปี ๒๕๕๙ เน้นการวิจัยประเภทการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ตามล าดับ ซึ่งจะครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ นอกเหนือจากการท่องเที่ยว ๓ ประเภท ดังกล่าวแล้ว ยังมี
การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ การท่องเที่ยวด้านการช้อปปิ้งและความ
บันเทิง การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงาม และการท่องเที่ยวเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ
ไม่น้อยและยังมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ในปี ๒๕๕๙ จึงเน้นการวิจัยส าหรับการท่องเที่ยวประเภท
ดังกล่าว การสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ มุ่งเน้นการวิจัยอุปสงค์ทางการตลาดการท่องเที่ยว 
อุปทานการท่องเที่ยวและกลไกการจัดการการท่องเที่ยวส าหรับการท่องเที่ยวในแต่ละประเภท โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน สร้างระบบ
บริหารจัดการการวิจัยการท่องเที่ยว ก าหนดนโยบายในการตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของพ้ืนที่และสร้าง
ข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งในปี ๒๕๕๙ จะสนับสนุนการวิจัยในประเภทการท่องเที่ยวของปีก่อนด้วยเพื่อเป็นการต่อยอด 



๑๗ 

 

 
 

 ผลผลิตของการวิจัยทั้ง ๓ ปี จึงได้ฐานข้อมูลและระบบการตัดสินใจทางการท่องเที่ยว 
เครือข่ายในทุกพ้ืนที่และนโยบายเร่งด่วนที่เป็นความรู้เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ประเทศต่อไป 
 

๙. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 
๙.๑ รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง จัดสรร

งบประมาณ เพ่ือการวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
๙.๒ หน่วยงานบริหารงานวิจัยมีการบริหารงบประมาณเพ่ือการวิจัยด้านการท่องเที่ยวอย่างมี

เอกภาพและมีประสิทธิภาพ  
๙.๓ หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือบูรณาการการด าเนินการวิจัยภายใต้

ยุทธศาสตร์การวิจัยเดียวกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
๙.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมีการประสานความ

ร่วมมือน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างจริงจัง 
 

๑๐. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 
๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการท่องเที่ยวแล้ว จะมีการ

ก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาวเพ่ือให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ มี
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล มีการก าหนดหน่วยงาน
และบุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนด าเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัย
ระยะต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากเคยศึกษาไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์
การวิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการท่องเที่ยว จะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและองค์กร

จ านวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึง
และต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน 
(Inter-Sector Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social 
Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ในการด าเนินการการพัฒนาสังคม
ออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอข้อมูลการวิจัย
ระหว่างภาคส่วนได ้

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และ

ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจ านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอ้ือให้นักวิจัยสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอ่ืนทั้งภายในและ



๑๘ 

 

 
 

ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือจะน าไป
พัฒนารูปแบบด้านการท่องเที่ยวต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการท่องเที่ยวตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นการท า
วิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะผลการวิจัย 
นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  
 
๑๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

มีการติดตามการประเมินผลของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้วย
การบริหารจัดการระบบวิจัย เพราะสามารถเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลนโยบายอย่างเป็น ระยะและ
ต่อเนื่อง เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อติดขัดได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งกลไกดังกล่าวจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่าง
คุณภาพของงานและความคล่องตัวในการด าเนินงานวิจัยด้วย 

ทั้งนี้เพ่ือตรวจสอบว่าโครงการวิจัยให้มีการด าเนินงานตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
หรือไม่ การด าเนินการที่ผ่านมาได้สร้างผลงานในลักษณะใด มีปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินงาน
อย่างไร ซึ่งแบ่งพิจารณาได้ดังนี้ 

๑๑.๑) การประเมินและติดตามผลวิจัยระหว่างด าเนินการของโครงการวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย
ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับเงินอุดหนุนวิจัยจากส านักงบประมาณ เมื่อหน่วยนโยบายวิจัยและ
หน่วยวิจัยระดับกระทรวง รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงบประมาณแล้ว หน่วยนโยบายวิจัยและคณะกรรมการที่หน่วยนโยบายวิจัยแต่งตั้งขึ้นต้องมีหน้าที่ในการ
จัดสรรงบประมาณตามโครงการ แผนงานหรือชุดโครงการที่หน่วยงานนั้นๆ ได้รับข้อเสนอการวิจัยมาจาก
นักวิจัย 

๑๑.๒) การประเมินและติดตามผลวิจัยระหว่างด าเนินการและสิ้นสุดโครงการของโครงการหรือ
ชุดโครงการวิจัยที่ขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการขยะของชุมชน  

 

๑. หลักการและเหตุผล  
๑.๑   ความเป็นมาของงานวิจัยด้านการจัดการขยะของชุมชน 

การด าเนินงานเพ่ือจัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมา ท้องถิ่นส่วนใหญ่สามารถให้บริการเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยได้มากขึ้น ท าให้ปัญหาขยะตกค้างน้อยลง  แต่ยังมีปัญหาก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูก
สุขลักษณะอยู่มาก แม้จะมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือก่อสร้างระบบก าจัดที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น แต่ยังมี
หลายพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และยังมีท้องถิ่นหลายแห่งที่มีระบบแล้วก็ไม่สามารถก าจัด
ขยะมูลฝอยได้ถูกสุขลักษณะตามที่ได้ออกแบบไว้ได้ และบางแห่งได้รับการต่อต้านคัดค้านจากประชาชนจน
ถึงกับเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้ 

ทั้งนี้เนื่องจากการท าโครงการที่ผ่านมามักไม่ได้ค านึงถึงการเตรียมพร้อมที่จะด าเนินงานดูแล
รักษาระบบอย่างต่อเนื่องท าให้มีข้อจ ากัดทางด้านบุคลากรและองค์กรบริหารจัดการที่ชัดเจน นอกจากนี้การ
ด าเนินงานที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มีลักษณะต่างคนต่างท า ท าให้มีสถานที่ก าจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะขนาดต่างๆ 
กันกระจายทั่วไป ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ  มีผลท าให้
การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมีจ ากัดและไม่ต่อเนื่องซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการขยะมูลฝอย  

อย่างไรก็ตามการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆ ดังนั้นจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางและทิศทางในการด าเนินงานและการจัดสรรงบประมาณโดยใช้รูปแบบ
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย ร่วมกันเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสต่อไป และเป็นการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบอันเนื่องจากการจัดการขยะในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกหลักสุขาภิบาล สามารถช่วย
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนขนาดเล็ก และยัง
ประหยัดงบประมาณ บุคลากร พ้ืนที่ในการท าจัดขยะมูลฝอย ทั้งนี้เ พ่ือคุณภาพชีวิตและสุขนามัยของ
ประชาชน  

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดท า “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙)” เพ่ือมุ่งเน้นให้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ 
และใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจ าปีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งความต้องการของพ้ืนที่ และสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ส าหรับการวิจัยด้านการจัดการขยะของชุมชนถือว่าเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ 
วช. พิจารณาถึงปัญหาของการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในบางส่วนอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศได้ 
ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงก าหนดการวิจัยด้านการจัดการขยะของ
ชุมชนไว้เป็นเรื่องที่ควรมุ่งเน้น ต่อไป 

๑.๒  วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา
ด้านการจัดการขยะของชุมชน 

 การด าเนินงานเพื่อจัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมา ชุมชนส่วนใหญ่สามารถให้บริการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยได้มากขึ้น ท าให้ปัญหาขยะตกค้างน้อยลง แต่ยังมีปัญหาก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะอยู่
มากแม้จะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือก่อสร้างระบบก าจัดที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น แต่ยังมีหลายพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้
รับการสนับสนุนงบประมาณ และยังมีชุมชนหลายแห่งที่มีระบบแล้วก็ไม่สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ถูก
สุขลักษณะตามที่ได้ออกแบบไว้ได้ และบางแห่งได้รับการต่อต้านคัดค้านจากประชาชนจนไม่สามารถเข้าใช้



๒ 

 

พ้ืนที่ได้ ทั้งนี้เนื่องจากการท าโครงการที่ผ่านมามักไม่ได้ค านึงถึงการเตรียมพร้อมที่จะด าเนินงานดูแล รักษา
ระบบอย่างต่อเนื่องท าให้มีข้อจ ากัดทางด้านบุคลากรและองค์กรบริหารจัดการที่ชัดเจน นอกจากนี้ การ
ด าเนินงานที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มีลักษณะต่างคนต่างท า ท าให้มีสถานที่ก าจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะขนาดต่างๆ 
กันกระจายทั่วไป ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศมีผลท า ให้
การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมีจ ากัดและไม่ต่อเนื่องซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการขยะมูลฝอย 
 ส าหรับขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม ที่มิใช่ของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม มีการน าของ
เสียของเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์ใหม่ในอัตราร้อยละ ๔๐ ของปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์ และของเสียหรือของ
เหลือใช้ที่น ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ยังมีอัตราการน าเข้ามาใช้สูงอยู่ ซึ่งหากมีการรวบรวมของเสีย ของเหลือ
ใช้ในประเทศมาแปรรูปใช้ใหม่จะท าให้ปัญหาการน าเข้าวัตถุดิบลดลงได้ ส่วนขยะมูลฝอยทั่วไปที่มิใช่ของเสีย
อันตรายจากอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมขนาดย่อม ยั งคงทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยชุมชน แต่จาก
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีบางแห่งได้จ้างเอกชนให้ไปทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นทั้งในดินและน้ า ส าหรับในกรณีมีการเผาก็จะส่งผลกระทบต่ออากาศด้วย นับได้ว่าปัญหาขยะเป็นปัญหา
ใหญ่ของชุมชน ทั้งเรื่องการจัดเก็บขยะออกจากชุมชน การหาสถานที่เก็บขยะ การก าจัดขยะ และบางครั้งเมื่อ
เกิดเพลิงไหม้บ่อขยะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง กรณีที่เกิดเพลิงไหม้บ่อขยะ
ขนาดใหญ่ในหลายๆ พ้ืนที่ ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ได้เกิดกลิ่น
เหม็นและควันไฟเป็นจ านวนมาก และพบว่ามีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ท าให้เกิด
พิษเฉียบพลัน เนื่องจากมีปริมาณก๊าซดังกล่าวสูงเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้มากดังนั้นการวิจัยโดยการลง
พ้ืนที่ชุมชนเพ่ือตรวจสอบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน รวมทั้งการวิจัยในเรื่องการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่
นั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

 อย่างไรก็ตามการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆ ดังนั้นจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางและทิศทางในการด าเนินงานและการจัดสรรงบประมาณโดยใช้รูปแบบ
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย ร่วมกันเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสต่อไป และเป็นการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบอันเนื่องจากการจัดการขยะในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกหลักสุขาภิบาล สามารถช่วย
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนขนาดเล็ก และยัง
ประหยัดงบประมาณ บุคลากร พ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอย ทั้งนี้เพ่ือคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของประชาชน 

๑.๓ ผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต ช่องว่างการวิจัย และประเด็นที่ส าคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

 จากการรวบรวมผลการศึกษางานวิจัยด้านการจัดการขยะของชุมชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนพบว่าทิศทางงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะของชุมชน มีดังนี้ 

๑) การวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบ าบัดก าจัด
มลพิษที่เกิดจากแหล่งก าเนิดประเภทต่างๆ โดยเฉพาะมลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรม (โดยแบ่งเป็นสัดส่วนของ
น้ าเสียมากที่สุด รองลงมา คือ ของเสีย และอากาศ ตามล าดับ) แต่การวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยในระดับ 
Pilot Scale มีการต่อยอดไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์จริงหรือน าไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ค่อนข้างน้อย  

๒) การวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน การควบคุมมลพิษที่แหล่งก าเนิด การจัดการขยะ
อย่างถูกวิธี และการใช้ประโยชน์จากขยะหรือของเสีย ยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการวิจัยในสาขาอ่ืนๆ 

๓) มีการวิจัยด้านการศึกษาลักษณะและข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการขยะ ในพ้ืนที่ต่างๆ ของ
กรุงเทพมหานคร แต่เป็นการศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ ขาดความต่อเนื่องและการบูรณาการในภาพรวม 



๓ 

 

๔) การวิจัยและพัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้ งด้านการปรับตัว 
(Adaptation) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง สืบ
เนื่องมาจากความสนใจและกระแสโลกที่ส่งผลให้ประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

๕) ผลการวิจัยยังไม่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง เนื่องจากขาดการจัดท าฐานข้อมูลที่
สามารถเข้าถึงได้โดยทุกภาคส่วน 
 โดยในแนวทางการจัดการขยะในระดับโลก ซึ่งพิจารณาจากกฎบัตรการจัดการขยะ (The 
Waste Management Act) ในปี ๒๕๓๕ ณ กรุง Ontario ที่ได้มีการพิจารณาถึงงบประมาณที่ใช้ในการ
จัดการขยะว่าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากนั้น ควรมีการพิจารณาทางเลือกในกระบวนการจัดการด้านอ่ืนๆ ซึ่ง
นักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ข้อพิจารณาว่า ในประเทศโลกที่สามมักประสบปัญหาในกระบวนการจัดการขยะ
ส่วนใหญ่มีลักษณะของการรวมศูนย์ในการจัดการ มีการสั่งการจากบนลงล่างโดยขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชน
หรือมีเพียงเล็กน้อย ใช้แนวทางการลงทุนด้านการจัดการขยะโดยใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก ในเมืองของกลุ่ม
ประเทศโลกท่ีสามเมื่อเกิดปัญหาก็จะเพ่ิมเติมด้วยการเลือกใช้ระบบ หรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งไม่
สามารถแก้ปัญหาได้และยังเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายและกระบวนการที่ยั่งยืน เสนอว่า การป้องกันด้วยมาตรการ 
4 Rs ซึ่งประกอบด้วย การลด (Reduce) การสร้างรูปแบบใหม่ (Redesign) การทดแทน (Replace) และ
การหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) นั้นเป็นยุทธศาสตร์พื้นฐานของกระบวนการจัดการ 

 วช. เห็นว่าผลงานดังกล่าวแสดงให้เห็นช่องว่างการวิจัยและประเด็นที่ส าคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวกับงานด้านการจัดการขยะที่เป็นที่ต้องการของประเทศ จึงได้น ามาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยราย
ประเด็นด้านการจัดการขยะของชุมชน 

 ๑.๔   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นการพัฒนาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่
เป็นที่ต้องการของประเทศ 

  ๑)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง รวมทั้งภาคประชาชน 

 ๒)  จุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นในการพัฒนาและวิจัยด้านการจัดการขยะของชุมชน 
 (๑) จุดแข็ง 

 มีองค์กรหลักที่บริหารจัดการขยะในรูปของคณะกรรมการบริหารขยะ ท าให้
สะดวกต่อการสั่งการและด าเนินการบริหารจัดการ 

 มีศูนย์รวมก าจัดขยะ ท าหน้าที่เป็นส่วนกลางในการก าจัดขยะ 
 มีเทคโนโลยีในการก าจัดขยะที่ทันสมัยพร้อมโรงงานขยะและเตาเผาขยะ 
 งบประมาณด้านการพัฒนามีโอกาสการพัฒนาได้ดีกว่าที่อ่ืน เนื่องมาจากรายได้

จากการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมและภาษีฯ 
 มีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคทุกด้านเป็นโอกาสที่ส าคัญในการพัฒนา

กระบวนการจัดการขยะของชุมชนได้ 
 (๒) จุดอ่อน 

 ข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบันมีบทลงโทษน้อยท าให้ผู้สร้างขยะไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ เพราะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย 



๔ 

 

 ขาดความต่อเนื่องในการรณรงค์สร้างจิตส านึก และขาดความร่วมมือ 
อาสาสมัครที่มีจิตอาสาในการช่วยจัดการกับปัญหาขยะ 

 ขาดความต่อเนื่องในระดับนโยบาย ขาดแคลนบุคลากรระดับการปฏิบัติงาน      
และตลาดแรงงานด้านการจัดการขยะมีจ านวนน้อย  

 พ้ืนที่ก าจัดขยะมีปริมาณจ ากัดและเป็นพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการร้องเรียน เนื่องจาก
อยู่ในเมืองใกล้ชุมชน 

 การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมก าจัดขยะของประเทศไทยยังล้าหลัง ซึ่งต้องอาศัย
การน าเข้าจากต่างประเทศ 

 ๑.๕ นโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการ
ขยะของชุมชนที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

 การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดย วช. ตระหนักถึงความส าคัญของ
การบูรณาการด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัย
เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหลัก เพ่ือการน าไปใช้ให้เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศ
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ส าหรับการจัดการขยะของชุมชนรัฐบาลและ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถือเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ 
วช. จึงได้น าเนื้อหาส าคัญของงานวิจัยและงานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัย
รายประเด็นด้านการจัดการขยะของชุมชน เพ่ือใช้สนับสนุนและแก้ปัญหาการศึกษามาประยุกต์ใช้กับภาค
ส่วนต่างๆ ของประเทศ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ฯลฯ ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น
ด้านการจัดการขยะของชุมชน วช. ได้ยึดเนื้อหาของแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญ
เพ่ือความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่เป็นปัจจุบันคือ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๑ และนโยบายรัฐบาล (ปี ๒๕๕๔) การรวิจัยรายประเด็นด้านการ
จัดการขยะของชุมชนจะสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นหลักที่ ๑๙ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ประเด็นหลักที่ ๒๐ นโยบาย
การคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อมส าหรับความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแนวทางการพัฒนา ข้อ ๕.๓ ดูแล
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษโดยการปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และโดยเฉพาะการจัดการระบบก าจัดขยะข้อ ๕.๗ การควบคุมและลดมลพิษเพ่ือ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล คือ นโยบายเศรษฐกิจ ใน
นโยบายเฉพาะด้านที่ ๕ นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการดังกล่าวจะ
พบว่า เพ่ือท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการขยะของชุมชนด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด วช . จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญ และให้เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ยิ่งกว่านั้น ยังได้จัดท าให้เชื่อมโยงกับการวิจัยในด้านต่างๆ ที่มีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตอีกด้วย 

 
 

 



๕ 

 

๒.วิสัยทัศน์การวิจัย 
 การวิจัยเพื่อใหก้ารจัดการขยะของชุมชนเกิดผลส าเร็จสูงสุด และสภาพแวดล้อมของชุมชนเหมาะสม
กับการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 
๓. พันธกิจการวิจัย 

๓.๑  วิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนที่มุ่งแก้ปัญหาในเชิงรุก โดยเน้นการ
ลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าเพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย 

๓.๒  วิจัยและพัฒนาการน าขยะมูลฝอยกลับมาใชซ้้ าและใช้ใหม่ โดยส่งเสริมการคัดแยก ณ แหล่งก าเนิด 
๓.๓  วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวม ขนส่ง บ าบัดและก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ ทั้งที่เป็นขยะมูลฝอยชุมชนทั่วไป ขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน และขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
๓.๔  วิจัยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนร่วมกับหน่วยงานราชการและ

ภาคเอกชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีลักษณะแบบบูรณาการและมีความยั่งยืน 
 
๔. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยเพื่อการลดปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชนแบบครบวงจร  
ยุทธศาสตร์ที ่๒ การวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยีและแผนการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

และแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยขนาดใหญ่แบบผสมผสาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยีและแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของ

เสียอันตรายของชุมชนและขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวิจัยเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างจิตส านึกจิตส านึก 

ความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอยและการควบคุมการผลิตขยะมูลฝอยของประชาชนโดย
มุ่งเน้นรูปแบบศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การวิจัยเพื่อก าหนดกฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องที่เอ้ืออ านวยต่อการบริหาร
จัดการขยะ 

 
๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

๕.๑  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน 

๕.๒  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของ
ท้องถิ่นและแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ 

๕.๓ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยเฉพาะ
ประเภทในชุมชน 

๕.๔  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามบทบาทและหน้าที่ที่
เหมาะสมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
 
 
 
 



๖ 

 

๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตวัชี้วัดและเป้าหมาย 
๖.๑  ผลผลิต 
 ๑) เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด้านการจัดการขยะของชุมชนในภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 ๒) เชิงคุณภาพ คือ สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยด้านการจัดการขยะของชุมชนในภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 มีองค์ความรู้ การจัดการขยะของชุมชนในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
๖.๓ ตัวช้ีวัด 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา น าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
๖.๔  เป้าหมาย 
 มีระบบการพัฒนาการจัดการขยะของชุมชนของประเทศท่ีเป็นระบบครบวงจร 
 

๗. หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นการจัดการขยะของชุมชนให้ความส าคัญกับการบูรณาการงานวิจัยและ

พัฒนาประกอบกับการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินการ
ดังกล่าวมีหน่วยงานหลักคือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงบประมาณ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) และเครือข่ายที่ส าคัญที่เป็นเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ซึ่ง
ประกอบด้วยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)และ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  
๘. แผนงานวิจัยหลัก 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การวิจัยเพื่อการลดปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชนแบบครบวงจร  
แผนงานวิจัยท่ี ๑  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการขยะแบบผสมผสานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดการขยะมูลฝอยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด 

แผนงานวิจัยที ่๒  การวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานวิจัยท่ี ๓  การวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภท
บรรจุภัณฑ์ที่ก าจัดยาก 

แผนงานวิจัยท่ี ๔  การวิจัยเพ่ือการน าเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ในการลดการเกิดของเสีย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีและแผนการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนและแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยขนาดใหญ่แบบผสมผสาน 

แผนงานวิจัยท่ี ๑ การวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอย 



๗ 

 

แผนงานวิจัยท่ี ๒  การวิจั ย เ พ่ือ เ พ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยบริ เวณ
แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ซึ่งมีประชาชนใช้บริการเป็นจ านวนมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีและแผนการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายของชุมชนและขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ 

แผนงานวิจัยท่ี ๑ การวิจัยเพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

แผนงานวิจัยท่ี ๒ การวิจัยเพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

แผนงานวิจัยท่ี ๓  การวิจัยเพื่อก าจัดขยะอันตรายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
ขยะอันตรายที่มีแร่ใยหินจากวัสดุก่อสร้าง  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวิจัยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างจิตส านึก
จิตส านึก ความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอยและการควบคุมการผลิตขยะมูลฝอยของ
ประชาชนโดยมุ่งเน้นรูปแบบศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนรวม 

แผนงานวิจัยท่ี ๑ การวิจัยเพื่อสร้างจิตส านึกด้านการลด และจัดการขยะมูลฝอย 

แผนงานวิจัยท่ี ๒ การวิจัยเพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบการท าผิดกฎหมายด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

แผนงานวิจัยท่ี ๓  การวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนในการจัดการขยะมูล
ฝอยของท้องถิน่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การวิจัยเพื่อก าหนดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เอ้ืออ านวยต่อการ
บริหารจัดการขยะ 

แผนงานวิจัยท่ี ๑ การวิจัยเพ่ือพัฒนากฎหมายในระดับอนุบัญญัติ เพ่ือให้กฎหมายที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพ 

แผนงานวิจัยท่ี ๒ การวิจัยด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะเพ่ือพัฒนาให้
สอดคล้องกับชุมชนและหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

แผนงานวิจัยที่ ๓   การวิจัยเพ่ือพัฒนาข้อระเบียบทางกฏหมายเกี่ยวกับการน าเข้าและ
ส่งออกสินค้าที่ใช้แล้ว  

   
๙. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

๙.๑  มีมาตรการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่เกี่ยวกับการจัดการขยะของชุมชน 
๙.๒  ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบบริหารจัดการขยะของชุมชน 
๙.๓  ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการวิจัย พัฒนา สาธิต ส่งเสริม 

งานวิจัยด้านจัดการขยะของชุมชนภายใต้กรอบการด าเนินงานของแผน 
๙.๔  มีมาตรการสนับสนุนการใช้งานวิจัยด้านจัดการขยะของชุมชน 
๙.๕    มีกฎหมายและกฎระเบียบที่เอ้ือต่อระบบบริหารจัดการขยะ 
๙.๖    มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อระบบบริหารจัดการขยะ 
๙.๗    สังคมให้ความร่วมมือกับการจัดการขยะ 
 



๘ 

 

๑๐. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 
๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านจัดการขยะของชุมชนแล้ว ต้อง

มีการก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และต่อเนื่องเพ่ือให้แผนการวิจัยด้านต่ างๆ มีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล  มีการก าหนดหน่วยงานและ
บุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนด าเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยระยะ
ต่อๆไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์
การวิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากข้ึน 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านจัดการขยะของชุมชนจะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและ

องค์กรจ านวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี กลไกการสื่อสารอย่าง
ใกล้ชิด ทั่วถึงและต่อเนื่อง ด้วยการน าของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) นอกจากนี้อาจมี
การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน (Inter-Sector 
Networking) กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ 
(Social Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในการด าเนินการการพัฒนาสังคมออนไลน์จะเป็น
การยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและ
ประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระท่ังการติดต่อขอข้อมูลการวิจัยระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านจัดการขยะของชุมชนต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรนักวิจัย 

ผู้ช่วยนักวิจัย ด้านระบบงาน และความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย 
บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้และมีจ านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมี
ความคล่องตัวที่เอ้ือให้นักวิจัยสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมี
ลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการวิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัย
ขององค์การและภาคส่วนอ่ืนทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของ
การด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือจะน าไปพัฒนารูปแบบด้านจัดการขยะของชุมชน ต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการขยะของชุมชนตั้งแต่ขั้นตอนการ
เริ่มต้นการท าวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะ
ผลการวิจัย นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  
 
๑๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล  

มีการติดตามการประเมินผลของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านจัดการขยะของชุมชนด้วยการ
บริหารจัดการระบบวิจัย เพราะสามารถเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลนโยบายอย่างเป็นระยะและต่อเนื่อง 
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อติดขัดได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งกลไกดังกล่าวจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างคุณภาพ
ของงานและความคล่องตัวในการด าเนินงานวิจัยด้วย 



๙ 

 

ทั้งนี้เพ่ือตรวจสอบว่าโครงการวิจัยให้มีการด าเนินงานตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
หรือไม่ การด าเนินการที่ผ่านมาได้สร้างผลงานในลักษณะใด มีปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินงาน
อย่างไร ซึ่งแบ่งพิจารณาได้ดังนี้ 

๑๑.๑ การประเมินและติดตามผลวิจัยระหว่างด าเนินการของโครงการวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยของ
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับเงินอุดหนุนวิจัยจากส านักงบประมาณ เมื่อหน่วยนโยบายวิจัยและหน่วย
วิจัยระดับกระทรวง รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านัก
งบประมาณแล้ว หน่วยนโยบายวิจัยและคณะกรรมการที่หน่วยนโยบายวิจัยแต่งตั้งขึ้นต้องมีหน้าที่ในการ
จัดสรรงบประมาณตามโครงการ แผนงานหรือชุดโครงการที่หน่วยงานนั้นๆ ได้รับข้อเสนอการวิจัยมาจาก
นักวิจัย 

๑๑.๒ การประเมินและติดตามผลวิจัยระหว่างด าเนินการและสิ้นสุดโครงการของโครงการหรือชุด
โครงการวิจัยที่ขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย 

 
๑๒. เอกสารอ้างอิง  

๑)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และยุทธศาสตร์
ประเทศ (Country Strategy)  

๒)  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
๓)  นโยบายของรัฐบาลเมื่อปี ๒๕๕๔ 
๔)   แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน

ระดับประเทศและแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยประเภทแก้วกระดาษพลาสติกและหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕)  ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ              
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๖) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๕๓ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 



สัตว์เศรษฐกิจ 
 
กรอบการวิจัย 

๑. ด้านกระบวนการผลิต (เช่น การจัดการ) โดยมุ่งเน้น โคเนื้อ และแพะ 
  การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจให้พอเพียง ปลอดภัยและยั่งยืน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงต้นทุนการผลิตและสิ่งแวดล้อม 
๒. ด้านปัจจัยการผลิต เช่น วัตถุดิบอาหารสัตว์ในสุกร และสัตว์ปีก รวมทั้ง พืชอาหารสัตว์ ในโค และแพะ 
  การวิจัยวัตถุดิบอาหารสัตว์และทดแทนตามแนวยุทธศาสตร์ 3S (Safety  Security  Sustainability) 
เพ่ือเป็นการลดต้นทุนอาหารสัตว์ 
๓. ด้านสุขภาพและความปลอดภัย (โรค และมาตรฐาน) โดยมุ่งเน้น สุกร และสัตว์น้้า 
  การวิจัยเพื่อให้ปลอดโรค FMD  และโรค PED ในสุกร โรคEMS ในกุ้ง ตลอดจนพัฒนาและวิจัยระบบ
การป้องกันและชันสูตรโรคดังกล่าว และศึกษาการป้องกันไม่ให้เกิดโรคอุบัติใหม่อ่ืนๆ 
๔. ด้านการตลาด และผลิตภัณฑ์ (เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่ม การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง) ในสัตว์
เศรษฐกิจ 
  การศึกษาวิจัยการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเพ่ิม เช่น ด้านการตลาด กรรมวิธีการผลิต การแปรรูป 
การบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา และการขนส่ง ตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลับ และก าหนดมาตรฐานสินค้า
ของผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เศรษฐกิจ 
๕. การศึกษาวิจัยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เช่น ความต้องการและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์สินค้าจากสัตว์เศรษฐกิจ การวิจัยกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิต การส่งออก 
และการน้าเข้าสัตว์เศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์   
หมายเหตุ การวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเร่งด่วน ชนิดสัตว์ที่ใช้ในการบริโภค ได้แก่  

 โค (โคเนื้อ โคนม)  
 สุกร 

 แพะ 

 สัตว์ปีก (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมือง) 
 สัตว์น้ า (กุ้ง ปลา) 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิต โคเนื้อ และแพะ  ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒. เพ่ือศึกษาปัจจัยการผลิต วัตถุดิบอาหารสัตว์ในสุกรและสัตว์ปีก และพืชอาหารสัตว์ในโคและ

แพะ ตามแนวยุทธศาสตร์ 3S เพ่ือเป็นการลดต้นทุน 
๓. เพ่ือศึกษาสุขภาพและความปลอดภัย (โรคและมาตรฐาน) ในสุกรและสัตว์น้ า และเพ่ือป้องกัน

ไม่ให้เกิดโรคอุบัติใหม่ในสัตว์เศรษฐกิจ 
๔. เพ่ือศึกษาการตลาด และผลิตภัณฑ์  ในสัตว์เศรษฐกิจ ในการเพิ่มมูลค่าเพ่ิม 
๕. เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจที่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 
 



ผลผลิต 

๑. ได้กระบวนการผลิต โคเนื้อ และแพะ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๒. ได้ปัจจัยการผลิต วัตถุดิบอาหารสัตว์ในสุกรและสัตว์ปีก และพืชอาหารสัตว์ทดแทนในโคและ
แพะ ตามแนวยุทธศาสตร์ 3S ที่น าไปสู่การลดต้นทุนในการผลิต 

๓. สามารถลดการเกิดโรค FMD และ โรค PED ในสุกร โรค EMS ในกุ้ง และแนวทางเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคอุบัติใหม่ในสัตว์เศรษฐกิจ 

๔. ได้ข้อมูลการตลาด และผลิตภัณฑ์ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในสัตว์เศรษฐกิจ 
๕. ได้ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการสัตว์เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์          

เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 



วัสดุอุปกรณ์เครือ่งมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ 
  
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จะมีการด าเนินวิจัยต่อเนื่องในประเด็นโครงการวิจัย และพัฒนาในเรื่องวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ เป็นหนึ่งในชุดโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพ การแพทย์ และ
ชีวเวชศาสตร์ โดยมีการก าหนดกรอบการวิจัย ดังนี้ 

กรอบการวิจัย 

๑. ชุดทดสอบ 
 การพัฒนาชุดทดสอบควรค านึงถึงแนวทางในอนาคตเพ่ือตอบโจทย์ทางเลือกการรักษาทางการแพทย
และการให้ยาในปริมาณท่ีเหมาะสมแกผูปวยแบบจ าเพาะตอบุคคล (personalized medicine) รวมถึงการน า
เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์มาใช้เพ่ือการหาสาเหตุของโรคเพ่ือการรักษา และเพ่ือการติดตามและท านายโรค 
(Prognosis) โดยเฉพาะการตรวจวิเคราะห์แบบ multiple diagnostic หรือการใช้ multiple makers-
assisted technology  

๑. กลุ่มโรคติดเชื้อ เน้นการพัฒนาชุดทดสอบโรคเขตร้อนที่มีผลกระทบด้านสาธารณสุขในประเทศ
ด้วยเทคนิคการตรวจวินิจฉัยระดับชีวโมเลกุลที่รวดเร็ว โดยพัฒนาให้มีความไว และความจ าเพาะสูง สามารถ
ตรวจได้ในระยะต้นของโรค (early detection) หรือการพัฒนาการตรวจให้ครอบคลุมหลายโรคในครั้งเดียว 
(multiplex detection) เช่น การตรวจเชื้อดื้อยาวัณโรค (TB multidrug resistant) กลุ่มอาการปอดบวม 
(Multi-target Pneumonia) เป็นต้น 

๒. กลุ่มโรคไม่ติดเชื้อ เน้นการพัฒนาชุดทดสอบส าหรับการตรวจคัดกรอง ตรวจติดตามวินิจฉัยโรค
มะเร็งที่พบมากในคนไทย เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งล าไส้ เป็นต้น โดยเน้นการตรวจระดับ molecular 
หรือ proteomic เพ่ือตรวจคัดกรอง ติดตามผลการรักษาและการป้องกัน 

๓. ชุดทดสอบด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเน้นการวิจัย toxicogenomic markersเพ่ือพัฒนา
ชุดตรวจการท านาย adverse drug reactions การตรวจสอบคุณภาพ การปลอมปนของผลิตภัณฑ์และช่วย
ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

๒. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 
 เน้นการพัฒนาเครื่องมือแพทย์เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ในประเทศ และมีระบบประกันคุณภาพท่ีมีการ
ยอมรับในระดับสากล โดยเน้นเครื่องมือที่เป็นความต้องการของประเทศเพ่ือทดแทนการน าเข้า มีผู้ใช้จ านวนมาก 
และมีผลการศึกษาเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ในตลาด (Market analysis) ตลอดจนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการน าเวชศาสตร์สารสนเทศ (Medical informatics) ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) 
และระบบไบโอเซนเซอร์ (Biosensor) มาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้งานวิจัยกลุ่มนี้ต้องมีผลงานวิจัยเบื้องต้นแล้วเพ่ือที่จะ
สามารถต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคมได้ และจ าเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
หรือผู้ประกอบการเพื่อการน าไปใช้จริงได้ โดยมีกรอบแนวทางการพิจารณาล าดับความส าคัญงานวิจัย ดังนี้ 

๑. เป็นความต้องการของประเทศ สามารถทดแทนการน าเข้า หรือส่งเสริมความสามารถในการส่งออก
ของผู้ประกอบการ 

๒. มีองค์ความรู้/ผู้เชี่ยวชาญ/มาตรฐาน/ระบบควบคุมคุณภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพ และควรมีการ
สนับสนุนเชิงนโยบาย และการตลาดจากภาครัฐหรือผู้ประกอบการ 



๓. มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการด าเนินโครงการ โดยการท า Market analysis และ มีการ
ท า market comparison เทียบเคยีงเทคโนโลยีหรือผลิตภณัฑ์ที่มีอยู่แล้วในตลาด 

๔. มีการท า patent search เพ่ือให้เกิดการใช้เทคโนโลยีจากข้อมูลสิทธิบัตรอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีข้อมูลของการจัดการสิทธิบัตรร่วม หรือการขออนุญาตน าผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
มาศึกษาวิจัยต่อ 

๕. มีการศึกษาประสิทธิภาพ ได้แก่ Safety/Toxicity trial, Reliability test, Preclinical trial
เปรียบเทียบกับสินค้าน าเข้า และความสามารถในการผลิตขั้นอุตสาหกรรม (Scale Up Process) หรือการ
ผลิตระดับ GMP Production Prototype  

โดยกลุ่มวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์จะมุ่งเน้นประเด็นวิจัยท่ีมีการศึกษาต่อยอดในด้าน 
๑. การทดสอบทางคลินิก clinical trial 
๒. การวิจัยพัฒนาหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้ และให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
๓. การผลิต prototype หรือการขยายการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
๔. การศึกษาคุณภาพมาตรฐานของเครื่องมือเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ที่มีการน าเข้า 
๕. การประกันคุณภาพ และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

หมายเหตุ : ข้อก าหนดในการพิจารณา 
๑. ในการศึกษาวิจัยแต่ละโครงการควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน

งานวิจัย โดยเฉพาะผู้ประกอบการหรือหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดการประสานงานสนับสนุนการใช้
ผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้น 

๒. ทุกกรณีวิจัยจ าเป็นต้องมีการหารือเรื่องการจดสิทธิบัตรร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ หรืออนุญาตการน า
ผลงานที่รับการจดสิทธิบัตรมาท าการศึกษาวิจัยต่อ  

๓. ทุกกรณีวิจัยจ าเป็นต้องวิเคราะห์แสดงประสิทธิผล (effectiveness) ของวิธี/เครื่องมือชนิดนั้น ๆ
กับวิธี/เครื่องมืออ่ืน ๆ หรือที่น าเข้าจากต่างประเทศ เพ่ือจะได้เปรียบเทียบ cost effective (หรือ cost benefit) 
ของวิธี/เครื่องมือต่าง ๆ ทั้งนี้การมีราคาถูกเพียงอย่างเดียวไม่ได้แสดงว่ามีประสิทธิผลในการใช้รักษา ที่ดีกว่า 
ซึ่งก็จะไม่สามารถพิสูจน์ว่าสามารถทดแทนการน าเข้าหรือลดรายจ่ายได้  

๔. กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง จะต้องขออนุมัติการด าเนินการวิจัยจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย และต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ 
เมื่อท าสัญญารับทุน 

๕. ให้มีแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานวิจัย/ โครงการวิจัย 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือการวิจัย และพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเคียงกับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีการน าเข้าตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับอุตสาหกรรม และสามารถยกระดับ
คุณภาพในการรักษาพยาบาล 

เป้าหมาย  
 สามารถผลิต วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ ได้เองในประเทศท่ีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือทดแทนการน าเข้า และลดค่าใช้จ่าย
ของประเทศ รวมถึงการเตรียมพร้อมกับการแข่งขันเข้าสู่ตลาดต่างประเทศในอนาคต 



ผลผลิต 
๑. ได้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ ที่ผลิตใช้เองในประเทศ และสามารถ

ส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ 
๒. ได้นวัตกรรมใหม่ ๆ ทางการแพทย์ที่เหมาะสมสามารถน าไปใช้กับบริบทของสังคมไทย 

 



การคมนาคมขนส่งระบบราง 
 
 จากยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๗–
๒๕๕๙) ได้กล่าวถึง การพัฒนาระบบขนส่งทางรางไว้โดยคร่าว ๆ ๒ ประเภท ได้แก่ (๑) ระบบขนส่งทางรถไฟ 
ซึ่งจะพัฒนาเป็นทางคู่ (Double track) เป็นส าคัญ และ (๒) รถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะท าเป็นเครือข่ายการขนส่ง
มวลชนเป็นส าคัญ โดยมีประเด็นท้าทายที่ความคุ้มค่าต่อการลงทุน และความยั่งยืนของระบบรางในอนาคต 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี ได้มีการลงทุนพัฒนาการขนส่งระบบรางไป
ก่อนหน้าประเทศไทย และได้ด าเนินการมาสู่ความยั่งยืนด้วยตนเอง สองประเทศนี้จึงเป็นประเทศตัวอย่าง
กรณีศึกษาที่ดีส าหรับประเทศไทยในการด าเนินรอยตาม อย่างไรก็ตาม งานด้านวิจัยพัฒนาจัดเป็นงานเฉพาะ
ประเทศภายใต้การถ่ายทอดเทคโนโลยีว่าด้วยบุคลากรและประสิทธิภาพการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ จ าต้องมี
การเลือกรูปแบบเฉพาะตัวโดยดูจากขีดความสามารถเดิมเป็นส าคัญ ทั้งนี้ คอบช. ได้จัดท ากรอบการวิจัย ๙ 
กรอบวิจัย โดยพิจารณาจากความส าคัญเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยโดยเรียงล าดับ ดังนี้ 

๑. การพัฒนาแบบบูรณาการที่เอื้อต่อการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (TOD) 
  การศึกษาวิจัยการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟ การเข้าถึงระบบรถไฟ ความสะดวกในการเปลี่ยน
ระบบการเดินทาง (Transit-oriented development: TOD) การบูรณาการระบบรางกับระบบขนส่งอื่นและ
ปัจจัยอื่นใดท่ีท าให้การใช้ระบบขนส่งสาธารณมีความสะดวกสบายและเป็นที่สนใจให้เข้ามาใช้บริการ เชื่อมโยง
โครงข่ายและการบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าและบริการที่สะดวกและปลอดภัยทั้งในพ้ืนที่ชนบท 
พ้ืนที่เมืองและระหว่างประเทศ 

๒. กฎระเบียบและกฎหมาย 
  การศึกษาและทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบขนส่ง
ทางราง เช่น การร่วมลงทุนภาครัฐ-เอกชน (Public-private partnership: PPP) การเปิดโอกาสในการท า
ธุรกรรมอ่ืนนอกเหนือจากกิจการเดินรถขนส่ง และการจัดซื้อจัดจ้างที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใน 
ประเทศ และศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนเพ่ือรองรับการลงทุนจากต่างประเทศให้เกิดความสะดวก ใน
การลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ 

๓. การพัฒนาบุคลากรด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง 
  การพัฒนาก าลังคนและองค์ความรู้และทักษะในระบบรางเพ่ือรองรับการพัฒนาทางด้านการคมนาคม
ขนส่งระบบราง เช่น การจัดฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ การเพ่ิมหลักสูตรการเรียนการสอนด้าน
การคมนาคมขนส่งระบบรางในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ การศึกษาเชิงนโยบายในเรื่องรูปแบบและปัจจัยที่สนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยศึกษาวิจัยจากกรณีต่างประเทศ
ถึงคุณลักษณะของรูปแบบและปัจจัยที่เป็นส่วนสนับสนุนที่ส าคัญ อาทิเช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายความ
ร่วมมือ รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น 

๔. การพัฒนาระบบ 
   การศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบรางรวมทั้งการก าหนดมาตรฐานการซ่อมบ ารุงรถไฟ มาตรฐาน
การตรวจสอบคุณภาพและทดสอบภายหลังการซ่อมบ ารุง เพ่ือก าหนดหลักประกันด้านคุณภาพ การให้บริการ
และการรับรองด้านความปลอดภัย มีการศึกษาจัดท าสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพื่อก าหนดเป็นมาตรการ ด้านการ
รักษาความปลอดภัย 



๕. การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถไฟในประเทศ 
  การพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์รถไฟที่มีศักยภาพการผลิตในประเทศ เช่น วัสดุทางรถไฟ ฯลฯ ให้มีมาตรฐาน
ตามหลักสากลเพ่ือการแข่งขันทางธุรกิจกับประเทศต่าง ๆ การศึกษาแนวทางการยกระดับความสามารถในการผลิต
ของผู้ประกอบการในส่วนที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูง เพ่ือเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถไฟ
ของโลกหลังการเปิดประชาคมอาเซียน 

๖. การพัฒนามาตรฐาน/การทดสอบ/การรับรองการผลิตชิ้นส่วนรถไฟ 
  การศึกษาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการก าหนดมาตรฐานการให้บริการมาตรฐานการทดสอบ ในด้าน
วิศวกรรมและการรับรองมาตรฐานการผลิตในด้านอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น การศึกษาวิจัย
เพ่ือก าหนดมาตรฐานกลางให้รถไฟฟ้าสามารถเดินรถร่วมกันได้ (Interoperability) โดยศึกษาการให้บริการ
ขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ เพ่ือจัดท าความตกลงการเดินรถไฟระหว่างประเทศและจัดระเบียบการให้บริการ
ขนส่งรถไฟ 

๗. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  การศึกษากฎระเบียบขั้นตอนและวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การศึกษาวิจัยรูปแบบ
หน่วยงานกลางเพ่ือรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเดินรถ การซ่อมบ ารุง และการผลิตชิ้นส่วนระบบราง
ในประเทศ และศึกษาเทคนิคเทคโนโลยีจากประเทศที่ประสบความส าเร็จด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง 
เช่น จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ การศึกษารูปแบบและวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศผ่านโครงการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น ระบบขนส่งทางราง โดยวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประสบความส าเร็จจากกรณีประเทศจีน เกาหลีและไต้หวัน 

๘. การเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถ 
  การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินรถ เช่น การพัฒนาระบบติดตามขบวน
รถไฟ (Train Tracking) ที่เข้าถึงได้สะดวก 

๙. นโยบายการลงทุนเรื่องต่าง ๆ ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง 
  การศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการลงทุน เทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน เพ่ือให้ผลการศึกษา
รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แก้ไขปัญหาของประเทศและสนองตอบ ความต้องการ
ของประชาชนผู้ใช้บริการ และมีความสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ลงทุน 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดและตัดสินใจเชิ งนโยบายด้านการ

ขนส่งระบบราง ทั้งด้านการก าหนดแผนการลงทุนและการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือให้
การพัฒนาด้านการขนส่งระบบรางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ 
และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจกับต่างประเทศ 

๒. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีที่สามารถน ามาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการให้บริการและ 
ท าให้เกิดการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางอย่างยั่งยืน ก้าวให้ทันกับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทาง
รางของนานาอารยประเทศ 



๓. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่เป็นแนวทางในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาระบบรางที่ยั่งยืน
โดยผ่านกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้าน
ระบบรางขึ้นในประเทศ 

ผลผลิต 
๑. สามารถก าหนดแนวทางการซ่อมบ ารุงที่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพในการให้บริการขนส่งระบบ 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย 
๒. สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะการท างานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับ

การพัฒนาระบบรางในในอนาคตท้ังด้านปริมาณ คุณภาพและความพร้อมรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
๓. สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาชิ้นส่วนรถไฟที่เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญ เช่นชิ้นส่วนรถไฟที่ใช้ใน

การซ่อมบ ารุง เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการผลิตในเบื้องต้น 
๔. ทราบปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวกับการสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือให้มีความสะดวกสบาย

และเป็นที่สนใจให้เข้ามาใช้บริการ 
๕. สามารถเสนอแนะการปรับปรุงข้อก าหนดด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่จ าเป็น 
๖. สามารถก าหนดแนวทางและกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคส่วนการผลิตต่าง ๆ เพ่ือยกระดับ

ขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถไฟ 
๗. สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินรถ 
๘. สามารถเสนอแนะเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนรถไฟที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรวมทั้งกลไกที่จะน าชิ้นส่วน

ดังกล่าวไปใช้งาน 
๙. แนวทางการลงทุนระบบขนส่งทางรางทั้งหลักเกณฑ์ตัดสินโครงการลงทุนขนาดใหญ่ รูปแบบการ

ลงทุน และหลักคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรางโดยการบริห ารด้านอุปสงค์ 
(Demand side) ของการขนส่งระบบรางเพื่อเพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงบริการของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 



การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
  
 กรอบการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมใน ๕ กรอบหลัก คือ 

๑. การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรมชนิดใหม่ในทุกระดับ 
๑. การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่หรือธุรกิจแนวใหม่  
๒. การวิจัยการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรมที่เป็น

การสร้างหรือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันหรือสร้างความได้เปรียบ  
๓. การวิจัยค้นหากลุ่มธุรกิจชีวภาพของประเทศไทยที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนา เพ่ือการ

แข่งขันในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ   
๒. การวิจัยด้านการตลาด และการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากความหลากหลายทางชีวภาพ

และทรัพยากรในชุมชน/ท้องถิ่น  
๑. การวิจัยมูลค่าทางเศรษฐกิจและรูปแบบการค้า  
๒. การวิจัยทิศทางการตลาดของการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 

และทรัพยากรพันธุกรรมของประเทศไทย  
๓. การวิจัยกลุ่มธุรกิจชีวภาพที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาเพ่ือการแข่งขันในระดับนานาชาติ  

๓. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนของเทคนิควิธีการเก็บรักษาสายพันธุ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  

๑. การวิจัยเพื่อพัฒนา เพ่ิมอายุการเก็บรักษาให้ยาวและ/หรือให้มีเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตสูง ใช้พ้ืนที่
การเก็บรักษาน้อย และคงคุณภาพที่ต้องการ 

๒. การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการเก็บรักษาสายพันธุ์พืช สัตว์ จุลินทรีย์ และสารพันธุกรรมที่มี
ประสิทธิภาพสูง ลดต้นทุน  
๔. การวิจัยเพื่อการสร้างระบบและฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพและ

การจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Economy) ของประเทศ 
๑. การวิจัยในทุกระดับการผลิตตั้งแต่ระดับชุมชน วิสาหกิจขนาดย่อมถึงกลาง และระดับ

อุตสาหกรรมเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถเป็นที่พ่ึงพิงและประกอบการตัดสินใจของภาครัฐ และภาคธุรกิจใน
ด้านการค้าการลงทุน ในธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity-based Business) ของไทย  

๒. การวิจัยธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community, AC) 
และ นานาชาติ 
๕. การวิจัยเพื่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบ ข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อก าหนด 

ระเบียบ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
๑. การวิจัยที่เก่ียวข้องกับ การค้า การลงทุน การร่วมทุน และการสร้างธุรกิจฐานความหลากหลาย

ทางชีวภาพของประเทศ  
๒. การวิจัยที่เก่ียวข้องกับ การค้า การลงทุน การร่วมทุน และการสร้างธุรกิจฐานความหลากหลาย

ทางชีวภาพของกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน และประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญของไทย 
 
 



วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาสนับสนุนโครงการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความ

หลากหลายทางชีวภาพ (ทั้งนี้ ความหลากหลายทางชีวภาพให้หมายรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพด้วย) ในลักษณะวิจัยเชิงบูรณาการ วิจัยแบบมุ่งเป้า และเป็นฐานข้อมูลทรัพยากร
ของประเทศทุกระดับให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาต่อยอดในด้านต่าง ๆ ทั้งใน
เชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้การบริหารการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพทั้งในระดับชุมชน ระดับวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) ระดับวิสาหกิจขนาดเล็ก
และขนาดกลาง (Small and Medium Enterprise, SME) จนถึงระดับอุตสาหกรรมของประเทศ    

๒. เพ่ือให้เกิดกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ตั้งแต่ข้ันตอนการสร้าง
ข้อเสนอโครงการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การด าเนินการวิจัย และการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ผลผลิต 
๑. ได้รูปแบบ วิธีการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 

และทรัพยากรพันธุกรรม ซึ่งจะเป็นการสร้างหรือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือสร้างความได้เปรียบ 
เพ่ือค้นหากลุ่มธุรกิจชีวภาพของประเทศไทยที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาเพ่ือการแข่งขันในระดับชาติและหรือ
ระดับนานาชาติ 

๒. ได้รูปแบบ วิธีการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ในการวิจัย
ด้านการตลาด และการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรใน
ท้องถิ่น ในกลุ่มธุรกิจชีวภาพที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

๓. ได้รูปแบบ วิธีการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ในการวิจัย เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนของเทคนิควิธีการเก็บรักษาสายพันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสารพันธุกรรม 
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถลดต้นทุน เพ่ิมอายุการเก็บรักษาให้ยาวและ/หรือ ให้มีเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตสูง 
โดยใช้พื้นที่การเก็บรักษาน้อย และยังคงคุณภาพที่ต้องการ 

๔. ได้รูปแบบ วิธีการวิจัยเพ่ือการสร้างระบบและฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงเศรษฐกิจของความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Economy) ของ
ประเทศโดยรวมในทุกระดับการผลิต ตั้งแต่ระดับชุมชน วิสาหกิจขนาดย่อมถึงกลาง และระดับอุตสาหกรรม 

๕. ได้ข้อมูลการวิจัยและความรู้จากการศึกษาวิจัยด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และท่ีเกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน การร่วมทุน และการสร้างธุรกิจชีวภาพของ
ประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียน 

๖. ได้รูปแบบและผลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงและแข่งขันกับต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดสู่เชิง
พาณิชย์ได ้
 



พลาสติกชีวภาพ 
 
กรอบการวิจัย 
๑. การวิจัยให้เกิดนวัตกรรมระดับต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่การผลิต และการสร้างมูลค่าใหม่ ๆ (Innovative 
Value Creation) แก่ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เพื่อมุ่งสู่การลดต้นทุนและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์ 
 เป้าหมายเพ่ือคิดค้นจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ ตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ และผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มีต้นทุนต่ําลงหรือมีผลทําให้การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมีต้นทุนลดลง เพ่ือแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์
ประกอบด้วย ๔ แผนงานหลัก ได้แก่ 

๑.๑ แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพด้านต้นน ้า 
 เป็นการวิจัยเพ่ือให้ได้สารตั้งต้นในการนําไปผลิตพลาสติกชีวภาพ ส่วนใหญ่ถ้าเกี่ยวข้องกับ
จุลินทรีย์โดยเฉพาะการคัดกรองหรือปรับปรุงสายพันธุ์ ร่วมกับการศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงหรือขั้นตอนการผลิต            
ที่ไม่ยุ่งยากได้ผลผลิตสูง ใช้สารอาหารที่มีราคาไม่แพง ซึ่งมีอยู่มากในท้องถิ่น รวมถึงการศึกษากระบวนการ
หรือวิธีที่สามารถแยกและทําบริสุทธิ์ผลิตภัณฑ์ โดยกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นอันตราย เป็นวิธีการ
ทางด้าน   ต้นน้ําในการวิจัยพลาสติกชีวภาพ ตัวอย่าง สารตั้งต้นและจุลินทรีย์ที่ใช้ผลิต เช่น Lactic Acid ผลิต
จากจุลินทรีย์ เช่น Lactococcus acidophilus, Lactococcus lactis และ Rhizopus oryzae เป็นต้น 
Poly- Hydroxy Butyrate (PHB) ผลิตจากจุลินทรีย์ เช่น Alcaligines latus, Cupriavidus necator 
(หรือชื่อเดิมคือ R. eutropha), Bacillus licheniformis และ Bacillus megaterium เป็นต้น Succinic 
acid ผลิตจากจุลินทรีย์ เช่น Actinobacillus succinogenes, Klebsiella oxytoca รวมถึงจุลินทรีย์ที่ใช้
ผลิต Propanediol (PDO) 1,4 Butanediol (BDO) และ Butanol เป็นต้น โดยมีแนวทางการวิจัยและพัฒนา
ดังนี้ 

 การคัดกรองจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพชนิดใหม่ หรือสายพันธุ์ใหม่ ที่สามารถผลิตสารตั้งต้น
ชีวภาพ โดยควรเน้นหาวิธีการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพและให้ผลดีกว่าการคัดกรองที่เป็นแบบทั่วไป 
(conventional screening) เช่น พัฒนาการใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมร่วมด้วยในการคัดกรอง การออกแบบ
หัววัด (probe) ที่มีชิ้นส่วนของยีนที่ใช้คัดกรองความสามารถผลิตสารตั้งต้นพลาสติกชีวภาพในเซลล์ 

 การหาสารอาหารที่เหมาะสมและต้นทุนต่ํา เพ่ือการผลิตสารตั้งต้นชีวภาพ เพ่ือมุ่งเป้า          
สู่การใช้งานจริงระดับอุตสาหกรรม ควรหาแหล่งอาหารทางเลือกอ่ืน ๆ ที่มีราคาเหมาะสมกับการผลิตขนาดใหญ่ 
(ไม่ควรเลือกใช้อาหารสําเร็จรูปราคาแพงที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ) และมีอย่างเพียงพอเพ่ือการผลิตในท้องถิ่น
หรือในประเทศอย่างไม่เป็นปัญหาหากมีการเลือกใช้ในระดับอุตสาหกรรม และจุลินทรีย์สามารถใช้จนหมด
หรือเกือบหมดไม่หลงเหลือในขั้นตอนสุดท้ายการหมัก เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสําหรับการแยกออกในกระบวนการ
เก็บเก่ียวหรือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 การวิจัยกระบวนการทําให้บริสุทธิ์ของสารตั้งต้นชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งยังคงเป็นสิ่ง
ท้าทายนักเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยเป็นรอยต่อระหว่างการใช้พ้ืนความรู้ด้านวิศวกรรมชีวเคมี (Biochemical 
engineering) ร่วมกับความรู้ด้านชีวภาพ (หรือวิศวกรรมชีวภาพ Bioengineering) เช่น การแยกกรดอินทรีย์ : 
เช่น กรณี Lactic acid และ Succinic acid การใช้กระบวนการ esterify กรด และตามด้วยการกลั่น และการ
ไฮโดรไลซีส และเทคโนโลยีโครมาโทกราฟี (Simulated Moving Bed Chromatography (SMB) Process)
เป็นแนวทางหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ นอกจากนี้การสกัดโดยสารสกัดท่ีเหมาะสม หลีกเลี่ยงสารอินทรีย์ไวไฟ ที่



เป็นอันตราย เช่น คลอโรฟอร์ม เป็นอีกทางเลือกของการวิจัย การแยกเซลล์ออกจากน้ําหมักโดยไม่ใช้การปั่น
เหวี่ยง (Centrifugation) 

 การเสนอช่องทางการผลิตสารตั้งต้นพลาสติกชีวภาพด้วยวิธีการอ่ืน เช่น ทางเคมี เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการสังเคราะห์สารตั้งต้นทางชีวภาพ โดยใช้กระบวนการทางเคมี เช่น การสังเคราะห์ succinic acid 
โดยวิธีการทางเคมีแทนการสังเคราะห์โดยจุลินทรีย์สภาพไร้อากาศ การสังเคราะห์ PLA หรือ PLA จากก๊าซ
มีเทน (CH4)  

 การผลิตสารตั้งต้น เช่น Glucose, Lactic Acid, Succinic Acid, Propanediol, BDO 
และ Butanol จากเซลลูโลสที่ได้จากของเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ชานอ้อย ฟางข้าว กากมันสําปะหลัง 
เป็นต้น 

๑.๒ แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพด้านกลางน ้า มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้ 
 การศึกษาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ใหม่ ๆ เพ่ือสํารวจศักยภาพในการนํามาใช้ประโยชน์ เช่น 

การผลิตสารต่าง ๆ ตามรายการต่อไปนี้ ซึ่งสามารถผลิตจากน้ําตาลผ่านกระบวนการทางเคมี หรือชีววิทยา 
และสามารถใช้เป็นสารตั้งต้นทางอุตสาหกรรมมูลค่าสูงได้ เช่น (1) 1,4 – diacids (succinic, fumaric and 
malic acids) (2) 2,5 furan dicarboxylic acid (3) 3 hydroxy propionic acid (4) aspartic acid (5) 
glucaric acid (6) glutamic acid (7) itaconic acid (8) levulinic acid (9) hydroxybutyrolactone (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 โดยใช้ computer simulation เป็นการศึกษาโดยมุ่งเน้นการ
ทํานายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นทางเคมี และคุณสมบัติทางความร้อน ซึ่งจะทําให้ย่นระยะเวลาการวิจัยให้สั้น 
และแคบลงเป็นการลดต้นทุนการวิจัยในภาพรวม 

 การสังเคราะห์ catalyst ตัวใหม่ๆ เพ่ือการผลิต biopolymers เป็นการหาตัวเร่งปฏิกิริยา  
ตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากตัวเร่งเดิม (Conventional catalyst) 

๑.๓ แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพด้านปลายน ้า 
 เป้าหมาย เน้นโครงการในลักษณะที่ต้องสามารถผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และมีความเป็นไปได้
ในการนําผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้งานได้ดี และมีคุณภาพ ตลอดจน
สามารถแข่งขันด้านต้นทุน จะต้องมุ่งเน้น 4P ได้แก่ระบุผลิตภัณฑ์เป้าหมายชัดเจน (Product) ระบุสมบัติที่
ต้องการ (Properties) ราคา (Price) และการผลิต (Production) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิจัย คือ            
กลุ่ม A = Additive กลุ่ม B = Compounding และ กลุ่ม C = Product โดยมีแนวทางการวิจัยดังนี้  

 Additive การพัฒนาเทคโนโลยีการสังเคราะห์และปรับปรุงคุณสมบัติของสารเติมแต่ง เช่น 
(1) การพัฒนาแป้งมันสําปะหลังเป็นสารตัวเติม (2) สารเติมแต่งจากธรรมชาติ เช่น พลาสติกไซเซอร์จากกรด
ไขมัน (3) สารเติมแต่งเพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติ เช่น เพ่ิมความเหนียว เพ่ิมความใส (4) สารช่วยผสม 
(compatibilizer) ที่สามารถผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ (5) การพัฒนาสารเติมแต่งด้วยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
เช่น การปรับปรุงคุณสมบัติของแป้งด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์ 



 Compounds และผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพาวนด์เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
เป้าหมาย และเพ่ิมสมบัติการใช้งานให้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิม ๆ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ฟิล์ม (1) ถุงร้อน 
ถุงพลาสติกสําหรับการใช้ใส่ของร้อน เช่น ก๋วยเตี๋ยว โจ๊ก (2) ถุงเพาะชํากล้าไม้ ที่ต้องสามารถใช้งานในสภาวะ
ปกติของการเพาะต้นกล้า อย่างน้อย 1 ปี (3) ถุงพลาสติกที่มีค่า OTR และ WVTR ตํ่า เพ่ือสามารถป้องกัน
ความชื้นหรืออากาศ เช่น ถุงเก็บอาหาร หรือ ถุงกาแฟ เพ่ือถนอมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (4) ฟิล์มพลาสติกใส
สําหรับการใส่ผักและผลไม้ และรักษาความสด (5) คอมพาวนด์ฟิล์มที่มีต้นทุนการผลิตประมาณ 100 - 150 
บาท/กิโลกรัม และมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับฟิล์มพลาสติกชีวภาพเชิงการค้า (compounded resin ที่มีต้นทุน
สามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับราคาวัตถุดิบที่เป็น commodity plastic สําหรับแต่ละผลิตภัณฑ์) (6) ฟิล์มยืด
ใส สําหรับการบรรจุอาหาร (7) ฟิล์มยืดขุ่น สําหรับการรับน้ําหนัก ผลิตภัณฑ์งานฉีดข้ึนรูป เทอร์โมฟอร์มิ่ง 
ขวดน้ํา และการเคลือบกระดาษ (8) คอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ สามารถทนความร้อนได้มากกว่า 100 องศา
เซลเซียส (9) คอมพาวนด์สําหรับงานฉีดพลาสติกลดความแข็งเปราะ และสวยงาม (10) คอมพาวนด์พลาสติก
ชีวภาพผสมเส้นใยธรรมชาติ สําหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ (11) คอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพสําหรับการ
เคลือบผิวฟิล์มบาง (12) ขวดน้ําจาก PLA ที่ลดการระเหยน้ําออกจากขวดได้ (13) กล่องโฟมสําหรับการบรรจุ 
(Structural Foam) ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (14) อุปกรณ์ทางการแพทย์ภายนอกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ที่
เก็บปัสสาวะ ขอให้ตั้งเป้าหมายคุณสมบัติใกล้เคียงกับสมบัติของผลิตภัณฑ์เชิงการค้า (15) อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ภายใน โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้สมบัติการแตกสลายทางชีวภาพได้มาใช้ เช่น ไหมเย็บแผล ผิวหนัง 

 Product Quality การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชีวภาพ ตั้งแต่การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การทดสอบการแตกสลายทางชีวภาพได้ การใช้งาน ความปลอดภัย และ
อายุการเก็บรักษา ตัวอย่างเช่น (1) การศึกษาด้านการยืดอายุผักและผลไม้ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ              
(2) การศึกษาผลการแตกสลายทางชีวภาพในดิน (biodegradable in soil) ของการใช้ฟิล์มคลุมดินเพ่ือ
การเกษตร (3) การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในโกดัง (4) การศึกษาการสลายตัวได้
ของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในกองขยะ (5) การปรับปรุงเครื่องจักรการผลิตเพ่ือให้เหมาะสมกับการผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (ออกแบบหรือปรับปรุงเครื่องจักรให้มีความสามารถในการผลิตสินค้าพลาสติกชีวภาพ
ได้เทียบเท่ากับการผลิตสินค้า commodity plastic) (6) การทดสอบด้านความปลอดภัยของการใช้งานด้าน
อาหาร (7) การทดสอบการใช้บรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (8) การทดสอบการใช้บรรจุภัณฑ์ตาม
มาตรฐานฮาลาล (9) การสร้างมูลค่าใหม่ๆ แก่ผลิตภัณฑ์เชิงแข่งขัน มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้ 

๑. พลาสติกชีวภาพสําหรับการใช้งานด้านการปลดปล่อยแบบช้า (Slow release 
application) : การสังเคราะห์ biopolymer ให้สามารถห่อหุ้ม หรือตรึงสารเคมีต่างๆ ได้ 
และค่อยๆ ปล่อยออกมาในภายหลัง เช่น การทํา slow release drug, hormone, 
fertilizer, herbicide, insecticide เป็นต้น 

๒. พลาสติกชีวภาพสําหรับการแพทย์ : การผลิตกระดูกเทียม เฝือกอ่อน scaffold จาก
พลาสติกชีวภาพได้เองภายในประเทศ เป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางการแพทย์ของไทยที่
พยายามจะเป็น Medical Hub โดยต้องพัฒนาต่อยอดถึงระดับจะนําไปใช้ทางการแพทย์
ได้อย่างจริงจังและมีแพทย์นักวิจัยมาร่วมวิจัย 

๓. พลาสติกชีวภาพด้านบรรจุภัณฑ์ (Functional packaging) : เช่น บรรจุภัณฑ์ที่มีฤทธิ์
ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ได้ระดับหนึ่ง หรือบรรจุภัณฑ์ที่บอกการหมดอายุของอาหาร 
หรือบรรจุภัณฑ์ที่ควบคุมการสุกของผลไม้ได้ เป็นต้น 



๔. พลาสติกชีวภาพสําหรับผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use, Disposable) : วัสดุ
พลาสติกท่ีมีการใช้เป็นประจํา และ recycle ได้ยาก เช่น ถงุพลาสติกใส่อาหารและสินค้า 
ถุงหูหิ้ว ถ้วย ช้อนชามพลาสติกท่ีใช้แล้วทิ้ง เป็นต้น 

๕. พลาสติกชีวภาพที่ใช้ด้านการเกษตร เช่น พลาสติกคลุมดิน ถุงเพาะชํากล้าไม้ ถุงห่อผลไม้ 
รวมถึงการทดสอบคุณสมบัติและระยะเวลาการสลายตัวได้ในการใช้งานจริง 

๑.๔ แผนงานวิจัยการแตกสลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพตลอดแนว 
 เป้าหมายเพื่อให้มีการวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์และกลุ่มจุลินทรีย์ใหม่ และกระบวนการใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ําในการแตกสลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ทั้งในสภาพธรรมชาติและใน
สภาวะที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยมีแนวทางการพัฒนาโครงการ และ/หรือ การดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์และกระบวนการใหม่ ที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ําในการ
ย่อยสลายหรือแตกสลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพชนิดต่าง ๆ 

 การวิจัยเพ่ือประดิษฐ์เครื่องต้นแบบย่อยสลายครบวงจรทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชีวภาพในระดับกําลังผลิตขนาดครัวเรือน 

 การวิจัยเพื่อประดิษฐ์และออกแบบโรงงานต้นแบบย่อยสลายผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
รูปแบบต่าง ๆ ที่มีต้นทุนต่ําในระดับกําลังผลิตขนาดหมู่บ้านหรือชุมชนหรือโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง 

 การพัฒนา ประดิษฐ์ และออกแบบเครื่องจักรและโรงงานต้นแบบย่อยสลายผลิตภัณฑ์
พลาสติกชีวภาพ เพื่อรองรับชุมชนหรือโรงย่อยสลายขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
๒. การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์ (From Lab to Commercial) 
 เป้าหมายเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอดจากงานวิจัยที่พบความสําเร็จในระดับห้องปฏิบัติการมี
การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพไทยแบบก้าวกระโดด ทันสมัยมีคุณภาพ มีศักยภาพเชิง
พาณิชย์สูง และมีความใหม่สามารถยื่นจดสิทธิบัตร ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณวิจัย ลดความซ้ําซ้อน
ของงานวิจัยรวมทั้งยกระดับขีดความสามารถด้านการทําวิจัยแบบต่อยอดเทคโนโลยีสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง
ปัญญา การทําแผนที่สิทธิบัตร การอ่านเอกสารสิทธิบัตรจับประเด็นเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อถือสิทธิ เทคนิค
การต่อยอดสิทธิบัตร มีความสามารถในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย แนวทางการพัฒนาโครงการ 
และ/หรือการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 การวิจัยความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคในระดับโรงงานต้นแบบ กึ่งโรงงานต้นแบบ หรือระดับ
กึ่งอุตสาหกรรม ทั้งในด้านต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

 การวิจัยความเป็นไปได้ในเชิงต้นทุนการผลิต และราคาของผลิตภัณฑ์โดยการทําแผนธุรกิจ 
 การวิจัยในลักษณะต่อยอดงานวิจัยจากความสําเร็จจากสิทธิบัตรนานาชาติ เช่น 

๑. Bench Marking and Research and Development (C&R&D) ผลิตภัณฑ์เด่น
ของบริษัทชั้นนํา เช่น 
 ผลิตภัณฑ์ PLA resin 
 ผลิตภัณฑ์ PLA film 
 ผลิตภัณฑ์ heat resistant sheet 
 ผลิตภัณฑ์ nonwoven fabric 

๒. บูรณาการ โจทย์วิจัย ปลายน้ํา ต้นน้ํา กลางน้ําที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้แผนที่สิทธิบัตร 



๓. วิจัยพัฒนาประโยชน์จากสิทธิบัตรที่พร้อมพัฒนาและหรือดัดแปลงสู่เชิงพาณิชย์      
โดยไม่ละเมิดสิทธิ 

๔. การสร้างความฉลาดทางทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือการแข่งขัน (Patent Intelligence 
& Competitive IP intelligence) 

๓. การวิจัยร่วมภาคเอกชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ตลาดพร้อมรองรับ หรือตามความ
ต้องการของภาคเอกชน (Market driven และ Private Sector driven)  
 เป้าหมายเพื่อสร้างโครงการวิจัยที่มีภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมหรือเป็นผู้ให้โจทย์ โดยมีแนวทางร่วมมือได้
หลายรูปแบบ ดังนี้ 

๓.๑ ภาคเอกชนร่วมทุนวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยทั้งหมด 
๓.๒ ภาคเอกชนร่วมวิจัย โดยเป็นหัวหน้าโครงการ หรือรับผิดชอบวิจัยด้านการตลาด (Market 

research) 
๓.๓ ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการวิจัยในลักษณะอ่ืน เช่น การให้สนับสนุนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ 

สถานที่วิจัย  
๓.๔ ภาคเอกชนเสนอโจทย์วิจัยที่ต้องการ โดยมีเหตุผลประกอบ หรือเป็นโครงการวิจัยที่ร่วมกัน

พัฒนาขึ้นระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัย 
๔. หัวข้อวิจัยพิเศษ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
 เป้าหมายเพ่ือให้ได้ส่วนประกอบในการทําเครื่องสําอางที่เป็น biobased materials รวมทั้งบรรจุภัณฑท์ี่
เกี่ยวข้อง เช่น 

๔.๑ การทําส่วนประกอบของเครื่องสําอาง เช่น biobead (PLA bead) ที่มีต้นทุนไม่เกินกิโลกรัมละ 
800 บาท 

๔.๒ การวิจัยพัฒนา shrink film (ฟิล์มหด) เพ่ือใช้เป็น secondary packaging หรือฉลาก      
จากพลาสติกชีวภาพ 
หมายเหตุ  

๑. กรณีการวิจัยที่อยู่ในระดับกึ่งต้นแบบ หรือต้นแบบให้คิดคํานวณต้นทุนเบื้องต้นที่ต้องใช้ใน
กระบวนการผลิต เช่น วัตถุดิบ หรือพลังงาน เป็นต้น 

๒. การวิจัยที่เสนอขอต้องเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เช่น การมีผู้ร่วมวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยเป็น
นักวิจัยรุ่นใหม่ และมีนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเป็นผลผลิตของโครงการด้วย 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือวิจัยและพัฒนาให้ได้นวัตกรรมใหม่ในกระบวนการผลิตสารตั้งต้นในการนําไปพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่สามารถสลายตัวได้และเตรียมความพร้อมสําหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ภาคอุตสาหกรรม 

๒. เพ่ือการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ เพื่อความได้เปรียบเชิงพาณิชย์ และลดต้นทุนการผลิต 
๓. เพ่ือให้ได้คอมพาวนด์ที่ตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสามารถขยายผล             

สู่ภาคอุตสาหกรรมได้ 
๔. เพ่ือวิจัยและพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของตลาดส่งออก  
๕. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ตั้งแต่การขึ้นรูป

ผลิตภัณฑ์ การทดสอบการแตกสลายทางชีวภาพ การใช้งาน ความปลอดภัย และอายุการเก็บรักษา 



ผลผลิต 
๑. ได้องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและอาจนําไปสู่การประยุกต์ใช้ใน

ภาคอุตสาหกรรม จํานวน ๓ เรื่อง 
๒. ได้เทคโนโลยีใหม่ที่นําไปสู่การทดลองผลิตระดับกึ่งโรงงานต้นแบบ หรือระดับกึ่งอุตสาหกรรม       

ทั้งในด้านต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา จํานวน ๒ เทคโนโลยี 
๓. ได้กลุ่มจุลินทรีย์ใหม่ และกระบวนการผลิตใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงและลดต้นทุนการผลิต 

และการแตกสลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ทั้งในสภาพธรรมชาติและในสภาวะที่ประดิษฐ์ จํานวน ๒ 
เรื่อง 
 



มนุษยศาสตร ์
 
กรอบการวิจัย 

๑. ศิลปกรรมเพื่อยกระดับจริยธรรมในสังคม 
 การสร้างสรรค์ศิลปกรรมเชิงวิชาการเพ่ือสร้างสุนทรียรส อันจะน าไปสู่การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของคนไทย 
๒. มนุษยศาสตร์เพื่อพัฒนาจริยธรรมของคนไทย  
 การศึกษาประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปกรรม ภาษา ปรัชญา และความเชื่อ อันจะน าไปสู่การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย 
๓. หลักธรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนาจริยธรรมของคนไทย 
 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการใช้หลักธรรมทางศาสนาเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของคนไทย 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือใช้ผลงานทางศิลปกรรมในการแก้ปัญหาวิกฤตทางจริยธรรมของคนไทย 
๒. เพ่ือศึกษากระบวนการทางด้านมนุษยศาสตร์ที่น าไปสู่การส่งเสริมจริยธรรมของคนไทย 
๓. เพ่ือศึกษาหลักธรรมทางศาสนาที่น าไปสู่การส่งเสริมจริยธรรมของคนไทย 

ผลผลิต 
๑. องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานในแขนงต่างๆ  
๒. ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม และการแสดงผลงานศิลปกรรมต่อสาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ  
๓. องค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษากระบวนการทางด้านมนุษยศาสตร์ และหลักธรรมทางศาสนา     

ที่น าไปสู่การส่งเสริมจริยธรรมของคนไทย 
 



    

ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน 
 
กรอบการวิจัย 
๑. ศึกษาขนาดและขอบเขตของปัญหาด้านพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือหากลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงที่มี
ผลต่อสุขภาพในช่วงเปลี่ยนผ่านในด้านการป้องกันระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ผู้ได้รับผลกระทบใน
บริบทต่างๆ เช่น ผลิต ซ่อมแซม รื้อถอน ทุบท าลาย ทิ้ง และฝังกลบ อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๑ ผู้ประกอบการ  
๑.๒ คนงาน 
๑.๓ ผู้บริโภค 

๒. การวิจัยเพื่อให้ได้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตด้วยวัตถุดิบอ่ืน เพื่อใช้ทดแทนแร่ใยหิน 
๒.๑ การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการผลิตใหม่ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่

ใช้วัตถุดิบอ่ืนเป็นส่วนประกอบแทนแร่ใยหิน 
๒.๒ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง ๕ ประเภท ได้แก่ กระเบื้องยางปูพ้ืน กระเบื้องแผ่นเรียบ 

ท่อน้ าซีเมนต์ใยหิน ผ้าเบรกและคลัทซ์ กระเบื้องมุงหลังคา ที่ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน หรือการวิจัยและ
พัฒนาใยสังเคราะห์ให้มีคุณสมบัติแทนแร่ใยหิน เป็นต้น 

๒.๓ การวิจัยวัสดุเพื่อทดแทนการใช้แร่ใยหินในผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
๓. การวิจัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อมาทดแทนผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหิน 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือน าข้อมูล/องค์ความรู้มาตรฐาน และกลยุทธ์การลดความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ     

ในช่วงเปลี่ยนผ่านในด้านการป้องกันระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิผู้ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตด้วยวัตถุดิบอ่ืน เพ่ือใช้ทดแทนแร่ใยหิน 
๓. เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ เพ่ือมาทดแทนผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหิน 

เป้าหมาย 
๑. ได้ข้อมูลและองค์ความรู้ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถน ามาประกอบการตัดสินใจ

และวางแผนในการป้องกันสุขภาพของผู้ใช้แรงงานและผู้บริโภค  
๒. เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีใหม่ทดแทนการใช้แร่ใยหิน 
๓. ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ทดแทนผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหิน 

ผลผลิต 
๑. องค์ความรู้ทางวิชาการที่สามารถน ามาก าหนดมาตรการหรือจัดท ามาตรฐานในการป้องกัน     

ผู้ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ได้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตที่มีศักยภาพ ลดต้นทุน 

 
 



   

    

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 
กรอบการวิจัย 

๑. ต้องเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

๒. พืชท้องถิ่นที่เป็นพืชหายากและ/หรือมีศักยภาพที่จะน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๓. มีพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยเบื้องต้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่และมีการวิจัยถึงระดับที่สามารถน ามา               

ต่อยอดมีผลผลิตและผลลัพธ์ภายใน ๑ ปี  
๔. ต้องเป็นงานที่ชุมชนมีส่วนร่วมในงานวิจัย 

วัตถุประสงค์ 
๑. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรของประเทศให้ด ารงอยู่อย่างยั่งยืนและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
๒. เพ่ือให้ชุมชนและท้องถิ่นมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรของ

ประเทศอย่างยั่งยืน 

ผลผลิต 
๑. ทรัพยากรของประเทศถูกน ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๒. ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีรายได้และเศรษฐกิจดีขึ้น 
๓. ได้นวัตกรรมและผลผลิตใหม่ที่ชุมชนและท้องถิ่นสร้างขึ้น 
๔. เกิดการบูรณาการในการท างานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น 

ข้อก าหนดการพิจารณา 
๑. โครงการวิจัยต้องเข้าหลักเกณฑ์กรอบวิจัยทั้ง ๔ ข้อ จึงจะได้รับการพิจารณา 
๒. ให้แนบหลักฐานการเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช       

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 



วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

วัตถุประสงค์ 
นโยบายของ วช. ส าหรับปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ในด้านกรอบการวิจัยแผนการท ากจิกรรมส่งเสริม  และ

สนับสนุนการวิจัยที่มุง่เป้าตอบสนองความต้องการในการพฒันาประเทศ ด้านวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มุ่งเน้นการวิจัยที่มผีลผลิตที่สามารถน าไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
อุตสาหกรรมและสาธารณะได้ทันท ี
๑. เพื่อก่อให้เกิดการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยทีี่ส าคัญในด้านตา่ง ๆ ในการยกระดับขีดความสามารถของ

ผู้ประกอบการโอทอป (OTOP) ผู้ประกอบการวิสาหกจิชุมชน รวมทั้งผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) ให้เกิดประโยชน์ ๑.เชิงพาณิชย์ ๒.เชิงอุตสาหกรรม ๓.เชิงสาธารณะ ๔.เชิงวิชาการ 
๕.อื่น ๆ เช่น หัตถกรรม ตามล าดับความส าคัญ 

๒. เพื่อเพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ ลดต้นทุนของกระบวนการผลิตทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยแกส่ังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. เพื่อให้เกิดการวางแผนและกลยุทธ์การสง่เสริมและพฒันากลุม่โอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

 
หมายเหต ุ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วช. มีนโยบายในการวิจัยด้านวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SME) ให้มุ่งเน้นงานวิจัยอันมีผลผลิตทีส่ามารถจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชย์ อุตสาหกรรม หรือสาธารณะ ได้ทันท ี

 
กรอบวิจัย 
๑. การวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (SME) 
๑.๑ การวิจัยปจัจัยทีจ่ะสร้างมลูค่าและคุณค่าเพิม่ใหแ้ก่สนิค้าและบรกิาร โดยใช้ต้นทุนหรอืทรัพยากร

ที่มีอยู่ในพื้นถ่ิน รวมถึงการน าอัตลักษณ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวิถีชีวิตมาร่วมใช้ได้
อย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด รวมทัง้การใช้ทรัพยากรที่มอียู่ โดยไม่เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมหรือเกินสมดุล 

๑.๒ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต ประสิทธิภาพของการจัดการ และเพิ่มคุณภาพ
ของสินค้าและบรกิารโดยการน าศักยภาพของพื้นที่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และ
สร้างความสมดลุใหเ้กิดข้ึนระหว่างพื้นที่ โดยครอบคลุมทัง้มิติด้านเศรษฐกจิ สังคม ชุมชน 
ทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 

๑.๓ การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบรกิารทั้งจากผลิตผลเดิม ผลิตภัณฑ์
ใหม่ ผลิตผลพลอยได้ระหว่างการผลิตและบริการเดิม หรือบริการใหม่ๆ ใหม้ีความเหมาะสม
ทางเศรษฐศาสตร์ โดยอาจเป็นการพฒันา หรือต่อยอดวัสดุ/วัตถุดิบกึ่งส าเรจ็รปู หรือข้ันกลาง 
ในกระบวนการผลิตทัง้ในระดบัชุมชนและอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมภาคบริการ 
ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ต้ังแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 

๒. การวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพท่ีทันต่อสถานการณ์ในการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
กลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน รวมท้ังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อย่างยั่งยืน 



2.1 การวิจัยและพัฒนากลไกต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานของกลุ่มโอทอป (OTOP) 
วิสาหกจิชุมชน รวมทั้งวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

2.2 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนากลุม่โอทอป (OTOP) วิสาหกจิชุมชนและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

2.3 การวิจัยเพื่อส่งเสริมการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ โดยน า
ศักยภาพที่แตกต่างกันมาเกื้อหนุนกัน และเช่ือมโยงการด าเนินธุรกิจร่วมกันของสมาชิก
เครือข่ายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อพัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ และ
ความเช่ียวชาญระหว่างสมาชิก 

2.4 การวิจัยเพื่อสร้างแนวทางการบรหิารจัดการเพื่อยกระดบัขีดความสามารถของวิสาหกจิ สู่การ
สังเคราะห์ วิเคราะห์ และพฒันาเป็นต้นแบบของการด าเนนิงาน ให้สามารถตอบสนองการ
ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของกลุ่มวิสาหกจิ 

2.5 การบริหารจัดการด้านโลจสิติกส์ เพื่อลดต้นทุนการขนสง่สินค้าและเพิ่มประสทิธิภาพการ
บริการขนสง่สินค้า เพื่อสร้างโอกาสและศักยภาพในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.6 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรชุมชนและบุคคลเพื่อการพัฒนาวิสาหกจิ 
๓. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือบริหารจัดการกระบวนการผลิต เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องมือวัด

และควบคุมการผลิต บรรจุภัณฑ์และมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการวิจัยเทคโนโลยี ดังน้ี 
3.1 การวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยสีะอาด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อใช้พลังงานและ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมปีระสทิธิภาพ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อมนุษย์
และสิง่แวดล้อม 

3.2 การวิจัยเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้ฐานเทคโนโลยีชีวภาพทั้งด้านการผลิต การ
บ าบัดกากของเสีย และการน ากลับมาใช้ใหม่ 

3.3 การวิจัยเพื่อสร้างและน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ และดัดแปลง
เทคโนโลยีในการพฒันาสินค้าและบริการ กระบวนการผลิต การปรับปรงุควบคุม ตรวจสอบ/
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ และการบริหารจัดการของธุรกิจ 

3.4 การวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรกัษาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.5 วิจัยพฒันาด้านวัสดุศาสตรท์ีเ่กี่ยวข้องกบักระบวนการผลิต ทัง้ในระดบัชุมชุนและอุตสาหกรรม 
3.6 การวิจัยเครื่องจักรต้นแบบส าหรบัการผลิต และการควบคุมมาตรวัดต้นแบบ เพื่อทดแทนการ

น าเข้าจากต่างประเทศและ เพื่อให้เกิดการพึง่พาเทคโนโลยภีายในประเทศ 
3.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบหรือทดลองมาตรฐานคุณภาพ

สินค้า เพื่อลดการน าเข้าจากต่างประเทศ 
3.8 การวิจัยเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมอัญมณ ี

๔.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาด้านการเงินและการตลาด โอกาสทางการตลาด และโครงสร้างพ้ืนฐานการตลาด 
(Marketing infrastructure) 

๔.๑ การวิจัยปจัจัยที่เอื้อและขัดขวางการขยายโอกาสทางการตลาด และการพลิกฟื้นธุรกจิเพือ่
ความอยู่รอด รวมถึงการสร้างและพฒันาศักยภาพของผูป้ระกอบการ 

๔.๒ การวิจัยและพัฒนาการตลาด ระบบเศรษฐกิจของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน 
รวมทั้งวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

 



ผลผลิต 
๑. วิสาหกจิชุมชน และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ได้เทคโนโลยีใหม่ทีส่ามารถเพิม่มลูค่าสินค้า

และบริการ รวมทัง้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้า รวมทั้งบรกิารของกลุ่มโอทอป (OTOP) 
วิสาหกจิชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

๒. ต้นแบบของการด าเนินงานเพื่อสร้างแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อยกระดบัขีดความสามารถของกลุม่   
โอทอป (OTOP) วิสาหกจิชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  

๓. ผลิตภัณฑ์ทีส่ร้างมลูค่าและคุณค่าเพิ่มให้แกส่ินค้าและบริการของกลุ่มโอทอป วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

๔. กระบวนการพฒันาการบรหิารจัดการ กระบวนการผลิต เครื่องจกัรกล ช้ินส่วนเครื่องจักร เครื่องมือวัด
และควบคุมการผลิต บรรจุภัณฑ์และมาตรฐาน ส าหรับกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกจิชุมชน และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

๕. แนวทางการเพิ่มผลิตภาพและประสทิธิภาพส าหรับการด าเนินงานและบรหิารจัดการกลุ่มโอทอป (OTOP) 
วิสาหกจิชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

๖. แนวทางการสร้างพันธมิตรทางธุรกจิและการพฒันาเครือข่ายกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกจิชุมชน      และ
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  

๗. กลไกการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของกลุม่โอทอป (OTOP) วิสาหกจิชุมชน และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME)  

๘. กลไกในการสนบัสนุนการด าเนินงานของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกจิชุมชน และวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) 

๙. รูปแบบการพัฒนากลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้
มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพตลาด 

๑๐. มีกระบวนการรองรับการถ่ายทอดหรอืสง่ต่อองค์ความรู้ไปสูภ่าคปฏิบัติในลักษณะต่าง ๆ เช่น การสร้าง
และพัฒนาครูฝกึ/ผูส้อน (Train the Trainer) ในสถานประกอบการ 

๑๑. นโยบายเพือ่พัฒนากลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกจิชุมชน และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
 
นิยามศัพท์ 
๑. โอทอป (OTOP One Tambon One Product) หมายถึงสนิค้าที่พัฒนามาจากภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน และใช้

วัตถุดิบในท้องถ่ินน้ัน ๆ ในการผลิตสินค้าเป็นเอกลักษณ์โอทอป (OTOP) ที่ประสบความส าเรจ็อาจจะมี
กิจการขนาดใหญ่กว่า S ของ SME ก็ได้ ตราบเท่าที่สินค้าทีผ่ลิตยังคงเอกลักษณ์ของนิยามโอทอป (OTOP)  
อันที่จริงแล้ว โอทอป (OTOP) ก็คือ วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อย่างหนึง่ ซึง่เป็นได้ทั้ง 
“S” “M” หรอืใหญก่ว่าก็ได้ คนส่วนมากยังเข้าใจว่า โอทอป (OTOP) จะเล็กกว่า S ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) ซึ่งข้อเท็จจรงิ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) คือ กิจการตัง้แต่ ๑ 
คนข้ึนไป ซึ่งโอทอป (OTOP) ก็เข้าข่ายตามนิยามแล้ว และผู้ประกอบการผลิตสินค้าโอทอป (OTOP) จะ
ได้รับการสนบัสนุนจากรฐับาลให้ธุรกจิเจริญเตบิโตจนสามารถส่งออกได้ ดังนั้น โอทอป (OTOP) จึงไม่ได้
แตกต่างจาก SME แต่อย่างใด 

๒. วิสาหกจิชุมชน หมายถึง กจิการของชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ที่
ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่า
จะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเ่ป็นนิตบิุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว 
ชุมชนและระหว่างชุมชน 



๓. เอสเอมอ ี(SME_Small and Medium Enterprises) หมายถึง วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้
คณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีข้อเสนอมาตรการในการขับเคลื่อน SMEs โดยก าหนดนิยาม (ข้อมลู ณ วันที่ ๑๗ 
เม.ย.๕๘)  ไว้ดังนี้ 

๓.๑ นิยามเชิงสถิต ิ
นิยาม/หลักเกณฑ์เดมิที่ใช้อยู่ปจัจบุัน คือการจ้างงานและสินทรัพย์ถาวรไมร่วมที่ดิน ซึง่เหมาะสม

และหน่วยงานหลกัใช้อยู่แล้ว โดยการจ้างงานนั้นต้องเป็นการจ้างงานแบบประจ า ได้แก่ 
 

ประเภทธุรกิจ 
ขนาดย่อม ขนาดกลาง 

จ านวนแรงงาน  
(คน) 

สินทรัพย์ถาวร 
(ล้านบาท) 

จ านวนแรงงาน  
(คน) 

สินทรัพย์ถาวร  
(ล้านบาท) 

กิจการการผลิต ไม่เกิน ๕๐ ไม่เกิน ๕๐ ๕๑-๒๐๐ เกินกว่า ๕๐-๒๐๐ 
กิจการบริการ ไม่เกิน ๕๐ ไม่เกิน ๕๐ ๕๑-๒๐๐ เกินกว่า ๕๐-๒๐๐ 
กิจการค้าส่ง ไม่เกิน ๒๕ ไม่เกิน ๕๐ ๒๖-๕๐ เกินกว่า ๕๐-๑๐๐ 
กิจการค้าปลกี ไม่เกิน ๑๕ ไม่เกิน ๓๐ ๑๖-๓๐   เกินกว่า ๓๐-๖๐ 

๓.๒  นิยามในการส่งเสริม 
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่จะขอเข้ารับการสง่เสรมิ หรือสนับสนุน ใน

โครงการ/งบประมาณของภาครัฐ ควรก าหนดเกณฑ์ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายการส่งเสริมใหม่ เพื่อจัดล าดับ
ความส าคัญของกลุม่ SME ที่สมควรไดร้ับการช่วยเหลอื ทั้งนี้ มีข้อเสนอเพื่อการแก้ไขว่า ข้อก าหนดของความเป็น 
SME ของนิยามในการสง่เสริม ควรมหีลักเกณฑ์เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้  

 สินทรพัย์ถาวรไม่เกิน  ๒๐๐  ล้านบาท  
 ยอดขายไม่เกิน  ๒๐๐  ล้านบาท    
 ก าไรสุทธิกอ่นเสียภาษีไม่เกิน  ๒๐  ล้านบาท 

(หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ สสว. และ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
ประเภทกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ท่ี วช. 

จะให้ความส าคัญ 
๑. กลุ่มวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการเจริญเตบิโตสูง (SME High Growth Sectors) ประกอบด้วย 

๑๒ กลุ่มสาขาธุรกิจ 
1.1 กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส ์
1.2 กลุ่มธุรกิจยานยนต์และช้ินส่วน 
1.3 กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่ 
1.4 กลุ่มธุรกิจสมุนไพรและเครื่องส าอาง 
1.5 กลุ่มธุรกิจภาคเกษตรกรรม 
1.6 กลุ่มธุรกิจด้านพลังงาน 
1.7 กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง 
1.8 กลุ่มธุรกิจการขนสง่และโลจิสตกิส ์
1.9 กลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
1.10 กลุ่มธุรกิจการบริการด้านการศึกษา 



1.11 กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว 
1.12 กลุ่มธุรกิจการบริการด้านสุขภาพ 

๒. กลุ่มวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกจิไทย (High Impact Sectors) 
ประกอบด้วย ๗ กลุ่มสาขาธุรกจิ 
2.1 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 
2.3 กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 
2.4 กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
2.5 กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
2.6 กลุ่มอุตสาหกรรมอญัมณีและเครือ่งประดบั 
2.7 กลุ่มธุรกิจค้าปลีก 

๓. กลุ่มเมกะเทรนด์ (Mega Trend) ได้แก่ 
3.1 ธุรกิจบริการผูสู้งอายุ 
3.2 อาหารเพื่อสุขภาพ 
3.3 พลังงานทางเลอืก 
3.4 ธุรกิจทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม (Green business) 

๔. กลุ่มเศรษฐกจิดิจทิัล (Digital Economy) ได้แก่ 
๔.๑  ธุรกิจออนไลน ์
๔.๒ ซอฟต์แวร์ (Software) และดิจทิัลคอนเท้นท์ (Digital content) 
๔.๓ บริการและพัฒนาซอฟต์แวร์ (software) และแอพพลิเคช่ัน (application) 
๔.๔ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๕. กลุ่มเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
๕.๑ ธุรกิจทีเ่กี่ยวกบัการออกแบบ 
๕.๒ ธุรกิจเชิงวัฒนธรรม 
๕.๓ ธุรกิจการแสดง 
๕.๔ สถาปัตยกรรม 
๕.๕ ภาพยนตร์และการพิมพ ์
๕.๖ ผลิตภัณฑ์ไลฟส์ไตล ์(Lifestyles Product) (ดนตรี ห้องสมุด แฟช่ัน สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง 

ตลาด และโฆษณาประชาสัมพันธ์) 
 

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


ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
๑. งานวิจัยจะต้องมสีินค้าหรือบริการที่มี end user ที่ชัดเจนและผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยตรง ร่วมใน

การด าเนินงานวิจัย รวมทัง้มีข้อเสนอแนะในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ 
๒. องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยจะต้องมีความเหมาะสมและสามารถใช้ประโยชน์เหมาะกับระดบั SME นั้น ๆ 
๓. งานวิจัยจะต้องสามารถใช้ประโยชน์ได้จรงิในเชิงพาณิชย์ หรอืเชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย(Policy)  
๔. การวิจัยจะเน้นการพฒันาวิสาหกิจสู่ตลาดสากล คือ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ที่เป็นรปูธรรม โดยเฉพาะการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดที่เน้นตลาดเฉพาะเจาะจง (niche market) เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม ให้แก่
ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มรายได้ให้ผูผ้ลิต 

๕. วช. จะให้ความส าคัญแก่วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในประเภทกิจการทีม่ีคุณสมบัต ิ
ดังต่อไปนี ้

- มีบทบาททีส่ าคัญต่อเศรษฐกจิของประเทศ โดยให้ระบุและอ้างอิงบทบาทด้านมลูค่า และ
สัดส่วนของหรอืรายได้ของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  

- ก่อให้เกิดการเช่ือมโยงกับกิจการขนาดใหญห่รอืกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ในรปูรบัช่วง   
การผลิต หรือเป็นแหล่งรับซื้อวัตถุดิบจากภาคการเกษตร เปน็ต้น 

- เป็นวิสาหกจิภาคการผลิตสินค้าข้ันกลาง (Intermediate Goods) ที่สนับสนุนหรือเช่ือมโยง
กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่

- เป็นวิสาหกจิที่ใช้ทรัพยากรในประเทศเป็นหลัก หรือเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบในประเทศ 
- วิสาหกจิที่เป็นอุตสาหกรรมหรือบริการใหม่ และเป็น knowledge based และ technology 

based industries/servicesซึ่งสอดคล้องกบัแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคต 
- วิสาหกจิอุตสาหกรรมหรือบริการที่มีศักยภาพในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์  

 



การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อสร้างและพฒันาเครื่องมอืวัดที่มีมาตรฐานทางจิตพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสงัคม        

และลกัษณะของสถานการณ์ด้านจริยธรรม ด้านความปลอดภัยและสันติสุข ด้านประชาธิปไตย ด้าน
ครอบครัว และลักษณะการด ารงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ในการวิจัย คัดเลือก และ
ประเมินบุคคล 

๒.  เพื่อสร้างองค์ความรูเ้กี่ยวกับสาเหตุและผลของจิตและพฤติกรรม จริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข 
การศึกษาจุดก าเนิดของจิตและพฤติกรรมประชาธิปไตย ในครอบครัว โรงเรียน องค์การ ชุมชนและสังคม 
รวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและผลของพฤติกรรมครอบครัวไทย และการด ารงชีพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

๓.  เพื่อสร้างและประเมินผลการใช้ชุดฝึกอบรมพัฒนาการเรียนการสอน และสร้างบรรยากาศทางสงัคมใน
ครอบครัว โรงเรียน องค์การ ศาสนา ชุมชน และสงัคม ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ความปลอดภัย   และ
สันติสุข การป้องกนับรรเทาภัยธรรมชาติและการปอ้งกันและรบัมอืกบัภัยพบิัตทิางด้านประชาธิปไตย และ
การด ารงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

๔.  เพื่อสร้างและประเมินหลักสูตร ต้นแบบแนวทางปฏิบัตกิิจกรรมและหรอืชุดฝึกอบรมพัฒนา และคู่มอื
ปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว การพฒันาศักยภาพและทักษะให้แก่พ่อแม่ ครู อาจารย ์
บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัว 

 
กรอบวิจัย 
๑.  การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “จริยธรรม” 

๑.๑  การวิจยัเพื่อสร้างเครื่องมอืวัด และดัชนีทางจิต ดัชนพีฤติกรรม และ/หรอื ดัชนทีางสงัคมต่าง ๆ  
ที่มีมาตรฐานสงู เพื่อใช้ในงานวิจัยและงานพฒันาจริยธรรม 

๑.๒  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในมิติต่าง ๆ ได้แก ่
๑.๒.๑  จริยธรรม และพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคลในแตล่ะช่วงวัย 
๑.๒.๒ จริยธรรมในครอบครัว องค์การ และในสังคม  
๑.๒.๓ จริยธรรมเกี่ยวกับการท างานในกลุม่สาขาอาชีพต่าง ๆ 

๑.๓  การวิจัยเพื่อสร้างหลกัสูตร เครื่องมือ กระบวนการการขัดเกลาทางสังคมแกป่ระชาชนไทย   
ในทุกช่วงวัยเพื่อเสรมิสร้างวินัยต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

๑.๔ การวิจัยการสือ่สารสาธารณะเพื่อเสริมสร้างวินัยในทุกช่วงวัยของประชากรไทย 
๒.  การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ความปลอดภัยและสันติสุข” 

๒.๑  การวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือวัดและดัชนีที่มีมาตรฐานสงูทางดา้นพฤติกรรมศาสตรส์ าหรับใช้ใน
งานวิจัยและงานพัฒนาเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยส์ินและความสงบสุขของ
ชุมชนและสังคม โดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงในเขตพื้นทีช่ายแดน การด าเนินชีวิตบนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมตามวิถีอาเซียน 

๒.๒  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
๒.๒.๑  ความปลอดภัยในภาวะวิกฤต เช่น ภาวะสญูเสยีสิง่ที่รกัหรอืผดิหวัง การประสบภัย

พิบัติต่าง ๆ 



๒.๒.๒  การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและการแก้ปญัหาอย่างสันติวิธี 
๒.๓  การวิจัยเพื่อสร้างหลกัสูตรต้นแบบกิจกรรม ต้นแบบชุดฝกึอบรมพฒันาและคู่มอืการปฏิบัติ

เพื่อเสรมิสร้างความปลอดภัยแก่ตนเองและสงัคมในประชาชนไทยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
เช่น กรณีเผชิญภัยพิบัตทิุกรปูแบบ การขับข่ีอย่างปลอดภัยของวัยรุ่นและวัยอื่น ๆ การบริโภค
อย่างปลอดภัย การคบเพือ่นอย่างปลอดภัย การหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทและ/หรือการใช้
ความรุนแรงและสามารถแกป้ัญหาด้วยสันติวิธี รวมถึงการสร้างชุมชนต้นแบบในการด าเนิน
ชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามวิถีอาเซียน ทั้งเขตชุมชนเมือง กลุ่มพาณิชย์ และ
บริการ กลุม่อุตสาหกรรม ชุมชนชนบท และชุมชนชาวประมง 

๒.๔  การวิจัยเพื่อประเมินประสทิธิผลของโครงการพัฒนาบุคลากรและสภาวะเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ทางด้านต่าง ๆ และ/หรือโครงการสร้างความมั่นคงและสงบสุขในกลุ่มคนประเภทต่าง ๆ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

๓.  การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ประชาธิปไตย” 
๓.๑  การวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือวัดและดัชนีที่มีมาตรฐานสูงเพื่อใช้ในการวิจัยและในโครงการที่

เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในระดับบุคคลและกลุ่มคน เช่น ประชาธิปไตย
ในครอบครัว ในช้ันเรียนและโรงเรียน ในองค์การ และประชาธิปไตยในชุมชนและสังคม 

๓.๒  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
๓.๒.๑  จิตพฤติกรรมประชาธิปไตยในแต่ละช่วงชีวิต 
๓.๒.๒  จิตพฤติกรรมการเป็นพลเมอืงที่ดีในสังคมประชาธิปไตย 
๓.๒.๓  จิตพฤติกรรมการน าเอาหลักการประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๓.๒.๔  จิตพฤติกรรมประชาธิปไตยในแต่ละสถาบันทางสงัคมและการน าไปใช้ 

๓.๓  การวิจัยเพื่อสร้างหลกัสูตรต้นแบบ กิจกรรมต้นแบบ ชุดฝึกอบรมพฒันาและคู่มอืการปฏิบัต ิ 
ในการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่วัยเด็ก การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และป้องกัน
แก้ไขการทุจริต คอร์รปัช่ัน และประพฤติมิชอบในระดับต่าง ๆ รวมถึงการใช้สิทธิและเสรีภาพ
ที่เหมาะสม อาทิ การใช้สิทธิเลือกตั้ง การแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
พัฒนาชุมชน และการเมืองในระดบัฐานราก 

๓.๔  การวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการพฒันาจิตพฤติกรรมประชาธิปไตย พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาประชาสงัคมประชาธิปไตยเพื่อการปรับปรงุโครงการให้เหมาะสมกบักลุม่บุคคลต่าง ๆ 

๔.  การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ครอบครัว” 
๔.๑  การวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือวัด และดัชนี ทีม่ีมาตรฐานสงู เพื่อใช้ในการวิจัยและในโครงการที่

เกี่ยวข้องกบัจิตพฤติกรรมครอบครัว 
๔.๒  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ คือ 

๔.๒.๑  พฤติกรรมของครอบครัวไทย 
๔.๒.๒  เหตุและผลของพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลในครอบครวั 
๔.๒.๓ การสง่เสรมิพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของคนในครอบครัว 

๔.๓  การวิจัยเพื่อสร้างหลกัสูตร ต้นแบบกจิกรรม ต้นแบบชุดฝกึอบรมพัฒนา และคู่มือการปฏิบัติ
เพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และพัฒนาจิตพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว 
โดยเฉพาะกรณีครอบครัวพ่อแมเ่ลี้ยงเดี่ยวของสตรเียาวชนที่ขาดความพร้อมในการตัง้ครรภ์
และมีบุตร และครอบครัวที่มีภาวะพึง่พิง เช่น ครอบครัวทีผู่สู้งอายุและเดก็ต้องดูแลกันและกัน 



ครอบครัวที่ตอ้งดูแลผู้ป่วยทีม่ีอาการทางจิต พฤติกรรม และ/หรือ สติปัญญา ครอบครัว ที่มี
สมาชิกออกมาเร่รอ่นขอทานเป็นอาชีพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและทักษะให้กับบุคลากร
และผูป้ฏิบัติงานด้านครอบครัว  

๔.๔  การวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการพฒันาจิตพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว 
๕.  การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “การด ารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

๕.๑  การวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือวัด และดัชนีทางจิต ดัชนีพฤติกรรม และหรือดัชนีทางสงัคมต่าง ๆ 
ที่มีมาตรฐานสงู เพื่อใช้ในงานวิจัยและงานพฒันา 

๕.๒  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
๕.๒.๑  จิตพฤติกรรมในการด ารงชีวิตของคนไทยทกุช่วงวัยตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง 
๕.๒.๒  แรงจงูใจในการด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
๕.๒.๓  การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในแต่ละช่วงวัย 

๕.๓  การวิจัยเพื่อสร้างหลกัสูตร ต้นแบบกจิกรรม ต้นแบบชุดฝกึอบรมพัฒนา และคู่มือการปฏิบัติ
ในการพัฒนาบุคคลและชุมชนที่มปีระสิทธิภาพสงู เพื่อพฒันาจิตพฤติกรรมการด ารงชีพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก วัยรุ่น วัยท างานช่วงต้น กลุ่มสาขา
อาชีพ แรงงานนอกระบบ รวมถึงกลุม่บุคคลไรท้ี่พึ่ง เรร่่อนขอทาน 

๕.๔  การวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร ต้นแบบกจิกรรม ต้นแบบชุดฝึกอบรมพัฒนา 
และคู่มือการปฏิบัติในการพฒันาจิตพฤติกรรมการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

ผลผลิต 
๑. ได้เครื่องมอืวัดที่มีมาตรฐานสงู เพื่อใช้วัดจิตพฤติกรรมของบุคคล ในด้านจริยธรรม ความปลอดภัย และ

สันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง และลักษณะ
ของสถานการณ์ในครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน องค์การ ชุมชนและสังคม เพื่อใช้จ าแนก และหรือใช้
ประเมินเพื่อการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมของบุคคล ในด้านจริยธรรม ความปลอดภัย และสันติสุข 
ประชาธิปไตย ครอบครัว และการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาชองเศรษฐกจิพอเพียง 

๒. ได้องค์ความรู้ใหมเ่กี่ยวกับการตอบค าถามส าคัญว่า จะต้องพัฒนาจิตพฤติกรรมทีส่าเหตุอะไรบ้าง และมี
วิธีการพัฒนาสาเหตแุตล่ะประการอยา่งมปีระสทิธิผลสงูอยา่งไรบา้ง เพื่อใช้ในการพฒันาจิตพฤติกรรมของ
บุคคลในด้านจริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และการด ารงชีพตามหลกั
ปรัชญาชองเศรษฐกจิพอเพียง ทีม่ีหลักวิชาการข้ันสงู เหมาะสมทีจ่ะใช้ในการพฒันาคนและสังคมไทย 

๓. ได้ชุดฝึกอบรม หลักสูตร วิชา วิธีปฏิบัติ รูปแบบการด าเนินการ เพื่อใช้ในการฝกึอบรมพฒันาจิตพฤติกรรม
ของบุคคลในองค์การทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การวิจัย และการพฒันาจิตพฤติกรรมของบุคคลใน
ด้านจริยธรรม ความปลอดภัยและสันติสุข ประชาธิปไตย ครอบครัว และการด ารงชีพตามหลักปรัชญา
ชองเศรษฐกจิพอเพียงต่อไป 

 
ท้ังน้ีมีข้อก าหนดแนวทางการพิจารณาข้อเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยท่ีมีลักษณะ
ดังต่อไปน้ีก่อนเป็นอันดับแรก 
๑. ประเภทการวิจัย (research type) เป็นการวิจัยและพฒันาจิตพฤติกรรม หรือการวิจัยเพื่อการพัฒนาจิต

พฤติกรรมแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านพฤตกิรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ การศึกษา จิตวิทยา 



และสังคมวิทยา มีการประมวลเอกสารทีท่ันสมัยมมีาตรฐาน น าไปก าหนดสมมุติฐานวิจัยที่มีตัวแปรมากกว่า
สองตัว และมีนิยามปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัยชัดเจน ทั้งนี้อาจเป็นการวิจัยเชิงปรมิาณ หรือการ
วิจัยผสมวิธี (mixed-method research) แบบการวิจัยเชิงปริมาณทีเ่สริมด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้
เกิดประโยชน์มากข้ึน ทั้งนี้ควรมีการบรูณาการทมีนักวิจัยจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการวิจัยด้วย  

ทั้งนีห้ากขอ้เสนอการวิจัยเป็นประเภทการวิจยัเพื่อการพฒันา ในการเสนอแผนงานหรอืโครงการวิจัย 
อาจเสนอเป็นการวิจัยในปีที่ ๑ และเสนอเป็นการพฒันาในปีต่อไป แต่การอนุมัติแผนงานหรือโครงการวิจัย
ในปีต่อไปข้ึนอยู่กับผลการวิจัยในปีที่ ๑ 

๒. รูปแบบการวิจัย (research approach) เป็นแบบการวิจัยความสัมพันธ์เปรียบเทียบที่มีการควบคุมให้
ตอบค าถามวิจัยได้อย่างมีความตรงสงู หรอืแบบการวิจัยเชิงทดลองทีม่ีกลุม่ควบคุมและกลุม่เปรียบเทียบ 
โดยมีตัวแปรจัดกระท าตั้งแต่ ๒ ตัวแปรข้ึนไป หรือแบบการวิจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตทุี่มปีัจจัยเชิงเหตุ
หลายด้าน และมีตัวแปรประเภทสง่ผ่านหรอืตัวแปรสื่อ (mediating variables) และ/หรือ ตัวแปรก ากบั 
(moderating variables) ที่ครอบคลุมตามทฤษฎี  

๓. แบบการวิจัย (research design) และวิธีด าเนินการวิจัย (research method) มีมาตรฐานตาม
หลักการวิจัย กล่าวคือ  

๓.๑  ด้านการออกแบบการเลือกตัวอย่างวิจัย ต้องมีขนาดใหญแ่ต่ไม่ใหญ่มากจนท าใหเ้กิดปัญหา
การมีนัยส าคัญทางสถิติ (statistical significance) แต่ขาดนัยส าคัญทางปฏิบัติ (practical 
significance) และตัวอย่างควรได้มาโดยการสุม่ รวมทัง้มีการจัดตัวอย่างเข้ากลุม่แบบสุ่ม 
(random assignment) ในการวิจัยเชิงทดลอง   

๓.๒  ด้านการออกแบบตัวแปรจัดกระท า ต้องสร้างเทคโนโลยีใหม่เพื่อการพฒันา อันมีผลการวิจัย
รองรับสนับสนุนว่าเป็นประโยชน์กับประชากรกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย และการออกแบบ
การสร้างเครื่องมือ ต้องมกีารสร้างเครือ่งมือวัดใหม่หลายชุด และมีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน
การวัดทางจิตมิติ  

๓.๓  ด้านการรวบรวมข้อมลู มีการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่มีวิธีการด าเนินงานชัดเจนให้ได้
ข้อมูลทีม่ีคุณภาพ และ  

๓.๔  ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ต้องมีการตรวจสอบข้อมลูว่าไม่ผิดข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติวิเคราะห์ 
ใช้สถิติวิเคราะห์ข้ันสงูมากกว่าหนึ่งวิธี ที่สามารถให้ผลสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้อย่าง
ชัดเจน และมกีารตีความผลการวิเคราะห์ข้อมลูได้ถูกต้อง  

๔. ผลการวิจัย (research results) ได้ผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์ทัง้ด้านการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ ทาง
วิชาการ และทางปฏิบัติทีป่ระยุกต์ได้จริง และ/หรือมีผลการวิจัยที่น าไปสู่การปรับปรุงแนวคิดทฤษฎีอัน
น าไปสู่การปฏิบัติแนวใหม่ โดยอาจน าเสนอผลการวิจัยเพือ่รับการพจิารณาตรวจสอบจากผู้ใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยและพฒันา 
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