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กรอบการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2558
1. ข้าว
2. มันสาปะหลัง
3. ยางพารา
4. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
5. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
6. การแพทย์ และสาธารณสุข
7. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
8. อ้อยและนาตาล
9. ปาล์มนามัน
10. พลาสติกชีวภาพ
11. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
12. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค และการค้า
13. การคมนาคมขนส่งระบบราง
14. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
15. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
16. ความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้
17. ประชาคมอาเซียน
18. สัตว์เศรษฐกิจ
19. พืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ)
20. การบริหารจัดการทรัพยากรนา
21. มนุษยศาสตร์
22. เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโน
23. พลังงานทดแทน (ความร่วมมือระหว่างไทย-ต่างประเทศ)
24. ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ
25. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
26. ผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และศึกษาวัสดุทดแทน

๒
1. ข้าว
กรอบการวิจัย
1. การพัฒนาเกษตรกร
วัตถุประสงค์
 เพื่อเพิ่มศักยภาพของชาวนาให้สามารถรับเทคโนโลยีและปรับตัวเองให้สามารถทานาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (กินดีอยู่ดี) มีรายได้พอเพียงในการดารงชีพ
 เพื่อการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทังการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน และ
เพื่อให้เป็นชาวนาต้นแบบ
1.1 กรอบวิจัยการปรับเปลี่ยนทัศนคติการทานาของชาวนา
1. วิจัยแนวทางการปรับ เปลี่ ยนทัศนคติของชาวนาให้ ยอมรับความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะและ
สามารถพึ่งตนเองได้
ผลผลิต
 ได้แนวทางหรื อรู ปแบบที่ กรมการข้า วและหน่ ว ยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ งสามารถ
นาไปใช้ปรับเปลี่ยนทัศนคติของชาวนาเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
1.2 กรอบวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. การวิจัยและพัฒนาสมรรถนะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชาวนาเพื่อเป็นชาวนาต้นแบบและ
เป็นผู้นาในท้องถิ่น
ผลผลิต
 ได้นวัตกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยเน้นจากเกษตรกรสู่เกษตรกรที่สามารถเป็น
ต้นแบบและเป็นผู้นา
2. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทังที่พัฒนาขึนภายในและต่างประเทศให้
เหมาะสมกับระบบการผลิตที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มและขยายช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านข้าว เมล็ดพันธุ์และบริการภาครัฐ
ผลผลิต
 ได้รูปแบบการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐสู่เกษตรกร
3. วิจัยและพัฒนากระบวนการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพได้มาตรฐาน
ผลผลิต
 ได้รูปแบบ/กระบวนการที่ช่วยให้การขยายผลการผลิตเมล็ดพันธุ์ในระดับชาวนาและ
ชุมชนประสบความสาเร็จ
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก
วัตถุประสงค์
 เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและการกาหนดมาตรการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดข้าวไทย
 เพื่อให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกของข้าวไทยบนฐานของความรู้ เช่น
กาหนดมาตรการส่ งเสริ มจากภาครัฐ ที่มีประสิ ทธิภ าพ หรือเพื่อหามาตรการรองรับการผลั กดัน
มาตรการจัดเขตเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น
 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน ทังในระดับเกษตรกร การใช้เครื่องจั กรกล หรือพัฒนา
เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 เพื่อการพัฒนาคุณภาพข้าวนึ่งและการขยายตลาดข้าวนึ่งของไทย
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2.1 กรอบวิจัยการพัฒนานโยบายบนฐานของความรู้
1. การศึกษารูปแบบแนวทางการจัดตังกองทุนวิจัยข้าว
ผลผลิต
 ได้รูปแบบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้รัฐบาลจัดตังกองทุนวิจัยข้าว
2. ศึกษาแนวทางเพื่อกาหนดมาตรการส่ งเสริมจากภาครัฐที่มีประสิทธิภ าพ ทังการส่ งเสริมและ
รวมกลุ่มของเกษตรกร การศึกษาการสร้างความเป็นธรรมในระบบตลาด โดยไม่ทาให้เกิดการบิดเบือนกลไก
ตลาด และแนวทางการสนับสนุน/อุดหนุนของภาครัฐเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร
ผลผลิต
 ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เปรียบเทียบกับประเทศอื่น และสามารถประยุกต์ใช้กับ
ประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมโดยไม่บิดเบือนกลไกลตลาดและยกระดับรายได้หรือ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร
3. ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการผลิตและการควบคุมราคาที่เหมาะสมของปัจจัยการผลิตสาหรับการ
ผลิตข้าว
ผลผลิต
 ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ทาให้ราคาของปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมและเป็นธรรม
4. วิจัยพัฒนาด้านมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานตามประเภทของตลาดข้าวเพื่อรักษาคุณภาพ
ข้าวไทยให้เป็นที่เชื่อถือ วิจัยและพัฒนากฎระเบียบที่เหมาะสมกับการค้า
ผลผลิต
 ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการส่งออกข้าวไทยโดยให้มี
มาตรฐานข้าวไทยที่เหมาะสมตามความต้องการของคู่ค้า
5. การศึกษาเพื่อหามาตรการรองรับในการผลักดันมาตรการจัดเขตเศรษฐกิจการปลูกข้าวให้เกิด
ประสิทธิผลแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร ผู้ประกอบการ และสถาบันการเงิน เป็นต้น
ผลผลิต
 ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้การจัดเขตเศรษฐกิจการปลูกข้าวประสบความสาเร็จ
หรือเป็นไปได้
6. การวิจัยพัฒนาระบบการค้าข้าวของประเทศที่เป็นธรรม
ผลผลิต
 ได้ ข้ อ มู ล ความเป็ น จริ ง ของระบบการค้ า ข้ า วไทยตั งแต่ เ กษตรกร ท่ า ข้ า ว โรงสี
ผู้ส่งออก และข้อเสนอที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
2.2 กรอบวิจัยการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
1. การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวให้รักษาคุณภาพและความหอมของข้าว
ผลผลิต
 ทราบสาเหตุของการเสียความหอมของข้าว และได้เทคโนโลยีการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพความหอมของข้าว
2. ศึกษาระบบตลาดและความต้องการข้าวของโลก (demand & supply) และความเคลื่อนไหวของ
ประเทศคู่แข่ง เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในเชิงปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ทังในและต่างประเทศ
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ผลผลิต
 ได้ข้อมูลเพื่อกาหนดตาแหน่งสินค้าข้าวไทยในตลาดโลกและข้อเสนอเชิงนโยบายใน
เรื่องการผลิตและการตลาดข้าว
2.3 กรอบวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน
1. วิจั ย และพัฒ นาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพและลดต้นทุนการผลิ ตข้าวระดับเกษตรกรที่
เหมาะสมกับนิเวศต่าง ๆ
ผลผลิต
 ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนที่สามารถนาไปขยายผลต่อได้
2. การศึกษาต้นทุนการผลิตในระดับแปลงนาในนิเวศต่าง ๆ โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
(เกษตรกร นักวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน)
ผลผลิต
 ได้โครงสร้างต้นทุนการผลิตเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาวิจัยในการลด
ต้นทุนต่อไป
3. การวิจัยศึกษาข้อมูลความต้องการการใช้เครื่องจักรกลและเครื่องมือขนาดเล็กในการผลิตข้าวของ
ชาวนาในระดับต่าง ๆ
ผลผลิต
 ได้ข้อมูลความต้องการการใช้เครื่องจักรกลและเครื่องมือขนาดเล็กในการผลิตข้าว
ของชาวนาแต่ละระดับในสภาพนิเวศต่าง ๆ
4. วิจัยและพัฒนาการบูรณาการเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ผลผลิต
 ได้รูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาทดสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต
5. วิจัยพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้เพียงพอสาหรับใช้ในท้องถิ่น
ผลผลิต
 ได้รู ป แบบ 1-3 รู ปแบบที่จะทาให้ เกษตรกร เอกชนผลิ ตเมล็ ดพันธุ์ที่คุณภาพได้
มาตรฐานเพิ่มขึน 10% ใน 3 ปี
2.4 กรอบวิจัยการพัฒนาคุณภาพข้าวนึ่งและการขยายตลาด
1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสีและคุณภาพของข้าวนึ่งระหว่างการเก็บรักษา
ผลผลิต
 ทราบสาเหตุและแนวทางการแก้ ไขปัญหาการเปลี่ ย นสี และคุ ณภาพของข้ า วนึ่ ง
ระหว่างการเก็บรักษา
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวและข้าวนึ่งพร้อมบริโภค
ผลผลิต
 ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ข้าวและข้าวนึ่งพร้อมบริโภค
3. การพัฒนาตลาดเฉพาะทาง (Niche Market)
วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าข้าวเพื่อประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม
 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตนามันราข้าว รวมทังการใช้ประโยชน์จากกากราข้าว
 เพื่อขยายตลาดข้าวที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
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3.1 กรอบวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว
1. การศึกษาคุณสมบัติทางโภชนเภสัชของข้าวที่มีปลูกอยู่ในประเทศไทย
ผลผลิต
 ได้ข้อมูลชนิดของสารที่มีฤทธิ์ทางโภชนเภสัชของข้าวแต่ละพันธุ์เพื่อสร้างจุดขาย
และนาไปใช้ประโยชน์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
2. วิจัยและพัฒนาต้นแบบการสกัดสารออกฤทธิ์ในระดับอุตสาหกรรม
ผลผลิต
 ต้นแบบการสกัดสารออกฤทธิ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในระดับอุตสาหกรรมโดยเน้น
gamma oryzanol, peptide, ferrulic acid และ tocotrienol
3. วิจัยและพัฒนาต้นแบบการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
ผลผลิต
 ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพรูปแบบใหม่ที่ไม่มีในท้องตลาด
4. วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางและเวชภัณฑ์จากข้าว
ผลผลิต
 ได้ ต้ น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอางและเวชภั ณ ฑ์ จ ากข้ า วที่ มี ศั ก ยภาพใน การ
ประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์
5. ขยายผลการวิจัยสู่การพัฒนาต้นแบบการแปรรูปข้าวสู่อุตสาหกรรม
ผลผลิต
 ได้ต้นแบบการแปรรูปข้าวในระดับอุตสาหกรรมโดยอิงอยู่บนองค์ความรู้เดิม ที่ไ ด้
พัฒนาแล้วระดับหนึ่ง
3.2 กรอบวิจัยการพัฒนานามันราข้าวและผลิตภัณฑ์
1. การวิจัยเพื่อหากระบวนการยืดอายุคงคุณภาพของราสดก่อนเข้าโรงสกัดนามัน
ผลผลิต
 ได้รูปแบบกระบวนการยืดอายุคงคุณภาพของราสดก่อนเข้าโรงสกัดนามัน
2. การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่ากากราข้าวและการใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากอาหารสัตว์
ผลผลิต
 ได้รูปแบบการเพิ่มมูลค่ากากราข้าวและการใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจาก
อาหารสัตว์
3.3 กรอบวิจัยการขยายตลาดเฉพาะข้าวที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
1. การศึกษาเพื่อนาไปสู่การกาหนดมาตรฐานข้าวมีสีเช่น ข้าวลืมผัว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสังข์หยด
ผลผลิต
 ได้ ร่ า งมาตรฐานจากการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ใช้ ก าหนด
มาตรฐานข้าวมีสี
2. พัฒนาวิธีการอุปกรณ์ช่วยวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานข้าวอย่างรวดเร็ว
ผลผลิต
 ได้เครื่ องมื อ ที่ช่ว ยวิ เ คราะห์ คุณภาพตามมาตรฐานข้ าวอย่ างรวดเร็ว และเป็ น ที่
ยอมรับในการซือขาย
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสาหรับข้าวคุณภาพสูง
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ผลผลิต
 ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสาหรับข้าวคุณภาพสูง
4. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพพิเศษ (พรีเมียม) โดยเน้นข้าวหอมและข้าวที่มี
คุณค่าทางโภชนเภสัช และข้าวคุณภาพสูงที่มีคุณลักษณะจาเพาะ
ผลผลิต
 ได้ข้อมูลของพันธุ์ และวิธีการจัดการเพื่อนาไปสู่การผลิตข้าวที่มีคุณสมบัติเฉพาะหรือ
ข้าวคุณภาพพิเศษ
2. มันสาปะหลัง
กรอบการวิจัย
1. การพัฒนาพันธุ์มันสาปะหลังอย่างมีระบบ เพื่อให้มีผลผลิตสูง ปริมาณแป้งสูง ต้านทานโรคและ
แมลง และสามารถปรับตัวเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเฉพาะใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและเพื่ออุตสาหกรรม
ต่อเนื่องมูลค่าสูง
2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง ที่เหมาะสมแต่ละพืนที่การ
เพาะปลูก พัฒนาฐานข้อมูล และข้อมูลพืนฐานด้านการผลิต (จาก 3-4 ตัน/ไร่ เป็น 5-6 ตันต่อไร่)
3. การเตือนการณ์ การป้องกัน กาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสาปะหลังที่พบระบาดในปัจจุบัน การ
เตรียมความพร้อมและศึกษาเพื่อป้องกันและกาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสาปะหลังที่ยังไม่พบแต่มีแนวโน้ม
อาจจะระบาดได้ในอนาคตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
4. วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสาหรับปลูกตลอดถึงการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง
5. การปรั บ ปรุ งและพัฒ นาประสิ ทธิภ าพกระบวนการผลิ ต แป้ง มันส าปะหลั ง แป้งดัดแปรและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากมันสาปะหลัง
6. การศึกษาระเบียบกฎเกณฑ์ของภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการนาเข้า แปรรูป ส่งออกวัตถุดิบ และ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทังศึกษาความต้องการของตลาด การรับรองมาตรฐานสินค้าคาดการณ์ตลาด เพื่อรองรับ
การเปิดการค้าเสรี (AEC)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง ส่งผลให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของประเทศ
อย่างยั่งยืน
3. เพื่อเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมมันสาปะหลังโดยการนามันสาปะหลังไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มขึนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต
1. มีการบริหารจัดการเชือพั นธุกรรมมันสาปะหลังในการเข้าถึง การใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุง
พั น ธุ์ มั น ส าปะหลั ง และเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด ท า National cassava germplasm bank
ของประเทศ
2. ระบบการดูแลรักษา (maintenance) เชือพันธุกรรมมันสาปะหลังของประเทศในระยะยาว
3. ได้พันธุ์มันสาปะหลังที่มีผลผลิตสูง (5-6 ตัน/ไร่) มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม มีคุณสมบัติ
แป้งเพื่อการใช้ประโยชน์เฉพาะทาง และเพื่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องมูลค่าสูง และมีปริมาณแป้งสูง ต้านทานโรค
และแมลง
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4. ได้ข้อมูล พืนฐานด้านการผลิ ตมั นส าปะหลั ง ชีว วิทยา ระบาดวิทยา ของโรคและแมลงศั ต รู
มันสาปะหลัง ในแต่ละพืนที่เพาะปลูก
5. ระบบคาดการณ์ ระบบเตือนภัย การพยากรณ์ล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและ
กาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสาปะหลังที่ยังไม่พบ
6. ได้เครื่องจักรกลการเกษตร ที่ช่วยลด/ทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพิ่มประสิทธิ ภาพ
และลดต้นทุนการผลิต รวมทังเครื่องมือแปรรูปเบืองต้น
7. มีการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบมันสาปะหลังในอุตสาหกรรมการแปรรูป และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
8. ส่งเสริมการใช้มันสาปะหลังเป็นพลังงานทดแทน
9. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานแป้งมันสาปะหลัง ระบบการผลิตเข้าสู่ green process
ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้เชือเพลิง และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทังมี bench mark ของ
กระบวนการผลิต
10. ข้อเสนอเชิงนโยบายทิศทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมมันสาปะหลัง เพื่อการเข้าสู่ world
economic trade และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
11. มีการปรับปรุงข้อมูลระเบียบกฎเกณฑ์ของภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการนาเข้า แปรรูป ส่งออก
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากมันสาปะหลัง
12. ทราบความต้องการของตลาด การรับรองมาตรฐานสินค้า และคาดการณ์ตลาดมันสาปะหลัง
13. มาตรฐานการผลิ ต การแปรรู ป และสิ น ค้ า มั น ส าปะหลั ง ของประเทศไทย เพื่ อ ยกระดั บ
มาตรฐานสินค้ามันสาปะหลังของประเทศ
3. ยางพารา
กรอบการวิจัย
1. การวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อศึกษาแนวทาง/มาตรการ/นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพาราของ
ประเทศ ทั้งระบบ
เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงวิชาการสาหรับภาครัฐหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจกาหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยางพาราทังระบบ ได้แก่
1.1 การบริหารจัดการเงินสงเคราะห์ (CESS) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.2 มาตรการกระตุ้นการเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศ การสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา
เช่น การใช้ก่อสร้างในระบบการจราจร เป็นต้น
1.3 กฎระเบียบที่จะสนับสนุนการผลิตและการประกอบการรายสาขาและรายประเด็นที่สาคัญ
เป้าหมาย
ได้แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ส ามารถนาเสนอต่อหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องให้ ตระหนัก
ถึงความสาคัญและนาไปผลักดันให้เกิดกลไกการสนับสนุนต่างๆ ที่จาเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
ทังระบบได้
2. การศึกษาและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
เพื่อศึกษาโอกาสและอุปสรรคในด้านต่างๆที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ เช่น
การเก็ บ เงิ น สงเคราะห์ ส่ ง ออกยาง (CESS) มาตรฐานยางดิ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างและไม้ ย าง แรงงานและทุน
(การลงทุน การเคลื่อนย้ายทุน ต้นทุนการผลิต) กฎหมาย กฎระเบียบ รวมทังพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้ อง
ผลกระทบด้านราคา เช่น ศึกษาถึงจุดเด่นและจุดด้อยของกฎระเบียบการห้ามนาเข้ายางพาราจากต่างประเทศ
เป็นต้น
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เป้าหมาย
ได้แนวทาง ข้อเสนอแนะและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศในการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
3. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพทางการตลาด
วิจั ย และพัฒ นาผลิตภัณฑ์เดิมและผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นผลิ ตภัณฑ์ปลายนาที่โดดเด่นด้านการใช้
ยางพารา และเพิ่มมูลค่ายางพาราให้สามารถแข่งขันได้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตและสร้างเครื่องจักร/อุปกรณ์
และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต ตลอดจนควบคุมคุณภาพ
3.1 วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิตถุงมือยาง ในด้านการลดพลังงานใน
สายการผลิต การปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม productivity เป็นต้น
3.2 ศึกษาประเด็นวิจัยเพื่อหาคุณสมบัติของการใช้นายางสังเคราะห์ชนิดต่างๆ แทนการใช้นายาง
ข้น เพื่อการผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น ถุงมือยางชนิดต่างๆ เป็นต้น
3.3 วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อตันประหยัดพลังงานที่ทนนามันและเหมาะที่จะใช้งานใน
ห้องเย็น
3.4 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดหรือหาสารอื่นทดแทนการใช้กรดอะซิติกในการจับ
ตัวเส้นด้ายยางในสานการผลิต
3.5 วิจั ย และพัฒ นาด้านวั ต ถุ ดิบประเภทที่เป็นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม (หรือ organic-love หรือ
fossil-resource free) เพื่อใช้แทนที่สารเคมีในอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ปลายนา
3.6 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่มูลค่าสูงจากนายางข้นและจากยางแห้ง
3.7 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สุขภาพหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์จากยางพารา หรือใช้
ยางพาราเป็นส่วนประกอบ
3.8 วิจั ย และพัฒ นาเทคโนโลยีการแปรรูปไม้ยาง การแปรรูปผลิ ตภัณฑ์จากไม้ยางพาราให้ มี
คุณภาพ
3.9 วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสารที่ไม่ใช่ยางในนายาง (non rubber constituents)
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
3.10 วิจัยและพัฒนาการใช้ยางธรรมชาติในการผลิต ผลิตภัณฑ์สาหรับใช้งานด้านวิศวกรรม
เป้าหมาย
๑. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ปลายนาที่โดดเด่น เช่น อุตสาหกรรมยางล้อและอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์จากนายางข้น (เช่น ถุงมือยาง เส้นด้ายยางยืด เป็นต้น) หรือการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและส่วน
สนับสนุนอื่นๆ ให้สามารถแข่งขันได้และมีศักยภาพเชิงพาณิชย์ โดยให้ความสาคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กที่เป็นของคนไทย
๒. ได้เทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์ยางพาราจากนายางข้น จากยางแห้ง และจากสารที่ไม่ใช่ยางในนา
ยางให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาด
๓. ได้เทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์สุขภาพหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์จากยางพาราหรือใช้ยางพารา
เป็นส่วนประกอบที่สามารถใช้งานได้จริง และมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
๔. ได้เทคโนโลยีการแปรรูปในอุตสาหกรรมไม้ยาง ที่สามารถลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไม้ยางพารา

๙
๔. ด้านการมาตรฐานยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง
4.1 การวิจัยเพื่อให้ได้วิธีการวิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพยางดิบ/ผลิตภัณฑ์ยางที่จาเป็นและนาไปสู่
การกาหนดเป็นมาตรฐานการวิเคราะห์และทดสอบในระดับประเทศ/ระดับอาเซียน/ระดับสากล
4.2 การวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลและวิธีการที่ถูกต้องแม่นยาในการบ่งชีคุณภาพสาหรับการกาหนด
เป็นมาตรฐานยางดิบ และผลิตภัณฑ์ยางในระดับประเทศ/ระดับอาเซียน/ระดับสากล รวมถึงการก าหนด
Material Safety Data Sheet (MSDS) ของน ายางข้ น และยางแห้ ง ชนิ ด ต่ า งๆ ที่ ต้ อ งจั ด จ าหน่ า ยไปยั ง
ต่างประเทศ
4.3 ศึกษาวิจั ย เพื่อให้ ได้ข้อมูล ที่ส ามารถใช้เป็นแนวทางในการจัด ทา Material Safety Data
Sheet (MSDS) ของนายางข้นและยางแห้งชนิดต่างๆ
เป้าหมาย
ได้วิธีการวิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพของยางดิบ/ผลิตภัณฑ์ยาง หรือข้อมูลในการบ่งชีคุณภาพยางดิบ
และผลิตภัณฑ์ยาง สาหรับใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดมาตรฐานในระดับประเทศ/ระดับอาเซียน/ระดับสากล
ต่อไป
๕. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ยางที่มีคุณภาพ
5.1 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางก้อนถ้วยและเศษยาง
5.2 วิจัยเพื่อให้ได้วิธีการทดสอบหาสิ่งปนเปื้อนในนายางอย่างง่ายและรวดเร็ว
5.3 วิ จั ย และพั ฒ นาเทคนิ ค การผลิ ต และการควบคุ ม คุ ณ ภาพน ายางและยางแห้ ง ให้ มี ค วาม
สม่าเสมอและสอดคล้องต่อความต้องการของอุตสาหกรรม
5.4 วิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบของสารที่ไม่ใช่ยาง (non rubber constituents) ต่อคุณภาพนา
ยางและยางแห้ง
5.5 วิจั ย เพื่อทราบตัว แปรในการกาหนดคุ ณภาพน ายางที่ส ามารถบ่งชีสมบัติ การขึนรู ป และ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยา
5.6 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตนายางข้น/ยางแห้งที่เหมาะสมกับประเทศไทย
5.7 วิจัยและพัฒนาการผลิตนายางข้น/ยางแห้งคุณภาพพิเศษ และสารเคมีอื่นๆ ที่เหมาะสาหรับ
การผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง เป็นต้น
เป้าหมาย
๑. ได้เทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มเกษตรกรสามารถนาไปใช้ได้จริงและไม่ยุ่งยาก
๒. ได้เทคนิ ค การผลิ ต ตลอดจนการควบคุม คุ ณภาพนายางและยางแห้ งให้ มี ความสม่ าเสมอ
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม
๓. ได้เทคโนโลยีการผลิต/ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตเดิม/การพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การผลิต ตลอดจนส่วนสนับสนุนอื่นๆ รวมถึงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน เพื่อพัฒนาการผลิตนา
ยางข้นและยางแห้งที่เป็นของคนไทย โดยสามารถนาไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรม ไม่ยุ่งยาก หรือลงทุนสูงและ
สร้างความได้เปรียบในการผลิตเมื่อเทียบกับคู่แข่งได้
๔. ได้เทคโนโลยีการผลิ ตน ายางข้น/ยางแห้ งคุณภาพพิเศษ ที่เหมาะสมสาหรับผลิตผลิ ตภั ณฑ์
เฉพาะ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น
ผลผลิต
๑. ได้แนวทางหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สนับสนุนอุตสาหกรรมยางของประเทศทังระบบ
๒. ทราบข้อมูลโอกาสและอุปสรรคเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

๑๐
๓. ได้เทคโนโลยี/นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่มีศักยภาพทางการตลาด
๔. ได้เทคโนโลยีการผลิต/นวัตกรรม หรือส่วนสนับสนุนอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรม
ปลายนา
๕. ได้เทคโนโลยี/นวัตกรรมการแปรรูปไม้ยางและผลิตภัณฑ์จากไม้ยาง ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรม
๖. ได้วิธีการวิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพของยางดิบ/ผลิตภัณฑ์ยาง หรือข้อมูลในการบ่งชีคุณภาพ
ยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อใช้ในการประกอบการกาหนดมาตรฐานยางดิบหรือผลิตภัณฑ์ยางระดับประเทศ/
ระดับอาเซียน/ระดับสากล
๗. ได้เทคโนโลยี ตลอดจนเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงส่วนสนับสนุนอื่นๆที่เพิ่มศักยภาพ
การผลิต และการควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมต้นนา กลางนา และปลายนา
๘. ได้เทคโนโลยี/นวัตกรรมการผลิตนายางข้น/ยางแห้งคุณภาพพิเศษ ที่เหมาะสมสาหรับผลิ ต
ผลิตภัณฑ์เฉพาะ
๙. ได้องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงสู่การพัฒนาต่อยอดร่วมกับอุตสาหกรรมต่อไป
4. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
กรอบการวิจัย
๑. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อตอบสนองต่อการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1.1 การศึกษาเส้นทาง ASEAN Highway เพื่อสนองตอบต่อการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ (Regional
Economic Integration)
1.2 การศึกษาระบบการบริ หารจัดการด่านชายแดนตามเส้นทาง ASEAN Highway และระบบ
logistics ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนเพื่อคัดกรองกลุ่มบุคคลมิให้เข้ามาสร้างปัญหาจนส่งผลกระทบถึง
ความมั่นคงของชาติในภาพรวม
1.3 การสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ บ นบริ บ ทโซ่ อุ ป ทานของภาคเกษตรและภาคอุ ต สาหกรรม
เพื่อเตรี ย มความพร้ อมและสร้ างโอกาสในการแข่งขันของประเทศ จากการรวมกลุ่ มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
1.4 การศึกษาวิจัยเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศแบบครบวงจร
1.5 การศึ ก ษาในลั ก ษณะความร่ ว มมื อ หรื อ เครื อ ข่ า ยของกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก เพื่ อ ให้ เ กิ ด
Maximum Mutual Benefits
๒. การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
2.1 สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ออกแบบโครงสร้างพืนฐานและระบบบริหารการ
จัดการ เพื่อวางแผนและพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ
 การศึกษาจุดพักรถที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขนส่งระยะทางไกล โดยศึกษาเชิงลึกในราย
จังหวัดและเชื่อมโยงกับสภาอุตสาหกรรม แผนจังหวัด และผังเมือง
 การศึกษาเพื่อพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ในมิติของประชาชนในพืนที่ซึ่งได้รับผลกระทบ
 การศึ ก ษาความเหมาะสมของกรอบสั ญ ญา หรื อ พั ฒ นาท่ า เรื อ น าลึ ก ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น
(แหลมฉบัง) เพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคตได้อย่างเต็มศักยภาพ
 การเตรียมความพร้อมและการศึกษาความเป็นไปได้ของการก่อสร้าง/พัฒนาท่าเรือนาลึก
ฝั่งอันดามันเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าในอนาคต
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 กลไกและรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าข้ามแดน (ตังแต่ต้นทาง
ถึงปลายทาง) โดยใช้ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม รวมถึงการจัดตังองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบ
โดยเฉพาะ
 การศึกษาข้อจากัดในการขนส่งสินค้าข้ามแดน ในทุกมิติของปัญหาที่พบในปัจจุ บันและอาจ
เกิดขึนในอนาคต
 การศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ การกากับดูแล และการจัดลาดับความสาคัญเพื่อลดอุปสรรค
หรือเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับสาหรับการบริหารจัดการระบบขนส่งแบบต่อเนื่อง
2.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่
อุปทานในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
 การศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพโลจิ ส ติ ก ส์ ต ลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของสิ น ค้ า เกษตรและ
อุตสาหกรรม
 การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับการจัดการโลจิสติกส์ให้กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร
และผู้ประกอบการรายย่อยในภาคเกษตร
 การบริ ห ารจั ดการส าหรั บ การกระจายสิ น ค้า กลุ่ มพืช ผั ก และผลไม้ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่ตรงจุดและรองรับสถานการณ์ในอนาคต โดยอาศัย demand chain เป็นตัวตัง ทังเพื่อการบริโภคใน
ประเทศและการส่งออก
 การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุทานของวัตถุดิบสาหรับผลิตสินค้าฮาลาล โดย
อาศัยโซ่อุปสงค์ (demand chain) เป็นตัวตัง และครอบคลุมทุกชินส่วนของวัตถุดิบ
 รูปแบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรม
2.3 การวิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมเพื่อเชื่อมโยง
ระบบโลจิสติกส์
 การพัฒนาระบบปฏิบัติการ (software) ที่เหมาะสมกับโซ่อุปทานสาธาณสุขไทย และการ
จัดการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 การเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสาธารณสุขไทย รวมทังการพัฒนาเพื่อรองรับเครือข่ายในระดับ
สากล
๓. การสร้างมูลค่า (Value Creation) การสร้างนวัตกรรม การใช้ศักยภาพการผลิตของพื้นที่ และการ
มุ่งสู่การดาเนินการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)
3.1 การศึกษาโซ่อุปทาน (Demand Chain) และการสร้างมูลค่า (Value Creation) ให้สอดคล้อง
กับการค้า เช่น รูปแบบการบริหารการขนส่ง (FOB & CFR)
3.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับการสร้างและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) โดยมุ่งเน้นสินค้านาเข้าที่มีผลกระทบหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดมลภาวะ
เช่น ขยะอุตสาหกรรม
3.3 การศึกษาระบบโลจิสติกส์ในมิติอื่น นอกจากการเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่ม value
added แก่การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
3.4 การศึกษาระบบโลจิสติกส์ เพื่อการพัฒนาพืนที่อย่างยั่งยืนในระยะยาว และเพื่อประโยชน์ใน
การรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

๑๒
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองต่อการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและข้อตกลง
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๒. เพื่ อ ยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละห่ ว งโซ่ อุ ป ทานในภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
๓. เพื่อสร้างมูลค่า (Value Creation) สินค้าและบริการ สู่การดาเนินการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)
ผลผลิต
๑. รูปแบบและแนวทางปฏิบติในการใช้เส้นทาง ASEAN Highway ที่เหมาะสมเพื่อสนองตอบต่อ
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ (Regional Economic Integration)
๒. ระบบการป้องกันภัยตามด่านชายแดนเส้นทาง ASEAN Highway ที่มีประสิทธิภาพ
๓. องค์ความรู้ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศแบบครบวงจร
๔. ต้นแบบโครงสร้างพืนฐานและระบบบริหารการจัดการ เพื่อวางแผนและพัฒนาระบบการขนส่ง
และโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ
๕. ต้นแบบกระบวนการโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
๖. ต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์
๗. รูปแบบการบริหารการขนส่ง (FOB & CFR)
๘. ต้น แบบระบบโลจิ ส ติกส์ ที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม (Green Logistics) ของสิ นค้านาเข้า ที่ มี
ผลกระทบหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดมลภาวะ เช่น ขยะอุตสาหกรรม
5. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
กรอบการวิจัย
๑. การศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดั บ ของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและบุ ค คลากรทางการท่ อ งเที่ ย ว
เพื่อการเป็นศูนย์กลางภาคบริการ
๒. การศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวตลาดหลัก เช่น จีน
รัสเซีย อินเดีย ที่มีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม/วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อกาหนดจุดยืนทางการท่องเที่ยวของ
ชาติในอนาคต
๓. การศึกษาเพื่อปรั บ ปรุ งและก าหนดแนวทางการบั งคับใช้ กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ
ข้อบังคับ เพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ
๔. การศึกษาอุปสงค์ทางการตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ และนักท่องเที่ยว
กาลังซือสูง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอุปทานทางการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕. การศึกษาเพื่อเพิ่ม คุณภาพและศักยภาพทางการท่ องเที่ยวในสาขาที่ส ร้า งรายได้สู ง ให้ กั บ
ป ร ะ เ ท ศ เ ช่ น MICE, Medical Tourism, Spa and Wellness, Shopping and Entertainment,
Honeymoon and Wedding และ Sport เป็นต้น
๖. การศึกษาเพื่อยกระดับเมืองท่องเที่ยวหลักให้มีสิ่งอานวยความสะดวกและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล
๗. การศึกษาประสิทธิผลของการขยายตัวของการท่องเที่ยวต้นแบบที่นาไปสู่การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๓
วัตถุประสงค์
1. งานวิจัยที่นาไปสู่ การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบุคลากรทางการท่องเที่ยวในภาค
บริการที่ได้มาตรฐาน และเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากล
2. งานวิจัยที่วิเคราะห์ผลกระทบทังทางเศรษฐกิจ สังคม/วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสู่
การกาหนดจุดยืนทางการท่องเที่ยวของชาติในอนาคตให้เกิดความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. งานวิจัยที่นาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ ข้อบังคับ เพื่อยกระดับการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล
4. งานวิ จั ย ที่ น าไปสู่ ก ารก าหนดนโยบายหรื อ วางแผนด้ า นการตลาดการท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้สูงให้กับประเทศ
5. งานวิจัยที่นาไปสู่การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
6. งานวิจัยที่นาไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอบเขตและระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยต้องเป็นการวิจัยร่วมสาขาที่เป็นชุดโครงการวิจัย และบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ โดยเน้นวิธี
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทังหน่วยงานผู้ให้ทุน ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และนักวิจัย
รวมทังเป็นงานวิจัยที่ต่อยอดและขยายผลจากแผนงานวิจัยมุ่งเป้ าด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว (15
กลุ่มเรื่องเร่งด่วน ปี 2555 และ 11 กลุ่มเรื่องการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ปี 2556) ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างชัดเจน
เมืองท่องเที่ยวหลัก
เมืองท่องเที่ยวหลัก ประกอบด้วย 1) เชียงใหม่ 2) พระนครศรีอยุธยา 3) กรุงเทพมหานคร 4) พัทยา
5) หั ว หิ น ชะอ า 6) สมุ ย 7) พั ง งา 8) ภู เ ก็ ต 9) กระบี่ 10) หาดใหญ่ 11) อุ ด รธานี 12) ขอนแก่ น
13) อุบลราชธานี 14) โคราช 15) กาญจนบุรี 16) พิษณุโลก และ 17) สุโขทัย
ผลผลิต
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย อย่างน้อย 4 เรื่อง
2. รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในสาขาที่สร้างรายได้สูงให้กับประเทศ
อย่างน้อย 5 เรื่อง
3. แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวหลัก อย่างน้อย 5 เรื่อง
๖. การแพทย์และสาธารณสุข
ปัจจุบันด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ
เห็นได้จากสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยในช่วง 50 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงจากการเสียชีวิตของทารก
และจากโรคระบาดติดต่อ เปลี่ยนมาเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้ชีวิต เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน
มะเร็ง และโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรือรัง (Chronic non-communicable diseases) อีกทังยังมีแนวโน้มที่
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในกลุ่มนีเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุนี เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เล็งเห็นว่า การแก้ปัญหาสาธารณสุข
อย่างยั่งยืน และเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน จึงควรมุ่งเน้นไปที่การจัดการโรคไม่ติดต่ออย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ โดนมุ่งเน้นที่การแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาในต่างประเทศได้มีการทาแนวทางหรือคู่มือเพื่อป้องกันรักษา
โรค ซึ่งในบางครังอาจมีความไม่เหมาะสมกับประชากรไทย จึงควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิธีการ
รักษาจากต่างประเทศให้เหมาะสมกับประชากรไทยลดต้นทุนการตรวจ และการดูแล ส่งเสริมประสิทธิภาพ

๑๔
ของระบบสาธารณสุข สร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สาธารณสุข ผ่านการป้องกัน ควบคุม ส่งเสริมสุขภาพ ตรวจวิเคราะห์ และรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การป้องกัน และการตรวจคัดกรองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ดังนั นกรอบการศึกษาวิจั ย ภายใต้การวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุ ข ปีงบประมาณ 2558
จึงมุ่งเน้นที่การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ไม่ติดต่อเรือรังโดยมีกลุ่มเป้าหมายสาคัญ 2 กลุ่ม ดังนี
๑. กลุ่มประชาชนทั่วไป
1.1 การวิจัยและพัฒนาแนวทางให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดารงชีวิต และการดูแล
ตนเองของประชาชน เพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรือรังที่เป็นปัญหาสาคัญของประเทศ เช่น โรคหัวใจ
หลอดเลื อ ดและเมตาบอลิ ซึ ม ( cardiovascular and metabolic diseases) โรคหลอดเลื อ ดสมอง
(cerebrovascular disease) โรคเบาหวาน (diabetes mellitus; DM) โรคไตเรื อรั ง (chronic kidney
disease; CKD) โรคสมองเสื่อม (dementia) และโรคมะเร็ง (ตับ ปอด ลาไส้ใหญ่ ปากมดลูก และเต้านม)
เป็นต้น
1.2 การศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาตัวบ่งชี (marker) สาหรับความเสี่ยงในการเกิดโรค เช่น ตัวบ่งชีทาง
ชีวภาพ (biomarker) และตัวบ่งชีด้านพฤติกรรม (behavioral marker) เป็นต้น
1.3 การศึกษาแนวทางในการป้องกัน และการรักษาโรคตังแต่ระยะแรกที่อาจมีผลต่อเนื่องให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนขณะตังครรภ์ ขณะคลอด และหลังคลอด
๒. กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง (high risk population)
2.1 การบ่งชีปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดโรค และแนวทางการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลื อด
และโรคไตเรือรัง (ระยะเริ่มต้น)
2.2 แนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดารงชีวิต และการดูแลตนเองที่มีประสิทธิภาพในกลุ่ม
ประชากรที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรือรัง
2.3 แนวทางการส่งเสริม และป้องกันสุขภาพเพื่อลดอัตราการเสื่อมถอยของสมรรถภาพในการ
ดารงชีวิตของผู้สูงอายุ
2.4 การศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาตัวบ่งชี (marker) สาหรับความเสี่ยงในการเกิดโรค เช่น ตัวบ่งชีทาง
ชีวภาพ (biomarker) และตัวบ่งชีด้านพฤติกรรม (behavioral marker) เน้นด้านการป้องกัน และรักษาฟื้นฟู
เป็นต้น
2.5 การศึกษาแนวทางในการป้องกัน และรักษาโรคตังแต่ระยะแรก
2.6 การศึกษาที่เกี่ยวกับภาวะทางจิต ปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวชอันเนื่องมาจากโรคไม่ติดต่อ
เรือรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ ได้งานวิจั ย ที่พัฒ นา หรือปรับเปลี่ ยนแนวเวชปฏิบัติ (Clinical practice guideline;
CPG) หรือนโยบายด้านการแพทย์ หรือสาธารณสุขของประเทศ
๒. เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ระบาดวิ ท ยา สาเหตุ และการด าเนิ น โรค เพื่ อ น าไปสู่ ก ารควบคุ ม และลด
อุบัติการณ์
๓. เพื่อให้ได้มาตรการในการเฝ้าระวัง วิธีการหรือแนวทางการป้องกันและการรักษา
๔. เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่จะนาไปสู่การดูแลสุขภาพ ลดการเจ็บป่วย
๕. เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ทังในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ
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ผลผลิต
๑. การวิ จั ย ที่ เ น้ น การป้ อ งกั น และรั ก ษาโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื อรั ง ที่ เ ป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ของประเทศ
ทังระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
๒. การวิจัยที่สามารถพัฒนา หรือปรับเปลี่ยนแนวเวชปฏิบัติ (Clinical practice guideline; CPG)
หรือนโยบายด้านการแพทย์ หรือสาธารณสุขของประเทศ
๓. การวิจัยเพื่อพัฒนาช่องทางด่วน (Fast track) ในการเข้าถึงบริการ เพื่อลดอัตราการตายของ
โรคไม่ติดต่อเรือรังที่สาคัญ โดยการทากรอบความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ หรือการลงทุนร่วมกับ
หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์
๔. การวิจัย หรือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการวินิจฉัย หรือรักษาโรคในระยะแรก
หมายเหตุ คอบช. จะให้ความสาคัญกับข้อเสนอการวิจัยที่มีลักษณะ ดังนี
 ผ่านการทบทวนวรรณกรรม และพบว่าเป็นช่องว่าง (Gap) หรือคอขวด (Bottleneck) ที่
เป็นปัญหาของประเทศไทย
 การวิจัยในรูปแบบสหสถาบันหรือสหสาขา (Multicenter Collaboration) เพื่อให้มีมุมมอง
ครบถ้วนทังในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณการข้ามสาขาที่มีขนาดตัวอย่าง
มากพอ
 มีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับนโยบายการพัฒนาโครงการวิจัย
หรือนาผลงานที่จะได้รับจากงานวิจัยไปต่อยอดและใช้ประโยชน์
 มีแผนงานในการสร้างศักยภาพวิจัยที่เป็นเครือข่ายเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบการวิจัย
 สามารถผลิตหรือพัฒนาผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และเห็นผลได้ในระยะเวลา
อันสัน (1-2 ปี)
 กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง จะต้องขออนุมัติการดาเนินการวิ จัยจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย และต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ
แล้วเมื่อทาสัญญารับทุน
๗. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
ปีงบประมาณ 2558 จะมีการดาเนินวิจัยต่อเนื่องในประเด็นโครงการวิจัย และพัฒนาในเรื่องวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ เป็นหนึ่งในชุดโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพ การแพทย์ และ
ชีวเวชศาสตร์ โดยมีการกาหนดกรอบการวิจัย ดังนี
กรอบการวิจัย
๑. ชุดทดสอบ
การพัฒนาชุดทดสอบควรคานึงถึงแนวทางในอนาคตเพื่อตอบโจทย์ทางเลือกการรักษาทางการแพทย
และการให้ยาในปริมาณที่เหมาะสมแกผูปวยแบบจาเพาะตอบุคคล (personalized medicine) รวมถึงการนา
เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์มาใช้เพื่อการหาสาเหตุของโรค เพื่อการรักษา และเพื่อการติดตามและทานาย
โรค (Prognosis) โดยเฉพาะการตรวจวิเคราะห์แบบ multiple diagnostic หรือการใช้ multiple makersassisted technology
1.1 กลุ่ มโรคติดเชือ เน้ น การพัฒ นาชุดทดสอบโรคเขตร้อนที่มีผ ลกระทบด้านสาธารณสุ ขใน
ประเทศด้วยเทคนิคการตรวจวินิจฉัยระดับชีวโมเลกุลที่รวดเร็ว โดยพัฒนาให้มีความไว และความจาเพาะสูง
สามารถตรวจได้ในระยะต้นของโรค (early detection) หรือการพัฒนาการตรวจให้ครอบคลุมหลายโรคใน

๑๖
ครังเดียว (multiplex detection) เช่น การตรวจเชือดือยาวัณโรค (TB multidrug resistant) กลุ่มอาการ
ปอดบวม (Multi-target Pneumonia) เป็นต้น
1.2 กลุ่ ม โรคไม่ ติ ด เชื อ เน้ น การพั ฒ นาชุ ด ทดสอบส าหรั บ การตรวจคั ด กรอง ตรวจติ ด ตาม
วินิจฉัยโรคมะเร็งที่พบมากในคนไทย เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งลาไส้ เป็นต้น โดยเน้นการตรวจระดับ
molecular หรือ proteomic เพื่อตรวจคัดกรอง ติดตามผลการรักษาและการป้องกัน
1.3 ชุดทดสอบด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเน้นการวิจัย toxicogenomic markersเพื่อ
พัฒนาชุดตรวจการทานาย adverse drug reactions การตรวจสอบคุณภาพ การปลอมปนของผลิตภัณฑ์และ
ช่วยยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
๒. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
เน้นการพัฒนาเครื่องมือแพทย์เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ในประเทศ และมีระบบประกันคุณภาพที่มีการ
ยอมรับในระดับสากล โดยเน้นเครื่องมือที่เป็นความต้องการของประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้า มีผู้ใช้จานวน
มาก และมีผ ลการศึ ก ษาเบื องต้ น ถึ ง ความเป็น ไปได้ ข องผลิ ตภั ณ ฑ์ ในตลาด (Market analysis) ตลอดจน
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การน าเวชศาสตร์ ส ารสนเทศ ( Medical informatics) ชี ว สารสนเทศศาสตร์
(Bioinformatics) และระบบไบโอเซนเซอร์ (Biosensor) มาประยุกต์ใช้ ทังนีงานวิจัยกลุ่มนีต้องมีผลงานวิจัย
เบืองต้นแล้วเพื่อที่จะสามารถต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคมได้ และจาเป็นต้องมีการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือผู้ประกอบการเพื่อการนาไปใช้จริงได้ โดยมีกรอบแนวทางการพิจารณาลาดับ
ความสาคัญงานวิจัย ดังนี
2.1 เป็นความต้องการของประเทศ สามารถทดแทนการนาเข้า หรือส่งเสริมความสามารถในการ
ส่งออกของผู้ประกอบการ
2.2 มีองค์ความรู้/ผู้เชี่ยวชาญ/มาตรฐาน/ระบบควบคุมคุณภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพ และควรมี
การสนับสนุนเชิงนโยบาย และการตลาดจากภาครัฐหรือผู้ประกอบการ
2.3 มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการดาเนินโครงการ โดยการทา Market analysis และ มี
การทา market comparison เทียบเคียงเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในตลาด
2.4 มีการทา patent search เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีจากข้อมูลสิทธิบัตรอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีข้อมูล ของการจัดการสิทธิบัตรร่วม หรือการขออนุญาตนาผลงานที่ได้รับการจด
สิทธิบัตรมาศึกษาวิจัยต่อ
2.5 มีการศึกษาประสิทธิภาพ ได้แก่ Safety/Toxicity trial, Reliability test, Preclinical trial
เปรียบเทียบกับสินค้านาเข้า และความสามารถในการผลิตขันอุตสาหกรรม (Scale Up Process) หรือการ
ผลิตระดับ GMP Production Prototype
โดยกลุ่มวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์จะมุ่งเน้นประเด็นวิจัยที่มีการศึกษาต่อยอดในด้าน
1) การทดสอบทางคลินิก clinical trial
2) การวิจัยพัฒนาหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้ และให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน
3) การผลิต prototype หรือการขยายการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
4) การศึกษาคุณภาพมาตรฐานของเครื่องมือเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ที่มีการนาเข้า
5) การประกันคุณภาพ และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ: ข้อกาหนดในการพิจารณา
๑. ในการศึกษาวิจัยแต่ละโครงการควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
งานวิจัย โดยเฉพาะผู้ประกอบการหรือหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดการประสานงานสนับสนุนการใช้
ผลิตภัณฑ์ในเบืองต้น
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๒. ทุกกรณีวิจัยจาเป็นต้องมีการหารือเรื่องการจดสิทธิบัตรร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ หรืออนุญาตการนา
ผลงานที่รับการจดสิทธิบัตรมาทาการศึกษาวิจัยต่อ
๓. ทุกกรณีวิจัยจาเป็นต้องวิเคราะห์แสดงประสิทธิผล (effectiveness) ของวิธี/เครื่องมือชนิด
นันๆกับวิธี/เครื่องมืออื่นๆหรือที่นาเข้าจากต่างประเทศ เพื่อจะได้เปรีย บเทียบ cost effective (หรือ cost
benefit) ของวิธี/เครื่องมือต่างๆ ทังนีการมีราคาถูกเพียงอย่างเดียวไม่ได้แสดงว่ามีประสิทธิผลในการใช้รักษา
ที่ดีกว่า ซึ่งก็จะไม่สามารถพิสูจน์ว่าสามารถทดแทนการนาเข้าหรือลดรายจ่ายได้
๔. กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง จะต้องขออนุมัติการดาเนินการวิจัยจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย และต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ
เมื่อทาสัญญารับทุน
๕. ให้มีแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานวิจัย/ โครงการวิจัย
วัตถุประสงค์
เพื่อการวิจัย และพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเคียงกับ
ผลิ ตภัณฑ์ที่มีการน าเข้าตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับอุตสาหกรรม และสามารถ
ยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาล
เป้าหมาย
สามารถผลิต วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ ได้เองในประเทศที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สิ นทางปัญญา เพื่อทดแทนการนาเข้า และลด
ค่าใช้จ่ายของประเทศ รวมถึงการเตรียมพร้อมกับการแข่งขันเข้าสู่ตลาดต่างประเทศในอนาคต
ผลผลิต
๑. ได้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ ที่ผลิตใช้เองในประเทศ และสามารถ
ส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศได้
๒. ได้นวัตกรรมใหม่ๆ ทางการแพทย์ที่เหมาะสมสามารถนาไปใช้กับบริบทของสังคมไทย
๘. อ้อยและน้าตาล
กรอบการวิจัย
๑. การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรขนาดที่เหมาะสมกับพืนที่ปลูกอ้อยในประเทศ
ไทย โดยเน้นที่การเก็บเกี่ยวและการลาเลียง (ทังนี งานศึกษาวิจัยที่ต่อยอดจากงานวิจัยที่เคยทามาแล้วจะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ)
๒. การวิจัยปรับปรุงพันธุ์อ้อยตังแต่การรวบรวมและประเมินเชือพันธุกรรมอ้อยอย่างมีระบบและ
ยั่งยืน โดยมีเครือข่ายองค์กรที่ดูแลอย่างถาวร โดยมีการทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพืนที่แ ต่ละ
ภูมิภาค (ทังนี ต้องมีฐานข้อมูลเชิงพันธุกรรมที่สามารถสืบค้นได้)
๓. การศึกษาวิจัยวิธีการเพาะปลูกอย่างมีระบบ โดยเน้น การจัดการดิน ธาตุอาหารพืช และการ
เก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ มีความยั่งยืน และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
๔. การศึกษาสถานภาพของสังคมชาวไร่อ้อยและวิธีการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชาวไร่อ้อย
๕. การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในขบวนการผลิ ต น าตาล โดยค านึ ง ถึ ง ความเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
๖. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนาตาลและผลพลอยได้ของอุตสาหกรรม การศึกษาด้านโภชนาการ
เกี่ยวกับนาตาล รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

๑๘
๗. การศึกษาวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อการกาหนดนโยบายของอุตสาหกรรม และศึกษารูปแบบ
ของการจัดตังองค์กรถาวรที่ดูแลงานวิจัยอ้อยและนาตาลของประเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อการวิจัยและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอ้อยและนาตาลและผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและ
นาตาล
ผลผลิต
๑. การพัฒ นาเครื่ องจั กรกลทางการเกษตร โดยเน้นที่การเก็บเกี่ยวและการล าเลี ย ง ขนาดที่
เหมาะสมกับพืนที่ปลูกอ้อยในประเทศไทย อย่างน้อย 2 ชินงาน
๒. ระบบการรวบรวมและประเมินเชือพันธุกรรมอ้อยโดยมีเครือข่ายองค์กรที่ดูแลอย่างถาวร อย่าง
น้อย 1 ระบบ
๓. ระบบการการศึกษาวิจัยวิธีการเพาะปลูกอย่างมีระบบ โดยเน้น การจัดการดิน ธาตุอาหารพืช
และการเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ มีความยั่งยืนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย 1 ระบบ
๔. ข้อมูลสถานภาพของสังคมชาวไร่อ้อยและวิธีการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชาวไร่อ้อย
๕. ขบวนการผลิตนาตาลและปัจจัยการผลิตอ้อยและนาตาลที่มีประสิทธิภาพ จานวน 1 ขันตอน
๖. ผลิ ตภัณฑ์แปรรู ป และผลพลอยได้ข องอุ ตสาหกรรม อย่างน้อย 2 ผลิ ตภัณฑ์ และข้ อ มู ล
การศึกษาด้านโภชนาการเกี่ยวกับนาตาล
๗. ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์สาหรับกาหนดนโยบายของอุตสาหกรรม และการศึกษารูปแบบของ
การจัดตังองค์กรถาวรที่ดูแลงานวิจัยอ้อยและนาตาลของประเทศ จานวน 1 เรื่อง
๙. ปาล์มน้ามัน
กรอบการวิจัย
๑. งานนโยบายอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มที่เป็นระบบ
1.1 การบริหารจัดการสินค้าคงคลังนามันปาล์มดิบ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการจัดเก็บ
ปริมาณสต๊อคที่เหมาะสมของระดับ การผลิ ตนามันปาล์มดิบและนามันเมล็ดในปาล์มและปริมาณการเก็บ
รักษาสต๊อค ตามขนาดของการประกอบธุรกิจของโรงงานสกัด ความสามารถในการควบคุมสต็อกสินค้าคงคลัง
ที่หมุนเวียนหรือขายภายในรอบปีและการวัดประสิทธิภาพการจัดการและการเงิน (Inventory turnover and
investment) และการจัดการความเสี่ยงในการควบคุมสินค้าคงคลังของระดับราคา ตลอดจนนโยบายสต๊อค
ของ กระทรวงพาณิชย์ การนาเข้า-ส่งออก การนาเข้าเพื่อส่งออก และการถ่ายลา การนานามันปาล์มไปผลิตไบ
โอดีเซล เพื่อสะท้อนถึงความรับผิดชอบในการแจ้งปริมาณสต๊อค และการดาเนินธุรกิ จที่มีประสิทธิภาพของ
โรงงานสกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมในความสามารถบริหารระดับสินค้าคงคลังให้อยู่
ในระดั บ ต่ า และมี น ามั น ปาล์ ม ดิ บ เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการบริ โ ภครวม และความต้ อ งการแปรรู ป ของ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องและลดปัญหาข้อขัดแย้งของนโยบายภาครั ฐที่ต้องการนาเข้านามันปาล์มดิบช่วงขาด
แคลน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการปริมาณสต๊อคนามันปาล์มดิบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต
ได้แนวนโยบายการบริหารปริมาณสต๊อคนามันปาล์มดิบ รวมทังปริมาณการนาเข้า -ส่งออก การ
นาเข้าเพื่อส่งออก และการถ่ายลา การนานามันปาล์มไปผลิตไบโอดีเซลที่เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน

๑๙
1.2 ตลาดซือขายล่วงหน้านามันปาล์มดิบ เพื่อศึกษาโครงสร้างตลาดซือขายล่วงหน้านามัน
ปาล์มดิบภายใต้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ตามพระราชบัญญัติการซือขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึงภาพการศึกษาโครงสร้างนามันปาล์มดิบในตลาดโลก ด้านอุปทาน อุปสงค์
และราคา การกาหนดราคาของตลาดโลกและของแต่ละประเทศ การซือขายในตลาดสินค้าล่วงหน้านามัน
ปาล์มดิบในต่างประเทศ และความสัมพันธ์ของราคาตลาดจริง (Cash Price) กับราคาซือขายตลาดล่วงหน้า
(Futures Price) ความผันผวนของราคาล่วงหน้า และปริมาณการซือขายสัญญาล่วงหน้า ในขณะเดียวกันต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างนามันปาล์มดิบภายในประเทศ ด้านอุปทาน อุปสงค์ และราคา และปัจจัยพืนฐาน
ต่างๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ และอุปทานในตลาดโลกหรือตลาดใน
ประเทศ จะมีผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงต่อการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดจริง (Cash Market) และ
ตลาดล่วงหน้า (Futures Market) อย่างไร โดยจะต้องทาให้เห็นโอกาส และประเมินความเป็นไปได้ของตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้านามันปาล์มดิบที่จะเกิดใหม่ในประเทศไทยว่ามีประสิ ทธิภาพในการซือขายมากน้อย
เพียงใด เพื่อลดความเสี่ยงของปัจจัยธรรมชาติ และจากการขาดการวางแผนทางด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่
ออกสู่ ตลาดในแต่ล ะช่ว งมากหรื อน้ อยจนเกิน ไปของเกษตรกร โดยผ่ านกระบวนการค้นพบราคา (Price
discovery) ให้เกษตรกร และผู้ประกอบการที่ต้องการซือขายนามันปาล์ มดิบในฐานะผู้ประกันความเสี่ ยง
(Hedger) รวมทังภาครัฐสามารถนาไปกาหนดนโยบายสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้เกษตรกรมีการ
รวมกลุ่มกันผ่านตัวแทนในรูปของสหกรณ์ ให้เข้ามาทาการซือขาย และปรับลดบทบาทในการแทรกแซงราคา
สินค้าเกษตรหรือเพิ่มการซือขายโดยนาสต็อกสินค้าในคลังออกขายผ่านตลาดล่วงหน้าได้
วัตถุประสงค์
เพื่อทราบถึงโครงสร้างตลาดซือขายล่วงหน้านามันปาล์มดิบของประเทศ
ผลผลิต
ได้โครงสร้างตลาดซือขายล่วงหน้านามันปาล์มดิบของประเทศ
1.3 การศึกษาเชิงนโยบายการบริหารจัดการการใช้นามันปาล์มที่มีผลกระทบต่อราคา เพื่อ
ศึกษาปริมาณนามัน ปาล์ มที่ผลิตได้ ช่องทางการใช้ เช่น การเพิ่มช่องทางการใช้นามันปาล์ มเพื่อผลิ ตเป็น
น ามั น ไบโอดี เ ซล B10 B20 BHD พลั ง งานเพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ้ า และใช้ ส าหรั บ เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร และ
กฎระเบียบต่างๆ เช่น โครงสร้างภาษี ที่มีผลกระทบต่อการบริหารเชิงปริมาณ และมีผลกระทบต่อโครงสร้าง
ราคาของปาล์มนามันและนามันปาล์มทังระบบ ตลอดจนดูความสอดคล้องกับกลไกตลาดทังในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทังการศึกษาการรวมตัวของเกษตรกรในรูปแบบสถาบันที่มีผลกระทบต่อราคาปาล์มนามัน
และนามันปาล์ม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้นโยบายในการบริหารจัดการการใช้นามันปาล์มที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างราคาของ
ปาล์มนามันและนามันปาล์มทังระบบ
ผลผลิต
ได้นโยบายการบริหารจัดการนามันปาล์มที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน
๒. งานวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ามัน
2.1 การปรับปรุงพันธุ์ เพื่อวิจัยและพัฒนาพันธุ์ปาล์มนามันที่ตอบสนองต่อปุ๋ยในสภาพพืนที่ปลูก
ต่างๆของประเทศและเป็นความต้องการของตลาดทังด้านลักษณะต้นที่เหมาะสมและสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตต่อไร่สูง เปอร์เซ็นต์นามันสูงตามประเภทนามันที่ตลาดต้องการ สารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดย

๒๐
วิธีการคัดเลือกพันธุ์ และการเพาะเลียงเนือเยือ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และนาไปสู่การลดต้นทุน
การผลิตในเชิงพืนที่และความต้องการใช้ประโยชน์จากนามันปาล์ม
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาพันธุ์ปาล์มให้มีลักษณะที่ดี ตรงตามความต้องการของตลาด มีผลผลิตสูง เปอร์เซ็นต์
นามันสูง เหมาะสมตามพืนที่ปลูกของประเทศ
ผลผลิต
ได้พันธุ์ปาล์มที่ให้ผลผลิตสู ง เหมาะสมตามพืนที่ปลูกของประเทศและการใช้ประโยชน์ อย่างน้อย
๕ พันธุ์
2.2 การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เพื่อศึกษาวิจัยสถานภาพและระดับการระบาด
ของศัตรู ป าล์ มและการรายงาน (Pest status and pest report) เพื่อเป็นข้อ มูล พืนฐานใช้ใ นการบริ ห าร
จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrate Pest Management; IPM) โดยการควบคุมทางชีววิธี และอื่นๆ
เพื่อนาไปสู่วัตถุประสงค์ของการลดการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชให้เหลือน้อยที่สุดตามชนิดของศัตรูปาล์ มที่
ต้องการศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้ข้อมูลของการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrate Pest Management;
IPM) สาหรับการควบคุมศัตรูปาล์มแต่ละชนิด
ผลผลิต
ระบบ IPM ในการควบคุมศัตรูปาล์มแต่ละชนิด
2.3 เทคโนโลยีการจัดการพืนที่มีปัญหา เพื่อศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการปลูกปาล์ม ตามลักษณะ
พืนที่เฉพาะ (zoning) เช่น พืนที่ลาดชัน พืนที่ดินพรุ พืนที่ดินตืน พืนที่ดินมีปัญหา และพืนที่ดินเป็นกรดสูง
เป็นต้น และแนวปฏิบัติ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการจัดการสวนปาล์มนามัน
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ได้เทคโนโลยีการจัดการพืนที่ปลูกปาล์มให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผลผลิต
เทคโนโลยีการปลูกปาล์มตามลักษณะพืนที่เฉพาะ อย่างน้อย ๓ เทคโนโลยี
๓. งานวิจัย การกาหนดมาตรฐาน คุณภาพและการจัดการแต่ละขั้นตอน
3.1 การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามมาตรฐาน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาอุปสรรค
จากการนามาตรฐานปาล์มนามันและนามันปาล์มที่มีอยู่ ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีมาตรฐานลานเท และมาตรฐาน Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) ไปปฏิบัติ
และการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมในประเด็น (๑) สิ่งที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ ทัง
พืช สัตว์ ชุมชนท้องถิ่น และถิ่นอาศัย (High Conservation Values; HCVs) ในสวนปาล์มของโรงงานสกัด
รวมทังพัฒ นาระบบตรวจวัดเปอร์ เซ็น ต์น ามันและคุณภาพเพื่อให้ ได้ราคาที่เป็นธรรม เพื่อให้ เกิดผลดี ต่ อ
ประสิทธิภาพและความยั่ งยืน ของอุตสาหกรรมปาล์ มนามันและนามันปาล์มทังทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมตามพืนที่ปลูกปาล์มของประเทศ ทังนีอาจนาไปผนวกกับการสร้างรูปแบบความมีส่วนร่วมและ
ความรับผิดชอบของเกษตรกร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาแก้ไขอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน

๒๑
ผลผลิต
ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานที่ยังมีปัญหาและ/หรือการปรับปรุงมาตรฐานที่มีอยู่
ให้ดีขึน
3.2 การแก้ไ ขปัญหาอุป สรรคโรงงานสกั ดน ามั น ปาล์ ม ชุ ม ชน เพื่อพัฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หา
อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงงานสกัดนามันปาล์มชุมชนที่มีคุณภาพต่ามุ่งสู่ระบบการผลิตปาล์มนามัน การ
จัดการวัตถุดิบและการผลิตนามันปาล์ม ตลอดห่วงโซ่การผลิตที่ได้มาตรฐาน เช่น โรงงานสกัดนามันปาล์ม
ทั่วไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงงานสกัดนามันปาล์มชุมชน
ผลผลิต
ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงโรงงานสกัดนามันปาล์มชุมชนให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกับ
โรงงานสกัดนามันปาล์มทั่วไป
๔. งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปของอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์
สีเขียวและอาหารเสริมสุขภาพ (Green products and green foods)
4.1 การสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ เพื่ อ วิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต และ/หรื อ
กระบวนการผลิตที่ใช้ประโยชน์จากนามันปาล์มดิบและนามันเมล็ดในปาล์มเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมโอลีโอเคมี (Oleo chemical industry) เช่น สบู่อุตสาหกรรม สาร
หล่อลื่นในเครื่องจักรผลิตอาหาร สารเริ่มต้นในการผลิตพลาสติ ก (Plasticizers/stabilizers) โพลิเมอร์ โพลิยูรี
เทน และอื่นๆ เป็นต้น
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและ/หรือกระบวนการผลิตที่ใช้ประโยชน์จากนามันปาล์มดิบและ
นามันเมล็ดในปาล์มเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าสูง
ผลผลิต
ต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตและ/หรือกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมีต่างๆที่มีความเป็นไป
ได้เชิงพาณิชย์ อย่างน้อย ๓ ต้นแบบ
4.2 เทคโนโลยีการผลิตและ/หรือกระบวนการผลิตผลิตภัณ ฑ์จากเศษวัสดุเ หลือใช้ใ นสวน
ปาล์มนามัน เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและ/หรือกระบวนการผลิตเศษวัสดุเหลือใช้ (ต้นปาล์มโค่น
ทิง ทะลายปาล์มเปล่า และทางใบ) ในสวนปาล์มนามันสาหรับอุตสาหกรรมแปรรูปต่อเนื่องในรูปผลิตภัณฑ์จาก
ปาล์ม (Agro Products) เช่น การผลิตแผ่นไม้เนือแข็ง แผ่นไม้อัดเยื่อและกระดาษ ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยหมัก นาตาล
และแอลกอฮอล์ และอาหารสัตว์ เป็นต้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีการผลิตและ/หรือกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ เหลือใช้ในสวน
ปาล์มนามัน
ผลผลิต
ต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตและ/หรือกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากปาล์มที่มีความเป็นไปได้เชิง
พาณิชย์ อย่างน้อย ๓ ต้นแบบ
4.3 เทคโนโลยีการผลิตและ/หรือกระบวนการผลิตของเสียเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้เกิดของเสียเป็นศูนย์ (Zero waste) ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผล
พลอยได้ของโรงงานสกัด เช่น พลาสติกทางชีวภาพ การผลิตสารแคโรทีนอยด์ และวิตามินอี และวิตามินอื่นๆ

๒๒
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีการผลิตและ/หรือกระบวนการผลิตของเสียเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิต
ต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตและ/หรือกระบวนการผลิตของเสียให้เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าใหม่ๆ
ที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ อย่างน้อย ๓ ต้นแบบ
4.4 เทคโนโลยีการแปรรูปและ/หรือกระบวนการแปรรูปนามันปาล์มดิบต่อเนื่อง เพื่อวิจัยและ
พั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารแปรรู ป ประเภทน ามั น และการสกั ด สารต่ า งๆที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ
(Phytonutrients) ในนามันปาล์มดิบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (นอกเหนือจากสารแคโรทีนอยด์ และวิตามินอี) สาหรับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ามั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารที่ มี ค วามสมดุ ล ของน ามั น ประเภทต่ า งๆ (การปรั บ อั ต ราส่ ว น
คอเลสเตอรอลดีและไม่ดี) ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น เนยเหลว เนยแข็ง เนยเทียม เนยขาว และนามัน
ปาล์มผสมเพื่อสุขภาพ เป็นต้น และนามันปาล์มที่มีส่วนประกอบของวิตามินอี ในการประกอบอาหารอื่นๆ เช่น
การผลิตขนมปังธัญพืชทังเมล็ด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการแปรรูปและ/หรือกระบวนการแปรรูปนามันปาล์มดิบอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์
ผลผลิต
ต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตและ/หรือกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์นามันและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ อย่างน้อย ๓ ต้นแบบ
10. พลาสติกชีวภาพ
กรอบการวิจัย
๑. การวิจัยให้เกิดนวัตกรรมระดับต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่การผลิต และการสร้างมูลค่าใหม่ ๆ (Innovative
Value Creation) แก่ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เพื่อมุ่งสู่การลดต้นทุนและสามารถนาไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
เป้าหมายเพื่อคิดค้นจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ ตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ และผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มีต้นทุนต่าลงหรือมีผลทาให้การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมีต้นทุนลดลง เพื่อแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์
ประกอบด้วย 4 แผนงานหลัก ได้แก่
1.1 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพด้านต้นนา
เป็นการวิจัยเพื่อให้ได้สารตังต้นในการนาไปผลิตพลาสติกชีวภาพ ส่วนใหญ่ถ้าเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์
โดยเฉพาะการคั ด กรองหรื อ ปรั บ ปรุ ง สายพั น ธุ์ ร่ ว มกั บ การศึ ก ษาวิ ธีก ารเพาะเลี ยงหรือ ขั นตอนการผลิ ต
ที่ไม่ยุ่งยากได้ผลผลิตสูง ใช้สารอาหารที่มีราคาไม่แพง ซึ่งมีอ ยู่มากในท้องถิ่น รวมถึงการศึกษากระบวนการ
หรือวิธี ที่สามารถแยกและทาบริสุทธิ์ผลิตภัณฑ์ โดยกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นอันตราย เป็นวิธีการ
ทางด้าน ต้นนาในการวิจัยพลาสติกชีวภาพ ตัวอย่าง สารตังต้นและจุลินทรีย์ที่ใช้ผลิต เช่น Lactic Acid ผลิต
จากจุ ลิ น ทรี ย์ เช่ น Lactococcus acidophilus, Lactococcus lactis และ Rhizopus oryzae เป็ น ต้ น
Poly- Hydroxy Butyrate (PHB) ผลิตจากจุลินทรีย์ เช่น Alcaligines latus, Cupriavidus necator (หรือ
ชื่อเดิมคือ R. eutropha), Bacillus licheniformis และ Bacillus megaterium เป็นต้น Succinic acid ผลิต
จากจุ ลิ น ทรี ย์ เช่ น Actinobacillus succinogenes, Klebsiella oxytoca รวมถึ ง จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต
Propanediol (PDO) 1,4 Butanediol (BDO) และ Butanol เป็นต้น โดยมีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี

๒๓
 การคัดกรองจุลินทรีย์ ที่มีศักยภาพชนิดใหม่ หรือ สายพั นธุ์ใหม่ ที่สามารถผลิตสารตังต้น
ชี ว ภาพ โดยควรเน้ น หาวิ ธี ก ารคั ด กรองที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและให้ ผ ลดี ก ว่ า การคั ด กรองที่ เ ป็ น แบบทั่ ว ไป
(conventional screening) เช่น พัฒนาการใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมร่วมด้วยในการคัดกรอง การออกแบบ
หัววัด (probe) ที่มีชินส่วนของยีนที่ใช้คัดกรองความสามารถผลิตสารตังต้นพลาสติกชีวภาพในเซลล์
 การหาสารอาหารที่ เหมาะสมและต้ น ทุน ต่า เพื่อการผลิ ต สารตั งต้นชีว ภาพ เพื่อมุ่ ง เป้ า
สู่การใช้งานจริงระดับอุตสาหกรรม ควรหาแหล่งอาหารทางเลือกอื่น ๆ ที่มีราคาเหมาะสมกับการผลิตขนาด
ใหญ่ (ไม่ควรเลือกใช้อาหารสาเร็จรูปราคาแพงที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ) และมีอย่างเพียงพอเพื่อการผลิตใน
ท้องถิ่นหรือในประเทศอย่างไม่เป็นปัญหาหากมีการเลือกใช้ในระดับอุตสาหกรรม และจุลินทรีย์สามารถใช้จน
หมดหรื อเกือบหมดไม่ห ลงเหลื อในขันตอนสุ ดท้ ายการหมัก เพื่อไม่ให้ เป็นปัญหาส าหรับการแยกออกใน
กระบวนการเก็บเกี่ยวหรือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
 การวิจัยกระบวนการทาให้บริสุทธิ์ของสารตังต้นชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งยังคงเป็นสิ่งท้า
ทายนั กเทคโนโลยี ชีว ภาพ ด้ ว ยเป็ น รอยต่อระหว่างการใช้พืนความรู้ด้านวิศวกรรมชีวเคมี (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 นอกจากนีการสกัดโดยสารสกัดที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงสารอินทรีย์ไวไฟ ที่
เป็นอันตราย เช่น คลอโรฟอร์ม เป็นอีกทางเลือกของการวิจัย การแยกเซลล์ออกจากนาหมักโดยไม่ใช้การปั่น
เหวี่ยง (Centrifugation)
 การเสนอช่องทางการผลิตสารตังต้นพลาสติ กชีวภาพด้วยวิธีการอื่น เช่น ทางเคมี เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการสังเคราะห์สารตังต้นทางชีวภาพ โดยใช้กระบวนการทางเคมี เช่น การสังเคราะห์ succinic acid
โดยวิธีการทางเคมีแทนการสังเคราะห์โดยจุลินทรีย์สภาพไร้อากาศ การสังเคราะห์ PLA หรือ PLA จากก๊าซ
มีเทน (CH4)
 การผลิตสารตังต้น เช่น Glucose, Lactic Acid, Succinic Acid, Propanediol, BDO และ
Butanol จากเซลลูโลสที่ได้จากของเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ชานอ้อย ฟางข้าว กากมันสาปะหลัง เป็นต้น
1.2 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพด้านกลางนา มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี
 การศึกษาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ใหม่ ๆ เพื่อสารวจศักยภาพในการนามาใช้ประโยชน์ เช่น
การผลิตสารต่าง ๆ ตามรายการต่อไปนี ซึ่งสามารถผลิตจากนาตาลผ่านกระบวนการทางเคมี หรือชีววิทยา
และสามารถใช้เป็นสารตังต้นทางอุตสาหกรรมมูลค่าสูงได้ 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)
 การศึ ก ษา biopolymer โดยใช้ computer simulation เป็ น การศึ ก ษาโดยมุ่ ง เน้ น การ
ทานายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึนทางเคมี และคุณสมบั ติทางความร้อน ซึ่งจะทาให้ย่นระยะเวลาการวิจัยให้สัน
และแคบลงเป็นการลดต้นทุนการวิจัยในภาพรวม
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 การสังเคราะห์ catalyst ตัวใหม่ๆ เพื่อการผลิต biopolymers เป็นการหาตัวเร่งปฏิกิริยา
ตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากตัวเร่งเดิม (Conventional catalyst)
1.3 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพด้านปลายนา
เป้าหมาย เน้นโครงการในลักษณะที่ต้องสามารถผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และมีความเป็นไปได้ใน
การนาผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้งานได้ดี และมีคุณภาพ ตลอดจน
สามารถแข่งขันด้านต้นทุน จะต้องมุ่งเน้น 4P ได้แก่ระบุผลิตภัณฑ์เป้าหมายชัดเจน (Product) ระบุสมบัติที่
ต้ อ งการ (Properties) ราคา (Price) และการผลิ ต (Production) โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม วิ จั ย คื อ
กลุ่ม A = Additive กลุ่ม B = Compounding และ กลุ่ม C = Product โดยมีแนวทางการวิจัยดังนี
 Additive การพัฒนาเทคโนโลยีการสังเคราะห์และปรับปรุงคุณสมบัติของสารเติมแต่ง เช่น
(1) การพัฒนาแป้งมันสาปะหลังเป็นสารตัวเติม (2) สารเติมแต่งจากธรรมชาติ เช่น พลาสติกไซเซอร์จากกรด
ไขมั น (3) สารเติ ม แต่ ง เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบั ติ เช่ น เพิ่ ม ความเหนี ย ว เพิ่ ม ความใส (4) สารช่ ว ยผสม
(compatibilizer) ที่สามารถผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ (5) การพัฒนาสารเติมแต่งด้วยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
เช่น การปรับปรุงคุณสมบัติของแป้งด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์
 Compounds และผลิ ตภัณฑ์ การพัฒ นาเทคโนโลยี ค อมพาวนด์เ พื่ อ ผลิ ต เป็นผลิ ต ภั ณ ฑ์
เป้ า หมาย และเพิ่ ม สมบั ติ ก ารใช้ ง านให้ แ ตกต่ า งจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ดิ ม ๆ ตั ว อย่ า งเช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฟิ ล์ ม
(1) ถุงร้อน ถุงพลาสติกสาหรับการใช้ใส่ของร้อน เช่น ก๋วยเตี๋ยว โจ๊ก (2) ถุงเพาะชากล้าไม้ ที่ต้องสามารถใช้
งานในสภาวะปกติของการเพาะต้นกล้า อย่างน้อย 1 ปี (3) ถุงพลาสติกที่มีค่า OTR และ WVTR ต่า เพื่อ
สามารถป้องกันความชืนหรืออากาศ เช่น ถุงเก็บอาหาร หรือ ถุงกาแฟ เพื่อถนอมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
(4) ฟิล์มพลาสติกใสสาหรับการใส่ผักและผลไม้ และรักษาความสด (5) คอมพาวนด์ฟิล์มที่มีต้นทุนการผลิต
ประมาณ 100 - 150 บาท/กิ โ ลกรั ม และมี คุ ณ สมบั ติ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ฟิ ล์ ม พลาสติ ก ชี ว ภาพเชิ ง การค้ า
(compounded resin ที่มีต้น ทุน สามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับราคาวัตถุดิบที่เป็น commodity plastic
ส าหรั บ แต่ล ะผลิ ตภัณฑ์) (6) ฟิล์ มยื ดใส ส าหรับการบรรจุอาหาร (7) ฟิล์ มยืดขุ่น ส าหรับการรับนาหนัก
ผลิตภัณฑ์งานฉีดขึนรูป เทอร์โมฟอร์มิ่ง ขวดนา และการเคลือบกระดาษ (8) คอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
สามารถทนความร้อนได้มากกว่า 100 องศาเซลเซียส (9) คอมพาวนด์สาหรับงานฉีดพลาสติกลดความแข็ง
เปราะ และสวยงาม (10) คอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพผสมเส้นใยธรรมชาติ สาหรับผลิตภัณฑ์ชินส่วนยานยนต์
(11) คอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพสาหรับการเคลือบผิวฟิล์มบาง (12) ขวดนาจาก PLA ที่ลดการระเหยนา
ออกจากขวดได้ (13) กล่ อ งโฟมส าหรั บ การบรรจุ ( Structural Foam) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์
(14) อุปกรณ์ทางการแพทย์ภายนอกใช้ครังเดียวแล้วทิง เช่น ที่เก็บปัสสาวะ ขอให้ตังเป้าหมายคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับสมบัติของผลิตภัณฑ์เชิงการค้า (15) อุปกรณ์ทางการแพทย์ภายใน โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้สมบัติ
การแตกสลายทางชีวภาพได้มาใช้ เช่น ไหมเย็บแผล ผิวหนัง
 Product Quality การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
ตังแต่การขึนรูปผลิตภัณฑ์ การทดสอบการแตกสลายทางชีวภาพได้ การใช้งาน ความปลอดภัย และอายุการ
เก็ บ รั ก ษา ตั ว อย่ า งเช่ น (1) การศึ ก ษาด้ า นการยื ด อายุ ผั ก และผลไม้ ข องบรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ชี ว ภาพ
(2) การศึกษาผลการแตกสลายทางชีว ภาพในดิน (biodegradable in soil) ของการใช้ฟิล์ มคลุ มดิ น เพื่ อ
การเกษตร (3) การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในโกดัง (4) การศึกษาการสลายตัวได้
ของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในกองขยะ (5) การปรับปรุงเครื่องจักรการผลิตเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (ออกแบบ หรือ ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีความสามารถในการผลิ ตสินค้าพลาสติก
ชีวภาพได้เทียบเท่ากับ การผลิตสิ น ค้า commodity plastic) (6) การทดสอบด้านความปลอดภัยของการ
ใช้งานด้านอาหาร (7) การทดสอบการใช้บรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (8) การทดสอบการใช้
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บรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานฮาลาล (9) การสร้างมูลค่าใหม่ๆ แก่ผ ลิตภัณฑ์เชิงแข่งขัน มีแนวทางการวิจัยและ
พัฒนาดังนี
1) พลาสติ ก ชี ว ภาพส าหรั บ การใช้ ง านด้ า นการปลดปล่ อ ยแบบช้ า ( Slow release
application) : การสังเคราะห์ biopolymer ให้สามารถห่อหุ้ม หรือตรึงสารเคมีต่างๆ ได้
และค่ อ ยๆ ปล่ อ ยออกมาในภายหลั ง เช่ น การท า slow release drug, hormone,
fertilizer, herbicide, insecticide เป็นต้น
2) พลาสติกชีว ภาพส าหรั บการแพทย์ : การผลิ ตกระดูกเทียม เฝื อกอ่อน scaffold จาก
พลาสติกชีวภาพได้เองภายในประเทศ เป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางการแพทย์ของ
ไทยที่พยายามจะเป็ น Medical Hub โดยต้องพัฒ นาต่อยอดถึงระดั บจะนาไปใช้ ท าง
การแพทย์ได้อย่างจริงจังและมีแพทย์นักวิจัยมาร่วมวิจัย
3) พลาสติกชีว ภาพด้านบรรจุภัณฑ์ (Functional packaging) : เช่น บรรจุภัณฑ์ที่มีฤทธิ์
ยับยังการเจริญของจุลินทรีย์ได้ระดับหนึ่ง หรือบรรจุภัณฑ์ที่บอกการหมดอายุของอาหาร
หรือบรรจุภัณฑ์ที่ควบคุมการสุกของผลไม้ได้ เป็นต้น
4) พลาสติ ก ชี ว ภาพส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ช้ ค รั งเดี ย วทิ ง (Single use, Disposable) : วั ส ดุ
พลาสติกที่มีการใช้เป็นประจา และ recycle ได้ยาก เช่น ถุงพลาสติกใส่อาหารและสินค้า
ถุงหูหิว ถ้วย ช้อนชามพลาสติกที่ใช้แล้วทิง เป็นต้น
5) พลาสติกชีวภาพที่ใช้ด้านการเกษตร เช่ น พลาสติกคลุมดิน ถุงเพาะชากล้าไม้ ถุงห่อผลไม้
รวมถึงการทดสอบคุณสมบัติและระยะเวลาการสลายตัวได้ในการใช้งานจริง
1.4 แผนงานวิจัยการแตกสลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพตลอดแนว
เป้ าหมายเพื่อให้ มี การวิจั ย และพัฒ นาจุลิ น ทรีย์และกลุ่ ม จุลิ นทรี ย์ใหม่ และกระบวนการใหม่ ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่าในการแตกสลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ทังในสภาพธรรมชาติและใน
สภาวะที่ประดิษฐ์ขึนโดยมีแนวทางการพัฒนาโครงการ และ/หรือ การดาเนินการวิจัย ดังนี
 การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์และกระบวนการใหม่ ที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่าในการย่อย
สลายหรือแตกสลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพชนิดต่างๆ
 การวิจัยเพื่อประดิษฐ์เครื่องต้นแบบย่อยสลายครบวงจรทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชีวภาพในระดับกาลังผลิตขนาดครัวเรือน
 การวิจัยเพื่อประดิษฐ์ และออกแบบโรงงานต้นแบบย่อยสลายผลิตภั ณฑ์พลาสติกชีว ภาพ
รูปแบบต่าง ๆ ที่มีต้นทุนต่าในระดับกาลังผลิตขนาดหมู่บ้านหรือชุมชนหรือโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง
 การพัฒ นา ประดิษฐ์ และออกแบบเครื่ อ งจั กรและโรงงานต้ นแบบย่ อยสลายผลิ ต ภั ณ ฑ์
พลาสติกชีวภาพ เพื่อรองรับชุมชนหรือโรงย่อยสลายขนาดกลางและขนาดใหญ่
๒. การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์ (From Lab to Commercial)
เป้ า หมายเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาเทคโนโลยี ต่ อ ยอดจากงานวิ จั ย ที่ พ บความส าเร็ จ ในระดั บ
ห้องปฏิบัติการมีการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพไทยแบบก้าวกระโดด ทันสมัยมีคุณภาพ
มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ สูง และมีความใหม่สามารถยื่นจดสิทธิบัตร ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณวิจัย
ลดความซาซ้อนของงานวิจัยรวมทังยกระดับขีดความสามารถด้านการทาวิจัยแบบต่อยอดเทคโนโลยีสิทธิบัตร
และทรัพย์สินทางปัญญา การทาแผนที่สิทธิบัตร การอ่านเอกสารสิทธิบัตรจับประเด็นเทคโนโลยี การวิเคราะห์
ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ เทคนิ ค การต่ อ ยอดสิ ท ธิ บั ต ร มี ค วามสามารถในการสร้ า งทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาจากการวิ จั ย
แนวทางการพัฒนาโครงการ และ/หรือการดาเนินการวิจัย ดังนี

๒๖
 การวิจัยความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคในระดับโรงงานต้นแบบ กึ่งโรงงานต้นแบบ หรือระดับ
กึ่งอุตสาหกรรม ทังในด้านต้นนา กลางนา และปลายนา
 การวิจัยความเป็นไปได้ในเชิงต้นทุนการผลิต และราคาของผลิตภัณฑ์โดยการทาแผนธุรกิจ
 การวิจัยในลักษณะต่อยอดงานวิจัยจากความสาเร็จจากสิทธิบัตรนานาชาติ เช่น
1) Bench Marking and Research and Development (C&R&D) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ด่ น ของ
บริษัทชันนา เช่น
 ผลิตภัณฑ์ PLA resin
 ผลิตภัณฑ์ PLA film
 ผลิตภัณฑ์ heat resistant sheet
 ผลิตภัณฑ์ nonwoven fabric
2) บูรณาการ โจทย์วิจัย ปลายนา ต้นนา กลางนาที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้แผนที่สิทธิบัตร
3) วิ จั ย พั ฒ นาประโยชน์ จ ากสิ ท ธิ บั ต รที่ พ ร้ อ มพั ฒ นาและหรื อ ดั ด แปลงสู่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์
โดยไม่ละเมิดสิทธิ
4) การสร้างความฉลาดทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการแข่งขัน (Patent Intelligence &
Competitive IP intelligence)
๓. การวิจัยร่วมภาคเอกชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ตลาดพร้อมรองรับ หรือตามความ
ต้องการของภาคเอกชน (Market driven และ Private Sector driven)
เป้าหมายเพื่อสร้างโครงการวิจัยที่มีภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมหรือเป็นผู้ให้โจทย์ โดยมีแนวทางร่วมมือได้
หลายรูปแบบ ดังนี
3.1 ภาคเอกชนร่วมทุนวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยทังหมด
3.2 ภาคเอกชนร่วมวิจัย โดยเป็นหัวหน้าโครงการ หรือรับผิดชอบวิจัยด้านการตลาด (Market
research)
3.3 ภาคเอกชนร่ ว มสนั บ สนุ น การวิจัย ในลั ก ษณะอื่ น เช่ น การให้ ส นั บ สนุ นการใช้ เครื่ อ งมือ
อุปกรณ์ สถานที่วิจัย
3.4 ภาคเอกชนเสนอโจทย์วิจัยที่ต้องการ โดยมีเหตุผลประกอบ หรือเป็นโครงการวิจั ยที่ร่วมกัน
พัฒนาขึนระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัย
๔. หัวข้อวิจัยพิเศษ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
เป้ า หมายเพื่ อ ให้ ไ ด้ ส่ ว นประกอบในการท าเครื่ อ งส าอางที่ เ ป็ น biobased materials รวมทั ง
บรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น
4.1 การทาส่วนประกอบของเครื่องสาอาง เช่น biobead (PLA bead) ที่มีต้นทุนไม่เกินกิโลกรัม
ละ 800 บาท
4.2 การวิ จั ย พั ฒ นา shrink film (ฟิ ล์ ม หด) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น secondary packaging หรื อ ฉลาก
จากพลาสติกชีวภาพ
หมายเหตุ
๑. กรณีการวิจัยที่อยู่ในระดับกึ่งต้นแบบ หรือต้นแบบให้คิดคานวณต้นทุนเบืองต้นที่ต้องใช้ใน
กระบวนการผลิต เช่น วัตถุดิบ หรือพลังงาน เป็นต้น
๒. การวิจัยที่เสนอขอต้องเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เช่น การมีผู้ร่วมวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยเป็น
นักวิจัยรุ่นใหม่ และมีนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเป็นผลผลิตของโครงการด้วย

๒๗
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อวิจัยและพัฒนาให้ได้นวัตกรรมใหม่ในกระบวนการผลิตสารตังต้นในการนาไปพัฒนาเป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ชี ว ภาพที่ ส ามารถสลายตั ว ได้ แ ละเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
สู่ภาคอุตสาหกรรม
๒. เพื่อการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ เพื่อความได้เปรียบเชิงพาณิชย์ และลดต้นทุนการผลิต
๓. เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค อมพาวนด์ ที่ ต รงความต้ อ งการของภาคอุ ต สาหกรรม และสามารถขยายผล
สู่ภาคอุตสาหกรรมได้
๔. เพื่อวิจัยและพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของตลาดส่งออก
๕. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ตังแต่การขึนรูป
ผลิตภัณฑ์ การทดสอบการแตกสลายทางชีวภาพ การใช้งาน ความปลอดภัย และอายุการเก็บรักษา
ผลผลิต
๑. ได้องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและอาจนาไปสู่การประยุกต์ใช้ ใน
ภาคอุตสาหกรรม จานวน 3 เรื่อง
๒. ได้เทคโนโลยี ใหม่ที่นาไปสู่การทดลองผลิตระดับกึ่งโรงงานต้นแบบ หรือระดับกึ่งอุตสาหกรรม
ทังในด้านต้นนา กลางนา และปลายนา จานวน 2 เทคโนโลยี
๓. ได้กลุ่มจุลินทรีย์ใหม่ และกระบวนการผลิตใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงและลดต้นทุนการผลิต และ
การแตกสลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ทังในสภาพธรรมชาติและในสภาวะที่ประดิษฐ์ จานวน 2 เรื่อง
๑๑. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
กรอบการวิจัย
1. การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสมุ น ไพรโดยจะต้ อ งได้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส า เร็ จ รู ป ที่ มี โ อกาส
สู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่
1.1 ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อโภชนาการ ตัวอย่างเช่น ใบหม่อน มะระขีนก เพกา หมอน้อย/หมาน้อย
ผลิตภัณฑ์ชูรสอาหารจากสมุนไพร (ผงนัว) โปรตีนจากไหม
1.2 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ฤ ทธิ์ ต่ อ ระบบต่ า งๆของบุ รุ ษ /สตรี ตั ว อย่ า งเช่ น กระชาย กวาวเครื อ
ว่านชักมดลูก หมามุ่ย คนทีสอ
1.3 ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น เมี่ยง(ชาหมัก) ขีเหล็ก มะแขว่น
1.4 พืชสมุนไพร Product champion ๔ ชนิด ได้แก่ ๑) กวาวเครือขาว ๒) กระชายดา ๓) ไพล
๔) บัวบก
1.5 ตารับยาที่มีข้อมูลการศึกษาเบืองต้นแล้ว เช่น ตรีผลา นวโกศ
1.6 สมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค ดังนี (๑) โรคเบาหวาน (๒) โรคความดัน (๓) โรคเก๊าท์
(๔) โรคไทรอยด์ (๕) โรคนอนไม่หลับ (๖) ลดไขมัน (๗) โรคสะเก็ดเงิน (๘) โรคตับ (๙) โรคไต
๒. การวิจัยและพัฒนาเพื่อการสร้างมาตรฐานสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อสนับสนุนหรือนาไปสู่
การขึนบัญชียาตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่สามารถนาไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์แห่งชาติแบบครบวงจรและให้เป็นที่ยอมรับในประเทศ และ
ต่างประเทศ
๓. การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากธรรมชาติ ที่ มี ศั ก ยภาพเป็ น เครื่ อ งส าอางหรื อ ส่ ว นประกอบของ
เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์สปา

๒๘
๔. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรออกสู่ตลาดได้อย่างแท้จริงโดยมุ่งการพัฒนาหรือ
ค้นหาผลิตภัณฑ์แห่งชาติ เช่น ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบที่มีมาตรฐานสากล กลไกการตลาด
กฎระเบียบด้านการขึนทะเบียน และการพาณิชย์ รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสมุนไพรไทยให้มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจด้วยการวิจัยที่ครบวงจรตังแต่วัตถุดิบจน
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
2. เพื่อส่ งเสริ มให้ ส มุน ไพรและผลิ ตภั ณ ฑ์ส มุ น ไพรไทยได้รับ ความเชื่ อ ถื อและความนิย มจาก
ผู้บริโภค
ผลผลิต
1. การวิ จั ย สมุ น ไพรไทยที่ ค รบวงจร ตั งแต่ วั ต ถุ ดิ บ จนเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ คุ ณ ภาพระดั บ
มาตรฐานสากล สามารถขึนทะเบียนได้ อย่างน้อย ๕ ชนิด/ตารับ
2. มีเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบที่ได้รับการรับรอง GMP อย่างน้อย ๒ แห่ง
3. สมุนไพรและ/หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้รับความเชื่อถือและความนิยมจากแพทย์/ผู้บริโภค
อย่างน้อย ๒ ผลิตภัณฑ์
4. สมุนไพรและ/หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยต้นแบบที่สามารถนาไปผลิตในเชิงการค้าได้ อย่าง
น้อย ๓ ผลิตภัณฑ์
๑๒. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค และการค้า
กรอบการวิจัย
1. การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตอาหารตังแต่วัตถุดิบจึงถึงการแปรรูปให้มีผลผลิตสูง
มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย
2. การศึกษาวิจั ย เพื่อพัฒ นาวัตถุดิบจนถึงผลิ ตภัณฑ์อาหารที่ มีอยู่แล้ ว ในชุมชน ท้องถิ่น ให้ มี
คุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ
โดยในกระบวนการวิจัยต้องเน้นการมีส่วนรวมของชุมชน ผู้ประกอบการ ความเป็นไปได้ทางต้นทุน
(การตลาด) ร่วมถึงกระบวนการหรือแนวทางความร่วมมือในการขยายผลงานสู่การใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน ซึ่งมี
กลุ่มสินค้าเป้าหมายดังนี
1) การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตปลาสลิดตังแต่พันธุ์จนถึงการแปรรูปให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และความปลอดภัย
2) การพัฒนากระบวนการผลิตมะขามหวาน และ มะขามเปรียว เพื่อให้ปลอดจากโรค แมลง
รวมถึงเชือรา ตลอดจนกระบวนการแปรรูป เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่เก็บไว้ได้นานก่อนนาไปใช้และ
บริโภค
3) การพั ฒ นากระบวนการผลิ ต ผั ก คะน้ า ถั่ ว ฝั ก ยาว กะหล่ าปลี วิ จั ย ร่ ว มกั บ กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต
และผู้ค้าปลีก เพื่อให้มีความปลอดภัยจากจุลินทรีย์ และสารเคมีตกค้าง และมีคุณลักษณะทางกายภาพแบบ
Premium Grade รวมทัง Post-Harvest และระบบการขนส่ง
4) การพัฒนากระบวนการผลิตพริกสู่อุตสาหกรรม
5) การประมวล พัฒนาพันธุ์ และผลิต พืชหัวพืนเมืองที่ให้พลังงาน เช่น มัน เผือก กลอย สาคู
6) กลุ่มอาหารพิเศษสาหรับตลาดเฉพาะหรือตลาดพรีเมี่ยม เช่น อาหารและเครื่องดื่มจากพืช
ท้องถิ่น พืชประจาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารอินทรีย์

๒๙
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตอาหารตังแต่วัตถุดิบจนถึงการแปรรูปให้มีผลผลิตสูง
2. เพื่อพัฒนาวัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่มีอยู่แล้วในชุมชน ท้องถิ่น ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย
และมีคุณค่าทางโภชนาการ
3. เพื่ อ เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของชุม ชน ผู้ ป ระกอบการ ความเป็ น ไปได้ ท างต้ นทุ น (การตลาด)
รวมถึงกระบวนการหรือแนวทางความร่วมมือในการขยายผลงานสู่การใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน
ผลผลิต
1. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการบริ ห ารจั ด การพื ช อาหารอย่ า งครบวงจร ส าหรั บ การบริโ ภค
ภายในประเทศให้มีเพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ
2. การเพิ่มคุณภาพและยกระดับมาตรฐานวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมสร้างความเชื่อมั่นใน
อาหารไทยลดอุปสรรคทางด้านโลจิสติกส์ทาให้สามารถขยายตลาดเพิ่มขึน
3. การเพิ่มโอกาสและลดผลกระทบทางการค้าภายใต้ประชาคมอาเซียนการสร้างภาพลักษณ์ให้
อาหารไทยประจาภูมิภาคต่างๆ
4. การส่ งเสริ มการลงทุน ในรู ป แบบต่างๆ การบริห ารจัดการธุรกิจอาหาร และการแปรรู ป ที่
เกี่ยวข้องการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและวิสาหกิจที่เป็นแหล่งผลิตอาหาร
1๓. การคมนาคมขนส่งระบบราง
จากยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางของประเทศไทย (พ.ศ. 2557–
2559) ได้กล่าวถึง การพัฒนาระบบขนส่งทางรางไว้โดยคร่าวๆ 2 ประเภท ได้แก่ (1) ระบบขนส่งทางรถไฟ
ซึ่งจะพัฒนาเป็นทางคู่ (Double track) เป็นสาคัญ และ (2) รถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะทาเป็นเครือข่ายการขนส่ง
มวลชนเป็นสาคัญ โดยมีประเด็นท้าทายที่ความคุ้มค่าต่อการลงทุน และความยั่งยืนของระบบรางในอนาคต
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี ได้มีการลงทุนพัฒนาการขนส่งระบบรางไป
ก่อนหน้าประเทศไทย และได้ดาเนินการมาสู่ความยั่งยืนด้วยตนเอง สองประเทศนีจึงเป็นประเทศตัว อย่าง
กรณีศึกษาที่ดีสาหรับประเทศไทยในการดาเนินรอยตาม อย่างไรก็ตาม งานด้านวิจัยพัฒนาจัดเป็นงานเฉพาะ
ประเทศภายใต้การถ่ายทอดเทคโนโลยีว่าด้วยบุคลากรและประสิทธิภาพการดาเนินกิจกรรมต่างๆ จาต้องมีการ
เลือกรูปแบบเฉพาะตัวโดยดูจากขีดความสามารถเดิมเป็นสาคัญ ทังนี คอบช. ได้จัดทากรอบการวิจัย 9 กรอบ
วิจัย โดยพิจารณาจากความสาคัญเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยโดยเรียงลาดับ ดังนี
๑. การพัฒนาแบบบูรณาการที่เอื้อต่อการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (TOD)
การศึกษาวิจัยการพัฒนาพืนที่รอบสถานีรถไฟ การเข้าถึงระบบรถไฟ ความสะดวกในการ
เปลี่ยนระบบการเดินทาง (Transit-oriented development: TOD) การบูรณาการระบบรางกับระบบขนส่ง
อื่นและปัจจัยอื่นใดที่ทาให้การใช้ระบบขนส่งสาธารณมีความสะดวกสบายและเป็นที่สนใจให้เข้ามาใช้บริการ
เชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการขนส่ งผู้โดยสาร และสินค้าและบริการที่สะดวกและปลอดภัยทังใน
พืนที่ชนบท พืนที่เมืองและระหว่างประเทศ
๒. กฎระเบียบและกฎหมาย
การศึกษาและทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพในการพัฒนา
ระบบขนส่งทางราง เช่น การร่วมลงทุนภาครัฐ -เอกชน (Public-private partnership: PPP) การเปิดโอกาส
ในการท าธุ ร กรรมอื่ น นอกเหนื อ จากกิ จ การเดิ น รถขนส่ ง และการจั ด ซื อจั ด จ้ า งที่ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมภายในประเทศ และศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศให้
เกิดความสะดวก ในการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ

๓๐
๓. การพัฒนาบุคลากรด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง
การพัฒนากาลังคนและองค์ความรู้และทักษะในระบบรางเพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านการ
คมนาคมขนส่งระบบราง เช่น การจัดฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ การเพิ่มหลักสูตรการเรียนการ
สอนด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางในมหาวิ ทยาลัยต่างๆ การศึกษาเชิงนโยบายในเรื่องรูปแบบและปัจจัยที่
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยศึกษาวิจัยจาก
กรณีต่างประเทศถึงคุณลักษณะของรูปแบบและปัจจัยที่เป็นส่วนสนับสนุนที่สาคัญ อาทิเช่น โครงสร้างพืนฐาน
เครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น
๔. การพัฒนาระบบ
การศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบรางรวมทังการกาหนดมาตรฐานการซ่อมบารุงรถไฟ
มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบภายหลังการซ่อมบารุง เพื่อกาหนดหลักประกันด้านคุณภาพ
การให้บริการและการรั บรองด้านความปลอดภัย มีการศึกษาจัดทาสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพื่อกาหนดเป็น
มาตรการ ด้านการรักษาความปลอดภัย
๕. การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถไฟในประเทศ
การพัฒนาชินส่วนอุปกรณ์รถไฟที่มีศักยภาพการผลิตในประเทศ เช่น วัสดุทางรถไฟ ฯลฯ ให้
มี ม าตรฐานตามหลั ก สากลเพื่ อ การแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ กั บ ประเทศต่ า งๆ การศึ ก ษาแนวทางการยกระดั บ
ความสามารถในการผลิตของผู้ประกอบการในส่วนที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูง เพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการผลิตชินส่วนรถไฟของโลกหลังการเปิดประชาคมอาเซียน
๖. การพัฒนามาตรฐาน/การทดสอบ/การรับรองการผลิตชิ้นส่วนรถไฟ
การศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดมาตรฐานการให้บริการมาตรฐานการทดสอบ
ในด้ า นวิ ศ วกรรมและการรั บ รองมาตรฐานการผลิ ต ในด้ า นอุ ต สาหกรรมให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากล
เช่น การศึกษาวิจัยเพื่อกาหนดมาตรฐานกลางให้รถไฟฟ้าสามารถเดินรถร่วมกันได้ (Interoperability) โดย
ศึกษาการให้บริการขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ เพื่อจัดทาความตกลงการเดินรถไฟระหว่างประเทศและ
จัดระเบียบการให้บริการขนส่งรถไฟ
๗. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การศึกษากฎระเบียบขันตอนและวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การศึกษาวิจัย
รูปแบบหน่วยงานกลางเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเดินรถ การซ่อมบารุง และการผลิตชินส่วน
ระบบรางในประเทศ และศึกษาเทคนิคเทคโนโลยีจากประเทศที่ประสบความสาเร็จด้านการคมนาคมขนส่ง
ระบบราง เช่น จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ การศึกษารูปแบบและวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศผ่านโครงการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพืนฐานขนาดใหญ่ เช่น ระบบขนส่งทางราง โดยวิเคราะห์ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การถ่ายทอด
เทคโนโลยีประสบความสาเร็จจากกรณีประเทศจีน เกาหลีและไต้หวัน
๘. การเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถ
การศึกษาวิจั ย เทคโนโลยี ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการเดินรถ เช่น การพัฒ นาระบบ
ติดตามขบวนรถไฟ (Train Tracking) ที่เข้าถึงได้สะดวก
๙. นโยบายการลงทุนเรื่องต่างๆ ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง
การศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการลงทุน เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน เพื่อให้ผล
การศึกษารั ดกุมและเป็ น ประโยชน์ ต่อการตัดสิ นใจเชิงนโยบายที่แก้ไขปัญหาของประเทศและสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ และมีความสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของต่างประเทศเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการลงทุน

๓๑
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ผลิ ต ผลงานวิ จั ย ที่ ส ามารถใช้ เ ป็ น แนวทางในการก าหนดและตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบาย
ด้านการขนส่งระบบราง ทังด้านการกาหนดแผนการลงทุนและการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่จาเป็น
เพื่อให้การพัฒนาด้านการขนส่งระบบรางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ผู้ใช้บริการ และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจกับต่างประเทศ
๒. เพื่อผลิตผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีที่ สามารถนามาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ
และ ทาให้เกิดการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางอย่างยั่งยืน ก้าวให้ทันกับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ทางรางของนานาอารยประเทศ
๓. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เป็นแนวทางในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาระบบราง
ที่ ยั่ ง ยื น โดยผ่ า นกลไกการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละ
อุตสาหกรรมด้านระบบรางขึนในประเทศ
ผลผลิต
๑. สามารถกาหนดแนวทางการซ่อมบารุงที่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพในการให้บริการขนส่ง
ระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย
๒. สามารถกาหนดแนวทางการพัฒนาทักษะการทางานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรอง
รับการพัฒนาระบบรางในในอนาคตทังด้านปริมาณ คุณภาพและความพร้อมรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
๓. สามารถกาหนดแนวทางการพัฒนาชินส่วนรถไฟที่เป็นยุทธศาสตร์สาคัญ เช่นชินส่วนรถไฟที่ใช้
ในการซ่อมบารุง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการผลิตในเบืองต้น
๔. ทราบปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ การสนองตอบความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร เพื่ อ ให้ มี ค วาม
สะดวกสบายและเป็นที่สนใจให้เข้ามาใช้บริการ
๕. สามารถเสนอแนะการปรับปรุงข้อกาหนดด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่จาเป็น
๖. สามารถก าหนดแนวทางและกลไกการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี สู่ ภ าคส่ ว นการผลิ ต ต่ า งๆ
เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมการผลิตชินส่วนรถไฟ
๗. สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถ
๘. สามารถเสนอแนะเทคโนโลยีการผลิตชินส่วนรถไฟที่ใช้ในการซ่อมบารุงรวมทังกลไกที่จะนา
ชินส่วนดังกล่าวไปใช้งาน
๙. แนวทางการลงทุนระบบขนส่งทางรางทังหลักเกณฑ์ตัดสินโครงการลงทุนขนาดใหญ่ รูปแบบ
การลงทุน และหลักคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรางโดยการบริหารด้านอุปสงค์
(Demand side) ของการขนส่งระบบรางเพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงบริการของประชาชนผู้ใช้บริการ
1๔. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
กรอบการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยเนือหาสาระ
ครอบคลุมใน 5 กรอบหลัก คือ
๑. การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรมชนิดใหม่ในทุก
ระดับ
1.1 การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่หรือธุรกิจแนวใหม่
1.2 การวิจัยการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรมที่
เป็นการสร้างหรือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันหรือสร้างความได้เปรียบ
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1.3 การวิจัยค้นหากลุ่มธุรกิจชีวภาพของประเทศไทยที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนา เพื่อการ
แข่งขันในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ
๒. การวิจัยด้านการตลาด และการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากความหลากหลายทางชีวภาพ
และทรัพยากรในชุมชน/ท้องถิ่น
2.1 การวิจัยมูลค่าทางเศรษฐกิจและรูปแบบการค้า
2.2 การวิจั ย ทิศทางการตลาดของการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีว ภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรมของประเทศไทย
2.3 การวิจัยกลุ่มธุรกิจชีวภาพที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ
๓. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนของเทคนิควิธีการเก็บรักษาสายพันธุ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
3.1 การวิจั ย เพื่อพัฒ นา เพิ่มอายุการเก็บรักษาให้ ยาวและ/หรือให้ มีเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตสู ง
ใช้พืนที่การเก็บรักษาน้อย และคงคุณภาพที่ต้องการ
3.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการเก็บรักษาสายพันธุ์พืช สัตว์ จุลินทรีย์ และสารพันธุกรรมที่มี
ประสิทธิภาพสูง ลดต้นทุน
๔. การวิจัยเพื่อการสร้างระบบและฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ
และการจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Economy) ของประเทศ
4.1 การวิ จั ย ในทุ กระดั บ การผลิ ตตั งแต่ ระดั บชุ มชน วิ ส าหกิ จขนาดย่ อมถึ งกลาง และระดั บ
อุตสาหกรรมเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถเป็นที่พึ่งพิงและประกอบการตัดสินใจของภาครัฐ และภาคธุรกิจใน
ด้านการค้าการลงทุน ในธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity-based Business) ของไทย
4.2 การวิจัยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community, AC)
และ นานาชาติ
๕. การวิจัยเพื่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบ ข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกาหนด
ระเบียบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
5.1 การวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า การลงทุ น การร่ ว มทุ น และการสร้ า งธุ ร กิ จ ฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
5.2 การวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า การลงทุ น การร่ ว มทุ น และการสร้ า งธุ ร กิ จ ฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน และประเทศคู่ค้าที่สาคัญของไทย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาสนับสนุนโครงการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ (ทังนี ความหลากหลายทางชีวภาพให้หมายรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพด้วย) ในลักษณะวิจัยเชิงบูรณาการ วิจัยแบบมุ่งเป้า และเป็นฐานข้อมูลทรัพยากร
ของประเทศทุกระดับให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด เพื่อนาไปสู่การพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆ ทังใน
เชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้การบริหารการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างงานวิ จัยที่จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพทังในระดับชุมชน ระดับวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) ระดับวิสาหกิจขนาดเล็ก
และขนาดกลาง (Small and Medium Enterprise, SME) จนถึงระดับอุตสาหกรรมของประเทศ
๒. เพื่อให้เกิดกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตังแต่ขันตอนการสร้าง
ข้อเสนอโครงการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การดาเนินการวิจัย และการนาผลการวิจัยไปใช้
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ผลผลิต
๑. ได้รูปแบบ วิธีการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรม ซึ่งจะเป็นการสร้างหรือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือสร้าง
ความได้เปรียบ เพื่อค้นหากลุ่มธุรกิจชีวภาพของประเทศไทยที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาเพื่อการแข่งขันใน
ระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ
๒. ได้รูปแบบ วิธีการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ในการวิจัย
ด้านการตลาด และการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรใน
ท้องถิ่น ในกลุ่มธุรกิจชีวภาพที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ
๓. ได้รูปแบบ วิธีการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ในการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนของเทคนิควิธีการเก็บรักษาสายพันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสาร
พันธุกรรม ให้มีประสิทธิภาพสูงขึน สามารถลดต้นทุน เพิ่มอายุการเก็บรักษาให้ยาวและ/หรือ ให้มีเปอร์เซ็นต์
การมีชีวิตสูง โดยใช้พืนที่การเก็บรักษาน้อย และยังคงคุณภาพที่ต้องการ
๔. ได้รูปแบบ วิธีการวิจัยเพื่อการสร้างระบบและฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงเศรษฐกิจของความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทังการจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Economy)
ของประเทศโดยรวมในทุ ก ระดั บ การผลิ ต ตั งแต่ ร ะดั บ ชุ ม ชน วิ ส าหกิ จ ขนาดย่ อ มถึ ง กลาง และระดั บ
อุตสาหกรรม
๕. ได้ข้อมูลการวิจัยและความรู้จากการศึกษาวิจัยด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และที่เกี่ยวข้องกับ การค้า การลงทุน การร่วมทุน และ การสร้างธุรกิจชีวภาพ
ของประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียน
๖. ได้รูปแบบและผลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั งในประเทศ ตลอดจนเชื่ อ มโยงและแข่ ง ขั น กั บ ต่ า งประเทศ และพั ฒ นาต่ อ ยอด
สู่เชิงพาณิชย์ได้
15. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
กรอบการวิจัย
๑. การวิจัยด้านการพัฒนาคน และคนไทย และสังคมไทย
1.1 แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน
 รู ป แบบการจั ดและบริ การการศึกษาในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธ ยาศัย
ที่นาไปสู่การสร้างความเสมอภาค และโอกาสทางการศึกษา
 การส่ ง เสริ ม การเที ย บโอนความรู้ แ ละประสบการณ์ จ ากการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตของปวงชนชาวไทย
 แนวทาง และมาตรการในการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเสมอภาค
ด้านคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน
 การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน
 การพัฒนาการศึกษาของพ่อแม่เพื่อเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนวัยทางาน
 รูปแบบการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อมีคุณภาพชีวิตคนวัยทางาน
 รูปแบบการพัฒนาทักษะอาชีพภายใต้เครือข่ายภาคีสถาบันการศึกษา และองค์กรวิชาชีพ
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1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 ยุทธศาสตร์การเตรียมผู้สูงอายุให้เข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีความสุขและไม่เป็นภาระต่อสังคม
 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ
 แนวทางการใช้ทรั พยากรผู้สูงอายุเพื่อประโยชน์ทางสั งคม เช่น การพัฒนาฐานข้ อมูล
ศั ก ยภาพผู้ สู ง อายุ ใ นสาขาวิ ช าชี พ ต่ า งๆ โครงการคื น ภู มิ ปั ญ ญาผู้ สู ง อายุ สู่ ส ถาบั น ครอบครั ว และ
สถาบันการศึกษา
1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
 การพั ฒ นาการรู้ เ ท่ า ทั น เทคโนโลยี ( technological literacy) ทั ก ษะทางสั ง คม
และความสามารถในการใช้ประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีข่าวสารข้อมูลของคนในชุมชน
 แนวทางการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในชุมชน เพื่อการติดตามความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในชุมชน
๒. กา ร วิ จั ย ด้ า น ร ะ บ บก า ร ศึ ก ษ าที่ มี คุ ณ ภ าพ ใน ศ ตว รร ษ ที่ 21 (Education outreach for
international competition )
 การพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพของหลักสูตรในทุกระดับที่มีความสอดคล้องต่อเนื่อง
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และทัดเทียมมาตรฐานสากลโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ
 การพั ฒ นาหลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ และหลั ก สู ต รภาษาที่ ใ ช้ ใ นประเทศกลุ่ ม อาเซี ย น
ที่มีมาตรฐานเดียวกันสอดคล้องและต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา
 การพัฒนาหลักสูตรที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต มีความรู้ทักษะทาง ICT ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างงานได้ด้วยตัวเอง และมีความ
พร้อมที่จะแข่งขันในตลาดแรงงานทังในประเทศและต่างประเทศ
 การวิจัยเชิงประเมินหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานในปัจจุบัน
๓. การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะของผู้เรียน
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนจากฐานการบูรณาการศาสตร์มากกว่า 1 สาขา
เช่ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ จ าก Neuroscience ในการสร้ า งศั ก ยภาพด้ า นการเรี ย นรู้ (ศาสตร์ ท าง
การแพทย์ และจิตวิทยาการศึกษา)
 แนวทางการจัดการการเรียนรู้ภายใต้กรอบ Social, Emotional, Ethical and Academic
Education เพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้พร้อมเป็นสมาชิกในสังคมไทย และสังคมโลก
 รู ป แบบการพัฒ นา และสร้างจิตส านึกสากลยอมรับ ในความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม
จิตสานึกสาธารณะและความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 นวัตกรรมการส่งเสริมการรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าหาความรู้และความยึดมั่นผูกพันใน
การเรียนรู้ (learning engagement)
 รู ป แบบการเตรี ย มผู้ เรี ย นมัธ ยมศึก ษาตอนปลายเข้ าสู่ มหาวิท ยาลั ย เช่น การทดลองใช้
หลักสูตรเทียบเท่าวิชาในมหาวิทยาลัย (ปรัชญา สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ วรรณคดี และศิลปะศาสตร์)
ในชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
๔. การวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
4.1 การพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรอาชี ว ศึ ก ษาให้ เ พี ย งพอได้ ม าตรฐานและทั น ต่ อ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
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4.2 การปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติ และสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนอาชีวศึกษา
4.3 การพัฒ นาสมรรถนะผู้ เรี ยนอาชีวศึกษา เพื่อเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียนและ
พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี
4.4 การพัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพกาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
4.5 รูปแบบการสร้างแรงจูงใจการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อการ
พัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
4.6 การพัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
และการเรียนการสอน
4.7 การพัฒนาหลักสูตรสร้างอาชีพระยะสั้นและการประกอบอาชีพเชิงอิสระบนฐานสมรรถนะวิชาชีพ
4.8 รูปแบบการเทียบโอนประสบการณ์อาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
4.9 ยุทธศาสตร์การเพิ่มจานวนผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษา
4.10 รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชน
4.11 ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมืออาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
4.12 ยุทธศาสตร์การลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา
๕. การวิจัยเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
5.1 การวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการผลิ ต ก าลั ง คนระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและแนวโน้ ม ความต้ อ งการ
กาลังคนของประเทศ
5.2 การพัฒ นาหลั กสู ตรกลุ่ มวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) และหลั กสู ตรตามกรอบ
มาตรฐานอุดมศึกษาที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการจัดการการศึกษาของโลกในศตวรรษที่ 21
5.3 การพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาแบบเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียนและ
ชุมชน เพื่อให้อุดมศึกษาเป็นฐานการสร้างความรู้ที่จะให้บริการแก่สังคม
5.4 การพั ฒ นาระบบการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ และระบบการสอนเพื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยเพื่อกากับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตของประเทศ
5.5 การพัฒนาระบบการเรียนและการเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน
5.6 แนวทางการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างสถานศึกษาในประเทศกลุ่ม
อาเซียน
๖. การวิจัยเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 การพัฒนาหลักสูตรผลิตครูเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 วิจัยแนวโน้มคุณลักษณะของครูไทยทศวรรษหน้า
 การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาการบริหารเพื่อพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 การพัฒนาหลักสูตรครูประจาการเพื่อพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นต้นว่าการ
พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้สอนทุกระดับ
 การพัฒนาระบบการผลิตและการใช้ครูทังระบบ ที่สามารถสร้างเสริมคุณภาพของครูไทย
ได้ในการศึกษาทุกระบบ ทุกระดับอย่างทั่วถึง
 รูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง
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๗. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการวัด การประเมินและประกันคุณภาพเพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษา
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกที่สอดคล้องกันทุกระดับ
 เครื่ อ งมื อ ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะผู้ เ รี ย นรอบด้ า น (ขั นพื นฐาน อุ ด มศึ ก ษา อาชี ว ศึ ก ษา
ทังระบบ/ไม่ใช่เฉพาะสถานศึกษา)
๘. การวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนา
 รูปแบบการเคลื่อนไหวสาธารณะในชุมชนและพืนที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 รูปแบบของการพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนโดยโรงเรียนขนาดเล็กเป็นศูนย์กลาง
 การพัฒนาเครือข่ายในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 การวิจัยนาร่องเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้เรียนด้านความรู้คู่ทักษะ
และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
๙. การวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
9.1 การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
 การจัดการสภาพแวดล้อม การสร้างแรงจูงใจ เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 การประยุกต์ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
 การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานเดียวกันสอดคล้องและต่อเนื่องในทุกระดับ
การศึกษา
9.2 การพัฒนาด้านภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง และภาษาอื่นๆในกลุ่มประเทศอาเซียน
9.3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 การพัฒนาหลักสูตรผลิตครูเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 การวิจัยแนวโน้มคุณลักษณะของครูไทยทศวรรษหน้า
 การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาการบริหารเพื่อพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 การพัฒนาหลักสูตรครูประจาการเพื่อพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่นการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้สอนทุกระดับ
1๖. ความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้
กรอบการวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อดารงสภาพและ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ได้แก่
อาหาร ยุทโธปกรณ์ในอัตราและนอกอัตรา พลังงาน กระสุน วัตถุระเบิด
2. การพัฒนาต้นแบบผลงานวิจัยทางทหารไปสู่การผลิต
3. ความร่วมมือการบริหารจัดการชายแดนไทย-มาเลเซียควรมีรูปแบบใด
4. การศึกษากระบวนการ และเงื่อนไขที่ทาให้เลือกใช้ความรุนแรงเป็นแนวทางการต่อสู้ กรณี
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. บทเรียนจากต่างประเทศในการใช้กระบวนการพูดคุย เพื่อสันติภาพกับการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนว
ทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. การสร้างความเข้าใจในอัตลัก ษณ์ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการขยายการรับรู้ในตัวตนและวัฒนธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นอกเหนือจากปัญหาความรุนแรง
7. การอาศัยกลไกของภาษาเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓๗
8. ปัจจัยความมั่นคงมนุษย์อันนาสู่การสานสัมพันธ์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
9. การสื่ อสารเพื่อสร้ างความเข้าใจในคุ ณค่า ของสั งคมพหุ วัฒ นธรรมจั งหวัดชายแดนภาคใต้
(มิติประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยุทโธปกรณ์ทางทหารเพื่อความมั่นคงของประเทศ
2. เพื่อหากระบวนการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงและลดความขัดแย้ง
3. เพื่อสร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
4. เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความมั่นคงของชาติ ความปรองดอง ความสมานฉันท์และสันติสุขของ
สังคมไทย
5. เพื่อสร้างความเสถียรภาพและภูมิคุ้มกันของความมั่นคงและการจัดการภัยคุกคาม
6. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
ผลผลิต
1. แนวทางการสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์และสันติสุข ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชนในพืนที่จังหวัดชายแดนและในประเทศ
2. การพั ฒ นาเทคโนโลยี ด้ า นการผลิ ต และสร้ า งชิ นส่ ว นอะไหล่ ยุ ท โธปกรณ์ เพื่ อ ไปเพิ่ ม
ประสิทธิภาพทางทหาร ในการป้องกันประเทศ
3. การเสริมสร้างการพัฒนาบุคลากรด้านการคิดค้นวิจัยเทคโนโลยีเกี่ยวกับการป้องกันประเทศ
4. การนาไปกาหนดและ/หรือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการของชาติทางด้าน
ความมั่นคง
5. การเผยแพร่ เพื่อการเสริมสร้างจิตสานึก สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน และใน
ระบบการศึกษา เกี่ยวกับด้านความมั่นคงของประเทศชาติ
17. ประชาคมอาเซียน
กรอบการวิจัย
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสของสินค้าและบริการระดับ SMEs ในภูมิภาคอาเซียน โดยครอบคลุม
หัวข้อการวิจัยต่างๆ เช่น
1.1 ศึกษาวิจัยการพัฒนาสินค้า ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการระดับ SMEs เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสทางการค้า/การลงทุนสินค้าที่ผลิตโดยผู้ประกอบการระดับ SMEs ในภูมิภาคอาเซียน
1.2 ศึกษาวิจัยผลกระทบ/อุปสรรคทางการค้า/การลงทุนของผู้ประกอบการผลิตสินค้า ที่ผลิตโดย
ผู้ประกอบการระดับ SMEs ในภูมิภาคอาเซียน
1.3 ศึ ก ษาวิ จั ย ให้ ไ ด้ ร ะบบ กลไก ขั นตอน และแนวทางส าหรั บ ส่ ง เสริ ม SMEs (ลั ก ษณะ
One stop service) ที่สนใจลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (CLMV)
๒. การวิจัยเพื่อศึกษาสังคม วัฒนธรรม และการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน และปัญหาที่เกี่ยวข้อง
เช่น
2.1 ศึกษาวิจัยปัญหาด้านการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแก่ประเทศสมาชิกในภูมิภาค
อาเซียน (ประเทศไทย และ CLMV)
2.2 ศึกษาวิจั ย หาแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสั งคมและวัฒ นธรรมเพื่อการ
พัฒนาความเชื่อมโยงของผู้คนระดับทางานและระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
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2.3 ศึกษาแนวทางการวางระบบการศึกษาและฝึกอบรมแรงงานทักษะและวิชาชีพเพื่อสนอง
ความต้องการของการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการในอนาคต
2.4 ศึกษาวิจัยวิเคราะห์ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีระหว่างประเทศในภูมิภาค
อาเซีย นศึกษาวิจั ย เพื่อพัฒ นาบุ คคลากรเพื่อลดปัญหาด้านการเคลื่ อนย้าย/การอพยพแรงงานในภู มิ ภ าค
อาเซียน เช่น การพัฒนาฝีมือแรงงาน การพัฒนามาตรฐานอาชีพภายใต้กรอบ MRA การปรับเปลี่ยนค่านิยม
เกี่ยวกับการทางาน
๓. การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสของพืชพลังงานในภูมิภาคอาเซียน โดยครอบคลุมหัวข้อการวิจัย
ต่างๆ เช่น ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการใช้พืชพลังงานที่มีประสิทธิภาพสู่การพัฒนาศักยภาพ/ประสิทธิภาพ
ด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน
๔. การวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย/กฎระเบียบระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยครอบคลุมหัวข้อ
การวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรอบวิจัยที่ 1 2 และ 3 เช่น การพัฒนาการเปิดเสรีทาง การค้า สินค้า บริการ
และการลงทุน อีกทังอานวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน และการบริหารจัดการ
ข้ามพรมแดนที่มีประสิทธิภาพมากขึน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกันทังระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
และระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่นๆ
หมายเหตุ พืชพลังงานในกรอบการวิจัยนีจะไม่ครอบคลุมกรอบวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ด้านพลังงานทดแทน ข้าว
มันสาปะหลัง ปาล์มนามัน อ้อยและนาตาล ยางพารา สมุนไพรไทย รวมทังกรอบวิจัยมุ่งเป้าอื่นๆ
ของ คอบช. ในปีงบประมาณ 2558
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสของสินค้าและบริการระดับ SMEs ในภูมิภาคอาเซียน
๒. เพื่อศึกษาด้านสังคม วัฒนธรรม และการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียนและปัญหา
ที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสของพืชพลังงานในภูมิภาคอาเซียน
๔. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย/กฎระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียน
ผลผลิต
๑. ได้สินค้าที่ผลิตโดยผู้ประกอบการระดับ SMEs อย่างน้อย 2 ชนิด เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสทางการค้า/การลงทุนสินค้าที่ผลิตโดยผู้ประกอบการระดับ SMEs ในภูมิภาคอาเซียน
๒. ได้ทราบถึงคุณค่าด้านสังคม วัฒนธรรม และลักษณะการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน
รวมทังปัญหาที่เกี่ยวข้อง
๓. ได้แนวทางการใช้พืชพลังงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพ/ประสิทธิภาพด้านพลังงาน
ในภูมิภาคอาเซียน
๔. ได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหาด้านกฎหมาย/กฎระเบียบเพื่อการลงทุนและเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
๑๘. สัตว์เศรษฐกิจ
กรอบการวิจัย
1. ด้านกระบวนการผลิต (เช่น การจัดการ) โดยมุ่งเน้น โคเนื้อ และแพะ
การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจให้พอเพียง ปลอดภัยและยั่งยืน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงต้นทุนการผลิตและสิ่งแวดล้อม
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2. ด้านปัจจัยการผลิต เช่น วัตถุดิบอาหารสัตว์ ใน สุกร และสัตว์ปีก รวมทั้ง พืชอาหารสัตว์ ในโค และ
แพะ
การวิจัยวัตถุดิบอาหารสัตว์และทดแทนตามแนวยุทธศาสตร์ 3S (Safety Security Sustainability)
เพื่อเป็นการลดต้นทุนอาหารสัตว์
3. ด้านสุขภาพและความปลอดภัย (โรค และมาตรฐาน) โดยมุ่งเน้น สุกร และสัตว์น้า
การวิจัยเพื่อให้ปลอดโรค FMD และโรค PED ในสุกร โรคEMS ในกุ้ง ตลอดจนพัฒนาและวิจัยระบบ
การป้องกันและชันสูตรโรคดังกล่าว และศึกษาการป้องกันไม่ให้เกิดโรคอุบัติใหม่อื่นๆ
4. ด้านการตลาด และผลิตภัณฑ์ (เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่ม การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง) ในสัตว์เศรษฐกิจ
การศึกษาวิจัยการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม เช่น ด้านการตลาด กรรมวิธีการผลิต การแปรรูป
การบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา และการขนส่ง ตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลับ และกาหนดมาตรฐานสินค้า
ของผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เศรษฐกิจ
๕. การศึกษาวิจัยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เช่น ความต้องการและพฤติกรรมของ
ผู้ บ ริ โ ภค ที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า จากสั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ การวิ จั ย กฎระเบี ย บที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การผลิ ต
การส่งออก และการนาเข้าสัตว์เศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ การวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเร่งด่วน ชนิดสัตว์ที่ใช้ในการบริโภค ได้แก่
 โค (โคเนือ โคนม)
 สุกร
 แพะ
 สัตว์ปีก (ไก่เนือ ไก่ไข่ ไก่พืนเมือง)
 สัตว์นา (กุ้ง ปลา)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษากระบวนการผลิต โคเนือ และแพะ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อศึกษาปัจจัยการผลิต วัตถุดิบอาหารสัตว์ในสุกรและสัตว์ปีก และพืชอาหารสัตว์ในโคและ
แพะ ตามแนวยุทธศาสตร์ 3S เพื่อเป็นการลดต้นทุน
๓. เพื่อศึกษาสุขภาพและความปลอดภัย (โรค และมาตรฐาน) ในสุกรและสัตว์นา และเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคอุบัติใหม่ในสัตว์เศรษฐกิจ
๔. เพื่อศึกษาการตลาด และผลิตภัณฑ์ ในสัตว์เศรษฐกิจ ในการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
๕. เพื่อให้ได้ผลการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจที่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ผลผลิต
1. ได้กระบวนการผลิ ต โคเนื อ และแพะ ที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2. ได้ปัจจัยการผลิต วัตถุดิบอาหารสัตว์ในสุกรและสัตว์ปีก และพืชอาหารสัตว์ทดแทนในโคและ
แพะ ตามแนวยุทธศาสตร์ 3S ที่นาไปสู่การลดต้นทุนในการผลิต
3. สามารถลดการเกิดโรค FMD และ โรค PED ในสุกร โรค EMS ในกุ้ง และแนวทางเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคอุบัติใหม่ในสัตว์เศรษฐกิจ
4. ได้ข้อมูลการตลาด และผลิตภัณฑ์ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในสัตว์เศรษฐกิจ
5. ได้ ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถน าไปใช้ ใ นการวางแผนบริ ห ารจั ด การสั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ และผลิ ต ภั ณ ฑ์
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

๔๐
๑๙. พืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ)
กรอบการวิจัย
๑. การศึกษาสถานภาพการส่งออกกล้วยไปต่างประเทศ
๒. การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากไม้ผลเศรษฐกิจตกเกรดจากการส่งออก เช่น ลาไย มังคุด ทุเรียน
มะม่วง ลองกอง กล้วย และไม้ผลอื่นๆ ทังนี ข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว ต้องมีผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้า
ร่วมในโครงการด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสในการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
๓. การพัฒนาโรงเรือนที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชนิดของพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
๔. การศึกษาวิจัยระบบการให้นา ปุ๋ย และสารกาจัดศัตรูพืช ที่มีประสิทธิภาพ และต้นทุนต่า
๕. การศึกษาเพื่อการแก้ปัญหาการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชสวน อันเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
๖. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อจัดตังศูนย์ปรับปรุงพันธุ์พืชแห่งชาติ
๗. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืชสวนแห่งเอเชีย
๘. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกกล้วยไม้ไทย
๙. การวิจัยเพื่อพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับเป็นสินค้าส่งออก
๑๐. การพัฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อป้ องกัน กาจัดเพลี ยไฟในกล้ ว ยไม้ท ดแทนการใช้ เมธิล โบรไมค์
(Methyl Bromide)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่ งออกผลไม้เศรษฐกิจ ของไทย เช่น ล าไย มังคุด ทุเรียน มะม่ว ง
ลองกอง กล้วย และไม้ผลอื่นๆ
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มในพืชผักและเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อการแข่งขัน
และส่งออก
๓. เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งออก ได้แก่
กล้วยไม้ และไม้ใบประดับ
ผลผลิต
๑. ได้องค์ความรู้ด้านสถานภาพการส่งออกกล้วยไปต่างประเทศ อย่างน้อย 1 เรื่อง
๒. ได้ต้นแบบการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากไม้ผลเศรษฐกิจตกเกรดจากการส่งออก อย่างน้อย 2
รูปแบบ
๓. ได้เทคโนโลยีในการพัฒนาโรงเรือนที่เหมาะสมกับชนิดของพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิต อย่างน้อย 2 รูปแบบ
๔. ได้ต้นแบบระบบการให้นา ปุ๋ย และสารกาจัดศัตรูพืช ที่มีประสิทธิภาพ และต้นทุนต่า อย่าง
น้อย 2 รูปแบบ
๕. ได้ ต้ น แบบการแก้ ปั ญ หาการเจริ ญ เติ บ โตและผลผลิ ต ของพื ช สวน อั น เป็ น ผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม อย่างน้อย 2 รูปแบบ
๖. ได้องค์ความรู้เชิงนโยบาย เพื่อจัดตังศูนย์ปรับปรุงพันธุ์พืชแห่งชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง
๗. ได้องค์ความรู้เชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืชสวนแห่งเอเชีย
อย่างน้อย 1 เรื่อง
๘. ได้ต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกกล้วยไม้ไทย อย่างน้อย 2 รูปแบบ
๙. ได้ต้นแบบการพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับเป็นสินค้าส่งออก อย่างน้อย 2 รูปแบบ
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๑๐. ได้เทคโนโลยี การป้องกัน กาจัดเพลี ยไฟในกล้ วยไม้ทดแทนการใช้เมธิล โบรไมด์ (Methyl
Bromide) อย่างน้อย 1 เทคโนโลยี
20. การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
กรอบการวิจัย
๑. การวิจัยขบวนการพื้นฐานเกี่ยวกับน้า (Processing & Modeling)
การสร้างและพัฒ นา การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล แบบจาลอง และเครื่องมือ ทางด้าน
อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา อุทกธรณี ชลศาสตร์ รวมทังนาใต้ดิน เพื่อการคาดหมายและพยากรณ์ที่แม่นยา
ถูกต้อง โดยมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองกับความต้องการเกี่ยวกับการใช้นาในทุกด้าน ในทุกระดั บพืนที่ รวมทังลุ่ม
นาย่อยในทุกภูมิภาคของประเทศ
๒. การวิจัยผลกระทบด้านทรัพยากรน้า (Impact)
2.1 การแก้ไขปัญหาอุทกภัย
 การป้องกันและฟื้นฟูสภาพพืนที่ต้นนาให้คงสภาพนิเวศน์สมบูรณ์
 การป้องกันและจัดการพืนที่ที่ถูกนากัดเซาะ
 การปรับปรุงรูปแบบการเกษตรและใช้พืนที่เกษตรรับนานอง
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เครื่องมือตรวจวัด เตือนภัยนาท่วมและดินถล่ม
 การจัดการทรัพยากรนาระดับลุ่มนาแบบบูรณาการและการผันนาข้ามลุ่มนา
 วิธีการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยอาศัยชันนาใต้ดิน (เช่น แก้มลิงใต้ดิน อื่นๆ)
2.2 การแก้ไขปัญหาขาดแคลนนา
 การปรับปรุงและพัฒนาพืนที่ป่าต้นนาและแหล่งนาต้นทุน ทังผิวดิน และใต้ดิน
 การปรั บ ปรุ ง และ พั ฒ นาแหล่ ง เก็ บ กั ก น า แก้ ม ลิ ง และระบบกระจายน าให้ กั บ พื นที่
ที่ยังขาดแคลน
 การแก้ไขปัญหาขาดแคลนนาโดยอาศัยชันนาใต้ดิน
 การจัดการทรัพยากรนาระดับลุ่มนาแบบบูรณาการและการผันนาข้ามลุ่มนา
 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ น า เพื่ อ กิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น การเกษตร อุ ต สาหกรรม
การคมนาคมทางนา การท่องเที่ยวและกีฬา สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ พิธีกรรม ประเพณี และความเชื่อ
 การพัฒนาระบบการนานากลับมาใช่ใหม่
2.3 การแก้ไขปัญหาอื่นๆ จากนา
 การฟื้นฟูคุณภาพนาในพืนที่ลุ่มนาวิกฤติและเร่งด่วน
 การจัดการนาเสียอุตสาหกรรม ชุมชน การเกษตร
 การจัดการและควบคุมผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น
การรุกตัวของความเค็ม การเพิ่มสูงขึนของระดับนาทะเลการยกตัวและยุบตัวของแผ่นดิน การกัดเซาะชายฝั่ง
 การศึกษาผลกระทบ การแก้ไข นาเสียที่เกิดการรั่วซึมลงสู่นาใต้ดิน
 การกากับและควบคุมการระบายของเสียและนาเสียจากแหล่งกาเนิด ทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม
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 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เป็นการ
รณรงค์ และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการจัดการนาเสียชุมชน เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม
๓. การวิจัยการปรับตัวเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้า (Adaptation)
๓.๑ การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่ วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างเช่น ในระดับ
พืนที่หรือลุ่มนาย่อย โดยการสร้างกลไกในพืนที่ และใช้คณะกรรมการลุ่มนาฯ เป็นตัวกลาง ทังนีควรเชื่อมโยง
กลุ่มผู้ใช้นาต้นนา กลางนา และปลายนา ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
๓.๒ การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ นวทางการเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การน าส าหรั บ การ
ชลประทาน
๓.๓ การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการบริหารจัดการนาสาหรับชุมชนในพืนที่ ด้วยการบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างและพัฒนา การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล แบบจาลอง และเครื่องมื อ ทางด้าน
อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา อุทกธรณี ชลศาสตร์ รวมทังนาใต้ดิน
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขาดแคลนนา และปัญหาจากนา
๓. เพื่อการปรับตัวสาหรับการบริหารจัดการทรัพยากรนา (Adaptation)
ผลผลิต
๑. แบบจ าลองและเครื่ องมื อทางด้านอุตุนิย มวิทยา อุทกวิทยา อุทกธรณี ชลศาสตร์ รวมทัง
นาใต้ดิน เพื่อการคาดหมายและพยากรณ์ที่แม่นยาถูกต้อง
๒. แนวทางและวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย การขาดแคลนนา และปัญหาจากนา
๓. รูปแบบและแนวทางการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔. แนวทางการเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการนาสาหรับการชลประทาน
ข้อกาหนด
ถ้าเป็นงานวิจัยเชิงพืนที่จะต้องนาเสนอผลของการวิจัยในรูปแบบของแผนที่เชิงตัวเลข (Digital
map) ในมาตราส่วนแผนที่รายละเอียดสูง มาตราส่วน 1: 50,000 ขึนไป
21. มนุษยศาสตร์
กรอบการวิจัย
1. ศิลปกรรมเพื่อยกระดับจริยธรรมในสังคม
การสร้างสรรค์ศิลปกรรมเชิงวิชาการเพื่อสร้างสุนทรียรส อันจะนาไปสู่การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของคนไทย
2. มนุษยศาสตร์เพื่อพัฒนาจริยธรรมของคนไทย
การศึกษาประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปกรรม ภาษา ปรัชญา และความเชื่อ อันจะนาไปสู่ก าร
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย
3. หลักธรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนาจริยธรรมของคนไทย
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการใช้หลักธรรมทางศาสนาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของคนไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้ผลงานทางศิลปกรรมในการแก้ปัญหาวิกฤตทางจริยธรรมของคนไทย

๔๓
2. เพื่อศึกษากระบวนการทางด้านมนุษยศาสตร์ที่นาไปสู่การส่งเสริมจริยธรรมของคนไทย
3. เพื่อศึกษาหลักธรรมทางศาสนาที่นาไปสู่การส่งเสริมจริยธรรมของคนไทย
ผลผลิต
1. องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานในแขนงต่างๆ
2. ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม และการแสดงผลงานศิลปกรรมต่อสาธารณชนในรูปแบบ
ต่างๆ
3. องค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษากระบวนการทางด้านมนุษยศาสตร์ และหลักธรรมทางศาสนา
ที่นาไปสู่การส่งเสริมจริยธรรมของคนไทย
22. เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโน
กรอบการวิจัย
๑. การวิ จั ย และพั ฒ นาโดยใช้น าโนเทคโนโลยีใ นการพั ฒ นาด้า นพลั ง งานทดแทน เช่ น เซลล์
แสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวล เซลล์เชือเพลิง พลังงานนา Super capacitors, Smart materials สาหรับใช้
เป็น Heat insulation
๒. การวิ จั ย และพั ฒ นาการผลิ ต วั ส ดุ พื นฐานในระดั บ นาโนเมตร ด้ ว ยเทคนิ ค ต่ า ง ๆ เช่ น
Nanoporous/Nanoparticles/ Nanocomposites/Dendrimers/Thin film & coatings
๓. การวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตหรือใช้วัสดุและนาโนเทคโนโลยี เพื่อสุขภาพและการแพทย์ เช่น
Drug encapsulation/Drug delivery/Drug targeting/ Molecular Imaging/ Biophotonics/ Medical
Imaging/ Biochips/ High-throughput screening/ Lab-on-a-chip devices/ Bio-molecular sensors
๔. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่า และมูลค่าของผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและ
ความงาม เช่ น การวิ จั ย และพั ฒ นาสารชีว ภาพออกฤทธิ์จากแหล่ ง ผลิ ต ใหม่ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น องค์ ป ระ กอบใน
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครื่องสาอาง รวมทังการวิจัยและพัฒนาสูตรตารับต้นแบบใหม่
๕. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์พืนฐานสาหรับใช้ในการผลิตวัสดุนาโน และศึกษาวิจัย
ด้านนาโนเทคโนโลยี เช่น การผลิตและพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการด้านนาโนเทคโนโลยีใน
ราคาที่ถูกลงและมีใช้อย่างกว้างขวาง การพัฒนาบุคลากรด้านนาโนเทคโนโลยีให้สามารถพัฒนาเครื่องมือใช้เอง
และซ่อมแซมเครื่องมือได้
๖. การวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร เช่น การเคลือบผิวผลไม้
การเคลือบฟิล์มบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร การวิจัยและพัฒนาปุ๋ย การแปรรูปสินค้าเกษตร การถนอมอาหาร
การฆ่าเชือในอุตสาหกรรม ชุดตรวจวัดเชือในอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก
๗. การวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ ยานยนต์ ไฟฟ้า ก่อสร้าง สี
และอื่นๆ
๘. การวิจัยและพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อการป้องกันอัคคีภัย
๙. การวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพนาสาหรับบริโภคและอุปโภค
๑๐. การวิจั ย และพัฒ นานาโนเทคโนโลยีเพื่ อความมั่น คงและป้ องกันประเทศ เช่น ชุดทหาร
อุปกรณ์กันกระสุน
๑๑. การวิจัยผลกระทบจากการใช้วัสดุนาโนต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เช่น มีผลกระทบ
ทางกายภาพ เคมี นิเวศวิทยาของสิ่งแวดล้อม

๔๔
หมายเหตุ เทคโนโลยี ใ นกรอบการวิ จั ย นี จะไม่ ค รอบคลุ ม งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ า ว มั น ส าปะหลั ง
ปาล์มนามัน อ้อยและนาตาล ยางพารา สมุนไพรไทย รวมทังกรอบวิจัยมุ่งเป้าอื่นๆ ของ คอบช.
ในปีงบประมาณ 2558
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ ลดต้นทุนของกระบวนการการผลิต ดังนี
๑. ศึกษาการใช้นาโนเทคโนโลยีในการพัฒนาพลังงานทดแทน
๒. ศึกษาผลิตวัสดุพืนฐานต่างๆ ในระดับนาโนเมตร และด้วยเทคนิคต่างๆ
๓. ศึกษาการผลิตและพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการด้านนาโนเทคโนโลยีในราคา
ที่ถูกลงและมีใช้อย่างกว้างขวาง
๔. ศึกษาการพัฒนาบุคลากรด้านนาโนเทคโนโลยีให้สามารถพัฒนาเครื่องมือใช้เองและซ่อมแซม
เครื่องมือได้
๕. ศึกษาการพัฒนานาโนเทคโนโลยีใช้ในภาคอุตสาหกรรม
๖. ศึกษาการและพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อการป้องกันอัคคีภัย
๗. ศึกษาการพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพนาสาหรับบริโภคและอุปโภค
๘. ศึกษาการพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงและป้องกันประเทศ
๙. ศึกษาการวิจัยผลกระทบจากการใช้วัสดุนาโนต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต
๑. ได้เทคนิคในการผลิตวัสดุพืนฐานต่างๆ ในระดับนาโนเมตร เพื่อนาไปใช้ในด้านพลังงานทดแทน
และวัสดุเพื่อการเกษตร
๒. ได้เทคนิค/เครื่องมือ/อุปกรณ์ด้านนาโนเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์พืช
๓. ได้แนวทาง/วิธีการผลิตและพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการด้านนาโนเทคโนโลยี
ในราคาที่ถูกลง
๔. ได้ทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันระหว่างนักวิจัยและ วช.
23. พลังงานทดแทน (ความร่วมมือระหว่างไทย-ต่างประเทศ)
กรอบการวิจัย
๑. การประเมินเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการดาเนินงานที่เหมาะสมภายในระยะเวลา 10 ปี
(ประเทศ : ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รัสเซีย แคนาดา อินเดีย)
๒. การประเมินเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่คุ้มค่า (ประเทศ : จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมนี)
๓. การพั ฒ นาสายพั น ธุ์ ส บู่ ดาที่ เ หมาะส าหรับ ภาคต่ า งๆ ในประเทศไทย (ประเทศ : อิ น เดีย
เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย)
๔. การพัฒนาพลังนาแบบ Run of river ของแม่นาระหว่างประเทศ (ประเทศ : พม่า ลาว กัมพูชา
ออสเตรีย)
๕. การประเมินเทคโนโลยีสาหรับผลิตเชือเพลิงจากขยะพลาสติกและยางรถยนต์ รวมทังข้อจากัด
ด้านกฎหมายและสิ่งแวดล้อม (ประเทศ : สวีเดน ญี่ปุ่น เยอรมนี)
๖. การบูรณาการพลังงานจากวัสดุเหลือทิง และนาเสียจากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน
การผลิตไฟฟ้า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้ (ประเทศ : เยอรมนี อินเดีย)
๗. การประเมินเทคโนโลยีเพื่อผลิตไฟฟ้าจากขยะเทศบาล (ประเทศ : สวีเดน ญี่ปุ่น เยอรมนี)

๔๕
๘. การวิ จั ย เชิ ง นโยบายด้ า นมาตรการส่ ง เสริ ม ไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต จากพลั ง งานหมุ น เวี ย น เช่ น
ค่าธรรมเนียมป้อน (Feed-in-tariff) หรือ ส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า (adder) ที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้ เพิ่ม
ศั ก ยภาพในการผลิ ต ไฟฟ้ า และเป็ น ธรรมกั บ ผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า อาทิ พลั ง น าขนาดเล็ ก พลั ง งานลม พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล เป็นต้น (ประเทศ : สวีเดน ญี่ปุ่น เยอรมนี)
๙. การวิ จั ย เชิ ง นโยบายการใช้ เ ชื อเพลิ ง ชี ว ภาพในการขนส่ ง (ประเทศ : ญี่ ปุ่ น เยอรมนี
สแกนดิเนเวีย)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อประเมินเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสมสาหรับประเทศไทย
แล้วร่วมทางานวิจัยและพัฒนาร่วมกันต่อไป
๒. เพื่อกาหนดนโยบายในการส่งเสริมพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต
๑. ได้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่คุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทังลดคาร์บอนไดออกไซด์
๒. ได้นโยบายการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓. เป็นการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว
24. ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ
กรอบการวิจัย
๑. การวิจั ยเพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการต่า งๆ เช่น มาตรการการเงิน การคลัง มาตรการ
กฎหมาย ที่เกี่ยวกับรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ
1.1 ในการดาเนินชีวิตแบบอิสระในสังคม และสามารถที่จะให้คุณค่ากับครอบครัวและสังคม
1.2 รู้สิทธิของตนเองและสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและสังคม
การวิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม โอกาส/ศั ก ยภาพทางสั ง คมให้ ผู้ สู ง อายุ ในกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ที่ ช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้
(Active aging) กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ (Need a little help) และผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้
(Need help) รวมทังผู้ด้อยโอกาสและบุคคลพิการเพื่อให้มีสุขภาพ/คุณภาพชีวิตที่ดี และมีโอกาสในการทางาน
ตามศักยภาพและความต้องการ ในประเด็น
1) การบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ (ทังกายและใจ)
2) การให้การศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเสริมทักษะ/ความรู้
3) การจัดการและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
4) เจตคติ และแนวคิดเชิงคุณค่าทางศาสนา จริยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีที่พึงมีต่อ
สังคมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ รวมทังผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ
5) กลไกการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ ในสั งคมไทย รวมทัง
ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลพิการ
6) การสนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลพิการที่มีศักยภาพ และการขยายโอกาสใน
การทางานให้ผู้สูงอายุ ทังผู้ด้อยโอกาสและบุคคลพิการ
7) การขยายโอกาสด้ านอาชีพ เพื่ อ ลดผลกระทบจากการย้ า ยถิ่ น ของวั ยแรงงานที่ มีต่อ
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ
8) การกระทาความรุนแรงและการทอดทิง การละเมิดสิทธิต่อผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและ
บุคคลพิการ

๔๖
9) ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี (effect of free trade agreement) และประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ที่มีต่อประชากร ผลิตภัณฑ์ การบริการ บุคลากรและการดูแลผู้สูงอายุ
ตลอดจน ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลพิการ
๒. การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละสภาพแวดล้ อ ม ในบ้ า น ชุ ม ชน และสั ง คม ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
เอื้ออานวย และเหมาะสมกับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างอิสระ
การวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ และบริการสาหรับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ และบริบทของสังคมไทย ในมิติต่อไปนี
1) สภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และปลอดภัย
2) เทคโนโลยีสุขภาพ
3) ระบบการเฝ้าระวังในมิติสุขภาพ และมิติสังคม
4) ระบบบริการสิ่งอานวยความสะดวก
5) การพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลผู้สู งอายุผู้ด้อยโอกาสและบุคคลพิการทังที่เป็นทางการ
(formal) และไม่เป็นทางการ (informal)
๓. การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายด้านการคลังที่สนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ ในระดับ
ต่างๆ
3.1 การคุ้มครองทางสังคม (social protection floor)
1) การเข้าถึงบริการสุภาพที่จาเป็นอย่างถ้วนหน้า
2) หลักประกันรายได้สาหรับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ
3) สวัสดิการที่เหมาะสมสาหรับช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ ที่ว่างงาน
3.2 หลักประกันสุขภาพ
๔. การวิจัยเพื่อพัฒนาความมั่นคง และความปลอดภัยด้านโภชนาการ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ
1.1 ในการดาเนินชีวิตแบบอิสระในสังคม และสามารถที่จะให้คุณค่ากับครอบครัว และสังคม
1.2 รู้สิทธิของตนเอง และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ และสังคม
๒. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม ในบ้าน ชุมชน และสังคม ที่ได้มาตรฐาน เอืออานวย
และเหมาะสมกับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างอิสระ
๓. เพื่อพัฒนานโยบายด้านการคลังที่สนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ ในระดับ
ต่างๆ
๔. เพื่อพัฒนาแนวทางเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการดาเนินชีวิต เช่น อาหาร รายได้ ความปลอดภัย
ในสังคม
4.1 ผลิตภัณฑ์ ทังในด้านคุณภาพ และความปลอดภัย
4.2 การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ ที่ตรงกับความต้องการ แหล่งหาซือ และราคาที่เหมาะสม
เป้าหมาย
๑. ผลงานวิจัยที่ตอบคาถามระบบ สิ่งก่อสร้าง การจัดระเบียบองค์กร/สังคม และบริการ
๒. ได้นวัตกรรมเครื่องมือที่เหมาะสมกับสังคมไทยที่สามารถนาไปใช้
2.1 แยกกลุ่มผู้สูงอายุตามสุขภาพ และความต้องการการช่วยเหลือในระดับต่าง ๆ
2.2 แยกกลุ่มตามระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๔๗
๓. การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลพิการให้สามารถพึ่งตนเอง หรือลดภาระในการ
ดูแล
๔. การป้องกัน หรือลดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรือรังในผู้สูงอายุ
๕. การดู แ ลผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ และบุ ค คลพิ ก ารเพื่ อ ลดการเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ น สามารถกลั บ มา
ดารงชีวิต และปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ปกติ
๖. ได้ระบบกลไกมาตรฐาน และแนวทางการให้บริการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลพิการที่
นาไปสู่การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ผลผลิต
๑. ได้เครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ
๒. ได้นวัตกรรมใหม่ๆ สาหรับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ
๓. ได้ต้นแบบก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกมาตรฐานที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และบุคคลพิการ
๔. ได้ระบบ กลไก และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ที่นาไปสู่การ
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ
25. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กรอบการวิจัย
๑. ต้องเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. พืชท้องถิ่นที่เป็นพืชหายากและ/หรือมีศักยภาพที่จะนาไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๓. มีพื้นฐานในการศึกษาวิจัยเบื้องต้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่และมีการวิจัยถึงระดับที่สามารถนามา
ต่อยอดมีผลผลิตและผลลัพธ์ภายใน ๑ ปี
๔. ต้องเป็นงานที่ชุมชนมีส่วนร่วมในงานวิจัย
วัตถุประสงค์
๑. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรของประเทศให้ดารงอยู่อย่างยั่งยืนและนาไปใช้ประโยชน์ได้
๒. เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่น มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรของ
ประเทศอย่างยั่งยืน
ผลผลิต
๑. ทรัพยากรของประเทศถูกนามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๒. ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีรายได้และเศรษฐกิจดีขึ้น
๓. ได้นวัตกรรมและผลผลิตใหม่ที่ชุมชนและท้องถิ่นสร้างขึ้น
๔. เกิดการบูรณาการในการทางานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น
ข้อกำหนดกำรพิจำรณำ
1) โครงการวิจัยต้องเข้าหลักเกณฑ์กรอบวิจัยทั้ง ๔ ข้อ จึงจะได้รับการพิจารณา
2) ให้แนบหลักฐานการเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๔๘
26. ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน
กรอบการวิจัย
๑. ศึกษาขนาดและขอบเขตของปัญหาด้านพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อหากลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงที่มี
ผลต่อสุขภาพในช่วงเปลี่ยนผ่านในด้านการป้องกันระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ผู้ได้รับผลกระทบใน
บริบทต่างๆ เช่น ผลิต ซ่อมแซม รือถอน ทุบทาลาย ทิง และฝังกลบ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.1 ผู้ประกอบการ
1.2 คนงาน
1.3 ผู้บริโภค
๒. การวิจัยเพื่อให้ได้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตด้วยวัตถุดิบอื่น เพื่อใช้ทดแทนแร่ใยหิน
2.1 การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการผลิตใหม่สาหรับผลิตภัณฑ์ที่
ใช้วัตถุดิบอื่นเป็นส่วนประกอบแทนแร่ใยหิน
2.2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทัง 5 ประเภท ได้แก่ กระเบืองยางปูพืน กระเบืองแผ่นเรียบ
ท่อนาซีเมนต์ใยหิน ผ้าเบรกและคลัทซ์ กระเบืองมุงหลังคา ที่ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน หรือการวิจัยและ
พัฒนาใยสังเคราะห์ให้มีคุณสมบัติแทนแร่ใยหิน เป็นต้น
2.3 การวิจัยวัสดุเพื่อทดแทนการใช้แร่ใยหินในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
๓. การวิจัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อมาทดแทนผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหิน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ น าข้ อ มู ล /องค์ ค วามรู้ ม าตรฐาน และกลยุ ท ธ์ ก ารลดความเสี่ ย งผลกระทบต่ อ สุ ขภาพ
ในช่วงเปลี่ยนผ่านในด้านการป้องกันระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิผู้ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้ได้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตด้วยวัตถุดิบอื่น เพื่อใช้ทดแทนแร่ใยหิน
๓. เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ เพื่อมาทดแทนผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหิน
เป้าหมาย
๑. ได้ข้อมูล และองค์ความรู้ ทั งด้ านการแพทย์ และสาธารณสุ ข ที่ส ามารถนามาประกอบการ
ตัดสินใจและวางแผนในการป้องกันสุขภาพของผู้ใช้แรงงานและผู้บริโภค
๒. เพื่อให้ได้เทคโนโลยีใหม่ทดแทนการใช้แร่ใยหิน
๓. ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ทดแทนผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหิน
ผลผลิต
๑. องค์ความรู้ทางวิชาการที่สามารถนามากาหนดมาตรการหรือจัดทามาตรฐานในการป้องกัน
ผู้ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ได้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตที่มีศักยภาพ ลดต้นทุน

