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ประจาปี 2562
1. การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร
1.1 ข้าว
1.2 ปาล์มน้ามัน
1.3 ยางพารา
1.4 อ้อยและน้าตาล
1.5 มันสาปะหลัง
1.6 พืชสวน (ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ)
1.7 สัตว์เศรษฐกิจ
2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้า และสิ่งแวดล้อม
2.1 การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
2.2 สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
2.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.4 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
3. การศึกษา มนุษยศาสตร์ และประชาคมอาเซียน
3.1 การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
3.2 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
3.3 ประชาคมอาเซียน
4. การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์
4.1 การคมนาคมขนส่งระบบราง
4.2 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
5. การแพทย์และสาธารณสุข
5.1 การแพทย์และสาธารณสุข
5.2 วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
6. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
7. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค และการค้า
8. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
9. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
10. พลาสติกชีวภาพ
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1. การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร
1. ข้าว
วัตถุประสงค์
1. การพัฒนาเกษตรกร
1.1 เพื่ อ รวบรวมองค์ ค วามรู้ที่ ช่ ว ยส่ งเสริ ม ชาวนาในการผลิ ต ข้ า วได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ได้ผลผลิตสูง คุณภาพดี และต้นทุนต่้า
1.2 พัฒ นารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒ นาศักยภาพของตัวเกษตรกร
ทังในด้านการผลิตและการตลาด
1.3 พัฒนารูปแบบการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการผลิตข้าวแบบครบวงจร ที่ ลดการพึ่งพาจาก
ภาครัฐ ตามลักษณะนิเวศน์การปลูกข้าวต่างๆ
1.4 เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ที่มีศักยภาพในการท้านา เพื่อผลิตข้าวเปลือก
และ/หรือ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ สามารถลดการพึ่งพาจากภาครัฐได้
1.5 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรโดยการการรวมกลุ่มกันผลิตข้าวเปลือก และ/หรือ
การผลิตเมล็ดพัน ธุ์ข้าวแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มอ้านาจการต่อรองกับผู้ จ้าหน่ายปัจจัยการผลิ ตและผู้รับซือ
ผลผลิต
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลผลิต
2.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวของไทยให้มีความสามารถในการให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อ
โรคและแมลง ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม มีคุณภาพดีทังทางกายภาพและทางเคมี และมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง
2.2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการในการเพาะปลูกข้าวตังแต่การเตรียมดินจนถึงการเก็บเกี่ยว
ให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพในการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวในแต่ละท้องถิ่นและฤดูกาล
2.3 เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือและเครื่องจักรกลที่เหมาะสมกับสภาพพืนที่และการ
จัดการของเกษตรกรในการท้านา ท้าให้สามารถลดการพึ่งพาแรงงานได้
2.4 เพิ่มศักยภาพและลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าของข้าวไทย ๓ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มข้าว
หอมมะลิ กลุ่มข้าวขาว และข้าวเหนียว
2.5 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดความสูญเสียและความเสียหาย
ของเมล็ดข้าว รวมทังยังรักษาคุณภาพของข้าวไว้ได้เป็นอย่างดี
2.6 กระบวนการผลิตข้าวไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของตลาดโลก
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม
3.1 เพื่อพัฒนานวัตกรรมข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษจากจุดเด่นของข้าวไทยที่มีความหลากหลาย
กว่าประเทศคู่แข่ง เพื่อขยายตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
3.2 หาเทคโนโลยีขันสูงและนวัตกรรมการแปรรูปเพื่อดึงผลผลิตออกจากตลาดข้าวสารและสร้าง
มูลค่าเพิ่มในรูปของอาหารเพื่อสุขภาพ เวชภัณฑ์ และเวชส้าอาง
3.3 สร้างมาตรฐานและตราสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภาพของข้าวไทย
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4. นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวและการส่งเสริมด้านการตลาด
4.1 การพัฒ นางานวิจัยเพื่อใช้เป็ นแนวทางส้าหรับภาครัฐเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
ออกนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมข้าวทังระบบ
4.2 การสร้างอัตลักษณ์ของข้าวไทยที่เป็นจุดเด่นและแตกต่างจากข้าวของประเทศอื่นเพื่อน้ามา
สร้างมูลค่าให้กับข้าวไทย เพื่อส่งเสริมในด้านการตลาด
กรอบการวิจัย
1. การพัฒนาเกษตรกร
1.1 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ลดต้นทุนการผลิตลง จากเทคโนโลยีเดิมของเกษตรกร
ตามนิเวศเกษตรต่างๆ
1.2 การหาแนวทางในการพัฒนาการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการผลิตข้าวแบบครบวงจร การ
ท้านาแปลงใหญ่ และการท้าเกษตรอินทรีย์ ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพิงตนเองได้
1.3 การบริห ารจั ดการการผลิ ตเมล็ ดพัน ธุ์ให้ ได้ คุณ ภาพตามมาตรฐาน ที่ เพี ยงพอต่อการใช้
ภายในกลุ่มของเกษตรกร ทังการท้าเกษตรแปลงใหญ่และการท้าเกษตรอินทรีย์
1.4 การส่งเสริมการบริหารจัดการพืนที่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการปลูกพืชร่วมตามคันนา
การจัดระบบนิเวศวิศวกรรมในแปลงนาของตนเอง และรูปแบบในการปลูกพืชหลังนาที่เหมาะสมในแต่ละพืนที่
1.5 การพัฒนาชาวนาต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการปลูกข้าวอย่างมี
ประสิทธิภาพให้กับชาวนาตามความเหมาะสมในแต่ละพืนที่
1.6 แนวทางในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ที่มีศักยภาพในการท้านา เพื่อผลิต
ข้าวเปลือก และ/หรือ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพของ
ตลาด
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลผลิต
2.1 การปรับปรุงพันธุ์
2.1.1 พัฒนาพันธุ์ข้าวคุณลักษณะเฉพาะและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ส้าหรับบริโภคและ
เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ
2.1.2 พัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูง เพื่อการน้าไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม
2.1.3 พัฒนาพันธุ์ข้าวเฉพาะตามความต้องการของผู้บริโภคทังในประเทศและต่างประเทศ
2.1.4 พัฒนาพันธุ์ข้าวเจ้าและข้าวเหนียวที่ไวและไม่ไวต่อช่วงแสง ให้มีความสามารถใน
การให้ผลผลิตสูงขึน มีความต้านทานต่อโรคและแมลงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมดีขึน ทังใน
รูปแบบของพันธุ์แท้ และพันธุ์ลูกผสม
2.1.5 พัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มคุณลักษณะ/คุณภาพพิเศษ ส้าหรับการบริโภค และใช้เป็น
วัตถุดิบในการแปรรูปของอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ และตลาดพิเศษ (Nitch Market)
2.1.6 พัฒนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพให้สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีการ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวแบบมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรั บปรุงพันธุ์ข้าวให้มีความแม่นย้าและรวดเร็ว
ยิ่งขึน
2.1.7 พัฒ นาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีทางชีวภาพให้ สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในการ
ตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของต้นข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบความตรงตามพันธุ์ของสายพันธุ์/
พันธุ์ข้าว ความบริสุทธ์ของเมล็ดพันธุ์ข้าว และการปลอมปนในข้าวเปลือก
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2.1.8 พัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส้าหรับการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์
2.2 อุปกรณ์และเครื่องจักรกลทางการเกษตร
2.2.1 วิจั ย หาเครื่ อ งจั ก รกลทดแทนแรงงานคน ที่ เหมาะสมกับ บริบ ทพื นที่ ท้ านาของ
เกษตรกรในสภาพนิเวศต่างๆ
2.2.2 พัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์ ปัจจัยต่างๆที่เหมาะสมในการปลูก
ข้าว ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
2.2.3 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการในช่วงเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดความ
สูญเสียของผลผลิตและลดความเสียหายของคุณภาพเมล็ดเนื่องจากการลดความชืนล่าช้า ตังแต่การเก็บเกี่ยว
จนถึงผู้บริโภค
2.3 การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพข้าว
2.3.1 ข้าวขาวดอกมะลิ 105
2.3.1.1 วิธีการเพิ่มความหอมให้แก่ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ตลอด ห่วงโซ่ การผลิต
ตังแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว
2.3.1.2 ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมส้าหรับพืนที่ในแต่ละนิเวศ
2.3.1.3 ทดสอบเทคโนโลยี ที่ มี อ ยู่ เพื่ อ ยื น ยั น ประสิ ท ธิ ภ าพในการเพิ่ ม ความหอม
ของข้าวขาวดอกมะลิ 105
2.3.2 ข้าวขาว
2.3.2.1 ก้าหนดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาดทัง ในประเทศ
และเหมาะสม กับสภาพพืนที่
2.3.3 ข้าวเหนียว
2.3.3.1 กลไกการแข่งขันของตลาดข้ าวเหนียวระดับท้องถิ่นและการพัฒ นาคุณภาพ
ข้าวเหนียว แยกประเภทข้าวเหนียวคุณภาพดีออกจากข้าวเหนียวคุณภาพต่้าโดยเฉพาะพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง
เพื่อรักษาระดับราคาข้าวเหนียวในตลาดส่งออก
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม
3.1 การพัฒนาแป้งข้าว เพื่อใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม
3.2 พัฒนานวัตกรรมสู่การวิจัยการแปรรูปข้าวตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ทังด้าน
อาหาร โภชนาการ เภสัช เวชส้าอางค์และเวชภัณฑ์
3.3 การพัฒนาคุณภาพข้าวนึ่งที่มีคุณภาพมีมาตรฐานหรือมีโภชนาการสูง
3.4 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากร้าข้าวและวัสดุเหลือจากขบวนการผลิตข้าวในเชิงอุตสาหกรรม
3.5 วิเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติและโครงสร้างทางเคมีของข้าวไทยแต่ละสายพันธุ์
3.6 พัฒ นาผลิตภัณฑ์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพและมีการรับรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่ผ่านมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์
4. นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวและการส่งเสริมด้านการตลาด
4.1 จัดท้าข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อน้าเสนอประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลในการก้าหนดนโยบาย
ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ตรงตามความต้องการ ทังในด้านปัจจัยการผลิต การปรับเปลี่ยนพืนที่เพาะปลูก
ข้าวที่ไม่เหมาะสม เพื่อลดการพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐ และมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
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4.2 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการผลิตภายในประเทศ และมาตรการที่จะต้องด้าเนินการเพื่อ
ช่ว ยให้ การส่ งออกข้าวแต่ ล ะชนิ ด ของไทยเกิด ประโยชน์ สู งสุ ดต่ อเศรษฐกิ จของชาวนาและเศรษฐกิ จของ
ประเทศ
4.3 เสนอแนะแนวในการส่งเสริมการบริโภคข้าวภายในประเทศ ทังในการท้าตลาด การสื่อสาร
กับผู้บริโภค เพื่อสร้างความต้องการในการบริโภคข้าวภายในปะรเทศให้เพิ่มขึ้น
ผลผลิต
1. ได้ต้นแบบของการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ท้านาโดยภาครัฐไม่ต้องให้การอุดหนุนเป็นรูปของเงินหรือ
ปัจจัยการผลิต
2. ได้ต้นแบบของกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดระบบนิเวศในแปลงนา
ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึน
3. ได้ต้นแบบการจัดการพืนที่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุดทังในช่วงการท้านาและการปลูกพืชชนิดอื่นที่
เหมาะสมหลังการปลูกข้าว
4. ได้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ค วามสามารถในการท้านา โดยการน้าข้อมูลความต้องการของ
ตลาดมาประกอบการตั ด สิ น ใจเลื อ กพั น ธุ์ข้ าวไปปลู ก ร่ว มกั บ การน้ าเอาเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม าปรั บ ใช้ ให้
เหมาะสมกับสภาพพืนที่และการจัดการในนาของตน ท้าให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพของผลผลิต
และรายได้จากการท้านาอย่างยั่งยืน
5. ได้ พั น ธุ์ ข้ า วที่ ให้ ผ ลผลิ ต สู ง ต้ า นทานต่ อ โรคและแมลงส้ า คั ญ ในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ทนต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเหมาะสมกับการจัดการของเกษตรกร
6. ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และอุตสาหกรรมการแปรรูป
ที่เป็นจุดเด่นและแตกต่างจากข้าวของประเทศอื่นเพื่อน้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทย
7. ได้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถจะน้ามาประยุกต์ใช้กับวิธีการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
แบบมาตรฐานได้
8. ได้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถจะน้าไปใช้ตรวจสอบความตรงตามพันธุ์ของพันธุ์/
สายพันธุ์ขา้ ว ความบริสุทธ์ทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ข้าว และตรวจสอบการปลอมปนข้าวได้
9. ได้ต้นแบบเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามบริบทการใช้งานในแต่ละพืนที่ มีอุปกรณ์
ตรวจวัดปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการผลิตข้าว รวมทังวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่สามารถลดความเสียหาย
ของผลผลิตข้าวได้ทังในเชิงปริมาณและคุณภาพและคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ
10. ได้แนวทางและเทคโนโลยีต้นแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพข้าวของไทยตังแต่การผลิตจนถึงมือ
ผู้บริโภค ที่ยังคงรักษาคุณค่า คุณภาพไว้ได้เป็นอย่างดีและมีปริมาณตามความต้องการของตลาด
11. ได้ฐานข้อมูลการผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้าว ตลอดห่วงโซ่การผลิตตังแต่ต้นน้าถึงปลายน้า
12. ได้กระบวนการผลิตสาระส้าคัญจากข้าวในระดับอุตสาหกรรม
13. ได้เทคโนโลยีและ/หรือนวัตกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวตลอดห่วงโซ่การผลิตตังแต่
ขันต้นน้าจนปลายน้า ที่มีความหลากหลายและเกิดการน้าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์
14. ได้รูปแบบการขยายผลการผลิตในระดับอุตสาหกรรมหรือโรงงานต้นแบบ
15. ภาครัฐมีข้อมูลเชิงวิชาการส้าหรับประกอบการตัดสินในการก้าหนดนโยบายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนเกษตรกร ให้สามารถทานาได้อย่างมีประสิทธิภ าพ (กินดีอยู่ดี) มีรายได้พอเพียงในการดารงชีพ ลด
การพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐ และมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
กรอบการวิจัย ประเภทนักวจั ย รุ่นใหม่ (แม่ไก่ -ลูกไก่ ) ประจ้าปี 2562
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1.2 ปาล์มน้ามัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านการตลาดของอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและ
น้ามันปาล์มทังระบบ อุปสงค์-อุปทาน การจัดการสต๊อกน้ามันปาล์ม การขยายผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มเชื่อมโยง
SME กับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์ม ตลอดจนกลไกลด้านราคา เพื่อความเหมาะสม ที่ยั่งยืน และเป็น
ธรรม
2. เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิต อาทิ การปรับปรุงพันธุ์ การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว
เพื่ อเพิ่มผลผลิตปาล์ มน้ ามัน ต่อไร่ ลดต้น ทุ นการผลิ ต เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ ามันปาล์ ม และเพิ่ มรายได้เสริมให้
เกษตรกร
3. เพื่อศึกษา ทบทวน มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มตลอดห่วงโซ่อุปทาน
อาทิด้านการเพาะปลูก การก็บเกี่ยว การซือขายผลปาล์มน้ามัน มาตรฐานของโรงงานสกัด เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติได้จริง และเป็นที่ยอมรับของสากล
4. เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม อาทิ การปรับปรุงคุณภาพน้ามันไบ
โอดีเซลให้มีคุณภาพดีขึน เพิ่มสัดส่วนในการใช้น้ามันปาล์ม เป็นต้น
5. เพื่อศึกษาและพัฒ นาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การแปรรูป
ของอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลขันต้นน้า ตลอดถึงขันปลายน้า
กรอบการวิจัย
1. กรอบการวิจัยด้านการศึกษานโยบายอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มที่เป็นระบบ
1.1 การบริหารจัดการ Demand & Supply น้ามันปาล์มดิบให้เกิดความสมดุล โดยเฉพาะเรื่อง
ของการเพิ่มช่องทางการใช้ทังการบริโภค และพลังงาน โครงสร้างราคาปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มที่เป็นธรรม
1.2 การศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและผลิตภัณฑ์ เพื่อ
เพิ่ม ประสิทธิภาพทังด้านการผลิตและการตลาดให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้ระบบการค้าเสรี
1.3 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งที่มีคุณค่าสูงต่อ
การอนุรักษ์ รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพืนที่ปลูกปาล์มของประเทศ
1.4 การศึกษาความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
1.5 การผลิตโอลีโอเคมีในมุมมองด้านการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (LCA)
2. กรอบการวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ามัน
2.1 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒ นารูปแบบการจัดการการผลิตปาล์มน้ามันโดยรูปแบบผสมผสาฯ
เทคโนโลยีการผลิตที่จะน้าไปสู่นวัตกรรมการลดการใช้สารเคมี
2.2 การศึก ษาวิจั ย เทคโนโลยีก ารปลู ก ปาล์ ม น้ ามั น ตามลั กษณะพื นที่ เฉพาะ (Site specific
technology) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.3 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒ นารูปแบบการปลูกทดแทนปาล์มน้ามันด้วยปาล์มพันธุ์ดี ในพืนที่
เหมาะสม ตลอดจนรูปแบบการปลูกพืชชนิดอื่น การเลียงสัตว์เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
2.4 การวิจั ย พัฒ นา นวัตกรรมเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลทางการเกษตรรวมถึง
อากาศยานไร้คนขับ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันตลอดกระบวนการการผลิตปาล์มน้ามัน
2.5 ศึกษาการใช้เครื่องจักรทุ่นแรง Farm Mechanism และ Consolidated Farming
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3. กรอบการวิจัยการก้าหนดมาตรฐาน คุณภาพและการจัดการแตละขันตอน
3.1 การศึกษาการก้าหนดมาตรฐานทะลายปาล์มทางกายภาพ (Grading manual) เพื่อใช้ใน
การรับซือผลปาล์มที่เป็นที่ยอมรับ
3.2 การวิจั ย เพื่ อ น้ าไปสู ก ารซื อขายปาลมน้ ามั น ตามระบบคุ ณ ภาพ เชน การศึ กษาวิธี การ
ตรวจวัดคุณภาพและปริมาณน้ามันอยางรวดเร็ว
3.3 การศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและลดการสูญเสียของโรงงานสกัดน้ามันปาลมแบบหีบรวม
3.4 การศึ ก ษากระบวนการผลิ ต เพื่ อควบคุม ปริมาณสารกลุ่ ม Glycidyl fatty acid esters
(GE), 3-monochloropropanediol (3-MCPD), และ 2-monochloropropanediol (2-MCPD) และเอ
สเตอร์กรดไขมันของ 3-MCPDและ 2-MCPD ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงกระบวนการวิเคราะห์หา
ปริมาณสารตกค้างของกลุ่มสารข้างต้น
4. กรอบการวิจั ย ด้ านการพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารแปรรูป ขั นสู งด้ ว ยกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี
(Biorefinery) และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มขันปลายน้า
4.1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้แก่อุตสาหกรรมปาล์ม
น้ามัน และน้ามันปาล์ม โดยการสกัดสารส้าคัญจากน้ามันปาล์มดิบและกรดไขมันปาล์ม การผลิตเคมีภัณ ฑ์
พืนฐานจากน้ามันปาล์มที่เป็นสารตังต้นของผลิตภัณฑ์อื่น ๆ การแปรรูปขันสูงด้วยกระบวนการไบโอรีไฟนารี
เพื่อแยกองค์ประกอบเคมีทุกชนิดออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วน เป็นต้น
4.๒ การวิจัยและพัฒนาส้าหรับกระบวนการผลิต หรือเทคโนโลยีที่มีศักยภาพต่อการผลิต และ
การตลาดผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมี ส้าหรับผู้ประกอบการขนาดย่อมตาม economy of scale ซึ่งเป็นไปได้ในเชิง
เศรษฐศาสตร์
ผลผลิต
1. แนวทางและวิธีการขยายพืนที่ปลูก และแหล่งที่ตังโรงงานสกัดปาล์มน้ามันที่เหมาะสม เพื่อสร้าง
ความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตปาล์มน้ามันกับก้าลังการผลิตของโรงงานสกัดในแต่ละพืนที่ และมีต้นทุ นใน
การด้าเนินการที่แข่งขันกับประเทศผู้ผลิตอื่นได้ (กรอบวิจัยที่ ๑)
2. แนวทางการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการปลูกปาล์มน้ามันและการอนุรักษ์พืชหรือสัตว์ที่ถูก
3. เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เครื่องทุนแรงหรือทดแทนแรงงานในกระบวนการผลิตปาล์มน้ามันแบบ
อเนกประสงค์ เช่น รถเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ามัน เครื่องย่อยชีวมวลในสวน เครื่องและอุปกรณ์เก็บลูกร่วง
ปาล์มน้ามัน เครื่องพ่นสารก้าจัดวัชพืชรอบต้นปาล์มน้ามัน เป็นต้น (กรอบวิจัยที่ 2)
4. กระบวนการผลิตและวิธีวิเคราะห์สารตกค้างของกลุ่มสาร Glycidyl fatty acid esters (GE),
3-monochloropropanediol (3-MCPD), และ 2-monochloropropanediol (2-MCPD) และ
เอสเตอร์กรดไขมันของ 3-MCPDและ 2-MCPD (กรอบวิจัยที่ 3)
5. ข้อมูล carbon footprint และ water footprint ของผลผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมีที่ผลิตได้จริง และ
ค่าประเมิน carbon footprint ที่มีผลต่อการลด Greenhouse Gas Emission (กรอบวิจัยที่ 3)
6. ข้อเสนอแนะการพั ฒ นาอุตสาหกรรมโอลี โอเคมี เทคโนโลยีการผลิ ต หรือกระบวนการผลิ ต
ผลิ ตภัณ ฑ์ โอลี โอเคมีที่ ให้ มี ความหลากหลายของผลิ ตภั ณ ฑ์ โอลี โอเคมีจากกลี เซอรีน ที่เหมาะสมส้ าหรับ
ผู้ประกอบการขนาดย่อมในประเทศ (กรอบวิจัยที่ 4)
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7. เทคโนโลยีต้นแบบและหรือระบบการแปรรูปชีวมวลจากวัสดุเหลือทิงของอุตสาหกรรมปาล์ม
น้ามันและน้ามันปาล์มโดยจะต้องสกัดกลั่นองค์ประกอบทางเคมีทุกชนิดของชีวมวลมาใช้ประโยชน์ให้ได้มาก
ที่สุด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า (กรอบวิจัยที่ 4)
8. เทคโนโลยีต้นแบบและหรือระบบการแปรรูปน้ามันปาล์มขันปลายน้า ส้าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าเพิ่มทังในเชิงราคาหรือเชิงปริมาณ (กรอบวิจัยที่ 4)
1.3 ยางพารา
กรอบการวิจัย
1. การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบยางพารา (ผลผลิตกลางน้า)
1.1 พัฒ นาเทคโนโลยีการผลิตน้ายางสด ยางก้อนถ้วย ยางแผ่นดิบ ไม้ยางพารา ที่เหมาะสม
ส้าหรับเกษตรกรเพื่อให้มีคุณภาพดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.2 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และเครื่องจักรอัตโนมัติส้าหรับอุตสาหกรรมกลางน้า ได้แก่ น้า
ยางข้น ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และไม้ยางพารา เป็นต้น
1.3 พัฒนาวัตถุดิบยางชนิดใหม่ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เช่น ยางคอมปาวด์ และยางผสม
คาร์บอนแบล็ค เป็นต้น
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา (ผลผลิตปลายน้า)
2.1 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์เดิม เช่น ยางล้อ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย
สายยางยืด หมอนและที่นอน เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพ
2.2 การพัฒ นาผลิตภัณฑ์ย างชนิดใหม่ เช่น ยางล้ อชนิดใหม่ตามมาตรฐานสากล ผลิตภัณ ฑ์
ส้าหรับการใช้ในชีวิตประจ้าวัน วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยางส้าหรับ EV และยางส้าหรับการคมนาคมระบบ
ราง/ระบบถนน เป็นต้น
3. การพัฒนาเชิงนโยบายและรายกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
การพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ต ามกลุ่ มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น กลุ่ ม มาตรฐานยางพารา กลุ่ มไม้
ยางพารา กลุ่มยางล้อ และกลุ่มสถาบันเกษตรกร เป็นต้น
4. การพัฒนานักวิจัยและปัจจัยสนับสนุนการน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
4.1 สร้างและพัฒ นาแนวทางการน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ที่ง่ายและรวดเร็วแบบ one
stop service และเป็น package พร้อมใช้
4.2 สร้างและพัฒนานักวิจัยด้านยางพารา ทังสายตรงและสายวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทังนักวิจัย
เดิมและนักวิจัยใหม่ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
5. ประเด็นท้าทาย (เร่งด่วน)
ผลผลิต
1. ได้เทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบยางพาราชนิดใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และตรงกับความต้องการของ
ตลาด
2. ได้เทคโนโลยีการท้าผลิตภัณฑ์ยางชนิดใหม่ๆ รวมทังเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยางเดิม และมาตรฐานการจัดการสวนยางพารา
3. ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางในระดับประเทศ และมาตรฐานระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศไทย
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ส้า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ งชาติ (วช.)

1.4 อ้อยและน้าตาล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเก็บเกี่ยวอ้อยโดยใช้เทคโนโลยี ให้เป็นไปตามการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมในปัจจุบันและสถานการณ์ของโลก
2. เพื่อศึกษาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ของอุต สาหกรรมของอ้อยและ
น้าตาล
กรอบการวิจัย
1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอ้อยโดยใช้เทคโนโลยี
2. การพัฒนาระบบจัดการอ้อยอย่างแม่นย้า (Precision agriculture)
3. การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพืนที่ปลูก
อ้อยในประเทศไทย (Agricultural machinery)
4. กระบวนการผลิ ต น้ าตาลและการสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ มู ล ค่ าเพิ่ ม จากอุ ต สาหกรรมน้ า ตาลและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Sugar process and co-products)
ผลผลิต
1. ได้พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับพืนที่ปลูก
2. เพิ่มผลผลิตอ้อยต่อไร่ในพืนที่แล้ง พืนที่ดินเค็ม
3. ลดการสูญเสียที่เกิดจากโรคใบขาว แมลงพาหะ และวัชพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึน
4. ผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึนและอ้อยคุณภาพดีส่งเข้าโรงงาน
5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยว การบริหารจัดการแปลงปลูกอ้อยที่มีความเหมาะสมต่อ
การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้าตาลในโรงงานและในกระบวนการผลิต และสร้างผลิตภัณฑ์
มูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมน้าตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
1.5 มันสาปะหลัง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส้าปะหลัง ส่งผลให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมมันส้าปะหลังโดยการน้ามันส้าปะหลังไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มีมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลังของประเทศ
อย่างยั่งยืน
กรอบวิจัย
1. การพัฒนาพันธุ์มันส้าปะหลังให้มีการสะสมแป้งเร็ วและผลผลิตสูง ปรับตัวได้กับสภาพภูมิอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลง
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส้าปะหลังด้วยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ใช้ทรัพยากรน้าและ
ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อพืนที่ (ผลผลิตมากกว่า 4 ตัน/ไร่)
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3. การเตรียมความพร้อมและศึกษาเพื่อป้องกัน การก้าจัด และการตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสใบด่างมัน
ส้าปะหลัง (Cassava Mosaic Virus (CMV)) รวมถึงการศึกษาโรคและแมลงศัตรูมันส้าปะหลังที่พบการระบาด
ในประเทศไทยปัจจุบัน (โรคพุ่มแจ้ โรคโคนเน่าหัวเน่า ไรแดง เป็นต้น)
1.6 พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ได้ข้ อมู ล หรื อ แนวทางการปฏิ บั ติ ประกอบการจัด ท้ านโยบาย หรือ การตั ดสิ น ใจของ
หน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาการส่งออก หรือปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
2. เพื่อให้ได้พันธุ์พืชใหม่ ที่มีศักยภาพทางการตลาด เหมาะส้าหรับภูมิประเทศและภูมิอากาศของ
ประเทศไทย
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับเกษตรกร และลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อภาค
การเกษตร เช่น สภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนแรงงาน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นต้น
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และหรือโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร
5. เพื่อน้าเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาแล้วไปถ่ายทอดให้เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
กรอบการวิจัย
1 การวิจัยเชิงนโยบาย
การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก เช่น มาตรฐานและความปลอดภัยของ
สินค้าเกษตร ระบบโลจิสติกส์ รูปแบบการตลาด มาตรการการกีดกันทางการค้าทังภาษี และมิใช่ภาษี เป็นต้น
2 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ที่มีศักยภาพ
2.1 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ และการขอคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่มีศักยภาพทางการตลาด
เช่น พันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูง มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด เป็นต้น
2.2 การประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ชี ว ภาพร่ ว มกั บ การปรั บ ปรุ งพั น ธุ์ แ บบมาตรฐาน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืช
2.3 การปรับ ปรุงพัน ธุ์เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (Special purpose) และตลาดเฉพาะ (Niche
market) เช่น มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นต้น
3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตพืช
3.1 การวิ จั ย และพั ฒ นารู ป แบบการท้ า เกษตรที่ เหมาะสมกั บ สภาพพื นที่ สามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต และหรือลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร
3.2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และระบบการผลิตพืชในโรงเรือน
3.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อลดผลกระทบของการผลิตพืชจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.4 การวิจั ย และพั ฒ นาโดยใช้ เทคโนโลยีส มั ย ใหม่ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต พื ช และ
คุณภาพของผลผลิต ที่เกษตรกรสามารถน้าไปปฏิบัติได้ เช่น เทคโนโลยีเกษตรแม่นย้า ระบบการผลิตพืชใน
เมือง เป็นต้น
3.5 การวิจัยและพัฒ นาเครื่องจักรกลการเกษตร หรืออุปกรณ์ ทางการเกษตรที่เหมาะสมกับ
สภาพพืนที่ และหรือบริบทของเกษตรกร สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือลดการใช้แรงงาน
เช่น เครื่องหยอดเมล็ด เครื่องใส่ปุ๋ย/น้า เครื่องมือตัดแต่งกิ่ง เป็นต้น
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3.6 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการอารักขาพืชที่ปลอดภัย
4 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และโลจิสติกส์
4.1 การวิจัยและพัฒ นาเครื่องจักรกล หรืออุปกรณ์เก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิต เช่น เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องคัดเกรด เครื่องแยกเปลือกและเมล็ ด เครื่องวัดคุณภาพผลผลิต
เป็นต้น
4.2 การวิจัยและพัฒนาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตที่มีปัญหาการเก็บรักษา และหรือ
การส่งออก ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในเชิงการค้า
4.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า และหรือแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด
4.4 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรปลอดวัสดุเหลือใช้ (Zero waste)
4.5 การวิจัยและพัฒนาระบบขนส่ง และโลจิสติกส์
5 การส่งเสริม และขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
5.1 การวิจัย และส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการใช้การตลาดน้าการผลิต และ
เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพของผลผลิต ยกระดับรายได้
อย่างยั่งยืน
5.2 การพั ฒ นาเกษตรกรให้ เป็ น เกษตรปราดเปรื่ อ ง (Smart Famer) และหรือ การพั ฒ นา
เกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการสินค้าเกษตร
ผลผลิต
1. ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ อย่าง
2. ได้แนวทางเพื่อรองรับนโยบายเร่งด่วนของประเทศ
3. ได้พันธุ์พืชใหม่ที่มีศักยภาพทางการตลาด เหมาะสมกับประเทศไทย อย่างน้อย 4 พันธุ์ (พืชสวน
อย่างน้อย 2พันธุ์ และพืชไร่ อย่างน้อย 2 พันธุ์)
4. ได้นวัตกรรม หรือรูปแบบการผลิตพืชที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับเกษตรกร และสภาพพืนที่
5. ได้นวัตกรรมการผลิตพืชเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างน้อย 3 รูปแบบ
6. ได้ต้นแบบเครื่องจักรกล หรืออุปกรณ์เก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
7. ได้ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึน เป็นที่ยอมรับของ
ตลาด
8. ได้เทคโนโลยีในการเก็บรักษาและยืดอายุผลิตผลทางการเกษตรเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า
9. ได้เทคโนโลยี หรือแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
10. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมส้าหรับเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเอง ยกระดับ
รายได้
1.7 สัตว์เศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้กระบวนการหรือนวัตกรรมการผลิต/บริหารจัดการสัตว์เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ (เพิ่ม
มูลค่า ลดต้นทุน ทดแทนแรงงาน) รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคม เศรษฐกิจ และผู้บริโภค
และใช้พลังงานสะอาดประหยัดในกระบวนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ

กรอบการวิจัย ประเภทนักวจั ย รุ่นใหม่ (แม่ไก่ -ลูกไก่ ) ประจ้าปี 2562
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2. เพื่อให้ได้แนวทางการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนจากโครงสร้างการผลิตแบบฟาร์มอิสระ มา
เป็นฟาร์มในระบบพันธสัญญา และฟาร์มที่มีการผลิตแบบครบวงจร
3. เพื่อให้ได้ทิศทางงานวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ
4. เพื่อให้ได้วัตถุดิบและนวัตกรรมในการผลิตอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพสูง
5. เพื่อให้ได้ข้อมูลโปรตีน กรดอะมิโน ฟอสฟอรัสที่ย่อยได้และอื่นๆ ในวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อใช้ใน
การท้าโภชนาการสัตว์แบบแม่นย้า (precision animal nutrition)
6. เพื่อให้ได้ทิศทางงานวิจัยด้านโภชนาการในสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ
7. เพื่อให้ได้กระบวนการ ควบคุม ป้องกัน วินิจฉัย และชันสูตร โรคระบาดในสัตว์เศรษฐกิจ
8. เพื่อให้ได้ ยา ชีวภัณฑ์ และชุดทดสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจสอบสารตกค้างการปนเปื้อนของ
เชือจุลินทรีย์และโรค
9. เพื่ อให้ ได้ ข้ อมู ล การใช้ย า ชี ว ภั ณ ฑ์ และเคมี ภั ณ ฑ์ โลจิ ส ติ ก ส์ ข องยา ชีว ภั ณ ฑ์ และเคมี ภั ณ ฑ์
ตลอดจนข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากการดือยาต่อ มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
10. เพื่อให้ได้ทิศทางงานวิจัยด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ
11. เพื่อให้ได้นวัตกรรมเพื่อ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์เศรษฐกิจ กรรมวิธีการผลิต การฆ่าสัตว์
การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา การจัดการหลังเก็บเกี่ยว (post harvest) และการขนส่ง ตลอดจน
การตรวจสอบย้อนกลับ และมาตรฐานสินค้าของผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เศรษฐกิจ
12. เพื่อได้ทิศทางงานวิจัยการจัดการผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์เศรษฐกิจของประเทศ
13. เพื่อให้ได้กลยุทธ์และนโยบาย เพื่อน้าไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงกฎระเบียบและเงื่อนไขการค้า
ระหว่างประเทศของสัตว์เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์
14. เพื่อให้ได้แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทะเล
15. เพื่ อให้ ได้ ทิ ศ ทางงานวิจั ย ด้ านกลยุท ธ์แ ละเชิ งนโยบายด้ านกฎระเบี ย บและเงื่อ นไขการค้ า
ระหว่างประเทศ
กรอบการวิจัย
1. กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
1.1 การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต สั ต ว์ เศรษฐกิ จให้ มี จ้ านวนพอเพี ย ง
ปลอดภัยและยั่งยืน โดยค้านึงถึงต้นทุนการผลิตและสิ่งแวดล้อม
1.2 การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมทดแทนแรงงานมนุ ษ ย์ โดยใช้ หุ่ น ยนต์ (robot) และ
ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence)
1.3 การวิ จั ย และพั ฒ นากระบวนการผลิ ต สั ต ว์ เศรษฐกิ จ เพื่ อ รองรั บ และแก้ ปั ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1.4 การวิจัยและพัฒนาการจัดการของเสียในกระบวนการผลิต และพัฒนานวัตกรรมพลังงาน
สะอาดในการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
1.5 การศึกษาผลกระทบของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตสัตว์เศรษฐกิจจากฟาร์มอิสระ
(รายย่อย)
มาเป็นฟาร์มในระบบพันธสัญญา และฟาร์มที่มีการผลิตแบบครบวงจร
1.6 การศึกษาเพื่อทบทวนงานวิจัยกระบวนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจเพื่อก้าหนดทิศทางงานวิจัยใน
อนาคต
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2. กรอบการวิจัยด้านโภชนาการในสัตว์
2.1 การวิจั ย ปั จ จั ย การผลิ ต อาหารสั ต ว์ท ดแทนตามหลั ก การและแนวทางของความมั่ น คง
ปลอดภัย ยั่งยื น และเข้าถึงได้ (security, safety, sustainability, accessibility) เพื่อลดต้นทุน และสร้าง
นวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพสูง
2.2 การวิ จั ย สารเสริ ม /สมุ น ไพร ในอาหารสั ต ว์ เพื่ อ ทดแทนยาปฏิ ชี ว นะ และสารเร่ งการ
เจริญเติบโต
2.3 การศึกษาวิจั ย โปรตีน กรดอะมิโน ฟอสฟอรัส ที่ย่อยได้และอื่นๆ ในวัตถุดิบ อาหารสั ตว์
ส้าคัญๆ ที่ใช้ในประเทศ เพื่อน้าไปสู่โภชนาการสัตว์แบบแม่นย้า (precision animal nutrition) เพื่อการลด
ต้นทุนการผลิตและลดปัญหามลภาวะจากการสะสมสารไนเตรท ฟอสเฟตและอื่นๆ ในดินและน้า
2.4 การศึกษาวิจัยการค้าปัจจัยการผลิตและอาหารสัตว์
3. กรอบการวิจัยด้านสุขภาพและความปลอดภัย
3.1 การวิจัยและพัฒนาระบบการป้องกันและชันสูตรที่มีประสิทธิภาพในการค้นหา การเฝ้าระวัง
ควบคุมและป้องกันโรคระบาด
3.2 พัฒนาและผลิตวัคซีนหรือผลิตภัณฑ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อการป้องกันโรคในสัตว์เศรษฐกิจ
3.3 การพั ฒ นาชุ ด ทดสอบแบบรวดเร็ ว เพื่ อ ตรวจสอบสารตกค้ า ง และการปนเปื้ อ นของ
เชือจุลินทรีย์
3.4 การวิจัยและการจัดการข้อมูลด้านการใช้ยา และเคมีภัณฑ์ตามหลักการและแนวทางของ
ความมั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน (security, safety, sustainability) ตลอดจนโลจิสติกส์ของยา
3.3 การวิจัยผลกระทบที่เกิดจากการดือยาต่อ มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
3.4 การศึกษาเพื่อทบทวนงานวิจัยด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยในสัตว์เศรษฐกิจเพื่อก้าหนด
ทิศทางงานวิจัยในอนาคต
4. กรอบการวิจัยด้านการจัดการผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์เศรษฐกิจ
การศึกษาวิจัยการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ด้านการตลาด
กรรมวิธีการผลิ ต การฆ่าสั ตว์ การแปรรูป การบรรจุภัณ ฑ์ การเก็บรักษา การจัดการหลั งเก็บเกี่ยว (post
harvest) และการขนส่ง ตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลับ และมาตรฐานสินค้าของผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และนานาชาติ เช่น ความต้องการ
และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สินค้าจากสัตว์เศรษฐกิจ การผลิตอาหารฮาลาล เป็นต้น
5. กรอบการวิจัยเชิงกลยุทธ์และเชิงนโยบาย
5.1 การศึกษาวิจัยเชิงกลยุทธ์และเชิงนโยบาย กฎระเบียบและเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ
ของสัตว์เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์และที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าสัตว์เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์
5.2 การศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรทะเล
5.3 การศึกษาเพื่อทบทวนงานวิจัยด้านกลยุทธ์และนโยบายกฎระเบียบและเงื่อนไขการค้าสัตว์
เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ เพื่อก้าหนดทิศทางงานวิจัยในอนาคต
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ผลผลิต
1. ได้ ก ระบวนการหรื อ นวั ต กรรม/บริห ารจั ด การการผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สั ต ว์
เศรษฐกิจที่สามารถเพิ่มมูลค่า ลดต้นทุน ทดแทนแรงงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และใช้
พลังงานสะอาดในการผลิต
2. ได้ น วั ต กรรมการผลิ ต สั ต ว์ เศรษฐกิ จ ที่ ใช้ หุ่ น ยนต์ (robot) และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (artificial
intelligence) เพื่อทดแทนแรงงานมนุษย์
3. ได้แนวทางการผลิ ตสัตว์เศรษฐกิจที่เหมาะสมส้าหรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิ ตแบบ
ฟาร์มอิสระ (รายย่อย) มาเป็นฟาร์มในระบบพันธสัญญา และฟาร์มที่มีการผลิตแบบครบวงจร
4. ได้ทิศทางการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ
5. ได้ วั ต ถุดิ บ อาหารสั ต ว์แ ละนวั ต กรรมในการผลิ ตอาหารสั ต ว์ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สารเสริม /
สมุน ไพร ในอาหารสั ตว์เพื่อทดแทนยาปฏิชีว นะ และสารเร่งการเจริญ เติบโต มีข้อมูล โปรตีน กรดอะมิโน
ฟอสฟอรัสที่ย่อยได้และอื่นๆ ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ส้าคัญๆ ที่ใช้ในประเทศ เพื่อน้าไปสู่โภชนาการสัตว์แบบ
แม่นย้า (precision animal nutrition)
6. ได้ทิศทางงานวิจัยโภชนาการในสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ
7. ได้ ก ระบวนการ ควบคุ ม ป้ อ งกั น วินิ จ ฉั ย และชั น สู ต ร โรคระบาดในสั ต ว์เศรษฐกิ จ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
8. ได้ ยา ชี ว ภั ณ ฑ์ และชุ ด ทดสอบแบบรวดเร็ ว เพื่ อ ตรวจสอบสารตกค้ า งการปนเปื้ อ นของ
เชือจุลินทรีย์และโรค
9. ได้ข้อมูลการใช้ยา ชีวภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ โลจิสติกส์ของยา ชีวภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ ตลอดจน
ข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากการดือยาต่อ มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
10. ได้ทิศทางงานวิจัยด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ
11. ได้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ด้านการตลาด กรรมวิธีการผลิต
การฆ่าสัตว์ การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา การจัดการหลังเก็บเกี่ยว (post harvest) และการ
ขนส่ง ตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลับ และมาตรฐานสินค้าของผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เศรษฐกิจ
12. มีข้อมูลมหภาค (big data) และการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ (internet of things)
ในการผลิต การจัดการ การตลาด ของสัตว์เศรษฐกิจ
13. ได้ทิศทางงานวิจัยการจัดการผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์เศรษฐกิจของประเทศ
14. ได้กลยุทธ์และนโยบาย เพื่อน้าไปใช้ปรับปรุงกฎระเบียบและเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศของ
สัตว์เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์
15. ได้แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทะเล
16. ได้ทิ ศทางงานวิจัย ด้านกลยุท ธ์และเชิงนโยบายด้านกฎระเบียบและเงื่อนไขการค้าระหว่าง
ประเทศ
หมายเหตุ
การวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเร่งด่วน ได้แก่
1. โค (โคเนือ โคนม)
2. กระบือ
3. สุกร
4. แพะ
14

ส้า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ งชาติ (วช.)

5. สัตว์ปีก (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ นกกระทา)
6. สัตว์น้า; กุ้งขาว, กุ้งก้ามกราม หมึก ปลิงทะเล ปู หอย ปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า สัตว์น้าสวยงาม
7. สัตว์เศรษฐกิจทางเลือกอื่น ๆ (เช่น สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน แมลง ไส้เดือน จระเข้ กบ จิ้งหรีด)
2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้า และสิ่งแวดล้อม

2.1 การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อเสริ มสร้ างและสนั บสนุ นกลไกในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการบริ หารจั ดการ
ทรัพยากรน้า ทั้งระดับประเทศ ระดับลุ่มน้าและระดับพื้นที่ ให้เป็นเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพอย่างสมดุล
2. เพื่อกาหนดแนวทางในการรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้าและระบบนิเวศ ในพื้นที่ต้นน้า กลางน้า และ
ปลายน้าอย่างยั่งยืน
3. เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในด้านต่างๆ ด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อสนับสนุนวิธีการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภ าพและเกิด
ประสิทธิผล
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลที่มีอยู่แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ
ง่ายต่อความเข้าใจและการใช้งาน
5. เพื่อให้ผลงานวิจัยที่ได้ สามารถน้าไปใช้ประโยชน์และน้าไปปฏิบัติได้จริง
6. เพื่ อ ส่ งเสริ ม ศั ก ยภาพและประสานความร่ว มมื อ ระหว่างหน่ ว ยงานต่ างๆ กั บ เครือ ข่ ายภาค
ประชาชนในระดับต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กรอบวิจัย
1. การวิจัยพืนฐานและต้นน้า
1.1 มีผลลัพธ์ของการพยากรณ์น้าฝน ระยะปัจจุบัน ระยะสัน ระยะปานกลาง และรายฤดู
ในรูป แบบของการประมาณปริมาณน้าฝนและการคาดการณ์ ปริมาณน้าฝน ((Quantitative
Precipitation Estimation:QPE)/ (Quantitative Precipitation Forecast:QPF)) ในเชิงพื้ น ที่ รายละเอี ย ด
สูงโดยใช้เทคนิคใหม่ๆ เช่น ทางสถิติเชิงพื้นที่ เทคนิคทางพลวัต เทคนิคการบูรณาการข้อมูลด้วยระบบภูมิ
สารสนเทศ ฯลฯ ในรูปแบบที่ใช้งานง่าย
1.2 มีผลลัพธ์ของการพยากรณ์ น้าผิวดิน และ/หรือ น้าใต้ดิน ระยะรายสัปดาห์ รายเดือน ราย
ฤดู เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
1.3 การปรับแต่งผลลัพธ์จากแบบจ้าลองต่างๆ (Bias Corrections)
1.4 การวิจัยเรื่องวัฏจักรน้า บัญชีน้า สมดุลน้า การจัดสรรน้า การรักษาฟื้นฟูแหล่งน้าและระบบ
นิเวศ ฯลฯ
2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
2.1 การบริห ารและจั ดการทรัพ ยากรน้า (น้าฝน น้าผิวดิน น้าใต้ดิน) อย่างบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ
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2.2 การประเมิ น ความเสี่ ย งและความเสี ยหายอันเนื่อ งมาจากการเปลี่ ยนแปลงการใช้ที่ ดิ น
สิ่งก่อสร้าง สภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้าในพืนที่เมือง และ/หรือเมืองที่เกิดวิกฤต
ซ้าซาก ทังก่อนเกิด ระหว่างเกิด และหลังเกิดภัยธรรมชาติ
2.3 การบริหารจัดการเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยตลอดจนลดความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิด
จากน้า
2.4 การด้าเนินการจัดท้าแผนเพื่อบริหารจัดการน้าแบบยืดหยุ่น โดยปรับปฏิทินการปลูกพืช
พืนที่ปลูก ชนิดพืช และพันธุ์พืช ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ตามปริมาณน้าต้นทุนที่มีอยู่
เช่น การใช้ Agri map มาเป็นเครื่องมือในการจัดท้าแผน ฯลฯ
2.5 การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการใช้น้าในทุกด้าน เช่น อุปโภค บริโภค ภาคอุตสาหกรรม ภาค
เกษตรและประมง ฯลฯ เพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้าให้มากขึน
2.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และ/หรือสิ่งแวดล้อม เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
3. การเสริมสร้างและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.1 การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การใช้ ส หวิ ท ยาการ เช่ น วิ ศ วกรรมศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ ฯลฯ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบมีส่วนร่วม
3.2 การส่งเสริมศักยภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น
3.3 การเสริ ม สร้ างความร่ ว มมื อ ความเข้ าใจร่ว มกั น ในการแก้ ไขปั ญ หาการบริห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ผลผลิต
1. ตัวอย่าง ต้นแบบ ที่ใช้ปฏิบัติในพืนที่วิจัย เช่น ข้อมูลเชิงพืนที่ที่มีรายละเอียดสูง กระบวนการ ฯลฯ
2. ข้อเสนอแนะในการขยายผลตามข้อ 1 ไปสู่พืนที่ที่เหมาะสม และหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อเสนอแนะในการนาผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานและเครือข่ายภาคประชาชนที่
เกี่ยวข้อง
2.2 สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยในลักษณะเชิงบูรณาการแบบมุ่งเป้าฯ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่ง
แวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ โดย
1. เพื่อพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและฐานขอมูลด้านสิ่งแวดลอม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และระบบนิเวศ ส้าหรับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
2. เพื่อน้าองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อน้าไปสูการยกระดับความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค
3. เพื่อลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถคุ้มครองธ้ารงรักษาระบบ
นิเวศ ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ แหล่งพันธุกรรมไว้อยางยั่งยืน และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน
4. เพื่อใหทุกภาคสวนเกิดความเข้าใจ ตระหนักรู มีจิตสานึกรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
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กรอบการวิจัย
1. วิจัยเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
รวมถึงชนิดพันธุและพันธุกรรมที่มีผลตอชุมชนทองถิ่นและชุมชนเมืองเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและเพื่อการเก็บ
รักษาและการจัดท้าบั ญชีรายการ ฐานข้อมูล และการริเริ่ม จัดตังธนาคารทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพระดับชุมชน (Community Bio-bank)
1.1 วิจัยพืนฐานเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
โดยเฉพาะชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ฐานทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และการพึ่งพาอาศัยในระบบนิเวศ โดยการ
วิจัยเนนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน
1.2 วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการรักษา อนุรักษ์ และรวบรวมสายพันธุ์ทรัพยากรชีวภาพด้านพืชและ
สั ต ว์ ส้ าคั ญ ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การจั ด ตั งธนาคารทรั พ ยากรความหลากหลายทางชี ว ภาพระดั บ ชุ ม ชน
(Community Bio-bank) และสวนพฤกษศาสตร์ระดับภูมิภาคของประเทศ
1.3 วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
พัฒ นาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในระดับพืนที่ ทองถิ่น และชุมชน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับพืนที่
1.4 วิจัยพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงฐาน
ทรัพยากรในระดับพืนที่และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อาทิ เยาวชน ชุมชน โรงเรียน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โครงการในพระราชด้าริ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.5 วิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนรอบพืนที่ป่า เพื่อให้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองดูแลรักษาป่า
2. วิจัยเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบ กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศ
2.1 วิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้ห่วงโซ่อุปทานในการผลิต การจัดการมลพิษ รวมทังการ
ใช้ระบบ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อบ้าบัดมลพิษจากกิจกรรมภาคเกษตร อุตสาหกรรมและ
ชุมชน หรือภาคบริการ
2.2 วิจัยเพื่อการฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศที่อยูขันวิกฤตและในพืนที่วิกฤต
เชน แหลงน้าที่เสื่อมโทรม พืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากการรั่วไหลของน้ามัน (Oil Spill) และการ
ท้าเหมืองแร่ พืนที่ดินเค็ม และพืนที่ปนเปอนมลพิษ
2.3 วิจั ย ดานเทคโนโลยี และนวัต กรรมในการปองกั น การเกิ ดมลพิ ษ และบ้ าบั ด มลพิ ษ โดย
ต้องการน้าผลวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
3.1 วิจัยเสริมสรางสมรรถนะในการอนุรักษ การใชประโยชนและการแบงปนผลประโยชนจาก
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
3.2 วิจัยเพื่อสรางฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเชิงพืนที่ของระบบนิเวศระดับทองถิ่น พืนที่
สงวนชีวมณฑล ธนาคารทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน และเชื่อมโยงจนถึงระดับภูมิภาค
ของประเทศ เช่น สวนพฤกษศาสตร์ระดับภูมิภาค
3.3 วิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพที่
สอดคล้องและเชื่อมโยงในประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน

กรอบการวิจัย ประเภทนักวจั ย รุ่นใหม่ (แม่ไก่ -ลูกไก่ ) ประจ้าปี 2562
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4. วิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
4.1 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ การลดขยะที่ต้นทาง การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะ
4.2 การจัดการมลพิษทางน้าในพืนที่วิกฤต การน้าน้าทิงที่ผ่านการบ้าบั ดแล้วมาใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีบ้าบัดน้าเสียแบบติดกับที่หรือกลุ่มอาคาร
4.3 การจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต และพื้นที่เมือง
ผลผลิต
1. ผลการวิจัยรวบรวมองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพในภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ทุก
ระดับเพื่อถ่ายทอดสู่ประชาชน
2. หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน น้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
3. ฐานข้อมูล ธนาคาร และสวนพฤกษศาสตร์ระดับภูมิภาคของประเทศ ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศและภูมิภาคอาเซียน
2.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยในลักษณะเชิงบูรณาการแบบมุ่งเป้าฯ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. เพื่อศึกษาสาเหตุ การเปลี่ยนแปลง การป้องกัน ผลกระทบ รวมทังการลดผลกระทบ และส่งเสริม
การวิจัยที่มุ่งการปรับ ตัว เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างครบวงจร โดยให้
ความส้าคัญต่อพืนที่เปราะบาง การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีด้ารงชีวิตของชุมชน
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร พลังงาน และทรัพยากร รวมทังการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ และอุบัติภัยอย่างทันเหตุการณ์และมี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่มุ่งหาวิธีการและแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพื่อรองรับเป้าหมายภายใต้นโยบายของประเทศ และมุงสูสังคมคารบอนต่้า
5. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและใช้องค์ความรู้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติตามความตกลง
ปารีส (Paris Agreement) ซึ่งรัฐบาลได้ลงนามในสหประชาชาติแล้ว
กรอบการวิจัย
1. พัฒนาเครื่องมือ ระบบ กลไก และแบบจ้าลองที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change Modeling) เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจระดับนโยบาย
1.1 วิจัยและพัฒ นาแบบจ้าลองการคาดการณ์ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับพืนที่
ระดับประเทศ หรือระดับภูมิภาค ซึ่งอาจเปนการยอสวนจากแบบจ้าลองในระดับโลก
1.2 วิจั ย และพั ฒ นาแบบจ าลองและกลไกผลกระทบด้ านสั งคม ทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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1.3 วิจัยและพัฒนาระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) และแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ ส้าหรับ
ประเมิน ความเปราะบางหรือความเสี่ ยงของการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบผลผลิตขันพืนฐาน
(Primary Production) หรือระบบนิเวศ
1.4 วิจัยเพื่อการจัดท้าฐานข้อมูลด้านการปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อ
บริหารจัดการและจัดท้าบัญชีก๊าซเรื อนกระจกของประเทศ (Greenhouse Gas Inventory) และฐานข้อมูล
ด้านการเก็บกักก๊าซเรือนกระจก
1.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันและไฟป่า การพัฒนาแบบจ้าลอง
การเคลื่อนย้ายมลพิษ
1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบจ้าลองความสมดุลของระบบนิเวศ และระบบนิเวศภูมิทัศน์ที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมสภาพภูมิอากาศ
1.7 การวิจัยต่อยอด การสร้างแบบจ้าลอง การพยากรณ์ภูมิอากาศทังระยะสัน ระยะยาวเพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผนการเกษตร
2. การลดและการเก็บกักกาซเรือนกระจกจากภาคสวนตางๆ
2.1 วิจัยและพัฒนาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมด้านการเกษตร การป่าไม้
อุตสาหกรรม ขนส่ง พลังงาน และการจัดการของเสีย
2.2 วิจัยและพัฒนาการเก็บกักคาร์บอนโดยกระบวนการทางชีวภาพในภาคทะเล ชายฝั่ง แหล่ง
น้าจืด การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าไม้ และกระบวนการทางจุลชีววิทยา
3. การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation)
3.1 วิจัยผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอสุขภาพและอนามัยของคนและสัตว อาทิ การระบาดของ
ศัตรูพืช/สัตว รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบลดความเครียดของสัตว ในอุตสาหกรรมการเลียงสัตว์
3.2 วิจัยเพื่อสรางการปรับตัวในภาคการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึน
โดยเฉพาะปัจจัยพืนฐานการผลิต กระบวนการผลิตทางการเกษตร การเก็บเกี่ยว เช่น การวิจัยชนิดของพันธุพืช
ชนิดใหมที่ทนตออุณหภูมิบรรยากาศที่สูงขึน ทนความแห้งแล้ง น้ามาก ฤดูการเจริญที่สันลง รวมทังการวิจัยที่
เกีย่ วกับความเชื่อมโยงในภาคเกษตรและภาคที่เกี่ยวของ
3.3 วิจัยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอระบบนิเวศบนบก และในน้าที่มี
ความเปราะบาง รวมทังระบบนิเวศน้าจืด ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
3.4 วิจัยเพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความเหมาะสมในระดับพืนที่
4. วิ จั ย การจั ด การองค์ ค วามรู้ แ ละสร้ างความตระหนั ก ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
4.1 วิจัยที่สนับสนุนการวางผังเมือง การวางแผนชุมชน การตังถิ่นฐาน การใช้ประโยชนที่ดิน
รวมทังการอยู อาศัย การออกแบบอาคารและการใช้วัส ดุก่อสร้างที่สามารถรองรับการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
4.2 วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างจิตสานึกและความตระหนัก
แกชุมชน โดยเน้นเยาวชนและสตรีเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการ การรับมือและบรรเทา
ด้านการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการสิ่งแวดล้ อมที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมหรือเป็นสังคม
คาร์บอนต่า และสามารถปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4.3 วิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียน
และสถาบันการศึกษาทุกระดับชัน
4.4 สนับสนุนการร่วมวิจัยกับองค์กรนานาชาติ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผลผลิต
1. ผลการวิจั ย ที่เตรี ย มพรอมรองรับ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและผลกระทบที่ เกิ ดขึ น
สามารถน้าไปใชประโยชนในการสนับสนุนการตัดสินใจในการก้าหนดนโยบายเพื่อน้าไปสู การปฏิบัติและแก้
ปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
2. น้าผลการวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ การแก
ไขผลกระทบ การรับมือ บรรเทา การป้องกันและปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติ ตางๆ
แบบบูรณาการทั้งระดับประเทศและรวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบในการเจรจาหรือประชุมนานาชาติไดผลอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.4 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยในลักษณะเชิงบูรณาการแบบมุ่งเป้าฯ รวมถึงภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดบนฐานข้อมูลระดับประเทศที่เป็นปัจจุบัน
เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆ ทังในเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. เพื่อให้การบริหารการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจชีวภาพทังใน
ระดั บ ชุ ม ชน ระดั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน (Community Enterprise) ระดั บ วิส าหกิ จขนาดเล็ ก และขนาดกลาง
(Small and Medium Enterprise, SME) จนถึงระดับอุตสาหกรรมของประเทศ
4. เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
กรอบการวิจัย
1. วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรมชนิดใหม่ในทุก
ระดับ โดยค้านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรชีวภาพในธรรมชาติ
1.1 วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่หรือธุรกิจแนวใหม่บนฐานการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
1.2 วิจัยการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรมที่เป็น
การสร้างหรือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
1.3 วิจั ย เพื่ อ พั ฒ นากลุ ม ธุ ร กิ จ ฐานความหลากหลายทางชี ว ภาพที่ มี ศั ก ยภาพของประเทศ
ตลอดจนการเพิ่มมูลคาของชีวมวลทองถิ่นในเชิงพาณิชย การสกัดสารเพื่อน้าไปใชประโยชนเชิงพาณิชย์ และ
สามารถพัฒนาเพื่อการแขงขันในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ
2. วิจัยดานการตลาด และการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตจากความหลากหลายทางชีวภาพ
และทรัพยากรในชุมชน/ทองถิ่น
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2.1 วิจัยมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทิศทางและรูปแบบการตลาด และพัฒนาความเป็นไปไดทางธุรกิจ
บนพืนฐานการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.2 วิจัยทรัพยากรชีวภาพที่มีศักยภาพและ/หรือเป็นความต้องการของตลาด และพั ฒนาเพื่อ
การแข่งขันในระดับนานาชาติ
3. วิจัยโดยใช้ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3.1 วิจัยสร้างคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพของพืนที่ทังระบบ ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น ปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดจากความหลากหลายทางชีวภาพ
3.2 วิจัยให้เกิดการสร้างระบบการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการท
องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมถึงมีการจัดท้าสื่อต่างๆ
4. วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนของเทคนิควิธีการเก็บรักษาสายพันธุที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจ
4.1 วิจัยเพื่อพัฒนา เพิ่มอายุการเก็บรักษาให้ยาวและ/หรือให้มีเปอร์เซ็นตการมีชีวิตสูง ใช้พืนที่
การเก็บรักษาน้อย ลดต้นทุน และคงคุณภาพที่ต้องการ
4.2 พัฒนาสายพันธุและการผลิตของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เพื่อมุ่งสู่การลดต้นทุน
5. วิจัยเพื่อการสร้างระบบและฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ
และการจัดการองค์ความรูที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Economy) ของประเทศ
5.1 วิ จั ย ในทุ ก ระดั บ การผลิ ต ตั งแต่ ร ะดั บ ชุ ม ชน วิ ส าหกิ จ ขนาดย่ อ ยถึ ง กลาง และระดั บ
อุตสาหกรรม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถเป็นที่พึ่งพิงและประกอบการตัดสินใจของภาครัฐ และ ภาคธุรกิจ
ในด้านการค้า การลงทุน ในธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity-Based Business) ของไทย
5.2 วิจัยธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community, AC) และนานาชาติ
6. วิจัยเพื่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบ ข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกาหนด
ระเบียบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้ความสาคัญกับกลุ่มประเทศในประชาคม
อาเซียน และประเทศคูค้าที่สาคัญทางเศรษฐกิจ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การค้า การลงทุน การร่วมทุน และการสร้างธุรกิจฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพของกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน และประเทศคูค้าที่สาคัญทางเศรษฐกิจ
ผลผลิต
1. วิธีการและผลวิจัยเพื่อสร้างหรือพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันหรือสร้างความไดเปรียบ
เพื่อค้นหากลุ่มธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยที่มีศักยภาพและสามารถ
พัฒนาเพื่อการแข่งขันในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ
2. วิ ธี ก ารและผลวิ จั ย ด้ า นการตลาด และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต จากความ
หลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรในท้องถิ่นในกลุ่มธุรกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพที่มีศักยภาพ
และสามารถพัฒนาเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ
3. วิธีการและผลวิจัยด้านการพัฒ นาคุณภาพและลดต้นทุนของเทคนิควิธีการเก็บรักษาสายพันธุ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ และสารพันธุกรรม
4. ได้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการจั ดการ
องค์ความรูที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Economy) และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศ
กรอบการวิจัย ประเภทนักวจั ย รุ่นใหม่ (แม่ไก่ -ลูกไก่ ) ประจ้าปี 2562
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3. การศึกษา มนุษยศาสตร์ และประชาคมอาเซียน
3.1 การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
1.1 สร้างความรู้ด้านการบริหารการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนหรือสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน การให้ความหมายของโรงเรียนคุณภาพและปัจจัยก้าหนดคุณภาพโรงเรียน
1.2 สร้างนวัตกรรมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส้าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สนับสนุน
การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษา
2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
2.1 ส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลของนโยบายสาธารณะด้านการเรียนรู้ นโยบายรัฐด้าน
การศึกษาและการพัฒนาครู
กรอบการวิจัย
1. การพัฒนาสถานศึกษาในพืนที่ยากล้าบากที่มีผลสนับสนุนการเรียนรู้ ของผู้เรียน ปัจจัยก้าหนด
คุณภาพสถานศึกษา การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา
2. ประสิ ท ธิภ าพและการขยายผลของนวัตกรรมในการจัด กระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยี
การศึกษาส้าหรับผู้เรียนกลุ่มต่างๆ
3. การประเมินนโยบายเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ได้แก่ นโยบายคูปองครู การสร้างชุมชนการเรี ยนรู้ของ
ครู หลักสูตรและระบบการผลิตครู การสนับสนุนบทบาทและอาชีพครู เส้นทางการพัฒนาครู
ผลผลิต
องค์ความรู้ นวัตกรรม และแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้า และตอบโจทย์โลก
การเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต
3.2 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
วัตถุประสงค์
1. สร้างความรู้และ/หรือนวัตกรรมทางวัฒนธรรม
2. สร้างความรู้และ/หรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคมไทย
กรอบการวิจัย
1. สร้างความรู้และ/หรือนวัตกรรมทางวัฒนธรรม
2. สร้างความรู้และ/หรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคมไทย
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ผลผลิต
1. องค์ความรู้และ/หรือนวั ตกรรมทางวัฒ นธรรม ที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
ก้าหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือน้าไปใช้ประโยชน์ด้านสังคม ชุมชน
2. องค์ความรู้และ/หรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคมไทย ที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ในการก้าหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือนาไปใช้ประโยชน์ด้านสังคม ชุมชน
3.3 ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึ กษาความเป็ น ไปได้ในการร่ว มลงทุ น ระหว่างไทยกั บประเทศอื่ นในอาเซียน รวมถึ งใน
อุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม
2. เพื่อศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ ด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของสิงคโปร์ บรูไน และ
มาเลเซีย
3. เพื่อศึกษานโยบายชนกลุ่มน้อย นโยบายศาสนา ของประเทศสมาชิกอาเซีย
4. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาไทยและระบบการดูแลสุขภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น
กรอบการวิจัย
1. เศรษฐกิจ
1.1 ความเป็ น ไปได้ ข องการร่ว มลงทุ น ระหว่างไทยกั บ ประเทศอื่ น ในอาเซี ย น ซึ่ งรวมถึ งใน
อุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม
1.2 การท้าความเข้าใจบทบาทของกองทุนส้ าคัญ ของประเทศในอาเซียน เช่น เทมาเส็ ก คา
ซานา เฟลด้า ตะบุงฮัจย์
2. กฎหมาย แนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย
3. สังคมวิทยา
นโยบายชนกลุ่มน้อย นโยบายศาสนา ของประเทศสมาชิกอาเซียน
4. ระบบการศึกษาและการดูแลสุขภาพ
เปรียบเทียบระบบการศึกษาไทยและระบบการดูแลสุขภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น
ผลผลิต
1. แนวทางการสร้างความร่ว มมือ ด้านการลงทุน ระหว่างไทยกับประเทศในอาเซียน รวมถึงใน
อุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม
2. แนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย
3. แนวทางการบริหารจัดการชนกลุ่มน้อย ศาสนา ของประเทศสมาชิกอาเซียน
4. แนวทางการปรับปรุงระบบการศึกษาของไทยและระบบการดูแลสุขภาพ รวมถึงแนวทางความ
ร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน
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4. การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์
4.1 การคมนาคมขนส่งระบบราง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการก้าหนดและตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการ
ขนส่งระบบราง ทังด้านการก้าหนดแผนการลงทุนและการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่จ้าเป็นเพื่อให้
การพั ฒ นาด้ านการขนส่ งระบบรางมี ป ระสิ ท ธิภ าพและสามารถตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน
ผู้ใช้บริการ และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจกับต่างประเทศ
2. เพื่อผลิตผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีที่สามารถน้ามาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ
และท้าให้เกิดการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางอย่างยั่ งยืน ก้าวให้ทันกับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ทางรางของนานาอารยประเทศ
3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เป็นแนวทางในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒ นาระบบรางที่
ยั่ ง ยื น โดยผ่ า นกลไกการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละ
อุตสาหกรรมด้านระบบรางขึ้นในประเทศ
กรอบวิจัย
1. การพัฒนาแบบบูรณาการที่เอือต่อการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (TOD)
การศึกษาวิจัยการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟ การเข้าถึงระบบรถไฟ ความสะดวกในการเปลี่ยน
ระบบและเชื่อมต่อการเดินทาง (Transit-oriented development: TOD) การบูรณาการระบบรางกับระบบ
ขนส่งอื่นและปัจจัยอื่นใดที่ทาให้การใช้ระบบขนส่งสาธารณะมีความสะดวกสบายและเป็นที่สนใจให้เข้ามาใช้
บริการ การเชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสาร สินค้าและบริการที่สะดวกและปลอดภัย
ทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมือง และการเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างประเทศ
2. การพัฒนาระบบ
การศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบราง ทั้งในด้านการออกแบบระบบและเส้นทาง เทคโนโลยี
ตั ว รถและระบบโครงสร้ างพื้ น ฐานการเดิ น รถไฟ เทคโนโลยี ก ารให้ บ ริก ารการเดิ น รถและการซ่ อ มบ ารุ ง
เทคโนโลยีทางด้านความปลอดภัย และเทคโนโลยีสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนพัฒนาอุต สาหกรรมระบบรางของ
ประเทศเพื่อให้อุตสาหกรรมระบบรางไทยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมระบบรางของโลก
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถ
การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถและความปลอดภัยในการให้บริการ
เช่น การพัฒนาระบบข้อมูลการเดินทางที่เข้าถึงได้สะดวก การเพิ่มหรือบริหารความถี่ในการเดินรถไฟ
4. การพัฒนาบุคลากรด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง
การพั ฒ นาก าลั งคนและองค์ ค วามรู้แ ละทั ก ษะในระบบรางเพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาทางด้ านการ
คมนาคมขนส่งระบบราง เช่น การจัดฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ การเพิ่มหลัก สูตรการเรียนการ
สอนด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางในมหาวิทยาลัยต่างๆ การศึกษาเชิงนโยบายในเรื่องรูปแบบและปัจจัยที่
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยศึกษาวิจัยจาก
กรณีต่างประเทศถึงคุณลักษณะของรูปแบบและปัจจัยที่เป็นส่วนสนั บสนุนที่สาคัญ อาทิเช่น โครงสร้างพื้นฐาน
เครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น
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5. กฎระเบียบและกฎหมาย
การศึกษาและทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบขนส่ง
ทางราง เช่น การร่วมลงทุน ภาครัฐ -เอกชน (Public-private partnership: PPP) การเปิดโอกาสในการทา
ธุร กรรมอื่น นอกเหนื อจากกิจ การเดิน รถขนส่ ง และการจัดซื้อ จัดจ้างที่ ส นั บ สนุ นการพั ฒ นาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ และศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน เพื่ อรองรับ การลงทุนจากต่างประเทศให้ เกิดความ
สะดวกในการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ
6. การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชินส่วนรถไฟในประเทศ
การพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์รถไฟที่มีศักยภาพการผลิตในประเทศ เช่น วัสดุทางรถไฟ วัสดุสิ้นเปลือง
และอุปกรณ์ประกอบตัวรถและระบบโครงสร้างพื้นฐานการเดินรถไฟ ฯลฯ ให้มีมาตรฐานตามหลักสากลเพื่อ
การแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ กั บ ประเทศต่ า งๆ การศึ ก ษาแนวทางการยกระดั บ ความสามารถในการผลิ ต ของ
ผู้ประกอบการในส่วนที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูง เพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถไฟของโลก
7. การพัฒนามาตรฐาน/การทดสอบ/การรับรองการผลิตชินส่วนรถไฟ
การศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดมาตรฐานการให้บริการมาตรฐานการทดสอบในด้าน
วิศวกรรมและการรับรองมาตรฐานการผลิตในด้านอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น
การศึ ก ษาวิจั ย เพื่ อ ก าหนดมาตรฐานกลางระบบรางของประเทศหรือ แนวทางการประยุ ก ต์ ใช้
มาตรฐานสากล การกาหนดมาตรฐานการออกแบบระบบรถไฟและระบบโครงสร้างพื้นฐานการเดินรถให้
สามารถเดินรถร่วมกันได้ (Interoperability) โดยศึกษาการออกแบบและรูปแบบการให้บริการขนส่งทางรถไฟ
ต่างประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดทาความตกลงการเดินรถไฟระหว่างประเทศและจัด
ระเบียบการให้บริการขนส่งรถไฟ
8. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การศึกษากฎระเบียบขั้นตอนและวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การศึกษาวิจัยรูปแบบ
หน่วยงานกลางเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเดินรถ การซ่อมบารุง และการผลิตชิ้นส่วนระบบราง
ในประเทศ และศึกษาเทคนิคเทคโนโลยีจากประเทศที่ประสบความสาเร็จด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง
เช่น จีน เกาหลี มาเลเซีย ญี่ ปุ่น ฯลฯ การศึกษารูปแบบและวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศผ่าน
โครงการลงทุน ด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น ระบบขนส่งทางราง โดยวิเคราะห์ปัจจัยสาคัญที่ทาให้
การถ่ายทอดเทคโนโลยีประสบความสาเร็จ รวมไปถึงการออกแบบวางกลยุทธ์และการเขียนคู่มือขั้นตอบการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทย
9. นโยบายการลงทุนเรื่องต่างๆ ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง
การศึ ก ษาวิ จั ย ความเหมาะสมในการลงทุ น เทคนิ ค ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ก ารลงทุ น เพื่ อ ให้ ผ ล
การศึกษารัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แก้ไขปัญหาของประเทศและสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนผู้ ใช้บ ริ การ และมี ความสอดคล้ องกับ นโยบายการลงทุน ของต่ างประเทศเพื่ อเพิ่ ม
ศักยภาพในการลงทุน
ผลผลิต
1. ทราบปั จ จั ย ส้ า คั ญ ที่ เกี่ ย วกั บ การสนองตอบความต้ อ งการของผู้ ใช้ บ ริ ก าร เพื่ อ ให้ มี ค วาม
สะดวกสบายและเป็นที่สนใจให้เข้ามาใช้บริการ
2. สามารถก้าหนดแนวทางการซ่อมบ้ารุงที่สามารถช่วยยกระดับคุณ ภาพในการให้ บริการขนส่ง
ระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย
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3. สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถ
4. สามารถก้าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะการท้างานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับ
การพัฒนาระบบรางในอนาคตทังด้านปริมาณ คุณภาพและความพร้อมรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
5. สามารถเสนอแนะการปรับปรุงข้อก้าหนดด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่จ้าเป็น
6. สามารถเสนอแนะเทคโนโลยีการผลิตชินส่วนรถไฟที่ใช้ในการซ่อมบ้ารุงรวมทังกลไกที่จะน้า
ชินส่วนดังกล่าวไปใช้งาน
7. สามารถก้าหนดแนวทางการพัฒนาชินส่วนรถไฟที่เป็นยุทธศาสตร์ส้าคัญ เช่น ชินส่วนรถไฟที่ใช้
ในการซ่อมบ้ารุง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการผลิตในเบืองต้น
8. สามารถกาหนดแนวทางและกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคส่วนการผลิตต่างๆ เพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถไฟแนวทางการลงทุนระบบขนส่งทางรางทั้งหลักเกณฑ์
ตัดสินโครงการลงทุนขนาดใหญ่ รูปแบบการลงทุน และหลักคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
ขนส่งทางรางโดยการบริหารด้านอุปสงค์ (Demand side) ของการขนส่งระบบราง เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การเข้าถึงบริการของประชาชนผู้ใช้บริการ
4.2 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการจัดการโซ่คุณค่าและการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายโลจิสติกส์ในประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐาน
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้อย่างยั่งยืน
กรอบการวิจัย
1 ด้านการจัดการโซ่คุณค่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์
1.1 การยกระดับมาตรฐาน (Standardization) กระบวนการและการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ
1.2 การยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้างโซ่คุณค่าและมูล ค่าเพิ่มในสินค้า
เกษตรที่สาคัญและมีมูลค่าสูง อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารอินทรีย์ อาหารแห่งอนาคต
2. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายโลจิสติกส์ในประเทศและต่างประเทศ
2.1 การศึกษาการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการโครงข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์
ทางบก ทางน้า และทางอากาศ โดยเชื่อมโยงเครือข่ายภูมิภาคและอนุภูมิภาค เพื่อขยายโอกาส
ทางการค้า การบริการ และการลงทุน
2.2 การยกระดับศักยภาพระบบโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ในพืนที่เศรษฐกิจส้าคัญ
เช่น ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ พืนที่เมืองชายแดนส้าคัญ
2.3 การอานวยความสะดวกและแก้ไขอุปสรรคทางการค้า พัฒ นากระบวนการโลจิส ติกส์ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และ Logistics data center และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-commerce)
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2.4 การศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู่การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
2.5 การพัฒ นาระบบโลจิสติกส์ที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการ
เช่น การจัดการด้านการจราจรและการขนส่ง (transportation demand management) การใช้ยานยนต์
สมัยใหม่ในระบบขนส่งในเขตเมือง (urban transportation system) ระบบการจราจรอัจฉริยะ (intelligent
traffic system) เพื่อความประหยัด ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
2.6 การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ระดับประเทศ ระดับกลุ่ม
จังหวัด และระดับจังหวัด
3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน
3.1 การใช้ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี Industry ๔.๐ อิน เตอร์เน็ ต ของสรรพสิ่ ง (Internet of
Things : IoT) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) วิทยาศาสตร์
ข้อมูล (Data science) คลาวด์คอมพิวติง (Cloud computing) ระบบอัตโนมัติ (Automation) และหุ่นยนต์
(Robot) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ การขนส่ง คลังสินค้า และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Ecommerce)
3.2 การวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทัง Hardware Software และกระบวนการ
(Process) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทาน
3.3 การวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานผู้
ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ให้ได้ตามมาตรฐานสากล
4. การวิจัยในประเด็นท้าทาย
4.1 การวิจัยเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนโลจิสติกส์ ต่อ GDP
ของประเทศ
4.2 การวิจัยเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของสินค้าทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมและเกษตร
ผลผลิต
1. องค์ความรู้บนบริบทโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ
2. แผนการ นโยบาย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ สามารถเพิ่ มประสิ ทธิภ าพโครงข่ายโลจิส ติกส์
เชื่อมโยงทั งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับบริบทการค้าเสรี การพัฒ นาเมืองอัจฉริยะ การรักษา
สิ่งแวดล้อม และการเกิดขึนของระเบียงเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพืนที่เมืองชายแดนส้าคัญ
3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้อย่างยั่งยืน
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5. การแพทย์ และ สาธารณสุข
5.1 การแพทย์และสาธารณสุข
วัตถุประสงค
เพื่อให้ได้องค์ความรู้/แนวทางปฏิบัติ/รูปแบบ/นวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่นาไปใช้
ในการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ ที่เป็นประโยชน์ในการสร้าง
ความเข้มแข็งต่อสังคม ชุมชน ความมั่นคง คุณภาพชีวิตประชาชน และการพัฒนาประเทศ
กรอบการวิจัย
1. งานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข
1.1 การส้ารวจสภาวะสุขภาพโดยการตรวจร่างกาย
1.2 งานวิจัยเกี่ยวกับผลลัพธ์สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการปรับระบบบริการ
1.3 การส้ารวจสุขภาพในประเด็นที่เร่งรัด เช่น สภาวะตาบอด สายตาเลือนราง และโรคตาที่
เป็นปัญหาสาธารณสุข
1.4 มาตรฐานและโครงสร้างข้อมูลส้าหรับการประเมินคุณภาพการบริการภายใต้การพัฒ นา
ความสามารถ big data management ด้วย digital technology
2. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และ
คุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ
ขอบเขตการวิจัยมีความครอบคลุมระบบสุขภาพ 6 องค์ประกอบ ขององค์การอนามัยโลก
(6 Building Blocks of Health System) ได้ แ ก่ 1. ระบบยา เวชภั ณ ฑ์ และเทคโนโลยี 2.
ก้าลังคนด้านสุขภาพ 3. ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 4. ระบบบริการสุขภาพ 5. การเงินการคลังสุขภาพ 6.
ระบบอภิ บ าลสุ ข ภาพ และปั จ จั ย สั ง คมก้ า หนดสุ ข ภาพ (Social Determinants of Health) ได้ แ ก่ การ
เปลี่ยนแปลงด้านประชากร สิ่งแวดล้อม โรคติดเชืออุบัติใหม่ health literacy กฎหมาย รวมถึงการวิจัยที่
สนับสนุนนโยบายสาธารณะ โดยมีประเด็นวิจัยส้าคัญ ได้แก่
2.1 งานวิจัยที่พัฒ นาศักยภาพคน เพิ่มคุณภาพชีวิต รองรับสังคมผู้สูงวัย ลดความเหลื่อมล้า
ทางการเข้าถึงบริการและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
2.2 งานวิจัยที่ส่งเสริม health literacy
2.3 งานวิจัยรองรับประเด็นสุขภาพที่ก้าหนดในรัฐธรรมนูญและการปฏิรูประบบสาธารณสุข
ได้แก่ การบริการปฐมภูมิ และระบบประกันสุขภาพไทย
2.4 งานวิจั ย รองรับ มติคณะรัฐมนตรี หรือยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ การพั ฒ นาระบบ
สาธารณสุข ได้แก่ การรองรับแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่
แห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดือยาต้านจุลชีพของประเทศไทย แผนแม่บทพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ
ยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาคนตลอดช่วงชีวิต (5 กลุ่ มวัย) ภายใต้การบูรณาการ 4 กระทรวงหลั ก (กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย) และ
ท้องถิ่น
2.5 งานวิจั ย ที่ เกี่ย วข้อ งกับ ด้ านสุ ขภาพของแรงงานข้ามชาติ และชาวต่างด้ าวที่ อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย
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3. งานวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
ขอบเขตการวิ จั ย มุ่ ง เน้ น การสร้ างความสามารถทางด้ า นเทคโนโลยี น วั ต กรรมการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข จนเกิดผลิตภัณฑ์การแพทย์และสาธารณสุข ประเด็นวิจัยส้าคัญ ได้แก่
3.1 การส่งเสริมยาสามัญ (Generic)
3.2 การส่งเสริมการผลิตวัคชีนใหม่
3.3 การส่งเสริมเครื่อมือแพทย์ ชุดตรวจสอบทางการแพทย์
3.4 การส่งเสริมสมุนไพรสาเร็จรูป การบริการแพทย์แผนไทย
5.2 วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแทย์และเวชภัณฑ์
วัตถุประสงค
เพื่อการวิจัยและพัฒนาวัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑในประเทศ ใหมีคุณภาพ
มาตรฐานเปนที่ ย อมรั บ ทั้ ง ในและตางประเทศ ตลอดจนเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแขงขั น ในระดั บ
อุตสาหกรรม และสามารถยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาล
กรอบการวิจัย
การพัฒนาการตรวจ และชุดทดสอบ มุ งเนนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีต อยอด ที่เป็นการวิจัยทาง
คลินิก และการพัฒนาเข้าสู่เชิงพาณิชย์ ดังต่อไปนี้
1. การวิจั ยพัฒ นาชุดทดสอบ หรือเทคโนโลยีการตรวจส้ าหรับโรคที่มีผ ลกระทบดานสุขภาพใน
ประเทศ เช่น โรคติดเชือในเขตรอน โรคทางพันธุกรรม โรคมะเร็งที่พบมากในคนไทย โรคภูมิแ พ้และออโต้อิม
มู น เป็ น ต้ น โดยเนนพั ฒ นาเพื่ อ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย การติ ด ตามและการพยากรณ โรค ใหมี ค วามไวและ
ความจ้าเพาะสูง สามารถตรวจไดในระยะตนของโรค (early detection) หรือการพัฒนาเทคโนโลยี การตรวจ
ใหสะดวก รวดเร็วขึน ครอบคลุมหลายโรคหรือหลายสาเหตุในครังเดียว (multiplex detection)
2. การพัฒนาต่อยอดชุดตรวจที่เป็น in house test kit แต่ได้ใช้จริงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลแล้ว ให้
เข้าสู่การตลาดและภาคอุตสาหกรรม โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทังภาครัฐและเอกชน

6. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อป้องกันและรักษาโรคที่มีโอกาสขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ
ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
2. เพื่อให้ได้สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมความงามและสุขภาพ (beauty and wellness)
ที่มีโอกาสขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์กับส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
3. เพื่อให้ได้สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพและการเจริญเติบโตในสัตว์เศรษฐกิจ
4. เพื่อให้ได้สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการป้องกันและรักษาโรคในสัตว์เศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นลด
การใช้ยาแผนปัจจุบันที่ใช้ในคน
5. เพื่อให้ได้สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในสัตว์เลียง
6. เพื่อให้ได้สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตในพืชโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ
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7. เพื่อให้ได้สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการควบคุมแมลง และปราบศัตรูพืชหรือวัชพืช
8. เพื่ อให้ ได้ ม าตรฐานสมุ น ไพรไทยและต้ ารับ สมุ น ไพรไทยให้ เป็ น ที่ ย อมรับ ทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ
9. เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่สามารถส่งเสริมการผลิตสมุนไพรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร
10. เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตสมุนไพรที่ตอบสนองและแข่งขัน
ในตลาดได้
11. เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยที่เป็นเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ระดับประเทศ เช่น ฟ้าทะลายโจร ขมินชัน และไพล
12. เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการตลาดสมุนไพรไทย
กรอบการวิจัย
1. กรอบการวิจัยสมุนไพรไทยที่ใช้ในมนุษย์
1.1 การวิจัยและพัฒ นาสมุน ไพรไทยตามแผนแม่บทแห่ งชาติว่าด้วยการพัฒ นาสมุนไพรไทย
ฉบั บ ที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ได้แก่ สมุน ไพรไทยที่ มีศั กยภาพ 5 ชนิ ด คือ กวาวเครือขาว กระชายด้ า
ขมินชัน บัวบก และมะขามป้อม และสมุนไพรที่มีความต้องการ 7 ชนิด คือ กระชาย พริก ฟ้าทะลายโจร หญ้า
หวาน กระเจี๊ยบแดง ว่านหางจระเข้ และไพล
1.2 การวิจัยและพัฒนาต้ารับยาสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพสูงส้าหรับใช้ป้องกันและรักษาโรคไม่
ติดต่อเรือรัง (non-communicable diseases : NCD) เช่น โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (ซึ่งรวมถึงโรค
ความดัน โลหิ ตสู ง โรคหลอดเลื อดหั วใจ โรคหลอดเลื อดสมอง) โรคเบาหวาน โรคมะเร็งต่างๆ โรคระบบ
ทางเดินหายใจเรือรัง (ซึ่งรวมถึงโรคปอดอุดตันเรือรัง โรคถุงลมโป่งพอง) โรคไตเรือรัง โรคอ้วนลงพุง โรคตับ
แข็ง โรคสมองเสื่อม โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด โรคนอนไม่หลับ ปวดเมื่อย และกลุ่มโรคจากการท้างานนั่งโต๊ะ
(Office syndrome) เป็ น ต้น ทังนี ลั กษณะข้ อเสนอโครงการต้อ งมีข้ อมูล การศึก ษาเบื องต้ นและมีผ ลการ
ทดลองที่พร้อมจะน้ามาประกอบการวิจัยและพัฒนาต่อยอด
1.3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจากต้ารับยาดังเดิมและคัมภีร์โบราณต่างๆ ของประเทศไทย
1.4 การวิจัย และพัฒ นาสมุนไพรไทยที่ใช้ในกลุ่มโรคที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้การ
สนับสนุน
1.5 การวิจัย และพัฒ นาสมุน ไพรเพื่อส่งเสริมสุ ขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยใน
ผู้สูงอายุ (Geriatric Syndromes)
1.6 การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งส้ า อางหรื อ ส่ ว นประกอบของเครื่ อ งส้ า อางและ
ผลิตภัณฑ์สปา
1.7 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบ้ารุงสุขภาพและความงาม
2. กรอบการวิจัยสมุนไพรไทยที่ใช้ในสัตว์
2.1 การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ส้าหรับการสร้างเสริมสุขภาพและการเจริญเติบโตของ
สัตว์เศรษฐกิจ
2.2 การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคในสัตว์เศรษฐกิจที่ช่วยลด
การใช้ยาแผนปัจจุบันที่ใช้ในคน
2.3 การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้สาหรับการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในสัตว์เลี้ยง
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3. กรอบการวิจัยสมุนไพรไทยที่ใช้ในพืช
3.1 การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตในพืชเศรษฐกิจ
เป็นส้าคัญ
3.2 การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยที่มี ศักยภาพในการควบคุมแมลง และปราบศัตรูพืชหรือ
วัชพืช
4. กรอบการวิจัยการสร้างมาตรฐานสมุนไพรไทยและต้ารับสมุนไพรไทย
4.1 การสร้างมาตรฐานสมุนไพรไทยและต้ารับสมุนไพรไทย ที่น้าไปสู่การประมวลใช้เป็นต้ารับ
ยาเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพและมาตรฐานเมื่อน้าไปผลิตและจัดจ้าหน่าย
4.2 การจัดท้า Monograph เพื่อเป็นมาตรฐานของสมุนไพรเดี่ยวและต้ารับยาสมุนไพร
5. กรอบการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมุนไพร
5.1 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพร การปลูก การเก็บเกี่ยว รวมถึงการจัดการหลังเก็บเกี่ยว
ให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (good agricultural practices: GAP) ส้าหรับพืชสมุนไพร
5.2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรที่ประกอบด้วยการคัดเลือกวัตถุดิบ ตัวท้า
ละลาย เครื่องมือและเครี่องจักร กระบวนการสกัด กระบวนการท้าให้สารสกัดเข้มข้นและแห้ง
5.3 การวิจั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ชีว ภาพที่ ส ามารถเพาะเลี ยงหรือ หมั ก เซลล์ แ ละเนื อเยื่ อ
สมุนไพรเพื่อลดเวลาและเพิ่มผลผลิต
5.4 การวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยีการผลิตยาสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ การท้าให้ผลิตภัณฑ์มี
ความคงตัวและการทดสอบหาวันหมดอายุ การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ
5.5 การท้ าโมโนกราฟ (monograph) และการรับ รองมาตรฐานของวัต ถุดิ บ สารสกัด และ
ผลิตภัณฑ์
5.6 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตยาสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรม
6. กรอบการวิจัยเชิงนโยบาย
6.1 การวิจัยเชิงนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยที่เป็นเอกลักษณ์และ
อัตลักษณ์ระดับประเทศ เช่น ฟ้าทะลายโจร ขมินชัน และไพล
6.2 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรออกสู่ตลาดได้อย่างแท้จริง เช่น การ
พัฒนากฎระเบียบด้านการขึนทะเบียนสมุนไพรและยาแผนโบราณ และการพาณิชย์ รวมถึงการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐในการเพิ่มความสามารถของผู้ประกอบการ
ผลผลิต
1. สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อป้องกันและรักษาโรคที่มีโอกาสขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์กับส้านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
2. สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมความงามและสุขภาพ (beauty and wellness) ที่มีโอกาส
ขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์กับส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
3. สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพและการเจริญเติบโตในสัตว์เศรษฐกิจ
4. สมุน ไพรไทยที่มีศักยภาพในการป้องกันและรักษาโรคในสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อลดการใช้ยาแผน
ปัจจุบันที่ใช้ในคน
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5. สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในสัตว์เลียง
6. สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตในพืชโดยมุ่งเน้นพืชเศรษฐกิจ
7. สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการในการควบคุมแมลง และปราบศัตรูพืชหรือวัชพืช
8. มาตรฐานสมุนไพรไทยและต้ารับสมุนไพรไทยที่เป็นที่ยอมรับทังในประเทศและต่างประเทศ
9. เทคโนโลยีที่สามารถส่งเสริมการผลิตสมุนไพรที่มีมาตรฐานอย่างครบวงจร
10. เทคโนโลยีที่สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตสมุนไพรที่ตอบสนองและแข่งขันในตลาดได้
11. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยที่เป็นเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ระดับประเทศ เช่น ฟ้าทะลายโจร ขมินชัน และไพล
12. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรออกสู่ตลาดได้อย่างแท้จริง เช่น
การพัฒนา
13. กฎระเบี ย บด้านการขึ้น ทะเบียนสมุน ไพรและยาแผนโบราณ และการพาณิ ช ย์ รวมถึงการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการเพิ่มความสามารถของผู้ประกอบการ
7. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค และการค้า
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ได้แนวทางบริห ารจัดการให้ ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการและ
ระบบอาหารช่ ว ยเกื อหนุ น ให้ มี ค วามมั่ น คงและยั่ งยื น ให้ เกิ ด ขึ นในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน ครั ว เรื อ น และ
ระดับประเทศ
2. เพื่ อให้ ได้น วัตกรรมหรื อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ มผลผลิ ตให้ ประชาชนมีอาหารบริโภคที่เพี ยงพอมี
คุณภาพและความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ
3. เพื่อให้ได้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการผลิตแบบ Zero waste ส่งเสริมการตลาด
และกระจายอาหารอย่างมีประสิทธิภาพรักษาคุณภาพและความปลอดภัยอาหารให้ มีปริมาณเพียงพอรองรับ
การเกิดภาวะวิกฤตได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม
4. เพื่อให้ได้แนวทางหรือเทคโนโลยีที่ชุมชนและท้องถิ่นสามารถมีส่วนในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ
ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ
5. เพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการผลิตให้อาหารมีมูลค่าเพิ่มคุณภาพและมีก ระบวนการ
ผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. เพื่อให้ได้กระบวนการหรือเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยที่ผู้บริโภคทังใน
และต่างประเทศยอมรับและเชื่อมั่น ทังด้านมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ ท้าให้
มีการขยายตลาดได้มากขึน
7. ได้แนวทางหรือเทคโนโลยีที่ชุมชนและท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ
ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ
8. ได้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการผลิตให้อาหารมีมูลค่าเพิ่มคุณภาพและมีกระบวนการผลิตเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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9. ได้กระบวนการหรือเทคโนโลยีการผลิ ตสิ นค้าเกษตรและอาหารของไทยที่ผู้บริโภคทังในและ
ต่างประเทศ ยอมรับและเชื่อมั่น ทังด้านมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ ท้าให้มี
การขยายตลาดได้มากขึน
10. เพื่อให้ได้องค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการเป็นผู้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และ
เป็นผู้เลือกซือเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมตามวัยและสภาวะต่างๆ และชุมชนมีภาวะแวดล้อมที่เกือหนุน
การบริโภคอาหารที่ดี
11. เพื่อให้ได้ระบบการสื่อสารและการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีจิตส้านึกและพฤติกรรมการบริโภคที่
ให้ความส้าคัญกับคุณภาพชีวิตและการหาข้อมูลความรู้เพื่อการบริโภคที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของตน
12. เพื่อให้ ได้น วัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิ ตอาหารเพื่ อสุ ขภาวะที่ดี ของ
ประชาชนทุกกลุ่มวัยรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทย
13. เพื่อได้แนวทางหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและทันสมัยสอดคล้องกับสากลท้าให้การด้าเนินงานในทุกมิติบรรลุผลได้
อย่างเหมาะสมทันการณ์ภายใต้ พลวัตรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
กรอบการวิจัย
1 ด้ า นความมั่ น คงอาหาร (มี ป ริ ม าณอาหารที่ เพี ย งพอ ประชาชนเข้ า ถึ ง ได้ มี คุ ณ ค่ า ทางด้ า น
โภชนาการและปลอดภัย)
1.1 การวิจัยที่น้าไปสู่การก้าหนดนโยบายเศรษฐกิจและส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีเป้าหมาย ดังนี
1.1.1 เพื่อการส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีเป้าหมายทางโภชนาการ ทังเพื่อประชาชนในประเทศและ
เพื่อการส่งออก เช่น ข้าวคุณภาพสูง พืช ผักและผลไม้ ถั่วชนิดต่าง ๆ สินค้าประมง นมและผลิตภัณฑ์นม
1.1.2 เพื่อการบริหารจัดการและรับมือไม่ให้เกิดปัญหาแย่งพืนที่เพาะปลูกพืชอาหารจน
ส่งผลกระทบด้านลบต่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศ เช่น
(1) การจ้าแนกสาเหตุที่ส้าคัญของความไม่มั่นคงด้านอาหาร การพัฒนาระบบการเตือน
ภัยล่วงหน้า กลไกในการติดตามและเฝ้าระวังความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทย
(2) การก้าหนดเขตการผลิต (Zoning) พืชอาหารและพืชพลังงานมาใช้ ได้แก่ ปาล์ ม
อ้อย และมันส้าปะหลัง ข้าว
1.2 การวิจัยเพื่อน้าของเหลือใช้จากการเกษตรหรือของเหลือจากกระบวนการผลิตอาหารไปใช้
ประโยชน์และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่ น (Zero waste) โดยจะต้องมีการพัฒ นาทังกระบวนการ
ตังแต่ ต้ น น้ าจนถึ งปลายน้ าในระดั บ commercial เช่ น การพั ฒ นาระบบการจั ดการเป็ น พลั งงานชี ว มวล
(อาหารเหลือจากโรงอาหาร) การพัฒนาเป็นอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (Active Compounds) และ
บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
1.3 การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงปัจจัยการผลิตต่างๆ ในห่วงโซ่อาหารที่
เหมาะสมในแต่ล ะพื นที่ มาใช้ ในการเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพในการผลิ ต สิ น ค้ าเกษตรที่ เป็ น อาหารให้ มีคุ ณ ภาพ
ปลอดภัย ลดการสูญเสีย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
1.4 การวิจั ย เพื่ อให้ ป ระชาชนในระดับ ชุม ชนมีแ หล่ งอาหารของชุม ชนและประเทศ (Food
Bank) เช่น การส่งเสริมการทดแทนการนาเข้า การกระจายแหล่งนาเข้า การหาสินค้าทางเลือกทดแทน การ
วางแผนปรับ ตัวด้านการผลิตและการค้าให้เกิดความสมดุล ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอกและมีอาหาร
สารองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต (การสารองสต๊อค) เป็นต้น
กรอบการวิจัย ประเภทนักวจั ย รุ่นใหม่ (แม่ไก่ -ลูกไก่ ) ประจ้าปี 2562
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1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการส้ารองอาหารภายในประเทศ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่ อ ใช้ในยามเกิ ดเหตุฉุ กเฉิน (Emergency Food) รวมถึงการจัด การตั งแต่ ต้ น ทางถึงปลายทาง (วัตถุ ดิ บ
รูปแบบอาหาร (เมนู) การผลิต โภชนาการ การเก็บรักษา การขนส่ง)
1.6 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
โลจิ ส ติกส์ เพื่ อลดการสู ญ เสี ยในระบบการผลิ ตอาหาร (food loss) ตังแต่ก่อนการเก็บ เกี่ยว
ระหว่างเก็บเกี่ยว ขนส่ง กระจายผลผลิต แปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษา และการวางขาย เป็นต้น
2 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
2.1 การวิจัย พัฒนาพันธุ์พืช และสัตว์ รวมทัง ปุ๋ย อาหารสัตว์ และการควบคุมป้องกันโรค เพื่อ
พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพสูง ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึน
2.2 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)
และการเกษตรที่ เกือหนุ น ต่อสุ ขภาพ เป็ น มิต รต่อ สิ่ งแวดล้ อม และยั่งยืน เช่น เกษตรอิน ทรีย์ และระบบ
การเกษตรที่มีการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (Integrated Pest Management System: IPM) เป็นต้น
2.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีน้าไปสู่การเพิ่มคุณค่าและมูลค่า รวมถึงการลด
ต้นทุนในห่วงโซ่การผลิตอาหาร ทังระดับครัวเรือน ชุมชน และท้องถิ่น
2.4 การวิจัยเพื่อน้าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นการ
สร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงเป็น
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อในการเผยแพร่ โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี
2.5.1 เพื่อเพิ่มความเข้าใจและมั่นใจให้ กับผู้บริโภคในเรื่องมาตรฐาน กระบวนการผลิต
เพื่อการเลือกซือ เลือกบริโภคอาหารที่ผลิตในประเทศไทย โดยการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับอาหารทัง
ในและต่างประเทศ ผ่านสื่อทุกรูปแบบ
2.5.2 ส่งเสริมการตลาดสินค้ามาตรฐานสูง มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจทังในและต่างประเทศ
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณภาพอาหารไทย ตลอดจนวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยในมิติต่างๆ
2.5.3 ส่ งเสริ มให้ ผู้ บ ริโภคตระหนั กถึงความส้ าคัญ ของการปกป้ องสิ ทธิของตนเองและ
ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรผู้บริโภคและชุมชนให้มีส่วนร่วมในระบบเฝ้าระวังสินค้าอาหาร
2.6 การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มและความต้องการของตลาดเชิงลึก ตลอดจนพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค และกฎเกณฑ์กติกาทางการค้าอย่างต่อเนื่อง
2.7 การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีส้าหรับระบบการตรวจสอบรับรองและการเฝ้า
ระวังตามแนวทางสากลเพื่อการควบคุมดูแลคุณภาพมาตรฐานสินค้าทังภายในประเทศและเพื่อการส่งออก
เช่น การพัฒนาชุดทดสอบต่าง ๆ มีประเด็นต่อยอดในเรื่องต่างๆดังนี้
2.7.1 การยืนยันผลและคุณภาพมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO/ AOAC (validation)
2.7.2 การพัฒนากระบวนการผลิตในระดับเชิงการค้า (pilot scale) ควรได้รับการรับรอง
ISO 17065 จาก CB
2.7.3 ต้องมีผู้ใช้ประโยชน์ชัดเจน มอง value ของ user เป็นหลัก สามารถลดการน้าเข้า
จากต่างประเทศได้ มีความคุ้มทุน
2.7 4 การพัฒนาระบบอ่านผลการทดสอบผ่านมือถือ (Image processing)
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2.8 การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความเสี่ ยงและแนวทางในการบริห ารจัดการงานด้านอาหาร
เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ส้าหรับการคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการค้า รวมถึงสนับสนุน
การผลิตอาหารที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการหรือนวัตกรรม ซึ่งไม่ใช่กระบวนการดังเดิมเพื่อจ้าหน่ายเชิง
พาณิชย์ เช่น
2.8.1 Food defense ที่เป็นมาตรการป้องกันอาหารให้มีความปลอดภัยจากการปนเปื้อน
โดยเจตนา (Intentional Adulteration) ได้แก่ สารก่อมะเร็ง nitrosamine จุลินทรีย์ หรือ antibiotics เป็นต้น
2.8.2 Food safety ที่เป็นมาตรการป้องกันอาหารให้มีความปลอดภัยจากการปนเปื้อน
โดยไม่เจตนา ได้แก่ Pesticides วัชพืช/biocontrol คุณภาพน้า และ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3 ด้านอาหารศึกษา
3.1 การศึกษาและวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงสุขภาพและ
ความปลอดภั ย เพื่ อให้ ป ระชนชนและชุ ม ชนมี ความรู้และสามารถปรับ พฤติ กรรมการบริโภคอาหารเพื่ อ
โภชนาการและสุขภาวะที่ดีทังในชนบทและในเมือง
3.2 การวิจัยเพื่อพัฒ นานวัตกรรมและเทคโนโลยีส้าหรับระบบการสื่อสารและการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงเกิดจิตส้านึกและพฤติกรรมการบริโภคที่ให้ความส้าคัญ
กับ คุณภาพชีวิตเพื่อการบริโภคที่เหมาะสมกับภาวะสุ ขภาพของตน เช่น การจัดสรรอาหารที่มีคุณ ค่าและ
ปลอดภัยส้าหรับเด็กในโรงเรียนต้องให้เกิดการขับเคลื่อนทุกห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้อง
3.3 การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีส้าหรับการผลิตอาหารที่มีโภชนาการที่ส่งผลต่อ
สุขภาวะที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกในด้านต่างๆ เช่น
3.3.1 การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร ได้แก่ อาหารส้า หรับผู้สูงอายุเพื่อป้องกัน
โรคเรือรัง (NCD) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต อาหารส้าหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการ
กลืนและการบริโภค อาหารส้าหรับเด็กทารกและเด็กในวัยเจริญเติบโต และ อาหารส้าหรับผู้ป่วยที่มีอาการ
ภูมิแพ้ต่างๆ เป็นต้น
3.3.2 การค้าสากลรวมทังการรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ เช่นอาหารสาหรับชาวมุสลิม เป็นต้น
3.4 การวิจั ย จากองค์ความรู้เดิมที่ มีอ ยู่รวมถึ งภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น เพื่ อพั ฒ นาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และต่อยอดใช้ป ระโยชน์ ให้ มากขึน เช่น การต่อยอดการจัดชุดต้ารับอาหารไทย อาหารเป็นยา
สามารถใช้งานวิจัยต่อยอดของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการศึกษา เมนู ตารับ หรือวัตถุดิบสมุนไพรต่างๆ อยู่แล้ว
พัฒนาเป็นอาหารภูมิภาคที่มีคุณสมบัติเชิงสุขภาพ (ควรมีการศึกษาแบบ Mixture)
4 ด้านการบริหารจัดการ
4.1 การศึกษาและวิจัยเพื่อติดตามการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านอาหาร
ของประเทศในทุ ก มิ ติ เพื่ อ น้ า ไปใช้ ในการก้ าหนดนโยบายและพั ฒ นาปรับ ปรุงระบบงาน กฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาหารของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้นโยบายหรือกฎหมายมีความสมบูรณ์ครอบคลุมมี
ความทันสมัยสอดคล้องกับสากลและเหมาะสมกับการปฏิบัติโดยเน้นการมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรั บของทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการร่างกฎหมายส้าหรับ functional food
4.2 การศึกษาความเป็นไปได้และศักยภาพในการพัฒนาห้องห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้มาตรฐาน
GLP สาหรับอาหารในกลุ่ม functional food เช่น มาตรฐานของวิธีการวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
(food animal model/ preclinical & clinical trials) แหล่งตรวจสอบ การรับรอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฯลฯ
กรอบการวิจัย ประเภทนักวจั ย รุ่นใหม่ (แม่ไก่ -ลูกไก่ ) ประจ้าปี 2562
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4.3 การวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารที่มีอยู่เดิมจาก
หน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศให้มีความทันสมัยสะดวกต่อการเข้าถึ งและการนาไปใช้ของหน่วยงานต่างๆ ในการ
แก้ปัญหาด้านอาหารของประเทศ (big data management)
ผลผลิต
1. ได้แนวทางบริห ารจัดการให้ ป ระเทศไทยมีความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการและระบบ
อาหารช่วยเกือหนุนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนให้เกิดขึนในระดับท้องถิ่น ชุมชน ครัวเรือน และระดับประเทศ
2. ได้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ประชาชนมีอาหารบริโภคที่เพียงพอมีคุณภาพและ
ความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ
3. ได้ น วัต กรรมและเทคโนโลยี เพื่ อ สนั บ สนุ น การผลิ ต การตลาด และกระจายอาหารอย่ างมี
ประสิทธิภาพรักษาคุณภาพและความปลอดภัยอาหารให้มี ปริมาณเพียงพอรองรับการเกิดภาวะวิกฤตได้ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
4. ได้องค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการเป็นผู้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นผู้
เลือกซือเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมตามวัยและสภาวะต่างๆ และชุมชนมีภาวะแวดล้อมที่เกือหนุนการ
บริโภคอาหารที่ดี
5. ได้ระบบการสื่อสารและการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีจิตส้านึกและพฤติกรรมการบริโภคที่
ให้ความส้าคัญกับคุณภาพชีวิตและการหาข้อมูลความรู้เพื่อการบริโภคที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของตน
6. ได้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนทุก
กลุ่มวัยรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทย
7. ได้แนวทางหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและทันสมัยสอดคล้องกับสากลทาให้การดาเนินงานในทุกมิติบรรลุผลได้อย่าง
เหมาะสมทันการณ์ภายใต้ พลวัตรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
8. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและยั่งยืน ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีส่วนในการสร้างคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ กระจาย
รายได้และลดความเหลื่อมล้าให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่สามารถเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการบูรณาการและ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาของภาคีด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมงานวิจัยตามความต้องการในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัดและชุมชนอย่างแท้จริง โดยเน้นการสร้างกระบวนการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการ
วิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวได้จริง
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ส้า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ งชาติ (วช.)

กรอบการวิจัย
1. กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ ยวโดยค้านึงถึงความเชื่อมโยงกับตลาด
ท่องเที่ยวเพื่อน้าไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1.1 การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน (Community-based Tourism: CBT) และการ
ท่องเที่ยววิถีไทยอย่างสร้างสรรค์ การส่งเสริมตลาดเป้าหมายศักยภาพของ CBT การบริหารจัดการ CBT เพื่อ
ความยั่ งยืน การยกระดับ การท่องเที่ย วเชิงวัฒ นธรรมให้ อยู่ในระดับ สากล การสร้างคุณ ค่าและมูล ค่าเพิ่ ม
ทางการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยง Creative Economy ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
1.2 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
(Medical Tourism) การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport
Tourism) การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาหาร (Gastronomy Tourism) การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ตลาด
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและการออกแบบเพื่อคนทังมวล (Universal Design) กับการพัฒนาการท่องเที่ยวสากล
1.3 การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางการท่ อ งเที่ ย ว การอนุ รั ก ษ์ แ ละพื นฟู ท รั พ ยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระบบการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวและการวิจัยเพื่ออนุรักษ์
และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพืนที่อนุรักษ์
1.4 การท่องเที่ยวในเขตเมือง การก้าหนดต้าแหน่งทางการตลาดและการสร้างแบรนด์ให้กับ
เมือง การออกแบบเมือง การวางผังเมือง และการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พืนที่เพื่อการสร้างเอกลักษณ์และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว การบริหารจัดการเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การส่งเสริม
การเป็นเมืองท่องเที่ยวชันน้า การพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างเมือง
1.5 ธุ ร กิ จ ไมซ์ (MICE Business) และกิ จกรรมพิ เศษ (Special Event) การศึ ก ษาศั ก ยภาพ
MICE City และการพัฒ นาเมืองรองเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ MICE การพัฒ นาการตลาด MICE ที่
เหมาะสมกับประเทศไทย การพัฒนาและยกระดับงานเทศกาล งานมหกรรมและงานกิจกรรมพิเศษ (Special
Event) ให้อยู่ในระดับสากล
2. กรอบการวิจัยเพื่อการจัดการการตลาดสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์
และพลวัตการท่องเที่ยวโลก
การสร้างตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงและคุณค่าสูง (High Value Traveler) และการสร้างแบรนด์
การท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับสูง การศึกษาความต้องการและกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพใน
อนาคต กลุ่ มนั กท่องเที่ย ว Millennium กลุ่ มนักท่องเที่ย ว FIT กลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิ ม การเพิ่มค่าใช้จ่าย
นักท่องเที่ยว การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) การพัฒนาฐานข้อมูล (Database) และ Big Data เพื่อ
การวางแผนการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานด้านคุณภาพ
การศึกษาอุปสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากการ
พั ฒ นาและการเปลี่ ย นแปลงด้ านเทคโนโลยี แ ละปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence) ตลอดจนการ
เคลื่ อนย้ ายแรงงานต่างด้าวในภาคบริ การ การบริห ารจัดการหลั กสู ตรการเรียนการสอน ด้านท่ องเที่ ยวที่
สอดคล้องต่อความต้องการในอนาคต การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวนอกระบบ การพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะบุคลากรทางการท่องเที่ยว การพัฒนามาตรฐานและยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับภาครัฐ เอกชนและชุมชนเพื่ อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน
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4. กรอบการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวเชิงประเด็นและการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับพืนที่
ภูมิภาคและเชื่อมโยงในสู่สากล
4.1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประเด็น มาตรฐาน การจัดการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวและลดความเหลื่อมล้า รวมทังการเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวของ
นั กท่ องเที่ย ว การจั ดการรายได้รั่ วไหลทางการท่ องเที่ ยว (Tourism Leakage) ระบบการจัดการ Sharing
Economy ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การส่งเสริมตลาด Wedding and Honeymoon และการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ระบบการขนส่งทางอากาศและการบิน การท่องเที่ยวเรือส้าราญ
ความสามารถในการรองรับทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Carrying Capacity) และการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต
4.2 การพัฒ นาการท่องเที่ยงเชิงพืนที่ และการพัฒ นาการท่องเที่ยวระดับพืนที่ ภูมิภ าคและ
เชื่ อ มโยงในสู่ ส ากล การพั ฒ นานวัต กรรมกลไกและการขั บ เคลื่ อ นการท่ อ งเที่ ย วเชิ งนโยบายระดั บ พื นที่
พัฒ นาการท่องเที่ยวในเขตพัฒ นาการท่องเที่ยว ภูมิภาคและประเทศ การส่งเสริมขีดความสามารถทางการ
แข่งขันและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทย อาเซียนและการท่องเที่ยวโลก
ผลผลิต
1. กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเพื่อน้าไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. กรอบการวิจัยเพื่อการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์และพลวัตการท่องเที่ยว
3. กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานด้านคุณภาพ อย่าง
4. กรอบการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวเชิงประเด็นและการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับพื้นที่
ภูมิภาคและเชื่อมโยงในสู่สากล
9. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
วัตถุประสงค
มุงเนนให้ได้งานวิจัยมีศักยภาพสูง สามารถนาไปพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาด ยอม (SME) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้
1. เพื่อสร้างแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด้าเนินงาน และความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ของประเทศ
2. เพื่อสร้างกลไกสนับสนุนการด้าเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SME) ที่น้าไปสู่การสร้างพันธมิตรและเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตังแต่ต้นน้า
ถึงปลายน้า ก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นกลุ่มอัญมณีและครื่องประดับ
เซรามิก สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์อื่นๆจากภูมิปัญญาชุมชน
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยด้วยการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่ทรง
ประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน และวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) สู่การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

38

ส้า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ งชาติ (วช.)

4. เพื่อสร้างกลไก ขอบเขตส้าหรับการพัฒนาโจทย์วิจัย เพิ่มศักยภาพนักวิจัย และลดความซ้าซ้อน
การสนับสนุนทุนวิจัยด้าน SME นาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนากลุ่ม SME ของประเทศให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
กรอบการวิจัย
1. การพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
1.1 นครอัญมณี
1.1.1 การวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยด้านนโยบาย กฏระเบียบ การตลาด (Marketing) การ
สร้างตราผลิตภัณฑ์ (Branding) การเงิน การเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน
1.1.2 เทคโนโลยีการผลิต ครอบคลุมกระบวนการตังแต่ต้นน้า ถึงปลายน้า วัตถุดิบ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต
1.1.3 การวิจัยเชิงพัฒนาบุคคลากร สร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรม ที่เหมาะสมกับ
ชุมชนอุตสาหกรรมท้องถิ่น
1.2 พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเงินและโลหะมีค่าอื่นๆ
1.2.1 เทคโนโลยีการผลิต การหล่อขึนรูป การลดต้าหนิ (defect) การเคลือบผิว และสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่
1.2.2 เทคโนโลยีวัสดุ วัสดุผงและต้นน้าอื่นๆ วัสดุทดแทน วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และมาตรฐานโลหะมีค่า
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกชุมชน และสิ่งทอ
2.1 เซรามิกชุมชน
2.1.1 สถานภาพของอุตสาหกรรมและความต้องการเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทังห่วงโซ่
อุปทาน
2.1.2 เทคโนโลยีการผลิต การลดพลังงานที่ใช้ การลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
2.2 สิ่งทอ
2.2.1 เทคโนโลยีการผลิต การลดพลังงานที่ใช้ การลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
2.2.2 เทคโนโลยีวัสดุ การส่งเสริมการใช้เส้นใยธรรมชาติและสีย้อมธรรมชาติ
3 การพัฒนานโยบาย เทคโนโลยี ภูมิปัญญา เพื่อสนับสนุน SME ทังระบบ
3.1 วิจัยเชิงนโยบาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และการตลาด
Digital Economy & Digital Society การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการและการด้าเนินงาน
ของ SME บนฐานเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการด้ารงรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตใน
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3.2 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสะอาด เครื่องมือ และเครื่องจักร เพื่อตอบสนอง SME
3.2.1 การพั ฒ นาเทคโนโลยีที่ มีระดับเทคโนโลยีแ ละต้นทุ นที่เหมาะสม สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้งานใน SME ได้ทันที
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3.2.2 เครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุเพื่อทดแทนการน้าเข้าส้าหรับวิสาหกิจชุมชนและ
ผู้ ป ระกอบการ SME การพั ฒ นาแบบวิ ศ วกรรมย้ อ นรอย การพั ฒ นาเครื่ อ งจั ก รกลหรื อ เครื่ อ งมื อ ที่ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
3.3 ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาไทย
การสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และตลาดรวมทั้งช่องทางการจาหน่ายที่เหมาะสม การ
สร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อันนาไปสู่การพัฒ นาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อส่งออกหรือเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่สอดคล้อ งกับวิถีชีวิตแนวใหม่และภาวะสังคมสูงวัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบไร้ของเสีย
และผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการศึกษาเชิงลึกด้านการตลาดและช่องทางการจาหน่าย
ที่เหมาะสม
ผลผลิต
ได้ผลผลิตจากงานวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SME) ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย
1. แนวทางในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการด้ าเนิ น งานของผู้ ป ระกอบการวิส าหกิ จชุ มชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) เพื่อการขับเคลื่อนผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย์ได้
2. กลไกในการสนับสนุนการด้าเนินงานของผู้ประกอบการ และแนวทางในการสรางพันธมิตรทาง
ธุรกิจและการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อความได้เปรียบใน
การแข่งขันได้เชิงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นกลุ่มอัญมณีและครื่องประดับ เซรามิก สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์อื่นๆจากภูมิ
ปัญญาชุมชน
3. เทคโนโลยี ใหม่ และ/หรื อ นวั ต กรรมใหม่ ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม ผลผลิ ต สร้ า งมู ล คาเพิ่ ม รวมทั งเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต ของวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
4. นโยบาย กฎระเบียบ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ แนวทางการตลาด องคความรูและทรัพยสินทางป
ญญา เพื่อใชในการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
10. พลาสติกชีวภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ วิ จั ย และพั ฒ นาให้ ได้ น วั ต กรรมในกระบวนการผลิ ต สารตั งต้ น ในการน้ า ไปพั ฒ นาเป็ น
ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและเตรียมความพร้อมส้าหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม
2. เพื่อการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ สร้างความได้เปรียบเชิงพาณิชย์ และลดต้นทุนการผลิต
3. เพื่อให้ได้คอมพาวนด์ที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสามารถขยายผล
สู่ภาคอุตสาหกรรมได้
4. เพื่อวิจัยและพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของตลาด
5.เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณ ฑ์พลาสติกชีวภาพ ตั้งแต่การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การทดสอบที่ได้
มาตรฐาน การใช้งาน ความปลอดภัย และอายุการเก็บรักษา

40

ส้า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ งชาติ (วช.)

กรอบการวิจัย
1. การวิ จั ย ให้ เกิ ด นวั ต กรรมระดั บ ต่ า งๆ ตลอดห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต และการสร้ า งมู ล ค่ า ใหม่ ๆ
(Innovative Value Creation) แก่ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
1.1 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพด้านต้นน้า
เป็นการวิจัยเพื่อให้ได้สารตังต้นในการน้าไปผลิตพลาสติกชีวภาพ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์
โดยเฉพาะการคัดกรองหรือปรับปรุงสายพันธุ์ ร่วมกับการศึกษาวิธีการเพาะเลียงหรือขันตอนการผลิตที่ไม่
ยุ่งยากได้ผลผลิตสูง ใช้สารอาหารที่มีราคาไม่แพง ซึ่งมีอยู่มากในท้องถิ่น รวมถึงการศึกษากระบวนการ หรือวิธี
ที่สามารถแยกและท้าบริสุทธิ์ผลิตภัณฑ์ ด้วยกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นอันตราย โดยมีแนวทางการวิจัย
และพัฒนาดังนี
1.1.1 การคัดกรองจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพชนิดใหม่หรือสายพันธุ์ใหม่ ที่สามารถผลิต
สารตังต้นชีวภาพ โดยเน้นหาวิธีการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพและให้ผลดีกว่าการ
คัดกรองที่เป็นแบบทั่วไป (Conventional Screening) เช่น พัฒนาการใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมร่วมด้วยในการ
คัดกรอง การออกแบบหัววัด (Probe) ที่มีชินส่วนของยีนที่ใช้คัดกรองความสามารถผลิตสารตังต้นพลาสติก
ชีวภาพในเซลล์
1.1.2 การหาสารอาหารที่เหมาะสมและต้นทุนต่าเพื่อการผลิตสารตั้งต้นชีวภาพโดยมุ่งเป้า
สู่การใช้งานจริงระดับอุตสาหกรรม การหาแหล่งอาหารทางเลือกอื่นๆ ที่มีราคาเหมาะสมกับการผลิตขนาด
ใหญ่ (ไม่ควรเลือกใช้อาหารส าเร็จ รูป ราคาแพงที่ใช้ในห้ องปฏิ บัติการ) และมีอย่างเพียงพอเพื่อการผลิตใน
ท้องถิ่นหรือในประเทศอย่างไม่เป็นปัญหาหากมีการเลือกใช้ในระดับอุตสาหกรรม และจุลินทรีย์สามารถใช้จน
หมดหรือเกือบหมดไม่ห ลงเหลือในขั้น ตอนสุดท้ายในการหมัก เพื่อไม่ให้ เป็นปัญหาสาหรับการแยกออกใน
กระบวนการเก็บเกี่ยวหรือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
1.1.3 การวิจัยกระบวนการท้าสารตังต้นชีวภาพให้บริสุทธิ์เชิงอุตสาหกรรม ซึ่งยังคงเป็น
สิ่งท้าทายนักเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยเป็นรอยต่อระหว่างการใช้พื้นความรู้ด้านวิศวกรรมชีวเคมี (Biochemical
Engineering) ร่วมกับความรู้ด้านชีวภาพ (หรือวิศวกรรมชีวภาพ,Bioengineering) เช่น การแยกกรดอินทรีย์
เช่น กรณี Lactic Acid และ Succinic Acid การใช้กระบวนการ Esterify กรด ตามด้ว ยการกลั่ นและการ
ไฮโดรไลซีส และเทคโนโลยีโครมาโตกราฟฟี (Simulated Moving Bed Chromatography (SMB) Process)
เป็นแนวทางหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ นอกจากนี้ การสกัดโดยสารสกัดที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงสารอินทรีย์ไวไฟที่
เป็ น อั น ตราย (เช่น คลอโรฟอร์ ม) เป็ น อีกทางเลื อ กของการวิจัย การแยกเซลล์ อ อกจากน้ าหมักโดยไม่ ใช้
การปั่นเหวี่ยง
1.1.4 การเสนอช่องทางการผลิตสารตังต้นพลาสติกชีวภาพด้วยวิธีการอื่น เช่น ทางเคมี
เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการสั งเคราะห์ ส ารตั งต้ น ทางชี ว ภาพ โดยใช้ ก ระบวนการทางเคมี เช่ น การสั งเคราะห์
Succinic Acid โดยวิธีการทางเคมีแทนการสังเคราะห์โดยจุลินทรีย์สภาพไร้อากาศ การสังเคราะห์ PLA หรือ
PLA จากก๊าซมีเทน
1 .1 .5 ก าร ผ ลิ ต ส า ร ตั งต้ น เช่ น Glucose, Lactic Acid, Succinic Acid, 1 ,4 Butanediol(BDO), Propanediolและ Butanol จากเซลลูโลสที่ได้จากของเหลือใช้ทางการเกษตร (เช่น ชาน
อ้อย ฟางข้าว กากมันส้าปะหลัง เป็นต้น)
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1.2 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพด้านกลางน้า มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี
1.2.1 การศึกษาการสังเคราะห์ สารตังต้นส้าหรับพอลิ เมอร์ เพื่อส้ารวจศักยภาพในการ
น้ามาใช้ประโยชน์ เช่น การผลิตสารต่างๆ ตามรายการต่อไปนี ซึ่งสามารถผลิตผ่านกระบวนการทางเคมี หรือ
ชีววิทยา และสามารถใช้เป็นสารตังต้นทางอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Succinic acid และ
BDO หรื อ สารตั งต้ น ชนิ ด อื่ น เช่ น (1) 4Carbon Diacids(Succinic, Fumaricและ Malic Acid) (2) 2,5
Furan Dicarboxylic Acid (3 )3 -Hydroxypropionic acid (4 )Aspartic Acid (5 ) GlucaricAcid (6 )
Glutamic Acid (7 ) ItaconicAcid (8 ) LevulinicAcid (9 ) 3 -Hydroxybutyrolactone(1 0 ) Glycerol
(11)Sorbitol (12)Xylitol/ Arabinitol (13) GluconicAcid (14) Lactic Acid (15) Malonic Acid (16)
Propionic Acid (17) Triacids(Citric และ AconiticAcid)
1.2.2 การศึกษา Biopolymer โดยใช้ Computer Simulation เป็นการศึกษาโดยมุ่งเน้น
การท้านายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึนทางเคมี และคุณสมบัติทางความร้อน ซึ่งท้าให้ย่นระยะเวลาการวิจัยให้สัน
และแคบลงเป็นการลดต้นทุนการวิจัยในภาพรวม
1.2.3 การสังเคราะห์ Catalyst ตัวใหม่ๆ เพื่อการผลิต Biopolymers เป็นการหาตัวเร่ง
ปฏิกิริยาตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากตัวเร่งเดิม (Conventional Catalyst)
1.2.4 PLA Stereocomplexจาก Pure Lactideหรือ Pure PLA
1.2.5 การทดสอบการใช้งาน Bio-compatibilizationจาก CoreshellNatural Rubber
เคลือบด้วย PLA
1.2.6 การใช้ ป ระโยชน์ เ ฉพาะทางจาก Copolymerization ตามคุ ณ สมบั ติ ข อง
Copolymer เช่น การแก้ปั ญหาความเปราะและความแข็งแรง (เช่น Hyperbranch PLA) และการเคลือบ
กระดาษด้วย Copolymer
1.3 แผนงานวิจัยพลาสติกชีวภาพด้านปลายน้า
เป้าหมายเน้นโครงการในลักษณะที่ต้องสามารถผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และมีความเป็นไปได้
ในการน้าผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้งานได้ดี และมีคุณภาพ ตลอดจน
สามารถแข่งขันด้านต้นทุน และต้องมุ่งเน้น 4P ได้แก่ ระบุผลิตภัณฑ์เป้าหมายชัดเจน (Product) ระบุสมบัติที่
ต้องการ (Properties) ราคา (Price) และการผลิต (Production) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิจัย คือกลุ่ม A =
Additive กลุ่ม B = Compounding และ กลุ่ม C = Product โดยมีแนวทางการวิจัยดังนี
1.3.1 Additive การพัฒนาเทคโนโลยีการสังเคราะห์และปรับปรุงคุณสมบัติของสารเติมแต่ง
1.3.2 Compounds และผลิ ต ภั ณ ฑ์ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ค อมพาวนด์ เพื่ อ ผลิ ต เป็ น
ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย และเพิ่มสมบัติการใช้งานให้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมๆ
1.3.3 Product Quality การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพและคุณสมบัติทางกล
ของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ตังแต่การขึนรูปผลิตภัณฑ์ การทดสอบการแตกสลายทางชีวภาพได้ การใช้งาน
ความปลอดภัย การเก็บรักษา และอายุการใช้งานที่เหมาะสม
มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี
(1) พลาสติกชีวภาพส้าหรับการใช้งานด้านการปลดปล่อยแบบช้า (Slow Release Application)
เช่น การสังเคราะห์ Biopolymer ให้สามารถห่อหุ้ม หรือตรึงสารเคมีต่างๆ ได้ และค่อยๆ ปล่อยออกมาใน
ภายหลัง เช่น การท้า Slow Release Drug, Hormone, Fertilizer, Herbicide, Insecticide เป็นต้น
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(2) พลาสติ ก ชี ว ภาพส้ า หรั บ การแพทย์ เช่ น การผลิ ต กระดู ก เที ย ม เฝื อ กอ่ อ น Scaffold จาก
พลาสติกชีวภาพได้เองภายในประเทศ เป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางการแพทย์ของไทยที่พยายามจะเป็น
Medical Hub โดยต้องพัฒ นาต่อยอดถึงระดับจะน้าไปใช้ทางการแพทย์ได้อย่างจริงจังและมีแพทย์นักวิจัย
มาร่วมวิจัย
(3) พลาสติ ก ชี ว ภาพด้ านบรรจุ ภั ณ ฑ์ (Functional Packaging) เช่ น บรรจุ ภั ณ ฑ์ ส้ าหรับ สิ น ค้ า
Organic บรรจุภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ยับยังการเจริญของจุลินทรีย์ได้ระดับหนึ่ง
บรรจุภัณฑ์ที่บอกการหมดอายุของอาหาร บรรจุภัณฑ์ที่ควบคุมการสุกของผลไม้ เป็นต้น
(4) พลาสติกชีวภาพส้าหรับผลิตภัณฑ์ใช้ครังเดียวทิง (Single Use, Disposable) เช่น วัสดุพลาสติก
ที่มีการใช้เป็ น ประจ้า และ Recycle ได้ย าก (เช่น ถุงพลาสติกใส่ อาหารและสิ นค้า ถุงหู หิ ว ถ้วย ช้อนชาม
พลาสติกที่ใช้แล้วทิง เป็นต้น)ฃ
(5) พลาสติ กชีว ภาพที่ ใช้ด้านการเกษตร เช่น พลาสติกคลุ มดิ น ถุงเพาะช้ากล้ าไม้ ถุงห่ อผลไม้
รวมถึงการทดสอบคุณสมบัติและระยะเวลาการสลายตัวได้ในการใช้งานจริง
(6) การลดต้นทุนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
(7) การพัฒนา Bio Thermosetting
(8) การพัฒนา Bio Thermoplastic Elastomer
(9) การพั ฒ นามาตรฐานความปลอดภั ย (Safety Standard) ส าหรั บ บรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหาร เช่ น
Migration
(10) ผลิ ตภัณ ฑ์พลาสติกชีว ภาพที่มี High Performance/ High Price เช่น Implant Polymer,
Automobile Parts, Filament of 3D Printing
(11) พลาสติกชีวภาพส้าหรับงานสิ่งทอ เช่น Geo-textile
(12) พลาสติกชีวภาพเพื่อการใช้งานในแหล่งท่องเที่ยว เช่น บริเวณอุทยานแห่งชาติ บริเวณชายฝั่ง
(13) พลาสติกชีวภาพเพื่อยุทโธปกรณ์
1.4 แผนงานวิจัยการแตกสลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพตลอดแนว
เป้ าหมายเพื่อให้ มีการวิจั ยและพัฒ นาจุลินทรีย์และกลุ่มจุลินทรีย์ใหม่ และกระบวนการใหม่ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่าในการแตกสลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ทั้งในสภาพธรรมชาติและใน
สภาวะที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยมีแนวทางการพัฒนาโครงการ และ/หรือการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1.4.1 การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์และกระบวนการใหม่ที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่้าใน
การย่อยสลายหรือแตกสลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพชนิดต่างๆ
1.4.2 การวิจัยเพื่อประดิษฐ์เครื่องต้นแบบย่อยสลายครบวงจรทางชีวภาพของผลิตภัณ ฑ์
พลาสติกชีวภาพในระดับก้าลังผลิตขนาดครัวเรือน
1.4.3 การวิจั ย เพื่อประดิษฐ์และออกแบบโรงงานต้นแบบย่อยสลายผลิ ตภัณ ฑ์ พลาสติก
ชีวภาพรูปแบบต่างๆ ที่มีต้นทุนต่้าในระดับก้าลังผลิตขนาดหมู่บ้านหรือชุมชน หรือโรงงานขนาดเล็กและขนาด
กลาง
1.4.4 การพัฒนา ประดิษฐ์ และออกแบบเครื่องจักรและโรงงานต้นแบบย่อยสลายผลิตภัณฑ์
พลาสติกชีวภาพ เพื่อรองรับชุมชนหรือโรงย่อยสลายขนาดกลางและขนาดใหญ่
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1.4.5 การวิจั ย เพื่อ น้ าเสนอแบบโครงสร้าง (Model) ที่ ครอบคลุ ม การจัดการผลิ ตภั ณ ฑ์
พลาสติกชีวภาพครบวงจร ตั้งแต่เริ่มผลิต การใช้งาน การเก็บรวบรวม การจัดการการย่อยสลาย จนจบเส้นทาง
เดินกลับคืนสู่ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
2. การพั ฒ นาต่ อ ยอดเทคโนโลยี พ ลาสติ ก ชี ว ภาพสู่ เชิ งพาณิ ช ย์ (From Lab to Commercial)
เป้าหมาย
2.1 การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่พบความส้าเร็จในระดับห้องปฏิบัติการ
2.2 การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพแบบก้าวกระโดด ทันสมัยมีคุณภาพ มี
ศักยภาพเชิงพาณิชย์สูง และมีความใหม่สามารถยื่นจดสิทธิบัตร
2.3 ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณวิจัย ลดความซ้าซ้อนและลดความเสี่ยงของงานวิจัย
2.4 การวิจัยความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคในระดับโรงงานต้นแบบ กึ่งโรงงานต้นแบบ หรือระดับ
กึ่งอุตสาหกรรม ทังในด้านต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
2.5 การวิจัยความเป็นไปได้ในเชิงต้นทุนการผลิตและราคาของผลิตภัณฑ์โดยการท้าแผนธุรกิจ
2.6 การวิจัยในลักษณะต่อยอดงานวิจัยจากความส้าเร็จจากสิทธิบัตรนานาชาติ เช่น
2.6.1 Copy and Research and Development (C & R & D) รวมทังสร้างนวัตกรรมที่
เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของบริษัทชันน้า เช่น
1) ผลิตภัณฑ์ PLA resin
2) ผลิตภัณฑ์ PLA film
3) ผลิตภัณฑ์ Heat Resistant Sheet
4) ผลิตภัณฑ์ Nonwoven Fabric
2.6.2 บู รณาการโจทย์วิจัย ต้นน้า กลางน้า และปลายน้าที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้แผนที่
สิทธิบัตร
2.6.3 วิจัยพัฒนาประโยชน์จากสิทธิบัตรที่พร้อมพัฒนาและหรือดัดแปลงสู่เชิงพาณิชย์โดย
ไม่ละเมิดสิทธิ
2.6.4 การสร้ า งความฉลาดทางทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญ าเพื่ อ การแข่ ง ขั น (Patent
Intelligence & Competitive IP Intelligence)
ผลผลิต
1. ได้องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและอาจน้าไปสู่การประยุกต์ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม
2. ได้เทคโนโลยีใหม่ที่น้าไปสู่การทดลองผลิตระดับกึ่งโรงงานต้นแบบ หรือระดับกึ่งอุตสาหกรรม ทัง
ในด้านต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
3. ได้กลุ่มจุลินทรีย์ใหม่และกระบวนการผลิตใหม่ ที่มีประสิทธิภาพสูงและลดต้นทุนการผลิต และ
การแตกสลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ชี ว ภาพ ทั้ ง ในสภาพธรรมชาติ แ ละในสภาวะที่ ป ระดิ ษฐ์
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