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 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปนองคกรกลางตามพระราชบัญญัติ
สภาวิจัยแหงชาติที่มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและแผนวิจัยสวนรวม และไดรับมอบหมายจาก
รัฐบาลใหเปนหนวยงานกลางในการรวบรวมแผนงานและงบประมาณในเชิงบูรณาการของ
หนวยงานการวิจัยตางๆ ของประเทศ เพ่ือนําเสนอรัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแนวคิด
ในการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance-based Budgeting) ที่เชื่อมโยง
ระบบการวิจัยตามแผนการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล และสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือใหระบบการวิจัยของประเทศปรับตัวใหสามารถตอบสนองกับความ
ตองการของสังคมและกาวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก และสงผลใหงานวิจัยโดยรวมมีเปาหมาย
และทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น  

 วช. ในฐานะหนวยงานเจาภาพหลัก ไดดําเนินการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร
การวิจัยของชาติ ระหวางป พ.ศ. 2555-2559 โดยเริ่มจากการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยของกลุม
จังหวัดในระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต) เพ่ือใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการวิจัยในพื้นที่กลุมจังหวัด ไดมีสวนรวมบูรณาการ
แนวคิดในการดําเนินงานวิจัย เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน 
หนาที่ของหนวยงาน และความตองการของพื้นที่  รวมทั้งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) อันจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
งบประมาณการวิจัยที่ เชื่อมโยงอยางบูรณาการในการพัฒนาภูมิภาคตางๆ และทําใหเกิด
ประสิทธิผลตอการพัฒนาประเทศโดยรวม ซึ่งนํามาสูการจัดทําเปน “นโยบายและยุทธศาสตรการ
วิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)” โดยมีวัตถุประสงคที่มุงสะทอนและตอบสนองความตองการของ
พ้ืนที่หนวยงาน และมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยไดมีการจัดลําดับความสําคัญของการวิจัยใหสอดคลองกับปญหา
และสถานการณของประเทศดวย และในขณะเดียวกันไดมีความเชื่อมโยงกับ “นโยบายการวิจัย  
ของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572)”  

 วช. ขอขอบคุณที่ปรึกษาการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-
2559):ภาคใต ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารระดับสูงของจังหวัด ผูมีสวนรวมจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนทุกทาน ที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการจัดทํายุทธศาสตร
การวิจัย และหวังเปนอยางยิ่งวา “ยุทธศาสตรการวิจัย(พ.ศ. 2555-2559) : ภาคใต” นี้ จะเปน
ประโยชนตอบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในระดับนโยบาย หนวยงาน นักวิจัย ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ในการนําไปใชเปนแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัย การเสริมสรางและพัฒนา
ระบบการวิจัยของชาติไดอยางเปนรูปธรรมเพ่ือประโยชนในการพัฒนาทองถิ่นภาคใตและประเทศ
ใหกาวหนาอยางยั่งยืนตอไป  
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ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559)  :  ภาคใต 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ.2555-
2559) ของภาคใต เพ่ือมุงเนนใหเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยของหนวยงานวิจัยตางๆ ของ
ประเทศและใชเปนกรอบทิศทางในการวิเคราะหตรวจสอบขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐที่
เสนอของบประมาณประจําป ตามมติคณะรัฐมนตรีระหวางปงบประมาณ 2555-2559 โดย
สอดคลองกับสถานการณของประเทศ บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) รวมทั้งความตองการ  
และศักยภาพของพื้นที่แบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 วิสัยทัศนการวิจัยภาคใต  

“ภายในป พ.ศ.2559 มีงานวิจัยเปนฐานความรูที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต 
ใหมีความสมดุล สอดคลองกับศักยภาพและความตองการของพื้นที่ โดยใชทุนทาง
ทรัพยากรและเครือขายการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ ที่ทุกฝายมีสวนรวม” 

ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ.2555-2559) ของภาคใต เนนการบูรณาการดานการวิจัยที่
สอดคลองกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตรการพัฒนา          
กลุมจังหวัด 3 กลุมจังหวัดภาคใต (กลุมจังหวัดฝงอาวไทย กลุมจังหวัดฝงอันดามันและกลุมจังหวัด
ชายแดนใต) ควบคูกับการวิจัยเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาภูมิภาคภาคใต
และประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน ที่มีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยยุทธศาสตรการวิจัย
(พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต จะมีความเชื่อมโยงกับทั้งนโยบายเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)และนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติในระยะยาว (พ.ศ. 2553-
2572) อยางชัดเจน เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยของประเทศ มีทิศทางการวิจัยที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดของภาคใตมีความชัดเจน จึงไดกําหนดยุทธศาสตร
การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต  เปน 5 ยุทธศาสตร 15 กลยุทธ 50 แผนงานวิจัย โดยใน
แตละยุทธศาสตรการวิจัยไดมีการกําหนดกลยุทธ แผนงานวิจัยและตัวอยางประเด็นการวิจัยที่เปน
ความตองการในการวิจัยในภาคใตชวง 5 ป ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตรการวิจัยที่  1   การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง

สังคม 

ภาคใตมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติและศาสนาสูง ในหลายจังหวัดของ
ภาคใตยังมีจํานวนแรงงานตางถิ่นและตางดาวเปนจํานวนมาก กอปรกับสถานการณความไมสงบ

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559)  :  ภาคใต 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ.2555-
2559) ของภาคใต เพ่ือมุงเนนใหเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยของหนวยงานวิจัยตางๆ ของ
ประเทศและใชเปนกรอบทิศทางในการวิเคราะหตรวจสอบขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐที่
เสนอของบประมาณประจําป ตามมติคณะรัฐมนตรีระหวางปงบประมาณ 2555-2559 โดย
สอดคลองกับสถานการณของประเทศ บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) รวมทั้งความตองการ  
และศักยภาพของพื้นที่แบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 วิสัยทัศนการวิจัยภาคใต  

“ภายในป พ.ศ.2559 มีงานวิจัยเปนฐานความรูที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต 
ใหมีความสมดุล สอดคลองกับศักยภาพและความตองการของพื้นที่ โดยใชทุนทาง
ทรัพยากรและเครือขายการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ ที่ทุกฝายมีสวนรวม” 

ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ.2555-2559) ของภาคใต เนนการบูรณาการดานการวิจัยที่
สอดคลองกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตรการพัฒนา          
กลุมจังหวัด 3 กลุมจังหวัดภาคใต (กลุมจังหวัดฝงอาวไทย กลุมจังหวัดฝงอันดามันและกลุมจังหวัด
ชายแดนใต) ควบคูกับการวิจัยเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาภูมิภาคภาคใต
และประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน ที่มีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยยุทธศาสตรการวิจัย
(พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต จะมีความเชื่อมโยงกับทั้งนโยบายเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)และนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติในระยะยาว (พ.ศ. 2553-
2572) อยางชัดเจน เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยของประเทศ มีทิศทางการวิจัยที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดของภาคใตมีความชัดเจน จึงไดกําหนดยุทธศาสตร
การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต  เปน 5 ยุทธศาสตร 15 กลยุทธ 50 แผนงานวิจัย โดยใน
แตละยุทธศาสตรการวิจัยไดมีการกําหนดกลยุทธ แผนงานวิจัยและตัวอยางประเด็นการวิจัยที่เปน
ความตองการในการวิจัยในภาคใตชวง 5 ป ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตรการวิจัยที่  1   การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง

สังคม 

ภาคใตมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติและศาสนาสูง ในหลายจังหวัดของ
ภาคใตยังมีจํานวนแรงงานตางถิ่นและตางดาวเปนจํานวนมาก กอปรกับสถานการณความไมสงบ
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ในจังหวัดชายแดนภาคใต  ยังเกิดความรุนแรงอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงตอความมั่นคงของ
ประเทศ ไดสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนในพื้นที่ และเปนเหตุฉุดรั้งการ
พัฒนาในแทบทุกดาน รวมทั้งการเกิดเปนภาพลักษณความไมปลอดภัยที่สงผลกระทบตอการ
ลงทุนและการทองเที่ยวในพื้นที่อีกดวย นอกจากนี้ ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูการเปนสวนหนึ่ง
ของประชาคมอาเซียน ดังนั้นการเสริมสรางความสมานฉันทและความมั่นคงในพื้นที่จึงเปนพ้ืนฐาน
ที่จําเปนอยางยิ่งในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงตองมุงเนนการวิจัยในดาน
การปฏิรูปศึกษา การเสริมสรางความมั่นคงของประเทศแบบมีสวนของชุมชนในแตละพ้ืนที่อยาง
แทจริง โดยเฉพาะการวิจัยความเขาใจของ “คุณลักษณะเฉพาะ” ของพ้ืนที่ : มิติทางสังคม 
ศาสนาและวัฒนธรรม แบบมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ ประกอบดวย 5 กลยุทธ คือ           
กลยุทธที่ 1 : การปฏิรูปการศึกษาทั้งในและนอกระบบที่สอดคลองกับวิถีชีวิตในแตละทองถิ่น         
กลยุทธที่ 2 : วิจัยเพ่ือการเสริมสรางความสมานฉันทและบูรณาการการแกไขปญหาแบบมีสวนรวม
ในพื้นที่  กลยุทธที่ 3 : การวิจัยเพื่อเสริมสรางความมั่นคงและการแกไขปญหาสถานการณความ  
ไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต  กลยุทธที่ 4 : วิจัยเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งและการเสริมสราง
ภูมิคุมกันของทองถิ่นและสังคม กลยุทธที่ 5 : วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง         
ของมนุษย และ 18 แผนงานวิจัย คือ  1) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาตั้งแตระดับ
ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา  2) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณ
ในแตละทองถิ่น  3) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับภาคการผลิต     
4) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางความเขาใจและความเปนธรรมกับชุมชนในการพัฒนาแบบมี 
สวนรวม  5) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานตางถิ่นและแรงงานตางดาว        
6) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายและกติกาตางๆเพื่อความเปนธรรมาภิบาล  7) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับความสมานฉันทในพ้ืนที่และสรางความเขาใจ ความเปนธรรมในการพัฒนาพ้ืนที่แบบมี
สวนรวม  8) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับปญหาความไมสงบ
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต  9) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพทางเลือกของผูไดรับผลกระทบ
จากปญหาสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต  10) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการสราง
จิตสํานึกและความรูในกลุมเด็กและเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต  11) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการ
แกปญหายาเสพติด  12) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัยของ
นักทองเที่ยว  13) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  14) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม  15) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  16) แผนงานวิจัยดานสุขภาพ  17) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับผูสูงอายุ  18) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับผูพิการและผูดอยโอกาส 
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ยุทธศาสตรการวิจัยที่  2   การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ  

ภาคใตมีศักยภาพการผลิตหลักที่หลากหลายชนิด ไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามัน การประมง 
การเพาะเลี้ยงชายฝง ขาวพื้นเมือง ปศุสัตวและไมผลเขตรอนเชน ลองกอง เงาะ มังคุด สมโอ 
ทุเรียน เปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการผลิตและเปนแหลงผลิตที่สําคัญของประเทศ อยางไรก็ตาม 
ผลผลิตสวนใหญยั ง จําหนายในรูปแบบสินค าปฐมภู มิที่ มี มูลค าต่ํ า  ฐานการผลิตแคบ               
ขาดประสิทธิภาพในการผลิต การแปรรูปและการบริหารจัดการ ดังนั้นจึงมุงเนนการวิจัย          
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและนวัตกรรมกระบวนการผลิตทางการเกษตรและการประมง 
เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือเปนฐาน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเนื่องจากสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตรของภาคใตมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง ทั้งที่เปน ภูเขา ทะเล แมน้ํา ลุมนํ้าตางๆ ตลอดจนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและศาสนา ทําใหยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดในดานการทองเที่ยวในแตละพ้ืนที่
ทั้ง 14 จังหวัดมีความหลากหลายมาก อีกประการหนึ่ง ภาคใตมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่สามารถ
เชื่อมโยงสองฝงทะเล (ฝงอาวไทยและฝงอันดามัน) และเปนเขตความรวมมือทางเศรษฐกิจแบบ 
IMT-GT แตมีประเด็นปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ คือ พ้ืนที่มีลักษณะแคบและยาว ทําใหมี
คาใชจายในการขนสงสูง ขาดการเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมระหวางฝงอาวไทยและฝงอันดามัน
รวมถึงประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชีย จึงมีเปาประสงคการวิจัยคือ การสรางเสริมองคความรู
เพ่ือเปนพ้ืนฐานสูการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในการแขงขันบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการขนสงสินคาทั้งดาน
การเกษตรและการทองเที่ยว โดยคํานึงถึงบทบาทการแขงขันของประเทศภายใตการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ปจจัยเหลานี้ เม่ือนํามาพิจารณากําหนดเปนกลยุทธและ
แผนงานวิจัยแลว จะประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ กลยุทธที่ 1 : วิจัยเพ่ือสรางมูลคาผลผลิตทาง
การเกษตร ปศุสัตวและประมงและการพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน กลยุทธที่ 2 : วิจัยเพ่ือพัฒนา
ภูมิปญญาทางการแพทย กลยุทธที่ 3 : วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว  กลยุทธที่ 4 : วิจัย
เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการใหบริการดานโลจิสติกส และ 15 แผนงานวิจัย ไดแก 
1) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับยางพารา  2) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับปาลมนํ้ามัน  3) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับ
อาหารฮาลาล  4) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับไมผล  5) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ
การประมง  6) แผนงานวิ จัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา : การแปรรูป           
7) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับขาวพื้นเมือง  8) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับสัตวเศรษฐกิจ  9) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับการใชประโยชนจากผลิตภัณฑธรรมชาติเพ่ือเปนอาหารเสริมสุขภาพและการแพทย
ทางเลือก  10) แผนงานวิ จัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติสูการเปนยารักษาโรค       
11) แผนงานวิจัยการทองเที่ยวตามอัตลักษณของทองถิ่น  12) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริม
อาชีพทองถิ่นเ พ่ือสนับสนุนการทองเที่ยว  13) แผนงานวิ จัยเกี่ยวกับการตลาดของการ
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ทองเที่ยว 14) แผนงานวิจัยการคาและการขนสง และ 15) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
ศูนยกลางโลจิสติกสสูประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตรการวิจัยที่  3   การอนุรักษ  เสริมสร าง  และพัฒนาทุนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตรของภาคใตมีความหลากหลายสูง ทั้งที่เปน ภูเขา ทะเลทั้งฝง     
อาวไทยและฝงอันดามัน ปาตนน้ํา ทะเลสาบ พ้ืนที่น้ําจืด น้ําเค็ม น้ํากรอย ดินเปร้ียว ปาพรุ แมน้ํา
และลุมนํ้าสายตางๆ ดังนั้นจึงมีเปาประสงคการวิจัยคือ การพัฒนาองคความรูและฐานขอมูลความรู
อยางบูรณาการเพื่อการบริหารและการตัดสินใจทั้งในการพัฒนาและการแกปญหาทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพอยางเปนระบบ โดยทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวม 
มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การฟนฟู การอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยการมี
สวนรวมของประชาชนและสังคม รวมทั้งการสรางองคความรูเกี่ยวกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา/
ลม/แสงอาทิตย ภัยธรรมชาติทั้งทางบกและทะเล  ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ กลยุทธที่ 1 : วิจัย
เพ่ือการสรางองคความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติและการปองกัน  กลยุทธที่ 2 : วิจัยเพ่ือพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ  กลยุทธที่ 3 : การวิจัยเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู 
และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 8 แผนงานวิจัย คือ          
1) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝง  2) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับอุบัติภัยธรรมชาติ          
3) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการใชน้ํา  4) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับ
การฟน ฟูและอนุ รั กษป า ไม   5) แผนงานวิ จัย เกี่ ยวกับการบริหาร จัดการสิ่ งแวดลอม              
6) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและการใชประโยชน  7) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะ
โลกรอน  8) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชน 

 

ยุทธศาสตรการวิจัยที่  4   การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย 

ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและตอยอดภูมิปญญาของ
ทองถิ่นและตอยอดองคความรู พ้ืนฐานตลอดจนเสริมสรางศักยภาพการวิจัยและพัฒนาขีด
ความสามารถนักวิจัยของประเทศในระดับภูมิภาคและทองถิ่น ประกอบดวย 2 กลยุทธ คือ  
กลยุทธที่1: วิจัยเพ่ือสรางศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลทางการวิจัย  กลยุทธที่ 
2: วิจัยเพ่ือสรางองคความรู นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ  และ 6 แผนงานวิจัย คอื  1) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยที่สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น 
2) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานักวิจัยทองถิ่นอิสระ  3) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการสราง       
องคความรูใหม นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐเพ่ือการแขงขัน  4) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการตอยอดภูมิ

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)



v 

 

 

ปญญาทองถิ่นและตอยอดองคความรูพ้ืนฐาน  5) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี
สะอาด (Green Technology)  6) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา เทคโนโลยีดานพลังงานทดแทน 
(Renewable Energy)  

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 5  การบริหารจัดการความรู  ผลงานวิจัย  นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศ สูการ

ใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะดวยยุทธวิธีที่

เหมาะสมที่ เขาถึงประชาชนและประชาสังคมอยาง

แพรหลาย  

เปนยุทธศาสตรที่มีเปาประสงคคือ การพัฒนาโครงสราง เครือขายการวิจัย ระบบและกลไก

การบริหารจัดการความรูผลการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาพื้นที่ ทองถิ่นและประเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ ประกอบดวย 1 กลยุทธ คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยเพื่อ

นําไปใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ และ 3 แผนงานวิจัยคือ 1) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบเครือขายในการบริหารการวิจัย 2) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับระบบการนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชน  3) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการ

วิจัย 

อนึ่ง เม่ือไดพิจารณาจากยุทธศาสตรการวิจัยทั้ง 5 ยุทธศาสตรการวิจัย 15 กลยุทธการ

วิจัยและ 50 แผนงานวิจัย เพ่ือนํามาพิจารณาจัดความสําคัญเปนกลุมเร่ืองวิจัยที่ควรมุงเนน โดย

คํานึงถึงวิกฤตการณที่เกิดขึ้น ความตองการผลงานวิจัยและความรูเพ่ือเรงแกปญหาและนําไปสูการ

เสริมสรางและพัฒนาพื้นที่โดยเร็ว สามารถพิจารณาเปนกลุมเร่ืองวิจัยที่ควรมุงเนนทั้งหมด         

12 กลุมเร่ือง ไดแก  1) การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง  2) ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสราง

ธรรมาภิบาล  3) ปฏิรูปการศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู  4) การจัดการทรัพยากรน้ํา         

5) การพัฒนาพลังงานทดแทนและภาวะโลกรอน  6) เกษตรเพื่อความยั่งยืน  7) การปองกันโรค

และการรักษาสุขภาพ  8) การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการพัฒนา

คุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ 9) เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สําคัญเพื่อการเกษตรและ

อุตสาหกรรม  10) การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวและการบริการ  11) สังคมผูสูงอายุ ผูพิการ 

และผูดอยโอกาส และ  12) ระบบโลจิสติกส (Logistics) และการสงเสริมการคาชายแดน 

โดยสรุป ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต จะมีการดําเนินการเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต รวม 5 ยุทธศาสตรการวิจัย 15 กลยุทธ 50 แผนงานวิจัย    
12 กลุมเรื่องวิจัยที่ควรมุงเนนและตัวอยางประเด็นการวิจัยตาง ๆ ภายใตการติดตาม ตรวจสอบและ

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
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ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต อยางเปนระบบ
และตอเนื่องจะกอใหเกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้นและมีการนําไปใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและในระดับชุมชนทองถิ่นทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพมากขึ้น อันจะนําไปสูการเสริมสรางความผาสุกของประชาชนและสรางศักยภาพ
ในดานตาง ๆ รวมทั้งเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตอไป 

ในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยของภาคใตกําหนดใหมี “ระบบการ

บริหารการวิจัยภาคีเครือขายในระดับภูมิภาค :ภาคใต” (เครือขายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต) ขึ้น 

เพ่ือทําหนาที่ประสานงานและบริหารจัดการยุทธศาสตรการวิจัยของภาคใตใหสอดคลองกับ

นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยใหมีการเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและสวนกลางให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิน

ภารกิจตามยุทธศาสตรดานการวิจัยของภาคใตใหบรรลุผลสําเร็จ 
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บทที่บทที่  11    

สาระสําคัญของนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ สาระสําคัญของนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 88    
((พพ..ศศ..  25552555--25592559))  

  

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดจัดทํา “นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย    

ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)” เพื่อมุงเนนใหเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยของ

หนวยงานวิจัยตางๆ และใชเปนกรอบทิศทางในการวิเคราะหตรวจสอบขอเสนอการวิจัยของ

หนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจําปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคลองกับสถานการณ

ของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตรการวิจัยระดับภูมิภาค รวมทั้ง   

ความตองการของพื้นที่ และสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ     

ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

นโยบายการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความ

เห็นชอบเม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 นั้น  เนนการบูรณาการดานการวิจัยที่สอดคลองกับ

แนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ควบคูกับการวิ จัยเพ่ือความเปนเลิศทาง

วิชาการ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวม 

ทั้งนี้ กรอบการดําเนินงานวจัิยจะเนนงานวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 

(พ.ศ. 2555-2559) โดยมีการจัดลําดับความสําคัญและความจําเปนของการวิจัยที่สอดรับกับแนว

ทางการพัฒนาประเทศ บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจุดเนนที่สอดคลองกับบริบท

การเปลี่ยนแปลงและภาวะความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน

อนาคต  ในขณะที่งบประมาณการวิจัยจะกระจายไปยังหนวยงานตางๆ รวมทั้งในภูมิภาค และมี

กลไกกระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานวิจัยในสวนกลางและในสวนภูมิภาค อันจะ

นําไปสูการสรางเครือขายการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาศูนยกลางการวิจัยเฉพาะทาง และการ

พัฒนาบุคลากรการวิจัยรวมกัน ซึ่งการดําเนินยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-

2559) จะมีความเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องและ

เปนระบบ ดังน้ัน นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) จะเปน

พื้นฐานเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ และนโยบายการวิจัยของชาติ

ระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) 

นโยบายการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ระหวาง พ.ศ. 2555-2559 ไดกําหนดไวบนพ้ืนฐาน

ความตอเนื่องจากนโยบายการวิจัยของชาติ พ.ศ. 2551-2554 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
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  1.  เนนการบูรณาการดานการวิจัยที่สอดคลองกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศ สามารถเชื่อมโยงกับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11     

(พ.ศ. 2555-2559) ความตอเน่ืองของนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)      

การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ รวมทั้งนโยบายการวิจัยของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572)   

โดยการวิจัยจะตอบสนองความตองการของชุมชนและปญหาที่สําคัญเรงดวนเพื่อการพัฒนา

ประเทศ พรอมกับดําเนินการควบคูกับการวิจัยเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ อันเปนรากฐานอัน

สําคัญของการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งน้ีมุงใหเกิดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่

เกี่ยวของกับการวิจัย ทั้งจากหนวยงานที่มีภารกิจประจําตามหนาที่ (Function) ภารกิจตาม

นโยบายและยุทธศาสตรของชาติหรือรัฐบาล (Agenda) และภารกิจในพื้นที่ (Area) ซึ่งจะสงผลให

การดําเนินการตามยุทธศาสตรการวิจัยในระดับหนวยงานและภูมิภาคเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการงานวิจัยและการบริหารงบประมาณเพื่อการพัฒนาภูมิภาคตางๆ อันจะทําใหเกิดประสิทธิผล

ตอการพัฒนาประเทศโดยรวม   

  2. ใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวกับการวิจัย ตลอดจนในพื้นที่ไดมีสวนรวมกันเสนอแนะ 

ปฏิบัติ และติดตามผล เพ่ือใหเกิดการพัฒนางานวิจัยในทุกภาคสวนและทุกระดับของประเทศ      

อีกทั้งเพ่ือสงเสริมใหเกิดงานวิจัยที่มีการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นและตอบสนองการพัฒนา

ประเทศมากขึ้น  

  3. เนนงานวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8    

(พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งมีการกําหนดกลยุทธการวิจัยที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ        

บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจุดเนนที่สอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาวะ

ความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยใหสามารถนํา

ผลการวิจัยที่ไดรับไปใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะในระดับชุมชนและ

ระดับประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงสูการนําผลการวิจัยไปสูการลงทุนในเชิงพาณิชยใหมากยิ่งขึ้น 

               4. จัดสรรงบประมาณการวิจัยใหกระจายไปยังหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งใน

ภูมิภาค โดยมีกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ และมีกลไก

กระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานวิจัยในสวนกลางและในสวนภูมิภาค อันจะนําไปสูการ

สรางเครือขายการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาศูนยกลางการวิจัยเฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากร    

การวิจัยรวมกัน 

  5. ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) อยางเปนเอกภาพ

และมีประสิทธิภาพ โดยมีการดําเนินการวิจัยและติดตามประเมินผลอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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โดยกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการวิจัย รวมทั้งติดตามผลการใชจาย

งบประมาณเพื่อการวิจัยใหเปนไปตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว 

  6. ใหนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)  

เปนพ้ืนฐานเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร     

การวิจัยของหนวยงานตางๆ รวมทั้งนโยบายการวิจัยของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) ซึ่งจะ

นําไปสูการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนของประเทศ 

นโยบายและแนวทาง 

การวิจัยของชาติ            

ระยะยาว               

พ.ศ.2553-2572

นโยบาย
และแผนแมบทการ
วิจัยของชาติ

นโยบายและยุทธศาสตร

การวิจัยของชาติ     

พ.ศ.2551-2554

นโยบายและยุทธศาสตร

การวิจัยของชาติ     

พ.ศ.2555-2559

การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ
การมีสวนรวมภาคีเครือขาย

กลไกการขับเคลื่อนและสนับสนุน

การบริหารจัดการ : เชน เครือขายวิจัยภูมิภาค

การใชประโยชนผลงานวิจัย

การติดตามประเมินผล

นโยบายรัฐบาล

ความตองการทองถ่ิน

ยุทธศาสตรงบประมาณ

แนวทางแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 11

นโยบายระยะยาว

กรอบแนวทาง

ประเด็นวิจัย

การบริหารจัดการ

การติดตามประเมิน

 

ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงของการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

นโยบายการวิจัยของชาติดังกลาวรองรับวิสัยทัศนการวิจัยของชาติ คือ “ประเทศไทยมี

และใชงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีพันธกิจการวิจัยของชาติ 

คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศใหสูงข้ึน และสราง

ฐานความรูที่มีคุณคา สามารถประยุกตและพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพรหลาย 

รวมทั้งใหเกิดการเรียนรูและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย

และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใชทรัพยากรและเครือขายวิจัย

อยางมีประสิทธิภาพ ที่ทุกฝายมีสวนรวม” 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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บทที่ 2 
สภาพทั่วไปของภาคใต 

2.1  ขอมูลพื้นฐานทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 

2.1.1 สถานการณดานเศรษฐกิจ 
  (1)  ฐานเศรษฐกิจของภาคใตมีขนาดคอนขางเล็กและมีอัตราการเติบโตต่ํากวา
ระดับประเทศมาโดยตลอด จึงมีบทบาทตอเศรษฐกิจประเทศลดลงอยางตอเน่ือง โดยในชวงป 
2547-2549 เศรษฐกิจของภาคใตประสบปญหาการชะลอตัว อันเนื่องมาจากการเกิดธรณีพิบัติภัย
และเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตที่สงผลกระทบตอบรรยากาศดานการ
ทองเที่ยวและการลงทุนของภาคโดยเฉพาะในกลุมจังหวัดชายฝงทะเลอันดามันและกลุมจังหวัด
ชายแดนภาคใต ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงคอนขางมาก 
  (2) ฐานการผลิตแคบโดยพึ่งพิงภาคการเกษตรเปนหลักและยังมีรูปแบบการผลิตที่ใช
เทคโนโลยีต่ํา จึงมีผลิตภาพการผลิตต่ํา และมีแนวโนมประสบปญหาการขาดแคลนแรงงาน มูลคา
ภาคการเกษตรมีสัดสวนรอยละ 34.9 ของผลิตภัณฑภาค โดยผลิตผลการเกษตรหลักของภาคใต 
ไดแก ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ไมผล และประมง ซึ่งการผลิตพืชหลักยางพารามีผลผลิตตอไรอยูที่ 
286 กิโลกรัม โดยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยในชวงเกือบสิบปที่ผานมาขณะที่ปาลมนํ้ามันมีผลผลิตตอไร 
2.8 ตันตอไร ต่ํากวาประเทศมาเลเซียที่มี 3.1 ตันตอไร  นอกจากนั้นภาคการเกษตรกําลังมี
แนวโนมการประสบปญหาขาดแคลนแรงงานเนื่องจากมีการเคลื่อนยายแรงงานเขาสูภาคบริการ
มากขึ้นในระยะหลัง ประกอบกับมีการขยายพื้นที่ปลูกพืชที่มีผลตอบแทนสูง เชน ยางพารา ปาลม
น้ํามันในพื้นที่ที่ไมเหมาะสม อาทิ การปลูกยางพาราในพื้นที่ทํานา โดยเฉพาะในกลุมจังหวัดชายฝง
ทะเลอาวไทย  ซึ่งนอกจากจะมีผลผลิตต่ําแลวยังจะกระทบตอพ้ืนที่การผลิตอาหารของภาค  สวนการทํา 
ประมงไดประสบปญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรและภาวะตนทุนสูงจากราคาน้ํามันที่เพ่ิมสูงขึน้
อยางตอเนื่อง ซึ่งจะมีผลกระทบตออุตสาหกรรมตอเน่ืองที่สวนใหญตั้งอยูในกลุมจังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาและปตตานี 
  (3) การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตชา สวนใหญยังเปนการแปรรูปผลิตผล
การเกษตรขั้นตน อุตสาหกรรมเกิดใหมมีนอย โดยสัดสวนมูลคาภาคอุตสาหกรรมมีรอยละ 13.6 
และมีอัตราการขยายตัวต่ําประมาณรอยละ 2-3 ตอป โดยโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
สวนใหญจะตั้งอยูในแหลงผลิตวัตถุดิบ ไดแก อุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันตั้งอยูในกลุมจังหวัดชายฝง
ทะเลอาวไทย อุตสาหกรรมแปรรูปประมงตั้งอยูในกลุมจังหวัดชายแดนภาคใต อุตสาหกรรมแปรรูป
ยางและไมยางพาราตั้งอยูในกลุมจังหวัดชายฝงอาวไทยและกลุมจังหวัดชายแดนภาคใต 
  (4)  การคาชายแดนมีปริมาณกวา 2 ใน 3 ของทั้งประเทศ และมีการขยายตัวในอัตราที่
สูงอยางตอเน่ือง แตสวนใหญ เปนการสงออกวัตถุดิบสินคาเกษตรไปแปรรูปในประเทศเพื่อนบาน
และการสงออกสินคาไปประเทศที่สามผานทางทาเรือของประเทศเพื่อนบาน เน่ืองจากดานศุลกากร
สะเดาและปาดังเบซารเปนจุดเชื่อมโยงของเสนทางถนนสายหลักและเสนทางรถไฟระหวาง  
ประเทศไทยและมาเลเซียที่เชื่อมโยงไปสูทาเทียบเรือระหวางประเทศที่บัตเตอรเวอธ (มาเลเซีย) 
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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และทาเทียบเรือประเทศสิงคโปร โดยสินคาสงออกที่สําคัญคือ ผลิตผลยางพารา ผลิตภัณฑยางและ
ไมยาง สัตวน้ําแชแข็ง เปนตน 
  (5) การทองเที่ยวเปนแหลงสรางรายได 1 ใน 5 ของรายได การทองเที่ยวทั้งประเทศ
แตยังเปนการกระจุกตัวอยูเฉพาะบางพื้นที่ โดยสวนใหญมาจากแหลงทองเที่ยวในกลุมจังหวัด
ชายฝงทะเลอันดามัน โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และเกาะสมุยในจังหวัดสุราษฎรธานี 
ซึ่งเปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเลของภาคที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ โดยมีรายไดรวมกัน
สูงถึงรอยละ 83 ของรายไดการทองเที่ยวภาคใต และเกือบรอยละ 80 เปนรายไดจากนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ รองลงมาไดแก แหลงทองเที่ยวเมืองชายแดนในกลุมจังหวัดชายแดนภาคใต
โดยเฉพาะเมืองหาดใหญ-สะเดาในจังหวัดสงขลา ซึ่งนักทองเที่ยวสวนใหญมาจากประเทศเพื่อน
บานคือ มาเลเซียและสิงคโปร  
  (6) สัดสวนคนจนในภาคใตมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง แตยังคงมีสัดสวนสูงในบาง
พ้ืนที่ โดยเฉพาะในกลุมจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดนราธิวาสและปตตานี มีสัดสวนคน
จนสูงถึงรอยละ 27.05 และรอยละ 16.3 ตามลําดับ ซึ่งปญหาสวนใหญ ไดแก ปญหาที่ดินทํากิน 
ปญหาหนี้สิน และปญหาที่อยูอาศัย โดยคนยากจนสวนใหญคือ ชาวประมงพื้นบาน ชาวนา  
ซึ่งประสบปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่เปนฐานการประกอบอาชีพและมีขอจํากัดดาน
ทางเลือกอาชีพเพราะมีความรูต่ํา 

2.1.2 สถานการณดานสังคม 
  (1) มีแนวโนมการเคลื่อนยายแรงงานเขาสูภาคนอกเกษตรมากขึ้นแตแรงงาน       
สวนใหญยังมีการศึกษาต่ํา สงผลกระทบตอขีดความสามารถดานการแขงขันของภาค  
  (2) คนภาคใตมีจํานวนปการศึกษาเพิ่มขึ้นและสูงกวาระดับประเทศยกเวนใน        
3 จังหวัดชายแดนภาคใต แตยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในเกณฑต่ํา โดยเฉพาะใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ที่ต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยของภาคในทุกระดับ เน่ืองจากมีการหยุดการ
เรียนการสอนเปนระยะ ๆ ในชวงที่มีเหตุความรุนแรง นอกจากนี้ยังมีจํานวนผูไมรูหนังสือยังมีสูงที่
เปนผลตอเนื่องมาจากการมีปญหาดานความรูและความเขาใจภาษาไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท
ซึ่งประชาชนยังนิยมใชภาษาทองถิ่นในชีวิตประจําวัน จึงเปนอุปสรรคตอการเรียนรูใหเทาทันโลก 
และสงผลลบดานขีดความสามารถทางการแขงขันของพื้นที่ 
  (3) สุขภาวะของประชาชนภาคใตโดยรวมดีขึ้น แตยังดอยกวาระดับประเทศโดยเฉพาะ
ในจังหวัดชายแดนที่อยูในระดับดอยที่สุดของภาค 
  (4) สัดสวนคดียาเสพติดยังคงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมืองทองเท่ียวสําคัญๆ และเมือง
ชายแดน  
  (5) สถาบันครอบครัวออนแอลงโดยเฉพาะในเมืองใหญและในจังหวัดชายแดนภาคใต 
เชน  1) อัตราการหยารางมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น โดยกลุมจังหวัดฝงอันดามันมีอัตราการหยารางสูงสุด
เฉลี่ย 4.01 คู ในป 2548 โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตมีอัตราสูงสุดถึง 5.32 คู 2) เด็กกําพราและเด็ก
เรรอนกระจุกตัวในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยจังหวัดนราธิวาสและปตตานี มีสัดสวนสูงถึง  
รอยละ 40 ของเด็กกําพราในภาค ซึ่งมีสาเหตุสําคัญสวนหนึ่งมาจากการมีอัตราการตายของบิดา
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และมารดาในระดับสูง และมีการอพยพแรงงานไปทํางานในประเทศเพื่อนบานจึงทอดทิ้งใหเด็กอยู
ตามลําพัง นอกจากนี้ยังมีเด็กกําพราจากเหตุการณภัยพิบัติสึนามิและเหตุการณความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใตสงผลใหมีเด็กกําพราเฉพาะกรณีดังกลาว รวม 2,700 คน 
  (6) เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต มีความรุนแรงอยางตอเน่ือง
สงผลกระทบตอการพัฒนาภาค โดยเฉพาะกลุมจังหวัดชายแดนภาคใต และมีแนวโนม  
การขยายตัวเปนความเสี่ยงตอความมั่นคงของประเทศมากขึ้น เหตุการณความไมสงบที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดชายแดนภาคใต คือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อําเภอของสงขลา ไดแก อ.เทพา  
อ.สะบายอย อ.นาทวี และ อ.จะนะ ซึ่งเร่ิมเกิดเหตุการณรุนแรงขึ้นตั้งแตเดือนมกราคม 2547 และ
ตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน โดย ณ สิ้นป 2550 มีจํานวนผูเสียชีวิตรวมกวา 2,000 คน ผูบาดเจ็บ
เกือบ 4,000 คนและยังไดสงผลเสียตอทั้งดานเศรษฐกิจและดานคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยเฉพาะผลกระทบดานการศึกษาและสาธารณสุขที่จะมีผลลบตอคุณภาพของคนในพื้นที่ใน    
ระยะยาว นอกจากนั้นยังจะมีแนวโนมที่จะขยายตัวกลายเปนปญหาความเสี่ยงตอความมั่นคงของ
ประเทศ คือ 1) การกอความไมสงบอาจนําไปสูปญหาการแตกความสามัคคีในประเทศ  2) อาจมี
การขยายตัวกลายเปนปญหาระหวางประเทศ ทําใหประเทศไทยอาจถูกแทรกแซงจากมหาอํานาจ
และองคกรระหวางประเทศ และ  3) อาจขยายตัวเปนปญหาการกอการรายระหวางประเทศที่มีการ
แทรกแซงจากองคการกอการรายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

 2.1.3 สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
  (1)  พ้ืนที่ปาไมเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 25.4 ของพื้นที่ภาค แตยังต่ํากวาคาเฉลี่ยของ
ประเทศที่เทากับรอยละ 32.7  
  (2)  ทรัพยากรประมง มีภาวะเสื่อมโทรมในขั้นวิกฤต ที่ดินมีปญหาดานคุณภาพ และมี
ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองและการเกิดแผนดินงอกตามชายฝง ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน 
  (3)  ปญหามลภาวะจากขยะมูลฝอยและนํ้าเสียมีปญหารุนแรงขึ้นในเมืองใหญและเมือง
ทองเที่ยว 
 
2.2  ผลกระทบจากบริบทการเปลี่ยนแปลงและประเด็นปญหาในภูมิภาค  
  ภาคใตตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายดานซึ่งกระทบทั้งที่เปน
โอกาสและขอจํากัดในการพัฒนาอยางมาก ซึ่งการพัฒนาในระยะตอไป ควรเตรียมความพรอมและ
รู จักนําศักยภาพที่มีอยู มาปรับใชประโยชน โดยแนวโนมของบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมี        
5 บริบท คือ 
  (1) ขอตกลงทางการคาในลักษณะทวิภาคี (FTA) ระหวางประเทศไทยกับจีน ญี่ปุน 
อินเดีย และออสเตรเลีย เปดโอกาสในการพัฒนาและขยายการคาการลงทุนใหกับสินคาและบริการ
ในภาคมากขึ้น โดยเฉพาะ ยางพารา ผลไม ทุเรียน มังคุด และกุง ที่มีโอกาสสงออกสูตลาดญี่ปุน
มากขึ้น นอกจากนี้ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานระหวางอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
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ภายใตกรอบ IMT-GT และความรวมมือระหวางไทย-มาเลเซีย ภายใตกรอบ JDS เปนโอกาสใน
การพัฒนาดานการเกษตร การคา การลงทุน และการทองเที่ยวและการคมนาคมขนสงรวมกัน 
อยางไรก็ตามการรวมกลุมทางเศรษฐกิจไดสงผลทางลบตอภาคใต เชน การกีดกันทางการคาที่ไม
ใชภาษีของสินคากุงจากกลุม EU และสหรัฐอเมริกา เปนตน 
  (2) การเปลี่ยนแปลงดานสังคม จากโครงสรางประชากรของโลกที่เปลี่ยนแปลง
เขาสูสังคมผูสูงอายุ พฤติกรรมการบริโภค และการดูแลรักษาสุขภาพ รวมทั้งแนวโนมผู 
เกษียณ การทํางานของญี่ปุนที่ตองการไปพักผอนในตางประเทศ จะเปนโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ
บริการการทองเท่ียวในภาคใต เชน ที่พักแบบ Long Stay, Home Stay, Spa, การดูแลผู สูงอายุ 
บริการสุขภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมเหล านี้ ในขณะเดียวกันก็มีผลกระทบ        
เชิงลบ คือ การตอบรับวัฒนธรรมตางชาติ โดยเฉพาะกลุมเด็ก/วัยรุนที่นิยมบริโภคอาหาร Fast 
Food มากขึ้น สงผลตอสุขภาพและการเกิดโรค เปนตน 
  (3) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เปนโอกาสในการนําเทคโนโลยีใหม โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการคาและการบริการทองเที่ยวของ
ภาคใต และเทคโนโลยีชีวภาพที่จะนํามาพัฒนาเพิ่มมูลคาวัตถุดิบผลิตผลการเกษตรของภาค เชน 
การผลิตพลังงานชีวภาพจากปาลมนํ้ามัน เปนตน 
  (4) การเคลื่อนยายแรงงาน ปจจุบันความรวมมือระหวางประเทศและการเดิน
ทางเขาออกระหวางประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานมีความสะดวกและงายขึ้น เปนโอกาสให
เกิดการลักลอบทํางานในประเทศเพื่อนบานที่มีเศรษฐกิจดีกวา เชน การอพยพแรงงานเขาไป
ทํางานในประเทศมาเลเซีย ซึ่งสงผลกระทบตอการขาดแคลนแรงงานของภาค อยางไรก็ตาม
ภาคใตมีแรงงานลักลอบเขาเมืองจากพมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งสวนใหญทํางานในสวนยาง        
สวนปาลม ประมง และภาคบริการตางๆ จํานวนมาก ถึงแมจะชวยแกปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ไดบางสวน แตก็มีแนวโนมตอการเกิดปญหาสังคมตามมาคือ ปญหาดานความมั่นคง ยาเสพติด 
ปญหาสาธารณสุข การนําโรคระบาดเขามาแพรกระจาย เชน โรคเทาชาง มาเลเรีย เปนตน 
  (5) ภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ เชน การเกิดลม
มรสุมฝนตกหนักติดตอกันเปนเวลานานทําใหเกษตรกรมีจํานวนวันกรีดยางลดลง และกระทบตอ
การประกอบอาชีพประมง รวมทั้งผลกระทบตอปริมาณและคุณภาพของพืชผลเกษตรอื่น ๆ อาทิ
ผลไม ฯลฯ นอกจากนั้นยังกอใหเกิดความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากธรรมชาติที่มีแนวโนมของความ
รุนแรงและความถี่สูงขึ้น เชน การเกิดน้ําหลาก ดินถลม และนํ้าทวมฉับพลัน สงผลเสียหายทั้งตอ
ชีวิตและทรัพยสิน 

การวิเคราะหสภาวะแวดลอม 
  การประเมินสถานการณสภาวะแวดลอมของภาค ปจจัยภายใน (จุดแข็ง จุดออน) และ
วิเคราะหปจจัยภายนอก (โอกาส ภัยคุกคาม) ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 
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          (1)   จุดแข็ง 
  (1.1) ภาคใตมีที่ตั้งอยูในจุดกึ่งกลางระหวางเอเชียตะวันออกที่มีประเทศจีนเปน
ศูนยกลางเศรษฐกิจและเอเชียใตที่มีอินเดียเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ และมีกายภาพเปดสูทะเลทั้ง     
2 ดาน จึงมีศักยภาพในการพัฒนาเปนประตูการคมนาคมขนสงทางทะเลเชื่อมโยงสูภูมิภาคตางๆ 
ทั้งดานฝงทะเลอันดามันและทะเลอาวไทย 
  (1.2) ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของภาคใตมีความเหมาะสมตอการผลิต
ดานเกษตร ภาคใตจึงเปนแหลงผลิตสินคาเกษตร คือ ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ไมผลและผลิตผล        
การประมงที่สําคัญของประเทศ 
  (1.3) มีทรัพยากรธรรมชาติที่เปนแหลงสวยงามตามธรรมชาติ จํานวนมากและมี
ความหลากหลายทั้งแหลงธรรมชาติบนบกและในทะเล จึงมีศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวไดหลากหลายรูปแบบ โดยปจจุบันมีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เชน 
เกาะภูเก็ต เกาะพีพี  เกาะสมุย เปนตน 
    (1.4)  อนุภาคจังหวัดชายแดนภาคใตมีประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม จึง
มีวัฒนธรรมสังคมเชื่อมโยงอยูกับประเทศโลกมุสลิมที่จะสามารถใชเปนสื่อในการสรางความรวมมือ
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระหวางกันได 

 (2)  จุดออน 
 (2.1)  มีภาพลักษณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต และความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติ ที่มีผลความเสียหายรุนแรง เชน ธรณีพิบัติภัย (สึนามิ) ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาการคา 
การลงทุน และการทองเที่ยวของพื้นที่  เปนตน 
 (2.2) ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตประสบภาวะเสื่อมโทรม โดยเฉพาะ
ทรัพยากรประมงที่อยูในภาวะวิกฤติ และมีผลกระทบตอเน่ืองตออุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลที่
ประสบปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากนี้ยังมีปญหาคุณภาพดิน เชน ดินเปรี้ยว ทําใหมีขอจํากัด
ตอการใชประโยชน  เปนตน 
 (2.3) ฐานการผลิตแคบ พ่ึงพาภาคเกษตรที่ขึ้นอยูกับการผลิตสินคาเพียงไมกี่ชนิด     
ไดแก ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ไมผลและประมง ซึ่งรูปแบบการผลิตยังคงเปนแบบด้ังเดิม ใชเทคโนโลยี
ต่ําจึงมีผลิตภาพการผลิตต่ํา และขาดการพัฒนาการแปรรูปเพ่ือเพิ่มมูลคา สวนใหญจึงเปนการ
จําหนายเปนสินคาขั้นปฐมและสินคาแปรรูปขั้นตน จึงมีมูลคาคอนขางต่ํา 
 (2.4) มีปญหาคุณภาพชีวิตของคนในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่งมีปญหาทั้งความรูและสุขภาพ และโดยเฉพาะปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
อันเนื่องมากจากเหตุการณความไมสงบ 
 (2.5) โครงสรางพื้นฐานหลักไม เพียงพอ/ไม ได มาตรฐาน เชน ทาเรือระหวาง
ประเทศเพื่อรองรับการสงสินคาออกของภาค ขณะที่โครงสรางพื้นฐานบางแหงยังถูกใชไมเต็ม
ศักยภาพ เชน สนามบินภายในประเทศ ทาเรือชายฝง ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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 (3)  โอกาส 
   (3.1)  ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศและขอตกลง FTA ไทย-จีน ไทย-ญี่ปุน      
และไทย-อินเดีย สรางโอกาสดานการตลาดใหแกสินคาเกษตรจําพวกยางพารา ไมผล และกุง 
รวมทั้งกิจกรรมบริการ เชน Home Stay, Spa ธุรกิจบริการ การดูแลผูสูงอายุ และบริการดาน
สุขภาพมากขึ้น 
   (3.2)  กระแสนิยมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงสุขภาพเชน Medical Tourism   
เปนโอกาสในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและรูปแบบการทองเที่ยวใหมๆ รวมทั้งการพัฒนาสินคา
และบริการของชุมชน โดยเฉพาะการผลิตสินคาที่ใชภูมิปญญาทองถิ่น เชน สินคา OTOP ฯลฯ 
   (3.3) นโยบายการพัฒนาประเทศเปนครัวโลกและการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร     
ฮาลาล เพ่ือการสงออก เปนโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ทั้งระดับอุตสาหกรรมชุมชน SMEs และอุตสาหกรรมโรงงาน 
   (3.4) สถานการณดานราคาน้ํามันที่เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และนโยบายการ
พัฒนาพลังงานทดแทนจะเปนโอกาสในการพัฒนาการผลิตปาลมน้ํามันและไบโอดีเซลมากขึ้น 
นอกจากนั้นการที่น้ํามันมีราคาสูงจะสงผลให มีความตองการยางพารามากขึ้นดวย เน่ืองจาก     
ยางเทียมที่เปนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมน้ํามันมีตนทุนสูงขึ้น 
   (3.5)  ทิศทางการเติบโตอยางตอเน่ืองของอุตสาหกรรมปโตรเคมีและอุตสาหกรรม
เหล็ก ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ในขณะที่พ้ืนที่รองรับบริเวณ ESB และ อ.บางสะพาน             
จ.ประจวบคีรีขันธ มีขอจํากัดตอการขยายพื้นที่ ภาคใตจึงมีโอกาสที่จะเปนทางเลือกในการพัฒนา
รองรับอุตสาหกรรมดังกลาว 

 (4)   ภัยคุกคาม 
  (4.1) แรงงานตางดาวที่เขามาทํางานทั้งในภาคการเกษตร เชน สวนยางพารา       
สวนปาลมนํ้ามัน การทําประมงมีผลกระทบดานความมั่นคง การแพรระบาดของโรคติดตอ และ     
ยาเสพติด 
  (4.2) มาตรการการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษีของประเทศผูซื้อสินคามี
ผลกระทบตอสินคาสงออกของภาคใต เชน กุง เปนตน 
  (4.3) ความเขมงวดในการใหสิทธิทําประมงในนานน้ําของประเทศเพื่อนบาน เชน 
มาเลเซีย พมา อินโดนีเซีย สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการประมงและการขาดแคลนวัตถุดิบ     
เพ่ือปอนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของภาคใต 

วิเคราะหความสัมพันธของสภาวะของภาคระหวางปจจัยภายนอก (โอกาส ภัยคุกคาม) และ
ปจจัยภายใน (จุดแข็ง จุดออน) 
 (1)  ภาคใต  มีจุดแข็งดานที่ตั้งที่มีพ้ืนที่ติดทะเลทั้งสองดาน จึงมีสถานที่สวยงามตาม
ธรรมชาติ โดยเฉพาะแหลงธรรมชาติทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมทั้งมีความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรประมง ประกอบกับการมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการปลูกพืช โดยเฉพาะ
ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจหลักของภาคและเปนสินคาสงออกที่สําคัญของประเทศ 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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เม่ือพิจารณาจากโอกาสดานตลาดที่มีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง จึงควรมุงพัฒนาผลิตภาพและ
คุณภาพของสินคาเพื่อสรางรายไดเพ่ิมใหกับภาค และเม่ือพิจารณาจุดแข็งดานการเปนแหลง
วัตถุดิบ จึงควรมุงพัฒนาอุตสาหกรรมตอเน่ืองเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มแกผลิตผลการเกษตรของภาคให
สรางรายไดเพ่ิมใหแกภาคใหมากที่สุด ซึ่งการพัฒนาดังกลาวจะสําเร็จไดจําเปนตองมีการพัฒนา
ทาเรือนํ้าลึกในพื้นที่เพ่ือเปนปจจัยกระตุนใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมและยกระดับไปยังหวงโซ
มูลคาสูงขึ้น เชน อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพจากปาลมนํ้ามัน ฯลฯ 
เขามาตั้งโรงงานในพื้นที่และใชทาเรือนํ้าลึก ที่พัฒนาขึ้นเปนประตู (Gateway) สําหรับการสงออก
ทางทะเลและนําเข าวัตถุดิบ  นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาถึงโอกาสจากนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมปโตรเคมี ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศที่
ประสบปญหาดานพื้นที่รองรับการขยายตัวภาคใต จึงมีโอกาสที่จะพัฒนาเปนพ้ืนที่ทางเลือกสําหรับ
รองรับอุตสาหกรรมดังกลาว 
 (2)  ในขณะที่ภาคใตมีที่ตั้งติดทะเลและมีศักยภาพในการผลิตสินคาเกษตรเพื่อการ
สงออก และมีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงไดรับความนิยมระดับนานาชาติ แตดวยขอจํากัดที่การ
ขนสงสินคาออกสูตลาดไมสามารถสงออกจากภาคใตไดโดยตรง เน่ืองจากไมมีสินคาที่นําเขามาใน
ภาคที่มีปริมาณมากพอ ใหเกิดความสมดุลกับปริมาณสินคาสงออกเพ่ือใหสายการเดินเรือระหวาง
ประเทศมีความคุมคาในการเดินเรือเขามาเทียบทาเพื่อขนสงสินคาเข า และนําสินคาออกจาก
ภาคใตในปจจุบันสินคาเกษตรหลักของภาคจึงถูกสงออกไปในรูปวัตถุดิบเพ่ือไปแปรรูปในประเทศ
เพ่ือนบานและ/หรือสงออกไปในประเทศที่สาม ผานทางประเทศเพื่อนบาน จึงจําเปนตองมีการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบเพื่อเชื่อมโยงแหลงผลิตสินคาใน
ภาคใตสูตลาดนานาชาติไดโดยตรงเพ่ือกระตุนใหเกิดกิจกรรมเศรษฐกิจใหมๆ โดยเฉพาะกิจกรรม
การลงทุนที่ตองนําเขาวัตถุดิบจากภายนอกมาแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มภายในภาคกอนสงออก    
สูตลาด 
 (3)  จากนโยบายการพัฒนาประเทศเปนแหลงผลิตสินคาอาหารและสินคาเกษตร
สงออก รวมทั้งนโยบายการเพิ่มศักยภาพการสรางรายไดจากภาคบริการนับเปนโอกาสในการ
พัฒนาภาคการเกษตรและการทองเที่ยวของภาคใต แตเม่ือพิจารณาจุดออนของฐานผลิตสินคาและ
บริการภายในภาคที่พ่ึงพาสินคาและบริการเพียงไมกี่ชนิด โดยภาคการเกษตรมีรูปแบบการผลิต
เปนแบบด้ังเดิม ใชเทคโนโลยีต่ํา จึงมีผลิตภาพต่ํา ผลผลิตสวนใหญจําหนายเปนสินคาขั้นปฐมจึงมี
มูลคาต่ํา แหลงทองเที่ยวหลักประสบปญหามลภาวะจากขยะ น้ําเสีย เน่ืองจากขาดการพัฒนา
ดานการวิจัยและการพัฒนาองคความรู และนวัตกรรม รวมทั้งขาดการบริหารจัดการการ
พัฒนาอยางเปนระบบ รวมทั้งมีจุดออนจากการเกิดเหตุการณการความไมสงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตที่กระทบตอบรรยากาศดานการลงทุน การทองเที่ยวของภาค และกระทบตอการ
พัฒนาดานอ่ืนๆ ของภาค โดยเฉพาะดานการศึกษาและสาธารณสุขที่จะมีผลเชิงลบตอคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในระยะยาว จึงจําเปนตองเรงขยายฐานการผลิตเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของ
แหลงสรางรายไดและการจางงานให แก ภาคควบคู ไปกับการพัฒนางานวิจัยเพื่อสรางองค 
ความรูและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งการแปรรูปเพื่อเพิ่มมลูคาใหกับสินคาเกษตร
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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หลักของภาคใหมีขีดความสามารถในการแขงขันมากข้ึน ขณะเดียวกันก็จะตองเรงแกไข
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการพัฒนาดานตางๆ 
ควบคูไปดวย 
 (4) ดวยจุดออนของการขาดการพัฒนาการผลิต ทําใหสินคาเกษตรหลักของภาค
โดยเฉพาะยางพารา มีผลิตภาพการผลิตแทบไมเปลี่ยนแปลงตลอดชวงเกือบสิบปที่ผานมา ขณะที่
ปาลมน้ํามันมีผลิตภาพการผลิตต่ํากวาประเทศมาเลเซียเกือบเทาตัว จึงควรเรงปรับปรุง
ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตอยางเปนระบบที่บูรณาการในทุกมิติอยางจริงจังและตอเนื่อง
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของสินคาการเกษตรหลักของภาค 

2.3  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต 

 2.3.1 ศักยภาพดานตาง ๆ ของกลุมจังหวัดภาคใต 

 1)  กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย (จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 
และพัทลุง) 

  การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง  
  1.  มีศักยภาพดานการเกษตรสูงเปนแหลงผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ 

โดยเปนแหลงผลิตปาลมนํ้ามันและยางพารา ซึ่งเปนสินคาเกษตรที่มีมูลคาสูง 
  2. มีขอไดเปรียบทางดานภูมิศาสตร เน่ืองจากเปนจุดเชื่อมโยงการคมนาคมของ

ภาคใตและภาคกลางของประเทศ และยังเปนทางผานไปสู จังหวัดอ่ืนๆ ในภาคใตตอนลาง            
มีเครือขายเชื่อมโยงเสนทางการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ํา ทางรถไฟ และทางอากาศ นอกจากนี้
ยังมีทาเรือนํ้าลึก Southern Seaboard อําเภอขนอม และอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 
Land Bridge จากจังหวัดกระบี่ ถึงอําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 
 3.  มีศักยภาพในการสงเสริมดานการทองเที่ยวเน่ืองจากพ้ืนที่ติดชายทะเลไมนอย
กวา 600 กิโลเมตร มีเสนทางคมนาคมสามารถเชื่อมโยงขามไปยังฝงอันดามันไดงาย และมี
ทรัพยากรธรรมชาติประเภททะเล หมูเกาะ น้ําตกและปาไม  
 4.  มีแหลงประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ที่สืบทอดสูวิถี
ชีวิตมากมาย 
 5.  มีศักยภาพดานการศึกษา โดยมีปจจัยการสนับสนุน ไดแก มีสถานศึกษา
ครบถวน ทั้งในดานปริมาณและระดับการใหบริการทางการศึกษา บุคลากรมีคุณภาพ การศึกษาดี 
มีนักศึกษาจํานวนมาก 

 จุดออน  
 1.  ฐานการผลิตแคบ โดยพึ่งพาสินคาจากภาคเกษตรกรรมเปนหลักที่มีเพียงไมกี่

ชนิด  อันไดแกปาลมนํ้ามัน ยางพารา หากราคาผันผวนจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ 
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 2.  ดานการเกษตร     
  2.1  ขาดองคกรและสถาบันวิจัยและพัฒนาทางการเกษตร ในการเพิ่มมูลคา
ผลผลิต 
  2.2 ผลผลิตสวนใหญเปนผลผลิตทางการเกษตรตนนํ้าและเปนผลผลิต/
อุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิซึ่งขาดการพัฒนาดานการเกษตรอยางครบวงจรไดแกการแปรรูปเพ่ือเพิ่ม
มูลคา  การขยายตลาดและการพัฒนาประสิทธิภาพในการกระจายสินคา 
  2.3  ผลผลิตตอไรต่ํากวาประเทศเพื่อนบาน ตนทุนการผลิตสูง ความสามารถ
ในการแขงขันลดลง เนื่องจากปญหาปจจัยการผลิต ทั้งดานคุณภาพและราคา อาทิ กลาพันธุ ปุย 
เครื่องจักรและขาดการบริหารจัดการน้ําที่ดี 
   3.  ดานการทองเที่ยว 
    3.1  ขาดการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดอยางทั่วถึง 
    3.2  เนนการทองเที่ยวเชิงปริมาณ ในกลุมนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ 
    3.3  ขาดการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวของภาครัฐและเอกชนอยาง
บูรณาการ ทําใหไมมีพลังในการขับเคลื่อนอยางเพียงพอ 
    3.4  ขาดมาตรการในการควบคุมความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานดาน
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
   4.  ขาดแคลนแรงงาน ตองพึ่งพาแรงงานจากตางประเทศ 
   5.  ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ขาดการฟนฟู รวมทั้งขาดการบริหารจัดการที่ดี
เพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

  โอกาส  
  1.  สถานการณราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น และนโยบายชาติที่เนนพลังงานทดแทน 
ทําใหเปนโอกาสที่ดีในการปลูกปาลมนํ้ามันเพื่อผลิตพลังงานทดแทน 
  2.  ราคาพืชเศรษฐกิจเพ่ิมสูงขึ้นจากความตองการสินคาเกษตรของโลกเพิ่มสูงขึ้น 
  3.  นโยบายรัฐในการสงเสริมการเชื่อมโยงการคมนาคมขนสงทางน้ํากับกลุม
จังหวัดภาคใตอันดามัน (Land bridge) 
  4.  การพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เชน โครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝายคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) ทําใหเกิดความเชื่อมโยงดาน
การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
  5.  การทําขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ชวยขยายโอกาสการเปดสินคา
เกษตรของกลุมจังหวัด 
  6.  กระแสความนิยมดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงอนุรักษและเชิงนิเวศ 
  7.  การขยายตัวของสายการบินตนทุนต่ํา 
  8.  เปนแหลงผลิตพลังงานไบโอดีเซล (Bio-diesel) ของประเทศในอนาคต 
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  ขอจํากัด  
  1.  การผลิตยางพารา ซึ่งสามารถปลูกไดในหลายประเทศ ทําใหมีแนวโนมวาจีน 
(สิบสองปนนา) ลาว เวียดนาม และกัมพูชา จะขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น อันจะเปนคูแขงของ
ไทยในอนาคต 
  2.  ขอตกลงเจตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ทําใหไทยตองลดภาษีนําเขา อันสงผล
เสียตอสินคาเกษตรบางชนิดที่มีตนทุนการผลิตสูงกวาประเทศอื่น เชน ปาลมนํ้ามัน 
  3.  ทิศทางนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพืชอาหารและพืชพลังงานยังไมชัดเจน 
  4. การขยายตัวของธุรกิจบริการในเมืองที่ เปนแหลงทองเที่ยว กอใหเกิด
สภาพแวดลอมเสื่อมโทรม 
  5.  ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  6.  ความไมม่ันคงทางการเมือง ทําใหนโยบายรัฐไมตอเนื่อง 

 2.3.2  ศักยภาพในการพัฒนาของกลุมจงัหวัด  

   1)  การเกษตรกรรม  
  เปนพ้ืนที่เพาะปลูก และแหลงผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญของประเทศ ไดแก 

ยางพารา พืชปาลมนํ้ามัน และขาว เพ่ือสรางศักยภาพทางดานอาหารและพลังงานของประเทศใน
อนาคต โดยมีพ้ืนที่ปลูกและผลผลิตในป 2550 ดังน้ี ยางพารา ปลูกมากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช พัทลุง และชุมพรตามลําดับ มีพ้ืนที่ปลูก 4,510,583 ไร คิดเปนรอยละ 40.50 ของ
ภาคใต ผลผลิต 978,183.84 ตัน คิดเปนรอยละ 38.45 ของภาคใต ปาลมนํ้ามัน ปลูกมากในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎรธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง ตามลําดับ มีพ้ืนที่ปลูก 1,653,801 ไร       
คิดเปนรอยละ 56.90 ของภาคใต ผลผลิต 3,260,039 ตัน คิดเปนรอยละ 54.16 ของภาคใต  
จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง เปนแหลงผลิตที่ขาวที่สําคัญของภาคใต พันธุขาวที่ใชปลูก  
สวนใหญเปนพันธุพ้ืนเมืองพันธุดี ไดแก พันธุเล็บนก เฉี้ยง และพันธุสังขหยด โดยเฉพาะขาว     
สังขหยด ไดขึ้นทะเบียนเปนสินคาบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications: GI) การปลูก 
ขาวนาป มีพ้ืนที่ปลูก 926,199 ไร ผลผลิตขาวเปลือก 461,466.33 ตัน และการปลูกขาวนาปรัง 
พ้ืนที่ปลูก 218,840 ไร ผลผลิตขาวเปลือก 127,951 ตัน  

 
\ 
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พื้นที่  
ยางพารา  ปาลมน้ํามัน  

พื้นที่ปลูก (ไร)  ผลผลิต (ตัน)  พื้นที่ปลูก (ไร)  ผลผลติ (ตัน)  

ชุมพร  459,039  103,067  693,622  1,356,638  

สุราษฎรธาน ี 1,830,161  394,270  832,285  1,770,157  

นครศรีธรรมราช  1,400,808  280,535  117,164  132,198  

พัทลุง  820,575  200,311  10,730  1,046  

รวมกลุมจงัหวัด  4,510,583  978,183  1,653,801  3,260,039  

รวมภาคใต  11,113,316  2,544,314  2,906,671  6,019,224  

รวมทั้งประเทศ  15,370,582  3,021,613  3,197,625  6,389,983  

 

 ตารางที ่1  ขอมูลยางพาราและปาลมนํ้ามัน ป 2550  

 2) การทองเที่ยว  
  เปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเลและทองเที่ยวธรรมชาติ/วัฒนธรรม ฝงอาวไทย 
ในป 2550 นักทองเที่ยวประมาณ 5,198,784 คน รายไดจากการทองเที่ยว 28,120.97 ลานบาท  
 

 
ป 
 

จังหวัด 

ป 2549  ป 2550  

จํานวนนักทองเที่ยว  รายได  จํานวนนักทองเที่ยว  รายได  

คน  รอยละ  ลานบาท  รอยละ  คน  รอยละ  ลานบาท  รอยละ  

ชุมพร  482,715.00 +2.01 1,332.14 +3.46 478,797.00 -0.81 1,351.50 +1.45 

สุราษฎรธานี  * 2,422,066.00 +30.56 * 21,530.70 +40.47 * 257,9621.00 +6.50 21,901.19 +1.72 

นครศรีธรรมราช  ** 1,367,206.00 +10.85 ** 3,352.86 +14.73 **1,639,046.00 +19.88 **4,370.32 +30.35 

พัทลุง  448,000.00 +11.97 456.73 +13.21 501,320.00 +11.90 497.96 +9.03 

รวม  4,719,987.00 +19.14 26,672.43 +33.76 5,198,784.00 +10.14 28,120.97 +5.43 

 ตารางที ่2  ขอมูลจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยว  
หมายเหตุ  
* ป2548 – 2549 จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวนและรายไดการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นในอัตราสูง 

เปนผลมาจากปจจัยบวกจากการถายเทนักทองเที่ยวกลุมยุโรป ที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิ 
ฝงอันดามัน เม่ือปลายป 2547  

** ป2549 – 2550 จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวนและรายไดการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นใน
อัตราสงูเปนมาจากปจจัยบวกกระแสจตุคาม – รามเทพซึ่งเม่ือยางเขาป 2551 กระแสขาดหายไป
อยางสิ้นเชิง สถานการณทองเที่ยวเขาสูภาวะปกติ  

ที่มา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
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รายการ 

 
จังหวัด 

ประเภทแหลงทองเที่ยว  

ชายหาด
ชายทะเล  

ธรรมชาต ิ 
ภูเขา น้ําตก  

วิถีชวีิตชุมชน  ประวตัิศาสตร  ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี  

1. ชุมพร  - หาดทรายรี  
- หาดทุงวัวแลน  
- หาดอรุโณทัย  
- หาดบอเมา  

- อุทยาน
แหงชาต ิ 
หมูเกาะชุมพร  
- เกาะพิทักษ  
- ลองแพพะโตะ  

- ศูนยเรียนรูแกมลิง  
- ศูนยการเรียนรู  
เศรษฐกิจพอเพียง  
อ. พะโตะ  

- กรมหลวง
ชุมพรฯ  
- อนุสาวรียยุวชน
ทหาร  

- แขงเรือยาว  
อ.หลังสวน  
- ศาลพอตา   
หินชาง  

2. สุราษฎรธานี  - เกาะสมุย  
- เกาะพะงัน  
- เกาะเตา  
- หมูเกาะ
อางทอง  

- อุทยานเขาสก  
- เขื่อนรัชชประภา 
- อุทยานใต
รมเย็น  
- น้ําตกดาดฟา  
- น้ําตก 357  

- บานพุมเรียง  
- บานลีเล็ด  
- ฟารมสเตย   
เลี้ยงหอย  
อ.กาญจนดิษฐ  
- โฮมสเตยถ้ําผึ้ง  
อ. พนม  
- คลองรอยสาย  
บานโบราณ  

- พระธาตุไชยา  
- วัดสวนโมก
ขพลาราม  
- พิพิธภัณฑไชยา 

- ชักพระ 
ลอยกระทง  
อ.เมือง  
- มวยไชยา  

3. นครศรีธรรมราช - แหลมตะลุมพุก  
อ.ปากพนัง  
- หาดในเพลา  
อ. ขนอม  
 
- ปลาโลมาสี
ชมพู  
อ.ขนอม  
- อาวทุงใส  
อ.สิชล  

- อุทยานเขา
หลวง  
- น้ําตกกรุงชงิ  
- น้ําตกพรหม
โลก  
-น้ําตกกระโรม  
- หาดขนอมหมู
เกาะทะเลใต  

- บานคีรีวง  
อ.ลานสกา  
- ชุมชนไมเรียง  
อ.ฉวาง  
 
- โครงการ 
พระราชดําริ ลุมนํ้า
ปากพนัง  
- OTOP เครื่องถมฯ 
อ.เมือง  
- กีฬาวัวชน  

- พระบรมธาตุ
เจดีย  
- พระพุทธสิหิงค  
- โบราณสถาน
เขาคา อ.สิชล  
- หุบเขาชองคอย  
อ.จุฬาภรณ  

- มาฆบูชา 
แหผาขึ้นธาต ุ 
- บุญสารท
เดือนสิบ  
 
- แขงเรือเพรียว 
(ปากนคร,ปาก
พนัง, เชียรใหญ)  
- ประเพณีให
ทานไฟ  
- ประเพณี  
แหนางดาน  
มหกรรม
สงกรานต  
เมืองนคร  
- หนังตะลุง 
มโนราห  
- เพลงบอก 
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รายการ 

 
จังหวัด 

ประเภทแหลงทองเที่ยว  

ชายหาด
ชายทะเล  

ธรรมชาต ิ 
ภูเขา น้ําตก  

วิถีชวีิตชุมชน  ประวตัิศาสตร  ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี  

4. พัทลุง - ลองเรือแลนก  
- ทะเลนอย  
- หาดแสนสุข  
ลําปา 
- แหลมจองถนน  
เขาชัยสน  
- เกาะสี่ เกาะหา  
- รังนกนางแอน  

- บอนํ้ารอน  
เขาชัยสน  
- เกาะสี่ เกาะหา  
- น้ําตกไพรวลัย  
- ภูเขาเจ็ดยอด  
- อุทยานเขาปู  
เขายา  

- แกะรูปหนังตะลุง  
- OTOP กระจูด  
ทะเลนอย  
- กะลามะพราว 
ชัยบุร ี 
- ผาทอลายขอย  
ผาทอแพรวา  
- ยกยอยักษบาน  
ปากประ  

- วังเจาเมือง  
- พิพิธภัณฑหนัง
ตะลุง  
- มโนราหบาน 
ทาแค  

- วัดเขาออ/  
วัดเขาเมืองเกา  
- หนังตะลุง,  
มโนรา,  
เพลงบอก  
- แขงโพน 
ลากพระ  
- การแขงขัน 
ซัดตม  
- ลิเกปา / ซาไก 
- วัดเขียน 
บางแกว  
- แหผาขึ้นธาต ุ 
วัดเขียน 
บางแกว  
- วัดวัง/วัดคูหา  
สวรรค  

ตารางที่  3 แหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย (ชุมพร สุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง)  

 3)  การมีเครือขายเชื่อมโยงเสนทางการคมนาคม ทางบก ทางน้ํา ทางรถไฟ และ
สาธารณูปโภค รองรับที่ครบครัน แตประสิทธิภาพยังต่ํา  
  1) ระบบโครงขายคมนาคมขนสงในพ้ืนที่คอนขางสมบูรณและสามารถเดินทาง
เชื่อมโยงกัน ในแนวเหนือ - ใต และระหวางชายฝงทะเลทั้งสองดาน และเชื่อมตอไปยังประเทศ
เพ่ือนบานไดสะดวก เชน 
   - ระบบโครงขายถนนในพื้นที่ สามารถเชื่อมโยงและเดินทางไดสะดวก       
โดยปจจุบันการเชื่อมโยงมีถนน 4 ชองจราจรเชื่อมโยงระหวางเมืองหลักในพื้นที่และภาคอื่นๆ ของ
ประเทศตามแนวเหนือ - ใต และแนวตะวันออก - ตะวันตก สามารถติดตอถึงกันไดสะดวกมี
เสนทางสําคัญ ไดแก เสนทางหมายเลข 4 41 42 44 (ถนนสายกระบี่ - ขนอม ขนาด 4 ชองจราจร 
(กันเขตทาง 200 เมตร สําหรับวางระบบทอสงน้ํามันทอกาซธรรมชาติ และทางรถไฟ ในอนาคต)  
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  -  เสนทางรถไฟมีการเชื่อมโยงจากกรุงเทพมหานครผานพื้นที่ชุมพร- สุราษฎรธานี-
ทุงสง นครศรีธรรมราชและพัทลุง และมีสถานีขนสงสินคาทางรถไฟที่ อ.พุนพิน  จ.สุราษฎรธานี  
   - ทาเรือมีกระจายอยูในเกือบทุกจังหวัด เปนทาเทียบเรือสินคาชายฝงทั้งของ
รัฐและเอกชนที่สําคัญกระจายอยูทั่วไป เชน ทาเรือปากอาวบานดอน ทาเรือดอนสัก ทาเรือชุมพร 
และนครศรีธรรมราช  
   - สนามบินในพ้ืนที่มีอยูเกือบทุกจังหวัด โดยมีสนามบินสุราษฎรธานี และ
นครศรีธรรมราช เปนสนามบินที่มีการใหบริการขนสงสินคาและผูโดยสาร ในภูมิภาคใกลเคียง      
ไดเปนอยางดี  นอกจากน้ี ยังมีสนามบินของเอกชนที่เกาะสมุยรองรับการเดินทางของนักทองเที่ยว
ทั้งในประเทศและตางประเทศ  
   2) ระบบสื่อสารในพื้นที่ไดพัฒนาครอบคลุมในทุกระบบ โดยเฉพาะโครงขาย       
ใยแกวนําแสง ระบบไมโครเวฟ และดาวเทียมที่ครอบคลุมในทุกจังหวัด ซึ่งสามารถใหบริการ
ติดตอสื่อสาร ทั้งทางโทรศัพทและอินเทอรเน็ตไดอยางทั่วถึง และเชื่อมโยงไดทั่วโลก  
    3) ระบบสายสงไฟฟากระจายอยูในพื้นที่ โดยไดกระแสไฟฟาจากหลายแหลง เชน 
โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนรัชชประภา โรงไฟฟาพลังความรอนสุราษฎรธานี และโรงไฟฟาขนอม
นครศรีธรรมราช เปนตน 

วิสัยทัศน  กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย (ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) 

“การเปนศูนยกลางการผลิตยางพารา ปาลมนํ้ามันที่มีคุณภาพ ครบวงจร และ 
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน” 

  ประเด็นยุทธศาสตรการวิจัย 

  1.  การผลิตและแปรรูปสินคายางพารา 
  2.  การผลิตและแปรรูปสินคาปาลมนํ้ามัน 
  3.  การยกระดับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

 4.  พัฒนาการคมนาคมขนสง และโลจิสติกส   

    เปาประสงคและกลยุทธการวิจัย  

 1.  การผลิตและแปรรูปสินคายางพารา  

 เปาประสงค  
  1.  เปนแหลงผลิตยางพาราที่มีคุณภาพครบวงจร 
  2.  พัฒนาระบบตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินคา 
  3.  การสงเสริมองคความรูของเกษตรกรและผูประกอบการ  

   กลยุทธการวิจัย  
    1.  การพัฒนาปจจัยการผลิตและระบบการผลิต  
    2.  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
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    3.  การพัฒนาประสิทธิภาพในการแปรรูปและคุณภาพของผลิตภัณฑแปรรูป 
    4.  การพัฒนาดานการตลาดภายในประเทศ 
    5.  การเพิ่มขีดความสามารถเพื่อการสงออก 
    6.  การพัฒนาดานการกระจายสินคา 
    7.  การพัฒนาองคความรูของเกษตรกร 
    8.  การพัฒนาดานฐานขอมูล 
    9.  เสริมสรางความเขมแข็งของผูประกอบการ 

  2.  การผลิตและแปรรูปสินคาปาลมนํ้ามัน 

   เปาประสงค  
   1.  เปนแหลงผลติปาลมนํ้ามันที่มีคุณภาพครบวงจร 
   2.  พัฒนาระบบตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมและกระจาย 
    สินคา 
   3.  การสงเสริมองคความรูของเกษตรกรและผูประกอบการ 

  กลยุทธการวิจัย  
   1.  การพัฒนาปจจัยการผลิตและระบบการผลิต 
   2.  การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
   3.  การสงเสริมและพัฒนาพืชพลังงานทดแทน 
   4.  การพัฒนาประสิทธิภาพในการแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป 
   5.  การพัฒนาดานระบบการตลาด 
   6.  การพัฒนาดานการกระจายสินคา 
   7.  การพัฒนาและแลกเปลี่ยนองคความรู 
   8.  การพัฒนาดานฐานขอมูล 
   9.  การพัฒนาการรวมกลุมและเสริมสรางวิสาหกิจ  

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)



19 

 

  3.  ยกระดับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

 เปาประสงค  
  1. การเสริมสรางศักยภาพดานการตลาด 
   2.  พัฒนาสินคาดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานมีการเชื่อมโยงและสงเสริม 
  กิจกรรมการทองเที่ยว 

  3. ยกระดับมาตรฐานบุคลากรและการบริการดานการทองเที่ยว 

 กลยุทธการวิจัย  
  1.  การสงเสริมการตลาดเชิงรุก ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
  2.  การพัฒนาการโฆษณา/ประชาสัมพันธและสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว 
  3.  การฟนฟูพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมรวมทั้งสรางและเชื่อมโยงแหลง   

ทองเที่ยวใหม 
  4.  การพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมเชื่อมโยงการทองเที่ยว 

   5.  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ 
    ทองเที่ยว 

  6.  การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว 
   7.  การพัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและ 
    การเปนเจาของบานที่ดี 

  8.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการมาตรฐานของธุรกิจทองเที่ยว 
  9.  การสรางเครือขายของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว 

  2)  กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง กระบี่ พังงา ตรัง และภูเก็ต) 

 2.1) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน  
 กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน ประกอบดวย 5 จังหวัด ในภาคใตฝงทะเลอันดา
มัน มหาสมุทรอินเดีย คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง มีศักยภาพโดดเดนในการเปนแหลง
ทองเที ่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ มีจุดขายทางการทองเที ่ยวที ่สําคัญของประเทศ คือ        
หาดทราย ชายทะเล หมูเกาะ และการทองเที่ยวเชิงนิเวศน เชน ดําน้ํา ปนผา และมีชื่อเสียง
ระดับโลกเปน Andaman Paradise หรือ มรกตเมืองใต โดยจังหวัดภูเก็ตเปนศูนยกลางที่
เปรียบเสมือน ไขมุกอันดามัน และมีแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เชน เกาะพีพี 
หมูเกาะสิมิลัน หมูเกาะสุรินทร เปนตน และมีแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มความหลากหลายของการทองเที่ยว ไดแก แหลงนิเวศนปาชายเลน และนิเวศนธรรมชาติปาเขา
ในจังหวัดพังงา-กระบี่-ตรัง และแหลงน้ําแรธรรมชาติในจังหวัดระนองที่เปนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
และสปา มีบริการพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เปนแหลงทองเที่ยวทางทะเลชั้นนําของโลก 
(World Class) ที่สําคัญ คือ สนามบินนานาชาติ 2 แหง ที่กระบี่ และภูเก็ต มีทาเทียบเรือระหวาง
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ประเทศ และทาจอดเรือยอรชที่มีความสะดวกและทันสมัยที่ภูเก็ต มีสถาบัน การศึกษาที่มีหลักสูตร
การพัฒนาการทองเที่ยวเปนการเฉพาะ 
 ในป 2549 การผลิตที่สําคัญของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน คือ สาขาการ
ผลิตนอกภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 59.97 ของผลิตภัณฑกลุมจังหวัด (GRP) โดยเฉพาะ
สาขาการผลิตที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ไดแก  โรงแรมและภัตตาคาร มีสัดสวนรอยละ 12.54 
รองลงมา คือ สาขาคาปลีก-คาสง มีสัดสวน รอยละ 10.55 และรองลงมาตามลําดับ คือ สาขา
อุตสาหกรรม ขนสงและคมนาคม การศึกษา และกอสราง เปนตน ในขณะที่การผลิตที่มีอัตราการ
ขยายตัวสูงกวาป 2548 มากที่สุดคือ สาขาขนสงและคมนาคม มีอัตราการขยายตัว เทากับ รอยละ 
51.87 รองลงมา คือ สาขาเกษตรกรรม (เกษตร) มีอัตราการขยายตัว รอยละ 21.31  และรองลงมา
ตามลําดับ คือ สาขาอุตสาหกรรม  คาปลีก-คาสง  การศึกษา และกอสราง  โดยสาขาโรงแรมและภัตตาคาร
มีการขยายตัวต่ํา คือ รอยละ 5.73 

   สําหรับการผลิตภาคเกษตรที่สําคัญ ไดแก ยางพารา ปาลมนํ้ามัน เน่ืองจาก
สภาพภูมิอากาศของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตและ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมเปนเวลานาน ทําใหไดรับปริมาณน้ําฝนจํานวนมาก สงผลตอภาค
การเกษตร ซึ่งมีพ้ืนที่การเกษตรรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 5 ลานไรเศษ   
    ในภาพรวมโครงสรางการผลิตของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน ยกเวนจังหวัด
ภูเก็ต ยังคงพึ่งพิงภาคการเกษตรเปนหลัก โดยมีสัดสวนภาคการเกษตรรวมของกลุมจังหวัดสูงถึง 
รอยละ 40 ของมูลคาการผลิตรวม รองลงมา คือ ภาคบริการ รอยละ 21.0 จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัด
เดียวที่พ่ึงพิงภาคบริการเปนหลัก โดยมีสัดสวนภาคบริการสูงถึง รอยละ 45.4 ขณะที่มีสัดสวนภาค
เกษตรเพียง รอยละ 9.7 เทานั้น จังหวัดพังงา กระบี่ และตรัง มีสัดสวนภาคการเกษตรสูงกวา    
รอยละ 50 ซึ่งสวนใหญเปนการกสิกรรม โดยเฉพาะยางพาราและปาลมน้ํามัน สวนจังหวัดระนอง
ถึงแมจะมีสัดสวนภาคการเกษตรสูงถึง รอยละ 49.3 แตมูลคาสวนใหญมาจากการประมงถึง  
รอยละ 30.9 โดยทั้ง 4 จังหวัด มีสัดสวนภาคบริการเปนอันดับสองรองจากภาคการเกษตร แตมี
สัดสวนเฉลี่ยเพียง รอยละ 10-15 เทานั้น 
    อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กลุมจังหวัดอันดามันมีอัตราการขยายตัว     
ป 2549 สูงกวาระดับภาคและสูงกวาทุกกลุมจังหวัดในภาค โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 6.4 
เทียบกับรอยละ 4.0 ของภาค รอยละ 4.8 ของกลุมอาวไทยและรอยละ 1.3 ของกลุมชายแดน         
ซึ่งสวนใหญมาจากการขยายตัวของภาคการเกษตร การขนสงสื่อสาร การคา และบริการ 

   ดวยความแตกตางของสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพในการพัฒนาดานการ
ทองเที่ยวในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน จึงมีปญหาที่หลากหลาย ดังนั้น การกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาและแกไขปญหาของกลุมจังหวัด จึงตองดําเนินการไปพรอมๆ กัน และตองครอบคลุมทุกมิติ
ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหทุกพ้ืนที่ในกลุมจังหวัดมีการแกไขปญหาและพัฒนาในเชิงบูรณาการที่สอดคลองและ
เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน 
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 2.2 ) สภาพปญหาของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 
    จากสภาพของความเหมือนและความแตกตางกันของกลุมจังหวัดภาคใตฝง
อันดามันไดนํามาซึ่งสภาพของปญหาที่มีทั้งความคลายคลึงกัน และแตกตางกัน  โดยสรุปได ดังนี้ 

    2.2.1) ดานการบริหารจัดการ ไดแก 
  1) ปญหาของกลุมจังหวัดที่ขาดกรอบแนวคิดและองคความรูในการ
บริหารจัดการแกไขปญหาและพัฒนาในลักษณะคลัสเตอร หรือ เชิงพ้ืนท่ี รวมทั้งการพัฒนาและแกไข
ปญหาแบบบูรณาการ 
  2)  การกําหนดแนวทางของการแกไขปญหาตางๆ ในกลุมจังหวัดยัง   
ไมมีการกําหนดแนวทางของการดําเนินการรวมกันในเชิงบูรณาการ 
  3)  การกําหนดทิศทางของการพัฒนากลุมจังหวัดยังไมมีการเชื่อมโยง
ในเชิงบูรณาการรวมกันอยางแทจริง 
 2.2.2)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 
  1) ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปญหาขาด
แคลนน้ําอุปโภค-บริโภค ปญหานํ้าเสียและการบําบัดน้ําเสีย ปญหาการกําจัดขยะและมลพิษที่
เกิดขึ้นจากขยะมูลฝอย 
  2) ปญหาแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรม 
  3) ปญหาทรัพยากรสัตวน้ํามีความเสื่อมโทรม กระทบตออาชีพการ
ทําประมงและอุตสาหกรรมแปรรูปประมง 
  4) ปญหาการบุกรุกที่สาธารณะ ชายหาด และพ้ืนที่ปาเขา 
 2.2.3) ดานการคมนาคมขนสง 
  1)  ปญหาขาดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกดานโครงขายการคมนาคมและขนสงทางบก/ ทางน้ํา/ ทางอากาศ 
 2.2.4) ดานสังคมและความมั่นคง 
  1)  ปญหาการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
นักทองเที่ยว    
  2)  ปญหาการเอาเปรียบนักทองเที่ยว  
  3)  ปญหาขาดการมีสวนรวมของประชาชนและจิตสาธารณะจึงทําใหการ
พัฒนาไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 
  4)  ปญหาประชากรตางถิ่นและแรงงานตางดาว 
  5)  ปญหาการเจริญเติบโตของชุมชนและการขยายตัวของธุรกิจโรงแรม       
รีสอรท และรานคา 
  6)  ปญหาการลงทุนและการประกอบการที่ไมเหมาะสม ทั้งดานการ
ทองเที่ยว และการบริการ 
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   7) ปญหาอ่ืนๆ ที่มีความเสี่ยงตอเศรษฐกิจภาคการทองเที่ยวและภาค
การเกษตร ไดแก ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกการกอการรายสากล ความขัดแยงระหวาง
ประเทศ การแพรระบาดของโรคติดตอและยาเสพติด กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ลาสมัย         
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษีและความไมเสถียรภาพของคาเงิน
บาทมีผลกระทบตอการสงออกสินคาหลัก เชน กุง ยางพารา ขอตกลงการคาโลกและขอตกลงเขต
การคาเสรี (FTA) เปนตน 

 2.3) ปจจัยเชื่อมโยงกับการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 
 1. ความตองการและศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ 
 2.  ศักยภาพของกลุมจังหวัดที่สอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนา
ภาคใต  
 3.  การใชศักยภาพของกลุมจังหวัดในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะ
การฟนฟูและกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่ 
 4.  มุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของกลุมจังหวัดและนําไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสรางรายได
ใหกลุมจังหวัด 

 2.4) แผนพัฒนาภาคใตกับการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 
     1.  สถานการณของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน ตามแผนพัฒนา

ภาคใต 
     กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันมีฐานเศรษฐกิจเล็ก/ฐานการผลิตแคบ/     

โตชา/สงออกสินคาเกษตรดี การทองเที่ยวดีแตกระจุกตัว แรงงานเกษตรมีปญหา/ภาคบริการ     
วางงานในชวง Low Season มีการศึกษาแตไมมีคุณภาพ สุขภาวะ/ ยาเสพติด (ภูเก็ต)/ หยาราง 
(ภูเก็ต) ปาชายเลนดีที่กระบี่ ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม มลภาวะ/น้ําเสียในเมืองทองเที่ยว (ภูเก็ต 
พังงา กระบี่) 
 

       2.   กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใตที่เก่ียวของกับกลุมจังหวัดภาคใต
ฝงอันดามัน  ประกอบดวย 

     1) Logistics/สะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจ/ตอนบน (ระนอง)/ตอนกลาง 
(พังงา-กระบี่)/พัฒนาชุมชนรองรับ (ระนอง)/ทาเรือระนอง  

     2) ฐานทรัพยากร /พัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรม รองรับการ
ขยายตัวเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม 

 2.5) นโยบายรัฐบาลกับการพัฒนากลุมจั งหวัดภาคใตฝ ง อันดามัน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 

     นโยบายรัฐบาล (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) ที่เกี่ยวของกับกลุม
จังหวัดภาคใตฝงอันดามัน ประกอบดวย  1) มาตรการการรองรับการวางงาน  2) เศรษฐกิจระดับ
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ฐานราก  3) นโยบายการศึกษา  4) ปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร/Logistics/พืชพลังงาน/
อาชีพสงเสริมมูลคาเกษตร/พัฒนาเกษตรกรทองเที่ยวและบริการ/ขยายฐานการผลิต/เพ่ิมคุณภาพ/
มูลคา/ความหลากหลาย/การสรางการแขงขัน/HR/รวมกลุมสินคา/ฐานภูมิปญญา/วัฒนธรรมและ 
Technology/พัฒนาแหลงทองเที่ยว/เขตเศรษฐกิจพิเศษ/Product Positioning/เนนจุดขาย/แหลง
ทองเที่ยวระดับโลก/มาตรฐานบริการ/Standard/Safety/ตลาดและประชาสัมพันธ/การมีสวนรวม/
MICE/Health-Based Tourism/ความเขมแข็งองคกรปกครองสวนทองถิ่น/กฎหมายการทองเที่ยว 

 2.6) กรอบแนวคิดในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน  
    ศักยภาพของพื้นที่กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน คือ แหลงทองเที่ยวทาง

ทะเลระดับนานาชาติ โดยมีเกาะภูเก็ตเปนศูนยกลางมีแหลงนิเวศนปาชายเลนและนิเวศน
ธรรมชาติปาเขาในจังหวัดพังงา-กระบี่-ตรัง และแหลงนํ้าแรธรรมชาติในจังหวัดระนองที่เปนการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา สวนการผลิตภาคการ เกษตรมีจังหวัดกระบี่เปนแหลงปลูกปาลม
น้ํามันและอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ดังนั้น การพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันตองเชื่อมโยง
ภาคเกษตรและภาคบริการใหเปนภาพกลุมจังหวัดอันดามันและทุกจังหวัดไดประโยชน โดยพุง
เปาสูการเปนแหลงทองเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ  

 2.7) แนวคิดในการพัฒนาการทองเที่ยวรวมกัน คือ รวมกัน เกื้อหนุน และ
เชื ่อม โยง “หัวใจการเปนแหล งทองเที่ ยวทางทะเลระดับโลก  World Class Beach      
Destination” คือ 
  1. การพัฒนาสิ่งดึงดูดใจและผลิตภัณฑการทองเที่ยวอันดามันใหเชื่อมโยง
และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน (Product/Supply) 
  2. การพัฒนาการตลาดการทองเที่ยวเชิงบูรณาการเพื่อรักษาฐานนักทองเที่ยวเดิมและ
เพ่ิมปริมาณนักทองเที่ยวคุณภาพ (Marketing/Demand) 
  3. การพัฒนากลไกการจัดการการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
รวมกัน (Product/Supply) 

   2.8) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน  
    การดําเนินการแกไขปญหาและพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันตอง

ดําเนินการควบคูไปพรอมกัน โดยการกําหนดกรอบของยุทธศาสตรในการดําเนินการ ดังนี้ 
    1.  ยุทธศาสตรเชิงรุก (S-O Strategies) เพ่ือใชความเขมแข็งของพ้ืนที่ดึง

โอกาสจากภายนอกเขามาสงเสริมศักยภาพที่มีใหเต็มที่  
    2. ยุทธศาสตรเชิงแกปญหา (W-O Strategies) เพ่ือเปนการแกไขจุดออน

ของพื้นที่ เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากโอกาสที่มีจากปจจัยภายนอกได  
    3.  ยุทธศาสตรเชิงปรับเปลี่ยน (S-T Strategies) เพ่ือเปนการใชความเขมแข็ง

ของพื้นที่เปลี่ยนวิกฤติที่เกิดจากปจจัยภายนอกใหเปนโอกาสหรือเปนชองทางที่จะพัฒนาได  

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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 2.9) วิสัยทัศน กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง กระบี่ พังงา ตรัง และ
ภูเก็ต) 

“ศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเลระดับโลก ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสูนานาชาติ””  

   2.10) ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน  
 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1 : การพัฒนาสิ่งดึงดูดใจและผลิตภัณฑการทองเท่ียว
อันดามันใหเชื่อมโยงและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน (Product/Supply) 
 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 2 : การพัฒนาการตลาดการทองเที่ยวเชิงบูรณาการเพื่อ
รักษาฐานนักทองเที่ยวเดิมและเพิ่มปริมาณนักทองเที่ยวคุณภาพ (Marketing/Demand) 
 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3 : การพัฒนากลไกการจัดการการทองเที่ยวกลุม
จังหวัดภาคใตฝงอันดามันรวมกัน (Product/Supply) 

 2.11) เปาประสงค  
    1.  การบรรลุตําแหนงทางยุทธศาสตรตามที่กําหนดไว  
    2.  การเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยว 
    3.  การเพิ่มคุณภาพดานการจัดการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 
    4.  การสรางมูลคาเพิ่มของแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ 

 2.12  กลยุทธการวิจัย  
    กลยุทธการพัฒนาจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรการวิจัยได  ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่  1 : การพัฒนาสิ่งดึงดูดใจและผลิตภัณฑการ
ทองเที่ยวอันดามันใหเชื่อมโยงและเกื้อหนุน
ซึ่งกันและกัน (Product/Supply) 

 กลยุทธการวิจัย 
 1.1 พัฒนาและจัดการกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันใหเปนแหลง
ทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานระดับสากล  
  1) พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่เชื่อมโยงดานวัฒนธรรม ธรรมชาติ และเกษตร 
  2) พัฒนามาตรฐานดานความปลอดภัย 
  3) สรางมาตรฐานดานการทองเที่ยวอันดามัน 
  4) พัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวอันดามัน 
  5) พัฒนาสุนทรียศาสตรและความรูสึกแตกตางของการทองเที่ยวอันดา
มันกับแหลงทองเที่ยวอ่ืน  ๆเชน การสรางเสนหของอันดามัน 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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  6) เรงสรางมาตรการการควบคุมจํานวนนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว
ใหไดมาตรฐาน ตามความสามารถทางการรองรับของแหลงทองเที่ยว เชน การจัดการดาน
สิ่งแวดลอม 
  7) พัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันใหเปนเมืองทองเที่ยวที่มีความ
สะดวกดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
  8) พัฒนาแหลงทองเที่ยวและผลิตภัณฑการทองเที่ยวใหมๆ ตามความ
ตองการของนักทองเที่ยว เชน แหลงทองเที่ยวแบบสปา การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดประชุม
และแสดงสินคา น้ําพุรอน กีฬา และมารีนา 
  9) พัฒนาสินคาของที่ระลึกที่สะทอนความเปนอันดามันใหตรงกับความ
ตองการของนักทองเที่ยว  
  10) สนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษดานการทองเที่ยวกลุม
จังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 
  11) เรงสรางปจจัยพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เชื่อมโยงกับการ
ทองเที่ยวในกลุมประเทศเพื่อนบาน 
  12) สนับสนุนการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันใหมีปจจัย 
พ้ืนฐานและสังคมที่สงบสุข 

 1.2  การสรางการเชื่อมโยงการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 
(Tourism Cluster Linkage) 
  1) เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานระบบการคมนาคมขนสงสําหรับการ
ทองเที่ยว  
  2)  เรงสรางความเชื่อมโยงของแหลงทองเท่ียวภายในกลุมจังหวัดภาคใต
ฝงอันดามัน 
  3)  เรงสรางความเชื่อมโยงของโปรแกรมการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคใต
ฝงอันดามัน 

 1.3  การสนับสนุนฐานการผลิตสําหรับภาคการทองเที่ยวของกลุม
จังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (Supporting Base for Tourism Cluster) 
  1)  สนับสนุนมาตรฐานคุณภาพอาหาร เพ่ือตอบสนองตออุตสาหกรรม
การทองเที่ยวอันดามัน 
  2) เรงพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรและสมุนไพร  เพื่อตอบสนอง
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว  
  3)  สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑให
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยใชอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนตลาดสินคาหลัก 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
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 ยุทธศาสตรการวิจัยที่  2 : การพัฒนาการตลาดการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ
เพื่อรักษาฐานนักทองเที่ยวเดิมและเพิ ่ม
ปริมาณนักทองเที่ยวคุณภาพ (Marketing/ 
Demand) 

 กลยุทธการวิจัย 
  2.1 เรงสรางจุดยืนผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคใตฝง   
อันดามันรวมกัน (Product Positioning) 
  2.2 เรงสรางภาพลักษณเชิงบวกทางการทองเที่ยวตอประชาคมโลก        
(Re-Branding)  
  2.3 สนับสนุนการสรางกลยุทธทางการตลาดเพื่อรักษาฐานนักทองเที่ยวเดิม  
  2.4 พัฒนากลยุทธทางการตลาดที่สามารถเจาะกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพ  
  2.5 สนับสนุนการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอัน
ดามันโดยการจัด Road Show และเทศกาลสงเสริมการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2.6 สนับสนุนการดําเนินการตลาดการทองเที่ยวแบบพันธมิตรกับกลุม
ประเทศเพื่อนบาน 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3 : การพัฒนากลไกการจัดการการทองเที่ยวกลุม
จังหวัดภาคใตฝงอันดามันรวมกัน (Product / 
Supply) 

 กลยุทธการวิจัย 
  3.1 เรงพัฒนาคุณภาพบุคลากรใหมีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองตอการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน   
  3.2  เรงพัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถวางแผน      
การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่วางอยูบนฐานทรัพยากรและภูมิปญญาอันดามัน  
  3.3  พัฒนาชุมชนอันดามันสูการเปนเจาบานที่ดี 
  3.4  สนับสนุนการสรางศูนยพัฒนา จัดการ และตรวจสอบการพัฒนาการ
ทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 
  3.5 สงเสริมการสรางเครือขายการทองเที่ยวอันดามัน เพ่ือสรางความรูสึกการ
เปนเจาของรวมกนั  
  3.6  สรางเครือขายการจัดการความรูทางการทองเที่ยวกับกลุมประเทศ      
เพ่ือนบานและประเทศคูคาสําคัญ 
  3.7 เรงพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของกลุมจังหวัดภาคใตฝ งอันดามัน        
เพ่ือสนับสนุนใหมีภาวะเศรษฐกิจที่เอ้ือตอการพัฒนาดานการทองเที่ยว 

 3) กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน (สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส) 
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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  วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
 

“ศูนยการผลติและสงออก ยางพารา อาหารฮาลาล การศึกษา การคาชายแดน 
การทองเที่ยวของภาคใต  ประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ดีและอยูรวมกันอยางสันติสุข” 

 พันธกิจ 
   1.  พัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑยางพารา ไมยางพารา แรงงาน และการวิจัย 
(R&D)  
   2. สงเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและการวิจัยผลิตภัณฑฮาลาล  

   3. สงเสริมและพัฒนา  ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนโดยไมแบงแยก  
   4. สรางความเข็มแข็งดานการบริหารจัดการดานการคาชายแดน  
   5. พัฒนาแหลงทองเที่ยวและบุคลากรดานการทองเที่ยว  
   6. สงเสริมคุณภาพชีวิต   
   7. สรางความปลอดภัยเปนดินแดนแหงโอกาสและคุณธรรม  

 เปาประสงครวม 
  (1) กลุมคนยากจน กลุมผูมีรายไดนอย และกลุมผูไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณความไมสงบ ไดรับการชวยเหลือและพัฒนาใหสามารถพึ่งตนเองได 
  (2)  กลุมคนที่มีความเสี่ยงตอการถูกชักจูงใหเขาไปเกี่ยวของกับปญหาความ
ไมสงบไดรับการดูแลปองกันและมีกระบวนการพัฒนาใหปลอดจากภาวะเสี่ยงไดอยางถาวร 
  (3) คนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพทั้งทางรางกาย จิตใจ 
ความรู ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตที่จะนําไปสูความเขมแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน และเกิดความสมานฉันทของสังคม 
  (4) พัฒนาเศรษฐกิจใหมีฐานที่เขมแข็ง มีความสมดุล เปนธรรม สามารถ
เติบโตอยางม่ันคงในระดับที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมโอกาสการพัฒนาอาชีพ การมีงานทํา และรายได        
สรางความหวังแกประชาชน ใหมีความมั่นใจที่จะอยูในพ้ืนที่ ที่จะนําไปสูสันติสุขของสังคมไดอีก
ทางหนึ่งดวย 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  :  การคุมครองความปลอดภัย การอํานวย
ความเปนธรรมเพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในอํานาจรัฐ และสรางภูมิคุมกันแกคนกลุมเสี่ยง      
มีแนวทางหลักดังนี้ 
  (1) บูรณาการแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับแผนการรักษา
ความปลอดภัยใหสนับสนุนกันและกัน เพ่ือสรางความมั่นใจในการดําเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพของประชาชนและการสรางความมั่นใจแกเจาหนาที่รัฐในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาได
อยางมีประสิทธิภาพ 
  (2) สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพงานยุติธรรมใหเปนไปตามหลัก        
นิติธรรม รวมทั้งสรางความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
โดยผานเครือขายยุติธรรมชุมชน ศูนยดาํรงธรรมจังหวัด อําเภอ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  (3) ชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณไมสงบอยางเปน
ธรรมและทั่วถึง การจายเงินชดเชยแกผูเสียชีวิตและความเสียหายของทรัพยสิน การรักษาพยาบาล    
ผูบาดเจ็บและการฟนฟูดานจิตใจ การชวยเหลือเด็กกําพรา การชวยเหลือดานทุนการศึกษา และ
เงินยังชีพแกเด็กกอนวัยเรียน นักเรียน นักศึกษาที่กําลังศึกษา เปนตน 
  (4) ปรับความคิด ความเชื่อกลุมเปาหมายที่เก่ียวของกับขบวนการกอ
ความไมสงบ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพงานดานสังคมจิตวิทยา งานมวลชนสัมพันธ และงานการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก และการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหาความมั่นคง โดยให
ความสําคัญในการตรวจสอบกํากับดูแลชวยเหลือ ควบคุม และจัดระบบนิเทศจัดการเรียนการสอน
ของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)สถาบันปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม โดยจัดระบบการเรียนรูภาษาไทยที่เขมแข็งและจัดการศึกษาที่มุงปลูกฝงการดําเนินชีวิต
ตามแนวทางสมานฉันทและสันติวิธี 
  (5) สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมโดยการ “เปดพื้นที่” ใหแกภาคี
ตางๆ ไดมีโอกาสและชองทางในการดําเนินกิจกรรมเชิงสรางสรรคและ/หรือนําเสนอความคิดเห็น
อยางเปนระบบเพื่อใหผูมีความเห็นที่แตกตางเขามารวมสรางสันติสุขในสังคม เชน การสนับสนุน
ใหมีเวทีแสดงความคิดเห็นและความตองการของกลุมเยาวชน สตรี ฯลฯ และการรวมกลุมเพ่ือ
ดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการแกไขปญหาของพื้นที่ อาทิ กิจกรรมตอตานยาเสพติด     
เปนตน รวมทั้งการสนับสนุนใหภาคประชาชนมีโอกาสเขารวมทํางานกับภาครัฐมากขึ้น 
  (6) ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจัง ครบวงจร และ
ตอเน่ือง  โดยระดมพลังการมีสวนรวมจากทุกฝายและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
สถานศึกษาในการปองกันและแกไขปญหา ทั้งดานการปองกันและสรางภูมิคุมกันกลุมเสี่ยง       
การปราบปรามทําลายโครงสรางเครือขายการผลิตและการคายาเสพติดและอิทธิพลผลประโยชนที่
เก่ียวของ และพัฒนาระบบการขาวใหมีประสิทธิภาพทันสถานการณ การบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดอยางครบขั้นตอน ควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมและความ
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ม่ันคงทางอาชีพและการมีงานทํา ใหผูรับการบําบัดสามารถคืนสูสังคมและดํารงชีวิตไดอยาง     
ปกติสุข 

  เปาประสงค  
 1.  กลุมผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความสงบไดรับการชวยเหลือและ
พัฒนาใหสามารถพึ่งตนเองได  
 2. กลุมคนที่มีความเสี่ยงตอการชักจูงใหเขาไปเกี่ยวของกับปญหาความไม
สงบไดรับการดูแลปองกันและมีกระบวนการพัฒนาใหปลอดจากภาวะเสี่ยงไดอยางถาวร  

  ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย : 
 1.  ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบ ไดรับการเยียวยาตาม
เกณฑที่กําหนดอยางครบถวน 100 % 
 2. กลุมเสี่ยงในระดับหมูบาน /ตําบลไดรับการดูแลและมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาใหปลอดจากความเสี่ยงไมนอยกวารอยละ 50 

  กลยุทธการวิจัย 
 1.  เพ่ิมความเชื่อม่ันในความปลอดภัยใหคนในพื้นที่ โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
 2.  ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ปรับทัศนคติ ฟนฟูและพัฒนาความสัมพันธของ
คนในพื้นที่ 
 3. แกไขปญหายาเสพติและผูมีอิทธิพลที่มีผลกระทบกับความมั่นคง 
 4.  สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  :  การเสริมสรางความมั่นคงทางอาชีพและ
รายไดแกผูมีรายไดนอยใหพึ่งตนเองได มีแนวทางหลกัดังนี้ 

  (1) พัฒนาความมั่นคงดานอาชีพและรายได และความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิตของกลุมเปาหมาย โดยมีแนวทาง คือ 
  1. แกไขปญหาความยากจนตามสภาพปญหาและความตองการของผู
จดทะเบียนคนจน ไดแก ผูมีปญหาที่ดินทํากิน 2.4 แสนคน ปญหาหนี้สิน 1.6 แสนคนและปญหาที่
อยูอาศัย 1.25 แสนคน และผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ 
  2.  บูรณาการทุกภาคสวนในการแกปญหาความยากจนในการจัดทํา
แผนงานโครงการสนับสนุนการเพิ่มรายได และลดรายจายของกลุมเกษตรกรยากจน โดยเฉพาะ
กลุมประมงพื้นบาน กลุมชาวนา กลุมชาวสวนผลไม โดยการพัฒนาเกษตรกร การพัฒนาการ
ประกอบอาชีพอยางครบวงจร เหมาะสม สอดคลองกับวิถีชีวิตและชุมชน และฐานทรัพยากรใน
พ้ืนที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  3.  สงเสริมการประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ใชภูมิปญญาทองถิ่น และ
วัตถุดิบในพื้นที่ เชน การผลิตเครื่องแตงกายมุสลิม เปนตน โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
สินคาและการบรรจุภัณฑ ใหสอดคลองกับความตองการตลาด 
 (2)  สนับสนุนกระบวนการชุมชนเขมแข็ง เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรู
และการมีสวนรวมของคนในชุมชนผานการจัดทําแผนชุมชนที่มีคุณภาพเพื่อเปนเคร่ืองมือการ
แกไขปญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จใหครบทุกชุมชน 
 (3)  ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเอ้ือ
ตอการพัฒนาอาชีพและการอยูรวมกันระหวางคนและทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
โดยเฉพาะทรัพยากรประมงชายฝงในจังหวัด ปตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ทรัพยากรดิน 
ไดแก ดินพรุ ดินเปร้ียว ดินเค็ม ในจังหวัดนราธิวาส ปตตานี และ สงขลา ตลอดทั้งการจัดการ
แกปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกรในเขตปาบริเวณอุทยานแหงชาติเทือกเขาบูโด - สุไหงปาดี 

 เปาประสงค  
 คนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพทั้งทางรางกาย  จิตใจ ความรู 
ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตที่จะนําไปสูความเขมแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน  และเกิดความสมานฉันทของสังคม 

 ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย : 
 1. รอยละอัตราการมีงานทําเพิ่มขึ้น รอยละ 5 ตอป 
 2. รอยละจํานวนครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑความจําเปนพื้นฐาน    
(จปฐ.) ลดลง รอยละ 25 ตอป 

 กลยุทธการวิจัย 
 1. สงเสริมการผลิตแบบครบวงจรเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 2. ขยายชองทางการจัดจําหนายไปยังตลาดใหม ๆ ทั้งภายใน และ
ตางประเทศ 
 3. สงเสริมเกษตรกร และผูผลิต ในการผลิตวัตถุดิบ และแปรรูปอาหารฮาลาล 
ตามมาตรฐานสากลใหเปนที่ยอมรับในกลุมผูบริโภคทั่วโลก 
 4. สรางความเขมแข็งใหกับบุคลากรภาครัฐ และผูประกอบการภาคเอกชนใน
การลงทุนและพัฒนาการแปรรูปอาหารฮาลาลในพื้นที่ 
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่  3  :  การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อสรางโอกาสและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อความมั่นคงและมีงานทํา มีแนวทางหลักดังนี้ 

  (1) ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบทุกระดับอยางจริงจัง       
เพ่ือฟนฟูและพัฒนาจังหวัดภาคใตชายแดน โดย 
  1. จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับวิถีชีวิตอัตลักษณความหลากหลายทาง 
วัฒนธรรม ความตองการของทองถิ่นและประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูทั้ง
ในและนอกระบบดวยการพัฒนาหลักสูตร การปรับกระบวนการเรียนรู รวมทั้งการศึกษาเพื่อสราง
อาชีพ โดยใหความสําคัญกับการเสริมสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ 

    2. ขยายโอกาสการศึกษาโดยการสนับสนุนทุนการศึกษาและโควตาเขา
เรียนแกเยาวชนใน 3 จังหวัดภาคใตชายแดนในทุกระดับ 
      3. สงเสริมการจัดการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติท้ังหลักสูตรทั่วไปของ
สถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา ซึ่งเปนศูนยกลางการศึกษาของภาคใต และหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาใน 3 จังหวัดภาคใตชายแดน เพ่ือขยายโอกาสการศึกษาในพื้นที่และรองรับนักศึกษาจาก
ภายนอกทั้งในและตางประเทศ 
 (2) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหเพียงพอมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
และประชาชนเขาถึงบริการอยางทั่วถึง 
  1. เ พ่ิมบุคลากรทางการแพทยและปรับปรุงสถานพยาบาลทั้ ง
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอําเภอ และสถานีอนามัยใหมีอุปกรณทาง
การแพทยที่ทันสมัย  รวมทั้งการกอสรางสถานพยาบาลเพิ่มเติมในพ้ืนที่ขาดแคลน เชน 
โรงพยาบาลอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา เปนตน 
  2. พัฒนางานดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่
สอดคลองกับวิถีชุมชน โดยการมีสวนรวมของประชาชน 
 (3) พัฒนาความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและเสริมสรางศักยภาพ
กลุมคนโดยเฉพาะสตรี และเยาวชนใหมีบทบาทการมีสวนรวมในการพัฒนาใหมากขึ้น โดยเฉพาะ
ใน 3 จังหวัดภาคใตชายแดน 
 (4) สงเสริมการใชทุนสังคมโดยเฉพาะทุนวัฒนธรรมของทองถิ่น เชน       
การนําหลักศาสนบัญญัติ ความเชื่อ ประเพณีทองถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท เปนตน 
 (5) พัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน ทั้งในและตางประเทศ โดยรัฐสนับสนุนในการจัดหาตลาดแรงงาน
รองรับที่เพียงพอ 
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 เปาประสงค  
 1.  สถาบันครอบครัวและชุมชน มีความเขมแข็ง 
 2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.  การเปนศูนยกลางการศึกษาของภาคใต 

 ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย  
 1.  รอยละของประชากรที่ไดรับการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา
เพ่ิมขึ้นรอยละ 5 ตอป 
 2.  ไดโรงเรียนตาดีกาแกนนํา 5 จังหวัดเพิ่มขึ้นรอยละ 2 ตอป 
 3.  ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตตามเกณฑความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ไมนอย
กวารอยละ 90 

  กลยุทธการวิจัย 
 1.  สรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในดานวิชาการและการบริหาร
สถานศึกษา 
 2.  สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสมานฉันท และการบริหารราชการ     
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 3.  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ 
 4.  สนับสนุนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใหมีงานทํา และนําความรูไปปรับใช
เพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
 5.  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสม
ตามศักยภาพตอเนื่อง 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่  4  :  เสริมสรางความเขมแข็งฐานเศรษฐกิจของ
พื้นที่และการพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศ มีแนวทางหลัก ดังนี้ 

 (1) ขยายฐานการผลิตดานการเกษตรใหหลากหลายเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมแปรรูปและตลาด โดยการปรับปรุงผลิตภาพการผลิต (Productivity) การพัฒนา
ระบบตลาด และการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมแปรรูป ดังนี้ 

  1.  พัฒนาการผลิตผลไมโดยเฉพาะทุเรียน ลองกอง ใหมีคุณภาพที่
สอดคลองกับความตองการตลาด การศึกษาวิจัยในการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป
เพ่ือเพิ่มมูลคา และการพัฒนาใหจังหวัดยะลาเปนศูนยกลางการรวบรวมและกระจายผลผลิตของ    
3 จังหวัดภาคใตชายแดนเชื่อมโยงกับตลาดคาสงที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดอ่ืน ๆ 

  2. พัฒนา “ยางพาราแบบครบวงจร” ทั้งดานการเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิต โดยการวิจัยปรับปรุงพันธุ บํารุงตน และการสงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปทั้งนํ้ายาง ยางแทง       
ยางแผน ถุงมือยาง เฟอรนิเจอรไมยาง และพัฒนาให “จังหวัดสงขลาเปนศูนยกลางยางพาราโลก” 
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ทั้งดานการแปรรูป การตลาด การวิจัยและพัฒนา และสงเสริมนิคมอุตสาหกรรมฉลุง เปนพ้ืนที่
พัฒนา Cluster ยางพารา 

    3. พัฒนา “ปตตานีเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล”        
ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาวัตถุดิบทั้งผลิตผลการประมง ปศุสัตว และพืชผลการเกษตรในพื้นที่    
โดยการเรงพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุนโรงงานการผลิตอาหารฮาลาล การพัฒนา
ศูนยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาลที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขต ปตตานี 
      4.  พัฒนา “แหลงผลิตพลังงานทดแทน” โดยนราธิวาสเปนแหลง
ผลิตไบโอดีเซลจากปาลมน้ํามัน” ที่เชื่อมโยงกับการสงเสริมการปลูกปาลมนํ้ามันเปนพืช
เศรษฐกิจใหมในจังหวัดภาคใตชายแดน รวมทั้งการตอยอดอุตสาหกรรมตอเน่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือสราง
มูลคาเพิ่ม และ “พัฒนาปตตานีเปนแหลงผลิตพลังงานธรรมชาติจากลม (Wind Farm)”     
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวง
พลังงาน 
      5.  พัฒนาการประมงเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวนํ้าใหเพียงพอปอน
โรงงาน อุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยฟนฟูทรัพยากรประมงชายฝงทะเลบริเวณจังหวัดสงขลา 
ปตตานี นราธิวาส โดยการสรางแหลงอาศัยสัตวน้ําการฟนฟูอาวปตตานีและทะเลสาบสงขลา 
กําหนดเขตประมงชายฝงใหชัดเจนและบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันการบุกรุก ทําลายอยาง
เครงครัดควบคูไปกับการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงและ การสนับสนุนใหผูประกอบการ
ประมงพาณิชยไทยไปทําประมงนอกนานน้ํามากขึ้น 
      6.  พัฒนาการเลี้ยงปศุสัตวโดยเฉพาะโคและแพะ อยางเปนระบบที่
เชื่อมโยงกับ ความตองการบริโภคในพื้นที่และเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ดวยการ
พัฒนาพันธุ ระบบการเลี้ยง การวิจัยเพ่ือผลิตพืชอาหารสัตวที่เหมาะสมกับพื้นที่และตนทุน 
 (2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาดานการเกษตร
อุตสาหกรรม การคาและการบริการ 
     1.  พัฒนาระบบการขนสงผูโดยสาร สินคาและบริการในลักษณะ
การขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ ทั้งการขนสงทางบก ทางอากาศ และทางน้ําใหสามารถ
เชื่อมโยงการขนสงภายในประเทศ และเปนประตูการขนสงระหวางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของโครงสรางพื้นฐาน  
ที่สําคัญ เชน ทาอากาศยาน โครงขายถนนเชื่อมโยงชายแดนไทย – มาเลเซีย  เปนตน 
     2.  พัฒนาโครงขายถนนเชื่อมโยงเขาสูพื้นที่แหลงวัตถุดิบ แหลง
ผลิตสินคาเกษตรและชุมชน เพ่ือสนับสนุนการนําผลิตผลการเกษตรออกสูตลาดและการสัญจร
ของประชาชนเปนไปอยางสะดวก ปลอดภัย 
     3.  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการ
เขาถึงและเชื่อมโยงวงจรการทองเที่ยว ภายในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เชน วงจรแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและประเพณี ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว มัสยิดกรือเซะ วัดชางไห วงจรแหลงทองเที่ยว
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ทางธรรมชาติเขื่อนบางลาง ปามาลาฮาลา บอนํ้าพุรอนเบตง โดยการปรับปรุงสิ่งอํานวยบริเวณ
แหลงทองเที่ยวและเสนทางเขาสูแหลงทอง เที่ยวใหสะดวกและไดมาตรฐาน เชน การพัฒนาถนน
สายยะลา - เบตง (ทางหลวงหมายเลข 410) เปน Scenic Road เปนตน 
  4. ดําเนินมาตรการเพื่อรักษาฐานการลงทุนเดิมและสงเสริมการ
ลงทุนใหม ท้ังมาตรการจูงใจดานสิทธิประโยชน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชน
โครงสรางพื้นฐานที่มีอยูในพ้ืนที่ อาทิ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต (สงขลา) เพ่ือรองรับการลงทุน
อุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเปน Cluster เชน อุตสาหกรรมยางพารา
ครบวงจร  เปนตน 
  5.  ศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมใหมๆ ที่มี
ศักยภาพ  ในบริเวณพื้นที่รอยตอระหวางจังหวัดสงขลาและปตตานีที่มีความพรอมดานโครงสราง
พ้ืนฐาน การคมนาคมขนสงและแหลงน้ํา 
 (3) พัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานภายใตโครงการ IMT-
GT โดยการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจสงขลา – ปนัง – เมดาน (Economic Corridor) เพ่ือ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบานมากระตุนการพัฒนา พ้ืนที่จังหวัดภาคใตชายแดน ทั้งดาน
การคา การลงทุน และการทองเที่ยว ดังนี้ 
  1. เรงพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสะเดา – ปาดังเบซาร    
ใหเปนเขตเศรษฐกิจชายแดนทั้งดานการคา การคมนาคมขนสง และเขตประกอบอุตสาหกรรมที่ไม
มีมลพิษ (Clean Industries) โดยใหสิทธิประโยชนจูงใจภายใตกฎหมายที่มีอยู ไดแก กฎหมาย
ศุลกากร (เขตปลอดอากร) พรบ. การนิคมอุตสาหกรรม (เขตประกอบการคา) พรบ.กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พรบ.สงเสริมการลงทุนและ พรบ. การผังเมือง และประสิทธิภาพมาตรการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พรบ. สิ่งแวดลอม พรบ. ควบคุมมลพิษกับมาเลเซียเพื่อควบคุม
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด เปนตน 
  2. พัฒนาเมืองชายแดนและตลาดชายแดน สะเดา ปาดังเบซาร           
วังประจัน เบตง สุไหงโก-ลก และตากใบ ใหเปนเมืองการคาชายแดนที่ทันสมัย มีการจัดระเบียบ
ตลาดคลังสินคาระบบการขนสงและระบบพิธีการผานแดนที่ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้ง
สงเสริมการสรางฐานการผลิตสินคาตามความตองการของเพื่อนบานขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคใต
ชายแดน เชน สินคา OTOP วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจ SMEs เพ่ือเพิ่มรายไดและการจางงานขึ้น
ในพ้ืนที่ เปนตน 
   3. เรงพัฒนาดานชายแดนที่เปดใหม บานประกอบ และบูเกะตา    
โดยการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการผานแดนทั้งศุลกากร ตรวจคนเขาเมือง ดานแรงงาน 
ดานกักพืช และดานกักสัตวเพ่ือสนับสนุนใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการสรางงาน
สรางรายไดแกชุมชนในพื้นที่โดยเร็ว 
   4.  พัฒนาความรวมมือดานการทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบานเพื่อ 
เชื่อมโยงวงจรการทองเที่ยวของพื้นที่ความรวมมือ IMT-GT ใหเปนจุดขายรวมที่สามารถดึงดูด
ความสนใจนักทองเที่ยวใหดีขึ้น โดยพัฒนาหมูเกาะตะรุเตา – อาดัง – ราวี ใหเปนแหลง
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ทองเที่ยวคุณภาพเชิงนิเวศนระดับโลก รองรับกระแสการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยเชื่อมโยงกับ
แหลงทองเที่ยวชายฝงสตูล และแหลงทองเที่ยวเกาะลังกาวี ของมาเลเซียและสุมาตราของ
อินโดนีเซียใหเปนวงจรการทองเที่ยวที่หลากหลาย โดยการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหได
มาตรฐานสากล เชน การปรับปรุงทาเทียบเรือทองเที่ยวที่ปากบารา (สตลู) การจัดการเชิงพ้ืนที่และ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับธุรกิจการทองเที่ยว 
  5.  พัฒนาแหลงทองเที่ยวเมืองชายแดนโดยเฉพาะเมืองหาดใหญ – 
สงขลาใหเปนเสมือนบานที่สองของนักทองเที่ยวจากประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะที่เขามา
ทองเท่ียวแบบครอบครัว เพ่ือการรับประทานอาหาร การชอปปง และการพักผอนหยอนใจ เพ่ือ
สรางตลาดนักทองเที่ยวกลุมใหมๆ มากขึ้น 
  (4) สรางโอกาสใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ดวยการเปด
ประตูทางทะเลสูนานาชาติ เพ่ือเหนี่ยวนําการลงทุนใหมๆ สูพ้ืนที่ โดย 

   1.  พัฒนาสะพานเศรษฐกิจสตูล – สงขลา: เชื่อมโยงทะเลอาวไทย
และทะเลอันดามัน โดยการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกทั้งฝงอันดามันและฝงอาวไทย รวมทั้งโครงสราง
พ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสสนับสนุนบริเวณประตูการขนสงระหวาง
ประเทศ 

   2.  พัฒนาชุมชนเมืองศูนยกลาง ณ จุดที่เปน Gateway ทั้งสองฝง
ทะเลเพื่อรองรับกิจกรรมการพัฒนาโดยเนนการวางระบบการพัฒนา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การจัดระเบียบการใชที่ดินและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาสมดุลของพื้นที่ 

 เปาประสงค  
 1. พัฒนาเศรษฐกิจใหมีฐานที่เขมแข็ง มีความสมดุลเปนธรรม สามารถเติบโต
อยางม่ันคงในระดับที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมโอกาสการพัฒนาอาชีพ การมีงานทํา และรายได  
สรางความหวังแกประชาชนใหมีความมั่นใจที่จะอยูในพ้ืนที่ ที่จะนําไปสูสันติสุขของสังคม 
 2.   การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
 3.   ภาคธุรกิจ การคา การทองเที่ยว และการบริการ มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
 4.   เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑฮาลาล 

 ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย : 
 1.   รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคายางพาราที่ผลิตไดเทียบกับราคาคงที่ รอยละ 3 
 2.   รอยละที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร รอยละ 2 
 3.   จํานวนนักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้น รอยละ 2 
 4.   มูลคาการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้น รอยละ 2 
 5.   รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาสินคาอาหารฮาลาล รอยละ 3 
 6.  รอยละที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑฮาลาล รอยละ 5 
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 กลยุทธการวิจัย 
 1.  สงเสริมกิจกรรม และอํานวยความสะดวก ในการขยายโอกาสทางการตลาดใน   
ทุก ๆ ดาน  
 2. สงเสริมการผลิตแบบครบวงจรเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
 3. สงเสริมเกษตรกรและผูผลิตในการผลิตตามมาตรฐานและกระบวนการการ
ผลิตอาหารฮาลาลใหเปนที่ยอมรับในกลุมผูบริโภคมุสลิมทั่วโลก  
 4. สรางความเขมแข็งใหกับบุคลากรภาครัฐและผูประกอบการภาคเอกชนใน
การลงทุนและพัฒนาการแปรรูปอาหารฮาลาลในพื้นที่  
 5. สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานในการรองรับการขยายตัวทางการทองเที่ยวใน
กลุมจังหวดั  

(ขอมูลจาก http://www.osmsouth.moi.go.th/osmsouth/) 
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บทที่  3 
บริบทและศักยภาพการวิจัยของภาคใต 

 
3.1  ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาภาคใต  

  กลุมจังหวัดภาคใตมีเครือขายการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา 2 เครือขายหลัก คือ  

 1)  เครือขายการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนภาคใตตอนบน กับเครือขายการ
วิจัยภาครัฐรวมเอกชนภาคใตตอนบน (สกอ.) ประกอบดวย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัย
สงขลา นครินทร เขตการศึกษาสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วิทยาลัยตาป 
วิทยาลัยชุมชนระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย (นครศรีธรรมราช)  วิทยาลัยศรีโสภณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  และมหาวิทยาลัย         
สงขลานครินทรเขตการศึกษาภูเก็ต   

 2)  เครือขายการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนภาคใตตอนลาง กับเครือขายการ
วิจัยภาครัฐรวมเอกชนภาคใตตอนลาง (สกอ.) ประกอบดวย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ และวิทยาเขตปตตานี  มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยอิสลามยะลา  
มหาวิทยาลัยหาดใหญ  และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

 นอกจากนี้ยังมีเครือขายการวิจัยของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต  ไดแก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี  และยังมีสถาบันเทคโนโลยี    
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร  และมหาวิทยาลัยแมโจ วิทยาเขตชุมพร  
รวมทั้งวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีอีกหลายแหลงดวยกัน 

3.2  ศักยภาพของหนวยงานภาครัฐ สามารถแยกตามกลุมจังหวัดไดดังนี้ 

 3.2.1 กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย (ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง) 

 มีศูนยวิจัยปาลมนํ้ามัน สุราษฎรธานี  ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร ศูนยวิจัยและทดสอบ
พันธุสัตวน้ําจังหวัดชุมพร สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเล     
อาวไทยตอนกลาง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสุราษฎรธานี ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี  ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนยวิจัย
และพัฒนาประมงชายฝงนครศรีธรรมราช สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนยวิจัยและ
พัฒนาสัตวแพทยภาคใต  ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง  ศูนยวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  สถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตวนครศรีธรรมราช  ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดตรัง สถานีพัฒนาอาหารสัตวจังหวัดพัทลุงศูนยวิจัยขาวพัทลุง ศูนยประสานเครือขาย
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การวิจัยฯ สกอ. / วช. / นวัตกรรมการวิจัย (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ) อุทยานวิทยาศาสตรภาคใต 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 3.2.2  กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง) 

 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอันดามัน 
(ภูเก็ต) สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ภูเก็ต) สถานีทดลองยางภูเก็ต 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชาย ฝงกระบี่ สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวกระบี่ ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝงพังงา ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงทะเล จ.ตรัง สถานีพัฒนาอาหารสัตวตรัง 
สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวตรัง สถานีบํารุงพันธุสัตวตรัง ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง สถานีเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝง จ.ระนอง อุทยานซอฟแวร จ.ภูเก็ต  

 3.2.3 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน (สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส) 

 ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนราธิวาส  สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวปตตานี ศูนยวิจัย
และบํารุงพันธุสัตวยะลา ศูนยวิจัยยางสงขลา ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 
ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา  สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําชายฝงสงขลา  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ศูนยวิจัยและ
ตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําสงขลา ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสงขลา 
ศูนยวิจัยพืชไรสงขลา สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวเทพา ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสงขลา 
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง สถานีอาหารสัตวสตูล ศูนยฯสัตวน้ํา
ชายฝงสตูล ศูนยประสานเครือขายอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

 นอกจากนี้ยังมีหนวยงานวิจัยในอ่ืนๆ ไดแก สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต (สวรส. 
ภาคใต) ศูนยระบาดวิทยาภาคใตสงขลา ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยสงขลา ศูนยวิศวกรรม
การแพทยที่ 7 สงขลา กลุมโรคติดตอนําโดยแมลง สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา 
สํานักงานพลังงานภูมิภาคในพ้ืนที่ภาคใต  สํานักงานพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานในพื้นที่
ภาคใต สํานักงานประสานงานชุดโครงการวิจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา (สกว.) 
สํานักงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง (มวล.) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม สถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาเขาชอง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในแตละจังหวัด สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 38 สํานักบริหารจัดการใน
พ้ืนที่ปาอนุรักษ 20 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8 
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3.3 ปญหาที่สําคัญของกลุมจังหวัดภาคใต 

 3.3.1 ปญหาที่สําคัญดานการพัฒนา 
  1) ฐานการผลิตแคบ พ่ึงพาภาคเกษตรที่ขึ้นอยูกับการผลิตสินคาเพียงไมกี่ชนิด ไดแก 
ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ไมผลและประมง ซึ่งรูปแบบการผลิตยังคงเปนแบบด้ังเดิม ใชเทคโนโลยีต่ํา
จึงมีผลิตภาพการผลิตต่ํา และขาดการพัฒนาการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา สวนใหญจึงเปนการ
จําหนายเปนสินคาขั้นปฐมและสินคาแปรรูปขั้นตน จึงมีมูลคาต่ํา 
  2) ภาพลักษณความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  
ซึ่งกระทบตอการทองเที่ยว การคา และการลงทุน การประกอบอาชีพในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตและพ้ืนที่ใกลเคียง นอกจากนี้ยังกระทบตอสุขภาพจิตและการดํารงชีวิตประจําวันของ
ประชาชนที่จะกลายเปนปญหาดานคุณภาพชีวิตในระยะยาว 
  3) ภาพลักษณความเปนพื้นที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ แผนดินไหว คลื่นสึนามิ และพายุ 
ดีเพรสชั่น เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดกับทะเลทั้งสองดาน นอกจากนี้แหลงทองเที่ยวหลักของภาคใต คือ 
ภูเก็ต เกาะพีพี เขาหลัก (พังงา) ไดรับผลกระทบจากคลื่นยักษสึนามิ ทําความเสียหายตอชีวิตคน
และทรัพยสินจํานวนมาก เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2547 
  4) บางพื้นที่ประสบปญหาความแหงแลงอยางตอเนื่อง เน่ืองจากขาดแหลงน้ําธรรมชาติ 
1.5 ทรพัยากรเสื่อมโทรม โดยเฉพาะทรัพยากรที่ดิน เน่ืองจากมีพ้ืนที่ดินเปร้ียว ดินเค็ม ดินตื้น และ
ที่ดินเหมืองแรทิ้งรางรวมกันกวา 4 ลานไร นอกจากนี้ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชพ้ืนที่ทํานาไป
เพาะเลี้ยงกุงกุลาดําเมื่อประสบปญหาการเลี้ยงกุง ก็ไมสามารถใชพ้ืนที่เดิมทํานาไดอีก      
  6) ขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศดานการคาเสรี (FTA) และการลดภาษี
ศุลกากรภายใตกรอบ AFTA สงผลเสียตอสินคาเกษตรบางรายการที่ยังผลิตไดในตนทุนสูงกวา
ประเทศอ่ืน เชน ปาลมนํ้ามัน 
  7) มาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี เชน ทางดานสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย 
สงผลกระทบตอสินคาสงออกของภาค เชน กุงกุลาดํา 
  8) กฎระเบียบของประเทศมาเลเซีย ที่กําหนดใหเรือประมงที่จับปลาหรือเดินเรือประมง
ผานนาน น้ํามาเลเซีย ตองนําสัตวน้ําขึ้นเทียบทามาเลเซีย ไดกระทบตอการคาสัตวน้ําและ
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลประมงของภาคใต ซึ่งตองพ่ึงพาวัตถุดิบสัตวน้ําที่จับจากนานน้ํา
อินโดนีเซีย และตองเดินทางผานนานน้ําของประเทศมาเลเซีย 

 3.3.2 ปญหาที่สําคัญดานการวิจัย 
 1) หนวยงานที่ มีศักยภาพดานการวิ จัยยังกระจุกตัวอยู เฉพาะในบางพื้นที่นั้น          

บางจังหวัดยังขาดแคลนหนวยงานและบุคลากรดานการวิจัย เชน จังหวัดระนอง กระบี่ และพังงา 
 2) ขาดการพัฒนาดานการวิจัยและการพัฒนาองคความรู และนวัตกรรม เพ่ือการ

พัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงพื้นที่เปาหมาย 
 3) ขาดการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางความรูและความเขาใจในการตัดสินใจเพื่อการ

พัฒนาและการอนุรักษพ้ืนที่ใหแกชุมชนอยางเปนระบบ 
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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 4) ขาดการพัฒนางานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต รวมทั้ง
การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาเกษตรหลักของภาคใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน     
มากขึ้น  

 5) ขาดการวิจัยและพัฒนาองคความรูที่เชื่อมโยงกับปญหาวิจัยจากภาคธุรกิจเอกชนใน
พ้ืนที่เพ่ือการแกปญหา การสรางมูลคาเพิ่มและธุรกิจใหมแกผูประกอบการในการแขงขัน 

 6) ตองเรงการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูในการตัดสินใจในการแกไขปญหาความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการพัฒนาดานตางๆ ควบคูไปดวย 

 7) ขาดการจัดการความรูอยางเปนระบบในการนําความรูจากผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดในแตละพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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บทที่ 4 
หลักการ แนวคิด และกระบวนการพัฒนายุทธศาสตรการวิจัยของภาคใต 

 
4.1  หลักการและแนวคิดของการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต  

  การจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต  มีกรอบแนวคิดบนพ้ืนฐาน
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของและมุง
ใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตรวมทั้งมีความเชื่อมโยงและ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) รวมทั้งนโยบายและแนวทางการวิจัย
ของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนา
ที่สมดุลและยั่งยืนของประเทศ สํานักงานคณะกรรมการวจัิยแหงชาติในฐานะหนวยงานหลัก จึงได
ริ เริ่มดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรการวิ จัยทั้ ง  4 ภูมิภาคของประเทศ  คือ 1) ภาคเหนือ
(17 จังหวัด)  2) ภาคกลางรวมกรุงเทพมหานคร (26 จังหวัด)  3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
(19 จังหวัด) และ  4) ภาคใต (14 จังหวัด) ในสวนของภาคใตน้ัน การจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย    
ภาคใต พ.ศ. 2555-2559 ไดดําเนินการจัดประชุมระดมความคิดแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนทั้ง
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา เอกชน ชุมชนและผูที่สนใจทั่วไป เพ่ือใหไดยุทธศาสตรการวิจัย  กลยุทธ
การวิจัย  แผนงานวิจัยและประเด็นการวิจัย ที่มีความสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ในแตละ
ทองถิ่นแบบมีสวนรวมทุกภาคสวน ที่จะสงผลใหการดําเนินงานยุทธศาสตรการวิจัยในระดับ
หนวยงานและระดับภูมิภาคเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตอยางชัดเจน 

นโยบายและแนวทาง 

การวิจัยของชาติ            

ระยะยาว               

(พ.ศ.2553-2572)

นโยบาย
และแผนแมบทการ
วิจัยของชาติ

นโยบายและยุทธศาสตร

การวิจัยของชาติ     

(พ.ศ.2551-2554)

นโยบายและยุทธศาสตรการ

วิจัยของชาติ  ฉบับท่ี 8    

(พ.ศ.2555-2559)

การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ
การมีสวนรวมภาคีเครือขาย

กลไกการขับเคลื่อนและสนับสนุน

การบริหารจัดการ : เชน เครือขายวิจัยภูมิภาค

การใชประโยชนผลงานวิจัย

การติดตามประเมินผล

นโยบายรัฐบาล

ความตองการทองถิ่น

ยุทธศาสตรงบประมาณ

แนวทางแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 11

นโยบายระยะยาว

กรอบแนวทาง

ประเด็นวจิัย

การบริหารจัดการ

การติดตามประเมิน

 

ภาพที่  1  ความเชื่อมโยงของการพัฒนานโยบายและยทุธศาสตรการวิจัยของชาต ิ

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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4.2  กระบวนการพัฒนายุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต  

 ในการพัฒนายุทธศาสตรการวิจัยของชาติแบบมีสวนรวมทุกภาคสวนในระดับภูมิภาคทั้ง
4 ภูมิภาคนั้น สํานักงานคณะกรรมการวิจัยของชาติ ไดริเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2548 
จนกระทั่งไดนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551-2554 โดยมุงให
ยุทธศาสตรการวิจัยมีความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและตรงกับ
ความตองการของการพัฒนาพื้นที่ในแตละภูมิภาค และยังมุงใหเกิดการมีสวนรวมทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของกับการวิจัยในพื้นที่ ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรการวิจัยในระดับ
หนวยงานและภูมิภาคเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานวิจัยและการบริหารงบประมาณ
เพ่ือการพัฒนาภูมิภาคตางๆ อันจะทําใหเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนาประเทศโดยรวม 

 4.2.1  การพัฒนายุทธศาสตรการวิจัยในภาคใต 
   ในการพัฒนายุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต ไดจัดทําตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใต โดยอาศัยแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกอบดวย 3 กลุมจังหวัดคือ  1) กลุมจังหวัดฝงอาวไทย (จังหวัดชุมพร 
สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)  2) กลุมจังหวัดฝงอันดามัน (จังหวัดระนอง กระบี่ พังงา 
ตรัง ภูเก็ต) และ  3) กลุมจังหวัดชายแดน (จังหวัดสงขลา สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส)           
จากแนวทางจัดกลุมจังหวัดดังกลาว ไดมีการกําหนดพื้นที่ดําเนินการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร       
การวิจัยของภาคใต เพ่ือนําไปสูการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติในภาพรวม 
   การจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต  ไดดําเนินการจัด
ประชุมระดมความคิดแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา เอกชน ชุมชน
และผูที่สนใจทั่วไป คณะทํางานไดเร่ิมจัดทํารางเอกสารเชิงสังเคราะหขอมูลเพ่ือใชในการจัดทํา
ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต  ขึ้น  โดยศึกษาขอมูลเอกสารเบื้องตนและจาก
การประชุมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของกับภาคใต มาอยางตอเนื่องในระยะ 1 ปที่ผานมา 
คือ  1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 และ 11  2) นโยบายของรัฐบาลปจจุบัน 
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2551-2554) ของภาคใต  3) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
จังหวัดภาคใต 3 กลุมจังหวัด (14 จังหวัด)  4) รายงานการประชุมเครือขายการวิจัยภาคใต 
เชน (i) เครือขายการวิจัยภาครัฐรวมเอกชนภาคใตตอนบน  (ii) เครือขายการวิจัยและนวัตกรรม
การถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน  (iii) เครือขายการวิ จัยนวัตกรรมแหงชาติ สาขาภาคใต 
(iv) รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการความตองการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลุมจังหวัดฝง   
อาวไทย  (v) การประชุมระดมความคิดประเด็นปญหาของผูประกอบการขนาดยอมระหวาง
ผูทรงคุณวุฒิดานอุตสาหกรรมและผูประกอบการภาคใตกับนักวิจัย  5) การประชุมระดมความคิด
ครั้งที่ 1 : วันที่ 25 กุมภาพันธ 2553  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครั้งที่ 2 : วันที่ 5 มีนาคม
2553  ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช  6) การประชุมระดมความคิดรวมกับ
ภาคเอกชนจํานวน 2 ครั้ง  เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2553 และวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ณ จังหวัด
สุราษฏรธานีและจังหวัดสงขลาตามลําดับ  7) การประชุมการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล และ 
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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8) เอกสารประกอบการสัมมนาที่เกี่ยวของตางๆ จึงไดยกรางเอกสารเพื่อนําเสนอในที่ประชุมใหผูมี
สวนรวมทุกฝายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผูนําชุมชนในพื้นที่และชุมชนที่สนใจ    
ไดระดมความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ในการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559)
ของภาคใต   

 4.2.2  ข้ันตอนการดําเนินงานเพื่อพัฒนายุทธศาสตรการวิจัยของภาคใต 
   การพัฒนายุทธศาสตรการวิจัยในภาคใต ดําเนินการตามขั้นตอนตางๆของการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรดานการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
   ขั้นตอนที่  1  : การเตรียมการ เปนการประสานการดําเนินงานและเตรียมการใน
ดานตาง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงการกําหนดผูมีสวนรวมในการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยในภาคใต 
   ขั้นตอนที่  2  : การวิ เคราะหศักยภาพ  (SWOT Analysis) เปนการศึกษา
วิเคราะหจุดแข็ง (Strength)  จุดออน (Weakness)  โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) 
ของแตละจังหวัดและกลุมจังหวัดภาคใต 
  ขั้นตอนที่  3  :  การจัดทําวิสัยทัศนการวิจัย  พันธกิจการวิจัย  ยุทธศาสตร     
การวิจัยและเปาประสงคการวิจัย เปนการดําเนินการโดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวม 
   ขั้นตอนที่  4  :  การกําหนดกลยุทธการวิจัย เปนการกําหนดแนวคิดหรือวิธีการ
อันบงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวของกลุมจังหวัดภาคใตวาจะกาวไปสูเปาหมายการวิจัยที่
ตองการในอนาคตไดอยางไร ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงและความสอดคลองของนโยบายของ
รัฐบาล ตลอดจนศักยภาพของภูมิภาคใต 
   ขั้นตอนที่  5 :  การกําหนดแผนงานวิจัย เปนการนํายุทธศาสตรการวิจัยไปสู
การปฏิบัติในรูปของแผนงานวิจัย ซึ่งเปนแผนที่มีความสัมพันธหรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทําให
เกิดองครวมเปนการวิจัยที่ครอบคลุมการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)  การวิจัยประยุกต
(Applied Research)  การวิจัยขั้นทดลองที่ มีความเปนสหสาขาวิชาการ (Multidiscipline) บูรณาการ
(Integrated) และครบวงจร (Complete Set) โดยมีเปาหมายสุดทายที่จะนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนไดอยางชัดเจน  ทั้งน้ีแผนงานวิจัยดังกลาวจะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตและความ
ตองการของพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงตั้งแตระดับทองถิ่น ระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ  
โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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บทที่ 5   
ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต   

 
5.1 วิสัยทัศนการวิจัยภาคใต 

“ภายในป พ.ศ.2559 มีงานวิจัยเปนฐานความรูที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาคใตใหสมดุลและยั่งยืน สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และความตองการของผูมีสวนไดรับ
ผลประโยชนทุกฝาย” 

5.2  พันธกิจการวิจัยภาคใต 
 1.  วิจัยเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 2. เสรมิสรางฐานความรูทางดานการทองเที่ยวใหเขมแข็งและยั่งยืน 
 3. การวิ จัยเพ่ือเพ่ิมมูลคา (Valued-added Product) และนวัตกรรม ( Innovation) 
การเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร 
 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 
 5. การพัฒนาศักยภาพคน 
 6. การวิ จัยที่สนองตอการเสริมสรางความสมานฉันทและความมั่นคงในพื้นที่ 
โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

5.3  เปาประสงคการวิจัยภาคใต 
  1. เพ่ือใหเกิดการบูรณาการแนวคิดในการดําเนินงานวิจัยเพ่ือตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาล (AGENDA) แผนบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและจังหวัด 
รวมทั้งหนาที่ของหนวยงาน (FUNCTION) และความตองการของพื้นที่ 
  2. เพ่ือใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการวิจัย ในพ้ืนที่กลุมจังหวัดในภาคใตไดรวมกัน
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร ตลอดจนการกําหนดแผนงานวิจัย
รวมกัน 
  3. เพ่ือกระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานวิจัยในพื้นที่กลุมจังหวัดในภาคใต 
เพ่ือสรางเครือขายการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคลากรการวิจัยรวมกัน 

ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555 – 2559) ของภาคใต  
  ผลจากกระบวนการพัฒนายุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต และ
เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยของประเทศ มีทิศทางการวิจัยที่มีความชัดเจน จึงได
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรการวิ จัย (พ .ศ . 2555-2559) ของภาคใต เปน  5 ยุทธศาสตร            
การวิจัย 15 กลยุทธการวิจัย และ 50 แผนงานวิจัย ทั้งน้ี ในแตละยุทธศาสตรการวิจัยไดมีการ
กําหนดกลยุทธการวิจัย แผนงานวิจัยที่เปนประเด็นความตองการในการวิจัยในชวง 5 ป คือ 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ยุทธศาสตรการวิจัยที่  1  การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม  

 ภาคใต มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติและศาสนาสูง ในหลายจังหวัดของ
ภาคใตยังมีจํานวนแรงงานตางถิ่นและตางดาวเปนจํานวนมาก กอรปกับสถานการณความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต  ยังเกิดความรุนแรงอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงตอความมั่นคงของ
ประเทศ ไดสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนในพื้นที่ และเปนเหตุฉุดรั้งการ
พัฒนาในแทบทุกดาน รวมทั้งการเกิดเปนภาพลักษณความไมปลอดภัยที่สงผลกระทบตอการ
ลงทุนและการทองเที่ยวในพื้นที่อีกดวย นอกจากนี้ ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูการเปนสวนหนึ่ง
ของประชาคมอาเซียน ดังนั้นการเสริมสรางความสมานฉันทและความมั่นคงในพื้นที่จึงเปนพ้ืนฐาน
ที่จําเปนอยางยิ่งในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงตองมุงเนนการวิจัยในดาน
การปฏิรูปศึกษา การเสริมสรางความมั่นคงของประเทศแบบมีสวนของชุมชนในแตละพ้ืนที่อยาง
แทจริง โดยเฉพาะการวิจัยความเขาใจของ “คุณลักษณะเฉพาะของพื้นท่ี : มิติทางสังคม 
ศาสนาและวัฒนธรรม แบบมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่” และมุงเนนการวิจัยในการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลและความมั่นคงของประเทศแบบมีสวนรวมของชุมชนในแตละพื้นที่ การวิจัยในการ
สรางกฎหมายที่เปนธรรม การวิจัยเพ่ือการรองรับในการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN 
COMMUNITY) ประกอบดวย 5 กลยุทธการวิจัย 18  แผนงานวิจัย คือ 

 
กลยุทธการวิจัย แผนงานวิจยั 

กลยุทธการวิจัยที่ 1.1 
การปฏิรูปการศึกษา ทั้ง
ในและนอกระบบ ที่
สอดคลองกับวิถีชวีิตใน
แตละทองถิน่ 

1.1.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการปฏิรูปการศึกษา ตั้งแตระดับ
ปฐมวัยจนถงึระดับอุดมศึกษา ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาระดบัอนุบาลเพื่อ
สังคมใหมในอนาคต 
- กระบวนการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
และการเขาสูประชาคมอาเซียน   

 1.1.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการจัดการระบบและการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณในแตละทองถิ่น
ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยเพ่ือปรับกระบวนทัศนและรูปแบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับ
ภูมิปญญาทองถิ่นและวถิีสังคมและ เศรษฐกิจในพื้นที ่

 1.1.3 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับ
ภาคการผลิต ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยเพ่ือปรับปรุงหลักสตูรทางการศึกษาแบบมีสวนรวมกับ
ภาคอุตสาหกรรม 
การวิจัยความตองการกําลังคนของภาคอุตสาหกรรม 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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กลยุทธการวิจัย แผนงานวิจยั 

กลยุทธการวิจัยที่ 1.2 
วิจัยเพื่อการเสริมสราง
ความสมานฉันท และ
บูรณาการการแกไข
ปญหาแบบมสีวนรวม 
ในพื้นที่ 
 

1.2.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการสรางความเขาใจ/ความเปน
ธรรมกับชุมชนในการพัฒนาแบบมีสวนรวม ตัวอยางประเด็น
วิจัย เชน 
- การศึกษาประวตัิศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อการอยูรวมกัน
อยางสันติสุข 
- การวิจัยเพ่ือสรางความเขาใจและความเปนธรรมในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในพืน้ที่แบบมีสวนรวมทุกภาคสวนและเปนมิตรกับชุมชน 
- การวิจัยเพ่ือสรางความเขาใจและเปนธรรมในการพัฒนาพื้นที่ที่มี
ความสมดุลระหวางการพัฒนากับการอนุรักษแบบมีสวนรวม 
 

 1.2.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการบริหารจัดการแรงงานตางถิ่น 
และแรงงานตางดาว ตัวอยางประเด็นวจัิย เชน 
- การวิจัยที่เกีย่วกับระบบการบริหารจัดการแรงงานตางดาวและ
แรงงานตางถิ่นที่มีประสิทธภิาพ  
- การศึกษาผลกระทบแรงงานตางดาวและแรงงานตางถิ่น ตอการ
พัฒนาพื้นที่และความมั่นคงของรัฐในแตละพื้นที่  
- การศึกษาผลกระทบจากการเขาสูประชาคมอาเซียนตอแรงงานใน
ภาคใต 
- การศึกษาปญหาการเคลือ่นยาย(mobility) ศักยภาพแรงงานตางๆ
ในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

 1.2.3. แผนงานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายและกติกาตางๆ เพื่อ
ความเปนธรรมาภิบาล ตวัอยางประเดน็วิจัย เชน 
- การวิจัยและพัฒนากฏ ระเบียบและกฎหมายทางราชการที่
เหมาะสมกับการปฏิบัตติอแรงงานตางดาวอยางเปนระบบครบวงจร  
- การวิจัยและพัฒนาในการปรับปรุงกฏ ระเบียบและกฎหมายเพื่อ
การเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

กลยุทธการวิจัยที่ 1.3  
การวิจัยเพื่อเสริมสราง
ความมั่นคง และการ
แกไขปญหาสถานการณ
ความไมสงบใน 3 
จังหวัดชายแดนใต 

1.3.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการสรางความสมานฉนัทในพื้นที่ 
และสรางความเขาใจ/ความเปนธรรมในการพัฒนาพื้นที่แบบมี
สวนรวม ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยเพ่ือหาแนวทางการสรางสันติสขุในจังหวัดชายแดนใต 
- การวิจัยเพ่ือการอยูรวมกันของพี่นองชายแดนใต 
- การวิจัยรูปแบบชุมชนไทยพุทธ-มุสลิม ที่อยูรวมกันอยางมีความสุข 
- การวิจัยปญหาสุขภาพจิตของประชาชน ขาราชการ เยาวชนและ
เด็กในชายแดนใต 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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กลยุทธการวิจัย แผนงานวิจยั 
- การวิจัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในชายแดนใต 
- การวิจัยและการพัฒนาความสามารถการใชภาษาในการสื่อสาร
รวมกันในชายแดนใต 
- การศึกษาผลกระทบของนโยบายภาครัฐในการแกปญหาชายแดน
ภาคใต 
- การศึกษาฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมของชาวบานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต 
- การวิจัยที่เกีย่วกับการสรางความเชื่อม่ันในความปลอดภัยในพื้นที่
แกประชาชน เพ่ือความมั่นคงในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมใน
พ้ืนที่ 
 

 1.3.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับ
ปญหาสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต 
ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยและพัฒนาปรับปรุงกฏ ระเบียบและกฎหมาย เพ่ือความ
เปนธรรมแบบมีสวนรวม 
 

 1.3.3. แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพทางเลือกของผู
ไดรับผลกระทบจากปญหาสถานการณความไมสงบใน 3 
จังหวัดชายแดนใต ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยที่เกีย่วกับการพัฒนาอาชีพทางเลือกที่เหมาะสมแกกลุมผู
ไดรับผลกระทบใน 3  จังหวัดชายแดนใต เชน ผูพิการ หญิงหมาย 
และผูดอยโอกาส 
- การวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวติและอาชีพที่เหมาะสมของหญิง
หมายมุสลิมใน 3  จังหวัดชายแดนใต 
 

 1.3.4 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการสรางจติสํานึกและความรูใน
กลุมเด็กและเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต ตัวอยางประเด็นวิจัย 
เชน 
- การวิจัยในการปลูกจิตสํานึกในความเปนพลเมืองที่มีความ
ปรองดอง 
- การวิจัยเพ่ือสรางโอกาสใหเด็กและเยาวชนมีการศึกษา
ประวตัิศาสตรและวัฒนธรรมที่หลากหลายในทองถิ่น 
- การจัดการศึกษาที่เหมาะสมใหแกเด็กและเยาวชน 
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กลยุทธการวิจัย แผนงานวิจยั 

กลยุทธการวิจัยที่ 1.4 
วิจัยเพื่อสงเสริมความ
เขมแข็งและการ
เสริมสรางภูมิคุมกัน 
ของทองถิ่นและสังคม 

1.4.1  แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการแกปญหายาเสพติด ตัวอยาง
ประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยที่เกีย่วกับแนวทางการลดปญหาจากการติดยาเสพติด  
- การแกปญหาสังคมเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากปญหายาเสพติด   
- การปองกันและปราบปรามผูมีอิทธิพล  
- บทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมในการแกปญหายาเสพติดใน
กลุมเยาวชน 
 

 1.4.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัระบบบริหารจัดการดานความ
ปลอดภัยของนักทองเที่ยว ตวัอยางประเด็นวิจัย เชน  
- การวิจัยในการสรางระบบความปลอดภยัแกนักทองเที่ยว 
- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการเตือนภัยที่เหมาะสม 
- การพัฒนาระบบเตือนภัยและความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว  
 

 1.4.3  แผนงานวิจัยเกี่ยวกับศูนยการเรียนรูเกษตรพอเพียง 
ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลายในแตละพ้ืนที ่
- การวิจัยเพ่ือจัดทําสื่อการเรียนรูตนแบบวิถีชวีิตเศรษฐกิจพอเพียง 
- การวิจัยเพ่ือสรางองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่นโดยปราชญ
ชาวบานดวยหลักทางวิทยาศาสตร  
- การวิจัยคุณภาพและมาตรฐานปุยอินทรียที่หลากหลายในแตละ
พ้ืนที่ 
 

 1.4.4 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัศาสนาและวัฒนธรรม ตัวอยาง
ประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยที่เกีย่วกับดานประวัตศิาสตรชมุชนและทองถิ่น 
- การวิจัยเพ่ือสรางความภาคภูมิใจและสํานึกรักบานเกดิ 
- การวิจัยที่เกีย่วกับการสรางเครือขายชุมชนที่หลากหลายทาง
ศาสนาและวฒันธรรม เพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุข 
- การวิจัยเพ่ืออนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมที่ดีงามและหลากหลายและ
เสริมสรางความสัมพันธของชุมชนใหอยูรวมกันฉันทมิตร 

 1.4.5 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการสรางความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ตัวอยางประเด็นวิจัย 
เชน 
- การวิจัยการสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)



49 

 

กลยุทธการวิจัย แผนงานวิจยั 

กลยุทธการวิจัยที่ 1.5  
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และความมั่นคง
ของมนุษย 

1.5.1  แผนงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพ  ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยในการปองกันการคุกคามโรคตดิตอตามแนวชายแดน 
- การวิจัยในการแกปญหาภาวะคุกคามโรคติดเชื้อและโรคติดเชื้อที่
ซับซอน 
- การวิจัยปญหาสุขภาพในภาคการเกษตรเพื่อการเสริมสรางสุขภาพ
ในกลุมเกษตรกร 
- การเสริมสรางสุขภาพโดยชุมชนมีสวนรวม บนพ้ืนฐานภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือก 
- การพัฒนาอาหารสุขภาพและยารักษาโรคจากผลิตภัณฑธรรมชาติ
และสมุนไพรในทองถิ่น 
 

 1.5.2  แผนงานวิจัยเกี่ยวกับผูสูงอายุ ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผูสงูอายุและฟนฟูสุขภาพ
ผูสูงอายุที่ดอยโอกาส 
- การวิจัยระบบและมาตรการ  การสงเสริม การจัดการ สวัสดิภาพ
และสวสัดิการผูสูงอายุในอนาคตใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
สังคม   
- การวิจัยการสงเสริมบทบาทของผูสูงอายุในสถาบันสงัคมและชุมชน 
รวมทั้งการนําศักยภาพของผูสูงอายุมาใชในการพัฒนาประเทศและ 
การถายทอดภูมิปญญาสูสังคม   
- การวิจัยการแพทยและสขุภาพ และ Long Stay Tourisms สําหรับ
รองรับการเขาสูประชาคมผูสูงอายุในอาเซียน 
- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ
ผูสูงอายุ 
 

 1.5.3  แผนงานวิจัยเกี่ยวกับผูพิการและผูดอยโอกาส ตัวอยาง
ประเด็นวิจัย เชน 
 - การวิจัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหญิงหมายในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
- การวิจัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนกําพราใน
จังหวัดชายแดนภาคใต และจังหวัดที่ประสบภัยสึนามิ 
- แนวทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผูดอยโอกาส ผูพิการและ
ผูสูงอายุเพ่ือสรางความภาคภูมิใจใหแกตนเอง  
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ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 2 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ  

  ภาคใตมีศักยภาพการผลิตหลักที่หลากหลายชนิด ไดแก ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ประมง 
การเพาะเลี้ยงชายฝง ขาวพื้นเมือง สัตวเศรษฐกิจและไมผลเขตรอนเชน ลองกอง เงาะ มังคุด สมโอ 
ทุเรียน เปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการผลิตและเปนแหลงผลิตที่สําคัญของประเทศ อยางไรก็ตามผลผลิต
สวนใหญยังจําหนายในรูปแบบสินคาปฐมภูมิที่มีมูลคาต่ํา ฐานการผลิตแคบ ขาดประสิทธิภาพใน
การผลิต การแปรรูปและการบริหารจัดการ ดังน้ันจึงมุงเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตร ซึ่งครอบคลุมการสรางมูลคาผลผลิตทางเกษตรและการประมง รวมทั้งการ
พัฒนาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเนื่องจาก
สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตรของภาคใตมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทั้งที่เปน ภูเขา ทะเล 
แมน้ํา ลุมนํ้าตางๆ ตลอดจนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา ทําใหยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัดในดานการทองเที่ยวในแตละพื้นที่ทั้ง 14 จังหวัดจึงมีความหลากหลายมาก      
อีกประการหนึ่ง ภาคใตมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่สามารถเชื่อมโยงสองฝงทะเล (ฝงอาวไทยและฝง    
อันดามัน) และเปนเขตความรวมมือทางเศรษฐกิจแบบ IMT-GT แตมีประเด็นปญหาและอุปสรรคที่
สําคัญ คือ พ้ืนที่มีลักษณะแคบและยาว ทําใหมีคาใชจายในการขนสงสงู ขาดการเชื่อมโยงโครงขาย
คมนาคมระหวางฝงอาวไทยและฝงอันดามันรวมถึงประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชีย  จึงมี
เปาประสงคการวิจัยคือ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมและองคความรูใหมทางวิทยาศาสตร เพ่ือเปนพ้ืนฐาน
สูการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในการแขงขันบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการขนสงสินคาทั้งดานการเกษตรและ
การทองเที่ยว โดยคํานึงถึงบทบาทการแขงขันของประเทศภายใตการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ปจจัยเหลานี้ เม่ือนํามาพิจารณากําหนดเปนกลยุทธการวิจัยและ
แผนงานวิจัยแลว จะประกอบดวย 4 กลยุทธการวิจัย 15 แผนงานวิจัยและตัวอยางประเด็นการวิจัย 
ดังนี้ 

 
กลยุทธการวิจัย แผนงานวิจยั 

กลยุทธการวิจัยที่ 2.1 
วิจัยเพื่อสรางมูลคา
ผลผลิตทางการเกษตร 
ปศุสัตวและประมงและ
การพัฒนาศักยภาพใน
การแขงขัน 

2.1.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัยางพารา ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยหาสารทดแทนบอแรกส (Borax) ที่ใชในการปองกันมอดใน
ไมยางพารา 
- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการสรางมูลคาเพิ่มใหไมยางพารา 
- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการสรางมูลคาเพิ่มใหน้ํายางพารา 
- การวิจัยความเปนไปไดในการจัดตั้งเปนศูนยยางพาราโลกใน
ภาคใต 
- การวจัิยและพัฒนาพันธุยางพารา 
- การวิจัยและพัฒนาการปองกันโรคราขาวในรากของตนยางพารา 
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กลยุทธการวิจัย แผนงานวิจยั 
- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยางและไมยางพารา 
- การวิจัยการแปรรูปและนวัตกรรมผลิตภัณฑยางและไมยางพารา 
- การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการกรีดยาง 
 

 2.1.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัปาลมน้ํามัน ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยความเปนไปไดในการจัดตั้งสถาบันปาลมนํ้ามันแหง
ประเทศไทย 
- การวิจัยและพัฒนาพันธุปาลมนํ้ามัน 
- การวิจัยและพัฒนาการจัดการสวนปาลมนํ้ามันและการใชปุยที่
เหมาะสม 
- การวิจัยและพัฒนาการสรางมูลคาเพิ่มจากวัสดุเศษเหลือจาก
โรงงานปาลมนํ้ามัน 
- การวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนตนปาลมนํ้ามันที่หมดอายุแลว
เพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม 
- การวิจัยและพัฒนาเพื่อนวัตกรรมการแปรรูปปาลมนํ้ามันในการ
สรางธุรกิจใหมใหแกผูประกอบการ 
 

 2.1.3 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัอาหารฮาลาล ตัวอยางประเด็นวิจัย 
เชน 
- การศึกษารปูแบบทีเ่หมาะสมในการจัดตั้งศูนยกลางอาหารฮาลาล 
- การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาลจากอาหาร
ทะเล เน้ือโค แพะ แกะ 
- การวิจัยเพ่ือสรางกลยุทธทางการตลาดใหกับอุตสาหกรรมอาหารฮา
ลาลในตลาดโลก 
- การวิจัยและพัฒนาโรงงานตนแบบและสรางมาตรฐานในการผลิต
อาหารฮาลาล  
- การวิจัยเพ่ือจัดทําระบบสารสนเทศ และฐานขอมูลของการผลิต
อาหารฮาลาล  
- การวิจัยเพ่ือสรางกลยุทธทางการตลาดใหกับอุตสาหกรรมอาหารฮา
ลาลในตลาดโลก 
- การวิจัยเพ่ือแสวงหาความรวมมือในการผลิตอาหารฮาลาลระหวาง
ผูประกอบการกับเครือขายชุมชนมุสลิม  
- การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพอันนําไปสูการสรางฐาน
ความไดเปรียบในการผลติอาหารฮาลาล   
- การวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลติและลดตนทุนการผลิตอาหารฮาลาล   
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- การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตวสูชุมชนเพ่ือนําไปสูการ
เปนฐานในการผลิตอาหารฮาลาล 
 

 2.1.4 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัไมผลในภาคใต ตัวอยางประเด็นวิจัย 
เชน 
- การวิจัยและพัฒนามาตรฐานตลาดกลางพืชผลทางการเกษตรของ
ภาคใต 
- การวิจัยและพัฒนาระบบกลไกและสารสนเทศการตลาดไมผล 
- การวิจัยเทคโนโลยีในการตรวจสอบคุณภาพมังคุดหลังเก็บเกี่ยว 
- การวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพลองกอง เงาะ มังคุด สมโอ  
สมโชกุน และทุเรียน 
 - การวิจัยเพ่ือการพัฒนาปลูกไมผลนอกฤดูกาล  
- การวิจัยและพัฒนาเครื่องตนแบบเพื่อการผลิตและการแปรรูปผลไม 
- การวิจัยเพ่ือพัฒนามูลคาเพิ่มของผลไมทางดานโภชนาการอยาง
ครบวงจร  
- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการหมักผลไมเพ่ือการแขงขัน 
- การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตไมผลเพื่อเพ่ิมคณุภาพกอน
การเก็บเกี่ยว 
- การวิจัยและพัฒนาศักยภาพในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลไม
เพ่ือการสงออก 
- การวิจัยโดยใชเชื้อจุลินทรยีแทนสารเคมเีพ่ือปองกันและกําจัดโรค
และแมลง 

 2.1.5 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการเพาะเลีย้งสัตวนํ้าและประมง 
ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยแนวทางการทําประมงในทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 
- การพัฒนาระบบการตัดสนิใจในการผลติสัตวน้ําเศรษฐกิจแตละ
ชนิด 
- การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปูทะเล 
- การวิจัยเพ่ือหาสัตวน้ํามูลคาเพิ่มเพ่ือการเพาะเลี้ยง 
- การวิจัยการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภูใหมีคุณภาพอยางสม่ําเสมอ 
- การวิจัยสายพันธุหอยนางรม 
- การศึกษาวจัิยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทีมี่ศักยภาพในการทดแทนการ
เพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา 
- การวิจัยการเลี้ยงสัตวน้ําในนากุงราง  
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- การศึกษาวจัิยเพ่ือลดสารตกคางในกุงกลุาดํา 
- การวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัวน้ํา (น้ําจืด)ที่ผสมผสานในนาขาวอินทรยี 
และสัตวน้ํา (น้ํากรอย)ที่ผสมผสานในปาจาก 
- การวิจัยในการเพาะเลี้ยงพอ-แมพันธุกุงที่ปลอดโรค 
 

 2.1.6 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบันวัตกรรมการแปรรูปทางการ
เกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยการเกษตรและเกษตรแปรรปู แปรรูปอาหารจากผักผลไม  
อาหารทะเล  
- การวิจัยการแปรรูปมังคุดเพื่อสงออก เชน น้ํามังคุดบรรจุกระปอง 
มังคุดอบแหง 
- การวิจัยการใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสมผลิตมะพราวครบวงจร  
- การวิจัยการแปรรูปหอยนางรมโดยใชวสัดุแทนเปลือกหอยจริงเพ่ือ
การสงออก 
- การวิจัยการแปรรูปผลผลติจากน้ําตาลจากและลูกจาก 
- การวิจัยนวตักรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมในการแปรรูปการเกษตร
เพ่ือการแขงขัน 
- การวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 
(Green and Clean Technology) 
 

 2.1.7  แผนงานวิจัยเกี่ยวกับขาวพื้นเมือง ตัวอยางประเด็นวิจัย 
เชน 
- การวิจัยและพัฒนาพันธุขาวพื้นเมือง 
- การวิจัยและพัฒนาพันธุขาวสังขหยดครบวงจร 
- การวิจัยการแปรรูปขาวพนัธุพ้ืนเมืองที่มีคุณคาทางโภชนาการและ
การเพิ่มมูลคาผลผลติ 
- การวิจัยและพัฒนาการปลูกขาวสังขหยดใหไดมากกวา 1 ครั้งตอป 
- การวิจัยและพัฒนาในการปลูกขาวพื้นเมืองเปนพืชพลังงาน 
 

 2.1.8  แผนงานวิจัยเกี่ยวกับสัตวเศรษฐกิจ ตัวอยางประเด็นวิจัย 
เชน 
- การวิจัยและพัฒนาพันธุแพะ แกะ และโคพื้นเมือง 
- การวิจัยคุณคาและประโยชนจากผลิตภัณฑแพะดานอุปโภคและ
บริโภค   
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- การวิจัยดานเทคโนโลยีอาหารสัตวดานพันธุพืชและวิธีการปลูกพชื
เพ่ือใชเปนอาหารแพะ   
- การวิจัยความหลากหลายของพืชสมุนไพรและคุณคาทางอาหาร
ของพืชเพ่ือใชเปนอาหารของสัตวเศรษฐกจิ 
- การวิจัยการใชวัสดุเศษเหลือจากพืชมาใชเปนอาหารสัตวเศรษฐกิจ 
- การศึกษาและวิจัยดานการแปรรูปเนื้อแพะ นมแพะ และผลติภัณฑ
จากผลพลอยได 
- การวิจัยภูมิปญญาทองถิน่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  
- การวิจัยการจัดการฟารมแพะและแกะในระดับธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอม 
- การศึกษาและวิจัยการบรหิารจัดการฟารมแพะและแกะที่
หลากหลาย 
- การวิจัยและพัฒนาพันธุสัตวเศรษฐกิจ เชนโคพื้นเมือง นกกรงหัว
จุก ฯลฯ 
 

กลยุทธการวิจัยที่ 2.2 
วิจัยเพื่อพัฒนาภูมิ
ปญญาทางการแพทย 

2.2.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการใชประโยชนจากผลติภัณฑ
ธรรมชาติ เพื่อเปนอาหารเสริมสุขภาพ และการแพทยทางเลอืก 
ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ  
- การวิจัยและพัฒนาอาหารสุขภาพจากวตัถุดิบทองถิ่นและสมุนไพร 
- การวิจัยเพ่ือตรวจสอบสารปนเปอนใน ผลผลติทางการเกษตรใน
ทองถิ่น   
- การวิจัยตรวจสอบอาหารในทองถิ่น เพ่ือคุมครองสุขภาพผูบริโภค   
- การศึกษาปญหาสุขภาพในภาคการเกษตรเพื่อการสรางเสริม
สุขภาพในกลุมเกษตรกร 
- การศึกษาพนัธุกรรมพืชทีห่ายากและพชืใกลสูญพันธุ เชน ไมขาว
ดํา ขัณฑสกร สมุนแวง และไมลายตอก 
- แนวทางการพัฒนาการแพทยแผนไทยที่สอดคลองกับศาสนา
อิสลาม เชน Spa – Halal  เปนตน 
- การพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพของประชาชนโดยชมุชนมีสวนรวม
บนฐานภูมิปญญาทองถิ่นดานการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน
และการแพทยทางเลือก 
- การอนุรักษและสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในทองถิ่น 
- การพัฒนาสมุนไพรในรูปผลิตภัณฑ เชน อาหารเพื่อสุขภาพ ยา
และสปา 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)



55 

 

กลยุทธการวิจัย แผนงานวิจยั 

 2.2.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติสู
การเปนยารักษาโรค ตัวอยางประเด็นวจัิย เชน 
- การวิจัยหาสารออกฤทธิท์างชีวภาพเพื่อรักษาโรคตางๆ จากพืช
สมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติในภาคใต 
- การวิจัยและพัฒนาตอยอดนําสารชีวภาพ (Bioactive Substances) 
จากธรรมชาตไิปใชประโยชนเปนยา (Drug) รักษาโรค 
 

กลยุทธการวิจัยที่ 2.3 
วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การทองเที่ยว 
 

2.3.1. แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการทองเที่ยวตามอัตลักษณของ
ทองถิ่น ตัวอยางประเด็นวจัิย เชน 
- การทองเที่ยวทางทะเล /สขุภาพ /วัฒนธรรมและประวัตศิาสตร / 
Medical Tourism   
- การทองเที่ยวเชิงสขุภาพของประเทศไทยในตลาดกลุมโลกมุสลิม    
- เครือขายการทองเที่ยวในแตละจังหวัด 
- พฤติกรรมและทศันคตินักทองเที่ยว/คนในจังหวัด    
- MICE Tourism (Meeting Intensive Convention Exhibition 
Tourism)   
- การทองเที่ยวเชิงสขุภาพในตลาดโลกอสิลาม: สปาฮาลาล    
- การจัดการความรูในการใหบริการสุขภาพจากบอนํ้ารอน / น้ําแร 
 

 2.3.2. แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพทองถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการทองเที่ยว ตวัอยางประเดน็วิจัย เชน 
- การพัฒนาศักยภาพเครือขายและรูปแบบความรวมมือในการ
บริหารจัดการทองเที่ยว 
- การพัฒนารูปแบบความหลากหลายรานน้ําชาในพื้นทีต่างๆ เชน   
อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว 
- การพัฒนาวัฒนธรรมดานอาหารพื้นบาน เชน อาหารเชาในแตละ
พ้ืนที่ เพ่ือเสริมการทองเที่ยว 
- การวิจัยศักยภาพบอนํ้ารอน น้ําแรในพ้ืนที่ตางๆของภาคใตเพ่ือการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

 2.3.3.แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการตลาดของการทองเที่ยว ตัวอยาง
ประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยรูปแบบการประชาสัมพันธดวยระบบ IT  
- การวิจัยการสรางความเชือ่ม่ันใหกับนักทองเที่ยว 
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กลยุทธการวิจัยที่ 2.4 
วิจัยเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพและ
มาตรฐานการใหบริการ
ดานโลจิสติกส 
 

2.4.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการคาและการขนสง ตัวอยาง
ประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพการขนสงและระบบโทรคมนาคม
สนับสนุนการคา การบริการ และการทองเที่ยว 
- การศึกษาความเปนไปไดในการระดมการลงทุนสรางการเชื่อมโยง
โครงขายการขนสงในพื้นทีก่ับประเทศพืน้บาน 
- การวิจัยเพ่ือปรับปรุงโครงขายการคมนาคมระหวางภาคใตกบั
ภูมิภาคตางๆ  
- การวิจัยเพ่ือเตรียมความพรอมของภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับ
เครือขายที่เชือ่มโยงการคมนาคมในเชิงพาณิชยการทองเที่ยว การ
บริการและการศึกษา  
- การวิจัยเพ่ือศึกษาแนวทางการลดตนทนุการขนสง  
- การวิจัยระบบการขนสงทีมี่ตนทุนต่ําและถึงตรงเวลา  เชน การ
ขนสงทางน้ํา รถไฟรางคู และรถไฟความเร็วสูง ฯลฯ 
- การวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการตลาดใหแกสินคาเกษตร  
- การวิจัยหาแนวทางแลกเปลี่ยนสินคาทางการเกษตรเพื่อ
ประสิทธิภาพดานการตลาด   
- การวิจัยกลไกการตลาดการคาขาวภายในและนอกประเทศเพื่อการ
ผลิตขาวอยางเหมาะสม 
- การวิจัยเพ่ือนําเสนอแนวทางการเพิ่มมูลคาเพื่อสรางความ
ไดเปรียบในการคาชายแดนระหวางกลุมพ้ืนที่ จังหวัดชายแดน
ภาคใต กับประเทศเพื่อนบาน 
- การวิจัย วิเคราะหสภาพพื้นที่ตั้งดานชายแดนที่มีความเหมาะสม
ตามลักษณะภูมิศาสตรและเศรษฐกิจ   
- การวิจัยสถานการณการคาชายแดนไทย-มาเลเซียทัง้ในและนอก
ระบบ   
- การศึกษาความเปนไปไดในการปรับใชกฎหมายและกฎระเบียบ
ของทางภาครัฐเพ่ือพัฒนาศกัยภาพในการทําธุรกิจ   
- การวิจัยเพ่ือศึกษาผลกระทบและแนวทางแกไขผลกระทบจากการ
เปดการคาเสรี 
 

 2.4.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาศูนยกลางโลจิสติกสสู
ประชาคมอาเซียน ตวัอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยศึกษาความเปนไปไดของการเปนศูนยกลางการคา และ

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)



57 

 

กลยุทธการวิจัย แผนงานวิจยั 
การบริการ 
- การวิจัยเพ่ือสรางชองทางการจําหนายสินคาและการขนสงที่
เชื่อมโยงกับภูมิภาคและประชาคมอาเซียน   
- การวิจัยเพ่ือลดตนทุนการขนสงการจัดการสินคาคงคลังและการ
กระจายสินคา   
 

 
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3 การอนุรักษ เสริมสราง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตรของภาคใตมีความหลากหลายสูง ทั้งที่เปน ภูเขา ทะเลทั้งฝง
อาวไทยและฝงอันดามัน  ปาตนนํ้า ทะเลสาบ พ้ืนที่น้ําจืด น้ําเค็ม น้ํากรอย ดินเปรี้ยว ปาพรุ แมน้ํา
และลุมน้ําสายตางๆ  ดังน้ันจึงมีเปาประสงคการวิจัยคือ การพัฒนาองคความรูและฐานขอมูล
ความรูอยางบูรณาการ เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจทั้งในการพัฒนาและการแกปญหาทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิ ภาพอยางเปนระบบ โดยทองถิ่นและชุมชนมี        
สวนรวม  มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม        
ความหลากหลายทางชีวภาพ การฟนฟู การอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของประชาชนและสังคม รวมทั้งการสรางองคความรูเกี่ยวกับทรัพยากร
ดิน ทรัพยากรน้ํา ลม แสงอาทิตย ภัยธรรมชาติทั้งทางบกและทะเล ประกอบดวย 3 กลยุทธการ
วิจัย 8 แผนงานวิจัย คือ 

 
กลยุทธการวิจัย แผนงานวิจยั 

กลยุทธการวิจัยที่ 3.1 วิจัย
เพื่อการสรางองคความรู
เก่ียวกับภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปองกัน 

3.1.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการกัดเซาะชายฝง ตัวอยาง
ประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยเพ่ือติดตามความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝง  
- การศึกษาการเปลี่ยนแปลง การชะลางพังทลายของชายฝงและ
แนวทางการแกไข 
 

 3.1.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัอุบัติภัยธรรมชาติ ตวัอยาง
ประเด็นวิจัย เชน 
- การพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอนธรณีพิบัติภัย  
- การวิจัยเพ่ือสรางกลไกการปองกันภัยพิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  
- การวิจัยเพ่ือถอดบทเรียนกรณีธรณีพิบตั ิ
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กลยุทธการวิจัยที่ 3.2 วิจัย
เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากร
นํ้าแบบบูรณาการ 
 

3.2.1  แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ําและการ
ใชนํ้า ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยเพ่ือการบริหารการใชประโยชนทรัพยากรน้ําแบบมีสวน
รวมวิจัยทุกภาคสวนทีเ่กี่ยวของ 
- การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูทุกมิติทั้งดานวิทยาศาสตรและ
สังคมเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการแบบสมดุลแบบมีสวน
รวมทุกภาคสวน 
- การวิจัยแหลงน้ํา เชน น้ําผิวดิน น้ําใตดนิและปริมาณน้ําตนทุน
เปนตน 
- วิจัยการศึกษาผลกระทบจากการจัดการทรัพยากรน้าํเพื่อ
การเกษตรและอุตสาหกรรม 
- วิจัยแกปญหาการขาดแคลนน้ําจืดบนเกาะตางๆ ทีเ่ปนแหลง
ทองเที่ยว 
 

กลยุทธการวิจัยที่ 3.3 การ
วิจัยเพื่ออนุรักษฟนฟู และ
สรางฐานความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

3.3.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการอนุรักษและฟนฟูปาไม 
ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การศึกษาการจัดทําแนวเขตพ้ืนที่อนุรักษ   
- การศึกษารปูแบบการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม   
- การวิจัยและพัฒนาเครือขายในการจัดการทรัพยากร เชน 
เครือขายปาชมุชน เครือขายการจัดการลุมแมน้ํา  ฯลฯ   
- การศึกษาแนวทางในการจัดทําแนวเขตอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากร 
- การศึกษาพนัธุไมปาเพื่อนําไปปลูกผสมผสานในพื้นที่เกษตร
บริเวณตนนํ้าลําธาร 
- การศึกษาภมิูปญญาทองถิ่นในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร 
- การศึกษาความรู ทัศนคติ และบทบาทขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตอการจัดการทรัพยากร 
- การศึกษาแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในการจดัการ
ทรัพยากร 
- การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
การอนุรักษทรัพยากร 
- การศึกษารปูแบบการฟนฟูระบบนิเวศและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ   
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- การวิจัยเพ่ือจัดทําระบบสารสนเทศและฐานขอมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
- การศึกษาเพื่อสรางวัฒนธรรมริมแมน้ําในพื้นที่ของจังหวัด
ภาคใต   
- การวิจัยเพ่ือสรางจิตสํานึกรักแมน้ําแกเยาวชนในพื้นที ่  
- การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเกีย่วกับการอนรุักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางศูนยการเรยีนรูเพ่ือการอนุรักษ
ทรัพยากร 
- การวิจัยดานผลิตสื่อเพ่ือประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักใน
การอนุรักษและใหความสําคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

 3.3.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยและพัฒนาเพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมของลุมนํ้า เชน 
ทะเลสาบสงขลา ลุมนํ้าปากพนัง ลุมนํ้าสายบุรี และลุมนํ้ายอย
อ่ืน ๆ เปนตน 
 

 3.3.3 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการบริหารจัดการขยะและการใช
ประโยชน ตวัอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการกําจัดขยะของเสียและสิ่งปฏิกูลของ
เทศบาลตําบล / อบต. ของเสียและสิ่งปฏกิูลเพื่อพลังงาน  
- การวิจัยเพ่ือแกปญหาน้ําเสียและขยะในพื้นที่ที่เปนแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของภาคใต  
 

 3.3.4 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัภาวะโลกรอน ตัวอยางประเด็นวิจัย 
เชน 
- การวิจัยเพ่ือการสรางจิตสํานึกใหแกคนทุกระดับ เกี่ยวกับปญหา
ภาวะโลกรอน 
- การวิจัยการวิจัยการปรับตัวของอุตสาหกรรมตางๆ ในการ
พัฒนาเทคโนโลยีแบบ Green and Clean Technology 
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 3.3.5  แผนงานวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
และการใชประโยชน ตวัอยางประเด็นวจัิย เชน 
- การวิจัยเพ่ือฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลายทกุชนิด 
- การวิจัยการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล 

 
 
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 4  การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรม

และบุคลากรทางการวิจัย   

 ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและ  
ตอยอดภูมิปญญาของทองถิ่นและตอยอดองคความรูพ้ืนฐานตลอดจนเสริมสรางศักยภาพการวิจัย
และพัฒนาขีดความสามารถนักวิจัยของประเทศในระดับภูมิภาคและทองถิ่น นอกจากนี้ยังมุงเนน
การวิจัยในการสรางองคความรูใหมทั้งดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมเพื่อการรองรับในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย 2 กลยุทธการวิจัย 6 แผนงานวิจัย คือ 

 
 

กลยุทธการวิจัย แผนงานวิจยั 

กลยุทธการวิจัยที่ 4.1 
สรางศักยภาพและ
ความสามารถของ
ทรัพยากรบคุคลทาง 
การวิจัย 

4.1.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของนักวิจยัที่สอดคลองกับศักยภาพของทองถิน่ 
ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- ความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ของนักวิจัยเชิงพื้นที่ที่
สมดุลกับมาตรฐานของงานวิจัยพื้นฐาน 
- การสรางมาตรฐานตัวชี้วดัคุณภาพของงานวิจัยเชิงพื้นที่  
 

 4.1.2  แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานักวิจัยทองถิ่นอิสระ 
ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การสรางฐานขอมูลนักวิจัยทองถิ่น นักวิชาการอิสระ และ 
นักพัฒนาอิสระ (NGO) 
- การกําหนดบทบาทและหนาที่นักวิจัยทองถิ่นและนักวิจัยอิสระใน
สถาบันอุดมศกึษา 
- การสรางขวญัและกําลังใจแกนักวิจัยทองถิ่นและนักวจัิยอิสระ 
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กลยุทธการวิจัย แผนงานวิจยั 

กลยุทธที่ 4.2 วิจัยเพื่อ
สรางองคความรู 
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ 

4.2.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการสรางองคความรูพืน้ฐาน 
นวัตกรรมและสิง่ประดิษฐเพื่อการแขงขัน ตัวอยางประเด็นวิจัย 
เชน 
- การวิจัยเพ่ือสรางองคความรู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐใหมเพ่ือ
การแขงขันในอนาคต 
 

 4.2.2 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น 
ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยในการสรางองคความรูตอยอดจากภูมิปญญาทองถิ่น 
- การวิจัยในการสรางมาตรฐานปุยชวีภาพจากภูมิปญญาทองถิ่น 
- การวิจัยเพ่ือสรางตนแบบที่ประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่
หลากหลาย 
 

 4.2.3 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
สะอาด (Green and Clean Technology) ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (Green and Clean Industry) 
- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรปูที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 

 4.2.4 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดาน
พลังงานทดแทน (Renewable Energy) ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสรางพลังงานไฟฟา
จากทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น เชน พลงังานชีวภาพจากขยะและ
วัสดุเศษเหลือ (Biomass) พลังงานจากธรรมชาติ เชน น้ํา ลม (Wind 
Energy) แสงอาทิตย คลื่นทะเล (Ocean Wave Energy) 
 

 
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 5 การบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศ สูการใชประโยชนเชิง
พาณิชยและสาธารณะดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เขาถึงประชาชน
และประชาสังคมอยางแพรหลาย 

 เปนยุทธศาสตรการวิจัยที่มีเปาประสงคคือ การพัฒนาโครงสราง เครือขายการวิจัย 
ระบบและกลไกการบริหารจัดการความรูผลการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาพื้นที่ ทองถิ่นและ
ประเทศอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 1 กลยุทธการวิจัย กับ 3 แผนงานวิจัย คือ 
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กลยุทธการวิจัย แผนงานวิจยั 

กลยุทธการวิจัยที่ 5.1 
วิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานวิจัยเพ่ือ
นําไปใชประโยชนอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
 

5.1.1 แผนงานวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาระบบเครือขายในการ
บริหารการวิจัย ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยเพ่ือสรางระบบ โครงสรางและเครือขายการบริหารงานวิจัย
ในระดับภูมิภาคอยางมีประสิทธิภาพ  
 

 5.1.2 แผนงานวิจัยเก่ียวกับระบบการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- การวิจัยการจัดการองคความรูสูการสื่อสารระดับชุมชนฐานราก  
- การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาฐานขอมูลเพือ่การบริหารงานวิจัยใน
ระดับภูมิภาค 
- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเขาถึงองคความรู
ของชุมชนทองถิ่น 
- การวิจัยและพัฒนาระบบเครือขาย และ “Missing Links” การนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 

 5.1.3 แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถดานการวิจัย ตัวอยางประเด็นวิจัย เชน 
- ระบบการวิเคราะหและประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถดานการวิจัยในระดับภูมิภาค  
- การวิจัยความเชื่อมโยงผลงานวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัดในพื้นที่  
- การวิจัยงบประมาณคาใชจายในการใชองคความรูจากผลการวิจัย
ไปใชในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 
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บทที่ 6 
กลุมเรื่องวิจัยที่ควรมุงเนน (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต   

 
 จาก 5 ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต  เม่ือนํามาพิจารณาจัด

ความสําคัญ เปนกลุมเรื่องวิจัยที่ควรมุงเนน โดยคํานึงถึงวิกฤตการณที่เกิดขึ้น ความตองการ
ผลงานวิจัยและความรูเพ่ือเรงแกไขปญหาและนําไปสูการเสริมสรางและพัฒนาภาคใตโดยเร็ว     
ทําใหสามารถกําหนดเปนกลุมเ ร่ืองวิ จัยที่ควรมุ ง เนนรวม  12 กลุมเรื่ อง  (Priority-based 
Research Areas) โดยเนนประเด็นทางดานเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเกษตรและการเพิ่มมูลคา 
การทองเที่ยว สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูสูงอายุ โลจิสติกส เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่สําคัญเพ่ืออุตสาหกรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและความมั่นคงของรัฐ 
โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนใต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง 
  มุงเนน  :  การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคูกับภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต ขจัดความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนอยางยั่งยืน เชน  
  1)  การตอยอดองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น เชน จากปราชญเกษตร เปนตน  
  2)  การสรางจิตสํานึกชุมชน (คน) เพ่ือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  
  3)  การพัฒนาเกษตรอินทรียเพ่ือการเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น  
  4)  การสรางความเขาใจและแนวทางแกชาวชนบทในพื้นที่ในการเผชิญหนากับ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง  
  5)  การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเกษตรพอเพียงระหวางชุมชน เปนตน 

 2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
  มุงเนน  :  การวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ คุณธรรม จริยธรรม การมีสวน
รวมของชุมชนในพื้นที่เพื่อสรางความเขาใจในการพัฒนาตามเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง   
เพื่อสรางธรรมาภิบาล  ความมั่นคงทั้งในประเทศและกับประเทศเพื่อนบาน ปญหา
สถานการณชายแดนใตและการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความรูเพื่อความ
มั่นคงของรัฐ เชน  
  1)  ปญหาของเด็กและเยาวชน (ขาดการศึกษา ติดยาเสพติด) ใน 3 จังหวัดชายแดน
ใตที่กระทบถึงความมั่นคง จากแนวคิดที่รุนแรงและการกอความไมสงบในพื้นที่   
  2)  ผลกระทบความไมสงบของจังหวัดชายแดนภาคใตตอพุทธศาสนาและการยาย
ถิ่นของคนไทยพุทธ  
  3) ปญหา (เพศ, พฤติกรรม, คานิยม, ยาเสพติด) กระทบถึงความมั่นคงในพื้นที่ของ
จังหวัดตาง ๆ 
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  4)  วิจัยสรางความรู ความเขาใจและความเปนธรรมในการพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจ
แบบมีสวนรวมในพื้นที่เปาหมายตางๆ ตามนโยบายของรัฐบาล  
  5)  ปญหาแรงงานตางดาวบริเวณชายแดน เชนที่จังหวัดระนอง และจังหวัดอ่ืนๆ   
  6)  การศึกษาแบบมีสวนรวมกับชุมชนเพื่อการตัดสินใจและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
ที่มีความสมดุลระหวางการพัฒนากับการอนุรักษ/มิตรกับสิ่งแวดลอม/มิตรกบัชุมชนในพื้นที่  
  7)  การศึกษาความสมดุลการพัฒนาอุตสาหกรรมกับชุมชนในแตละพื้นที่   
  8)  การศึกษาการปรับตัวอาชีพทางเลือกของชุมชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่  
  9)  การสรางความเขาใจและแนวทางแกชาวชนบทในพื้นที่ในการเผชิญหนากับ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง  
  10)  การศึกษาแนวนโยบายของรัฐและการนํานโยบายของรัฐสูการปฏิบัติ กับการ
แกปญหาความขัดแยงในจังหวัดชายแดนใตอยางยั่งยืน   
  11)  การสรางนโยบายของชาติโดยเนน “คุณลักษณะเฉพาะ” ของพื้นที่ : มิติทาง
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม แบบมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ 
  12)  การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ในการบริหารและ 
การจัดการปญหาขอขัดแยงในลุมนํ้าตางๆ  
  13)  การวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมายตางๆที่ไมเหมาะสมเพื่อสรางกฏหมายใหมเพ่ือ
ความเปนธรรมและสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน 

 3. การปฏิรูปการศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู 
  มุงเนน  :  การจัดการศึกษาและรูปแบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ตลอดจนการเชื่อมโยงกับภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินใน
พื้นที่  เชน  
  1)  การจัดระบบการศึกษาที่เหมาะสม โดยเฉพาะในกรณี 3 จังหวัดชายแดน   
  2)  ดานการใชภาษาทองถิ่นกับภาษาทางราชการ   
  3)  การศึกษาเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกพลเมือง   
  4)  ปญหาความไมสงบที่สงผลกระทบตอการบริหารจัดการศึกษาในภาคใต   
  5) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในภาวะความไมสงบใน 3 จังหวัด 
    ชายแดนภาคใต   
  6)  รูปแบบการจัดการศึกษาภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  7)  รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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4.  การจัดการทรัพยากรน้ํา 
  มุงเนน  :  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูในการตัดสินใจ เก่ียวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบชลประทานในแตละพื้นที่แบบมีสวนรวมของผู
ไดรับผลกระทบในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพและมีความสมดุลอยางยั่งยืน และการวิจัย
ปริมาณนํ้าตนทุน เชน  
 1)  การวิจัยเพ่ือการแกปญหาและพัฒนาลุมน้ําแบบมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตัดสินใจในการพัฒนาพื้นที่ในการบริหารและการจัดการลุมนํ้าตางๆ เชน พ้ืนที่บริเวณลุมนํ้า      
ปากพนัง ลุมนํ้าตาป - พุมดวง ทะเลสาบสงขลา ทะเลนอย ลุมนํ้าสายบุรี ฯลฯ  
 2)  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบมีสวนรวม เชน กรณี 3 น้ํา : น้ําจืด น้ําเค็ม
และน้ํากรอยที่มีผลกระทบตอการประกอบอาชีพทางเลือกของชุมชนในแตละพื้นที่  
 3)  การสรางองคความรูเพ่ือสรางระบบตัดสินใจในการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนัง 
ลุมนํ้าตาป ทะเลสาบสงขลา ทะเลนอย ลุมนํ้าสายบุรี และลุมนํ้ายอยตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอการ
ประกอบอาชีพทางเลือกของชุมชนในแตละพื้นที่  
 4)  การวิจัยในการแกปญหาการขาดแคลนน้ําจืดในพื้นที่ที่เปนเกาะ และเปนแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ เชน เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเตา ฯลฯ 
 5)  การวิจัยในการแกปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแลง 
 6)  การวิจัยปริมาณน้ําตนทุนเพื่อการบริโภคและการเกษตร  

 5.  การพัฒนาพลังงานทดแทนและภาวะโลกรอน 
  มุงเนน  :  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานจากฐานชีวภาพและพลังงาน
ทางเลือกอ่ืนตามศักยภาพในแตละพื้นที่ เชน ในดานความคุมคา ประสิทธิภาพการ
ประหยัดและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน   
  1)  พลังงานฐานชีวภาพและพืชพลังงาน : ไบโอดีเซล / เอทานอล    
  2)  การใชประโยชนจากพลังงานลม / พลังงานน้ํา /พลังงานแสงอาทิตยเพ่ือผลิต
พลังงานไฟฟา  
  3)  การวิจัยความเปนไปไดในการนําแกสชีวภาพจากน้ําเสียโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
มาใชประโยชนในยานพาหนะ  
  4) การวิจัยพลังงานไฟฟาขนาดเล็กเพื่อชุมชนจากพลังน้ําในพื้นที่ที่มีศักยภาพ  
  5)  การวิจัยพลังงานลม เชน ตามแนวชายฝงอาวไทยและอันดามันที่มีศักยภาพสูง 
  6)  การวิจัยพลังงานไฟฟาจากคลื่นทะเล (Ocean Wave Energy) 
  7)  การวิจัยพลังงานจากชีวมวล (Biomass) เชน วัสดุเศษเหลือการเกษตรและขยะ
เปนตน 
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6. เกษตรเพื่อความยั่งยืน 
  มุงเนน  :  การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรและการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิต เพื่อพัฒนาศักยภาพการสงออกในกลุมสินคาที่สรางรายไดหลักจากการสงออก
และสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิต เทคโนโลยี
ใหมและการพัฒนาคุณภาพสินคามาตรฐานสินคา ตลอดจนความปลอดภัยของอาหาร 
(Food safety) เชน   
  1)  การประมง  
  2)  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง   
  3)  การแปรรูปอาหารทะเล   
  4)  การผลิตผลไมนอกฤดูกาล  การยืดอายุผลไมและการแปรรูปผลไมตางๆ  
  5) การผลิตทางดานการปศุสัตว   
  6)  ระบบการขนสงสินคา (Logistics)   
  7)  อาหารฮาลาล   
  8)  ปาลมนํ้ามันครบวงจร 
  9)  ยางพาราครบวงจร  

 7. การปองกันโรคและการเสริมสรางสุขภาพ 
  มุงเนน  :  การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพ ประสิทธิภาพการใหบริการ
ทางการแพทย การติดเชื้อ วิทยาการใหมๆ การแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย 
การแพทยทางเลือก สมุนไพร สปาและอาหารเสริม เชน  
  1) ภูมิปญญาแพทยแผนไทย  
  2)  การผลิตอาหารและสารเสริมสุขภาพจากสมุนไพรพ้ืนบาน 
  3) การวิจัยเพ่ือคนหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรเพื่อนําไปใชประโยชน
ดานการเสริมสรางสุขภาพ อาหารและยาเพื่อเพ่ิมมูลคาผลผลิต (Valued-added Product) และ
นวัตกรรมใหม (Innovation)  
  4) การผลิตผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพรไทยเพื่อขอรับมาตรฐานฮาลาล  
  5) โรคติดตอที่สําคัญบริเวณชายแดน  
  6) แนวทางการใหบริการแพทยแผนไทยตามหลักศาสนาอิสลาม เชน สปาฮาลาล ฯลฯ 
  7) การใชประโยชนจาก “บอนํ้ารอน” / “น้ําแร” เพ่ือสุขภาพที่หลากหลายในแตละ
จังหวัด 
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8.  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
  มุงเนน   :  การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมตางๆ  เชน              
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน  
  1) การกัดเซาะชายฝง / การงอกของพื้นที่ชายฝง/ปญหาระบบนิเวศนที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ตัวอยางเชนที่หาดสระบัว จ. นครศรีธรรมราช / การปรบัตัวอาชีพทางเลือกของชุมชน / 
การบุกรุกพื้นที่ดินที่งอกเพิ่มขึ้น   
  2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในลุมนํ้าตางๆ เชน ทะเลสาบสงขลา ลุมน้ํา
สายบุรี ทะเลนอย ลุมนํ้าตาป – พุมดวง ลุมนํ้าปากพนัง   ฯลฯ   
  3) การอนุรักษและฟนฟูปาตนนํ้า ปาพรุ ปาชายเลน    
  4) การเชื่อมตอภูมิปญญาทองถิ่นกับความรูใหมในการแกปญหาตางๆ แบบมีสวนรวม   
  5) การใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจในดานตาง ๆ  
  6)  ปญหาการกัดเซาะชายฝงทั้งดานฝงอาวไทยและฝงอนดามัน  
  7) การอนุรักษและฟนฟูปาตนนํ้า / ปาชายเลน    
  8)  การอนุรักษและฟนฟูปาพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช    
  9)  การจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การนําไปใชประโยชน 
  10)  การจัดการน้ําเสียและขยะในพื้นที่แหลงทองเที่ยวที่สําคัญและการจัดการปญหา
ขยะในพื้นที่บนเกาะที่เปนแหลงทองเที่ยวตางๆ 

 9. เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่ออุตสาหกรรม 
  มุงเนน  :  การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสรางเทคโนโลยีใหม นวัตกรรม
กระบวนการผลิตเพื่อลดตนทุนและสรางมูลคาเพิ่ม และเทคโนโลยีที่สําคัญที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (Green Technology) สูการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
ขนาดกลางและขนาดใหญที่เก่ียวกับ ปาลมนํ้ามัน ยางพารา ไมผล การเพาะเลี้ยงสัควนํ้า
ชายฝง อาหารทะเล เชน   
  1)  เทคโนโลยีความรูในชุมชน / พ้ืนที่กลุมจังหวัด    
  2)  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน   
  3)  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราและการแปรรูปไมยางพารา      
  4)  ไมผลนอกฤดู / เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว   
  5)  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชุมชน     
  6) เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารทะเล   
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10. การบริหารจัดการทองเที่ยว 
  มุงเนน  :  การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว นวัตกรรม
กระบวนการบริการ  การพัฒนาแหลงทองเที่ยว การมีสวนรวมของชุมชนกับการพัฒนา 
การทองเที่ยว การทองเที่ยวทางเลือกตามศักยภาพในแตละพื้นที่ เชน  
  1)  การทองเที่ยวทางทะเล / สุขภาพ / วัฒนธรรมและประวัติศาสตร / Medical 
Tourism   
  2)  การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยในตลาดกลุมโลกมุสลิม    
  3)  เครือขายการทองเที่ยวในแตละจังหวัด   
  4)  ระบบ Logistics ทั้งทางบก ทะเลและอากาศ    
  5)  พฤติกรรมและทัศนคตินักทองเที่ยว/คนในจังหวัด    
  6) MICE Tourism (Meeting Intensive Convention Exhibition Tourism)   
  7) การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในตลาดโลกอิสลาม: สปาฮาลาล    
  8) การจัดการความรูในการใหบริการสุขภาพจากบอนํ้ารอน / น้ําแร 
  9) การวิจัยระบบและเครือขายการทองเที่ยวเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 11. สังคมผูสูงอาย ุ
  สังคมไทยกําลังยางเขาสูสังคมผูสูงอายุ การศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสูการ
เปลี่ยนแปลงอัตราสวนของวัยแรงงาน และแนวทางในการดูแลผูสูงอายุจึงเปนสิ่งที่จําเปนมาก   
  มุงเนน  : การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ระบบและมาตรการ
สงเสริม ดูแล การจัดการสวัสดิภาพและสวัสดิการผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม การสงเสริมบทบาทผูสูงอายุในสถาบันสังคมและชุมชน รวมทั้งการนําศักยภาพ
ของผูสูงอายุมาใชในการพัฒนาประเทศและการถายทอดภูมิปญญาสูสังคม เชน  
  1) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพชีวิตผูสูงอายุตามวัฒนธรรมไทย   
  2) การวิจัยระบบและมาตรการการสงเสริม การจัดการ สวัสดิภาพและสวัสดิการ
ผูสงูอายุในอนาคตใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม   
  3)  การสงเสริมบทบาทของผูสูงอายุในสถาบันสังคมและชุมชน รวมทั้งการนํา
ศักยภาพของผูสูงอายุมาใชในการพัฒนาประเทศและการถายทอดภูมิปญญาสูสังคม   
  4)  การแพทยและสุขภาพ และ Long Stay Tourism  
  5)  เทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ  
  6) การวิจัยผลกระทบสังคมผูสูงอายุตอการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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12.  ระบบโลจิสติกส (Logistics) และการสงเสริมการคาชายแดน   
  ภาคใตมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่สามารถเชื่อมโยงสองฝงทะเล (ฝงอาวไทยและฝงอันดามัน) 
และเปนเขตความรวมมือทางเศรษฐกิจแบบ IMT-GT แตมีประเด็นปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ คือ 
พ้ืนที่มีลักษณะแคบและยาว ทําใหมีคาใชจายในการขนสงสูง ตนทุนสินคาการเกษตรสูง ขาด
ประสิทธิภาพในการขนสงที่หลากหลายทั้งระบบ ขาดการเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมระหวางฝง
อาวไทยและฝงอันดามันรวมถึงประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเซีย 
  มุงเนน  :  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงและโลจิสติกส 
อยางบูรณาการ ทั้งในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาประสิทธิภาพและ
มาตรฐานการใหบริการ ระบบบริหารจัดการขนสงที่เหมาะสม รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบ
ขนสงและโลจิสติกสในภูมิภาคและเครือขายคมนาคมกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อสงเสริม
และสนับสนุน  การคา  การลงทุน  การทองเที่ยว  ความมั่นคง  ตลอดจนสงเสริม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ เชน   
  1)  การสงเสริมการคาระหวางประเทศผานการคาชายแดนมากขึ้น   
  2)  ศูนยกลางการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสที่สมบูรณ และรองรับการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคประชาคมอาเซียน  
  3)  การวิจัยเพ่ือสรางชองทางการจําหนายสินคาและการขนสงที่เชื่อมโยงกับภูมิภาค
และประเทศเพื่อนบาน    
  4)  ปรับลดตนทุนการขนสงการจัดการสินคาคงคลังและการกระจายสินคา   
  5)  เปลี่ยนการขนสงทางถนนไปสูทางรางและทางน้ํามากขึ้น โดยเฉพาะรถไฟรางคู
เพ่ือการขนสงสินคา และรถไฟความเร็วสูงขนสงคนเพื่อการทองเที่ยว 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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บทที่ 7   
การบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559)  

ของภาคใต 
 
7.1   การบริหารยุทธศาสตรการวิจัยของภาคใตสูการปฏิบัติแบบเครือขายที่มีสวนรวม 

 การบริหารยุทธศาสตรการวิจัยของภาคใตสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายได จะตองให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนอยางแทจริง ทั้งในการทบทวนประเด็นที่ควรวิจัย 
แผนงานวิจัย หรือโครงการวิจัยที่สามารถดําเนินการเพื่อใหไดผลการวิจัยที่สามารถนําไปใช
ประโยชนไดตามที่สังคมและทองถิ่นคาดหวัง พรอมกับมีสวนรวมในการดําเนินการวิจัย โดยมุงเนน
ดําเนินการตามลําดับความสําคัญของแตละยุทธศาสตรการวิจัยของภูมิภาค และของแตละกลุม
เร่ืองวิจัยที่ควรมุงเนน ซึ่งเปนเรื่องที่จะดําเนินการภายใน 5 ป โดยมีสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติเปนผูประสานงานและผลักดันใหนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของภูมิภาค ดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด เพ่ือการพัฒนาประเทศที่สมดุลและยั่งยืน       
การบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยของภูมิภาค จะกอใหเกิดการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง 
รวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ  ซึ่งจะนําไปสูการเกิดรูปแบบการทํางาน
รวมกันอยางเปนเครือขายภาคีวิจัย  และมีการนํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของภูมิภาคไป
ปฏิบัตอิยางเปนรูปธรรมตอไป 

 ดังน้ัน บทบาทของ วช. ในการผลักดันใหเกิดการนํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย    
ของชาติ ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว และการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศไปสูการ
ปฏิบัติใหบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย ทั้งในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค จึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองปรับรูปแบบการประสานการบริหารจัดการ         
การติดตามประเมินผลการวิจัย เพ่ือใหการวิจัยของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ลดการ
ซ้ําซอนของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยและงบประมาณวิจัย  อีกทั้งจะกอใหเกิดการบริหาร
ยุทธศาสตรการวิจัยและการบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับภูมิภาค รวมกับหนวยงานวิจัยใน
ภูมิภาคและทองถิ่น เพ่ือการมีสวนรวมในการวิจัย การใชทรัพยากรรวมในการวิจัย  การเชื่อมโยง
ฐานขอมูล การแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและการใชประโยชนผลงานวิจัยในเชิงพาณิชยและสาธารณะ 
เพ่ือประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอการพัฒนาประเทศ  จึงกําหนดใหมี “ระบบการบริหาร
การวิจัยภาคีเครือขายในระดับภูมิภาค” (เครือขายวิจัยภูมิภาค) ขึ้น เพ่ือทําหนาที่ประสานงาน
และบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติที่เชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและ
สวนกลางใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตรการวจัิยของภาคใตใหบรรลุผลสําเร็จ  

 ภาคใต ซึ่งเปนภูมิภาคที่ประกอบดวย 14 จังหวัด มีศูนยกลางของการศึกษาและการ
วิจัยในทุกระดับ ทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
วิจัยกระจายอยูเปนจํานวนมาก เชน โครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต หนวยบมเพาะวิสาหกิจ 
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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เครือขายการวิจัยตางๆ ฯลฯ และมีผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นอยูมากพอสมควร ดังน้ัน การประสานงาน
และบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติที่เชื่อมโยงระหวางหนวยงานและ
องคกรตางๆ ในภาคใต ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กับสวนกลางของ วช. ที่เชื่อมโยงภารกิจตางๆ 
ของ วช. ในภาคใตใหเปนที่ยอมรับ เชื่อถือ และเปนที่คาดหวังในการเปนหนวยงานกลางของชาติ
ในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการวิ จัยที่ เกี่ยวกับการวิ จัยซึ่งทุกฝายมีสวนรวม            
โดยเครือขายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต จะนําไปสูการพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศ ใหเปนไปใน
เชิงรุก เกิดการกระตุนใหเกิดวัฒนธรรมการวิจัยและสรางความเขมแข็งดานการวิจัยในทองถิ่นอยาง
บูรณาการ อันจะกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสังคม อีกทั้งยังกอใหเกิดการพัฒนาสังคม
แหงการเรียนรูและมีเหตุผล โดยใชองคความรูและนวัตกรรมจากการวิจัยเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศอีกดวย 
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การบริหารและขบัเคล่ือนนโยบาย

และยทุธศาสตรการวิจัย  รวมกบั

หนวยงานบริหารการวิจัยและ

หนวยงานสนบัสนุนทุนวิจัย

การเช่ือมโยงการบริหาร

ยทุธศาสตรการวิจัยระหวาง

สวนกลางและภูมิภาค รวมกบั

เครือขายการวิจัยตางๆ
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ภาพที่  2 การเชื่อมโยงการบริหารและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ            

ระหวางสวนกลางและภูมิภาครวมกับหนวยงานและเครือขายการวิจัยตาง ๆ   
 

 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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7.2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารยุทธศาสตรการวิจัยของภูมิภาค 
 ในการดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตรดานการวิจัยของภาคใตใหบรรลุผลสําเร็จ          

ไดกําหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  ดังนี้ 
 7.2.1 การวัดผลการดําเนินงานตามแผนงานวิจัยของหนวยงานตางๆ  
  ในการวัดผลการดําเนินงานตามแผนงานวิจัยของหนวยงานตาง ๆ ควร
ดําเนินการใหครอบคลุมในมิติตางๆ ไดแก ดานประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ตามแผนงานวิจัย        
ดานคุณภาพ ดานประสิทธิภาพ และดานการพัฒนาองคกร 
 7.2.2 การติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตรการวิจัย 
 7.2.2.1 การติดตามความกาวหนาประจําป (Annual Review) ดําเนินการติดตาม
ความกาวหนาของการดําเนินการตามยุทธศาสตรการวิจัย และเปนการประเมินผลในชวงขณะที่มี
การปฏิบัติตามยทุธศาสตรการวิจัย 
  7.2.2.2 การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผนงานวิจัย (Summative Evaluation) ควรมี
การประเมินผลสัมฤทธิ์และผลลัพธที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการนําผลงานวิจัยไปสนับสนุนการดําเนิน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัด พ้ืนที่ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาภาคสวนตางๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนใหประสบความสาํเร็จ  
 7.2.3 การตรวจสอบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Surveillance) 
   การเปลี่ยนแปลงในสถานการณทางดานเศรษฐกิจและสังคม ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ยอมสงผลบางประการตอการบริหารแผนงานวิจัย จึงจําเปนตองมีการทบทวน 
ตรวจสอบ วิเคราะหความเสี่ยง และประเมินสถานการณอยางเปนระบบ เพ่ือสงสัญญานเตือนภัย
เปนระยะ ๆ ใหเห็นถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอยุทธศาสตรการวิจัยของกลุมจังหวัดและการนํา
ยุทธศาสตร การวิจัยของกลุมจังหวัดไปปฏิบัติ  อันจะนําไปปรับปรุงแผนงานวิจัยใหทันตอ
สถานการณและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และใหสอดคลองกับแผนการปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน ตลอดจนแผนการดําเนินงานของภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองคกรวิจัยในภาคี
เครือขายวิจัยที่มีการทบทวนและปรับปรุง 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
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บทที่ 8 
บทสรุปยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต 

 
   ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต  มุงเนนการบูรณาการดานการวิจัย
ที่สอดคลองกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
จังหวัด 3 กลุมจังหวัดภาคใต (กลุมจังหวัดฝงอาวไทย กลุมจังหวัดฝงอันดามันและกลุมจังหวัด
ชายแดนใต) โดยสอดคลองกบัสถานการณของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู
กับการวิจัยเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาภูมิภาคภาคใตและประเทศอยาง
สมดุลและยั่งยืน ที่มีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ . 2555-2559)          
ของภาคใต จะมีความเชื่อมโยงกับทั้งนโยบายเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-
2559) และนโยบายและแนวทางการวิ จัยของชาติ ในระยะยาว  (พ .ศ . 2553-2572) อยาง
ชัดเจน เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยของประเทศ มีทิศทางการวิจัยที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดของภาคใตมีความชัดเจน จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการวิจัย
(พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต  เปน 5 ยุทธศาสตรการวิจัย 15 กลยุทธการวิจัย 50 แผนงานวิจัย 
โดยในแตละยุทธศาสตร การวิจัยไดมีการกําหนดกลยุทธการวิจัยและแผนงานวิจัยที่เปนประเด็น
ตามความตองการในการวิจัยในภาคใตชวง 5 ป และประเด็นวิจัยที่ควรมุงเนน 12 กลุมเรื่อง 
ภายใตการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-
2559) ของภาคใต อยางเปนระบบและตอเนื่อง จะกอใหเกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้นและมี
การนําไปใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
และในระดับชุมชนทองถิ่นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมากขึ้น อันจะนําไปสูการเสริมสรางความ
ผาสุกของประชาชนและสรางศักยภาพในดานตาง ๆ รวมทั้งเสริมสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศตอไป 

 ในการบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยของภาคใต กําหนดใหมี “ระบบการ
บริหารการวิจัยภาคีเครือขายในระดับภูมิภาค” (เครือขายวิจัยภูมิภาค) ขึ้น เพ่ือทําหนาที่
ประสานงานและบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติที่เชื่อมโยงระหวางภูมิภาค
และสวนกลางใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตรดานการวิจัยของภาคใตใหบรรลุผลสําเร็จ  

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ภาคผนวก 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) 

 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดจัดทํา “นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย    

ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)” เพื่อมุงเนนใหเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยของ

หนวยงานวิจัยตาง ๆ และใชเปนกรอบทิศทางในการวิเคราะหตรวจสอบขอเสนอการวิจัยของ

หนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจําปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคลองกับสถานการณ

ของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตรการวิจัยระดับภูมิภาค รวมทั้งความ

ตองการของพื้นที่ และสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบายการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบเม่ือ

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 นั้น  เนนการบูรณาการดานการวิจัยที่สอดคลองกับแนวนโยบายและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ควบคูกับการวิจัยเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือนําไปสูการ

พัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวม ทั้งน้ี กรอบการดําเนินงานวิจัย

จะเนนงานวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) โดยมีการจัดลําดับ

ความสําคัญและความจําเปนของการวิจัยที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ บนพื้นฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจุดเนนที่สอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาวะความเสี่ยง

ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต  ในขณะที่งบประมาณการ

วิจัยจะกระจายไปยังหนวยงานตางๆ รวมทั้งในภูมิภาค และมีกลไกกระตุนใหเกิดความรวมมือ

ระหวางหนวยงานวิจัยในสวนกลางและในสวนภูมิภาค อันจะนําไปสูการสรางเครือขายการวิจัยและ

พัฒนา การพัฒนาศูนยกลางการวิจัยเฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากรการวิจัยรวมกัน ซึ่งการ

ดําเนินยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) จะมีความเปนเอกภาพและมี

ประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องและเปนระบบ ดังน้ัน นโยบายและ

ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) จะเปนพ้ืนฐานเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับ

การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ และนโยบายการวจัิยของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) 

วิสัยทัศนการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คือ “ประเทศไทยมีและใชงานวิจัยที่มี

คุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีการกําหนดพันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)

คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศใหสูงข้ึน และสราง
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ฐานความรูที่มีคุณคา สามารถประยุกตและพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพรหลาย รวมทั้ง

ใหเกิดการเรียนรูและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและ

สาธารณะ  ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยใชทรัพยากรและเครือขายวิจัยอยางมี

ประสิทธิภาพที่ทุกฝายมีสวนรวม” 

 ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่   11    การสรางศักยภาพแการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการละความสามารถเพื่อการ

พัฒนาทางสังคมพัฒนาทางสังคม  โดยมีเปาประสงคการวิจัยคือ สรางเสริมองคความรูใหเปนพื้นฐานเพื่อความ

ม่ันคงของประเทศโดยการสรางความเขมแข็งของสังคม การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต และ

ความผาสุกของประชาชน  มุงเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรูดวย

ตนเอง วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต สวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชีวิต ตลอดจนการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี  การสรางความเขมแข็งและการสรางภูมิคุมกันของทองถิ่นและสังคม รวมทั้ง

การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนที่เนนกระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจน 

นอกจากนี้ ยังมุงเนนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ และการ

เสริมสรางความมั่นคงของประเทศ  ซึ่งมีกลยุทธการวิจัย 10 กลยุทธ คาดวาจะใชงบประมาณเพื่อ

การวิจัย รวม 139,290 ลานบาท (รอยละ 32)  และในระดับภูมิภาคอาจมุงเนนในประเด็นการวิจัย 

กลยุทธการวิจัย และแผนงานวิจัยที่มีความจําเปนตองการผลงานวิจัยในพื้นที่ดวย 

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่   22    การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจพัฒนาทางเศรษฐกิจ  โดยมีเปาประสงคการวิจัย คือ สรางเสริมองคความรูเพ่ือเปนพ้ืนฐานสูการ

สรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน  โดยคํานึงถึง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   มุ ง เนนการวิ จัยเ พ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง

การเกษตร  ซึ่งครอบคลุมการสรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตร  ปาไมและประมง รวมทั้งการ

พัฒนาและจัดการองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน และเศรษฐกิจสรางสรรคอยางยั่งยืน นอกจากนี้ยังมุงเนนการวิจัยเพ่ือการพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบริการ  ซึ่ งครอบคลุมถึงการ

ทองเที่ยว  การพัฒนาดานพลังงาน โลจิสติกส และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย

คํานึงถึงบทบาทการแขงขันของประเทศภายใตการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ รวมทั้ง สัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบาน และสรางสรรคองคความรูเพื่อรองรับการกาว

สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) โดยดําเนินการบนพื้นฐาน

ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมุงกอใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ซึ่งมี       
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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กลยุทธการวิจัย 8 กลยุทธ คาดวาจะใชงบประมาณเพื่อการวิจัย รวม 152,349 ลานบาท         

(รอยละ 35) และในระดับภูมิภาคอาจมุงเนนในประเด็นการวิจัย กลยุทธการวิจัย และแผนงานวิจัย

ที่มีความจําเปนตองการผลงานวิจัยในพื้นที่ดวย 

 ยุทธศาสตร การวิ จั ยที่ยุ ทธศาสตร การวิ จั ยที่   33     การการ อนุรั กษอ นุ รั กษ   เสริ มสร างเสริ มสร าง   และพัฒนาและพัฒนา ทุนทุน

ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยมีเปาประสงคการวิจัย คือ พัฒนาองคความรูและ

ฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการและการพัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มี

ประสิทธิภาพอยางเปนระบบ โดยทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวม มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การอนุรักษและใช

ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของประชาชนและสังคม รวมทั้งการ

สรางองคความรูเกี่ยวกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรปาไม ทรัพยากร

สัตวน้ํารวมถึงการแบงปนการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางยั่งยืน  โดยเฉพาะกระบวนการมี

สวนรวมอยางแทจริง (Meaningful Public Participation) และการวิจัยที่เกี่ยวกับการรองรับและ

ฟนฟูหลังภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ ในระดับภูมิภาคและทองถิ่น  ซึ่ ง มีกลยุทธการวิ จัย               

4 กลยุทธ คาดวาจะใชงบประมาณเพื่อการวิจัย รวม 34,823 ลานบาท (รอยละ 8) และในระดับ

ภูมิภาคอาจมุงเนนในประเด็นการวิจัย กลยุทธการวิจัย และแผนงานวิจัยที่มีความจําเปนตองการ

ผลงานวิจัยในพื้นที่ดวย 

  ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่     44    การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการ

พัฒนาพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัยนวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย  โดยมีเปาประสงคการวิจัย คือ พัฒนาขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศและการพึ่งพาตนเอง โดยใชฐานความรูดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และวิทยาการตาง ๆ อยางสมดุลและเหมาะสม มุงเนนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

และตอยอดภูมิปญญาของประเทศและสาธารณะ ตลอดจนเสริมสรางศักยภาพการวิจัยของประเทศ 

ซึ่งมีกลยุทธการวิจัย 2 กลยุทธ คาดวาจะใชงบประมาณเพื่อการวิจัย รวม 91,409 ลานบาท     

(รอยละ 21) และในระดับภูมิภาค อาจมุงเนนในประเด็นการวิจัย กลยุทธการวิจัย และแผนงานวิจัย

ที่มีความจําเปนตองการผลงานวิจัยในพื้นที่ดวย 

  ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่  55    การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อการบริหารจัดการการบริหารจัดการ

ความรูความรู   ผลงานวิจัยผลงานวิจัย  นวัตกรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ รม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากรทรัพยากร   และภูมิปญญาของประเทศสูการใชและภูมิปญญาของประเทศสูการใช

ประโยชนประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะเชิงพาณิชยและสาธารณะ   ดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เขาถึงประชาชนและประชาที่เขาถึงประชาชนและประชา

สังคมอยางแพรหลายสังคมอยางแพรหลาย โดยมีเปาประสงคการวิจัย คือ พัฒนาระบบและกลไกการปฏิรูประบบ

วิจัยของประเทศเพื่อบริหารจัดการความรูของประเทศ อยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ    
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
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มุงเนนการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการดานการวิจัยของ

ประเทศ ซึ่งมีกลยุทธการวิจัย 2 กลยุทธ คาดวาจะใชงบประมาณเพื่อการวิจัย รวม 17,411 ลานบาท

(รอยละ 4) และในระดับภูมิภาค อาจมุงเนนในประเด็นการวิจัย กลยุทธการวิจัย และแผนงานวิจัยที่

มีความจําเปนตองการผลงานวิจัยในพื้นที่ดวย 

  อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดพิจารณาจากยุทธศาสตรการวิจัย

ทั้ง 5 ยุทธศาสตร เพ่ือนํามาพิจารณาจัดความสําคัญเปนกลุมเรื่องวิจัยที่ควรมุงเนน โดยคํานึงถึง

วิกฤติการณที่เกิดขึ้น ความตองการผลงานวิจัยและความรูเพ่ือเรงแกไขปญหาและนําไปสูการ

เสริมสรางและพัฒนาประเทศโดยเร็วเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  สามารถกําหนด    

กลุ ม เรื่ องวิ จั ยที่ ควรมุ ง เนน  13 กลุม เรื่ อง  ได แก   (1) การประยุกต ใช เศรษฐกิจ

พอเพียง  (2) ความมั่นคงของรัฐ และการเสริมสรางธรรมาภิบาล  (3) การปฏิรูปการศึกษา

และสรางสรรคการเรียนรู  (4) การจัดการทรัพยากรน้ํา  (5) ภาวะโลกรอนและพลังงาน

ทางเลือก  (6) เกษตรเพื่อความยั่งยืน  (7) การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษา

และการฟนฟูสุขภาพ  (8) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาติ  (9) เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่ออุตสาหกรรม (10) การ

บริหารจัดการการทองเที่ยว  (11) สังคมผูสูงอายุ  (12) ระบบโลจิสติกส  และ (13) การปฏิรูป

ระบบวิจัยของประเทศ 

ดังน้ัน นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) จะมีการ

ดําเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรการวิจัย 26 กลยุทธ

การวิจัย  โดยคาดวาจะใชงบประมาณเพ่ือดําเนินการวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย       

ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 รวม 435,282      

ลานบาท ซึ่งประกอบดวย งบประมาณภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง

งบประมาณวิ จัยจากแหลงทุนวิ จัยอ่ืน โดยตระหนักถึงขอจํากัด ดานงบประมาณภาครัฐ         

ความพรอมของประเทศ โดยเนนการใชทรัพยากรการวิจัยและเครือขายภาคีการวิจัยที่มีอยูอยางมี

ประสิทธิภาพ  การลดความซ้ําซอนในการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวกับการวิจัย  การสรางความมี

สวนรวมจากทุกภาคสวนและทุกระดับ  เพ่ือมุงพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของ

ประเทศ โดยเฉพาะการตอยอดภูมิปญญาใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย และผลักดันใหเกิดการนํา

ผลงานวิจัยไปใชประโยชนตอชุมชน ทองถิ่น และสาธารณะ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงในการนํา

ผลการวิจัยไปสูการลงทุนในเชิงพาณิชยเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ใหมากขึ้น  โดยมีระบบการติดตามและ

ประเมินผลงานวิจัยใหเปนไปตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว  ทั้งนี้ ดัชนีที่คาดหวังเม่ือสิ้น

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
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ป พ.ศ.2559 ไดแก  คาใชจายดานการวิจัยของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และทองถิ่น        

เพ่ิมเปนไมนอยกวารอยละ 1 ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ  สัดสวนการลงทุนดานการวิจัย

ของภาคเอกชน:ภาครัฐเพ่ิมขึ้นเปน 1:1 บุคลากรทางการวิจัยของประเทศจะเพิ่มเปนจํานวน 

10 คนตอประชากร 10,000 คน สิทธิบัตรที่จดในประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 20 เม่ือเทียบกับป       

พ.ศ. 2554 จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการในระดับสากลเพิ่มขึ้นไมนอยกวา    

รอยละ 30 ผลงานวิจัยตอยอดเพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชย และการใชประโยชนผลงานวิจัยใน

ระดับชุมชน ทองถิ่น และสาธารณะเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา เม่ือเทียบกับป พ.ศ.2554  

 ในการบริหารยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งมีการจัดลําดับ

ความสําคัญของกลยุทธการวิจัยตามแนวทางการพัฒนาประเทศในหวงระยะเวลา 5 ป (พ.ศ.2555-

2559) รวมทั้งมีการพิจารณาจัดความสําคัญและหยิบยกกลุมเร่ืองวิจัยที่ควรมุงเนนจากกลยทุธการ

วิจัยภายใต 5 ยุทธศาสตรการวิจัยดังกลาว  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติจะเปนหนวยงาน

กลางในการประสานการดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  รวมทั้งประสาน

การบริหารดานงบประมาณเพื่อการวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ระหวาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 โดยโครงการวิจัยที่สอดคลองกับ 13 กลุมเร่ืองวิจัยท่ีควรมุงเนน

และการวิจัยอ่ืนๆ ในกลยุทธการวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-

2559) จะไดรับการพิจารณาความสําคัญตามลําดับ 

 ภายใตการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินตามนโยบายและยุทธศาสตร

การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) จะกอใหเกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยการมีสวน

รวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และชุมชนทองถิ่นที่มุงใหมีการนําภูมิปญญามาตอยอด 

กอใหเกิดผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้น และมีการนําไปใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะ 

ตลอดจนมีการเชื่อมโยงในการนําผลการวิจัยไปสูการลงทุนในเชิงพาณิชยเพ่ิมมากยิ่งขึ้น          

เพ่ือเสริมสรางความผาสุกของประชาชน และสรางศักยภาพในดานตางๆ รวมทั้งเสริมสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนสืบไป   
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บทสรุปสําหรับผูบริหารบทสรุปสําหรับผูบริหาร  
ยุทธศาสตรการวิจัยระดับภูมิภาค ยุทธศาสตรการวิจัยระดับภูมิภาค ::  

ภาภาคเหนือ คเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางกลาง  

 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  ไดจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยระดับภูมิภาค      

แบงออกตามภูมิภาคของประเทศเปน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ (17 จังหวัด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(19 จังหวัด)  ภาคกลาง ซึ่งรวมภาคตะวันออก (26 จังหวัด) และภาคใต (14 จังหวัด) โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการวิจัยในภูมิภาค รวมทั้งสวนกลางไดมีสวนรวม

บูรณาการแนวคิดในการดําเนินงานวิจัย เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการ

แผนดิน หนาที่ของหนวยงาน ความตองการของพื้นที่ รวมทั้งความตองการผลงานวิจัยไปใช

ประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ อันจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ

และทรัพยากรการวิจัยที่เชื่อมโยงอยางบูรณาการในการพัฒนาภูมิภาคและภาคสวนตาง ๆ อันจะ

ทําใหเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนาประเทศโดยรวม ผลที่ไดจากการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยระดับ

ภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาคไดนํามาสูการจัดทํา “นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8       

(พ.ศ. 2555-2559)”  ซึ่งไดมีปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามขอมูลที่ไดรับจากการประชุมระดม

ความคิดสาธารณะ  เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และจากการขอรับความเห็นตลอดจน

ขอเสนอแนะจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้ง

ผูทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ ยังไดปรับปรุงใหสอดคลองตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษาเมื่อ

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยนับเปนนโยบายและแผนแมบทการวิจัยของสภาวิจัยแหงชาติ       

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555 – 2559): ภาคเหนือ 

 
 ภาคเหนือครอบคลุมเขตปกครอง 17 จังหวัด จัดแบงเปนภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด 
และภาคเหนือตอนลาง 9 จังหวัด มีพ้ืนที่คิดเปนรอยละ 33 ของประเทศ ภาคเหนือตอนบนเปน
พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณและความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปาไมที่มีพ้ืนที่
ถึง 47 ลานไรเปนตนกําเนิดลุมน้ํา ปง วัง ยม และนาน มีพ้ืนที่ 64 ลานไร ใหปริมาณน้ําทาเฉลี่ย    
ปละ 26,013 ลานลูกบาศกเมตรที่มีความสําคัญตอภาคเหนือตอนลางและภาคกลาง และเปนพื้นที่
รวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุหรือชนเผามากกวา 13 เผาพันธุ          
สวนภาคเหนือตอนลางมีความสําคัญในฐานะเปนแหลงผลิตขาวเนื่องจากมีที่ราบลุมนํ้าขนาดใหญ 
มีพ้ืนที่เกษตรมากถึงรอยละ 68.3 ของภาคเหนือทั้งหมด และเปนแหลงผลิตขาวเปนอันดับสองของ
ประเทศ  และภาคเหนือมีพ้ืนที่ติดตอและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานในกลุมประเทศอนุภูมิภาค
ลุมนํ้าโขงและเชื่อมโยงสูกลุมประเทศอินโดจีน การคาชายแดนของภาคเหนือเปนการคาเกินดุล
ตลอดมา มีอัตราขยายตัวเฉลี่ยอยูที่รอยละ 22.8 โดยมีพมาเปนประเทศคูคาหลักคิดเปนรอยละ 
74.7 รองลงมาเปนจีนตอนใต รอยละ 15.6 นอกจากนั้นภาคเหนือยังเปนแหลงทองเที่ยวและสราง
รายไดจากการทองเที่ยวอยูในอัตราที่สูงเกือบรอยละ 10.0 ของผลิตภัณฑภาค (Gross Regional 
Product-GRP) แตแหลงทองเที่ยวและนักทองเที่ยวยังกระจุกตัวอยูเฉพาะในจังหวัดเชียงใหมถึง
รอยละ 54.0 เชียงรายรอยละ 15.0 และพิษณุโลกรอยละ 8.0 
 ภาคเหนือในปจจุบันยังคงประสบกับปญหาที่ตองรอการแกไข ไดแก ปญหาความมั่นคง
ในการถือครองที่ดินและขนาดที่ดินถือครองของเกษตรกรยังมีขอจํากัด โดยเฉพาะเกษตรกร
ภาคเหนือตอนบนที่มีสัดสวนการถือครองที่ดินเล็กที่สุดเพียง 8.8 ไรตอครัวเรือน ในขณะภาคเหนือ
ตอนลางมีสัดสวนการถือครองที่ดินเฉลี่ย 20.7 ไรตอครัวเรือน  พ้ืนที่เกษตรกรรมของภาคเหนือ
ตอนบนสวนใหญอยูนอกเขตชลประทานถึงรอยละ 68 ประชาชนยังคงเรียกรองการมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรสําคัญคือ ดิน น้ํา และปาไมอยางตอเนื่อง ภาคเหนือมีครัวเรือนที่เปน
หนี้รอยละ 66.7 ในป 2551 มีหนี้สินเฉล่ีย 1.1 แสนบาทตอครัวเรือน ทําใหรายไดไมเพียงพอตอ
รายจายสงผลใหสัดสวนคนจนของภาคเหนือยังคงสูงถึงรอยละ 13.3 ซึ่งสูงกวาสัดสวนคนจนของ
ประเทศที่มีรอยละ 8.9 ในป 2551  และภาคเหนือกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุเร็วกวาภาคอื่นๆ 
ของประเทศถึง 10 ป ขณะที่อัตราเพิ่มประชากรมีเพียงรอยละ 0.6 ทําใหเกิดขอจํากัดดานแรงงาน
ในเชิงปริมาณในภาคอุตสาหกรรม โดยมีแรงงานอยูในระบบประกันสังคมเพียงรอยละ 10.0 ของ
แรงงานทั้งภาค และแรงงานที่มีอยูยังขาดคุณภาพทางทักษะฝมือ แรงงานในระบบสวนใหญมี
การศึกษาระดับประถมศึกษาถึงรอยละ 55.3  และภาคเหนือมีการใชแรงงานตางดาวชาวพมา   
มากถึงรอยละ 96.3 ของแรงงานตางดาวที่ขึ้นทะเบียนในจังหวัดภาคเหนือ 2.6 แสนคน  
นอกจากนั้นภาคเหนือยังมีปญหาในเชิงคุณภาพของระบบการศึกษา โดยเยาวชนในวัยศึกษายังมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวารอยละ 50 และคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของภาคเหนือ   
ยังไดมาตรฐานนอยที่สุดรองจากภาคใต ดานคุณภาพชีวิตและภาวะการเจ็บปวยของประชากรใน

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
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82 

 

ภาคเหนือ ภาวะความเจ็บปวยของประชากรภาคเหนือยังคงเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ 34.2 
ของทั้งประเทศ และประชากรมีพฤติกรรมเสี่ยงดานโรคเอดสสูงสุดในระดับประเทศคือ มีผูปวย   
รายใหม 43.8 คนตอประชากรแสนคน และที่สําคัญจังหวัดลําพูนมีอัตราการฆาตัวตายสูงสุด   
18 คนตอประชากรแสนคน และในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนไดรับผลกระทบจากปญหาหมอก
ควันและฝุนละอองรุนแรงที่สุดในป 2551 โดยมีผูปวยถึง 86,678 ราย และภาคเหนือตอนลางมีการ
เจ็บปวยจากสารเคมีและสารกําจัดศัตรูพืชสูงสุดเปนอันดับหนึ่งของประเทศ คือ 7.4 คนตอ
ประชากรแสนคน ปญหาเหลานี้จึงนํามาซึ่งความสามารถในการรองรับการพัฒนาโดยเฉพาะการ
รองรับการทองเที่ยวในหลายๆ รูปแบบที่พ้ืนที่ภาคเหนือมีศักยภาพ แตยังมีปญหาการบริหาร
จัดการ  การพัฒนาบุคลากร และการปรับตัวที่ไมทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง 

การจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555 – 2559) ของภาคเหนือ จึงกําหนดวิสัยทัศน
ดานการวิจัยไว คือ “ประชาชนภาคเหนือมีองคความรูจากการวิจัย สรางสรรคทรัพยากรมนุษยตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสังคมธรรมาธิปไตย ดวยฐานทรัพยากรชุมชนและทองถิ่น 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสูความสัมพันธประเทศเพื่อนบาน” โดยมี พันธกิจการวิจัย 5 ประการ
คือ  1) เพ่ิมคุณคาทรัพยากรดวยเศรษฐกิจพอเพียงเชิงสรางสรรค2) สรรคสรางคุณคาการวิจัยเปน
องคความรูสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนภาคเหนือ3) เชื่อมโยงภูมิปญญา และวิทยาการ
สมัยใหมสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ4) พัฒนาองคความรูและนวัตกรรมสนับสนุน
การใชประโยชนและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาคเหนือ และ  5) พัฒนาระบบ
และกลไกบริหารจัดการเครือขายความรูของชุมชนและทองถิ่นดวยกระบวนการวิจัยและ
นวัตกรรม ภาคเหนือมีเปาประสงคของการวิจัยดังนี้  1) ใชการวิจัยจําแนกจัดกลุมความสําคัญ
การสรางสรรคเศรษฐกิจที่สําคัญของทองถิ่น จังหวัด และกลุมจังหวัด  2) ใชการวิจัยเปนองค
ความรูพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดวยหลักการเรียนรูตลอดชีวิต คิดวิเคราะหสถานการณลดความ
ขัดแยงทางสังคม  3) ใชองคความรูจากการวิจัยสรางสรรคนวัตกรรมเสริมสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจ  4) ใชกระบวนการวิจัยแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ
ปญหาการจัดการน้ํา มลภาวะทางอากาศ และการจัดการขยะชุมชน และ 5) ใชการวิจัยเปน
ฐานขอมูลและองคความรูเพ่ือการวางแผนพัฒนาทองถิ่น จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

 ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคเหนือกําหนดไว 5 ประเด็นยุทธศาสตร
ดังนี้  
 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
องคความรูแกไขปญหาสังคมภาคเหนือ มุงเนนการใชองคความรูพัฒนาบุคคลและการทํางาน
รวมกันอยางเหมาะสม ดวยภูมิปญญาและวิทยาการสูการจัดการความขัดแยงเสริมสราง
ประชาธิปไตย ตลอดจนพัฒนาระบบสวัสดิการรองรับสังคมผูสูงอายุ กําหนดกลยุทธการวิจัย
ไว 4 กลยุทธ ไดแก  1) การนําภูมิปญญาและวิทยาการดานการจัดการความมั่นคงเปนฐานคิด      
สูองคความรูในการจัดการทรัพยากรและชุมชน และสามารถสื่อสารสูชุมชนดวยวิทยาการและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมดวยการจัดการของทองถิ่น  2) ปฏิรูปและจัดระบบการศึกษาและการเรียนรู
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
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ตามหลักการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาทรัพยากรชุมชนของทองถิ่น เตรียมความพรอมสู
ตลาดแรงงานและสังคมผูสูงอายุ  3) เสริมสรางระบบสวัสดิการชุมชน ดูแลสุขภาพชุมชนดวยการ
ปรับองคกรใหบริการใหเหมาะสมกับคนทองถิ่นและเช่ือมโยงศักยภาพผูสูงอายุในทองถิ่นอยาง
เหมาะสม และ  4) การจัดการแรงงานตางดาวทั้งระบบการคัดกรอง จําแนกบุคคลตางดาวกับคน
ไทยไรสัญชาติ จัดระบบการใชแรงงานตางดาว เฝาระวัง ปองกันปญหา รวมถึงการจัดระบบ
สวัสดิการแกแรงงานตางดาวใหเหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชน   
 

  ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 2  การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการคา และ
การลงทุนภาคเหนือสูกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและอินโดจีน โดยมุงเนนการนํา
คุณคาความหลากหลายของทรัพยากรทองถิ่นและภูมิปญญา วัฒนธรรมชุมชนสรางผลิตภัณฑที่
เปนเอกลักษณและโดดเดนเชื่อมโยงสูกลุมธุรกิจสําคัญของภาคเหนือ และเชื่อมโยงตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ มีกลยุทธการวิจัย 4 กลยุทธ ไดแก  1) สรางคุณคาจากผลผลิตการเกษตรและใช
ประโยชนจากพืชพ้ืนบาน พืชทองถิ่น พืชอาหารจากปาเขาสูอุตสาหกรรมและระบบตลาดอยางเปน
ระบบ พรอมกับสรางระบบสวัสดิการและประกันรายไดใหเกษตรกร เสริมสรางแรงจูงใจใหเกิด
เกษตรกรรุนใหมและเครือขายเกษตรกร  2) นําเอกลักษณทางวัฒนธรรมและประเพณีสราง
เศรษฐกิจใหทองถิ่นภาคเหนือสูตลาดทองเที่ยวสากล  3) สรางความเขมแข็งกลุมธุรกิจที่มี
ศักยภาพสูงในภาคเหนือ และ  4) เสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยง
ระหวางจังหวัดในภูมิภาคสูกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงและตลาดเสรีการคาระหวาง
ประเทศ  
 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3  การวิจัยเพื่อสนับสนุนการดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน มุงเนนการผสมผสานวิทยาการและเทคโนโลยีเขากับภูมิ
ปญญาและวิถีวัฒนธรรมในการจัดการสิ่งแวดลอมและเพ่ิมความหลากหลายของทรัพยากร 
ธรรมชาติแบบมีสวนรวม มี 3 กลยุทธการวิจัย ไดแก  1) การวิจัยสนับสนุนการจัดการระบบนิเวศ
ลุมนํ้าแบบมีสวนรวมและบูรณาการภูมิปญญาและวิทยาการสูการจัดการสรางนวัตกรรมการใช
น้ํา  2) สนับสนุนการจัดการเชิงคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพดวยการตอยอดภูมิปญญา
ผสานวิทยาการสมัยใหม และ 3) วิจัยสนับสนุนการลดปญหาสิ่งแวดลอม ภาวะโลกรอนจาก
กิจกรรมและวิถีชีวิต พัฒนาอุปกรณการเตือนภัยและดูแลสิ่งแวดลอมชุมชน   
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 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 4  การวิจัยเพื่อสนับสนุนการใชภูมิปญญาและวิทยาการสู
การพึ่งตนเอง และการจัดการพื้นที่เมือง ชนบท พื้นที่สูง และชายแดนภาคเหนือ มุงเนนการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การจัดการพื้นที่ใหเชื่อมโยงการพัฒนาและความเจริญเสริมสรางความ
ม่ันคงและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี 4 กลยุทธการวิจัย ไดแก  1) การสนับสนุนจัดทําแผนแมบทและ
แผนบริหารเมือง พ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่สูง และพื้นที่ชายแดนรองรับประชาคมอาเซียนใน
ป พ .ศ .  2558  2) การพัฒนาระบบขนสงในเมือง ระหวางเมือง และโครงขายสูประเทศ           
เพ่ือนบาน  3) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การประหยัดพลังงาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ  4) การวิจัยสนับสนุนระบบบริหาร
จัดการและการสื่อสารสรางความเขาใจกับประชาชนของทองถิ่นเพื่อการขับเคลื่อนแผนชุมชนและ
การลงทุนในกิจการบริการสาธารณะที่สงผลกระทบตอชุมชน   
 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 5  การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกบริหารเปนภูมิคุมกัน
และสรางความมั่นคงของทองถิ่นและจังหวัดภาคเหนือ มุงเนนใหทองถิ่นจัดระบบความรูจาก
การวิจัยเพื่อการวางแผนพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมี 3 กลยุทธการ
วิจัย ไดแก  1) การวิจัยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารและบทบาทขององคการปกครอง
สวนทองถิ่นในการจัดการปญหาและการพัฒนาบริการสาธารณะในทองถิ่น  2) การวิจัยการปรับ
โครงสรางการคลัง การปรับปรุงนโยบายทองถิ่นเพ่ือการลงทุนและการสื่อสารนโยบายสู
ทองถิ่น และ  3) การวิจัยโครงสรางการบริหารและการเสริมสรางสมรรถนะทองถิ่นทั้งดานบุคลากร 
การจัดระบบกลไก และระบบฐานขอมูลทองถิ่น   

 ภายใตยุทธศาสตรการวิจัยทั้ง 5 ยุทธศาสตร และผลการประมวลความตองการเสริมสราง

และพัฒนาภาคเหนือของภาคีเครือขายวิจัย ไดกําหนดประเด็นที่ควรมุงเนนและเรงดวนของ

ภาคเหนือขึ้นตามกลุมเร่ืองวิจัยที่ควรมุงเนน 13 กลุมเร่ือง ไดแก  1) การประยุกตใชเศรษฐกิจ

พอเพียง มุงวิจัยการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสรางความมั่นคงทางอาหาร พัฒนา

อาชีพ ลดปญหาหนี้สิน และขจัดความยากจนใหกับชุมชนภาคเหนือ  2) ความมั่นคงของรัฐและ

การเสริมสรางธรรมาภิบาล มุงวิจัยการผลักดันยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถิ่นสูการบริหาร

จัดการทรัพยากร และการเสริมสรางความมั่นคงของชุมชนในทุกระดับและทุกพื้นที่  3) การปฎิรูป

การศึกษา มุงวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและรูปแบบการศึกษาที่เชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่นสู

การจัดการการเรียนรูตลอดชีวิตและสรางเศรษฐกิจชุมชนโดยองคการปกครองสวนทองถิ่น  4) การ

จัดการน้ํา มุงเนนการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบเครือขายและ

โครงขายการจัดสรรน้ําเพื่อการใชประโยชนของภาคเหนือ และลดปญหาภัยพิบัติจากน้ําในพื้นที่ภาค

กลางใหมีประสิทธิภาพและประหยัดภายใตการมีสวนรวมของชุมชน  5) การพัฒนาพลังงานทดแทน 

มุงเนนการวิจัยและพัฒนาคุณภาพพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือก การสรางทางเลือกจากการ
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ปลูกพืชพลังงาน การแปรรูปพืชพลังงาน และการใชไบโอเทคโนโลยีพัฒนาพลังงานระดับอุตสาหกรรม

และชุมชน  6) เกษตรเพื่อความยั่งยืน  มุงเนน การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร และเพิ่ม

ผลิตภาพการผลิตเพื่อพัฒนาศักยภาพสินคาเกษตรที่สรางรายไดหลักจากการสงออกและสราง

รายไดใหกับชุมชน รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีใหมและการพัฒนาคุณภาพสินคา มาตรฐานสินคา

ตลอดจนความปลอดภัยของอาหาร(Food Safety) 7)การปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ

มุ งเนนการวิจัยเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพประสิทธิภาพการใหบริการทางการแพทย การติด

เชื้อ วิทยาการใหม ๆ รวมไปถึงการวิจัยดานบุคลากรการแพทยพ้ืนบาน การแพทยแผนไทยและ

แพทยทางเลือก 8) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลาย

ทางชีวภาพ  มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในดาน

ตาง ๆ การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและการเชื่อมตอ ภูมิปญญาทองถิ่นกับองค

ความรูใหม  9) เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคัญเพ่ืออุตสาหกรรม มุงเนนการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อเสริมสรางเทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคัญสูการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยเฉพาะการสนับสนุนการจัดตั้งกลุมธุรกิจสําคัญของ

ภาคเหนือ 10) การบริหารจัดการการทองเที่ยว  มุงเนนการวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการดานการ

ทองเที่ยว การพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน และการทองเที่ยวชุมชนและเครือขาย

ชุมชน 11) สังคมผูสูงอายุ มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ระบบและ

มาตรการการสงเสริม ดูแล การจัดการ สวัสดิภาพและสวัสดิการผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม การสงเสริมบทบาทของผูสูงอายุในสถาบันสังคมและชุมชน รวมทั้งการนํา

ศักยภาพของผูสูงอายุมาใชในการพัฒนาทองถิ่น และการถายทอดภูมิปญญาสูสังคม 12) ระบบโล

จิสติกส มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงและโลจิสติกสอยางบูรณาการ 

ทั้งในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการใหบริการ การ

พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารจัดการขนสงที่เหมาะสม รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบขนสงและโลจิ

สติกสในภูมิภาคและเครือขายคมนาคมกับประเทศเพื่อนบาน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการคา การ

ลงทุน การทองเท่ียว ความมั่นคง ตลอดจนสงเสริมความสามารถในการแขงขันของภาคเหนือ 

และ 13) การปฏิรูประบบวิจัยของภาคเหนือ มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูประบบวิจัยที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อเชื่อมโยงระบบการวิจัยของประเทศในมิติตาง ๆ เชนนโยบายการ

วิจัย งบประมาณการวิจัย ประเด็นการวิจัยสถาบันวิจัยบุคลากรวิจัย โครงสรางพื้นฐานสําหรับการวิจัย 

มาตรฐานการวิจัย การจัดการผลผลิตการวิจัย ฐานขอมูลการวิจัย การเชื่อมโยงระหวางภาคีเครือขาย

การวิจัยไปจนถึงกลุมผูใชประโยชนจากผลงานวิจัย การติดตามและประเมินผล  
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 การบริหารยุทธศาสตรการวิจัยภาคเหนือเพ่ือเปนฐานความรูสูการจัดการตนเองของ
ทองถิ่นและจังหวัด จึงกําหนดใหมี เครือขายวิจัยภูมิภาคทําหนาที่ประสาน และวิเคราะหนโยบาย
จากสวนกลาง (Top down) สูการปฏิบัติระดับภาค ดวยการวิเคราะหจัดทําประเด็นการวิจัยเรงดวน
จากทองถิ่นและจังหวัด (Bottom up) โดยเริ่มตั้งแตศูนยการเรียนรูระดับตําบล โดยมีองคการ
บริหารสวนตําบลทําหนาที่ประสานงานรวบรวมประเด็นปญหาและความตองการงานวิจัยเขาสู   
ศูนยการวิจัยระดับอําเภอเพ่ือประมวลสูศูนยการวิจัยระดับจังหวัด และศูนยการวิจัยกลุมจังหวัด   
ในสวนของภาคเอกชนจะมีกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยโดยผานสภาอุตสาหกรรม
และหอการคาจังหวัดใน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเนนการสรางนวัตกรรมดานการเงิน การตลาด 
และการคาสูประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงและกลุมประเทศอินโดจีน กระบวนการดําเนินงาน
เปนการปฏิบัติแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขายวิจัยในทุกระดับ และทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน
รวมไปถึงการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการบริหารยุทธศาสตรการวิจัยของภาคเหนือ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559)  :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  
 ประเทศไทยมีการติดตอและสัมพันธกับนานาประ เทศทั่ ว โลก  (Globalization)              
การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นในโลกยอมสงผลกระทบตอประเทศไทยและภาคตะวันออก       
เฉียงเหนือดวยเชนเดียวกัน ตัวอยางในเชิงประจักษ คือ ภาวะโลกรอนและภูมิอากาศแปรปรวน 
ตลอดจนปญหาราคาน้ํามันซ่ึงเปนพลังงานฟอสซิลมีราคาสูงขึ้น  นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศไทยและในภาคยอมสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของชุมชนและสภาพสิ่งแวดลอม
อยางหลีกเลี่ยงไมได  ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ประชาชนและชุมชนตองปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงเหลานั้นอยางมีความสุขในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสังคมที่มีภูมิคุมกันพรอม
ทั้งการอนุรักษและการใชประโยชนอยางชาญฉลาดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดย
องคความรูจากการวิ จัย ดัง น้ันการจัดทํายุทธศาสตรการวิ จัย (พ .ศ .  2555-2559) ของ                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงไดมีการทําการศึกษาบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศที่ มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังศึกษาสภาพทั่วไปและศักยภาพตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนา
ของภาค แลวนําขอมูลดังกลาวมาประมวลและวิเคราะหสถานภาพในอนาคต (Scenario) จากน้ัน
นําไปผนวกกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติระยะสั้น (พ.ศ. 2551-2554) และนโยบาย
การวิ จัยของชาติระยะยาว  (พ .ศ .  2553-2572) และปฏิรูประบบการวิ จัยในการจัดทําราง         
ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรวิจัย(พ.ศ.2555-2559) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลวนําไปสรางการมี
สวนรวมโดยการจัดประชุมระดมความคิดจํานวน 5 ครั้ง กระจายไปตามกลุมจังหวัดและจัดประชุม
ระดมความคดิภาพรวมของภาคอีกหนึ่งครั้ง จากนั้นไดจัดทํารางฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรการวิจัยแลว       
จัดประชุมประชาพิจารณ  จึงกลาวไดวายุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ . 2555-2559) ของภาค                      
ตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับน้ีเกิดจากการมีสวนรวมในการประชุมระดมความคิดและประชาพิจารณ
จํานวน 7 ครั้งและเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติรวมทั้งที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พรอมทั้งนโยบายรัฐบาลและบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศรวมทั้งการปรับตัวบนพื้นฐานหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะ
กอใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการวิจัย การสรางผลงานวิจัยที่เปนองคความรูและ
สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเปนฐานของสังคมแหงปญญา
(Wisdom Based Society) บนบริบทของภาคในการพัฒนาชุมชนและประเทศอยางสมดุลและ
ยั่งยืนตอไป 
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ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ.2555-25559) : ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

  

  วิสัยทัศน  :  มีองคความรูจากการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการเรียนรูและใชประโยชน
อยางแทจริงตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและภาคอยางสมดุลและยั่งยืน 
  

  พันธกิจ ประกอบดวย  1) สรางและพัฒนาองคความรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ    

คงความสุขของประชาชนและเม ืองนาอยู 2) พัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมที่มีภูมิคุมกันควบคุม

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมดุล 3) พัฒนาขีดความสามารถของ

จังหวัด/กลุมจังหวัดดวยกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกภาคสวน โดยเฉพาะ

ภาคประชาชน 4) การบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานการวิจัยแบบธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรการวจิัย  ประกอบดวย  5  ยุทธศาสตรดังนี้ 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง 
  สังคม   

ยุทธศาสตรการวิจัยนี้เปนการมุงเนนใหประชาชนมีความรูและทักษะควบคูคุณธรรม  
จริยธรรมและจิตสาธารณะเพื่อความมั่นคงในชีวิตและอาชีพ รวมทั้งเกิดการคงความสุขในสังคม
และชุมชนหรือเมืองนาอยูบนบริบทของภาคที่มีประชากรมากที่สุดแตขาดโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงคานิยมและปญหาดานสุขภาพ พรอมทั้งมีประชากร
สูงวัยมากขึ้น อันมีผลใหแนวโนมเปนสังคมแหงการพึ่งพิงและสังคมของผูดอยโอกาสมากขึ้น  
รวมทั้งสถาบันครอบครัวออนแอและมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่นทําใหเกิดความขัดแยงมากขึ้น 
อยางไรก็ตามยังมีการรวมกลุมที่เปนเอกลักษณและมีความโดดเดนดานศาสนาและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย จึงไดกําหนดเปน 13 กลยุทธการวิจัยที่มุงเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ การอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม สงเสริมสุขภาพอนามัย
และสวัสดิการเพื่อความมั่นคงและคุณภาพของชีวิต ตลอดจนการบริหารกิจการบานเมืองนาอยู
ควบคูการสงเสริมความเขมแข็งและการสรางภูมิคุมกันของทองถิ่นและสังคม ตลอดจนการ
เสริมสรางศักยภาพของชุมชนดวยศาสนาและเนนกระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหา 
นอกจากนี้ ยังมุงเนนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ เพ่ือการ
เสริมสรางความสันติสุขและความมั่นคงของประเทศ  และความมั่นคงของมนุษย 
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 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 2 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง 
  เศรษฐกิจ   

ยุทธศาสตรการวิ จัย น้ีเปนการมุ งพัฒนาศักยภาพดานเศรษฐกิจที่ประกอบดวย            
ดานการเกษตร ดานอุตสาหกรรมและดานการบริการบนบริบทของภาคที่ตั้งอยูกลางกลุมประเทศ
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงที่มีความพรอมดานระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก 
รวมทั้งเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานทดแทน ตลอดจนการเปนแหลงที่มีขาวหอมมะลิที่ดี
ที่สุดของประเทศและมีภูมิปญญาทองถิ่นที่โดดเดนและไดรับการพัฒนาและสืบทอดกันมาเปนเวลา
ยาวนานจึงไดกําหนดเปน 18 กลยุทธการวิจัยที่มุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
และการแปรรูปทางการเกษตรและประมง ซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพขาวหอมมะลิและสราง
มูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารและพลังงาน รวมทั้งการพัฒนาองคความรูและตอยอด
ภูมิปญญาทองถิ่น  เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงกับประชาชน     
ทําการวิจัยเพ่ือขยายผล  นอกจากนี้ยังมุงเนนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
อุตสาหกรรมและการบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการทองเที่ยว การพัฒนาดานพลังงาน โลจิสติกส และ
เทคโนโลยีโดยดําเนินการบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสัมพันธภาพกับ
ประเทศเพื่อนบาน 
 

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3 การอนุรักษ   เสริมสร าง  และพัฒนาทุนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

ยุทธศาสตรนี้ มุ งเนนการฟนฟูและพัฒนาตลอดจนการใชประโยชนทุนทรัพยากร          

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดานสังคม และเศรษฐกิจอยางสมดุลและ

ยั่งยืนบนบริบทของภาคที่สภาวะอากาศโลกรอนขึ้น  ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงและพื้น

ที่ดินเค็มขยายจํานวนมากขึ้น การขยายตัวของชุมชนเมืองมากขึ้นอันมีผลใหเกิดมลพิษ แตภาคนี้

เปนแหลงที่มีความหลากหลายดานทรัพยากรธรรมชาติและมีทรัพยากรแรจํานวนมากที่ยังไมได

นํามาใชประโยชนรวมทั้งความโดดเดนซากดึกดําบรรพ จึงไดกําหนดเปน 10 กลยุทธการวิจัยที่

มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการฟนฟูดินและปาไม  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํารวมทั้งนํ้าเสียจาก

ชุมชนและอุตสาหกรรม  การอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชี วภาพอย า งชาญฉลาด  โดยการมี ส วนร วมของประชาชนและสั งคมอย า งแท จ ริ ง

(Meaningful Public Participation) เพ่ือปองกันและลดความขัดแยง  รวมทั้งการสรางองคความรู

และใชประโยชนเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน  
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ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 4   การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา

นวัตกรรม และบุคลากรทางการวิจัย 

ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนพัฒนาและการนําความรูวิทยาการและเทคโนโลยีมาใชในการ

พัฒนาศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ควบคูการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงได

กําหนดเปน 3 กลยุทธการวิจัยที่มุงเนนการวิจัยที่ใชวิทยาการและเทคโนโลยีเพ่ือสรางองคความรู

และตอยอดภูมิปญญาในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปดานการเกษตร การสงเสริม

สุขภาพและการปองกันรักษาโรค การอนุรักษและสงเสริมความภูมิใจความเปนไทย รวมทั้ง            

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ตลอดจนเสริมสราง

ศักยภาพการวิจัยดวยการพัฒนาบุคลากร  

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 5  การบริหารจัดการความรู  ผลงานวิจัย  นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ  ทรัพยากร  และภูมิปญญาของประเทศ  สูการ

ใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ดวยยุทธวิธีที่

เหมาะสมที่ เขาถึงประชาชนและประชาสังคมอยาง

แพรหลาย 

ยุทธศาสตรการวิจัยน้ีมุงเนนการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการวิจัยและ

ผลงานวิจัยดวยการบริหารจัดการดานการวิจัยใหเปนฐานความรูในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

พัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและสังคมของภาคบนบริบทของภาคที่การวิจัยมีทุนสนับสนุนไม

เพียงพอ การวิจัยมีความซ้ําซอนและขาดการตอยอดจากภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งการใช

ประโยชนจากผลงานวิจัยไมเต็มที่และมีนักวิจัยไมเพียงพอจึงไดกําหนดเปน 3 กลยุทธการวิจัยที่

มุงเนนการวิจัยในการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริหารจัดการองคความรูผลงานวิจัย 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากรการวิจัยและภูมิปญญา เพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชยและ

สาธารณะ 

ยุทธศาสตรทั้ง 5 ยุทธศาสตรเม่ือนํามาพิจารณาจัดความสําคัญเปนกลุมเรื่องที่ควรมุงเนน
โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคมและการเม ือง ความตองการ
ผลงานวิจัยและความรูจากการวิจัยเพ่ือเรงแกไขปญหาและนําไปสูการเสริมสรางพรอมกับการ
พัฒนาภาคและประเทศใหทันกับเหตุการณ สามารถกําหนดกลุมเร่ืองวิจัยที่ควรมุงเนนตามบริบท
ของภาคจํานวน 8 กลุมเรื่อง คือ   1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนเขมแข็ง         
2) การปองกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพ  3) การจัดการทรัพยากรน้ํา  4) การจัดการ
ทรัพยากรดินและปาไม  5) การพัฒนาดานการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร  6) ภาวะ
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โลกรอนและพลังงานทางเลือก  7) ระเบียงเศรษฐกิจและสังคมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง      
8) การบริหารจัดการการทองเที่ยว  จากกลุมเรื่องที่ควรมุงเนนตามบริบทของภาคจํานวน         
8 กลุมเร่ืองน้ีสามารถเชื่อมโยงกับกลุมเร่ืองวิจัยที่ควรมุงเนนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย
ของชาติภาพรวมจํานวน  13 กลุมเรื่องที่ประกอบดวย   1)  การประยุกตใช เศรษฐกิจ
พอเพียง  2) ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล  3) การปฏิรูปการศึกษาและ
สรางสรรคการเรียนรู  4) การจัดการทรัพยากรน้ํา   5) ภาวะโลกรอนและพลังงาน
ทางเลือก  6) เกษตรเพื่อความยั่งยืน  7) การปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ  8) การบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  9) เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่
สํ า คัญ เพื่ อ อุ ตสาหกรรม    1 0 )  การบ ริหารจั ดการก า รท อ ง เ ที่ ย ว   1 1 )  สั งคม
ผูสูงอายุ  12) ระบบโลจิสติกส  13) การปฏิรูประบบวิจัย 
 

การแปลงยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูการปฏิบัติให

เกิดเปนรูปธรรมระดับทองถิ่นและระดับภาคนั้นจําเปนตองสรางกลไกความเชื่อมโยงระหวาง

หนวยงานที่มีหนาที่ (Function) ตางๆรวมถึงหนวยงานดานนโยบาย หนวยงานการสนับสนุน     

ทุนวิจัย หนวยงานปฏิบัติการวิจัยและหนวยงานการใชผลงานวิจัยมารวมดําเนินการวิจัยอยาง        

ธรรมาธิบาลในระดับทองถิ่น จังหวัดหรือกลุมจังหวัด (Area) ทางดานยุทธศาสตร (Agenda) 

นอกจากนี้ยังตองมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเปนประจําทุกปเพ่ือการแกไขปรับปรุงให

ทันตอการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และใหสอดคลองกับแผนการปฏิบัติ

ราชการของหนวยงาน ตลอดจนแผนการดําเนินงานของภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการ

ทบทวนและปรับปรุงขององคกรวิจัยในภาคีเครือขายวิจัยของภาคและของประเทศตอไป 

ในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กําหนดใหมี 

“ระบบการบริหารการวิจัยภาคีเครือขายในระดับภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

(เครือขายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ขึ้น เพ่ือทําหนาที่ประสานงานและบริหาร

จัดการยุทธศาสตรการวิจัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร

การวิจัยของชาติ โดยใหมีการเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและสวนกลางใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตรดานการ

วิจัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหบรรลุผลสําเร็จ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหารบทสรุปสําหรับผูบริหาร  
ยุทธศาสตรการวิจัยยุทธศาสตรการวิจัย  ((พพ..ศศ..  22555555--22555599))    ::    ภาคกลางภาคกลาง  

 

 ภาคกลางเปนภูมิภาคที่สําคัญยิ่งของประเทศไทยเนื่องจากเปนที่ตั้งของเมืองหลวง 

คือกรุงเทพมหานคร เปนแหลงผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในดานตางๆ อีกทั้งยัง

เปนที่ตั้งของสถาบันการศึกษาชั้นนําทุกระดับ ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังเปนศูนยกลางของการบริหารประเทศ      

โดยเปนที่ตั้งของกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และยังเปนที่ตั้งของหนวยงาน

ตาง ๆ ของภาคเอกชน ทําใหภาคกลางเปนภูมิภาคที่ทุกฝายใหความสนใจและมีบทบาทสําคัญตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อันนํามาสูการเคลื่อนยายแรงงานเขาสูภาคกลางและการ

เปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ กลุมจังหวัดภาคกลาง ประกอบดวยกรุงเทพมหานคร และ     

6 อนุภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 26 จังหวัด คือ (1) กลุมจังหวัด ภาคกลางตอนบน 8 จังหวัด 2 อนุภูมิภาค 

ไดแก นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อางทอง สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี และชัยนาท          

(2) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 13 จังหวัด 3 อนุภูมิภาค ไดแก ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม 

กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา 

นครนายก สระแกว และปราจีนบุรี และ (3) กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 4 จังหวัด 1 อนุภูมิภาค 

ไดแก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 

 ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร เปนภูมิภาคที่มีความสําคัญอยางสูงทาง

เศรษฐกิจ โดยเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของประเทศ คิดเปนมูลคากวารอยละ 71 ของผลิตภัณฑ

มวลรวมของประเทศ  ขณะเดียวกัน กลุมจังหวัดภาคกลางยังมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน

อัตราที่สูงมาก เฉลี่ยรอยละ 8 ตอป  โดยภาคอุตสาหกรรมเปนภาคที่มีบทบาทการผลิตหลักทาง

เศรษฐกิจ คิดเปนมูลคาถึงรอยละ 72 ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ  ซึ่งภาคอุตสาหกรรม     

มีอัตราการขยายตัวสูงถึงรอยละ 9.8 ตอป และมีการลงทุนขยายตัวเฉล่ียกวา 300,000 ลานบาท

นอกจากนี้ ยังพบวาแรงงานนอกภาคเกษตรที่ทํางานในภาค อุตสาหกรรมและภาคบริการ          

กวารอยละ 70 เปนแรงงานที่มีระดับการศึกษาและมีผลิตภาพแรงงานสูงกวาภาคอื่น ๆ ดวย

นอกเหนือจากการผลิตจากภาคอุตสาหกรรมแลว ภาคบริการยังเปนภาคที่มีบทบาทสําคัญทาง

เศรษฐกิจของภาคกลาง โดยในแตละป ภาคกลางมีรายไดจากการทองเที่ยวกวา 85,000 ลานบาท 

โดยเปนรายไดจากนักทองเที่ยวชาวไทยประมาณ 35,800 ลานบาท และจากนักทองเที่ยวชาว

ตางประเทศประมาณ 49,200 ลานบาท 
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 จากการที่ภาคกลางมีความเขมแข็งในดานตางๆ ที่สําคัญไดแก การเปนแหลงผลิต

ทางการเกษตรที่ สํ าคัญของประเทศ  มีความหลากหลายของการผลิตทั้ งภาคเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีความสมบูรณของ

ทรัพยากรธรรมชาติ  มีภูมิปญญาทองถิ่นที่เอ้ือตอการพัฒนาอยางยั่งยืน  มีแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เปนศูนยกลางของเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน       

เปนศูนยกลางการคมนาคมขนสง และมีความพรอมทางภูมิศาสตรซึ่งเอ้ือตอการลงทุนและการ

สงออก เปนศูนยกลางของการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ มีการพัฒนาดานคมนาคมและ

การขนสงทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ทําใหเปนศูนยกลางเชื่อมโยงและกระจายสินคาของ

ภูมิภาค นอกจากนี้ ยังเปนที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศ ซึ่งมีความกาวหนาทาง

วิทยาการและเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน ภาคกลางสามารถสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาด

กลางและขนาดยอม (SMEs) และอุตสาหกรรมการเกษตร มีกรอบความรวมมือกับตางประเทศที่

เกื้อหนุนตอการคา การลงทุน ในขณะที่นโยบายรัฐบาลมุงเนนและสนับสนุนการทองเที่ยว

ภายในประเทศ รวมถึงการสงเสริมผลิตภัณฑในทองถิ่นและการดําเนินกิจกรรมเพื่อนําไปสู

เศรษฐกิจสรางสรรค  กลุมจังหวัดภาคกลางจึงมีศักยภาพที่จะเปนชองทางการคา การลงทุน การ

ทองเที่ยวและการคาชายแดนสูพมา อินเดีย ตะวันออกกลาง และยุโรปในอนาคต  และยังมีแหลง

พลังงานธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบาน สามารถกระจายตอไปยังจังหวัดตาง ๆ ในภาคอื่นได   

 แมวาภาคกลางจะไดรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในสัดสวนสูง และมีอัตรา

การเจริญเติบโตที่สูงกวาภูมิภาคอ่ืนๆ   อยางไรก็ตาม ปญหาที่สําคัญของกลุมจังหวัดภาค

กลางยังปรากฏใหเห็นอยูอยางตอเน่ืองที่สําคัญไดแก 1) ปญหาดานการพัฒนา ซึ่งจากการ

วิเคราะหภาพรวมของภาคกลาง พบวาปญหาดานการพัฒนาที่สําคัญคือปญหาดานการเกษตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติ  เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ แรงงาน และสังคม  2) ปญหาดานการวิจัย 

แมวาภาคกลางจะมีศักยภาพและความพรอมดานการวิจัยสูงกวาภูมิภาคอ่ืนๆ แตจากการวิเคราะห

ภาพรวมของภาคกลาง ยังพบวาปญหาดานการวิจัยที่สําคัญในภาคกลาง เชน การขาดแคลน

นักวิจัยที่มีคุณภาพในแตละสาขา การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยในแตละสาขาที่ไมพอเพียงแก

การสรางองคความรูเพ่ือการแกปญหาและการพัฒนาเชิงรุก  คุณภาพของผลงานวิจัยที่เปนที่

ยอมรับในระดับสากลยังมีนอย เปนตน  3) ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค จากการที่ภาคกลาง

เปนกลุมจังหวัดที่มีขนาดใหญที่สุด  รวมทั้งสิ้น 26 จังหวัด อันประกอบดวยกรุงเทพมหานคร         

และ 3 กลุมจังหวัด รวม 6 อนุภูมิภาค คือ กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน  2 อนุภูมิภาค            

กลุ มจั งหวัดภาคกลางตอนล า ง  3 อนุ ภูมิภาค  และกลุ มจั งหวัดภาคตะวันออก                   

1 อนุภูมิภาค ซึ่งในแตละอนุภูมิภาคไดดําเนินการสรางเครือขายยอยและมุงพัฒนาเครือขายให
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
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เขมแข็ง สรางจุดรวมบนจุดตางที่มีความหลากหลาย โดยมีกลไกการสรางเครือขายเพื่อการพัฒนา

ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่เปนระบบราชการซึ่งมีความยืดหยุนนอย และระบบความรวมมือที่มิตองอิง

ระบบราชการ กลุมจังหวัดตางๆ มีความตื่นตัวในการรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการปรับระบบ

การบริหารราชการแผนดิน  การพัฒนาเครือขายดังกลาวไดนํามาสูการสรางความรวมมือในการ

ผลิต การตลาด การขนสง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งกิจกรรมตางๆ ในระดับทองถิ่น ซึ่ง

ยังตองใชเวลาในการสรางความเขมแข็งของเครือขาย เพ่ือใหเกิดความพรอมที่จะสรางศักยภาพ

และสรางความเขมแข็งของอนุภูมิภาค โดยมีการใชทรัพยากรรวมกันตามความเหมาะสมอยางมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางพอเพียงและยั่งยืน อันจะนําไปสูการสรางความ

เขมแข็งของภาคกลางตอไป  

 ดานความสัมพันธและความรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบาน เน่ืองจาก

ภาคกลางมีเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งฝงตะวันตกและฝงตะวันออก ทั้งทางบกและทาง

ทะเล ประกอบกับนโยบายการเมืองระหวางประเทศและประเทศเพื่อนบานของรัฐบาลที่มุงสงเสริม

ความสัมพันธอันดี ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีมาอยางตอเน่ือง ทําใหเง่ือนไข

และขอจํากัดการพัฒนาตางๆ ไดรับการปรับปรุงและแกไข เพ่ือนําไปสูการพัฒนาในระดับภูมิภาค 

อีกทั้งกระแสการปรับโครงสรางเศรษฐกิจระหวางประเทศภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ

ตางๆ ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน ภูมิภาคเอเชีย-ยุโรป และบริบทของการลดอัตราภาษี 

(Free Trade Agreement, FTA) รวมทั้งการเตรียมความพรอมในการกาวสูการรวมตัวเปนกลุม

ประเทศประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในป พ.ศ. 2558 และการดําเนินการภายใต

ขอตกลงขององคการการคาโลก (World Trade Organization, WTO)  ดังน้ัน ภาคกลางจึงมุง

ตอบสนองยุทธศาสตรตางๆ ใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยกําหนดยุทธศาสตรเสริมสราง

ความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่ง

จะนําไปสูความรวมมือดานการพัฒนาแนวเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานไดทั้งสองฝง 

ตอเนื่องไปสูภูมิภาคอ่ืน และเปนฐานเศรษฐกิจดานหนาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 ในยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคกลางนี้ ไดดําเนินการกําหนด

วิสัยทัศนดานการวิจัยของภาคกลางขึ้น โดยพิจารณาถึงวิสัยทัศนการพัฒนาของกลุมจังหวัดดวย 

ทั้งน้ี เพื่อใหแนวทางการดําเนินภารกิจดานการวิจัยในภาคกลางนั้นมีความชัดเจน สามารถนํา

ผลงานวิจัยและองคความรูที่ไดไปดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค 

แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุมจังหวัด  ตลอดจนความตองการของภาคเอกชน ทองถิ่น 

และชุมชน ซึ่งแตละกลุมจังหวัดไดมีการกําหนดวสิัยทัศนของกลุมจังหวัดไว  
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เม่ือนําภาพรวมของวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดมาระดมความคิด

และสรางความเขาใจรวมกัน  จึงนํามาสูการกําหนดวิสัยทัศนดานการวิจัยของภาคกลาง เพ่ือแสดง

ถึงสภาพดานการวิจัยที่ภาคกลางตองการจะเปนในอนาคต ตามหวงระยะเวลาที่กําหนด อันสะทอน

ถึงความมุงม่ันเกี่ยวกับทิศทางและจุดยืนที่ตองการผลักดันใหเกิดขึ้น เปนจุดหมายปลายทาง

รวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

“สรางและนําองคความรูไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ที่

เหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน  เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการ

แขงขัน ใหเปนภูมิภาคที่นาอยูและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ภาคกลางมีการกําหนดพันธกิจของกลุมจังหวัด ซึ่งสามารถนํามากําหนดเปนพันธกิจ

ดานการวิจัยที่ภาคกลางจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว ดังนี้ 

 “ศึกษาคนควาวิจัยในทุกระดับ โดยใชทรัพยากรรวม พรอมทั้งสราง

เครือขายการวิจัยในทองถิ่น  เพื่อนําความรูมาสรางมูลคาเพิ่ม และเสริมคุณคาการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม  เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง บนฐานความรูอยางแทจริง” 

ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคกลาง มุงใหเชื่อมโยงกับ 

“นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)”  ใหมีความสอดคลองกับ

ความตองการของพื้นที่ รวมทั้งปญหาและสถานการณของประเทศ  โดยไดกําหนด

ยุทธศาสตรการวิจัยของภาคกลาง ในชวงระหวางป พ.ศ. 2555-2559 ไวรวม5 ยุทธศาสตร 

ประกอบดวย 28 กลยุทธการวิจัย  โดยในแตละกลุมจังหวัดอาจมุงเนนในประเด็นสําคัญที่มีความ

จําเปนตองการผลงานวิจัยเฉพาะในพื้นที่ดวย   

ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคกลาง ประกอบดวย  

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่   11    การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการ

พัฒนาทางสังคมพัฒนาทางสังคม  จํานวน 10 กลยุทธ  กลยุทธการวิจัยที่สําคัญ คือ ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการ

เรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเอง ระบบสนับสนุน

การเรียนรูตลอดชีวิตที่สอดคลองกับวิถีชวีิตในแตละทองถิ่น สงเสริม อนุรักษและพัฒนาคุณคาทาง

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณที่หลากหลาย สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคอุบัติใหม    

การรักษา พยาบาลการฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพ่ึงพาตนเองดานสุขภาพ รวมถึง

การคุมครองผูบริโภค  พัฒนาและการคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  การแพทยพ้ืนบาน 
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
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การแพทยทางเลือก และสมุนไพร พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพ

ของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน และการบริหารรัฐกิจ  การจัดการปญหายาเสพติด        

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และปญหาผูมีอิทธิพล สงเสริมความเขมแข็งและการเสริมสราง

ภูมิคุมกันของทองถิ่นและสังคม เสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ และบูรณาการการแกไขปญหา

สถานการณความไมสงบในประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และปฏิรูปการเมืองไทยใหมีเสถียรภาพ

และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่   22    การสรการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการางศักยภาพและความสามารถเพื่อการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจพัฒนาทางเศรษฐกิจ จํานวน 9 กลยุทธ  กลยุทธการวิจัยที่สําคัญ คือ สรางมูลคาผลผลิตทาง

การเกษตรและประมง การพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและการพึ่งพาตนเองของสินคาเกษตรและ

ประมง พัฒนาองคความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นใหเกดิประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ 

เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง

อุตสาหกรรมใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการ

ทองเที่ยว พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอ่ืน ยกระดับ

ประสิทธิภาพและมาตรฐานการใหบริการดานโลจิสติกสและการขนสงสาธารณะที่มีคุณภาพ 

ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการใหบริการขนสงสาธารณะ เพ่ิมสมรรถนะและขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนา

เศรษฐกิจระหวางประเทศ 

   ยุทธศาสตรการวิจัยุทธศาสตรการวิจั ยที่ยที่   33    การเการเ สริมสรางและพัฒนาทุนทรัพยากรสริมสรางและพัฒนาทุนทรัพยากร                            

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 4 กลยุทธ  กลยุทธการวิจัยที่สําคัญ คือ บริหารจัดการและ

การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน สรางองคความรูเกี่ยวกับการฟนฟู

บํารุงดิน รวมทั้งการใชประโยชนที่ดิน พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ

และสรางความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการน้ําของประเทศ และสรางองคความรูเกี่ยวกับภัย

พิบัติจากธรรมชาติ 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่   44    การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการ

พัฒนาทางวิทยาการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรบุคคล  จํานวน 3 กลยุทธ  กลยุทธการวิจัยที่สําคัญ คือ  

พัฒนานวัตกรรมและองคความรูใหมทางวิทยาศาสตร ทางสังคมศาสตรและการพัฒนา        องค

ความรูใหมในวิทยาการตาง ๆ  สรางศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลในวิทยาการ

ตางๆ และพัฒนาและสรางศักยภาพทางดานวิทยาการและเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคใต้ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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   ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่   55    การบริหารจัดการความรูการบริหารจัดการความรู   ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานวิจัย นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ  ทรัพยากร  และภูมิปญญาของประเทศ  สูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสิ่งประดิษฐ  ทรัพยากร  และภูมิปญญาของประเทศ  สูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและ

สาธารณะดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมสาธารณะดวยยุทธวิธีที่เหมาะสม จํานวน 2 กลยุทธ  กลยุทธการวิจัยที่สําคัญ คือ พัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัยของประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศ และจากตางประเทศสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและ

สาธารณะ และวิเคราะหและประเมินผลเพ่ือการพัฒนาศักยภาพและความสามารถดานการวิจัยของ

ประเทศที่มีประสิทธิภาพ 

จาก 5 ยุทธศาสตรการวิจัยดังกลาว เม่ือพิจารณาความสําคัญของกลุมเร่ืองวิจัยที่

ควรมุงเนน โดยคํานึงถึงวิกฤตการณที่เกิดขึ้น ความตองการผลงานวิจัยและความรู เพ่ือเรงแกไข

ปญหาและนําไปสูการเสริมสรางและการพัฒนาภูมิภาคโดยเร็ว จึงกําหนดกรอบกลุมเรื่องวิจัยที่ควร

มุงเนนในชวง พ.ศ. 2555-2559 รวม 12 กลุมเร่ือง ดังนี้คือ 1) การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง  

2) ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล  3) การปฏิรูปการศึกษาและ

สรางสรรคการเรียนรู  4) การจัดการทรัพยากรน้ํา  5) ภาวะโลกรอนและพลังงานทางเลือก  

6) เกษตรเพื่อความยั่งยืน  7) การปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ  8) การบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ  9) เทคโนโลยีใหมและ

เทคโนโลยีที่สําคัญเพื่ออุตสาหกรรม  10) การบริหารจัดการการทองเที่ยว  11) สังคม

ผูสูงอายุ  และ  12) ระบบโลจิสติกส  

ในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยของภาคกลาง กําหนดใหมี 

“ระบบการบริหารการวิจัยภาคีเครือขายในระดับภูมิภาค : ภาคกลาง” (เครือขายวิจัย

ภูมิภาค : ภาคกลาง) ขึ้น เพ่ือทําหนาที่ประสานงานและบริหารจัดการยุทธศาสตรการวิจัยของ

ภาคกลางใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยใหมีการเช่ือมโยงระหวาง

ภูมิภาคและสวนกลางใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตรดานการวิจัยของภาคกลางใหบรรลุผลสําเร็จ 
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