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คํานํา 

 
  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย        
กลุมจังหวัด  แบงออกตามภู มิภาคของประเทศเปน 4 ภาค  คือ ภาคเหนือ (17 จังหวัด )           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด)  ภาคกลาง  ซึ่งรวมภาคตะวันออก (26 จังหวัด) และภาคใต         
(14 จังหวัด)  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทกุภาคสวนที่เกี่ยวของกับการวิจัยในพื้นที่กลุมจังหวัด ไดมี
สวนรวมบูรณาการแนวคิดในการดําเนินงานวิจัย เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล แผนบริหาร
ราชการแผนดิน หนาที่ของหนวยงาน ความตองการของพื้นที่ รวมทั้งความตองการผลงานวิจัยไป
ใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ  อันจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
งบประมาณและทรัพยากรการวิจัยที่เชื่อมโยงอยางบูรณาการในการพัฒนาภูมิภาคและภาคสวน
ตางๆ  อันจะทําใหเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนาประเทศโดยรวม ผลที่ไดจากการจัดทํายุทธศาสตร
การวิจัยกลุมจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาค  จะนําไปใชเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการ
วิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ตอไป 
  ในการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยในภูมิภาคนั้น วช. ไดมอบหมายให
สถาบันอุดมศึกษาในแตละภูมิภาคเปนที่ปรึกษาในการดําเนินการดังกลาว โดยดําเนินการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดประชุมระดมความคิดเห็นในเวทีตางๆ แลวนํามาประมวลและเรียบ
เรียงเปนยุทธศาสตรการวิจัยกลุมจังหวัด ซึ่งมีเน้ือหาสาระประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพ 
การกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนปฏิบัติงานวิจัย
ของแตละภูมิภาค 
  สําหรับการจัดทํายุทธศาสตรการวิ จัย (พ .ศ . 2555-2559) ของภาคกลาง           
ซึ่งครอบคลุมภาคตะวันออกดวยนี้ วช. ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในฐานะที่ปรึกษาใน
การดําเนินงานดังกลาว ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารระดับสูงของจังหวัด และผูมีสวนรวมทุกทาน
ที่กรุณาใหความรวมมืออยางดียิ่ง 
  วช. หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ในระดับนโยบาย นักวิจัย ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมจังหวัด       
ภาคกลาง รวมทั้งภาคตะวันออก ในการนําไปใชเปนแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัย เสริมสราง
และพัฒนาระบบการวิจัยของกลุมจังหวัดภาคกลางไดอยางเปนรูปธรรมตอไป 
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บทสรุปสําหรับผูบริหารบทสรุปสําหรับผูบริหาร  

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

 
 ภาคกลางเปนภูมิภาคที่สําคัญยิ่งของประเทศไทยเนื่องจากเปนที่ตั้งของเมืองหลวง 
คือกรุงเทพมหานคร เปนแหลงผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในดานตางๆ อีกทั้ง ยัง
เปนที่ตั้งของสถาบันการศึกษาชั้นนําทุกระดับ ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังเปนศูนยกลางของการบริหารประเทศ โดย
เปนที่ตั้งของกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และยังเปนที่ตั้งของหนวยงาน
ตางๆ ของภาคเอกชน    ทําใหภาคกลางเปนภูมิภาคที่ทุกฝายใหความสนใจและมีบทบาทสําคัญ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อันนํามาสูการเคลื่อนยายแรงงานเขาสูภาคกลางและ
การเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ กลุมจังหวัดภาคกลาง ประกอบดวยกรุงเทพมหานคร และ     
6 อนุภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 26 จังหวัด คือ (1) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 8 จังหวัด 2 อนุภูมิภาค 
ไดแก นนทบุรี พระนครศรอียุธยา ปทุมธานี อางทอง สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี และชัยนาท (2) กลุม
จังหวัดภาคกลางตอนลาง 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 ซึ่งภาคอุตสาหกรรมมี
อัตราการขยายตัวสูงถึงรอยละ 9.8 ตอป และมีการลงทุนขยายตัวเฉลี่ยกวา 300,000 ลานบาท  
นอกจากนี้ ยังพบวาแรงงานนอกภาคเกษตรที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ กวารอยละ 
70 เปนแรงงานที่มีระดับการศึกษาและมีผลิตภาพแรงงานสูงกวาภาคอื่น ๆ ดวยนอกเหนือจากการ
ผลิตจากภาคอุตสาหกรรมแลว ภาคบริการยังเปนภาคที่มีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจของภาค
กลาง โดยในแตละป ภาคกลางมีรายไดจากการทองเที่ยวกวา 85,000 ลานบาท โดยเปนรายได
จากนักทองเที่ยวชาวไทยประมาณ 35,800 ลานบาท และจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
ประมาณ 49,200 ลานบาท 
 

 จากการที่ภาคกลางมีความเขมแข็งในดานตางๆ ที่สําคัญไดแก การเปนแหลงผลิต
ทางการเกษตรที่ สํ าคัญของประเทศ  มีความหลากหลายของการผลิตทั้ งภาคเกษตร 
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ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีความสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  มีภูมิปญญาทองถิ่นที่เอ้ือตอการพัฒนาอยางยั่งยืน  มีแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เปนศูนยกลางของเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน เปน
ศูนยกลางการคมนาคมขนสง และมีความพรอมทางภูมิศาสตรซึ่งเอ้ือตอการลงทุนและการสงออก 
เปนศูนยกลางของการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ มีการพัฒนาดานคมนาคมและการขนสง
ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ทําใหเปนศูนยกลางเชื่อมโยงและกระจายสินคาของภูมิภาค 
นอกจากนี้ ยังเปนที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศ ซึ่งมีความกาวหนาทางวิทยาการ
และเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน ภาคกลางสามารถสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) และอุตสาหกรรมการเกษตร มีกรอบความรวมมือกับตางประเทศที่เกื้อหนุนตอ
การคา การลงทุน ในขณะที่นโยบายรัฐบาลมุงเนนและสนับสนุนการทองเที่ยวภายในประเทศ 
รวมถึงการสงเสริมผลิตภัณฑในทองถิ่นและการดําเนินกิจกรรมเพื่อนําไปสูเศรษฐกิจสรางสรรค  
กลุมจังหวัดภาคกลางจึงมีศักยภาพที่จะเปนชองทางการคา การลงทุน การทองเที่ยวและการคา
ชายแดนสูพมา อินเดีย ตะวันออกกลาง และยุโรปในอนาคต  และยังมีแหลงพลังงานธรรมชาติจาก
ประเทศเพื่อนบาน สามารถกระจายตอไปยังจังหวัดตางๆ 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   การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยในแตละสาขาที่ไมพอเพียง
แกการสรางองคความรูเพ่ือการแกปญหาและการพัฒนาเชิงรุก  คุณภาพของผลงานวิจัยที่เปนที่
ยอมรับในระดับสากลยังมีนอย เปนตน  3) ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค จากการที่ภาคกลาง
เปนกลุมจังหวัดที่มีขนาดใหญที่สุด รวมทั้งสิ้น 26 จังหวัด อันประกอบดวยกรุงเทพมหานคร และ 3 
กลุมจังหวัด รวม 6 อนุภูมิภาค คือ กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 อนุภูมิภาค กลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนลาง 3 อนุภูมิภาค และกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 อนุภูมิภาค ซึ่งในแตละ
อนุภูมิภาคไดดําเนินการสรางเครือขายยอยและมุงพัฒนาเครือขายใหเขมแข็ง สรางจุดรวมบนจุด
ตางที่มีความหลากหลาย โดยมีกลไกการสรางเครือขายเพื่อการพัฒนาในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปน
ระบบราชการซึ่งมีความยืดหยุนนอย และระบบความรวมมือที่มิตองอิงระบบราชการ  กลุมจังหวัด
ตางๆ มีความตื่นตัวในการรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการปรับระบบการบริหารราชการ
แผนดิน  การพัฒนาเครือขายดังกลาวไดนํามาสูการสรางความรวมมือในการผลิต การตลาด การ
ขนสง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งกิจกรรมตางๆ ในระดับทองถิ่น ซึ่งยังตองใชเวลาในการ
สรางความเขมแข็งของเครือขาย เพ่ือใหเกิดความพรอมที่จะสรางศักยภาพและสรางความเขมแข็ง
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคกลาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ของอนุภูมิภาค โดยมีการใชทรัพยากรรวมกันตามความเหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให
สามารถพึ่งตนเองไดอยางพอเพียงและยั่งยืน อันจะนําไปสูการสรางความเขมแข็งของภาคกลาง
ตอไป  
 

 ดานความสัมพันธและความรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบาน เน่ืองจาก
ภาคกลางมีเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งฝงตะวันตกและฝงตะวันออก ทั้งทางบกและทาง
ทะเล ประกอบกับนโยบายการเมืองระหวางประเทศและประเทศเพื่อนบานของรัฐบาลที่มุงสงเสริม
ความสัมพันธอันดี ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี มาอยางตอเนื่อง ทําให
เง่ือนไขและขอจํากัดการพัฒนาตางๆ ไดรับการปรับปรุงและแกไข เพ่ือนําไปสูการพัฒนาในระดับ
ภูมิภาค อีกทั้งกระแสการปรับโครงสรางเศรษฐกิจระหวางประเทศภายใตกรอบความรวมมือทาง
เศรษฐกิจตางๆ ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน ภูมิภาคเอเชีย-ยโุรป 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 เพ่ือใหแนวทางการดําเนินภารกิจดานการวิจัยในภาคกลางนั้นมีความชัดเจน สามารถนํา
ผลงานวิจัยและองคความรูที่ไดไปดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค 
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุมจังหวัด  ตลอดจนความตองการของภาคเอกชน ทองถิ่น 
และชุมชน ซึ่งแตละกลุมจังหวัดไดมีการกําหนดวิสัยทัศนของกลุมจังหวัดไว  
 

เม่ือนําภาพรวมของวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดมาระดมความคิด
และสรางความเขาใจรวมกัน  จึงนํามาสูการกําหนดวิสัยทัศนดานการวิจัยของภาคกลาง เพ่ือแสดง
ถึงสภาพดานการวิจัยที่ภาคกลางตองการจะเปนในอนาคต ตามหวงระยะเวลาที่กําหนด อันสะทอน
ถึงความมุงม่ันเกี่ยวกับทิศทางและจุดยืนที่ตองการผลักดันใหเกิดขึ้น เปนจุดหมายปลายทาง
รวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

“สรางและนําองคความรูไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดที่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน  เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการ
แขงขัน ใหเปนภูมิภาคที่นาอยูและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคกลาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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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 ไวรวม 5 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
การเรียนรูตลอดชีวิตที่สอดคลองกับวิถีชีวิตในแตละทองถิ่น สงเสริม อนุรักษและพัฒนาคุณคาทาง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณที่หลากหลาย  สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคอุบัติใหม การ
รักษา พยาบาลการฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึ่งพาตนเองดานสุขภาพ รวมถึงการ
คุมครองผูบริโภค  พัฒนาและการคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  การแพทยพ้ืนบาน 
การแพทยทางเลือก และสมุนไพร พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพ
ของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน และการบริหารรัฐกิจ  การจัดการปญหายาเสพติด        
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และปญหาผูมีอิทธิพล สงเสริมความเขมแข็งและการเสริมสราง
ภูมิคุมกันของทองถิ่นและสังคม เสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ และบูรณาการการแกไขปญหา
สถานการณความไมสงบในประเทศ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และปฏิรูปการเมืองไทยใหมีเสถียรภาพ
และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่   22    การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจพัฒนาทางเศรษฐกิจ จํานวน 9 กลยุทธ  กลยุทธการวิจัยที่สําคัญ คือ สรางมูลคาผลผลิตทาง
การเกษตรและประมง  การพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและการพึ่งพาตนเองของสินคาเกษตร
และประมง  พัฒนาองคความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและ
สาธารณะ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ทางอุตสาหกรรมใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการ

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคกลาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ทองเที่ยว พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอ่ืน ยกระดับ
ประสิทธิภาพและมาตรฐานการใหบริการดานโลจิสติกสและการขนสงสาธารณะที่มีคุณภาพ 
ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการใหบริการขนสงสาธารณะ เพ่ิมสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนา
เศรษฐกิจระหวางประเทศ 

   ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่   33    การเการเ สริมสรางและพัฒนาทุนทรัพยากรสริมสรางและพัฒนาทุนทรัพยากร                            

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 4 กลยุทธ  กลยุทธการวิจัยที่สําคัญ คือ บริหารจัดการและ
การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน สรางองคความรูเกี่ยวกับการฟนฟู
บํารุงดิน รวมทั้งการใชประโยชนที่ดิน พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ
และสรางความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการน้ําของประเทศ และสรางองคความรูเกี่ยวกับภัย
พิบัติจากธรรมชาติ 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่   44    การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการอการ

พัฒนาทางวิทยาการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรบุคคล  จํานวน 3 กลยุทธ  กลยุทธการวิจัยที่สําคัญ คือ  
พัฒนานวัตกรรมและองคความรูใหมทางวิทยาศาสตร ทางสังคมศาสตรและการพัฒนาองคความรู
ใหมในวิทยาการตาง ๆ  สรางศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลในวิทยาการ
ตางๆ และพัฒนาและสรางศักยภาพทางดานวิทยาการและเทคโนโลยี 

   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) การประยุกตใชเศรษฐกิจ
พอเพียง  2) ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล  3) การปฏิรูปการศึกษาและ
สรางสรรคการเรียนรู  4) การจัดการทรัพยากรน้ํา  5) ภาวะโลกรอนและพลังงานทางเลือก  
6) เกษตรเพื่อความยั่งยืน  7) การปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ  8) การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ  9) เทคโนโลยีใหมและ
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เทคโนโลยีที่สําคัญเพื่ออุตสาหกรรม  10) การบริหารจัดการการทองเท่ียว  11) สังคม
ผูสูงอายุ  และ 12) ระบบโลจิสติกส  

ในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยของภาคกลาง กําหนดใหมี 
“ระบบการบริหารการวิจัยภาคีเครือขายในระดับภูมิภาค : ภาคกลาง” (เครือขายวิจัย
ภูมิภาค : ภาคกลาง) ข้ึน เพ่ือทําหนาที่ประสานงานและบริหารจัดการยุทธศาสตรการวิจัยของ
ภาคกลางใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยใหมีการเชื่อมโยงระหวาง
ภูมิภาคและสวนกลางใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตรดานการวิจัยของภาคกลางใหบรรลุผลสําเร็จ 
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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 กรอบการดําเนินงานวิจัยจะเนนงานวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 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
พ้ืนฐานเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ และนโยบายการวิจัยของชาติ
ระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) 

นโยบายการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ระหวาง พ.ศ. 2555-2559 ไดกําหนดไวบนพ้ืนฐาน
ความตอเนื่องจากนโยบายการวิจัยของชาติ พ.ศ. 2551-2554 ดังนี ้

  1.  เนนการบูรณาการดานการวิจัยที่สอดคลองกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศ สามารถเชื่อมโยงกับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11     
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(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) และภารกิจในพ้ืนที่ (Area) ซึ่งจะสงผลให
การดําเนินการตามยุทธศาสตรการวิจัยในระดับหนวยงานและภูมิภาคเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการงานวิจัยและการบริหารงบประมาณเพื่อการพัฒนาภูมิภาคตางๆ อันจะทําใหเกิดประสิทธิผล
ตอการพัฒนาประเทศโดยรวม   

  2. ใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวกับการวิจัย ตลอดจนในพื้นที่ไดมีสวนรวมกันเสนอแนะ 
ปฏิบัติ และติดตามผล เพ่ือใหเกิดการพัฒนางานวิจัยในทุกภาคสวนและทุกระดับของประเทศ      
อีกทั้งเพ่ือสงเสริมใหเกิดงานวิจัยที่มีการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นและตอบสนองการพัฒนา
ประเทศมากขึ้น  

  3. เนนงานวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8    
(พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งมีการกําหนดกลยุทธการวิจัยที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ        
บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจุดเนนที่สอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและ  
ภาวะความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยให
สามารถนําผลการวิจัยที่ไดรับไปใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะ ในระดับชุมชน
และระดับประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงสูการนําผลการวิจัยไปสูการลงทุนในเชิงพาณิชยใหมากยิ่งขึ้น 

               4. จัดสรรงบประมาณการวิจัยใหกระจายไปยังหนวยงานตางๆ รวมทั้งใน
ภูมิภาค โดยมีกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ และมีกลไก
กระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานวิจัยในสวนกลางและในสวนภูมิภาค อันจะนําไปสูการ
สรางเครือขายการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาศูนยกลางการวิจัยเฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากร    
การวิจัยรวมกัน 

  5. ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) อยางเปนเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ โดยมีการดําเนินการวิจัยและติดตามประเมินผลอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 
โดยกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการวิจัย รวมทั้งติดตามผลการใชจาย
งบประมาณเพื่อการวิจัยใหเปนไปตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว 

  6. ใหนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)  
เปนพ้ืนฐานเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร     
การวิจัยของหนวยงานตางๆ รวมทั้งนโยบายการวิจัยของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) ซึ่งจะ
นําไปสูการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนของประเทศ 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคกลาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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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) : ภาคกลาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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บทที่บทที่  22    

สภาพทั่วไปของภาคกลางสภาพทั่วไปของภาคกลาง  

  

ภาคกลางเปนภูมิภาคที่สําคัญยิ่งของประเทศไทยเนื่องจากเปนที่ตั้งของเมืองหลวง 
คือกรุงเทพมหานคร  เปนแหลงผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในดานตางๆ อีกทั้ง
ยังเปนที่ตั้งของสถาบันการศึกษาชั้นนําทุกระดับ ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา  นอกจากนี้ ยังเปนศูนยกลางของการบริหารประเทศ         
โดยเปนที่ตั้งของกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และยังเปนที่ตั้งของหนวยงาน
ตางๆ ของภาคเอกชน ทําใหภาคกลางเปนภูมิภาคที่ทุกฝายใหความสนใจและมีบทบาทสําคัญตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อันนํามาสูการเคลื่อนยายแรงงานเขาสูภาคกลางและ 
การเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ  

ภาคกลางได รั บการจั ดกลุ ม จั งหวั ดซึ่ งประกอบด วยกรุ ง เทพมหานคร                  
และ 6 อนุภูมิภาค  รวมทั้งสิ้น 26 จังหวัด โดยอาศัยแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ไดแก 

• ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางพื้นที่ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

• ความเกี่ยวเน่ืองทางเศรษฐกิจ  การผลิต  การคาและการลงทุน เพ่ือสราง
มูลคาเพิ่ม และความไดเปรียบในการแขงขันรวมกัน 

• ยุทธศาสตรของการแกไขปญหาเรงดวนรวมกันของประเทศ ซึ่งจําเปนตอง
อาศัยความรวมมือระหวางจังหวัด 

ภาคกลาง 26 จังหวัด ประกอบดวย 

• กรุงเทพมหานคร 

• กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน  8 จังหวัด ไดแก 
 (1) นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อางทอง 
 (2) สระบุรี  ลพบรุี  สิงหบุรี  ชัยนาท 

• กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 13 จังหวัด ไดแก 
 (3) ราชบุรี  สุพรรณบุรี  นครปฐม  กาญจนบุรี 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคกลาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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 (4) เพชรบุรี  ประจวบคีรขีันธ  สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 (5) ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก  สระแกว ปราจนีบุรี 

• กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 4 จังหวัด ไดแก 
 (6) ชลบุรี  ระยอง จันทบุรี  ตราด 

 

 

2.1 ขอมูลพื้นฐาน 

ภาคกลางเปนกลุมจังหวัดที่มีความสําคัญอยางยิ่งในเชิงภูมิศาสตรของประเทศ 
เน่ืองจากมีสภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนพ้ืนที่ราบลุม  เอ้ืออํานวยใหมีการเดินทางอยางทั่วถึง 
สามารถเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมไดโดยสะดวก ทั้งทางบกและทางน้ํา  อีกทั้งยังเปนแหลงรวม
เสนทางของแมน้ําสายสําคัญของประเทศ  จึงทําใหเปนบริเวณที่อุดมสมบูรณดานทรัพยากรดินที่มี
การสะสมของตะกอนดินจากแมน้ํา และอุดมสมบูรณดานทรัพยากรน้ํา ดวยความไดเปรียบเชิง
ภูมิศาสตรดังกลาว ทําใหกลุมจังหวัดภาคกลางเปนศูนยกลางการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การผลิตขาวซึ่งเปนพืชที่สําคัญตอวิถีชีวิตของคนไทยและเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของ
ประเทศ ภาคกลางจึงไดชื่อวาเปน “อูขาว อูน้ํา” และยังเปนแหลงผลิตพืชผลการเกษตร การปศุสัตว 
และการประมงที่สําคัญ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคทั่วประเทศ รวมทั้งใน
ตางประเทศ  อยางไรก็ตาม พ้ืนที่บางสวนของภาคกลางมีลักษณะเปนเนินเขา บางแหงเปนภูเขาสูง 
ซึ่งทําใหกลุมจังหวัดภาคกลางมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและสมบูรณ 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคกลาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ภาคกลางทั้ง 26 จังหวัดมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 104,331 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน 
64.9 ลานไร  จําแนกเปนพื้นที่เกษตรกรรม 25.9 ลานไร (รอยละ 40)  พ้ืนที่ปาไม 17.6 ลานไร 
(รอยละ 27)  และพ้ืนที่อ่ืนๆ 21.4 ลานไร (รอยละ 33) 

จังหวัดที่ มี พ้ืนที่ ในความดูแลรับผิดชอบมากที่สุดในภาคกลางคือ จังหวัด
กาญจนบุรี โดยมีพ้ืนที่ 12.18 ลานไร ซึ่งคิดเปนรอยละ 19 ของพื้นที่ภาคกลาง รองลงมาคือจังหวัด
สระแกว 4.50 ลานไร ซึ่งคิดเปนรอยละ 7 ของพ้ืนที่ภาคกลาง และจังหวัดจันทบุรี 3.96 ลานไร   
ซึ่งคิดเปนรอยละ 6 ของพ้ืนที่ภาคกลาง ตามลําดับ ในขณะที่จังหวัดสมุทรสงครามมีพ้ืนที่ในความ
ดูแลรับผิดชอบนอยที่สุดคือ 0.26 ลานไร ซึ่งคิดเปนรอยละ 0.4 ของพื้นที่ภาคกลาง 

จังหวัดที่มีพ้ืนที่เกษตรกรรมมากที่สุดในภาคกลาง คือ จังหวัดลพบุรี โดยมีพ้ืนที่ 
2.24 ลานไร  รองลงมาคือ จังหวัดสระแกว 2.17 ลานไร  และจังหวัดสุพรรณบุรี 2.07 ลานไร 
ตามลําดับ  ในขณะที่จังหวัดสมุทรสงครามมีพ้ืนที่เกษตรกรรมนอยที่สุดคือ 0.11 ลานไร  อยางไรก็
ตาม หากพิจารณาเปรียบเทียบสัดสวนพื้นที่เกษตรกรรมตอพ้ืนที่ทั้งหมดแลว จังหวัดที่มีพ้ืนที่
เกษตรกรรมสูงสุด คือ จังหวัดสิงหบุรี โดยมีพ้ืนที่เกษตรกรรมถึงรอยละ 84  ขณะเดียวกันยังมี
จังหวัดที่มีพ้ืนที่เกษตรกรรมมากกวารอยละ 50  ไดแก  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รอยละ 67)  
อางทอง (รอยละ 77)  ชัยนาท (รอยละ 76)  สุพรรณบุรี (รอยละ 62)  ลพบุรี (รอยละ 58) ระยอง 
(รอยละ 57)  นครปฐม (รอยละ 54)  และปทุมธานี (รอยละ 53) 

สําหรับจังหวัดที่ มี พ้ืนที่ปาไมมากที่สุดในภาคกลาง คือ จังหวัดกาญจนบุรี        
7.41 ลานไร (รอยละ 61)  รองลงมาคือจังหวัดเพชรบุรี 1.91  ลานไร (รอยละ 49)  และจังหวัด
จันทบุรี  1.30 ลานไร (รอยละ 31) ตามลําดับ  

     

ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร เปนภูมิภาคที่มีความสําคัญอยางสูงทาง
เศรษฐกิจ โดยเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของประเทศ คิดเปนมูลคากวารอยละ 71 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมของประเทศ  ขณะเดียวกัน กลุมจังหวัดภาคกลางยังมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
อัตราที่สูงมาก เฉลี่ยรอยละ 8 ตอป  โดยภาคอุตสาหกรรมเปนภาคที่มีบทบาทการผลิตหลักทาง
เศรษฐกิจ คิดเปนมูลคาถึงรอยละ 72 ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ  ซึ่งภาคอุตสาหกรรมมี
อัตราการขยายตัวสูงถึงรอยละ 9.8 ตอป  และมีการลงทุนขยายตัวเฉลี่ยกวา 300,000 ลานบาท  

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคกลาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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นอกจากนี้ ยังพบวาแรงงานนอกภาคเกษตรที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ กวารอยละ 
70 เปนแรงงานที่มีระดับการศึกษาและมีผลิตภาพแรงงานสูงกวาภาคอื่นๆ ดวย 

นอกเหนือจากการผลิตจากภาคอุตสาหกรรมแลว ภาคบริการยังเปนภาคที่มี
บทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจของภาคกลาง โดยในแตละป ภาคกลางมีรายไดจากการทองเที่ยวกวา 
85,000 ลานบาท   โดยเปนรายไดจากนักทองเที่ ยวชาวไทยประมาณ  35,800 ลานบาท           
และจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศประมาณ 49,200 ลานบาท 

 

 

ดานประชากร ภาคกลางมีประชากรตามที่ปรากฏในทะเบียนราษฏร ประมาณ 
19.6 ลานคน จําแนกเปนประชากรวัยเด็กซึ่งมีอายุต่ํากวา 14 ป จํานวน 4.2 ลานคน หรือคิดเปน
รอยละ 22 ประชากรวัยทํางานซึ่งมีอายุระหวาง 15-59 ป จํานวน 13.3 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 
68 และประชากรสูงอายุซึ่งมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป จํานวน 2.1 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 10        
ในจํานวนประชากรดังกลาวนี้  

2.2 ผลกระทบจากบริบทการเปลี่ยนแปลงและประเด็นปญหาในภูมิภาค 

ภาคการเกษตรของภาคกลางมีบทบาทสําคัญตอภูมิภาคและตอประเทศ             
โดยปรากฏวา มีการพัฒนาคุณภาพสินคาเพื่อการสงออกใหสูงขึ้น ทําใหมูลคาเพิ่มของสินคาเกษตร
สูงขึ้น อันเปนการชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ แมวาบทบาทการผลิตจาก
ภาคการเกษตรของภาคกลางในปจจุบันมีแนวโนมลดลง โดยมีบทบาทในการผลิตเหลือเพียงรอยละ 
5.6  แตภาคกลางก็ยังคงเปน “อูขาว อูน้ํา” อยูเชนเคย  นอกจากนี้ การที่ภาคกลางมีจังหวัด          
ซึ่งมีเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน ทําใหมีการคาตามแนวชายแดน ทั้งชายแดนตะวันตกและ
ชายแดนตะวันออก โดยมีปริมาณการคาชายแดนขยายตัวสูงถึงรอยละ 15 ตอป 

เปนที่ยอมรับวาจํานวนประชากรที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ภาคกลางมีต่ํากวาความเปนจริง 
ทั้งนี้ เนื่องจากมีประชากรจากภูมิภาคอื่นอีกจํานวนมากที่ เขามาประกอบอาชีพในพื้นที่            
ภาคกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งแบบพักอาศัยระยะสั้นหรือ
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ชั่วคราว และแบบพักอาศัยระยะยาวหรือถาวร ซึ่งประมาณการไดยาก นอกเหนือจากประชาชน
ชาวไทยที่พํานักอาศัยในพื้นที่ภาคกลางดังกลาวแลว ยังมีประชากรตางดาวที่เขามาทํางานในพื้นที่
ภาคกลางอีกจํานวนมาก ดังน้ัน ภาคกลางจึงเปนที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่หลากหลาย ตั้งแตอดีต 
โดยมีสังคมและวัฒนธรรมที่ผูกพันกับวิถชีีวิตด้ังเดิม วิถีชีวิตประจําถิ่นที่เชื่อมโยงกับอาชีพ วิถีชีวิต
ที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่ตองปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ดวยความคลองตัวดานการคมนาคมขนสง และการที่ภาคกลาง  รวมทั้ ง
กรุงเทพมหานคร  เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหมีประชากรจากทุกภูมิภาค
เคลื่อนยายถิ่นฐานมาประกอบอาชีพและสรางครอบครัวในภาคกลาง ซึ่งไดนําวัฒนธรรมและสังคม
ความเปนอยูของตนมาสรางสังคมในกลุมจังหวัดภาคกลางดวย นอกจากนี้ ยังปรากฏวามี              
ชาวตางประเทศไดเขามาเยือนประเทศไทยและมักตั้งถิ่นฐานในภาคกลาง นับตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน  ทําใหมีการนําสังคมและวัฒนธรรมของประเทศของตนมาเผยแพรและถายทอดใหกับ
สังคมไทยในอดีต ดวยความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมดังกลาว จึงทําใหภาคกลางเปน
ภูมิภาคที่มีผูใหความสนใจในประวัติศาสตร  วัฒนธรรมทองถิ่น  สังคมความเปนอยู และการใชวิถี
ชีวิตที่มีเอกลักษณ  อันเปนสิ่งที่กระตุนใหเกิดเปาหมายหลักที่สําคัญประการหนึ่งในการสงเสริม
การทองเที่ยวของประเทศและสรางรายไดสูชุมชน รวมทั้งการสงออกผลิตภัณฑที่วิ จิตร 
ละเอียดออน ตามวัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ 

จากการที่ภาคกลางมีเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบานทั้งฝงตะวันตกและฝงตะวันออก  
โดยฝงตะวันตกมีเขตติดตอของจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีกับประเทศเมียนมาร         
เปนระยะทางประมาณ 440 กิโลเมตร  จึงมีการลักลอบเขาเมืองและแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 
รวมทั้งการคาขายยาเสพติดตามแนวชายแดน นอกจากนี้ ยังเกิดปญหาสถานะและสิทธิบุคคลที่ยัง
ไมมีสถานภาพที่ชัดเจน ซึ่งกอใหเกิดปญหาดานความมั่นคงของประเทศ ในขณะที่ฝงตะวันออก          
มีเขตติดตอของจังหวัดสระแกว  จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด กับประเทศกัมพูชา ซึ่งถือไดวา
เปนจังหวัดหนาดานชายแดนและเปนชองทางการคาชายแดนสงออกสินคาสู อินโดจีน               
แตขณะเดียวกัน บริเวณจังหวัดดังกลาวเปนชองทางเขาออกของผูประสงคเลนการพนันในสถาน
พนันที่ตั้งในฝงประเทศกัมพูชา  อันนํามาซึ่งปญหาการฟอกเงิน การคาอาวุธ การเคลื่อนยาย
แรงงาน และการคามนุษยตามแนวชายแดนดวย  
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9 
 

    

 

ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลกระทบตอความมั่นคง คือบุตรหลานของ            
ผูลักลอบเขาเมืองและแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เปนภาระที่หนวยงาน
ของรัฐจะตองมีการควบคุม มีการตรวจสอบ ดําเนินการออกสัญชาติ และดําเนินการจัดสวัสดิการ
ขั้นพื้นฐานตามสิทธิอันพึงไดรับ  ซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษา การรักษาพยาบาล และการมีงานทํา  
นอกจากนี้  ยังปรากฏวา แรงงานตางดาวผิดกฎหมายและผูลักลอบเขาเมืองหลายราย เปนพาหะ
นําโรคติดตอบางชนิดมาสูชุมชนของประเทศไทยซึ่งทําใหประเทศไทยตองดําเนินมาตรการควบคุม
โรคและเปนภาระดานงบประมาณในการดําเนินการ  ขณะเดียวกัน ยังปรากฏบอยครั้งวาแรงงาน
ตางดาวมักกออาชญากรรมกับนายจางหรือผูบริสุทธิ์ และเปนภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน  จึงตองเรงดําเนินมาตรการแกไขปญหาตางๆ ทั้งในดานการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนให
มีความพรอมตอการเผชิญสถานการณและปญหาตางๆ  ดําเนินการแกไขปญหาผูลักลอบเขาเมือง
และแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย โดยการพัฒนาระบบการตรวจคนเขาเมือง การสกัดกั้น              
การปราบปราม และการจัดระเบียบแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย พรอมทั้งแกไขปญหาสถานะ
และสิทธิบุคคลที่ยังไมมีสถานภาพที่ชัดเจนใหสมดุลระหวางสิทธิพ้ืนฐานกับการรักษาความมั่นคง
แหงชาติ 

ภาคกลางมีความเขมแข็งในดานตางๆ ที่สําคัญไดแก การเปนแหลงผลิตทาง 
การเกษตรที่สําคัญของประเทศ มีความหลากหลายของการผลิตทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการ มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติมี            
ภูมิปญญาทองถิ่นที่เอ้ือตอการพัฒนาอยางยั่งยืน  มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร 
และวัฒนธรรม  เปนศูนยกลางของเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน เปนศูนยกลางการคมนาคม
ขนสง และมีความพรอมทางภูมิศาสตรซึ่งเอ้ือตอการลงทุนและการสงออก เปนศูนยกลางของการ
รักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ มีการพัฒนาดานคมนาคมและการขนสงทั้งทางบกและอากาศ 
ทําใหเปนศูนยกลางเชื่อมโยงและกระจายสินคาของภูมิภาค เปนที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา
ของประเทศ ซึ่งมีความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน ภาคกลางสามารถ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และอุตสาหกรรมการเกษตร 
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มีกรอบความรวมมือกับตางประเทศที่เกื้อหนุนตอการคา การลงทุน ในขณะท่ีนโยบายรัฐบาล
มุงเนนและสนับสนุนการทองเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงโครงการครัวไทยสูครัวโลก โครงการ
กรุงเทพเมืองแฟชั่น และสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) กลุมจังหวัดภาคกลางจึงมี
ศักยภาพที่จะเปนชองทางการคา การลงทุน การทองเที่ยวและการคาชายแดนสูพมา อินเดีย 
ตะวันออกกลาง และยุโรปในอนาคต  และยังมีแหลงพลังงานธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบาน 
สามารถกระจายตอไปยังจังหวัดตางๆ ในภาคอื่นได 

แมวาภาคกลางจะไดรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในสัดสวนสูง และมีอัตราการ
เจริญเติบโตท่ีสูงกวาภูมิภาคอื่นๆ อยางไรก็ตาม ปญหาที่สําคัญของกลุมจังหวัดภาคกลาง              
ยังปรากฏใหเห็นอยูอยางตอเนื่องที่สําคัญไดแก 

2.2.1 ปญหาดานการพัฒนา 

จากการวิเคราะหภาพรวมของภาคกลาง พบวาปญหาดานการพัฒนาที่สําคัญคือ
ปญหาดานการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ  เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ แรงงาน และสังคม 

ดานการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

• ผลผลิตทางดานการเกษตรมีคุณภาพไมแนนอนและขาดการบริหารจัดการที่ดี 

• การแขงขันทางดานการผลิตและการตลาดในสินคาเกษตรและประมงสูง 

• ปญหาการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยังไม มี
ประสิทธิภาพและนับวันจะเพ่ิมพูนปญหาที่หลากหลายและเพิ่มมากขึ้น 

• ปญหาภัยธรรมชาติที่อุบัติขึ้นอยางกะทันหัน และความเสี่ยงจากการแปรปรวน                 
ของภูมิอากาศ  

• ปญหาที่ดนิทรุดตัวในพื้นที่ต่ําซึ่งมีแนวโนมกระจายเปนวงกวางขึ้น 

• ปญหาการขาดแคลนน้ําจืดในหลายพื้นที่ 

ดานเศรษฐกิจ 

• ปญหาการขาดประสิทธิภาพในการผลิต การตลาด และการจัดสงสินคา 

• ปญหาการพัฒนาศักยภาพและความพรอมทางการคาและบริการในสาขา
ตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง สาขาการทองเที่ยว 
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• มาตรการจัดเขตสงเสริมการลงทุนของรัฐยังไมเพียงพอที่จะดึงดูดนักลงทุน 

• แนวโนมการแข็งตัวของคาเงินบาทอยางตอเน่ืองซึ่งอาจสงผลกระทบตอ 
การสงออกและการทองเที่ยว 

• มาตรการกีดกันทางการคาและความไมแนนอนของตลาดสินคาเกษตรและ
ตลาดสงออก 

• ปญหาการคาตามแนวชายแดน ซึ่งเชื่อมโยงกับสินคาที่ละเมิดลิขสิทธิ์และ
ประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีการคาและสินคา 

• การขาดการบูรณาการทางเศรษฐกิจระหวางจังหวัดที่เปนรูปธรรม 

ดานการบริหารจัดการ 

• การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไมสอดรับกับการพัฒนาของจังหวัดและกลุม
จังหวัด 

• การเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศยังไมครอบคลุมพ้ืนที่ 

• การคมนาคมยังไมสมบูรณและขาดประสิทธิภาพ  

• การเจริญเติบโตของเมืองยังขาดบูรณาการและขาดทิศทางที่ชัดเจน 

• กฎระเบียบทางราชการไมทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน 

ดานแรงงาน 

• แรงงานไมเพียงพอและขาดแรงงานที่มีคุณภาพ 

• ตนทุนคาแรงงานในการผลิตสูงกวาภูมิภาคอ่ืน 

• การเคลื่อนยายแรงงานตางถิ่น/ ตางจังหวัด เขาสูเมืองใหญ  

• ปญหาแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
แรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบาน 

ดานสังคม 

• ปญหาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคกลาง
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• ปญหายาเสพติดที่กระจายในวงกวาง แมแตในสถานศึกษา 

• ปญหาดานสุขภาพพลานามัยของประชาชน ตลอดจนการเขาถึงการรับ
บริการดานสาธารณสุขของรัฐ 

• ปญหาที่เกี่ยวกับผูสูงอายุซึ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ทําใหสังคมกาวสูสังคม
ผูสูงอายุ  

• ปญหาการระบาดของโรคที่อุบัติขึ้นใหมซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิต 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรคไขหวัดนก  

• ปญหาการขาดทักษะและการเรียนรูอยางตอเนื่องของประชาชนในทองถิ่น  

• กระแสคานิยมสินคาตางชาติมีแนวโนมที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

• การเมืองของประเทศเพื่อนบานไมแนนอน ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตามแนว
ชายแดน ตลอดจนการดําเนินมาตรการตางๆ ที่ตองมีการเจรจาหารือใน
ระดับภูมิภาค อันสงผลตอเสถียรภาพการคา การลงทุน การทองเที่ยว และ
ความมั่นคง 

• ปญหาที่เกี่ยวกับความขัดแยงในสังคม อันเนื่องมาจากความคิดเห็นที่
แตกตางทางการเมืองและการรับรูขอมูลขาวสารที่แตกตางกัน 

2.2.2 ปญหาดานการวิจัย 

แมวาภาคกลางจะมีศักยภาพและความพรอมดานการวิจัยสูงกวาภูมิภาคอื่นๆ   
แตจากการวิเคราะหภาพรวมของภาคกลาง ยังพบวาปญหาดานการวิจัยที่สําคัญในภาคกลาง คือ 

• การขาดแคลนนักวิจัยที่มีคุณภาพในแตละสาขา 

• การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยในแตละสาขาที่ไมพอเพียงแกการสราง
องคความรูเพ่ือการแกปญหาและการพัฒนาเชิงรุก 

• คุณภาพของผลงานวิจัยที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล ยังมีนอย  

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคกลาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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• ผลงานวิจัยที่นําไปสูการไดรับสิทธิบัตรระดับสากล ตลอดจนอนุสิทธิบัตร  
ยังมีนอย เนื่องจากขอจํากัดดานทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ และขาด
กลไกการผลักดันเพื่อสรางผลผลิตดานทรัพยสินทางปญญาเชิงรุก 

• วัฒนธรรมดานการวิจัยยังมีอยูเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่มี
ภารกิจดานการวิ จัย ในขณะที่ระดับจังหวัดและกลุมจังหวัดยังขาด              
ทิศทางการดําเนินงานดานการวิจัยระดับทองถิ่นที่ชัดเจน และการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการวิจัยยังไมพอเพียง 

• การมีสวนรวมของภาคเอกชนดานการวิจัยยังมีนอย  

• กลไกกระตุนใหเกิดความตื่นตัวดานการวิ จัยในระดับทองถิ่นและใน
ภาคเอกชนยังมีอยูอยางจํากัด 

• การเผยแพรผลงานในระดับนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงาน
ดานการวิจัยยังมีนอย เม่ือเทียบกับตางประเทศ ซึ่งสงผลตอสถานภาพดาน
การวิจัยในภาพรวมของประเทศที่ยังอยูในเกณฑต่ํา 

• ผลงานวิจัยยังมีการถายทอดและนําไปใชประโยชนในวงจํากัด โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การถายทอดและใชประโยชนในระดับทองถิ่น และการใชประโยชน
ที่ตรงตามความตองการของภาคเอกชนและสังคม 

• การบูรณาการเนื้องานวิจัยและการประสานงานเพื่อบูรณาการดานการวิจัย
ระหวางหนวยงานในกลุมจังหวัดยังดําเนินการไดจํากัด 

• ฐานขอมูลดานการวิจัย การถายทอดผลงานวิจัย ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย
แตละสาขา ตลอดจนปราชญชาวบาน ในแตละจังหวัดและอนุภูมิภาค ยังไม
สมบูรณ ทําใหไมสามารถรวบรวมองคความรูและนําองคความรูไปใช
ประโยชนไดอยางกวางขวาง 

2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค 

ภาคกลา ง เป นกลุ ม จั งหวั ดที่ มี ขน าด ใหญ ที่ สุ ด  รวมทั้ งสิ้ น  26 จั งหวั ด                     
โดยประกอบดวยกรุงเทพมหานคร และยังมีเครือขายในกลุมจังหวัดรวม 6 อนุภูมิภาค คือ กลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 8 จังหวัด  2 อนุภูมิภาค  ไดแก นนทบุรี  พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อางทอง 
สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี และชัยนาท  กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 13 จังหวัด 3 อนุภูมิภาค ไดแก  
ราชบุรี  สุพรรณบุรี  นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคกลาง
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ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก สระแกว และปราจีนบุรี และกลุมจังหวัดภาคตะวันออก           
4 จังหวัด 1 อนุภูมิภาค  ไดแก ชลบุรี  ระยอง จันทบุรี และตราด และในแตละอนุภูมิภาคได
ดําเนินการสรางเครือขายยอยและมุงพัฒนาเครือขายใหเขมแข็ง สรางจุดรวมบนจุดตางที่มีความ
หลากหลาย โดยมีกลไกการสรางเครือขายเพื่อการพัฒนาในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปนระบบราชการ
ซึ่งมีความยืดหยุนนอย และระบบความรวมมือที่มิตองอิงระบบราชการ  ซึ่งกลุมจังหวัดตางมีความ
ตื่นตัวในการรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการปรับระบบการบรหิารราชการแผนดิน  การพัฒนา
เครือขายดังกลาวไดนํามาสูการสรางความรวมมือในการผลิต การตลาด การขนสง การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งกิจกรรมตางๆ ในระดับทองถิ่น ซึ่งยังตองใชเวลาในการสรางความ
เขมแข็งของเครือขาย เพ่ือใหเกิดความพรอมที่จะสรางศักยภาพและสรางความเขมแข็งของ           
อนุภูมิภาค โดยมีการใชทรัพยากรรวมกันตามความเหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหสามารถ
พ่ึงตนเองไดอยางพอเพียงและยั่งยืน อันจะนําไปสูการสรางความเขมแข็งของภาคกลางตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  2 แนวโนมรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ฐานเศรษฐกิจดานหนาของภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต 
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ดานความสัมพันธและความรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบาน เน่ืองจาก
ภาคกลางมีเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบานทั้งฝงตะวันตกกับประเทศเมียนมาร เปนระยะทางกวา 
440 กิโลเมตร  และฝงตะวันออกกับประเทศกัมพูชา เปนระยะทางยาวตอเน่ือง ทั้งทางบกและทาง
ทะเล  ประกอบกับนโยบายการเมืองระหวางประเทศและประเทศเพื่อนบานของรัฐบาลที่มุงสงเสริม
ความสัมพันธอันดี ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี มาอยางตอเนื่อง ทําให
เง่ือนไขและขอจํากัดการพัฒนาตางๆ ไดรับการปรับปรุงและแกไข เพ่ือนําไปสูการพัฒนาในระดับ
ภูมิภาค อีกทั้งกระแสการปรับโครงสรางเศรษฐกิจระหวางประเทศภายใตกรอบความรวมมือทาง
เศรษฐกิจตางๆ 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
ความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งจะ
นําไปสูความรวมมือดานการพัฒนาแนวเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานไดทั้งสองฝง 
ตอเนื่องไปสูภูมิภาคอ่ืน และเปนฐานเศรษฐกิจดานหนาของภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

จากการที่ภาคกลางเปนภาคที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญที่สุดของประเทศ แตมีความไม
สมดุลและยั่งยืน มีความเหลื่อมล้ําระหวางพื้นที่สูง และสงผลกระทบตอสังคม ความไมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินและสภาวะแวดลอมคอนขางสูง อยางไรก็ตาม ภาคกลางเปนศูนยกลางคมนาคม 
ศูนยกลางการศึกษา พ้ืนที่เกษตรมีระบบชลประทานจํานวนมาก จึงเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญ
ของประเทศ จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง 

เปาประสงค เพ่ือรักษาเสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ             
การลงทุนใหมีความมั่นคงและเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

แนวทางการพัฒนา มีแนวทางการพัฒนาในดานตาง ๆ ดังนี้ 

(1)  อุตสาหกรรม 

  (1.1) รักษาฐานอุตสาหกรรมที่มีอยูใหยั่งยืน เพ่ือเปนฐานอุตสาหกรรมของ
ประเทศ โดยใหความสําคัญกับการติดตามประเมินผลทางดานสิ่งแวดลอมเพื่อการเตือนภัยและ
จัดการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมกอนที่จะมีผลกระทบตอชุมชนขางเคียง โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนแหลงอุตสาหกรรมยาน
ยนต อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเขาสู
การผลิตอาหาร Ready to cook และ Ready to eat ในพื้นที่กลุมภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท 
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ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี) และกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม) เพ่ือสรางรายไดใหกับประเทศ 

  (1.2) เสริมสรางสภาพแวดลอมแหลงอุตสาหกรรม โดยพัฒนารวมกลุม
อุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก ขยายจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรี 
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมใหมที่จะโยกยายมาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล  รวมทั้งสนับสนุน
อุตสาหกรรมที่มีอยูเดิมใหขยายตัวเขามาในนิคมอุตสาหกรรม และจัดตั้งเขตหรือนิคมอุตสาหกรรม
ทั่วไปและเฉพาะประเภทโดยเฉพาะนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมฟอกยอมและพิมพผาในภาคกลาง
ดานตะวันตก และสนับสนุนการลงทุนเขต/นิคมอุตสาหกรรมประมงครบวงจรและธุรกิจตอเน่ือง
พรอมสรางทาเรือประมงที่จังหวัดสมุทรสาคร 

  (1.3) พัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐานโดยใชเทคโนโลยีสะอาด     
(การออกแบบ Value Creation เทคโนโลยีสะอาด) โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก        
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

  (1.4)  สนับสนุนดานการตลาด เงินทุนและความรูในการบริหารจัดการแก
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและสรางความเขมแข็งใหแก
อุตสาหกรรม SMEs 

(2)  เกษตร 

  (2.1) พัฒนาและปรับปรุงฐานทรัพยากร และโครงสรางพื้นฐานการเกษตร โดย
พัฒนาแหลงนํ้า ดิน รักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณไว โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภายใต
โครงการชลประทานเจาพระยาใหญ แมน้ําแมกลอง และแมนํ้าทาจีน ไดแก จังหวัดชัยนาท 
สุพรรณบุรี สิงหบุรี อางทอง อยุธยา และราชบุรี ลดใชสารเคมีเพ่ือผลิตสินคาที่ปลอดภัยจาก
สารพิษ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร เชน โรงปุยอินทรียชุมชน และเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร เปนตน 

  (2.2) พัฒนาระบบการปลูกพืช การปศุสัตว และการประมงใหสอดคลองกับ
ศักยภาพพื้นที่ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสรางเครือขายการเรียนรู ในกลุมพ้ืนที่ภาคกลาง
ตอนบน 2 ภาคกลางตอนลาง 1 และ 2 

  (2.3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตร โดยสนับสนุน R&D ควบคู    
ภูมิปญญาทองถิ่นสรางมูลคาเพิ่ม พัฒนาระบบมาตรฐานตรวจสอบรับรองคุณภาพ และสงเสริม  
การพัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร วัชพืช และพืชสมุนไพร 

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



17 
 

  (2.4) สนับสนุนดานการตลาด เงินทุน ความรูในการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร
โดยสงเสริมการรวมกลุมในพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน และภาคกลางตอนลาง ไดแก พ้ืนที่จังหวัด
ชัยนาท อางทอง สิงหบุรี และสุพรรณบุรี 

  (2.5) พัฒนาระบบการขนสง เก็บรักษา และรวบรวมผลผลิต โดยเฉพาะในพื้นที่
ที่เปนตลาดกลางสินคาเกษตรที่สําคัญของภาค ไดแก ตลาดกลางขาวและพืชไร จังหวัดสุพรรณบุรี 
และชัยนาท ตลาดกลางผักและผลไม จังหวัดปทุมธานี ราชบุรี และระยอง ตลาดสัตวน้ํา จังหวัด
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 

(3)  ทองเที่ยว 

  (3.1) ฟนฟูและบริหารการจัดการแหลงทองเที่ยวอยางเปนระบบ โดยสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมจัดการแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการ
ระดับนานาชาติ การกําหนดแนวทางการพัฒนาเฉพาะสําหรับแหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยมของ
ชาวตางชาติ เชน หัวหิน พัทยา เกาะชาง เปนตน 

  (3.2)  พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มขีดความสามารถบริการ โดยพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานคุณภาพบริการ กิจกรรมทองเที่ยวรูปแบบใหมที่สอดคลองกับศักยภาพเชิง
วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการพัฒนาศูนยสุขภาพระดับโลกที่บริเวณปริมณฑลของ
กรุงเทพฯ ระยอง หัวหิน และเพชรบุรี สนามกอลฟระดับโลกที่บริเวณพัทยา ระยอง นครนายก 
เพชรบุรี กาญจนบุรี ศูนยการคา  พลอยสีระดับโลกที่จันทบุรี แหลงทองเท่ียวที่เกาะชาง และ          
พุทธอุทยานแหงโลกที่พุทธมณฑล พระปฐมเจดีย และการจัดกลุมแหลงทองเที่ยวใหสนองตอบ
ความตองการของนักทองเที่ยวที่แตกตางกันทั้งในและตางประเทศ เชน กลุมหาดทรายชายทะเล 
ไดแก เกาะชาง-พัทยา-ชะอํา-หัวหิน-ปราณบุรี-บางสะพาน กลุมอุทยานแหงชาติ วนอุทยาน ปาไม 
เชน กาญจนบุรี-เพชรบุรี-ประจวบฯ และนครนายก-ปราจีนบุรี กลุมประวัติศาสตร ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม อาทิ กาญจนบุรี-พระนครศรีอยุธยา-ลพบุรี-นครปฐม และเพชรบุรี-ราชบุรี-สุพรรณบุร ี
กลุมกีฬา กอลฟ อาทิ พัทยา ระยอง จันทบุรี กีฬาทางน้ํา อาทิ พัทยา หัวหิน ชะอํา 

(4)  การคา การลงทุน และการบริการ 

  (4.1) พัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่ อนบานโดยเฉพาะการลงทุน            
สรางหวงโซแหงคุณคา (Value Chain) และพัฒนาธุรกิจการคารูปแบบใหม และมุงลงทุนใน
ตางประเทศ เพ่ือแสวงหาวัตถุดิบและแรงงานราคาถูก 

  (4.2) รักษาตลาดเดิม และแสวงหาตลาดใหม โดยขยายบริการที่มีศักยภาพใน
การแขงขัน เชน การบริการดานการศึกษา สุขภาพ (โรงพยาบาล สปา) เปนตน โดยเฉพาะในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง และเพชรบุรี ซึ่งเปน
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แหลงรวมสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง รวมทั้งเปนแหลงการแพทยแผนไทยใช
สมุนไพรบําบัดยารักษาโรค มีการนวด อบ ประคบ ฝงเข็ม และมีการแปรรูปสมุนไพรไทยเปน
เวชภัณฑและเครื่องสําอาง ที่กําลังเปนที่นิยม และมีการสงเสริมการขยายตลาดไปตางประเทศ 

(5)  พัฒนาระบบ Logistics และ Infrastructures ใหมีประสิทธิภาพ 

  (5.1) พัฒนาระบบ  Logistics และ  Infrastructures ให มีประสิทธิภาพและ          
ไดมาตรฐานระดับนานาชาติโดยเนนการพัฒนาระบบราง เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหลง
อุตสาหกรรม และทาเรือ โดยเฉพาะ พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และสระบุรี เพ่ือลดตนทุนการขนสง 
อาทิ ปรับปรุงบริหารจัดการทาเรือแหลมฉบัง กอสราง ICD ที่แกงคอย จังหวัดสระบุร ี และศึกษา
ระบบเชื่อมตอการคมนาคมขนสงทางบกกับทางน้ําใหมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงเสนทางเชื่อมตอ
ระหวางจังหวัดใหไดมาตรฐานเพื่อลดอุบัติเหตุการจราจรควบคูกับการพัฒนาบุคลากรดาน              
การบริหารการจัดการการขนสง 

  (5.2)  พัฒนาระบบฐานขอมูลการขนสงใหสามารถใหขอมูลที่สําคัญกับ
ผูใชบริการเสนทางและขอมูลอ่ืนที่จําเปนตอการใชการขนสงเพ่ือการพัฒนาผลิตภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพคน สังคม และชุมชนใหมีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล 

เปาประสงค  เพ่ือพรอมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนใหดีขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 

(1)  พัฒนาการศึกษาในพื้นที่ภาคกลาง โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้ 

  (1.1) สนับสนุนการเรียนการสอนทั้ ง ในระบบและนอกระบบโรงเรียน          
เพ่ือแกไขปญหาประชากรไมรูหนังสือโดยควรใหความสําคัญกับกลุมพ้ืนที่ภาคกลางตอนลาง 
โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี กลุมภาคกลางตอนกลาง โดยเฉพาะจังหวัด
สระแกว และกลุมจังหวัดภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดตราด 

  (1.2)  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึ กษาทุ ก ร ะดั บทั้ ง ใน ร ะบบและ            
นอกระบบโรงเรียนในทุกกลุมจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง 

  (1.3)  สนับสนุนสถาบันอาชีวศึกษาในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่เปน
จุดเดนของพื้นที่ เชน การตอเรือ  อุตสาหกรรมปโตรเคมี  อุตสาหกรรมดานอิเล็กทรอนิกส 
อุตสาหกรรมยานยนต   โดยเฉพาะพื้นที่ จั งหวัดชลบุรี   ระยอง   สมุทรสาคร   ปทุมธานี 
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พระนครศรีอยุธยา และควรสนับสนุนใหประชากรในพื้นที่มีโอกาสเรียนตอในระดับอาชีวะใหเพ่ิม
มากขึ้น 

  (1.4) เพ่ิมพูนความรูและทักษะฝมือแรงงานกอนและหลังทํางาน และการศึกษา
วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาผลิตภาพแรงงานใหสูงขึ้น โดยพื้นที่ที่ควรใหความสําคัญคือ ปริมณฑล และ
ภาคตะวนัออก 

  (1.5)  สงเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
และการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือใหสามารถนําไปสูการพัฒนาเชิงพาณิชยและสราง
ประสบการณใหกับบุคลากร โดยเนนพื้นที่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี 
ราชบุรี 

(2)  พัฒนาสุขภาวะของประชาชน โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้ 

  (2.1) สงเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประสังคมในการสราง
วัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะการรักษาดูแลผูปวยเอดส และการดูแลมารดาและทารก 

  (2.2)  สนับสนุนงานอาสาสมัคร กลุมสุขภาพ เพ่ือรณรงคปองกันและปลูก
จิตสํานึกเรื่องสุขภาพ รวมถึงการสรางทางเลือกสุขภาพ โดยพื้นที่ภาคกลางควรใหความสําคัญ
เก่ียวกับโรคเบาหวาน โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร โรคระบบตอมไรทอ โรคความดันโลหิตสูง    
และโรคหัวใจ 

  (2.3)  สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพโดยผสมผสาน
ภูมิปญญาไทยและสากล พรอมทั้งเพิ่มอัตราบุคลากรทางการแพทยใหเหมาะสมกับสัดสวน
ประชากรในพื้นที่ โดยเฉพาะบุคลากรดาน ทันตแพทย พยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค 

(3)  เสริมสรางความเขมแข็งสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมีแนวทาง
ดําเนินการดังนี้ 

  (3.1) เสริมสรางความรูใหกับคนเกี่ยวกับทักษะการดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจิตสํานึกของพลเมืองที่ดี 

  (3.2)  เสริมสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิตของคนในชุมชน ดานรายได ที่อยู
อาศัย สุขภาพและระบบสวัสดิการชุมชน และสนับสนุนการรวมกลุมของชุมชนเพ่ือสรางกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและรายไดของชุมชน 

  (3.3)  เสริมสรางกระบวนการสรางความสัมพันธในครอบครัว พรอมทั้งขยาย
โอกาสการเขาถึงบริการสังคมแกกลุมผูสูงวัย ผูพิการ และผูดอยโอกาส 
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  (3.4) เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยเพิ่มศักยภาพใน
การดูแลความปลอดภัยในเขตพื้นที่เมืองใหญเพ่ิมมากขึ้น ไดแก ชลบุรี ระยอง นครปฐม ปทุมธานี 
และสมุทรปราการ เปนตน พรอมทั้งหามาตรการเพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแล
ความปลอดภัยในพื้นที่ของตนเอง 

  (3.5) เสรมิสรางความสมานฉันทในสังคมโดยสนับสนุนกระบวนการสรางความ
เขาใจที่ถูกตองตอสาธารณชน เพ่ือใหสาธารณชนไดตระหนักถึงความสงบสุขและความมั่นคง     
ของชาติ 

(4)  พัฒนาศักยภาพของชุมชน และทองถิ่น โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้ 

  (4.1)  สนับสนุนการสรางระบบการเรียนรูของชุมชนอยางครบวงจร 

  (4.2)  สนับสนุนสถาบันการศึกษาในพื้นที่การจัดทําศูนยขอมูลดานภูมิปญญา
วัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพทองถิ่น 

  (4.3) สนับสนุนการจัดตั้งกลุมและเครือขายเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม    
และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 3  อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหมีความสมดุลตอระบบนิเวศ 

เปาประสงค    เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 

(1) เรงแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลอาวไทย โดยเฉพาะพื้นที่สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ระยอง และเพชรบุรี บริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม ควบคุมการกัดเซาะชายฝง 

(2)  ปองกันปญหาสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาเมืองและชุมชนที่จะสงผลกระทบตอ
พ้ืนที่ชนบท โดยการรณรงคการลดขยะมูลฝอยทั้งการนํากลับมาใชใหมและการกําจัดอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล การปรับปรุงและขยายระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน การเตือนภัยจากมลพิษตาง ๆ เชน 
อากาศ ขยะอันตราย เปนตน โดยเนนจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
เพชรบุรี และสงเสริมการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(3) ส ง เสริ มการมีส วนร วมของภาคีการพัฒนาในการอนุ รั กษ และ รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยรณรงคปลูกจิตสํานึก และเปดโอกาสใหประชาชน           
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มีสวนรวมในการพัฒนา/บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลทรัพยากร 
และใหสถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนใหความรู 

(4) อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยกําหนดการใชที่ดิน
ตามศักยภาพและความเหมาะสม ฟนฟูปาชายเลน และบริหารจัดการระบบจัดสรรน้ําเปนระบบ
อยางบูรณาการ และฟนฟูคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา โดยเนนแมน้ําเจาพระยาตอนลาง คือบริเวณ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  รวมทั้งแมน้ําทาจีน และแมน้ําบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เนนการบริหารจัดการน้ําดีเจือจางน้ําเสียและน้ําเค็มใหเหมาะสม 

(5)  เตรียมการรองรับการแกปญหาอันเน่ืองจากภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยในเขต
พ้ืนที่จังหวัดชัยนาท สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และจันทบุรี             
ซึ่งเปนพ้ืนที่น้ําทวมซ้ําซาก ภัยแลง โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ชลบุรี ระยอง สระแกว 
ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนพ้ืนที่เกิดภัยแลงซํ้าซาก ดินถลม ในเขตพื้นที่อําเภอ
ปากทอ อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อําเภอทองผาภูมิ อําเภอไทรโยค อําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอสอยดาว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และ
อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลม 

ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชายแดนตามแนว
เสนทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานทั้งแนวเหนือ-ใต และตะวันออก-
ตะวันตก 

เปาประสงค   เพ่ือเปนประตูการคาเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบานและนานาชาติ โดยมี
พ้ืนที่เปาหมายการพัฒนาการคาชายแดนดังนี้ กาญจนบุรี-ทวาย (พมา) บางสะพาน-บกเปยน 
(พมา) สระแกว-ปอยเปต (กัมพูชา) ตราด-เกาะกง (กัมพูชา) 

แนวทางการพัฒนา 

(1)  พัฒนาโครงขายการคมนาคมขนสงใหเชื่อมโยงตามแนวเสนทางเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก ไดแก เชื่อมโยงทวาย (พมา) ทางจังหวัดกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี-อางทอง-
พระนครศรีอยุธยา-นครนายก-ปราจีนบุรี-สระแกว เชื่อมโยงไปสูพนมเปญ (กัมพูชา) และวังเตา
(เวียดนาม) แนวเสนทางเศรษฐกิจเหนือ-ใต จากแหลมฉบังไปยังนครราชสีมา-ขอนแกน-อุดรธาน-ี
หนองคาย  ข ามสะพานแมน้ํ า โขงไปยั ง เ วี ย ง จันทน -สิบสองปนนา  (จีนตอนใต ) และ
พระนครศรีอยุธยา-อางทอง-สิงหบุรี เชื่อมโยงไปยังพิษณุโลก-อุตรดิตถ-ลําปาง-พะเยา-เชียงราย-
แมสาย ไปคุณหมิง(จีนตอนใต) 

(2)  ปรับปรุงกฎระเบียบและสิทธิประโยชนที่เอ้ือตอการลงทุนรวมกันเพื่อสราง
แรงจูงใจในการยายฐานการปลูกพืชเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม (SMEs) ไปยังประเทศเพื่อนบาน 
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(3)  ยกระดับมาตรฐานการใหบริการและอํานวยความสะดวกบริเวณจุดผานแดน เชน 
One Stop Service บริเวณจุดผานแดนคลองลึก จังหวัดสระแกว บานแหลม บานผักกาด จังหวัด
จันทบุรี และบานหาดเล็ก จังหวัดตราด 

(4)  สนับสนุนใหเกิดการสรางแหลงงานในพื้นที่ชายแดนระหวางไทยกับประเทศ
เพ่ือนบาน เชน Contract Farming การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม การจัดตั้งโรงงานบริเวณพื้นที่
ชายแดน เรงรัดการดําเนินการตามขอตกลงรวมกันในการนําเขาแรงงานระหวางภาครัฐกับรัฐใหมี
ผลทางปฏิบัติ พิจารณาอัตราคาจางแรงงานตางดาวใหเหมาะสมและเอื้อตอการลงทุนของ
ผูประกอบการ ตลอดทั้งใหมีการฝกอบรมแรงงานตางดาว 

(5)  สงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการที่เกี่ยวของในพ้ืนที่
ชายแดน ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี สระแกว จันทบุรี ตราด และประจวบคีรีขันธ โดยฝกอบรมให
ความรูเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ระเบียบการคา การลงทุนที่เกี่ยวของกับประเทศเพื่อนบาน 
รวมทั้งฝกอบรมดานภาษา และ IT 

(6)  สงเสริมใหมีการพัฒนาการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน โดยพัฒนา
อนุรักษแหลงทองเที่ยวเดิมและใหม  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก และ          
การพัฒนาเสนทางแนวตะเข็บชายแดน 

(7)  สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในดานประเพณี 
วัฒนธรรม การกีฬา และความรวมมือทางวิชาการ 

ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทอยางมีสวนรวมและ
เก้ือกูลกัน 

เปาประสงค เพ่ือใหมีการจัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนไดสอดคลอง
กับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและความตองการของชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 

(1)  สนับสนุนใหมีการจัดทําผังเมืองระดับจังหวัดโดยทองถิ่นรวมกับชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของจัดบริการโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับผังเมืองที่วางไวโดยเนนเมืองที่มี
การขยายตัวของอุตสาหกรรมไดแก พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี และระยอง 

(2)  สงเสริมการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่อยางมีสวนรวมทั้งภาครัฐ เอกชน ทองถิ่น
และชุมชน โดยเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหเพียงพอตอความตองการ การปองกันนํ้าทวม 
การแกไขปญหามลพิษ ในพื้นที่ชานเมืองพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
ชลบุรี ชัยนาท อางทอง สุพรรณบุรี และจันทบุรี 
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(3)  สนับสนุนความรูทางวิชาการและเตรียมความพรอมใหกับชุมชนและทองถิ่นใน 
การพัฒนาพื้นที่ของตนเอง โดยเนนทองถิ่นและชุมชนในพื้นที่ชนบท และพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือชี้วัด
การมีสวนรวมทุกภาคสวน 

(4)  สนับสนุนใหทองถิ่นและชุมชนในพื้นที่ชนบท วางแผนพัฒนาชุมชนเพ่ือ
เตรียมการรองรับการพัฒนาที่ขยายตัวจากพื้นที่เมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน อุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตร นิคมอุตสาหกรรมใหม โดยเนนพ้ืนที่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ 

(5)  สนับสนุนกระบวนการติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาและการบริหารจัดการพื้นที่ของภาครัฐ 

(6)  การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับภาค และการแกไขปญหา
ความขัดแยงตางๆ ที่เกิดขึ้นจากผลการพัฒนาในพื้นที่ โดยเนนกลไกการแกไขปญหาความขัดแยง
การใชทรัพยากรน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร อุตสาหกรรมบริเวณจังหวัดระยอง และ
ชลบุรี โดยการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทั้งรัฐ เอกชน ทองถิ่น ประชาคม ชุมชนที่เกี่ยวของ 
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บทที่ บทที่ 33      

บริบทและบริบทและศักยภาพการวิจัยของภาคกลางศักยภาพการวิจัยของภาคกลาง  
  

ภาคกลางเปนศูนยกลางของการพัฒนาและการกําหนดนโยบายดานการวิจัยของชาติ  
โดยมีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปนหนวยงานกลางในการวางนโยบายและแผน
งานวิจัยสวนรวม ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 โดยมุงดําเนินการให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

นอกเหนือจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติแลว ยังมีหนวยงานของรัฐใน
ภาคกลางที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการพัฒนานโยบายดานการวิจัยและการสนับสนุนดานการวิจัย 
เพ่ือสนองนโยบายวิจัยตามทิศทางการพัฒนาประเทศ เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว . ) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช . ) และสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) เปนตน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดตั้งขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2535 เปน
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่สนับสนุนกระบวนการสรางความรู สรางนักวิจัยและสราง
ระบบการวิจัย เพ่ือตอบคําถามและเสนอทางเลือกให สังคม ซึ่งครอบคลุมทั้งในระบบเศรษฐกิจภาค
ด้ังเดิมและสมัยใหม โดยใชจุดเดนดานการบริหารการวิจัย เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
ประเทศดวยการวิ จัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิ จัยเพ่ือสนับสนุนการกําหนดนโยบาย                  
การยกระดับความรูของสังคม และการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น อันจะนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและการพัฒนาที่สัมพันธกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
นอกจากนี้ สกว. ยังมีสํานักงานในภูมิภาคเพื่อทําหนาที่ประสานงานดวย 

สําหรับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  (สวทช . )                  
เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2534  โดยดําเนินการวิจัยและพัฒนา พรอมทั้งสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนา เพ่ือขับเคลื่อนและเพิ่มสมรรถภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ทั้งใน
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้งน้ี จะครอบคลุมถึงการจัดการโครงการลงทุนและ
โครงการพัฒนาที่เกี่ยวของกับการรับการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศเพื่อใหไดเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม และเพื่อเกื้อกูลการสรางเสริมสมรรถนะทางเทคโนโลยีของประเทศ  
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ รวมทั้งการพัฒนา
กําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชนดวย โดยมีกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนกองทุนรองรับการดําเนินงาน สวทช. เปนหนวยงาน     
ที่มีการทําวิจัยเอง โดยมีศูนยที่รับผิดชอบการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเฉพาะทาง  ไดแก       
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ       

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคกลาง
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ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  และศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ และยัง
สนับสนุนใหหนวยงานรวมเปนเครือขายดําเนินงาน พรอมกับจัดตั้งสถาบันเครือขายรวมกับ
หนวยงานของรัฐและสถาบันการศึกษา เพ่ือใหเปนศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการ (Excellence 
Center) กระจายอยูทั่วประเทศ 37 แหง  อีกทั้งยังมีการจัดตั้ง “อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
(Thailand Science Park)”  ตั้งอยู ณ จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเปนศูนยกลางทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และรองรับบริษัทเอกชนที่รวมดําเนินการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติ (สวทน.) นั้น  เปนหนวยงานใหมที่เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดริเริ่มใหมีการตรา
พระราชบัญญัติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2551 (ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 125  ตอนที่ 33 ก  เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551) 
ขึ้นเปนกฎหมายพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเปนฐานสําหรับการ
กําหนดนโยบายและจัดทําแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชาติ ใหมีความตอเน่ือง 
และกําหนดกรอบการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนในการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศใหเปนไปในทิศทางที่
สอดคลองกัน ทั้งในดานการผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและพัฒนา การถายทอดเทคโนโลยี 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และสามารถแขงขันกับประเทศอื่นในระดับสากลไดมากขึ้น 

ภายใตพระราชบัญญัติดังกลาว ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (วทน.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีรัฐมนตรีกระทรวงที่
เกี่ยวของ ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนเปน
กรรมการ และมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเลขานุการเพื่อเปนกลไกสําคัญที่ทํา
หนาที่กําหนดนโยบายและแผนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศใหชัดเจน 
ใหมีการจัดสรรและใชทรัพยากรอยางคุมคา สงเสริมสนับสนุน ผลักดันการดําเนินงานตามนโยบาย
และแผน และติดตามประเมินผลการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
อยางจริงจังและตอเน่ือง อันจะสงผลใหการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดวย 

ในเชิงปฏิบัติ ภาคกลางเปนภูมิภาคที่มีความไดเปรียบกวาทุกภูมิภาคของ
ประเทศในดานศักยภาพและความพรอมทางการวิจัย  โดยเปนศูนยกลางทางวิชาการทุกระดับ          
ทั้งวิชาการขั้นพ้ืนฐานและวิชาการขั้นสูง ในทุกสาขา ทั้งนี้ เน่ืองจากภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 
เปนที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งของรัฐ ซึ่งประกอบดวยมหาวิทยาลัยตาง ๆ            
ที่เปนมหาวิทยาลัยรับจํากัดจํานวน และรับไมจํากัดจํานวน ตลอดจนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาลัย สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอกชน สถาบันที่จัด
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การศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งสังกัดหนวยงานอื่นนอกเหนือจากกระทรวงศึกษาธิการ และ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของตางประเทศมากที่สุด  

 
สถาบันอุดมศกึษาในภาคกลาง จํานวนสถาบนั 

มหาวิทยาลัยของรัฐที่รับจํากัดจํานวน 15 
มหาวิทยาลัยของรัฐที่รับไมจํากัดจํานวน 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 16 
มหาวิทยาลัยราชมงคล 6 
มหาวิทยาลัยเอกชน 12 
วิทยาลัยชุมชน 3 
วิทยาลัยเอกชน 12 

รวมทั้งสิ้น 66 

      ตารางที่ 1 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาในภาคกลาง 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแหงมีภารกิจหลักที่สําคัญ นอกเหนือจาก
การสอนแลว คือการคนควาวิจัย เพ่ือนําองคความรูมาใชในการเรียนการสอน และพัฒนาประเทศ 
ผลงานวิจัยที่เปนการศึกษาคนควาดวยตนเอง  ผลงานวิจัยที่เปนวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ที่ผลิตขึ้นในแตละปมีเปนจํานวนมาก และครอบคลุมทุกสาขา นอกจากนี้ แตละ
สถาบันอุดมศึกษาตางมีความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศอยางกวางขวาง ทั่วทุก
ภูมิภาคของโลก  ซึ่งกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณดานการวิจัย  แลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อ
เสริมสรางทักษะในการศึกษาวิจัยขั้นสูง  และผลิตผลงานวิจัยรวมกัน  สถาบันอุดมศึกษาจึงมี          
การพัฒนาความเขมแข็งดานการวิจัยอยางตอเนื่อง 
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สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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นอกเหนือจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแลว  ภาคกลางยังเปนที่ตั้งของ
สถาบันวิชาการในสังกัดของกระทรวงตางๆ ที่มีภารกิจดานการคนควาวิจัยดวย ไดแก สถาบันหรือ
หนวยงานดานการวิจัยในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  กระทรวงกลาโหม  กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย  กระทรวง
พลังงาน ตลอดจนหนวยงานที่ไมเปนสวนราชการ  หนวยงานที่เปนองคการมหาชน และหนวยงาน
ที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งหนวยงานตางๆ ในแตละกระทรวงมีหนวยงานในภูมิภาคกระจาย
อยูทุกจังหวัด 

ขณะเดียวกัน ยังมีหนวยงานภาคเอกชน ทั้งเอกชนภายในประเทศและเอกชนจาก
ตางประเทศ ที่ดําเนินภารกิจดานการศึกษาวิจัยดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร อันไดแก บริษัทผูผลิตเมล็ดพันธุพืช บริษัทผูผลิตพันธุสัตวและสัตวน้ํา  
บริษัทผูผลิตปุยและสารเคมีเกษตร  บริษัทผูผลิตอาหารสัตว  บริษัทผูผลิตเครื่องมือเคร่ืองทุนแรง
และเครื่องจักรกลเกษตร  บริษัทผูผลิตผลิตภัณฑทางชีวภาพ  บริษัทผูผลิตอาหารและเครื่องดื่ม  
บริษัทผูผลิตและแปรรูปสินคาเกษตร บริษัทดานอุตสาหกรรมเกษตร เปนตน เชนเดียวกับ
หนวยงานภาคเอกชนที่ดําเนินภารกิจในการศึกษาวิจัยดานพลังงาน  ดานทรัพยากรธรรมชาติ  
ดานสิ่งแวดลอม  ดานสิ่งทอ  ดานยานยนต  ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม  ซึ่งภาคเอกชนดังกลาว
มีการขยายตัวดานการวิจัยมากขึ้น เน่ืองจากมาตรการภาครัฐไดสงเสริมและสนับสนุนให
ภาคเอกชนมีการทําการวิจัยมากขึ้น  โดยเฉพาะมาตรการทางภาษีที่ใหภาคเอกชนไดรับการ
ยกเวนภาษี หรือสามารถหักคาใชจายที่ใชในการวิจัย  อีกทั้งยังสงเสริมใหเกิดการลงทุนดานการ
วิจัย ซึ่งกลไกตางๆ ไดสรางแรงจูงใจใหเกิดการลงทุนเพื่อการวิจัยมากขึ้น  อันเปนการเสริมการ
ลงทุนดานการวิจัยจากภาครัฐที่สามารถทําไดจํากัด เน่ืองจากอุปสรรคดานงบประมาณ  

      

 

นอกเหนือจากนี้  ยังมีองคกรพัฒนาเอกชน (Non-Governmental Organization, 
NGO) หรือมูลนิธิซึ่งเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไร ดําเนินการศึกษาวิจัย โดยมักเนนการศึกษาวิจัย
ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม ซึ่งในพ้ืนที่ที่มีความอุดม
สมบูรณดานทรัพยากรธรรมชาติ หรือพ้ืนที่ซึ่งมีความเสื่อมโทรมดานสิ่งแวดลอม มักปรากฏวามี
องคกรพัฒนาเอกชนและมูลนิธิต างๆ  ใหความสนใจศึกษาวิ จัยการเปลี่ ยนแปลงของ
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ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม ควบคูกับการศึกษาผลกระทบดานตางๆ เพ่ือ
เปนขอมูลสนับสนุนการนําเสนอขอคิดเห็นตอสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือดําเนินการตอไป 

ในดานเครื่องมือและอุปกรณเพ่ือสนับสนุนการวิจัย สถาบันทางวิชาการตางๆ 
ดังกลาว มีความพรอมในดานเครื่องมือและอุปกรณการวิจัย ซึ่งสวนใหญไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลไทย รัฐบาลตางประเทศ สถาบันทางวิชาการที่แตละหนวยงานมีความรวมมือ
อยู และจากภาคเอกชน  บางสถาบันมีเครื่องมือและอุปกรณการวิจัยขั้นสูง มีมาตรฐานระดับสากล 
เปนที่เชื่อถือและยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งมีสวนสําคัญในการแสดงศักยภาพและความพรอม
ของประเทศ  อยางไรก็ตาม เน่ืองจากวิทยาการตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ประกอบกับ
กระแสความตองการขอมูลเพ่ือตอบสนองความตองการของประเทศมีเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การแกไขปญหาเรงดวนหลายประการ อาทิ ปญหาไขหวัดนก ปญหาภูมิคุมกันและระบบ
ทางเดินหายใจบกพรอง ปญหาการตกคางของสารพิษและโลหะหนัก ปญหาดานสิ่งแวดลอม  
ปญหาดานความปลอดภัยของอาหาร ปญหาดานการใชวิทยาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ปญหา
ภาวะโลกรอน เปนตน  ทําใหประเทศไทยจําเปนตองเรงสรางความพรอมดานการวิจัย รวมถึง
เครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย  แตเน่ืองจากงบประมาณที่มีจํากัด ทําใหการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสรางความเขมแข็งดานวิจัยในสวนกลางและในกลุมจังหวัดภาคกลางมักเปนไปใน “เชิงตั้งรับ” 
มากกวา “เชิงรุก” 

ดานบุคลากรการวิจัย ภาคกลางมีทรัพยากรบุคคลที่เปนคณาจารย นักวิจัย 
นักวิชาการที่ทําหนาที่วิจัย ตลอดจนเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการที่มีความรู ทักษะ ประสบการณ และ
ชํานาญงานในการวิจัยแขนงตางๆ มากกวาภูมิภาคอื่น โดยมีบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกมากที่สุด  ขณะเดียวกัน บุคลากรการวิจัยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ยังไดสรางผลงานทาง
วิชาการเปนที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ สามารถนําผลงานวิจัยไปสราง
มูลคาเพิ่ม และกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการพัฒนาวิทยาการดาน
ตางๆ  เพ่ือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสรางสังคมแหงความผาสุก  ทรัพยากรบุคคลดังกลาว
ไดมีกลไกการสรางนักวิจัยรุนใหม โดยผานกระบวนการสนับสนุนจากหลายฝาย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ทุนการศึกษาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน “ทุนอานันท
มหิดล” ซึ่งมีบุคคลตางๆ ไดรับพระราชทานทุนใหไปศึกษาตอในระดับสูงและกลับมาปฏิบัติงานเปน
ทรัพยากรบุคคลที่สรางคุณประโยชนดานการวิจัยสาขาตางๆ  ใหกับประเทศ  ขณะเดียวกัน 
รัฐบาลไดใหการสนับสนุนการผลิตนักวิจัย โดยผานการสนับสนุนตางๆ ไดแก การสนับสนุนทุน
ศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของรัฐบาลและกระทรวงตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทุนการศึกษาและวิจัยขั้นสูงภายใตโครงการ “กาญจนา
ภิเษก” ที่มุงผลิตนักวิจัยและนักวิทยาศาสตรใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล  รวมทั้ง โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2553-2555 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ .) ไดเสนอขอรับงบประมาณจากรัฐบาลในวงเงิน 12,200 ลานบาท โดยกระจายใน
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สถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา  9 แหงที่ ไดรับการคัดเลือกเปน  “มหาวิทยาลัยวิ จัยแหงชาติ ”                  
และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ อีก 69 แหง  นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนจากรัฐบาลตางประเทศเพื่อ
ผลิตนักวิจัยและสรางเครือขายการวิจัยสาขาตาง ๆ ดวย เชน รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส รัฐบาล
ญี่ปุน รัฐบาลออสเตรเลีย รัฐบาลสหรัฐอเมริกา รัฐบาลแหงสหพันธรัฐเยอรมัน และสหภาพยุโรป 
เปนตน 

กลาวไดวา ภาคกลางเปนภูมิภาคที่มี “คลังปญญา” พรอมที่สุดและมีศักยภาพ
สูงสุด  โดยศักยภาพทางการวิจัยของกลุมจังหวัดภาคกลางมีความพรอมทั้งดานสถาบันการศึกษา
ชั้นสูง  สถาบันวิชาการเฉพาะทาง  หนวยงานวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  หองปฏิบัติการ
วิจัยที่ทันสมัยและมีบุคลากรการวิจัยที่มีจํานวนมากทุกภูมิภาค อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ทั้งดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพ  และยังมีเครือขายการวิจัย
ภายในและระหวางกลุมจังหวัด ตลอดจนความรวมมือกับตางประเทศดานการวิจัยที่เขมแข็งดวย 
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บทที่ บทที่ 44  

หลักการ แนวคิด และกระบวนการพัฒนายุทธศาสตรหลักการ แนวคิด และกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร  

การวิจัยการวิจัย  ((พพ..ศศ..  25552555--25592559))  ของภาคกลางของภาคกลาง  

  

การจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคกลาง มีหลักการจัดทํา
ที่ใหเกิดความตอเนื่องจากนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ที่สอดคลอง
กับความตองการของทองถิ่น บนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยมีกรอบ
แนวคิดบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุงใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาภูมิภาคและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งใหมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยคาดหวังวาจะสงผลให
การดําเนินการตามยุทธศาสตรการวิจัยในระดับภูมิภาคกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ผลงานวิจัยเพ่ือการใชประโยชนไดอยางแทจริง สอดคลองกับผูตองการผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
ตลอดจนทุกภาคสวนมีสวนรวมระดมทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาภูมิภาค อันจะ
กอใหเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนาประเทศโดยรวม 

ในการพัฒนายุทธศาสตรการวิ จัย (พ .ศ .  2555-2559) ของภาคกลางนั้น 
ดําเนินการโดยกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการวิจัยในพื้นที่ ตามขั้นตอน
ตางๆ  ของการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี 

 ข้ันตอนที่  1 : การเตรียมการ (Project Setup) เปนการประสานการดําเนินงาน
และเตรียมการในดานตาง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงการกําหนดผูมีสวนรวมในการจัดทํายุทธศาสตร         
การวิจัยในภูมิภาค  เพ่ือนําไปสูการดําเนินงานที่ครอบคลุมภาพรวมของภูมิภาค 

 ข้ันตอนที่  2 :  การวิ เคราะหศักยภาพ  (SWOT Analysis) เปนการศึกษา
วิเคราะหจุดแข็ง (Strength)  จุดออน (Weakness)  โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) 
ของแตละจังหวัดและอนุภูมิภาค เพ่ือประมวลและจัดทําเปนภาพรวมของแตละภูมิภาค และ
พิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลางที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจัดทําขึ้น 

 ข้ันตอนที่  3 :  การจัดทําวิสัยทัศนการวิจัย (Vision)  พันธกิจการวิจัย (Mission) 
ประเด็นยุทธศาสตรการวิจัย (Research Strategic Issues)  และเปาประสงคการวิจัย (Research 
Goals) เปนการดําเนินการโดยใหทุกฝายในภูมิภาคมีสวนรวม โดยสรางความเขาใจในคําจํากัดความ 
ตาง ๆ ใหสอดคลองและตรงกัน คือ 
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 วิสัยทัศนการวิจัย (Vision) เปนการกําหนดสภาพดานการวิจัยที่ภูมิภาค ตองการ
จะเปนในอนาคต ตามหวงระยะเวลาที่กําหนด โดยสะทอนถึงความมุงม่ันเกี่ยวกับทิศทางและจุดยืน
ที่ตองการผลักดันใหเกิดขึ้นเปนจุดหมายปลายทางรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ 

 พันธกิจการวิจัย (Mission)  เปนการกําหนดภารกิจหรือบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับการวิจัย ที่ภูมิภาคมุงดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนการวิจัยที่กําหนดไว 

 เปาประสงคการวิจัย (Research Goals)  เปนการกําหนดเปาหมายการวิจัย 
เพ่ือใหภูมิภาคไดบรรลุถึงวิสัยทัศนการวิจัยที่ตั้งไว  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความตองการผลงานวิจัยของ
พ้ืนที่ ภาคเอกชน และภาครัฐ ความเชื่อมโยงและความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค 
นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 ข้ันตอนที่  4 :  การกํ าหนดกลยุทธการวิ จัย (Research Strategies) เปนการ 
กําหนดแนวคิดหรือวิธีการอันบงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวของภูมิภาควาจะกาวไปสูเปาหมาย
การวิจัยที่ตองการในอนาคตไดอยางไร  ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงและความสอดคลองกับ
ตองการของพื้นที่ ภาคเอกชน ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค นโยบายของรัฐบาล ตลอดจน
ศักยภาพของภูมิภาค 

 ข้ันตอนที่  5  :  การกําหนดแผนงานวิจัย (Research Plan) เปนการนําประเด็น
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ภูมิภาคใหความสําคัญไปสูการปฏิบัติในรูปของแผนงานวิจัย ซึ่งเปนแผนงาน
ที่มีความสัมพันธหรือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดองครวม (Holistic Ideology) เปนการวิจัยที่
ครอบคลุมการวิจัยพื้นฐาน  การวิจัยประยุกต  การวิจัยขั้นทดลองที่มีความเปนสหสาขาวิชาการ
(Multidiscipline)  บูรณาการ  ( Integrated)  และครบวงจร  (Complete Set)  โดยมีเปาหมาย
สุดทายที่จะนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดอยางชัดเจน  ทั้งนี้ แผนงานวิจัยดังกลาวจะมีความ
สอดคลองกับความตองการของพื้นที่ ภาคเอกชน ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค นโยบายของ
รัฐบาล  แผนการบริหารราชการแผนดิน  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  จังหวัด และกลุม
จังหวัด รวมทั้งหนาที่ของหนวยงาน ตลอดจนศักยภาพของภูมิภาค  ขณะเดียวกัน ยังมุงหมายให
เปนแผนงานวิจัยที่กอใหเกิดการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ หรือคุณคาทางสังคมและวัฒนธรรม
สามารถเชื่อมโยงตั้งแตระดับทองถิ่น ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

ยุทธศาสตรการวิจัยของภูมิภาคดังกลาว จะนําไปสูการพัฒนาโจทยการวิจัยที่
สามารถตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาคและการพัฒนาประเทศ สามารถแกปญหาและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในแตละพ้ืนที่และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่ง         
ในระยะเรงดวน โดยในภูมิภาคไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดอยางตอเน่ือง โดย
เปนการประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับกรอบแนวทางการวิจัยในป พ.ศ. 2555-2559 เม่ือ
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 ณ กรุงเทพมหานคร  การประชุมระดมความคิดเพื่อการจัดทํา
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคกลาง แบบมีสวนรวม ครั้งที่ 1 เม่ือ
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วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553  ณ กรุงเทพมหานคร  การประชุมระดมความคิดเพื่อการจัดทํา
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคกลาง แบบมีสวนรวม (ครั้งที่ 2) เม่ือ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ณ จังหวัดกาญจนบุรี  และการประชุมระดมความคิดเพื่อการจัดทํา
นโยบายและยทุธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคกลาง แบบมีสวนรวม (ภาคเอกชน) เม่ือ
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีการประชุมประชาพิจารณราง
ยุทธศาสตรการวิจัยของภูมิภาค เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ จังหวัดชลบุรี  ซึ่งไดเชิญผู
มีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ         
จนสามารถจัดทําเปนยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคกลางฉบับนี้ 
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บทที่ บทที่ 55    

ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการวิจัยการวิจัย  ((พพ..ศศ..  25552555--25592559))  ของภาคกลางของภาคกลาง  
 
 5.1  วิสัยทัศนดานการวิจัย 

ในยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคกลางนี้ ไดดําเนินการกําหนด
วิสัยทัศนดานการวิจัยของภาคกลางขึ้น โดยพิจารณาถึงวิสัยทัศนการพัฒนาของกลุมจังหวัดดวย 
ทั้งน้ี เพ่ือใหแนวทางการดําเนินภารกิจดานการวิจัยในภาคกลางนั้นมีความชัดเจน สามารถนํา
ผลงานวิจัยและองคความรูที่ไดไปดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค 
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุมจังหวัด  ตลอดจนความตองการของภาคเอกชน ทองถิ่น 
และชุมชน ซึ่งแตละกลุมจังหวัด ไดมีการกําหนดวิสัยทัศนของกลุมจังหวัดไว ประกอบดวย 

  กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุมที่ 1 (นนทบุรี อยุธยา ปทุมธานี และ
อางทอง) 
   “เปนแหลงสรางสรรคและนําองคความรูดานเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพ่ือ
สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจควบคูกับการเปนศูนยเชื่อมโยงการคมนาคม เพ่ือกระจายสินคาและ
บริการสูทุกภูมิภาค” 

  กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุมที่ 2 (ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี และสระบุรี) 
   “เปนแหลงผลิตและรวบรวมสินคาเกษตรเพื่อการสงออก อุตสาหกรรมวัสดุ
กอสราง มีแหลงทองเที่ยวเปนศูนยบริการคมนาคมทางบกที่ไดมาตรฐาน บนพื้นฐานคุณภาพชีวิต
ที่ดีอยางยั่งยืน” 

  กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง กลุมที่ 1 (ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และ
กาญจนบุรี) 
   “มุงเปนฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตรอุตสาหกรรมสูชายแดนดาน
ตะวันตกนานาชาติ สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  คุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

  กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง  กลุมที่  2 (สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร 
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ) 

   “เปนกลุมจังหวัดที่เปนศูนยกลางการผลิตและแปรรูปสินคาประมงและเกษตร 
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญสูภาคใต ทามกลางสภาพแวดลอมที่
ยั่งยืน” 
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  กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง  กลุมที่  3 (ฉะเชิงเทรา  สมุทรปราการ  
นครนายก สระแกว ปราจีนบุรี) 

   “แหลงรองรับการขยายตัวของเมืองหลวงและสนามบินสุวรรณภูมิ ศูนยกลาง
การทองเที่ยวเชิงนิเวศและแพทยแผนไทย ศูนยกลาง Logistics เชื่อมโยงเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมสูตลาดโลก เปดประตูสูอินโดจีน” 

  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก (ระยอง จันทบุร ีชลบุรี  ตราด) 
   “เปนผูนําการลงทุนดานอุตสาหกรรม เปนศูนยกลางการผลิตและสงออกผลไม 
ควบคูไปกับการเปนดินแดนแหงความหลากหลายของการทองเที่ยวในระดับนานาชาติ (หม่ืนโรงนา                
ลานรอยยิ้ม อ่ิมทั่วหลา คาทั่วโลก)” 

  จากวิสัยทัศนของแตละกลุมจังหวัดในภาคกลาง ไดสะทอนใหเห็นถึงความมุงม่ัน
ของทองถิ่นที่จะพัฒนาไปสูทิศทางตางๆ ตามที่ไดมีความเห็นพองตองกัน และเปนที่ยอมรับรวมกัน  
และแตละกลุมจังหวัดยังมีศักยภาพและความพรอมที่จะรวมขับเคลื่อนการวิจัยเพ่ือนําองคความรูไป
ใชในการพัฒนาทองถิ่นดวย 

  เม่ือนําภาพรวมของวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดมาระดมความคิด
และสรางความเขาใจรวมกัน จึงนํามาสูการกําหนดวิสัยทัศนดานการวิจัยของภาคกลาง เพ่ือแสดง
ถึงสภาพดานการวิจัยที่ภาคกลางตองการจะเปนในอนาคต ตามหวงระยะเวลาที่กําหนด อันสะทอน
ถึงความมุงม่ันเกี่ยวกับทิศทางและจุดยืนที่ตองการผลักดันใหเกิดขึ้น เปนจุดหมายปลายทาง
รวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

  “สรางและนําองคความรูไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด         

ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถใน        
การแขงขัน ใหเปนภูมิภาคที่นาอยูและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

  55..22    พันพันธกิจดานการวิจัยธกิจดานการวิจัย  
  ภาคกลางมีการกําหนดพันธกิจของกลุมจังหวัด ซึ่งสามารถนํามากําหนดเปนพันธกิจ
ดานการวิจัยที่ภาคกลางจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว ดังนี้ 

  “ศึกษาคนควาวิจัยในทุกระดับ โดยใชทรัพยากรรวม พรอมทั้งสราง
เครือขายการวิจัยในทองถิ่น  เพื่อนําความรูมาสรางมูลคาเพิ่ม และเสริมคุณคาการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง บนฐานความรูอยางแทจริง” 

  55..33    เปาประสงคเปาประสงคดานการวิจัยดานการวิจัย  

  เปาประสงคดานการวิจัยของภาคกลางเกิดจากการกําหนดเปาหมายการวิจัยใน
ระดับวิสัยทัศนของภูมิภาค ซึ่งมุงแสดงเปาหมายที่กลุมจังหวัดดําเนินการใหบรรลุถึงวิสัยทัศนที่ได
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ตั้งไว คือการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน ใหเปนภูมิภาคที่นาอยูและมีการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

  55..44    ยุทธศาสตรการวิจัยยุทธศาสตรการวิจัย  ((พพ..ศศ..  25552555--25592559))  ของภาคกลางของภาคกลาง  
   ยุทธศาสตรการวิ จัย (พ .ศ . 2555-2559) ของภาคกลาง มุงให เชื่อมโยงกับ 
“นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)” โดยกําหนดยุทธศาสตรการวิจัย  
ของภาคกลาง ในชวงระหวางป พ.ศ. 2555-2559 รวม 5 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 28 กลยุทธ    
การวิจัย ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่   11     การสรางศักยภาพและความสามการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการารถเพื่อการ

พัฒนาทางสังคมพัฒนาทางสังคม     
  ยุทธศาสตรการวิจัยน้ีมุงเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบการ
เรียนรูดวยตนเอง วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต สวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชีวิต 
ตลอดจนการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี การสรางความเขมแข็งและการสรางภูมิคุมกันของทองถิ่น
และสังคม  รวมทั้งการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนที่เนนกระบวนการมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาความยากจน นอกจากนี้ ยังมุงเนนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผูดอยโอกาส ผูพิการ และ
ผูสูงอายุ และการเสริมสรางความม่ันคงของประเทศ โดยอาจมุงเนนในประเด็นสําคัญที่มีความ
จําเปนตองการผลงานวิจัยในพื้นที่ดวย  ทั้งนี้ ไดกําหนดกลยุทธการวิจัย รวม 10 กลยุทธ ดังนี้ 

  กลยุทธการวิจัยที่ 1  ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอก
ระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเอง ระบบสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต         
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตในแตละทองถิ่น  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
 1. การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา 
 2.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับทองถิ่น 
 3.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเอง 

  กลยุทธการวิจัยที่ 2  สงเสริม อนุรักษและพัฒนาคุณคาทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และเอกลักษณที่หลากหลาย ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
 1.  การวิ จัย เกี่ ยวกับการส ง เสริมอนุรักษและพัฒนาคุณคาทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณของชาติ บนฐานภูมิปญญาทองถิ่น 
 2.  การวิจัยเกี่ยวกับองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี คานิยม และ
สรางสรรคงานศิลป ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

  กลยุทธการวิจัยที่ 3  สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคอุบัติใหม การรักษาพยาบาล
การฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึ่งพาตนเองดานสุขภาพ รวมถึงการคุมครองผูบริโภค 
ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
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 1.  การวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการทาง
การแพทยและสาธารณสุข 
   2.  การวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ 
 3.  การวิจัยเกี่ยวกับการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส 
 4.  การวิจัยเกี่ยวกับการปองกันโรคอุบัติใหม 
 5.  การวิจัยเกี่ยวกับการพึ่งตนเองดานสุขภาพและเสริมสรางความมั่นคงดาน
สุขภาพอนามัย 
 6.  การวิจัยเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 
 7.  การวิจัยเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 

  กลยุทธการวิจัยที่ 4  พัฒนาและการคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
 1.  การวิจัยเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทย
ทางเลือก เพ่ือสรางองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นและการคุมครองภูมิปญญา 
  2.  การวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรเพ่ือประโยชนทางการแพทยและสาธารณสุข 

  กลยุทธการวิจัยที่ 5 พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
  1.  การวิจัยเกี่ยวกับการกีฬาเพื่อการพัฒนาสังคม 
  2.  การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการกีฬา  

  กลยุทธการวิจัยที่ 6  พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน และการบริหารรัฐกิจ ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
  1. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ
และภาคเอกชน  
 2.  การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ตลอดจนระบบงาน
ยุติธรรมของประเทศ และกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
  3.  การวิจัยเกี่ยวกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมและการเสรมิสรางธรรมาภิบาลใน
สังคม  
  4.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการตอตานและ
ปองกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบของภาคราชการและภาคเอกชน 
  5.  การวิ จัยเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารจัดการและการ               
บริหารรัฐกิจที่มีประสิทธิภาพ 
  6.  การวิ จัย เ พ่ือป รับปรุงและพัฒนากฎหมายให เ อ้ือต อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 
  7.  การพัฒนาองคกรภาคเอกชนและการสนับสนุนภาครัฐ 
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  8.  การวิ เคราะหประสิทธิภาพของยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและ              
กลุมจังหวัด และการพัฒนาตนแบบยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสม 
  9.  กระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศ 
  10.  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเพื่อการแกปญหาแรงงานตางดาว 

  กลยุทธการวิจัยที่ 7  จัดการปญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
และปญหาผูมีอิทธิพล  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
 1.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขายบริหารจัดการปญหายาเสพติด  
 2.  การวิจัยเกี่ยวกับการแกปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.  การวิจัยเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามผูมีอิทธิพล โดยใชมาตรการทาง
สังคมและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

  กลยุทธการวิจัยที่ 8  สงเสริมความเขมแข็งและการเสริมสรางภูมิคุมกันของ
ทองถิ่นและสังคม  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
 1.  การวิจัยเกี่ยวกับการสรางเสริมความเขมแข็งของทองถิ่น กระบวนการและ
กลไกสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน และ การพัฒนาระเบียบชุมชนและสวัสดิการเพื่อความ
ม่ันคงของชีวิต 
  2.  การวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการออมและการสรางหลักประกันรายได 
ตลอดจนความม่ันคงในครัวเรือน 
 3.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความม่ันคงในชีวิตใหกับ
เยาวชน ผูดอยโอกาส ผูพิการและผูสูงอายุ 
 4.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูดานประชาสังคม และการจัดการ
ความรูเพ่ือขจัดความยากจนและเสริมสรางภูมิคุมกันของทองถิ่นและสังคม 
 5.  การวิจัยเกี่ยวกับคานิยมของสังคมไทย 
 6.  การวิจัยเกี่ยวกับการปองกนัและแกไขปญหาการคาบริการทางเพศ 
 7.  การวิ จัยเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการวางงาน  ตลอดจน             
การจัดการงานและอาชีพ 
 8.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของแรงงานในสาขาตางๆ 
 9.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองคกรของ
เกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตร 

  กลยุทธการวิจัยที่ 9  เสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ และบูรณาการการแกไข
ปญหาสถานการณความไมสงบในประเทศ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
 1.  การวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงในประเทศ    

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



38 
 

 2.  การวิจัยเกี่ยวกับหลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” คุณภาพชีวิตและสังคมและ
การสรางความสมานฉันทที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
และในประเทศ 
 3.  การวิ จัย เกี่ ยวกับการบริหารจัดการและผลกระทบอันเ น่ืองมาจาก                 
ผูลักลอบเขาเมือง แรงงานตางดาว และแรงงานตางถิ่น 
 4.  ผลกระทบของแรงงานตางดาวตอความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 5.  แนวทางการจัดระบบและควบคุมแรงงานตางดาว 
 6.  การแบกรับภาระคาใชจายดานสาธารณะที่เกิดขึ้นจากแรงงานตางดาว 
 7.  การจัดการศึกษาของบุตรหลานแรงงานตางดาว 
 8.  การวิ จัย เกี่ ยวกับศักยภาพและประสิทธิภาพงานการข าวและการ 
ประชาสัมพันธภาครัฐ 
 9.  การวิจัยเกี่ยวกับการยืดอายุการใชงาน การผลิตและสรางชิ้นสวนอะไหล
ยุทโธปกรณทดแทนการจัดหาจากตางประเทศ 
 10.  การวิจัยเกี่ยวกับหลักการและหลักนิยมเพ่ือการใชกําลังในการรักษาความ
ม่ันคงและปองกันประเทศในสถานการณตางๆ 
 11.  การวิจัยเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาแสนยานุภาพดานตางๆ ของประเทศ 
 12.  การวิจัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยทางบก       
ทางทะเล และทางอากาศ 
 13.  การวิจัยเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศเพื่อความมั่นคง 
 14. การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อการปกปองและการใชประโยชนทรัพยากรทาง
บกและทางทะเล  และเพื่อรองรับกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการใชพ้ืนที่ทางบกและ
ทะเล 
 15. การวิจัยเกี่ยวกับปญหาและการดําเนินการแกไขปญหาความขัดแยงจากการ
ประกาศเขตพื้นที่เหลื่อมทับหรือทับซอนระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน 

  กลยุทธการวิจัยที่ 10  ปฏิรูปการเมืองไทยใหมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
 1.  การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
เพ่ือวางระบบการบริหารประเทศใหมีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสภาพ
สังคมไทย ในแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 2.  การเสริมสรางความสมานฉันทและความปรองดองแหงชาต ิ
 3.  รูปแบบการอยูรวมกันในสังคมที่มีความคิดแตกตางกันอยางสรางสรรค 
 4.  แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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      ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่   22     การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
  ยุทธศาสตรการวิจัยนี้ มุงเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร ซึ่งครอบคลุมการสรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและประมง  รวมทั้งการพัฒนา   
องคความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือเปนพื้นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน นอกจากนี้
ยังมุงเนนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและการบริการ             
ซึ่งครอบคลุมถึงการทองเที่ยว  การพัฒนาดานพลังงาน โลจิสติกส และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยคํานึงถึงบทบาทการแขงขันของประเทศภายใตการเปลี่ยนแปลง ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ  รวมทั้งสัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบาน และสรางองคความรู
เพ่ือรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยดําเนินการบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และมุงกอใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ โดยอาจ
มุงเนนในประเด็นสําคัญที่มีความจําเปนตองการผลงานวิจัยในพื้นที่ดวย ทั้งนี้ ไดกําหนดกลยุทธ
การวิจัย รวม 9 กลยุทธ ดังนี้  

  กลยุทธการวิจัยที่  1  สรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและประมง และการพัฒนา 
ศักยภาพในการแขงขันและการพึ่งพาตนเองของสินคาเกษตรและประมง ประกอบดวยแผนงาน
วิจัย เชน 
  1.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มและ
นําไปสูการแขงขันและการพึ่งพาตนเอง 
  2. การวิ จัยและพัฒนาเกี่ ยวกับปศุสัตว เ พ่ือสร าง มูลค า เพิ่มและนําไปสู            
การแขงขันและการพึ่งพาตนเอง 
   3. การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝง เพ่ือสราง
มูลคาเพิ่มและนําไปสูการแขงขันและการพึ่งพาตนเอง 
  4. การวิ จัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพดานการจัดการเก็บเกี่ยวและ           
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและประมง  
  5. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรและประมง 
  6. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพสินคาเกษตรและสินคา OTOP 
  7. การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัย 
  8. การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการลดสารเคมีในผลผลิตการเกษตร 
  9. การวิจัยเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย 
  10. การศึกษาวิเคราะหสถานการณการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรและประมง 
และผลกระทบจากนโยบายมาตรการทางภาษีและการกีดกันทางการคา 
  11. แนวทางการลดตนทุนการผลิตทางการเกษตรและประมง 
  12. การวางแผนและการปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรและ
ประมงใหมีประสิทธิภาพ 
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  13. การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบชลประทานที่เหมาะสมในพื้นที่และการ
ใชน้ําชลประทานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการผลิตทางการเกษตรและประมง 

  กลยุทธการวิจัยที่ 2  พัฒนาองคความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิด
ประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน  
ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
  1. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  2.  การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสรางองคความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
ใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ 
  3.  การวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑสินคาของทองถิ่น 
  4.  การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการการผลิตและการตลาดสินคาในระดับชุมชนที่
เหมาะสม โดยใชองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น 
  5.  มาตรฐานอาหารไทยและการพัฒนาธุรกิจอาหารไทยที่มีคุณภาพสูสากล 

  กลยุทธการวิจัยที่ 3  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมใหเอ้ือตอ         
การดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
  1.  การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมเปาหมาย  
  2.  การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของการเปนฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
  3.  การพัฒนาศักยภาพการลงทุนภาคอุตสาหกรรม เพื่อการประกอบการที่
ปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
   4.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวัตถุดิบในประเทศและการเพิ่มมูลคาสินคาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด 
   5.  การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพดานอุตสาหกรรม
เกษตรของประเทศ 
   6.  การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพเครื่องมือ อุปกรณ 
และวิธีทางการเกษตรสําหรับประเทศไทย 
   7.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและการสรางตลาดภายในประเทศ 

  กลยุทธการวิจัยที่  4  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการทองเที่ยว 
ประกอบดวย แผนงานวิจัย เชน 
 1.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว 
 2.  การวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการทองเที่ยว 
 3.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
 4.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว 
 5.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว 
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 6.  การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและความตองการพัฒนาตลาดทองเที่ยวใน
อนาคต 
 7.  การพัฒนาและอนุรักษแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในกลุมจังหวัด 

 กลยุทธการวิจัยที่ 5  พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงาน
ทางเลือกอ่ืน  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
  1.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพ 
 2.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานทางเลือกอ่ืน 
 3.  การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและการประหยัดการใชพลังงานประเภท
ตางๆ แบบมีสวนรวม 
 4.  การวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในภาคการขนสง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ลดตนทุนการขนสงทกุประเภท 
 5.  การวิจัยเพ่ือมุงสูสังคมคารบอนต่ําและความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate 
Social Responsibility) เพ่ือเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินธุรกิจในอนาคต 

  กลยุทธการวิจัยที่ 6  ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการใหบริการดาน        
โลจิสติกสและการขนสงสาธารณะที่มีคุณภาพ  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
 1.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานและยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการ
ดานโลจิสติกส 
 2.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานโลจิสติกส 
 3.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงขายคมนาคมและระบบการจัดสงและกระจาย
สินคาที่มีมาตรฐาน 
 4.  การเพิ่มประสิทธิภาพดานการขนสงผลผลิตและโลจิสติกสของภาค 
อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ 
 5.  การวิจัยเกี่ยวกับความคุมคาทางเศรษฐกิจของวิธีการขนสงตางๆ 
 6. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการขนสงระบบรางของประเทศ 
 7.  การวิจัยเกี่ยวกับการประยุกตใชแนวคิดดานการบริหารจัดการโลจิสติกสและ
หวงโซอุปทานในการผลิตและการทองเที่ยว 
 8.  การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคสําหรับการพัฒนา
ธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกส 
 9.  การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพัฒนาโครงขายการคมนาคมและ
ขนสง เพ่ือสงเสริมการคาและการลงทุน 

 กลยุทธการวิจัยที่ 7  ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการใหบริการขนสง
สาธารณะ  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
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 1. การวิ จั ย เกี่ ยวกับการพัฒนามาตรฐานและยกระดับประสิทธิภาพ               
การใหบริการดานการขนสงสาธารณะ 
 2. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการขนสงสาธารณะ 

  กลยุทธการวิจัยที่ 8  เพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
 1.  การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  2.  การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานภาครัฐ เอกชนและผูใชบริการ 

  กลยุทธการวิจัยที่ 9  พัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศ ประกอบดวยแผนงานวิจัย 
เชน 
 1.  การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและแนวทางการแกไขปญหาอันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการคาขอตกลง การคาเสรี และการเชื่อมอาเซียนสูสากล 
 2.  การวิจัยเกี่ยวกับการสรางสัมพันธภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
รวมกับประเทศเพื่อนบาน 
 3.  การวิจัยเกี่ยวกับกลไกที่เหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศ   
และการพัฒนาศักยภาพของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (ASEAN Economic Community) 
 4.  การวิจัยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงศูนยกลางอํานาจเศรษฐกิจโลก 
 5.  แนวทางการพัฒนาการคาและการทองเที่ยวสูระดับภูมิภาคอินโดจีน 
 6.  แนวทางการบริหารจัดการบนพื้นฐานความไมแนนอนทางการเมืองของ
ประเทศเพื่อนบาน 
 7.  ระบบการจัดการชายแดนและจุดผานแดน 
 8.  การวางแผนการจัดการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 9.  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเพ่ือเอ้ือตอการแขงขันกับประเทศเพื่อน
บานและภูมิภาค 
   10.  แนวทางการพัฒนาระบบการคาและการลงทุนในภูมิภาค 

      ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่  33    การเการเสริมสรางและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติสริมสรางและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมและสิ่งแวดลอม     

  ยุทธศาสตรการวิจัยนี้ มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ  การอนุรักษและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน โดยการมีสวนรวมของประชาชนและสังคม รวมทั้งการสรางองค
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ความรูเกี่ยวกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรสัตวน้ํา และ
ที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ โดยอาจมุงเนนในประเด็นสําคัญที่มีความจําเปนตองการผลงานวิจัยใน
พ้ืนที่ดวย ทั้งนี้ ไดกําหนดกลยุทธการวิจัย รวม 4 กลยุทธ ดังนี้  

  กลยุทธการวิจยัที่ 1  บริหารจัดการและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
 1.  การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 
 2.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพและ
การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
 3.  การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพ่ือเสริมสรางคุณคาของผลผลิตและ
ทรัพยากร 
 4.  การวิจัยเกี่ยวกับการใชมาตรการทางสิ่งแวดลอมเพ่ือแกปญหาการกีดกันทาง
การคา 
 5.  การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรทางการเกษตร ประมง และชายฝง 
 6.  การวิจัยเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 7.  การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษพ้ืนที่ที่สําคัญและมีความเปราะบางเชิงนิเวศ 
 8.  การวิจัยเพ่ือฟนฟูและเพิ่มความสมบูรณของพื้นที่ปาอนุรักษปาสงวนแหงชาติ 
ปาชายเลน และทรัพยากรชายฝง และการจัดการไฟปา 
 9.  การวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ การจัดการมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก
มลพิษ 
 10.  ผลกระทบจากการพัฒนาเมืองตอสิ่งแวดลอม 
 11.  การบริหารจัดการมลภาวะสิ่งแวดลอม 
 12.  การแกปญหาของเสียและมลพิษจากภาคการเกษตร 
 13.  การจัดการขยะและการสรางมูลคาเพิ่มจากขยะ 
 14.  การพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 15.  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศตอปริมาณสัตวน้ํา 
 16.  ผลกระทบของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่นา 
 17.  แนวทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่มีศักยภาพสูงเชิงพาณิชย 
 18.  การแกปญหาระบบนิเวศชายฝง 
 19.  แนวทางการปองกันและการแกปญหาการทรุดตัวของพื้นที่ดิน 
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 20.  แนวทางการแกปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการบริโภค การเกษตร และ
อุตสาหกรรม 
 21.  ระบบการจัดการเอกสารสิทธิในพ้ืนที่ปาชายเลน 

  กลยุทธการวิจัยที่ 2  สรางองคความรูเกี่ยวกับการฟนฟูบํารุงดิน รวมทั้งการใช
ประโยชนที่ดิน ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
 1.  การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรทางดิน 
 2.  การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพและการฟนฟูบํารุงดิน 
 3.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การอนุรักษ และการใชประโยชนทรัพยากรที่ดิน
อยางมีประสิทธภิาพ 
 4.  การวิจัยและพัฒนาการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ 

  กลยุทธการวิจัยที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ
และสรางความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการน้ําของประเทศ  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
  1.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการน้ําของประเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ 
  2.  การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการสรางเขื่อนและฝาย 
  3.  การวิจัยเพื่อสรางองคความรูในเชิงบูรณาการศาสตรทางอุตุนิยมวิทยา      
อุทกศาสตร และชลศาสตร เพ่ือใชในการบริหารจัดการน้ําที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  4.  การวิจัยเพื่อสรางองคความรูในการบูรณาการระหวางน้ําใตดินและน้ําผิวดิน
ในการจัดการน้ํา 

  กลยุทธการวิจัยที่ 4  สรางองคความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติ ประกอบดวย
แผนงานวิจัย เชน 
 1.  การวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม 
 2.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูล ระบบการพยากรณเตือนภัย และ
ระบบการเฝาระวังเกี่ยวกับอุบัติภัยทางธรรมชาติ 
 3.  การวิจัยเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนและเกี่ยวของในพ้ืนที่ที่มีความ
เปราะบางหรือเสี่ยงตอภัยพิบัติอันเกิดจากภาวะโลกรอน ตลอดจนธรณีพิบัติและการเกิดคลื่นยักษ
ในทะเล 
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  ยุทธยุทธศาสตรการวิจัยที่ศาสตรการวิจัยที่   44    การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการ

พัฒนาทางวิทยาการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรบุคคล     

  ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและตอยอดภูมิปญญา
ของประเทศ เพ่ือพัฒนาสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ตลอดจนเสริมสรางศักยภาพ
การวิจัยของประเทศ  โดยอาจมุงเนนในประเด็นสําคัญที่มีความจําเปนตองการผลงานวิจัยใน    
พ้ืนที่ดวย  ทั้งนี้ ไดกําหนดกลยุทธการวิจัย รวม 3 กลยุทธ ดังนี้ 

 กลยุทธการวิจัยที่ 1  พัฒนานวัตกรรมและองคความรูใหมทางวิทยาศาสตร          
ทางสังคมศาสตรและการพัฒนาองคความรูใหมในวิทยาการตางๆ ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
 1.  การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และองคความรูใหมทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 2.  การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และองคความรูใหมทาง
สังคมศาสตร 
 3.  การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และองคความรูใหมทาง
วิทยาการอื่น ๆ  
 4.  การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการตอยอดภูมิปญญาของประเทศเชิงพาณิชย  
และสาธารณะ เพ่ือการใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ และเพื่อการพึ่งพาตนเอง  

  กลยุทธการวิจัยที่ 2  สรางศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลใน
วิทยาการตาง ๆ  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
  1. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยรุนใหม 
นักวิจัย และนักบริหารการวิจัยในวิทยาการตางๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนักวิจัยใน
ชุมชนทองถิ่นในภาคประชาชน 
  2.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผูชวยนักวิจัยในภาครัฐและภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 
  3.  การวิจัยเกี่ยวกับการจัดสรรผลประโยชนจากการวิจัยที่เหมาะสม 
  4.  การวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาและผลิต บุคลากร 
ตามความตองการของพื้นที่และภาคเอกชน 

  กลยุทธการวิจัยที่ 3  พัฒนาและสรางศักยภาพทางดานวิทยาการและเทคโนโลยี 
ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
  1.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขายดานวิทยาการและเทคโนโลยี 
  2.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากําลังคนดานวิทยาการและเทคโนโลยี 
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  3.  การวิ จัยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานวิทยาการและ
เทคโนโลยี 
  4.  การวิ จัยเกี่ยวกับการปรับระบบการบริหารจัดการดานวิทยาการและ
เทคโนโลยีใหมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

  ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่   55    การบริหารจัดการความรูการบริหารจัดการความรู   ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานวิจัย นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ  ทรัพยากร  และภูมิปญญาของประเทศ  สูการใชประโยสิ่งประดิษฐ  ทรัพยากร  และภูมิปญญาของประเทศ  สูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและชนเชิงพาณิชยและ

สาธารณะดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมสาธารณะดวยยุทธวิธีที่เหมาะสม     

 ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนการวิจัยเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การบริหารจัดการดานการวิจัยของประเทศ โดยอาจมุงเนนในประเด็นสําคัญที่มีความจําเปน
ตองการผลงานวิจัยในพื้นที่ดวย  ทั้งนี้ ไดกําหนดกลยุทธการวจัิย รวม 2 กลยุทธ ดังนี้  

 กลยุทธการวิจัยที่  1  พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ ตลอดจน             
การบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศ 
และจากตางประเทศสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
 1.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของประเทศตลอดจนการ
บริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศสู
การใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ 
 2.  การวิจัยเกี่ยวกับระบบการคุมครองสิทธิประโยชนและทรัพยสินทางปญญา 
และแนวทางการผลักดันสูการสรางทรัพยสินทางปญญาและการนําทรัพยสินทางปญญาไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชยและสาธารณะ 
 3.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาฐานขอมูลการวิจัยและดัชนีดานการวิจัยที่    
เหมาะสมแกการพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ 
 4.  การวิจัยเกี่ยวกับการเขาถึงทรัพยากรทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
วิทยาการสาขาตางๆ ตลอดจนองคความรูในประเทศและจากตางประเทศ 
 5.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรวิจัยระดับชุมชน 

 กลยุทธการวิจัยที่ 2  วิเคราะหและประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถดานการวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
  1. การวิจัยเกี่ยวกับระบบการวิเคราะหและประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถดานการวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ 
  2.   การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการวิจัยของประเทศ 
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บทที่ บทที่   66    

กลุมเรื่องวิจัยที่ควรมุงเนนกลุมเรื่องวิจัยที่ควรมุงเนน  ((พพ..ศศ..  25552555--25592559))  ของของภาคกลางภาคกลาง  

  

 จาก 5 ยุทธศาสตรการวิจัยดังกลาว เม่ือพิจารณาความสําคัญของกลุมเร่ืองวิจัยที่
ควรมุงเนน โดยคํานึงถึงวิกฤตการณที่เกิดขึ้น ความตองการผลงานวิจัยและความรู เพ่ือเรงแกไข
ปญหาและนําไปสูการเสริมสรางและการพัฒนาภูมิภาคโดยเร็ว จึงกําหนดกรอบกลุมเรื่องวิจัยที่ควร
มุงเนนในชวง พ.ศ.2555-2559  รวม 12 กลุมเร่ือง ดังนี้  

1. การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง 
   การวิจัยเกี่ยวกับการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูไปกับ         
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต ขจัดความยากจน และพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนอยางยั่งยืน รวมทั้งการตอยอดภูมิปญญาใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ 
ตลอดจนการจัดการงานและอาชีพในอนาคตของสังคมไทย โดยเนนงานวิจัยที่สําคัญ  ไดแก   
   (1) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   (2)  กระบวนการสรางองคความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น   
   (3)  การสงเสริม อนุรักษ และพัฒนาคุณคาทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
เอกลักษณของชาติบนฐานภูมิปญญาทองถิ่น  
   (4)  องคความรูทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี คานิยม และสรางสรรคงานศิลป
ระดับทองถิ่น 
   (5)  การตอยอดภูมิปญญาของประเทศเพื่อการใชประโยชนในการพัฒนา
ประเทศ 

2.   ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
     การวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ  กฎหมาย  การมีสวนรวม  คุณธรรม  
จริยธรรม  เพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาล  สวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชีวิต ความมั่นคงกับประเทศ
เพ่ือนบาน ปญหาสถานการณชายแดนและการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการดานความ
ม่ันคง รวมทั้งการบริหารรัฐกิจรวมระหวางรัฐบาล ทองถิ่น และกลุมประชาสังคม โดยเนนงานวิจัยที่
สําคัญ  ไดแก 
   (1)  การเสริมสรางความสมานฉันทและความปรองดองในประเทศ 
   (2) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและ
ภาคเอกชน   
   (3) การพัฒนากฎหมายและระบบงานยุตธิรรม  
   (4) การมีคุณธรรมและจริยธรรมและการเสรมิสรางธรรมาภิบาลในสังคม  
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   (5)  การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการตอตานและปองกันการทุจริต
และการประพฤติมิชอบของภาคราชการและภาคเอกชน  
   (6)  การพัฒนาเครือขายบริหารจัดการปญหายาเสพติด  
   (7) การปองกันและปราบปรามผูมีอิทธิพล โดยใชมาตรการทางสังคมและ
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน  
   (8)  การสรางเสริมความเขมแข็งของทองถิ่น กระบวนการและกลไกสนับสนุน
การมีสวนรวมของประชาชน และการพัฒนาระเบียบชุมชน   
   (9)  การพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผูดอยโอกาส ผูพิการและผูสูงอายุ   
   (10) การพัฒนาองคความรูดานประชาสังคมและการจัดการความรูเพ่ือขจัด
ความยากจนและเสริมสรางภูมิคุมกันของทองถิ่นและสังคม  
   (11) หลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” คุณภาพชีวิตและสังคมและการสราง
ความสมานฉันทที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน และใน
ประเทศ  
   (12) การบริหารจัดการและผลกระทบอันเน่ืองมาจากผูลักลอบเขาเมือง 
แรงงานตางดาว และแรงงานตางถิ่น 

  3.   การปฏิรูปการศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู 
   การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบการศึกษา
ที่เชื่อมโยงสูภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งการบริหารจัดการการเรียนรูสูระบบเศรษฐกิจชุมชน และ         
การพัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเอง โดยเนนงานวิจัยที่สําคัญ  ไดแก 
   (1)  การเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
   (2)  การปฏิรูปการศึกษา   
   (3)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับทองถิ่น  
   (4)  การกีฬาเพื่อการพัฒนาสังคม 

 4.   การจัดการทรัพยากรน้ํา 
   การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ทั้งนํ้าผิวดินและ
น้ําใตดิน ทั้งในและนอกระบบชลประทานของประเทศ ใหมีประสิทธิภาพและประหยัด รวมทั้งการ
วิจัยเกี่ยวกับผลกระทบตาง ๆ ตอการจัดการทรัพยากรน้ําในอนาคต โดยเนนงานวิจัยที่สําคัญ  
ไดแก 
   (1) การบริหารจัดการระบบชลประทานที่เหมาะสมในพื้นที่และการใชน้ํา
ชลประทานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการผลิตทางการเกษตรและประมง  
   (2) การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการน้ําของประเทศที่ มี
ประสิทธิภาพ 
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5.   ภาวะโลกรอนและพลังงานทางเลือก 
    การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับภาวะโลกรอน พลังงานทดแทน พลังงานชีวภาพ           
พืชพลังงาน และพลังงานทางเลือก ที่กอใหเกิดความคุมคา ประหยัด มีประสิทธิภาพ และ              
ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยเนนงานวิจัยที่สําคัญ  ไดแก 
   (1)  การติดตามและประเมินสถานการณทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม 
อันเนื่องมาจากภาวะโลกรอนและวิกฤตพลังงาน 
   (2)  การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพ  
   (3)  การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานทางเลือกอ่ืน  
   (4)  การประหยัดการใชพลังงานประเภทตาง ๆ   
   (5)  นวัตกรรมและองคความรูใหมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

6.   เกษตรเพื่อความยั่งยืน 
          การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรและเพิ่มผลิตภาพการผลิต       
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการสงออกในกลุมสินคาที่สรางรายไดหลักจากการสงออกและสรางรายได
ใหกับชุมชน และการวิจัยเพื่อตอยอดภูมิปญญาใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ รวมทั้ง
การพัฒนาเทคโนโลยีใหมและการพัฒนาคุณภาพสินคา มาตรฐานสินคา ความปลอดภัยของอาหาร 
(Food Safety) และความมั่นคงดานอาหาร (Food Security) โดยเนนงานวิจัยที่สําคัญ ไดแก 
 (1)  การพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มและนําไปสูการ
แขงขันและการพึ่งพาตนเอง   
 (2)  ปศุสัตวเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มและนําไปสูการแขงขันและการพึ่งพาตนเอง   
 (3) การพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรและประมง   
 (4)  การผลิตอาหารปลอดภัย   
 (5)  ผลกระทบทางเศรษฐกิจและแนวทางการแกไขปญหาอันเกิดจาก               
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการคา ขอตกลงการคาเสรี และการเชื่อมอาเซียนสูสากล 

 7.  การปองกันโรคและการรกัษาสุขภาพ  
    การวิจัยเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ ประสิทธิภาพการใหบริการทาง
การแพทย การติดเชื้อ วิทยาการใหมทางสาธารณสุข การพึ่งพาตนเองและเสริมสรางความมั่นคง
ดานสุขภาพ รวมถึงการวิจัยดานบุคลากรการแพทยพ้ืนบาน การแพทยแผนไทย และแพทย
ทางเลือก และการวิจัยเพื่อตอยอดภูมิปญญาใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ โดยเนน
งานวิจัยที่สําคัญ  ไดแก 
 (1) การสงเสริมสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการทางการแพทย
และสาธารณสุข   
 (2)  สุขภาพของประชาชนในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ   
 (3)  การปองกันโรคอุบัติใหม  
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 (4)  การฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  
 (5)  การคุมครองผูบริโภค  
 (6)  การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก เพ่ือ
สรางองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นและการคุมครองภูมิปญญา   
 (7)  สมุนไพรเพ่ือประโยชนทางการแพทยและสาธารณสุข  
 (8)  นวัตกรรมและองคความรูใหมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 8.    การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
    การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในดานตางๆ การพัฒนาคุณคา
ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสมและยั่งยืน และ
การเชื่อมตอภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูใหมใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ และ
การเสริมสรางจิดสํานึกที่ดีในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเนนงานวิจัยที่
สําคัญ  ไดแก 
  (1) เกษตรอินทรีย   
  (2)  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน   
  (3)  การพัฒนาองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพและการใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน  
  (4)  การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  (5)  มลพิษ การจัดการมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดลอมจากมลพิษ 

 9. เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคญัเพื่ออุตสาหกรรม 
     การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสรางเทคโนโลยีใหม เทคโนโลยีชีวภาพ และ
เทคโนโลยีที่สําคัญสูการพัฒนาอุตสาหกรรมทุกระดับ การวิจัยเพื่อเปนการชี้นําการพัฒนา            
การประดิษฐคิดคนและนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเนนงานวิจัยที่สําคัญ  ไดแก 
  (1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมเปาหมาย   
  (2)  การเพิ่มศักยภาพของการเปนฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม   
  (3)  การพัฒนาวัตถุดิบในประเทศและการเพิ่มมูลคาสินคาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและการตลาด   
  (4)  การพัฒนามาตรฐานและยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการดาน         
โลจิสติกส  
  (5)  การพัฒนาโครงขายคมนาคมและระบบการจัดสงและกระจายสินคาที่มี
มาตรฐานและการเพิ่มประสิทธิภาพดานการขนสงผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ  
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  (6)  ระบบฐานขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูล ระหวางหนวยงานภาครัฐ 
เอกชนและผูใชบริการ  
  (7)  นวัตกรรมและองคความรูใหมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

10. การบริหารจัดการการทองเที่ยว 
    การวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
อยางยั่งยืน และการมีสวนรวมของชุมชนกับการพัฒนาการทองเที่ยว โดยเนนงานวิจัยที่สําคัญ  
ไดแก 
   (1) การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว  
   (2)  วิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการทองเที่ยว 
   (3)  การพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

  11. สังคมผูสูงอายุ 
   การวิจัยเกี่ยวกับสังคมผูสูงอายุ โดยเนนงานวิจัยที่สําคัญ  ไดแก 

(1) การพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ  
   (2) ระบบและมาตรการสงเสริมดูแล การจัดการ สวัสดิภาพและสวัสดิการ
ผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
   (3) การสงเสริมบทบาทของผูสูงอายุในสถาบันสังคมและชุมชน 
   (4) การนําศักยภาพของผูสูงอายุมาใชในการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ  
   (5) การถายทอดภูมิปญญาสูสังคม 

  12. ระบบโลจิสตกิส  
   การวิจัยเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส โดยเนนงานวิจัยที่สําคัญ  ไดแก 
   (1)  การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงและโลจิสติกสอยางบูรณาการ ทั้งใน
ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  
   (2) การพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรการใหบรกิารดานโลจิสติกส  
   (3) การพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส  
   (4) ระบบบริหารจัดการขนสงที่เหมาะสม  
   (5) การเชื่อมโยงระบบขนสงและโลจิสติกสในภูมิภาคและเครือขายคมนาคม
กับประเทศเพื่อนบาน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการคา การลงทุน การทองเที่ยว ความมั่นคง 
ตลอดจนสงเสริมความสามารถในการแขงขันของภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคกลาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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บทที่ บทที่   77    

การบริหารการบริหารและขับเคลื่อนและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยยุทธศาสตรการวิจัย  ((พพ..ศศ..  25552555--25592559))    

ของภาคกลางของภาคกลาง  
 

 7.1 การบริหารยุทธศาสตรการวิจัยของภาคกลางสูการปฏิบัติแบบมีสวนรวม 

การบริหารยุทธศาสตรการวิจัยของภาคกลางสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายได 
จะตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนอยางแทจริง ทั้งในการทบทวนประเด็นที่
ควรวิจัย แผนงานวิจัย หรือโครงการวิจัยที่สามารถดําเนินการเพ่ือใหไดผลการวิจัยที่สามารถ
นําไปใชประโยชนไดตามที่สังคมและทองถิ่นคาดหวัง  พรอมกับมีสวนรวมในการดําเนินการวิจัย 
โดยมุงเนนดําเนินการตามลําดับความสําคัญของแตละยุทธศาสตรการวิจัยของภูมิภาค และของแต
ละกลุมเ ร่ืองวิ จัยที่ควรมุ งเนน  ซึ่ งเปนเ ร่ืองที่จะดําเนินการภายใน  5 ป  โดยมีสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติเปนผูประสานงานและผลักดันใหนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของ
ภูมิภาค ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุเปาหมายตามที่กําหนด เพ่ือการพัฒนาประเทศที่
สมดุลและยั่งยืน การบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยของภูมิภาค จะกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง รวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งจะนําไปสูการเกิด
รูปแบบการทํางานรวมกันอยางเปนเครือขายภาคีวิจัย  และมีการนํานโยบายและยุทธศาสตร          
การวิจัยของภูมิภาคไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป 

ดังนั้น บทบาทของ วช. ในการผลักดันใหเกิดการนํานโยบายและยุทธศาสตร         
การวิจัยของชาติ ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว และการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ
ไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย ทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค จึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองปรับรูปแบบการประสานการบริหารจัดการ         
การติดตามประเมินผลการวิจัย เพ่ือใหการวิจัยของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ลดการ
ซ้ําซอนของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยและงบประมาณวิจัย อีกทั้งจะกอใหเกิดการบริหาร
ยุทธศาสตรการวิจัยและการบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับภูมิภาค รวมกับหนวยงานวิจัยใน
ภูมิภาคและทองถิ่น เพ่ือการมีสวนรวมในการวิจัย การใชทรัพยากรรวมในการวิจัย การเชื่อมโยง
ฐานขอมูล การแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและการใชประโยชนผลงานวิจัยในเชิงพาณิชยและสาธารณะ 
เพ่ือประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอการพัฒนาประเทศ  จึงกําหนดใหมี “ระบบการบริหาร
การวิจัยภาคีเครือขายในระดับภูมิภาค : ภาคกลาง” (เครือขายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง) ขึ้น 
เพ่ือทําหนาที่ประสานงานและบริหารจัดการยุทธศาสตรการวิจัยของภาคกลางใหสอดคลองกับ
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยใหมีการเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและสวนกลางให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิน
ภารกิจตามยุทธศาสตรดานการวิจัยของภาคกลางใหบรรลุผลสําเร็จ 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคกลาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ภาคกลางซึ่งเปนภูมิภาคที่ประกอบดวย 26 จังหวัด เปนศูนยกลางของการศึกษา
และการวิจัยในทุกระดับ ทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการวิจัยกระจายอยูเปนจํานวนมาก ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้น ตลอดจนทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย
สวนใหญอยูในภูมิภาคนี้  ดังน้ัน การประสานงานและบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตรการ
วิจัยของชาติที่เชื่อมโยงระหวางหนวยงานและองคกรตางๆ ในภาคกลาง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
กับสวนกลางของ วช. ที่เชื่อมโยงภารกิจตางๆ ของ วช. ในภาคกลาง ใหเปนที่ยอมรับ เชื่อถือ และ
เปนที่คาดหวังในการเปนหนวยงานกลางของชาติในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับ
การวิจัยซึ่งทุกฝายมีสวนรวม โดยเครือขายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง จะนําไปสูการพัฒนาระบบ
การวิจัยของภาคกลางและของประเทศใหเปนไปในเชิงรุก เกิดการกระตุนใหเกิดวัฒนธรรมการวิจัย
และสรางความเขมแข็งดานการวิจัยในทองถิ่นอยางบูรณาการ อันจะกอใหเกิดประโยชนตอ
ประชาชนและสังคม  อีกทั้ง ยังกอใหเกิดการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและมีเหตุผล โดยใช       
องคความรูและนวัตกรรมจากการวิจัยเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศอีกดวย 

 7.2  การติดตการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารยุทธศาสตรการวิจัยการบริหารยุทธศาสตรการวิจัย 
ในการดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตรดานการวิจัยของภาคกลางใหบรรลุผลสําเร็จ 

ไดกําหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  ดังนี้ 

 7.2.1 การวัดผลการดําเนินงานตามแผนงานวิจัยของหนวยงานตางๆ  
ในการวัดผลการดําเนินงานตามแผนงานวิจัยของหนวยงานตางๆ ควร

ดําเนินการใหครอบคลุมในมิติตางๆ ไดแก ดานประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ตามแผนงานวิจัย          
ดานคุณภาพ ดานประสิทธิภาพ และดานการพัฒนาองคกร 

 7.2.2 การติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตรการวิจัย 

  7.2.2.1 การติดตามความกาวหนาประจําป (Annual Review) ดําเนินการ
ติดตามความกาวหนาของดําเนินการตามยุทธศาสตรการวิจัย และเปนการประเมินผลในชวงขณะที่
มีการปฏิบัติตามยุทธศาสตรการวิจัย 

  7.2.2.2 การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผนงานวิจัย (Summative Evaluation) 
ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์และผลลัพธที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการนําผลงานวิจัยไปสนับสนุน            
การดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัด พ้ืนที่ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาภาคสวน
ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใหประสบความสําเร็จ  

 7.2.3 การตรวจสอบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Surveillance) 
การเปลี่ยนแปลงในสถานการณทางดานเศรษฐกิจและสังคม ทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ ยอมสงผลบางประการตอการบริหารแผนงานวิจัย จึงจําเปนตองมีการทบทวน 
ตรวจสอบ วิเคราะหความเสี่ยง และประเมินสถานการณอยางเปนระบบ เพ่ือสงสัญญาณเตือนภัย

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคกลาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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เปนระยะๆ ใหเห็นถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอยุทธศาสตรการวิจัยของกลุมจังหวัดและการนํา
ยุทธศาสตร การวิจัยของกลุมจังหวัดไปปฏิบัติ อันจะนําไปปรับปรุงแผนงานวิจัยใหทันตอ
สถานการณและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และใหสอดคลองกับแผนการปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน ตลอดจนแผนการดําเนินงานของภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองคกรวิจัยในภาคี
เครือขายวิจัยที่มีการทบทวนและปรับปรุง 

 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคกลาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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บทที่ บทที่ 88    

สสรุปรุปยุทธศาสตรการวิจัยยุทธศาสตรการวิจัย  ((พพ..ศศ..  25552555--25592559))  ของภาคกลางของภาคกลาง  
 
ภาคกลางเปนภูมิภาคที่สําคัญยิ่งของประเทศไทยเนื่องจากเปนที่ตั้งของ

เมืองหลวง คือกรุงเทพมหานคร เปนแหลงผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการใน
ดานตางๆ อีกทั้งยังเปนที่ตั้งของสถาบันการศึกษาชั้นนําทุกระดับ นอกจากนี้ ยังเปน
ศูนยกลางของการบริหารประเทศ โดยเปนที่ตั้งของกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจ และยังเปนที่ตั้งของหนวยงานตางๆ ของภาคเอกชน ทําใหภาคกลางเปนภูมิภาค
ที่ทุกฝายใหความสนใจและมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง            
อันนํามาสูการเคลื่อนยายแรงงานเขาสูภาคกลางและการเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ   
กลาวไดวา ภาคกลางมีศักยภาพและความพรอมทั้งดานทรัพยากรบุคคล เครื่องมือและ
อุปกรณเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ตลอดจนองคความรูสาขาตางๆ อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
วิทยาการมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ประกอบกับกระแสความตองการขอมูลเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประเทศมีเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแกไขปญหา
เรงดวนหลายประการ ทั้งดานการพัฒนาและดานการวิจัย ทําใหภาคกลางจําเปนตองเรง
สรางความพรอมดานการวิจัย และดําเนินโครงการวิจัยใหสามารถรองรับการพัฒนาและ
ตอบสนองยุทธศาสตรของภูมิภาคและของประเทศ ตลอดจนความตองการของภาคสวน
ตางๆ ในอนาคต 

ในการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของภาคกลาง ในหวงระหวาง 
ป พ.ศ. 2555-2559 ไดกําหนดวิสัยทัศนดานการวิจัยของภาคกลาง คือ “สรางและนําองค
ความรูไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตชุมชน  เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน ใหเปนภูมิภาคที่
นาอยูและมีการพัฒนาท่ียั่งยืน”  โดยกําหนดพันธกิจดานการวิจัยของภาคกลาง คือ 
“ศึกษาคนควาวิจัยในทุกระดับ โดยใชทรัพยากรรวม พรอมทั้งสรางเครือขายการวิจัย
ในทองถิ่น เพื่อนําความรูมาสรางมูลคาเพิ่ม และเสริมคุณคาการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม  เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง บนฐานความรูอยางแทจริง” 

ยุทธศาสตรการวิจัย (พ .ศ . 2555-2559) ของภาคกลาง ประกอบดวย                
5 ยุทธศาสตรการวิจัย รวม 28 กลยุทธการวิจัย ไดแก ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1 การสราง
ศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม จํานวน 10 กลยุทธ  ยุทธศาสตรการ
วิจัยที่ 2 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ จํานวน 9 กลยุทธ
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3 การเสริมสรางและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จํานวน 4 กลยุทธ  ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 4 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการ

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคกลาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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พัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล จํานวน 3 กลยุทธ และ ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 5    
การบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากร และภูมิปญญาของ
ประเทศ สูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะดวยยุทธวิธีที่เหมาะสม จํานวน 2          
กลยุทธ ทั้งน้ี ในแตละพื้นที่อาจมุงเนนในประเด็นสําคัญที่มีความจําเปนตองการผลงานวิจัย
ในพ้ืนที่ดวย ขณะเดียวกัน ยังกําหนดกลุมเร่ืองวิจัยที่ควรมุงเนน 12 กลุมเร่ืองดวย 

ในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยของภาคกลาง กําหนดใหมี 
“ระบบการบริหารการวิจัยภาคีเครือขายในระดับภูมิภาค : ภาคกลาง” (เครือขายวิจัย
ภูมิภาค : ภาคกลาง) ขึ้น เพ่ือทําหนาที่ประสานงานและบริหารจัดการยุทธศาสตรการวิจัย
ของภาคกลางใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยใหมีการ
เชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและสวนกลางใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี กําหนดใหมีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตรดานการวิจัยของภาค
กลางใหบรรลุผลสําเร็จ 

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

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

 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดจัดทํา “นโยบายและยุทธศาสตร       
การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)” เพ่ือมุงเนนใหเปนแนวทางในการดําเนินการ
วิจัยของหนวยงานวิจัยตาง ๆ และใชเปนกรอบทิศทางในการวิเคราะหตรวจสอบขอเสนอการ
วิจัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจําปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคลอง
กับสถานการณของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตรการวิจัยระดับ
ภูมิภาค รวมทั้งความตองการของพื้นที่ และสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

นโยบายการวิจัยของชาติ (พ.ศ .2555-2559) ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 นั้น  เนนการบูรณาการดานการวิจัยที่สอดคลองกับ
แนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ควบคูกับการวิจัยเพ่ือความเปนเลิศทาง
วิชาการ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวม 
ทั้งน้ี กรอบการดําเนินงานวิจัยจะเนนงานวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของ
ชาติ (พ.ศ. 2555-2559) โดยมีการจัดลําดับความสําคัญและความจําเปนของการวิจัยที่สอดรับ
กับแนวทางการพัฒนาประเทศ บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจุดเนนที่
สอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาวะความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต  ในขณะที่งบประมาณการวิจัยจะกระจายไปยัง
หนวยงานตางๆ รวมทั้งในภูมิภาค และมีกลไกกระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางหนวย
งานวิจัยในสวนกลางและในสวนภูมิภาค อันจะนําไปสูการสรางเครือขายการวิจัยและพัฒนา 
การพัฒนาศูนยกลางการวิจัยเฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากรการวิจัยรวมกัน ซึ่งการ
ดําเนินยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) จะมีความเปนเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามประเมินผลอยางตอเน่ืองและเปนระบบ ดังน้ัน นโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) จะเปนพ้ืนฐานเชิงนโยบายที่
เชื่อมโยงกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ และนโยบายการวิจัยของชาติระยะยาว      
(พ.ศ.2553-2572) 
 

วิสัยทัศนการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ “ประเทศไทยมีและใช
งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีการกําหนดพันธกิจการวิจัย
ของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของ

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคกลาง
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ประเทศใหสูงข้ึน และสรางฐานความรูที่มีคุณคา สามารถประยุกตและพัฒนาวิทยาการที่
เหมาะสมและแพรหลาย รวมทั้งใหเกิดการเรียนรูและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อให
เกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ  ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยใช
ทรัพยากรและเครือขายวิจัยอยางมีประสิทธิภาพที่ทุกฝายมีสวนรวม” 

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

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่  11    การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการ

พัฒนาทางสัพัฒนาทางสังคมงคม  โดยมีเปาประสงคการวิจัยคือ สรางเสริมองคความรูใหเปนพ้ืนฐานเพื่อ
ความมั่นคงของประเทศโดยการสรางความเขมแข็งของสังคม การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิต และความผาสุกของประชาชน   มุงเนนการวิ จัยเ พ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระบบการเรียนรูดวยตนเอง วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต สวัสดิการเพื่อ
ความมั่นคงของชีวิต ตลอดจนการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  การสรางความเขมแข็งและการ
สรางภูมิคุมกันของทองถิ่นและสังคม รวมทั้งการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนที่เนน
กระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจน นอกจากนี้ ยังมุงเนนการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ และการเสริมสรางความมั่นคงของ
ประเทศ   ซึ่ ง มีกลยุทธการวิ จัย  10 กลยุทธ  คาดวาจะใชงบประมาณเพ่ือการวิ จัย 
รวม 139,290 ลานบาท (รอยละ 32)  และในระดับภูมิภาคอาจมุงเนนในประเด็นการวิจัย กล
ยุทธการวิจัย และแผนงานวิจัยที่มีความจําเปนตองการผลงานวิจัยในพื้นที่ดวย 

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่  22    การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจพัฒนาทางเศรษฐกิจ  โดยมีเปาประสงคการวิจัย คือ สรางเสริมองคความรูเพ่ือเปนพื้นฐาน
สูการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางสมดุลและ
ยั่งยืน  โดยคํานึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มุงเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทางการเกษตร  ซึ่งครอบคลุมการสรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตร  ปาไมและ
ประมง รวมทั้งการพัฒนาและจัดการองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือเปนพ้ืนฐานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจสรางสรรคอยางยั่งยืน นอกจากนี้ยังมุงเนนการ
วิจัยเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบริการ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการทองเที่ยว  การพัฒนาดานพลังงาน โลจิสติกส และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยคํานึงถึงบทบาทการแขงขันของประเทศภายใตการเปลี่ยนแปลง ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้ง สัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบาน และสรางสรรค
องคความรูเพ่ือรองรับการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community – AEC)  โดยดําเนินการบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมุง
กอใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ  ซึ่งมีกลยุทธการวิจัย 8 กลยุทธ คาดวาจะใช
งบประมาณเพื่อการวิจัย รวม 152,349 ลานบาท (รอยละ 35) และในระดับภูมิภาคอาจ
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มุงเนนในประเด็นการวิจัย กลยุทธการวิจัย และแผนงานวิจัยที่มีความจําเปนตองการ
ผลงานวิจัยในพื้นที่ดวย 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่   33     การการอนุรักษอนุรักษ   เสริมสรางเสริมสราง   และพัฒนาและพัฒนาทุนทุน

ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยมีเปาประสงคการวิจัย คือ พัฒนาองคความรู
และฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการและการพัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพอยางเปนระบบ โดยทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวม มุงเนนการ
วิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  การอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชนและสังคม รวมทั้งการสรางองคความรูเกี่ยวกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรธรณี 
ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรสัตวน้ํารวมถึงการแบงปนการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอยางยั่งยืน  โดยเฉพาะกระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริง (Meaningful 
Public Participation) และการวิจัยที่เกี่ยวกับการรองรับและฟนฟูหลังภัยธรรมชาติและภัย
พิบัติในระดับภูมิภาคและทองถิ่น  ซึ่งมีกลยุทธการวิจัย 4 กลยุทธ คาดวาจะใชงบประมาณ
เพ่ือการวิจัย รวม 34,823 ลานบาท (รอยละ 8) และในระดับภูมิภาคอาจมุงเนนในประเด็น
การวิจัย กลยุทธการวิจัย และแผนงานวิจัยที่มีความจําเปนตองการผลงานวิจัยในพื้นที่ดวย 

  ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่     44    การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อ

การพัฒนาการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัยนวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย  โดยมีเปาประสงคการวิจัย คือ พัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและการพึ่งพาตนเอง โดยใชฐานความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาการตาง ๆ อยางสมดุลและเหมาะสม มุงเนนการวิจัย
เพ่ือสรางองคความรูและตอยอดภูมิปญญาของประเทศและสาธารณะ ตลอดจนเสริมสราง
ศักยภาพการวิจัยของประเทศ ซึ่งมีกลยุทธการวิจัย 2 กลยุทธ คาดวาจะใชงบประมาณเพ่ือ
การวิจัย รวม 91,409 ลานบาท (รอยละ 21) และในระดับภูมิภาค อาจมุงเนนในประเด็นการ
วิจัย กลยุทธการวิจัย และแผนงานวิจัยที่มีความจําเปนตองการผลงานวิจัยในพื้นที่ดวย 

  ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่  55    การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อการบริหารการบริหาร

จัดการความรูจัดการความรู  ผลงานวิจัยผลงานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากรทรัพยากร  และภูมิปญญาของประเทศและภูมิปญญาของประเทศ

สูการใชประโยสูการใชประโยชนชน เชิงพาณิชยและสาธารณะเชิงพาณิชยและสาธารณะ   ดวยยุทธวิธีที่ เหมาะสมดวยยุทธวิธีที่ เหมาะสมที่เขาถึงที่ เขาถึง

ประชาชนและประชาสังคมอยางแพรหลายประชาชนและประชาสังคมอยางแพรหลาย โดยมีเปาประสงคการวิจัย คือ พัฒนาระบบ
และกลไกการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อบริหารจัดการความรูของประเทศ อยางมี
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ มุงเนนการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการดานการวิจัยของประเทศ ซึ่งมีกลยุทธการวิจัย 2 กลยุทธ คาดวาจะใช
งบประมาณเพื่อการวิจัย รวม 17,411 ลานบาท (รอยละ 4) และในระดับภูมิภาค อาจมุงเนน
ในประเด็นการวิจัย กลยุทธการวิจัย และแผนงานวิจัยที่มีความจําเปนตองการผลงานวิจัยใน
พ้ืนที่ดวย 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคกลาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดพิจารณาจากยุทธศาสตรการวิจัย
ทั้ง 5 ยุทธศาสตร เพ่ือนํามาพิจารณาจัดความสําคัญเปนกลุมเร่ืองวิจัยที่ควรมุงเนน โดย
คํานึงถึงวิกฤติการณที่เกิดขึ้น ความตองการผลงานวิจัยและความรูเพ่ือเรงแกไขปญหาและ
นําไปสูการเสริมสรางและพัฒนาประเทศโดยเร็วเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
สามารถกําหนดกลุมเรื่องวิจัยที่ควรมุงเนน 13 กลุมเรื่อง ไดแก  (1) การประยุกตใช
เศรษฐกิจพอเพียง  (2) ความมั่นคงของรัฐ และการเสริมสรางธรรมาภิบาล  (3) การ
ปฏิรูปการศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู  (4) การจัดการทรัพยากรนํ้า  (5) ภาวะโลก
รอนและพลังงานทางเลือก  (6) เกษตรเพื่อความยั่งยืน  (7) การสงเสริมสุขภาพ      
การปองกันโรค การรักษาและการฟนฟูสุขภาพ (8) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนาคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ  (9) เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคัญ
เพื่ออุตสาหกรรม (10) การบริหารจัดการการทองเที่ยว (11) สังคมผูสูงอายุ  
(12) ระบบโลจิสติกส  และ (13) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ 

 

ดังน้ัน นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)    
จะมีการดําเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรการ
วิจัย 26 กลยุทธการวิจัย  โดยคาดวาจะใชงบประมาณเพื่อดําเนินการวิจัยตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2555-
2559 รวม 435,282 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย งบประมาณภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงงบประมาณวิจัยจากแหลงทุนวิจัยอ่ืน โดยตระหนักถึง
ขอจํากัด ดานงบประมาณภาครัฐ ความพรอมของประเทศ โดยเนนการใชทรัพยากรการวิจัย
และเครือขายภาคีการวิจัยที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ  การลดความซ้ําซอนในการจัดสรร
งบประมาณที่เกี่ยวกับการวิจัย  การสรางความมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและทุกระดับ  เพ่ือ
มุงพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศ โดยเฉพาะการตอยอดภูมิ
ปญญาใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย และผลักดันใหเกิดการนําผลงานวจัิยไปใชประโยชนตอ
ชุมชน ทองถิ่น และสาธารณะ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงในการนําผลการวิจัยไปสูการลงทุนใน
เชิงพาณิชยเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ใหมากขึ้น  โดยมีระบบการติดตามและประเมินผลงานวิจัยให
เปนไปตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว  ทั้งนี้ ดัชนีที่คาดหวังเม่ือสิ้นป พ.ศ.2559 
ไดแก  คาใชจายดานการวิจัยของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และทองถิ่น เพ่ิมเปนไม
นอยกวารอยละ 1 ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ  สัดสวนการลงทุนดานการวิจัยของ
ภาคเอกชน:ภาครัฐเพ่ิมขึ้นเปน 1 : 1 บุคลากรทางการวิจัยของประเทศจะเพิ่มเปนจํานวน 
10 คนตอประชากร 10,000 คน สิทธิบัตรที่จดในประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 20 เม่ือเทียบกับป 
พ.ศ.2554  จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการในระดับสากลเพิ่มขึ้นไมนอย
กวารอยละ 30 ผลงานวิจัยตอยอดเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย และการใชประโยชน

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



62 
 

ผลงานวิจัยในระดับชุมชน ทองถิ่น และสาธารณะเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา เม่ือเทียบกับป พ.ศ.
2554  
 

 ในการบริหารยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งมีการจัดลําดับ
ความสําคัญของกลยุทธการวิจัยตามแนวทางการพัฒนาประเทศในหวงระยะเวลา 5 ป    
(พ.ศ.2555-2559) รวมทั้งมีการพิจารณาจัดความสําคัญและหยิบยกกลุมเรื่องวิจัยที่ควร
มุงเนนจากกลยุทธการวิจัยภายใต 5 ยุทธศาสตรการวิจัยดังกลาว  สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติจะเปนหนวยงานกลางในการประสานการดําเนินการตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  รวมทั้งประสานการบริหารดานงบประมาณเพื่อการวิจัยตาม
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 โดย
โครงการวิจัยที่สอดคลองกับ 13 กลุมเร่ืองวิจัยที่ควรมุงเนนและการวิจัยอ่ืนๆ ในกลยุทธการ
วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) จะไดรับการพิจารณา
ความสําคัญตามลําดับ 
  

ภายใตการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) จะกอใหเกิดผลงานวิจัยที่ มี
คุณภาพ โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และชุมชนทองถิ่นที่มุงให
มีการนําภูมิปญญามาตอยอด กอใหเกิดผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น และมีการนําไปใชประโยชนใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงในการนําผลการวิจัยไปสูการ
ลงทุนในเชิงพาณิชยเพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพ่ือเสริมสรางความผาสุกของประชาชน และสราง
ศักยภาพในดานตางๆ รวมทั้งเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือการ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนสืบไป   
 

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

ยุทธศาสตรการวิจัยระดับภูมิภาค ยุทธศาสตรการวิจัยระดับภูมิภาค ::  

ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใตภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต  

 
 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  ไดจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยระดับ

ภูมิภาค แบงออกตามภูมิภาคของประเทศเปน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ (17 จังหวัด)          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด)  ภาคกลาง ซึ่งรวมภาคตะวันออก (26 จังหวัด) และ
ภาคใต (14 จังหวัด) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการวิจัยในภูมิภาค 
รวมทั้งสวนกลางไดมีสวนรวมบูรณาการแนวคิดในการดําเนินงานวิจัย เพ่ือตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผนดิน หนาที่ของหนวยงาน ความตองการของ
พ้ืนที่ รวมทั้งความตองการผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ อันจะทําให
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรการวิจัยที่เชื่อมโยงอยาง
บูรณาการในการพัฒนาภูมิภาคและภาคสวนตางๆ  อันจะทําใหเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนา
ประเทศโดยรวม ผลที่ไดจากการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยระดับภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาคไดนํามา
สูการจัดทํา “นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)”  ซึ่งไดมี
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามขอมูลที่ไดรับจากการประชุมระดมความคิดสาธารณะ        
เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และจากการขอรับความเห็นตลอดจนขอเสนอแนะจาก
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ 
นอกจากนี้ ยังไดปรับปรุงใหสอดคลองตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 1 
มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยนับเปนนโยบายและแผนแมบทการวิจัยของสภาวิจัยชาติ  
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 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555 – 2559)  :  ภาคเหนือ 

 
 ภาคเหนื อครอบคลุม เขตปกครอง  17 จั งหวั ด  จั ดแบ ง เป นภาค เหนื อ
ตอนบน 8 จังหวัด และภาคเหนือตอนลาง 9 จังหวัด มีพ้ืนที่คิดเปนรอยละ 33 ของประเทศ 
ภาค เหนื อตอนบน เป นพื้ นที่ มี ค ว ามอุ ดมสมบู รณ แ ล ะคว ามหลากหลายขอ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปาไมที่มีพ้ืนที่ถึง 47 ลานไรเปนตนกําเนิดลุมน้ํา ปง วัง ยม 
และนาน มีพ้ืนที่ 64 ลานไร ใหปริมาณน้ําทาเฉลี่ยปละ 26,013 ลานลูกบาศกเมตรที่มี
ความสําคัญตอภาคเหนือตอนลางและภาคกลาง และเปนพ้ืนที่รวมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุหรือชนเผามากกวา 13 เผาพันธุ  สวนภาคเหนือตอนลางมี
ความสําคัญในฐานะเปนแหลงผลิตขาวเนื่องจากมีที่ราบลุมนํ้าขนาดใหญ มีพ้ืนที่เกษตรมาก
ถึงรอยละ 68.3 ของภาคเหนือทั้งหมด และเปนแหลงผลิตขาวเปนอันดับสองของประเทศ  
และภาคเหนือมีพ้ืนที่ติดตอและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุม
น้ําโขงและเชื่อมโยงสูกลุมประเทศอินโดจีน การคาชายแดนของภาคเหนือเปนการคาเกินดุล
ตลอดมา มีอัตราขยายตัวเฉลี่ยอยูที่รอยละ 22.8 โดยมีพมาเปนประเทศคูคาหลักคิดเปนรอย
ละ 74.7 รองลงมาเปนจีนตอนใต รอยละ 15.6 นอกจากนั้นภาคเหนือยังเปนแหลงทองเท่ียว
และสรางรายไดจากการทองเที่ยวอยูในอัตราที่สูงเกือบรอยละ 10.0 ของผลิตภัณฑภาค 
(Gross Regional Product-GRP) แตแหลงทองเที่ยวและนักทองเที่ยวยังกระจุกตัวอยูเฉพาะ
ในจังหวัดเชียงใหมถึงรอยละ 54.0 เชียงรายรอยละ 15.0 และพิษณุโลกรอยละ 8.0 
 ภาคเหนือในปจจุบันยังคงประสบกับปญหาที่ตองรอการแกไข ไดแก ปญหาความ
ม่ันคงในการถือครองที่ดินและขนาดที่ดินถือครองของเกษตรกรยังมีขอจํากัด โดยเฉพาะ
เกษตรกรภาคเหนือตอนบนที่มีสัดสวนการถือครองที่ดินเล็กที่สุดเพียง 8.8 ไรตอครัวเรือน 
ในขณะภาคเหนือตอนลางมีสัดสวนการถือครองที่ดินเฉลี่ย 20.7 ไรตอครัวเรือน  พ้ืนที่
เกษตรกรรมของภาคเหนือตอนบนสวนใหญอยูนอกเขตชลประทานถึงรอยละ 68 ประชาชน
ยังคงเรียกรองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรสําคัญคือ ดิน น้ํา และปาไมอยาง
ตอเนื่อง ภาคเหนือมีครัวเรือนที่เปนหน้ีรอยละ 66.7 ในป 2551 มีหน้ีสินเฉลี่ย 1.1 แสนบาท
ตอครัวเรือน ทําใหรายไดไมเพียงพอตอรายจายสงผลใหสัดสวนคนจนของภาคเหนือยังคงสูง
ถึงรอยละ 13.3 ซึ่งสูงกวาสัดสวนคนจนของประเทศที่ มีรอยละ 8.9 ในป 2551  และ
ภาคเหนือกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุเร็วกวาภาคอื่นๆ ของประเทศถึง 10 ป ขณะที่อัตรา
เพ่ิมประชากรมี เพียงรอยละ 0.6 ทําให เกิดขอจํากัดดานแรงงานในเชิงปริมาณใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยมีแรงงานอยูในระบบประกันสังคมเพียงรอยละ 10.0 ของแรงงานทั้ง
ภาค และแรงงานที่มีอยูยังขาดคุณภาพทางทักษะฝมือ แรงงานในระบบสวนใหญมีการศึกษา
ระดับประถมศึกษาถึงรอยละ 55.3  และภาคเหนือมีการใชแรงงานตางดาวชาวพมา   มากถึง
รอยละ  96.3 ของแรงงานตางดาวที่ขึ้นทะเบียนในจังหวัดภาคเหนือ  2.6 แสนคน  
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นอกจากนั้นภาคเหนือยังมีปญหาในเชิงคุณภาพของระบบการศึกษา โดยเยาวชนในวัยศึกษา
ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวารอยละ 50 และคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ภาคเหนือ   ยังไดมาตรฐานนอยที่สุดรองจากภาคใต ดานคุณภาพชีวิตและภาวะการเจ็บปวย
ของประชากรในภาคเหนือ ภาวะความเจ็บปวยของประชากรภาคเหนือยังคงเปนอันดับหนึ่ง 
คิดเปนรอยละ 34.2 ของทั้งประเทศ และประชากรมีพฤติกรรมเสี่ยงดานโรคเอดสสูงสุดใน
ระดับประเทศคือ มีผูปวย   รายใหม 43.8 คนตอประชากรแสนคน และที่สําคัญจังหวัดลําพูน
มีอัตราการฆาตัวตายสูงสุด   18 คนตอประชากรแสนคน และในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนไดรับผลกระทบจากปญหาหมอกควันและฝุนละอองรุนแรงที่สุดในป 2551 โดยมี
ผูปวยถึง 86,678 ราย และภาคเหนือตอนลางมีการเจ็บปวยจากสารเคมีและสารกําจัด
ศัตรูพืชสูงสุดเปนอันดับหนึ่งของประเทศ คือ 7.4 คนตอประชากรแสนคน ปญหาเหลานี้จึง
นํามาซึ่งความสามารถในการรองรับการพัฒนาโดยเฉพาะการรองรับการทองเที่ยวในหลายๆ 
รูปแบบที่พ้ืนที่ภาคเหนือมีศักยภาพ แตยังมีปญหาการบริหารจัดการ  การพัฒนาบุคลากร 
และการปรับตัวที่ไมทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง 

การจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555 – 2559) ของภาคเหนือ จึงกําหนด
วิสัยทัศนดานการวิจัยไว คือ “ประชาชนภาคเหนือมีองคความรูจากการวิจัย สรางสรรค
ทรัพยากรมนุษยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสังคมธรรมาธิปไตย ดวยฐาน
ทรัพยากรชุมชนและทองถิ่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสูความสัมพันธประเทศเพื่อนบาน” โดยมี 
พันธกิจการวิจัย 5 ประการคือ  1) เพ่ิมคุณคาทรัพยากรดวยเศรษฐกิจพอเพียงเชิง
สรางสรรค  2) สรรคสรางคุณคาการวิจัยเปนองคความรูสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคน
ภาคเหนือ  3) เชื่อมโยงภูมิปญญา และวิทยาการสมัยใหมสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและ
สาธารณะ  4) พัฒนาองคความรูและนวัตกรรมสนับสนุนการใชประโยชนและอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาคเหนือ และ  5) พัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการ
เครือขายความรูของชุมชนและทองถิ่นดวยกระบวนการวิจัยและนวัตกรรม  ภาคเหนือมี
เปาประสงคของการวิจัย  ดังนี้  1) ใชการวิจัยจําแนกจัดกลุมความสําคัญการสรางสรรค
เศรษฐกิจที่สําคัญของทองถิ่น จังหวัด และกลุมจังหวัด  2) ใชการวิจัยเปนองคความรูพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ดวยหลักการเรียนรูตลอดชีวิต คิดวิเคราะหสถานการณลดความขัดแยงทาง
สังคม  3) ใชองคความรูจากการวิจัยสรางสรรคนวัตกรรมเสริมสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจ  4) ใชกระบวนการวิ จัยแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยเฉพาะปญหาการจัดการน้ํา มลภาวะทางอากาศ และการจัดการขยะชุมชน และ        
5) ใชการวิจัยเปนฐานขอมูลและองคความรูเพ่ือการวางแผนพัฒนาทองถิ่น จังหวัดและกลุม
จังหวัดแบบบูรณาการ 

 ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคเหนือกําหนดไว 5 ประเด็น
ยุทธศาสตรดังนี้  
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 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และองคความรูแกไขปญหาสังคมภาคเหนือ มุงเนนการใชองคความรูพัฒนาบุคคลและ
การทํางานรวมกันอยางเหมาะสม ดวยภูมิปญญาและวิทยาการสูการจัดการความขัดแยง
เสริมสรางประชาธิปไตย ตลอดจนพัฒนาระบบสวัสดิการรองรับสังคมผูสูงอายุ กําหนดกล
ยุทธการวิจัยไว 4 กลยุทธ ไดแก  1) การนําภูมิปญญาและวิทยาการดานการจัดการความ
ม่ันคงเปนฐานคิดสูองคความรูในการจัดการทรัพยากรและชุมชน และสามารถสื่อสารสูชุมชน
ดวยวิทยาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมดวยการจัดการของทองถิ่น  2) ปฏิรูปและจัดระบบ
การศึกษาและการเรียนรูตามหลักการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาทรัพยากรชุมชนของทองถิ่น 
เตรียมความพรอมสูตลาดแรงงานและสังคมผูสูงอายุ  3) เสริมสรางระบบสวัสดิการชุมชน 
ดูแลสุขภาพชุมชนดวยการปรับองคกรใหบริการใหเหมาะสมกับคนทองถิ่นและเชื่อมโยง
ศักยภาพผูสูงอายุในทองถิ่นอยางเหมาะสม และ  4) การจัดการแรงงานตางดาวทั้งระบบการ
คัดกรอง จําแนกบุคคลตางดาวกับคนไทยไรสัญชาติ จัดระบบการใชแรงงานตางดาว เฝา
ระวัง ปองกันปญหา รวมถึงการจัดระบบสวัสดิการแกแรงงานตางดาวใหเหมาะสมตามหลัก
สิทธิมนุษยชน   
 

  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร วิ จั ย ที่  2  ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจ การคา และการลงทุนภาคเหนือสูกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและอิน
โดจีน โดยมุงเนนการนําคุณคาความหลากหลายของทรัพยากรทองถิ่นและภูมิปญญา 
วัฒนธรรมชุมชนสรางผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณและโดดเดนเชื่อมโยงสูกลุมธุรกิจสําคัญของ
ภาคเหนือ และเชื่อมโยงตลาดทั้งในและตางประเทศ มีกลยุทธการวิจัย 4 กลยุทธ ไดแก
1) สรางคุณคาจากผลผลิตการเกษตรและใชประโยชนจากพืชพ้ืนบาน พืชทองถิ่น พืชอาหาร
จากปาเขาสูอุตสาหกรรมและระบบตลาดอยางเปนระบบ พรอมกับสรางระบบสวัสดิการและ
ประกันรายไดใหเกษตรกร เสริมสรางแรงจูงใจใหเกิดเกษตรกรรุนใหมและเครือขายเกษตรกร
2) นําเอกลักษณทางวัฒนธรรมและประเพณีสรางเศรษฐกิจใหทองถิ่นภาคเหนือสูตลาด
ทองเที่ยวสากล  3) สรางความเขมแข็งกลุมธุรกิจที่ มีศักยภาพสูงในภาคเหนือ และ
4) เสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางจังหวัดในภูมิภาค
สูกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงและตลาดเสรีการคาระหวางประเทศ  
 

 ยุ ทธศาสตร ก า ร วิ จั ยที่  3  กา รวิ จั ย เ พื่ อ สนั บสนุ นก า รดํ า ร ง ฐ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน มุงเนนการผสมผสาน
วิทยาการและเทคโนโลยีเขากับภูมิปญญาและวิถีวัฒนธรรมในการจัดการสิ่งแวดลอมและเพ่ิม
ความหลากหลายของทรัพยากร ธรรมชาติแบบมีสวนรวม มี 3 กลยุทธการวิจัย ไดแก       
1)การวิจัยสนับสนุนการจัดการระบบนิเวศลุมนํ้าแบบมีสวนรวมและบูรณาการภูมิปญญาและ
วิทยาการสูการจัดการสรางนวัตกรรมการใชน้ํา  2) สนับสนุนการจัดการเชิงคุณคาของความ
หลากหลายทางชีวภาพดวยการตอยอดภูมิปญญาผสานวิทยาการสมัยใหม และ 3) วิจัย
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สนับสนุนการลดปญหาสิ่งแวดลอม ภาวะโลกรอนจากกิจกรรมและวิถีชีวิต พัฒนาอุปกรณ
การเตือนภัยและดูแลสิ่งแวดลอมชุมชน   
 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่  4  การวิจัยเพื่อสนับสนุนการใชภูมิปญญาและ
วิทยาการสูการพึ่งตนเอง และการจัดการพื้นที่เมือง ชนบท พื้นที่สูง และชายแดน
ภาคเหนือ มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การจัดการพื้นที่ใหเชื่อมโยงการพัฒนาและ
ความเจริญเสริมสรางความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี 4 กลยุทธการวิจัยไดแก    
1) การสนับสนุนจัดทําแผนแมบทและแผนบริหารเมือง พ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่สูง และพ้ืนที่
ชายแดนรองรับประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558  2) การพัฒนาระบบขนสงในเมือง 
ระหวางเมือง และโครงขายสูประเทศเพื่อนบาน  3) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประหยัดพลังงาน และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และ  4) การวิจัยสนับสนุนระบบบริหารจัดการและการสื่อสารสรางความเขาใจ
กับประชาชนของทองถิ่นเพื่อการขับเคลื่อนแผนชุมชนและการลงทุนในกิจการบริการ
สาธารณะที่สงผลกระทบตอชุมชน   
 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 5  การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกบริหารเปน
ภูมิคุมกันและสรางความมั่นคงของทองถิ่นและจังหวัดภาคเหนือ มุงเนนใหทองถิ่น
จัดระบบความรูจากการวิจัยเพ่ือการวางแผนพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
มี 3 กลยุทธการวิจัย ไดแก  1) การวิจัยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารและบทบาท
ขององคการปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการปญหาและการพัฒนาบริการสาธารณะใน
ทองถิ่น  2) การวิจัยการปรับโครงสรางการคลัง การปรับปรุงนโยบายทองถิ่นเพื่อการลงทุน
และการสื่อสารนโยบายสูทองถิ่น และ  3) การวิจัยโครงสรางการบริหารและการเสริมสราง
สมรรถนะทองถิ่นทั้งดานบุคลากร การจัดระบบกลไก และระบบฐานขอมูลทองถิ่น   

 ภายใตยุทธศาสตรการวิจัยทั้ง 5 ยุทธศาสตร และผลการประมวลความตองการ
เสริมสรางและพัฒนาภาคเหนือของภาคีเครือขายวิจัย ไดกําหนดประเด็นที่ควรมุงเนนและ
เรงดวนของภาคเหนือขึ้นตามกลุมเรื่องวิจัยที่ควรมุงเนน 13 กลุมเรื่อง ไดแก  1) การ
ประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง มุงวิจัยการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสรางความ
ม่ันคงทางอาหาร พัฒนาอาชีพ ลดปญหาหนี้สิน และขจัดความยากจนใหกับชุมชน
ภาคเหนือ  2) ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล มุงวิจัยการผลักดัน
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถิ่นสูการบริหารจัดการทรัพยากร และการเสริมสรางความ
ม่ันคงของชุมชนในทุกระดับและทุกพื้นที่  3) การปฎิรูปการศึกษา มุงวิจัยเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและรูปแบบการศึกษาที่เชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่นสูการจัดการการเรียนรูตลอด
ชีวิตและสรางเศรษฐกิจชุมชนโดยองคการปกครองสวนทองถิ่น  4) การจัดการน้ํา มุงเนน
การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบเครือขายและโครงขาย   
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การจัดสรรน้ําเพื่อการใชประโยชนของภาคเหนือ และลดปญหาภัยพิบัติจากน้ําในพื้นที่ภาคกลาง
ใหมีประสิทธิภาพและประหยัดภายใตการมีสวนรวมของชุมชน  5) การพัฒนาพลังงานทดแทน 
มุงเนนการวิจัยและพัฒนาคุณภาพพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือก การสรางทางเลือก
จากการปลูกพืชพลังงาน การแปรรูปพืชพลังงาน และการใชไบโอเทคโนโลยีพัฒนาพลังงาน
ระดับอุตสาหกรรมและชุมชน  6) เกษตรเพื่อความยั่งยืน  มุงเนน การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่ม
มูลคาสินคาเกษตร และเพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อพัฒนาศักยภาพสินคาเกษตรที่สราง
รายไดหลักจากการสงออกและสรางรายไดใหกับชุมชน รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีใหมและการ
พ ัฒ น า ค ุณ ภ า พ ส ิน ค า  ม า ต ร ฐ า น ส ิน ค า ต ล อ ด จ น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
อาหาร (Food Safety)  7)  การปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ มุ งเนนการวิจัย
เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ ประสิทธิภาพการใหบริการทางการแพทย การติดเชื้อ  วิทยาการ
ใหม ๆ รวมไปถึงการวิจัยดานบุคลากรการแพทยพ้ืนบาน การแพทยแผนไทยและแพทย
ทางเลือก  8) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในดานตาง ๆ การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและการเชื่อมตอ ภูมิปญญา
ทองถิ่นกับองคความรูใหม 9) เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่ออุตสาหกรรม 
มุงเนนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสรางเทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคัญสูการพัฒนา
อุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยเฉพาะการสนับสนุน
การจัดตั้งกลุมธุรกิจสําคัญของภาคเหนือ 10) การบริหารจัดการการทองเที่ยว  มุงเนนการ
วิจัยเพ่ือการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว  การพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน และการ
ทองเที่ยวชุมชนและเครอืขายชุมชน  11) สังคมผูสูงอายุ มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ ระบบและมาตรการการสงเสริม ดูแล การจัดการ สวัสดิภาพและสวัสดิการ
ผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม การสงเสริมบทบาทของผูสูงอายุในสถาบัน
สังคมและชุมชน  รวมทั้งการนําศักยภาพของผูสูงอายุมาใชในการพัฒนาทองถิ่น และการ
ถายทอดภูมิปญญาสูสังคม  12) ระบบ โลจิสติกส มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การคมนาคมขนสงและโลจิสติกสอยางบูรณาการ ทั้งในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การ
พัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการใหบริการ การพัฒนาบุคลากร และระบบบริหารจัดการ
ขนสงที่เหมาะสม รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบขนสงและโลจิสติกสในภูมิภาคและเครือขาย
คมนาคมกับประเทศเพื่อนบาน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการคา การลงทุน การทองเที่ยว 
ความมั่นคง ตลอดจนสงเสริมความสามารถในการแขงขันของภาคเหนือ และ 13) การปฏิรูป
ระบบวิจัยของภาคเหนือ มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูประบบวิจัยที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือเชื่อมโยงระบบการวิ จัยของประเทศในมิติตาง ๆ เชนนโยบายการ
วิจัย งบประมาณการวิจัย ประเด็นการวิจัย สถาบันวิจัย บุคลากรวิจัย โครงสรางพื้นฐานสําหรับ
การวิจัย มาตรฐานการวิจัย การจัดการผลผลิตการวิจัย ฐานขอมูลการวิจัย การเชื่อมโยง
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ระหวางภาคีเครือขายการวิจัยไปจนถึงกลุมผูใชประโยชนจากผลงานวิจัย การติดตามและ
ประเมินผล  

 การบริหารยุทธศาสตรการวิจัยภาคเหนือเพ่ือเปนฐานความรูสูการจัดการตนเองของ
ทองถิ่นและจังหวัด จึงกําหนดใหมี เครือขายวิจัยภูมิภาคทําหนาที่ประสาน และวิเคราะห
นโยบายจากสวนกลาง (Top down) สูการปฏิบัติระดับภาค ดวยการวิเคราะหจัดทําประเด็น
การวิจัยเรงดวนจากทองถิ่นและจังหวัด (Bottom up) โดยเริ่มตั้งแตศูนยการเรียนรูระดับ
ตําบล โดยมีองคการบริหารสวนตําบลทําหนาที่ประสานงานรวบรวมประเด็นปญหาและความ
ตองการงานวิจัยเขาสู   ศูนยการวิจัยระดับอําเภอเพ่ือประมวลสูศูนยการวิจัยระดับจังหวัด 
และศูนยการวิจัยกลุมจังหวัด   ในสวนของภาคเอกชนจะมีกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การวิจัยโดยผานสภาอุตสาหกรรมและหอการคาจังหวัดใน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเนนการ
สรางนวัตกรรมดานการเงิน การตลาด และการคาสูประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงและ
กลุมประเทศอินโดจีน กระบวนการดําเนินงานเปนการปฏิบัติแบบมีสวนรวมของภาคี
เครือขายวิจัยในทุกระดับ และทุกขั้นตอนของการดําเนินงานรวมไปถึงการติดตาม ตรวจสอบ 
และการประเมินผลการบริหารยุทธศาสตรการวิจัยของภาคเหนือ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559)  :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 ประเทศไทยมีการติดตอและสัมพันธกับนานาประเทศทั่วโลก (Globalization)              
การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นในโลกยอมสงผลกระทบตอประเทศไทยและภาคตะวันออก       
เฉียงเหนือดวยเชนเดียวกัน  ตัวอยางในเชิงประจักษ คือ ภาวะโลกรอนและภูมิอากาศ
แปรปรวน ตลอดจนปญหาราคาน้ํามันซึ่งเปนพลังงานฟอสซิลมีราคาสูงขึ้น  นอกจากนี้การ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศไทยและในภาคยอมสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของชุมชนและ
สภาพสิ่งแวดลอมอยางหลีกเลี่ยงไมได  ดังน้ันจึงจําเปนอยางยิ่งที่ประชาชนและชุมชนตอง
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นอยางมีความสุขในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
สังคมที่ มีภู มิคุมกันพรอมทั้ งการอนุรักษและการใชประโยชนอยางชาญฉลาดดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยองคความรูจากการวิจัย ดังน้ันการจัดทํายุทธศาสตร
การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงไดมีการทําการศึกษาบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังศึกษาสภาพทั่วไปและศักยภาพ
ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาของภาค แลวนําขอมูลดังกลาวมาประมวลและวิเคราะห
สถานภาพในอนาคต (Scenario) จากนั้นนําไปผนวกกับนโยบายและยุทธศาสตรการวจัิยของ
ชาติระยะสั้น (พ.ศ. 2551-2554) และนโยบายการวิจัยของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2553-
2572) และปฏิรูประบบการวิจัยในการจัดทํารางฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรวิจัย(พ.ศ.2555-
2559) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลวนําไปสรางการมีสวนรวมโดยการจัดประชุมระดม
ความคิดจํานวน 5 ครั้ง กระจายไปตามกลุมจังหวัดและจัดประชุมระดมความคิดภาพรวมของ
ภาคอีกหนึ่งครั้ง จากนั้นไดจัดทํารางฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรการวิจัยแลว จัดประชุมประชา
พิจารณ  จึงกลาวไดวายุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ฉบับน้ีเกิดจากการมีสวนรวมในการประชุมระดมความคิดและประชาพิจารณจํานวน 7 ครั้ง
และเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ รวมทั้งที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พรอมทั้งนโยบายรัฐบาลและบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศรวมทั้งการปรับตัวบนพื้นฐานหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่จะกอใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการวิจัย การสรางผลงานวิจัยที่เปนองคความรู
และสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเปนฐานของสังคม   แหง
ปญญา (Wisdom Based Society) บนบริบทของภาคในการพัฒนาชุมชนและประเทศอยาง
สมดุลและยั่งยืนตอไป 
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ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ.2555-25559) : ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  
  วิสัยทัศน  :  มีองคความรูจากการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการเรียนรูและ 
ใชประโยชนอยางแทจริงตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและภาคอยางสมดุลและยั่งยืน 
  
  พันธกิจ ประกอบดวย  1) สรางและพัฒนาองคความรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การคงความสุขของประชาชนและเมืองนาอยู 2) พัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมที่มี
ภูมิคุมกันควบคุมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมดุล 3) พัฒนาขีด
ความสามารถของจังหวัด/กลุมจังหวัดดวยกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุก
ภาคสวน โดยเฉพาะภาคประชาชน 4) การบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานการวิจัยแบบ
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตรการวิจัย  ประกอบดวย  5  ยุทธศาสตรดังนี้ 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่  1 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
ทางสังคม  ยุทธศาสตรการวิจัยน้ีเปนการมุงเนนใหประชาชนมีความรูและทักษะควบคู
คุณธรรม  จริยธรรมและจิตสาธารณะเพื่อความมั่นคงในชีวิตและอาชีพ รวมทั้งเกิดการคง
ความสุขในสังคมและชุมชนหรือเมืองนาอยูบนบริบทของภาคที่มีประชากรมากที่สุดแตขาด
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงคานิยมและปญหาดาน
สุขภาพ พรอมทั้งมีประชากรสูงวัยมากขึ้น อันมีผลใหแนวโนมเปนสังคมแหงการพึ่งพิงและ
สังคมของผูดอยโอกาสมากขึ้น  รวมทั้งสถาบันครอบครัวออนแอและมีการกระจายอํานาจสู
ทองถิ่นทําใหเกิดความขัดแยงมากขึ้น อยางไรก็ตามยังมีการรวมกลุมที่เปนเอกลักษณและมี
ความโดดเดนดานศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย จึงไดกําหนดเปน 13 กลยุทธการวิจัย
ที่มุงเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณ  การ
อนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม สงเสริมสุขภาพอนามัยและสวัสดิการเพื่อความมั่นคงและ
คุณภาพของชีวิต ตลอดจนการบริหารกิจการบานเมืองนาอยูควบคูการสงเสริมความเขมแข็ง
และการสรางภูมิคุมกันของทองถิ่นและสังคม ตลอดจนการเสริมสรางศักยภาพของชุมชน
ดวยศาสนาและเนนกระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหา นอกจากนี้ ยังมุงเนนการ
พัฒนาศักยภาพเยาวชน ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ เพ่ือการเสริมสรางความสันติสุข
และความมั่นคงของประเทศ  และความมั่นคงของมนุษย 

 
 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 2 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ   ยุทธศาสตรการวิ จัยน้ีเปนการมุงพัฒนาศักยภาพดานเศรษฐกิจที่
ประกอบดวยดานการเกษตร ดานอุตสาหกรรมและดานการบริการบนบริบทของภาคที่ตั้งอยู
กลางกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงที่มีความพรอมดานระบบสาธารณูปโภค และสิ่ง
อํานวยความสะดวก รวมทั้งเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานทดแทน ตลอดจนการเปน
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แหลงที่มีขาวหอมมะลิที่ดีที่สุดของประเทศและมีภูมิปญญาทองถิ่นที่โดดเดนและไดรับการ
พัฒนาและสืบทอดกันมาเปนเวลายาวนานจึงไดกําหนดเปน 18 กลยุทธการวิจัยที่มุงเนนการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปทางการเกษตรและประมง ซึ่งครอบคลุม
การเพิ่มศักยภาพขาวหอมมะลิและสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารและ
พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาองคความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น  เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงกับประชาชนทําการวิจัยเพ่ือขยายผล  นอกจากนี้ยัง
มุงเนนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและการบริการ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการทองเที่ยว การพัฒนาดานพลังงาน โลจิสติกส และเทคโนโลยีโดย
ดําเนินการบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสัมพันธภาพกับประเทศ
เพ่ือนบาน 
 
 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3  การอนุรักษ  เสริมสราง และพัฒนาทุนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการฟนฟูและพัฒนาตลอดจนการใช
ประโยชนทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดานสังคม 
และเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืนบนบริบทของภาคที่สภาวะอากาศโลกรอนขึ้น  
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงและพื้นที่ดินเค็มขยายจํานวนมากขึ้น การขยายตัวของ
ชุมชนเมืองมากขึ้นอันมีผลใหเกิดมลพิษ แตภาคน้ีเปนแหลงที่มีความหลากหลายดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและมีทรัพยากรแรจํานวนมากที่ยังไมไดนํามาใชประโยชนรวมทั้งความ
โดดเดนซากดึกดําบรรพ จึงไดกําหนดเปน 10 กลยทุธการวิจัยที่มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการ
ฟนฟูดินและปาไม  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํารวมทั้งน้ําเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม  
การอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางชาญ
ฉลาด  โดยการมีสวนรวมของประชาชนและสังคมอยางแทจริง (Meaningful Public 
Participation) เพ่ือปองกันและลดความขัดแยง  รวมทั้งการสรางองคความรูและใชประโยชน
เกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน  
 
 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 4  การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนพัฒนาและการนําความรู
วิทยาการและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
ควบคูการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงไดกําหนดเปน 3 กลยุทธการวิจัยที่มุงเนนการวิจัยที่ใช
วิทยาการและเทคโนโลยีเพ่ือสรางองคความรูและตอยอดภูมิปญญาในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและแปรรูปดานการเกษตร การสงเสริมสุขภาพและการปองกันรักษาโรค การ
อนุรักษและสงเสริมความภูมิใจความเปนไทย รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสูการใช
ประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ตลอดจนเสริมสรางศักยภาพการวิจัยดวยการพัฒนา
บุคลากร  
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ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 5 การบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ  ทรัพยากร  และภูมิปญญาของประเทศ  สูการใชประโยชนเชิงพาณิชย
และสาธารณะ ดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เขาถึงประชาชนและประชาสังคมอยาง
แพรหลาย ยุทธศาสตรการวิจัยน้ีมุงเนนการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การวิจัยและผลงานวิจัยดวยการบริหารจัดการดานการวิจัยใหเปนฐานความรูในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและสังคมของภาคบนบริบทของภาคที่การวิจัย
มีทุนสนับสนุนไมเพียงพอ การวิจัยมีความซ้ําซอนและขาดการตอยอดจากภูมิปญญาทองถิ่น 
รวมทั้งการใชประโยชนจากผลงานวิจัยไมเต็มที่และมีนักวิจัยไมเพียงพอจึงไดกําหนดเปน 3 
กลยุทธการวิจัยที่มุงเนนการวิจัยในการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริหารจัดการองค
ความรูผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากรการวิจัยและภูมิปญญา เพ่ือใชประโยชน
เชิงพาณิชยและสาธารณะ 

ยุทธศาสตรทั้ง 5 ยุทธศาสตรเม่ือนํามาพิจารณาจัดความสําคัญเปนกลุมเร่ืองที่ควร
มุงเนนโดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคมและการเมือง ความ
ตองการผลงานวิจัยและความรูจากการวิจัยเพ่ือเรงแกไขปญหาและนําไปสูการเสริมสราง
พรอมกับการพัฒนาภาคและประเทศใหทันกับเหตุการณ สามารถกําหนดกลุมเรื่องวิจัยที่ควร
มุงเนนตามบริบทของภาคจํานวน 8 กลุมเรื่อง คือ  1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชนเขมแข็ง  2) การปองกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพ  3) การจัดการทรัพยากร
นํ้า  4) การจัดการทรัพยากรดินและปาไม  5)  การพัฒนาดานการเกษตร  และ
อุตสาหกรรมอาหาร  6) ภาวะโลกรอนและพลังงานทางเลือก  7) ระเบียงเศรษฐกจิและ
สังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  8) การบริหารจัดการการทองเที่ยว  จากกลุมเร่ืองที่ควร
มุงเนนตามบริบทของภาคจํานวน 8 กลุมเรื่องนี้สามารถเชื่อมโยงกับกลุมเร่ืองวิจัยที่ควร
มุงเนนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติภาพรวมจํานวน 13 กลุมเรื่องที่
ประกอบดวย  1) การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง  2) ความมั่นคงของรัฐและการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล  3) การปฏริูปการศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู 4) การจัดการ
ทรัพยากรน้ํา  5) ภาวะโลกรอนและพลังงานทางเลือก  6) เกษตรเพื่อความยั่งยืน   
7) การปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ  8) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ  9) เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคัญ
เ พื ่อ อ ุต ส า หก ร รม   1 0 )  ก า รบ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ก า รท อ ง เ ที ่ย ว   1 1 )  ส ัง ค ม
ผูสูงอายุ   12) ระบบโลจิสติกส  13) การปฏิรูประบบวิจัย 
 

การแปลงยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ.2555-2559) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูการ
ปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมระดับทองถิ่นและระดับภาคนั้นจําเปนตองสรางกลไกความ
เชื่อมโยงระหวางหนวยงานที่มีหนาที่ (Function) ตางๆรวมถึงหนวยงานดานนโยบาย 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคกลาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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หนวยงานการสนับสนุนทุนวิจัย หนวยงานปฏิบัติการวิจัยและหนวยงานการใชผลงานวิจัย
มา ร ว มดํ า เ นิ นก า รวิ จั ย อย า ง ธ ร รมาธิ บ าล ในร ะดั บท อ งถิ่ น  จั งหวั ดหรื อ กลุ ม
จังหวัด (Area) ทางดานยุทธศาสตร (Agenda) นอกจากนี้ยังตองมีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลเปนประจําทุกปเพ่ือการแกไขปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดาน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และใหสอดคลองกับแผนการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
ตลอดจนแผนการดําเนินงานของภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการทบทวนและปรับปรุง
ขององคกรวิจัยในภาคีเครือขายวิจัยของภาคและของประเทศตอไป 

ในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กําหนดใหมี “ระบบการบริหารการวิจัยภาคีเครือขายในระดับภูมิภาค  :                    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (เครือขายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ขึ้น 
เพ่ือทําหนาที่ประสานงานและบริหารจัดการยุทธศาสตรการวิจัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยใหมีการเชื่อมโยงระหวาง
ภูมิภาคและสวนกลางใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตรดานการวิจัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ใหบรรลุผลสําเร็จ 

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

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

สํานักงานคณะกรรมการวิ จัยแหงชาติ  (วช . ) ได จัดทํายุทธศาสตรการวิ จัย 
(พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต เพ่ือมุงเนนใหเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยของ
หนวยงานวิจัยตางๆ ของประเทศและใชเปนกรอบทิศทางในการวิเคราะหตรวจสอบขอเสนอ
การวิจัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจําป ตามมติคณะรัฐมนตรีระหวาง
ปงบประมาณ 2555-2559 โดยสอดคลองกับสถานการณของประเทศ บนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) รวมทั้งความตองการ และศักยภาพของพื้นที่แบบมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวน 

 วิสัยทัศนการวิจัยภาคใต  

“ภายในป พ.ศ. 2559 มีงานวิจัยเปนฐานความรูที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาคใต ใหมีความสมดุล สอดคลองกับศักยภาพและความตองการของพื้นที่ โดยใช
ทุนทางทรัพยากรและเครือขายการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ ที่ทุกฝายมีสวนรวม” 

ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต  เนนการบูรณาการดานการวิจัย
ที่สอดคลองกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตรการพัฒนา          
กลุมจังหวัด 3 กลุมจังหวัดภาคใต (กลุมจังหวัดฝงอาวไทย กลุมจังหวัดฝงอันดามันและกลุม
จังหวัดชายแดนใต) ควบคูกับการวิจัยเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
ภูมิภาคภาคใตและประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน ที่มีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดย
ยุทธศาสตรการวิจัย(พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต จะมีความเชื่อมโยงกับทั้งนโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)และนโยบายและแนวทางการวิจัย
ของชาติในระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) อยางชัดเจน เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณดานการ
วิจัยของประเทศ มีทิศทางการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดของ
ภาคใต มีความชัดเจน  จึ งไดกํ าหนดยุทธศาสตรการวิ จัย  (พ .ศ . 2555-2559)  ของ
ภาคใต  เปน 5 ยุทธศาสตร 15 กลยุทธ 50 แผนงานวิจัย โดยในแตละยุทธศาสตรการวิจัยได
มีการกําหนดกลยุทธ แผนงานวิจัยและตัวอยางประเด็นการวิจัยที่เปนความตองการในการ
วิจัยในภาคใตชวง 5 ป ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคกลาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1   การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา 
  ทางสังคม 

ภาคใตมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติและศาสนาสูง ในหลายจังหวัดของ
ภาคใตยังมีจํานวนแรงงานตางถิ่นและตางดาวเปนจํานวนมาก กอปรกับสถานการณความไม
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ยังเกิดความรุนแรงอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงตอความ
ม่ันคงของประเทศ ไดสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนในพื้นที่ และ
เปนเหตุฉุดรั้งการพัฒนาในแทบทุกดาน รวมทั้งการเกิดเปนภาพลักษณความไมปลอดภัยที่
สงผลกระทบตอการลงทุนและการทองเที่ยวในพื้นที่อีกดวย นอกจากนี้ ประเทศไทยกําลัง
กาวเขาสูการเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ดังน้ันการเสริมสรางความสมานฉันทและ
ความมั่นคงในพื้นที่จึงเปนพ้ืนฐานที่จําเปนอยางยิ่งในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต จึงตองมุงเนนการวิจัยในดานการปฏิรูปศึกษา การเสริมสรางความมั่นคงของ
ประเทศแบบมีสวนของชุมชนในแตละพื้นที่อยางแทจริง โดยเฉพาะการวิจัยความเขาใจของ 
“คุณลักษณะเฉพาะ” ของพ้ืนที่ : มิติทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม แบบมีสวนรวม
ของชุมชนในพื้นที่ ประกอบดวย 5 กลยุทธ คือ กลยุทธที่ 1 : การปฏิรูปการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบที่สอดคลองกับวิถีชีวิตในแตละทองถิ่น กลยุทธที่ 2 : วิจัยเพ่ือการเสริมสรางความ
สมานฉันทและบูรณาการการแกไขปญหาแบบมีสวนรวมในพื้นที่  กลยุทธที่ 3 : การวิจัยเพ่ือ
เสริมสรางความมั่นคงและการแกไขปญหาสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต  
กลยุทธที่ 4 : วิจัยเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งและการเสริมสรางภูมิคุมกันของทองถิ่นและ
สังคม  กลยุทธที่  5 : วิ จัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย  และ        
18 แผนงานวิจัย คือ  1) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา  2) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณใน    
แตละทองถิ่น  3) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับภาคการผลิต     
4) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางความเขาใจและความเปนธรรมกับชุมชนในการพัฒนาแบบ
มีสวนรวม  5) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานตางถิ่นและแรงงาน
ตางดาว  6) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายและกติกาตางๆเพื่อความเปนธรรมาภิบาล
7) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับความสมานฉันทในพ้ืนที่และสรางความเขาใจ ความเปนธรรมในการ
พัฒนาพื้นที่แบบมีสวนรวม  8) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต  9) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ
ทางเลือกของผูไดรับผลกระทบจากปญหาสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ใต  10) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกและความรูในกลุมเด็กและเยาวชน 3 จังหวัด
ชายแดนใต  11) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการแกปญหายาเสพติด  12) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับ
ระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว  13) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  14) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม  15) แผนงานวิจัย
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เกี่ยวกับการสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
16) แผนงานวิจัยดานสุขภาพ  17) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับผูสูงอายุ  18) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับ
ผูพิการและผูดอยโอกาส 
 
 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 2   การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจ  

ภาคใตมีศักยภาพผลผลิตหลักที่หลากหลายชนิด ไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามัน         
การประมง การเพาะเลี้ยงชายฝง ขาวพื้นเมือง ปศุสัตวและไมผลเขตรอนเชน ลองกอง เงาะ 
มังคุด สมโอ ทุเรียน เปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการผลิตและเปนแหลงผลิตที่สําคัญของ
ประเทศ อยางไรก็ตาม ผลผลิตสวนใหญยังจําหนายในรูปแบบสินคาปฐมภูมิที่มีมูลคาต่ํา ฐาน
การผลิตแคบ ขาดประสิทธิภาพในการผลิต การแปรรูปและการบริหารจัดการ ดังน้ันจึง
มุงเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและนวัตกรรมกระบวนการผลิตทางการ
เกษตรและการประมง เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาองคความรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเน่ืองจากสภาพพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตรของภาคใตมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทั้งที่เปน ภูเขา ทะเล แมน้ํา ลุมน้ํา
ตางๆ ตลอดจนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา ทําใหยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
จังหวัดในดานการทองเที่ยวในแตละพื้นที่ทั้ง 14 จังหวัดมีความหลากหลายมาก อีกประการหนึ่ง 
ภาคใตมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่สามารถเชื่อมโยงสองฝงทะเล (ฝงอาวไทยและฝงอันดามัน) 
และเปนเขตความรวมมือทางเศรษฐกิจแบบ IMT-GT แตมีประเด็นปญหาและอุปสรรคที่
สําคัญ คือ พ้ืนที่มีลักษณะแคบและยาว ทําใหมีคาใชจายในการขนสงสูง ขาดการเชื่อมโยง
โครงขายคมนาคมระหวางฝงอาวไทยและฝงอันดามันรวมถึงประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค
เอเชีย จึงมีเปาประสงคการวิจัยคือ การสรางเสริมองคความรูเพ่ือเปนพ้ืนฐานสูการสราง
ศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในการแขงขันบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการขนสงสินคาทั้งดานการเกษตร
และการทองเที่ยว โดยคํานึงถึงบทบาทการแขงขันของประเทศภายใตการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ปจจัยเหลานี้ เม่ือนํามาพิจารณากําหนดเปนกลยุทธและ
แผนงานวิจัยแลว จะประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ กลยุทธที่ 1 : วิจัยเพื่อสรางมูลคาผลผลิต
ทางการเกษตร ปศุสัตวและประมงและการพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน กลยุทธที่ 2 : วิจัย
เ พ่ือพัฒนาภู มิปญญาทางการแพทย  กลยุทธที่  3 : วิ จัยเ พ่ือพัฒนาศักยภาพการ
ทองเที่ยว  กลยุทธที่ 4 : วิจัยเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการใหบริการดานโลจิ
สติกส และ 15 แผนงานวิจัย ไดแก 1) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับยางพารา  2) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับปาลมนํ้ามัน  3) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารฮาลาล  4) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับไมผล
5) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการประมง  6) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับ
นวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลคา  : การแปรรูป 7) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับขาวพื้นเมือง
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8) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับสัตวเศรษฐกิจ  9) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการใชประโยชนจาก
ผลิตภัณฑธรรมชาติเพ่ือเปนอาหารเสริมสุขภาพและการแพทยทางเลือก 10) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติสูการเปนยารักษาโรค 11) แผนงานวิจัยการทองเที่ยว
ตามอัตลักษณของทองถิ่น  12) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพทองถิ่นเพื่อสนับสนุน
การทองเที่ยว  13) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการตลาดของการทองเที่ยว 14) แผนงานวิจัย
การคาและการขนสง และ 15) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศูนยกลางโลจิสติกสสู
ประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่  3   การอนุรักษ เสริมสราง และพัฒนาทุนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตรของภาคใตมีความหลากหลายสูง ทั้งที่เปน ภูเขา ทะเลทั้งฝง     
อาวไทยและฝงอันดามัน ปาตนน้ํา ทะเลสาบ พ้ืนที่น้ําจืด น้ําเค็ม น้ํากรอย ดินเปรี้ยว ปาพรุ 
แมน้ําและลุมน้ําสายตางๆ ดังน้ันจึงมีเปาประสงคการวิจัยคือ การพัฒนาองคความรูและ
ฐานขอมูลความรูอยางบูรณาการเพื่อการบริหารและการตัดสินใจทั้งในการพัฒนาและการ
แกปญหาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพอยางเปนระบบ โดย
ทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวม มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ การฟนฟู การอนุรักษและการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของประชาชนและสังคม รวมทั้งการสราง
องคความรูเกี่ยวกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา/ลม/แสงอาทิตย ภัยธรรมชาติทั้งทางบกและ
ทะเล  ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ กลยุทธที่ 1 : วิจัยเพ่ือการสรางองคความรูเกี่ยวกับภัย
พิบัติธรรมชาติและการปองกัน  กลยุทธที่ 2 : วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ  กลยุทธที่ 3 : การวิจัยเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู และสรางความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 8 แผนงานวิจัย คือ  1) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝง  2) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับอุบัติภัยธรรมชาติ 3) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการใชน้ํา  4) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการฟนฟูและ
อนุรักษปาไม  5) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 6) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและการใชประโยชน  7) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะ         
โลกรอน  8) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชน 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่  4   การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมและบุคคลกรทางการวิจัย 

ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและตอยอดภูมิปญญาของ
ทองถิ่นและตอยอดองคความรูพ้ืนฐานตลอดจนเสริมสรางศักยภาพการวิจัยและพัฒนาขีด
ความสามารถนักวิจัยของประเทศในระดับภูมิภาคและทองถิ่น ประกอบดวย 2 กลยุทธ คือ  
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กลยุทธที่ 1 : วิจัยเพ่ือสรางศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลทางการวิจัย      
กลยุทธที่ 2 : วิจัยเพื่อสรางองคความรู นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ และ 6 แผนงานวิจัย คือ
1) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยที่สอดคลอง     
กับศักยภาพของทองถ่ิน  2) แผนงานวิ จัยเกี่ยวกับการพัฒนานักวิ จัยทองถิ่นอิสระ      
3) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางองคความรูใหม นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐเพ่ือการแขงขัน
4) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นและตอยอดองคความรู พ้ืนฐาน   
5) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด (Green Technology) 6) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนา เทคโนโลยีดานพลังงานทดแทน (Renewable Energy)  

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 5  การบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศ   
สูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะดวย
ยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เขาถึงประชาชนและประชา
สังคมอยางแพรหลาย  

เปนยุทธศาสตรที่มีเปาประสงคคือ การพัฒนาโครงสราง เครือขายการวิจัย ระบบ
และกลไกการบริหารจัดการความรูผลการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาพื้นที่ ทองถิ่นและ
ประเทศอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 1 กลยุทธ คือ การวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงสราง 
เ ค รื อ ข า ยกา รวิ จั ย  ร ะบบการบริ ห า ร ง านวิ จั ย เ พ่ื อ นํ า ไป ใช ป ร ะ โยชน อย า งมี
ประสิทธิภาพ และ 3 แผนงานวิจัยคือ 1) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเครือขายใน
การบริหารการวิจัย  2) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับระบบการนําไปใชประโยชน  3) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับการประเมินผลเพ่ือพัฒนา ศักยภาพและความสามารถในการวิจัย 

อนึ่ง เม่ือไดพิจารณาจากยุทธศาสตรการวิจัยทั้ง 5 ยุทธศาสตรการวิจัย 15 กลยุทธ
การวิจัยและ 50 แผนงานวิจัย เพ่ือนํามาพิจารณาจัดความสําคัญเปนกลุมเรื่องวิจัยที่ควร
มุงเนน โดยคํานึงถึงวิกฤตการณที่เกิดขึ้น ความตองการผลงานวิจัยและความรูเพ่ือเรง
แกปญหาและนําไปสูการเสริมสรางและพัฒนาพื้นที่โดยเร็ว สามารถพิจารณาเปนกลุมเรื่อง
วิ จั ยที่ ค ว รมุ ง เ น นทั้ ง หมด  12 กลุ ม เ รื่ อ ง  ได แ ก   1) กา รปร ะยุ กต ใ ช เ ศ รษฐกิ จ
พอเพียง  2) ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล  3) ปฏิรูปการศึกษาและ
สรางสรรคการเรียนรู  4) การจัดการทรัพยากรน้ํา  5) การพัฒนาพลังงานทดแทนและภาวะ
โลกรอน  6) เกษตรเพื่อความยั่งยืน  7) การปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ  8) การบริหาร
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 9) เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สําคัญเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรม  10) การ
บริหาร จัดการแหล งทอง เที่ ยวและการบริการ  11) สั งคมผู สู งอายุ  ผู พิการ  และ
ผูดอยโอกาส และ 12) ระบบโลจิสติกส (Logistics) และการสงเสริมการคาชายแดน 

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



80 
 

โดยสรุป ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต จะมีการดําเนินการเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต รวม 5 ยุทธศาสตรการวิจัย 15 กลยุทธ 50 แผนงานวิจัย    
12 กลุมเรื่องวิจัยที่ควรมุงเนนและตัวอยางประเด็นการวิจัยตาง ๆ ภายใตการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการวิ จัย (พ .ศ . 2555-2559)        
ของภาคใต อยางเปนระบบและตอเนื่องจะกอใหเกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและมีการ
นําไปใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
และในระดับชุมชนทองถิ่นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมากข้ึน อันจะนําไปสูการเสริมสราง
ความผาสุกของประชาชนและสรางศักยภาพในดานตาง ๆ รวมทั้งเสริมสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศตอไป 

ในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยของภาคใตกําหนดใหมี “ระบบการ
บริหารการวิจัยภาคีเครือขายในระดับภูมิภาค :ภาคใต” (เครือขายวิจัยภูมิภาค : 
ภาคใต) ขึ้น เพ่ือทําหนาที่ประสานงานและบริหารจัดการยุทธศาสตรการวิจัยของภาคใตให
สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยใหมีการเชื่อมโยงระหวางภูมิภาค
และสวนกลางใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตรดานการวิจัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให
บรรลุผลสําเร็จ 
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