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 ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) เป็นองคก์รกลางตามพระราชบญัญตัิ
สภาวจิยัแห่งชาตทิี่มหีน้าที่ในการก าหนดนโยบายและแผนวจิยัส่วนรวม และไดร้บัมอบหมายจาก
รฐับาลให้เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมแผนงานและงบประมาณในเชิงบูรณาการของ
หน่วยงานการวจิยัต่างๆ ของประเทศ เพื่อน าเสนอรฐับาลพจิารณาจดัสรรงบประมาณตามแนวคดิ
ในการบรหิารจดัการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-based Budgeting) ทีเ่ชื่อมโยง
ระบบการวจิยัตามแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิของรฐับาล  และสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การ
พฒันาประเทศ ทัง้นี้ เพื่อให้ระบบการวิจยัของประเทศปรบัตัวให้สามารถตอบสนองกับความ
ตอ้งการของสงัคมและก้าวทนัความเปลีย่นแปลงของโลก และส่งผลใหง้านวจิยัโดยรวมมเีป้าหมาย
และทศิทางทีช่ดัเจนมากขึน้  

 วช. ในฐานะหน่วยงานเจา้ภาพหลกั ได้ด าเนินการจดัท านโยบายและยุทธศาสตร์
การวจิยัของชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 โดยเริม่จากการจดัท ายุทธศาสตรก์ารวจิยัของกลุ่ม
จังหวัดในระดับภูมิภาค  4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  และ
ภาคใต้) เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการวจิยัในพื้นที่กลุ่มจงัหวดั  ได้มสี่วนร่วมบูรณาการ
แนวคดิในการด าเนินงานวจิยั เพื่อตอบสนองนโยบายของรฐับาล แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ 
หน้าทีข่องหน่วยงาน และความต้องการของพื้นที่  รวมทัง้สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) อนัจะท าให้เกิดประสทิธิภาพในการบรหิารจดัการ
งบประมาณการวิจัยที่เชื่อมโยงอย่างบูรณาการในการพัฒนาภูมิภาคต่างๆ  และท าให้เกิด
ประสทิธผิลต่อการพฒันาประเทศโดยรวม ซึ่งน ามาสู่การจดัท าเป็น “นโยบายและยุทธศาสตรก์าร
วจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2555-2559)” โดยมวีตัถุประสงค์ทีมุ่่งสะทอ้นและตอบสนองความต้องการของ
พื้นที่หน่วยงาน และมคีวามเชื่อมโยงและสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ   
ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยไดม้กีารจดัล าดบัความส าคญัของการวจิยัใหส้อดคลอ้งกบัปญัหา
และสถานการณ์ของประเทศด้วย และในขณะเดยีวกนัได้มคีวามเชื่อมโยงกบั “นโยบายการวจิยั  
ของชาตริะยะยาว (พ.ศ. 2553-2572)”  

 วช. ขอขอบคุณที่ปรกึษาการด าเนินงานจดัท ายุทธศาสตร์การวจิยั (พ.ศ. 2555-
2559):ภาคใต้ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด  ผู้มีส่วนร่วมจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนทุกท่าน ทีไ่ดใ้หค้วามร่วมมอืเป็นอย่างดยีิง่ในการจดัท ายุทธศาสตร์
การวิจยั และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ยุทธศาสตร์การวิจยั(พ.ศ. 2555-2559) : ภาคใต้” นี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อบุคคลและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้ในระดบันโยบาย หน่วยงาน นักวจิยั ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ในการน าไปใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาโครงการวจิ ัย การเสรมิสรา้งและพฒันา
ระบบการวจิยัของชาตไิดอ้ย่างเป็นรปูธรรมเพื่อประโยชน์ในการพฒันาทอ้งถิน่ภาคใต้และประเทศ
ใหก้า้วหน้าอยา่งยัง่ยนืต่อไป  
 

ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ
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บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

ยทุธศาสตรก์ารวิจยั (พ.ศ. 2555-2559)  :  ภาคใต้ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ได้จดัท ายุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ.2555-
2559) ของภาคใต้ เพื่อมุ่งเน้นใหเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการวจิยัของหน่วยงานวจิยัต่างๆ ของ
ประเทศและใชเ้ป็นกรอบทศิทางในการวเิคราะหต์รวจสอบขอ้เสนอการวจิยัของหน่วยงานภาครฐัที่
เสนอของบประมาณประจ าปี ตามมติคณะรัฐมนตรีระหว่างปีงบประมาณ 2555-2559 โดย
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของประเทศ บนพื้นฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และความสอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) รวมทัง้ความต้องการ  
และศกัยภาพของพืน้ทีแ่บบมสี่วนรว่มจากทุกภาคส่วน 

 วิสยัทศัน์การวิจยัภาคใต้  

“ภายในปี พ.ศ.2559 มีงานวิจยัเป็นฐานความรู้ท่ีขบัเคล่ือนยทุธศาสตรก์ารพฒันาภาคใต้ 
ให้มีความสมดลุ สอดคล้องกบัศกัยภาพและความต้องการของพื้นท่ี โดยใช้ทุนทาง
ทรพัยากรและเครือข่ายการวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” 

ยุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ.2555-2559) ของภาคใต้ เน้นการบูรณาการด้านการวิจยัที่
สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนา          
กลุ่มจงัหวดั 3 กลุ่มจงัหวดัภาคใต ้(กลุ่มจงัหวดัฝ ัง่อ่าวไทย กลุ่มจงัหวดัฝ ัง่อนัดามนัและกลุ่มจงัหวดั
ชายแดนใต)้ ควบคู่กบัการวจิยัเพื่อความเป็นเลศิทางวชิาการ เพื่อน าไปสู่การพฒันาภูมภิาคภาคใต้
และประเทศอย่างสมดุลและยัง่ยืน ที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยยุทธศาสตร์การวิจ ัย
(พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้ จะมคีวามเชื่อมโยงกับทัง้นโยบายเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)และนโยบายและแนวทางการวจิยัของชาตใินระยะยาว (พ.ศ. 2553-
2572) อย่างชดัเจน เพื่อให้การจดัสรรงบประมาณด้านการวจิยัของประเทศ มทีศิทางการวจิยัที่
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจงัหวดัของภาคใต้มคีวามชดัเจน จงึไดก้ าหนดยุทธศาสตร์
การวจิยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้  เป็น 5 ยุทธศาสตร์ 15 กลยุทธ์ 50 แผนงานวจิยั โดยใน
แต่ละยุทธศาสตรก์ารวจิยัไดม้กีารก าหนดกลยุทธ์ แผนงานวจิยัและตวัอย่างประเดน็การวจิยัทีเ่ป็น
ความตอ้งการในการวจิยัในภาคใตช้่วง 5 ปี ดงันี้ 

 
ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี  1   การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันาทาง

สงัคม 

ภาคใต้มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เชื้อชาติและศาสนาสูง ในหลายจงัหวดัของ
ภาคใต้ยงัมจี านวนแรงงานต่างถิน่และต่างด้าวเป็นจ านวนมาก กอปรกบัสถานการณ์ความไม่สงบ



ii 

 

 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้  ยงัเกดิความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและมคีวามเสี่ยงต่อความมัน่คงของ
ประเทศ ไดส้่งผลกระทบต่อการด าเนินชวีติประจ าวนัของประชาชนในพืน้ที่ และเป็นเหตุฉุดรัง้การ
พฒันาในแทบทุกด้าน รวมทัง้การเกิดเป็นภาพลกัษณ์ความไม่ปลอดภยัที่ส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้ ประเทศไทยก าลงัก้าวเขา้สู่การเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมอาเซยีน ดงันัน้การเสรมิสรา้งความสมานฉันทแ์ละความมัน่คงในพืน้ทีจ่งึเป็นพืน้ฐาน
ทีจ่ าเป็นอยา่งยิง่ในการรองรบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต จงึต้องมุ่งเน้นการวจิยัในดา้น
การปฏริูปศกึษา การเสรมิสรา้งความมัน่คงของประเทศแบบมสี่วนของชุมชนในแต่ละพื้นที่อย่าง
แท้จรงิ โดยเฉพาะการวิจยัความเข้าใจของ “คุณลกัษณะเฉพาะ” ของพื้นท่ี : มิติทางสงัคม 
ศาสนาและวัฒนธรรม แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ี ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ คือ           
กลยุทธ์ที่ 1 : การปฏิรูปการศึกษาทัง้ในและนอกระบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น         
กลยทุธท์ี ่2 : วจิยัเพื่อการเสรมิสรา้งความสมานฉนัทแ์ละบูรณาการการแก้ไขปญัหาแบบมสี่วนร่วม
ในพื้นที่  กลยุทธ์ที่ 3 : การวจิยัเพื่อเสรมิสรา้งความมัน่คงและการแก้ไขปญัหาสถานการณ์ความ  
ไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนใต้  กลยุทธ์ที่ 4 : วจิยัเพื่อส่งเสรมิความเข้มแขง็และการเสรมิสรา้ง
ภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม กลยุทธ์ที่ 5 : วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่คง         
ของมนุษย์ และ 18 แผนงานวจิยั คอื  1) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการปฏริูปการศึกษาตัง้แต่ระดบั
ปฐมวยัจนถงึระดบัอุดมศกึษา  2) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการจดัการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์
ในแต่ละท้องถิ่น  3) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับภาคการผลิต     
4) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการสร้างความเข้าใจและความเป็นธรรมกับชุมชนในการพฒันาแบบม ี
ส่วนร่วม  5) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการเกี่ยวกบัแรงงานต่างถิน่และแรงงานต่างด้าว        
6) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบักฎหมายและกติกาต่างๆเพื่อความเป็นธรรมาภิบาล   7) แผนงานวจิยั
เกี่ยวกบัความสมานฉันท์ในพื้นที่และสรา้งความเข้าใจ ความเป็นธรรมในการพฒันาพื้นที่แบบมี
ส่วนร่วม  8) แผนงานวิจยัเกี่ยวกับการปรบัปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปญัหาความไม่สงบ
ใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ 9) แผนงานวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาอาชพีทางเลอืกของผูไ้ดร้บัผลกระทบ
จากปญัหาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนใต้  10) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการสร้าง
จติส านึกและความรูใ้นกลุ่มเดก็และเยาวชน 3 จงัหวดัชายแดนใต้  11) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการ
แก้ปญัหายาเสพติด  12) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับระบบบริหารจดัการด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว  13) แผนงานวิจยัเกี่ยวกับศูนย์การเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   14) แผนงานวิจยั
เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม  15) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  16) แผนงานวิจัยด้านสุขภาพ   17) แผนงานวิจัย
เกีย่วกบัผูส้งูอาย ุ 18) แผนงานวจิยัเกีย่วกบัผูพ้กิารและผูด้อ้ยโอกาส 
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ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี  2   การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ  

ภาคใต้มศีกัยภาพการผลติหลกัที่หลากหลายชนิด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน ้ามนั การประมง 
การเพาะเลี้ยงชายฝ ัง่ ข้าวพื้นเมอืง ปศุสตัว์และไม้ผลเขตร้อนเช่น ลองกอง เงาะ มงัคุด ส้มโอ 
ทุเรยีน เป็นพื้นที่ที่มศีกัยภาพในการผลติและเป็นแหล่งผลติที่ส าคญัของประเทศ อย่างไรก็ตาม 
ผลผลิตส่ วนใหญ่ยังจ าหน่ายในรูปแบบสินค้าปฐมภูมิที่มีมูลค่ าต ่ า  ฐานการผลิตแคบ               
ขาดประสิทธิภาพในการผลิต การแปรรูปและการบริหารจัดการ ดังนั ้นจึงมุ่งเน้นการวิจัย          
เพื่อพฒันาประสทิธภิาพการผลติและนวตักรรมกระบวนการผลติทางการเกษตรและการประมง 
เพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ รวมทัง้การพฒันาองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้งถิน่เพื่อเป็นฐาน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเนื่ องจากสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้มีความ
หลากหลายทางชวีภาพสงู ทัง้ทีเ่ป็น ภเูขา ทะเล แมน่ ้า ลุ่มน ้าต่างๆ ตลอดจนความหลากหลายทาง
วฒันธรรมและศาสนา ท าใหยุ้ทธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจงัหวดัในด้านการท่องเทีย่วในแต่ละพื้นที่
ทัง้ 14 จงัหวดัมคีวามหลากหลายมาก อีกประการหนึ่ง ภาคใต้มทีี่ตัง้ทางภูมศิาสตร์ที่สามารถ
เชื่อมโยงสองฝ ัง่ทะเล (ฝ ัง่อ่าวไทยและฝ ัง่อนัดามนั) และเป็นเขตความร่วมมอืทางเศรษฐกจิแบบ 
IMT-GT แต่มีประเด็นปญัหาและอุปสรรคที่ส าคัญ คือ พื้นที่มีล ักษณะแคบและยาว ท าให้มี
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง ขาดการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างฝ ัง่อ่าวไทยและฝ ัง่อนัดามนั
รวมถงึประเทศเพื่อนบา้นและภมูภิาคเอเชยี จงึมเีป้าประสงคก์ารวจิยัคอื การสรา้งเสรมิองคค์วามรู้
เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสรา้งศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาเศรษฐกจิในการแข่งขนับน
พืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มุ่งเน้นการวจิยัเพื่อพฒันาประสทิธภิาพการขนส่งสนิคา้ทัง้ดา้น
การเกษตรและการท่องเทีย่ว โดยค านึงถงึบทบาทการแข่งขนัของประเทศภายใต้การเปลีย่นแปลง
ทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิปจัจยัเหล่าน้ี เมื่อน ามาพจิารณาก าหนดเป็นกลยุทธ์และ
แผนงานวจิยัแล้ว จะประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คอื กลยุทธ์ที่ 1 : วจิยัเพื่อสร้างมูลค่าผลผลติทาง
การเกษตร ปศุสตัวแ์ละประมงและการพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั กลยุทธท์ี ่2 : วจิยัเพื่อพฒันา
ภูมปิญัญาทางการแพทย ์กลยุทธท์ี ่3 : วจิยัเพื่อพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่ว  กลยุทธท์ี ่4 : วจิยั
เพื่อยกระดบัประสทิธภิาพและมาตรฐานการใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิส์ และ 15 แผนงานวจิยั ไดแ้ก่ 
1) แผนงานวจิยัเกีย่วกบัยางพารา  2) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัปาลม์น ้ามนั  3) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบั
อาหารฮาลาล  4) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัไมผ้ล  5) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการเพาะเลี้ยงสตัว์น ้าและ
การประมง  6) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า  : การแปรรูป           
7) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัข้าวพื้นเมอืง  8) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัสตัว์เศรษฐกิจ  9) แผนงานวจิยั
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารเสรมิสุขภาพและการแพทย์
ทางเลือก  10) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสู่การเป็นยารักษาโรค       
11) แผนงานวจิยัการท่องเที่ยวตามอัตลกัษณ์ของทอ้งถิน่  12) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการส่งเสรมิ
อาชีพท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว   13) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการตลาดของการ
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ท่องเที่ยว 14) แผนงานวิจยัการค้าและการขนส่ง และ 15) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
ศูนยก์ลางโลจสิตกิสส์ู่ประชาคมอาเซยีน 
 

ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี  3   การอนุรัก ษ์  เส ริมส ร้าง  และพัฒนาทุนทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้มีความหลากหลายสูง ทัง้ที่เป็น ภูเขา ทะเลทัง้ฝ ัง่     
อ่าวไทยและฝ ัง่อนัดามนั ป่าต้นน ้า ทะเลสาบ พืน้ทีน่ ้าจดื น ้าเคม็ น ้ากร่อย ดนิเปรีย้ว ป่าพรุ แม่น ้า
และลุ่มน ้าสายต่างๆ ดงันัน้จงึมเีป้าประสงคก์ารวจิยัคอื การพฒันาองคค์วามรูแ้ละฐานขอ้มลูความรู้
อย่างบูรณาการเพื่อการบริหารและการตัดสินใจทัง้ในการพัฒนาและการแก้ปญัหาทุนทาง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมที่มปีระสทิธภิาพอย่างเป็นระบบ โดยท้องถิน่และชุมชนมสี่วนร่วม 
มุ่งเน้นการวจิยัเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ การฟ้ืนฟู การอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและสงัคม รวมทัง้การสรา้งองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัทรพัยากรดิน ทรพัยากรน ้า/
ลม/แสงอาทติย ์ภยัธรรมชาตทิัง้ทางบกและทะเล  ประกอบดว้ย 3 กลยุทธ ์คอื กลยุทธท์ี ่1 : วจิยั
เพื่อการสรา้งองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัภยัพบิตัธิรรมชาตแิละการป้องกนั  กลยุทธท์ี่ 2 : วจิยัเพื่อพฒันา
ระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแบบบูรณาการ  กลยุทธท์ี ่3 : การวจิยัเพื่อการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู 
และสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ 8 แผนงานวิจัย คือ          
1) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝ ัง่  2) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับอุบัติภัยธรรมชาต ิ         
3) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าและการใช้น ้า  4) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบั
การ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่ า ไม้   5) แผนงานวิจัย เกี่ ยวกับการบริหารจัดการสิ่ง แวดล้อม              
6) แผนงานวจิยัเกีย่วกบัการบรหิารจดัการขยะและการใชป้ระโยชน์  7) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัภาวะ
โลกรอ้น  8) แผนงานวจิยัเกีย่วกบัความหลากหลายทางชวีภาพและการใชป้ระโยชน์ 

 

ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี  4   การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนา
นวตักรรมและบคุลากรทางการวิจยั 

ยุทธศาสตร์การวิจยันี้มุ่งเน้นการวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมปิญัญาของ
ท้องถิ่นและต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาขีด
ความสามารถนักวิจ ัยของประเทศในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ  
กลยุทธ์ที1่: วจิยัเพื่อสรา้งศกัยภาพและความสามารถของทรพัยากรบุคคลทางการวจิยั  กลยุทธ์ที ่
2: วจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้นวตักรรม และสิง่ประดษิฐ์  และ 6 แผนงานวจิยั คอื  1) แผนงานวจิยั
เกี่ยวกบัการพฒันาศกัยภาพและความสามารถของนักวจิยัที่สอดคล้องกบัศกัยภาพของท้องถิ่น 
2) แผนงานวิจยัเกี่ยวกับการพัฒนานักวิจยัท้องถิ่นอิสระ   3) แผนงานวิจยัเกี่ยวกับการสร้าง       
องคค์วามรูใ้หม ่นวตักรรมและสิง่ประดษิฐ์เพื่อการแข่งขนั  4) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการต่อยอดภูมิ
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ปญัญาท้องถิ่นและต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐาน  5) แผนงานวิจยัเกี่ยวกับการพฒันาเทคโนโลยี
สะอาด (Green Technology)  6) แผนงานวจิยัเกีย่วกบัการพฒันา เทคโนโลยดีา้นพลงังานทดแทน 
(Renewable Energy)  

ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 5  การบริหารจัดการความรู้  ผลงานวิจัย  นวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ ทรพัยากร และภมิูปัญญาของประเทศ สู่การ

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะด้วยยุทธวิธีท่ี

เหมาะสมท่ีเข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่าง

แพร่หลาย  

เป็นยทุธศาสตรท์ีม่เีป้าประสงคค์อื การพฒันาโครงสรา้ง เครอืขา่ยการวจิยั ระบบและกลไก

การบรหิารจดัการความรูผ้ลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาพืน้ที ่ทอ้งถิน่และประเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ การวิจยัเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจยัเพื่อ

น าไปใชป้ระโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพ และ 3 แผนงานวจิยัคอื 1) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันา

ระบบเครือข่ายในการบริหารการวิจยั 2) แผนงานวิจยัเกี่ยวกับระบบการน าผลงานวิจยัไปใช้

ประโยชน์  3) แผนงานวจิยัเกี่ยวกบัการประเมนิผลเพื่อพฒันาศกัยภาพและความสามารถในการ

วจิยั 

อนึ่ง เมื่อไดพ้จิารณาจากยุทธศาสตรก์ารวจิยัทัง้ 5 ยุทธศาสตรก์ารวจิยั 15 กลยุทธ์การ

วจิยัและ 50 แผนงานวจิยั เพื่อน ามาพจิารณาจดัความส าคญัเป็นกลุ่มเรื่องวจิยัที่ควรมุ่งเน้น โดย

ค านึงถงึวกิฤตการณ์ทีเ่กดิขึน้ ความตอ้งการผลงานวจิยัและความรูเ้พื่อเรง่แกป้ญัหาและน าไปสู่การ

เสริมสร้างและพัฒนาพื้นที่โดยเร็ว สามารถพิจารณาเป็นกลุ่มเรื่อง วิจยัที่ควรมุ่งเน้นทัง้หมด         

12 กลุ่มเรือ่ง ไดแ้ก่  1) การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกจิพอเพยีง  2) ความมัน่คงของรฐัและการเสรมิสรา้ง

ธรรมาภิบาล   3) ปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้   4) การจัดการทรัพยากรน ้ า         

5) การพฒันาพลงังานทดแทนและภาวะโลกร้อน  6) การเพิม่มูลค่าสนิค้าเกษตรเพื่อการส่งออก

และลดการน าเข้า  7) การป้องกันโรคและการรกัษาสุขภาพ  8) การบริหารจดัการทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมและการพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชวีภาพ 9) เทคโนโลยแีละ

นวตักรรมทีส่ าคญัเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม  10) การบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่วและการ

บรกิาร  11) สงัคมผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาส และ  12) ระบบโลจสิตกิส์ (Logistics) และ

การส่งเสรมิการคา้ชายแดน 

โดยสรุป ยุทธศาสตร์การวิจยั  (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้ จะมีการด าเนินการเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ รวม 5 ยุทธศาสตร์การวิจ ัย 15 กลยุทธ์ 50 แผนงานวิจัย    
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12 กลุ่มเรื่องวจิยัทีค่วรมุ่งเน้นและตวัอย่างประเดน็การวจิยัต่าง ๆ ภายใต้การตดิตาม ตรวจสอบและ
ประเมนิผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารวจิยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้ อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องจะก่อใหเ้กดิผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพเพิ่มขึน้และมกีารน าไปใชป้ระโยชน์ในเชงิเศรษฐกจิ
และสงัคม เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดัและในระดบัชุมชนท้องถิ่นทัง้ในเชิง
ปรมิาณและคุณภาพมากขึน้ อนัจะน าไปสู่การเสรมิสรา้งความผาสุกของประชาชนและสรา้งศกัยภาพ
ในดา้นต่าง ๆ รวมทัง้เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศต่อไป 

ในการบริหารและขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจยัของภาคใต้ก าหนดให้มี “ระบบการ

บริหารการวิจยัภาคีเครือข่ายในระดบัภมิูภาค :ภาคใต้” (เครือข่ายวิจยัภมิูภาค : ภาคใต้) ขึน้ 

เพื่อท าหน้าที่ประสานงานและบริหารจดัการยุทธศาสตร์การวิจยัของภาคใต้ให้สอดคล้องกับ

นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิโดยใหม้กีารเชื่อมโยงระหว่างภูมภิาคและส่วนกลางให้

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  ทัง้นี้ ก าหนดใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนิน

ภารกจิตามยทุธศาสตรด์า้นการวจิยัของภาคใตใ้หบ้รรลุผลส าเรจ็ 

 

 

  

 



บทท่ีบทท่ี  11    
สาระส าคญัของนโยบายและยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี สาระส าคญัของนโยบายและยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี 88    

((พพ..ศศ..  25552555--25592559))  
  

ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติได้จดัท า “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั    

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

หน่วยงานวิจัยต่างๆ และใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยของ

หน่วยงานภาครฐัที่เสนอของบประมาณประจ าปีตามมตคิณะรฐัมนตร ีโดยสอดคล้องกบัสถานการณ์

ของประเทศบนพื้นฐานปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์การวิจยัระดับภูมภิาค รวมทัง้   

ความต้องการของพื้นที่ และสอดคล้องกับทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ     

ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) 

นโยบายการวจิยัของชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งคณะรฐัมนตรไีด้ให้ความ

เห็นชอบเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 นัน้  เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับ

แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทาง

วิชาการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยัง่ยืน  โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ทัง้นี้ กรอบการด าเนินงานวจิยัจะเน้นงานวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 

(พ.ศ. 2555-2559) โดยมกีารจดัล าดบัความส าคญัและความจ าเป็นของการวจิยัที่สอดรบักบัแนว

ทางการพฒันาประเทศ บนพื้นฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และมจีุดเน้นที่สอดคล้องกบับรบิท

การเปลีย่นแปลงและภาวะความเสีย่งในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ใน

อนาคต  ในขณะที่งบประมาณการวจิยัจะกระจายไปยงัหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ในภูมภิาค และมี

กลไกกระตุ้นให้เกิดความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานวจิยัในส่วนกลางและในส่วนภูมภิาค  อันจะ

น าไปสู่การสร้างเครอืข่ายการวจิยัและพฒันา การพฒันาศูนย์กลางการวจิยัเฉพาะทาง  และการ

พฒันาบุคลากรการวจิยัร่วมกนั ซึ่งการด าเนินยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2555-

2559) จะมคีวามเป็นเอกภาพและมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารตดิตามประเมนิผลอย่างต่อเนื่องและ

เป็นระบบ ดงันัน้ นโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยัของชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) จะเป็น

พืน้ฐานเชงินโยบายทีเ่ชื่อมโยงกบัการปฏริูประบบวจิยัของประเทศ และนโยบายการวจิยัของชาติ

ระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) 

นโยบายการวจิยัของชาต ิฉบบัที่ 8 ระหว่าง พ.ศ. 2555-2559 ได้ก าหนดไว้บนพื้นฐาน

ความต่อเนื่องจากนโยบายการวจิยัของชาต ิพ.ศ. 2551-2554 ดงันี้ 
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  1.  เน้นการบูรณาการดา้นการวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัแนวนโยบายและยุทธศาสตรก์าร

พฒันาประเทศ สามารถเชื่อมโยงกับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11     

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

การปฏริูประบบวจิยัของประเทศ รวมทัง้นโยบายการวจิยัของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572)   

โดยการวิจยัจะตอบสนองความต้องการของชุมชนและปญัหาที่ส าคญัเร่งด่วนเพื่อการพฒันา

ประเทศ พรอ้มกบัด าเนินการควบคู่กบัการวจิยัเพื่อความเป็นเลศิทางวชิาการ อนัเป็นรากฐานอนั

ส าคญัของการพฒันาประเทศอย่างสมดุลและยัง่ยนื ทัง้นี้มุ่งใหเ้กดิการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการวิจัย ทัง้จากหน่วยงานที่มีภารกิจประจ าตามหน้าที่  (Function) ภารกิจตาม

นโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติหรอืรฐับาล (Agenda) และภารกจิในพื้นที่ (Area) ซึ่งจะส่งผลให้

การด าเนินการตามยุทธศาสตรก์ารวจิยัในระดบัหน่วยงานและภูมภิาคเกดิประสทิธภิาพในการบรหิาร

จดัการงานวจิยัและการบรหิารงบประมาณเพื่อการพฒันาภูมภิาคต่างๆ อนัจะท าให้เกดิประสทิธผิล

ต่อการพฒันาประเทศโดยรวม   

  2. ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกบัการวจิยั ตลอดจนในพื้นที่ได้มสี่วนร่วมกนัเสนอแนะ 

ปฏิบตัิ และติดตามผล เพื่อให้เกิดการพฒันางานวิจยัในทุกภาคส่วนและทุกระดบัของประเทศ      

อีกทัง้เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานวิจยัที่มีการต่อยอดภูมิปญัญาท้องถิ่นและตอบสนองการพัฒนา

ประเทศมากขึน้  

  3. เน้นงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจ ัยของชาติ ฉบับที่ 8    

(พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งมีการก าหนดกลยุทธ์การวิจยัที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ        

บนพืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยมจีดุเน้นทีส่อดคลอ้งกบับรบิทการเปลีย่นแปลงและภาวะ

ความเสีย่งในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต  โดยให้สามารถน า

ผลการวิจัยที่ได้รบัไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะในระดับชุมชนและ

ระดบัประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงสู่การน าผลการวจิยัไปสู่การลงทุนในเชงิพาณชิยใ์หม้ากยิง่ขึน้ 

               4. จดัสรรงบประมาณการวิจัยให้กระจายไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ รวมทัง้ใน

ภูมภิาค โดยมกีระบวนการบรหิารจดัการงบประมาณเพื่อการวจิยัอย่างมปีระสิทธภิาพ และมกีลไก

กระตุน้ใหเ้กดิความรว่มมอืระหว่างหน่วยงานวจิยัในส่วนกลางและในส่วนภูมภิาค อนัจะน าไปสู่การ

สรา้งเครอืขา่ยการวจิยัและพฒันา การพฒันาศูนยก์ลางการวจิยัเฉพาะทาง และการพฒันาบุคลากร    

การวจิยัรว่มกนั 

  5. ขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2555-2559) อย่างเป็นเอกภาพ

และมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารด าเนินการวจิยัและตดิตามประเมนิผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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โดยก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการวิจัย รวมทัง้ติดตามผลการใช้จ่าย

งบประมาณเพื่อการวจิยัใหเ้ป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

  6. ให้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)  

เป็นพื้นฐานเชงินโยบายที่เชื่อมโยงกบัการปฏริูประบบวจิยัของประเทศ  นโยบายและยุทธศาสตร ์    

การวจิยัของหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้นโยบายการวจิยัของชาตริะยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) ซึ่งจะ

น าไปสู่การพฒันางานวจิยัทีม่คีุณภาพ เพื่อการพฒันาทีส่มดุลและยัง่ยนืของประเทศ 
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ภาพท่ี 1 ความเชื่อมโยงของการพฒันานโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ

นโยบายการวจิยัของชาตดิงักล่าวรองรบัวสิยัทศัน์การวจิยัของชาติ คอื “ประเทศไทยมี

และใช้งานวิจยัท่ีมีคณุภาพ เพ่ือการพฒันาท่ีสมดลุและยัง่ยืน” โดยมพีนัธกจิการวจิยัของชาต ิ

คือ “พฒันาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจยัของประเทศให้สูงขึ้น และสร้าง

ฐานความรู้ท่ีมีคุณค่า สามารถประยุกต์และพฒันาวิทยาการท่ีเหมาะสมและแพร่หลาย 

รวมทัง้ให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภมิูปัญญาท้องถ่ิน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์

และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพฒันาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรพัยากรและเครือข่ายวิจยั

อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” 
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บทท่ี 2 
สภาพทัว่ไปของภาคใต้ 

2.1  ข้อมลูพื้นฐานทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสงัคม 

2.1.1 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 
  (1)  ฐานเศรษฐกิจของภาคใต้มีขนาดค่อนข้างเล็กและมีอัตราการเติบโตต ่ ากว่า
ระดบัประเทศมาโดยตลอด จงึมบีทบาทต่อเศรษฐกจิประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 
2547-2549 เศรษฐกจิของภาคใต้ประสบปญัหาการชะลอตวั อนัเน่ืองมาจากการเกดิธรณีพบิตัภิยั
และเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศด้านการ
ท่องเที่ยวและการลงทุนของภาคโดยเฉพาะในกลุ่มจงัหวดัชายฝ ัง่ทะเลอนัดามนัและกลุ่มจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ทีม่อีตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิชะลอตวัลงค่อนขา้งมาก 
  (2) ฐานการผลติแคบโดยพึง่พงิภาคการเกษตรเป็นหลกัและยงัมรีปูแบบการผลิตทีใ่ช้
เทคโนโลยตี ่า จงึมผีลติภาพการผลติต ่า และมแีนวโน้มประสบปญัหาการขาดแคลนแรงงาน มลูค่า
ภาคการเกษตรมสีดัส่วนรอ้ยละ 34.9 ของผลติภณัฑภ์าค โดยผลติผลการเกษตรหลกัของภาคใต ้
ไดแ้ก่ ยางพารา ปาลม์น ้ามนั ไมผ้ล และประมง ซึง่การผลติพชืหลกัยางพารามผีลผลติต่อไร่อยู่ที่ 
286 กโิลกรมั โดยเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยในช่วงเกอืบสบิปีทีผ่่านมาขณะที่ปาล์มน ้ามนัมผีลผลติต่อไร่ 
2.8 ตันต่อไร่ ต ่ากว่าประเทศมาเลเซยีที่มี 3.1 ตันต่อไร่  นอกจากนัน้ภาคการเกษตรก าลงัมี
แนวโน้มการประสบปญัหาขาดแคลนแรงงานเน่ืองจากมกีารเคลื่อนยา้ยแรงงานเขา้สู่ภาคบรกิาร
มากขึน้ในระยะหลงั ประกอบกบัมกีารขยายพืน้ทีป่ลูกพชืทีม่ผีลตอบแทนสูง เช่น ยางพารา ปาลม์
น ้ามนัในพืน้ทีท่ีไ่มเ่หมาะสม อาท ิการปลกูยางพาราในพืน้ทีท่ านา โดยเฉพาะในกลุ่มจงัหวดัชายฝ ัง่
ทะเลอ่าวไทย  ซึง่นอกจากจะมผีลผลติต ่าแลว้ยงัจะกระทบต่อพืน้ทีก่ารผลติอาหารของภาค  ส่วนการท า 
ประมงไดป้ระสบปญัหาการเสื่อมโทรมของทรพัยากรและภาวะตน้ทุนสงูจากราคาน ้ามนัทีเ่พิม่สูงขึน้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมผีลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องทีส่่วนใหญ่ตัง้อยู่ในกลุ่มจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้โดยเฉพาะจงัหวดัสงขลาและปตัตานี 
  (3) การผลติภาคอุตสาหกรรมมีการเตบิโตช้า ส่วนใหญ่ยงัเป็นการแปรรูปผลติผล
การเกษตรขัน้ต้น อุตสาหกรรมเกดิใหม่มน้ีอย โดยสดัส่วนมลูค่าภาคอุตสาหกรรมมรีอ้ยละ 13.6 
และมอีตัราการขยายตวัต ่าประมาณรอ้ยละ 2-3 ต่อปี โดยโรงงานอุตสาหกรรมแปรรปูการเกษตร
ส่วนใหญ่จะตัง้อยูใ่นแหล่งผลติวตัถุดบิ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมปาลม์น ้ามนัตัง้อยู่ในกลุ่มจงัหวดัชายฝ ัง่
ทะเลอ่าวไทย อุตสาหกรรมแปรรปูประมงตัง้อยูใ่นกลุ่มจงัหวดัชายแดนภาคใต้ อุตสาหกรรมแปรรปู
ยางและไมย้างพาราตัง้อยูใ่นกลุ่มจงัหวดัชายฝ ัง่อ่าวไทยและกลุ่มจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  (4)  การคา้ชายแดนมปีรมิาณกว่า 2 ใน 3 ของทัง้ประเทศ และมกีารขยายตวัในอตัราที่
สูงอย่างต่อเนื่อง แต่ส่วนใหญ่ เป็นการส่งออกวตัถุดบิสนิคา้เกษตรไปแปรรปูในประเทศเพื่อนบา้น
และการส่งออกสนิคา้ไปประเทศทีส่ามผ่านทางท่าเรอืของประเทศเพื่อนบา้น เนื่องจากด่านศุลกากร
สะเดาและปาดังเบซาร์เป็นจุดเชื่อมโยงของเส้นทางถนนสายหลักและเส้นทางรถไฟระหว่าง  
ประเทศไทยและมาเลเซยีที่เชื่อมโยงไปสู่ท่าเทยีบเรอืระหว่างประเทศที่บตัเตอรเ์วอธ (มาเลเซยี) 
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และท่าเทยีบเรอืประเทศสงิคโปร ์โดยสนิคา้ส่งออกทีส่ าคญัคอื ผลติผลยางพารา ผลติภณัฑย์างและ
ไมย้าง สตัวน์ ้าแช่แขง็ เป็นตน้ 
  (5) การท่องเทีย่วเป็นแหล่งสรา้งรายได้ 1 ใน 5 ของรายได ้การท่องเทีย่วทัง้ประเทศ
แต่ยงัเป็นการกระจุกตวัอยู่เฉพาะบางพื้นที่ โดยส่วนใหญ่มาจากแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจงัหวดั
ชายฝ ัง่ทะเลอนัดามนั โดยเฉพาะจงัหวดัภูเกต็ พงังา กระบี ่ และเกาะสมุยในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
ซึง่เป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วทางทะเลของภาคทีม่ชีื่อเสยีงระดบันานาชาติ โดยมรีายไดร้วมกนั
สงูถงึรอ้ยละ 83 ของรายไดก้ารท่องเทีย่วภาคใต้ และเกอืบรอ้ยละ 80 เป็นรายไดจ้ากนักท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาติ รองลงมาได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเมืองชายแดนในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยเฉพาะเมอืงหาดใหญ่-สะเดาในจงัหวดัสงขลา ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อน
บา้นคอื มาเลเซยีและสงิคโปร ์ 
  (6) สดัส่วนคนจนในภาคใต้มแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยงัคงมสีดัส่วนสูงในบาง
พืน้ที ่ โดยเฉพาะในกลุ่มจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ไดแ้ก่ จงัหวดันราธวิาสและปตัตานี มสีดัส่วนคน
จนสูงถึงร้อยละ 27.05 และร้อยละ 16.3 ตามล าดบั ซึ่งปญัหาส่วนใหญ่ ได้แก่ ปญัหาที่ดนิท ากิน 
ปญัหาหน้ีสิน และปญัหาที่อยู่อาศัย โดยคนยากจนส่วนใหญ่คือ ชาวประมงพื้นบ้าน ชาวนา  
ซึ่งประสบปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรที่เป็นฐานการประกอบอาชพีและมขีอ้จ ากดัด้าน
ทางเลอืกอาชพีเพราะมคีวามรูต้ ่า 

2.1.2 สถานการณ์ด้านสงัคม 
  (1) มีแนวโน้มการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ภาคนอกเกษตรมากขึ้นแต่แรงงาน       
ส่วนใหญ่ยงัมกีารศกึษาต ่า ส่งผลกระทบต่อขดีความสามารถดา้นการแขง่ขนัของภาค  
  (2) คนภาคใต้มีจ านวนปีการศึกษาเพิ่มขึ้นและสูงกว่าระดับประเทศยกเว้นใน        
3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ แต่ยงัมผีลสมัฤทธิท์างการศึกษาในเกณฑ์ต ่า โดยเฉพาะใน 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ซึง่มผีลสมัฤทธิท์ีต่ ่ากว่าเกณฑเ์ฉลีย่ของภาคในทุกระดบั เนื่องจากมกีารหยุดการ
เรยีนการสอนเป็นระยะ ๆ ในช่วงทีม่เีหตุความรุนแรง นอกจากนี้ยงัมจี านวนผูไ้ม่รูห้นังสอืยงัมสีูงที่
เป็นผลต่อเน่ืองมาจากการมปีญัหาดา้นความรูแ้ละความเขา้ใจภาษาไทยโดยเฉพาะในพืน้ทีช่นบท
ซึง่ประชาชนยงันิยมใช้ภาษาทอ้งถิน่ในชวีติประจ าวนั จงึเป็นอุปสรรคต่อการเรยีนรูใ้ห้เท่าทนัโลก 
และส่งผลลบดา้นขดีความสามารถทางการแขง่ขนัของพืน้ที ่
  (3) สุขภาวะของประชาชนภาคใตโ้ดยรวมดขีึน้ แต่ยงัดอ้ยกว่าระดบัประเทศโดยเฉพาะ
ในจงัหวดัชายแดนทีอ่ยูใ่นระดบัดอ้ยทีสุ่ดของภาค 
  (4) สดัส่วนคดยีาเสพตดิยงัคงเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะเมอืงท่องเทีย่วส าคญัๆ และเมอืง
ชายแดน  
  (5) สถาบนัครอบครวัอ่อนแอลงโดยเฉพาะในเมอืงใหญ่และในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
เช่น  1) อตัราการหย่ารา้งมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ โดยกลุ่มจงัหวดัฝ ัง่อนัดามนัมอีตัราการหย่ารา้งสูงสุด
เฉลีย่ 4.01 คู่ ในปี 2548 โดยเฉพาะจงัหวดัภูเกต็มอีตัราสูงสุดถงึ 5.32 คู่ 2) เดก็ก าพรา้และเดก็
เร่ร่อนกระจุกตัวในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจงัหวัดนราธิวาสและปตัตานี มีสัดส่วนสูงถึง  
รอ้ยละ 40 ของเดก็ก าพรา้ในภาค ซึง่มสีาเหตุส าคญัส่วนหนึ่งมาจากการมอีตัราการตายของบดิา
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และมารดาในระดบัสูง และมกีารอพยพแรงงานไปท างานในประเทศเพื่อนบา้นจงึทอดทิง้ใหเ้ดก็อยู่
ตามล าพงั นอกจากนี้ยงัมเีด็กก าพรา้จากเหตุการณ์ภยัพบิตัสินึามแิละเหตุการณ์ความไม่สงบใน
จงัหวดัชายแดนภาคใตส้่งผลใหม้เีดก็ก าพรา้เฉพาะกรณดีงักล่าว รวม 2,700 คน 
  (6) เหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มคีวามรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาภาค  โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้  และมีแนวโน้ม  
การขยายตวัเป็นความเสี่ยงต่อความมัน่คงของประเทศมากขึน้ เหตุการณ์ความไม่สงบทีเ่กดิขึน้ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ คอื ปตัตานี ยะลา นราธวิาส และ 4 อ าเภอของสงขลา ไดแ้ก่ อ.เทพา  
อ.สะบา้ยอ้ย อ.นาทว ีและ อ.จะนะ ซึง่เริม่เกดิเหตุการณ์รุนแรงขึน้ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2547 และ
ต่อเน่ืองมาจนถงึปจัจุบนั โดย ณ สิน้ปี 2550 มจี านวนผูเ้สยีชวีติรวมกว่า 2,000 คน ผูบ้าดเจบ็
เกือบ 4,000 คนและยงัได้ส่งผลเสียต่อทัง้ด้านเศรษฐกิจและด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยเฉพาะผลกระทบด้านการศึกษาและสาธารณสุขที่จะมผีลลบต่อคุณภาพของคนในพื้นที่ใน    
ระยะยาว นอกจากนัน้ยงัจะมแีนวโน้มที่จะขยายตวักลายเป็นปญัหาความเสีย่งต่อความมัน่คงของ
ประเทศ คอื 1) การก่อความไม่สงบอาจน าไปสู่ปญัหาการแตกความสามคัคใีนประเทศ  2) อาจมี
การขยายตวักลายเป็นปญัหาระหว่างประเทศ ท าใหป้ระเทศไทยอาจถูกแทรกแซงจากมหาอ านาจ
และองคก์รระหว่างประเทศ และ  3) อาจขยายตวัเป็นปญัหาการก่อการรา้ยระหว่างประเทศทีม่กีาร
แทรกแซงจากองคก์ารก่อการรา้ยทัง้ในระดบัภมูภิาคและระดบัโลก 

 2.1.3 สถานการณ์ด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  (1)  พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25.4 ของพื้นที่ภาค แต่ยงัต ่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศทีเ่ท่ากบัรอ้ยละ 32.7  
  (2)  ทรพัยากรประมง มภีาวะเสื่อมโทรมในขัน้วกิฤต ทีด่นิมปีญัหาดา้นคุณภาพ และมี
ปญัหาการกดัเซาะชายฝ ัง่ทะเลเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองและการเกดิแผ่นดนิงอกตามชายฝ ัง่ ท าใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศน์ 
  (3)  ปญัหามลภาวะจากขยะมลูฝอยและน ้าเสยีมปีญัหารุนแรงขึน้ในเมอืงใหญ่และเมอืง
ท่องเทีย่ว 
 
2.2  ผลกระทบจากบริบทการเปล่ียนแปลงและประเดน็ปัญหาในภมิูภาค  
  ภาคใต้ต้องเผชญิกบับรบิทการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายด้านซึ่งกระทบทัง้ที่เป็น
โอกาสและขอ้จ ากดัในการพฒันาอยา่งมาก ซึง่การพฒันาในระยะต่อไป ควรเตรยีมความพรอ้มและ
รู้จกัน าศักยภาพที่มอียู่มาปรบัใช้ประโยชน์ โดยแนวโน้มของบรบิทการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัม ี       
5 บรบิท คอื 
  (1) ข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะทวิภาคี (FTA) ระหว่างประเทศไทยกบัจนี ญี่ปุน 
อนิเดยี และออสเตรเลยี เปิดโอกาสในการพฒันาและขยายการคา้การลงทุนให้กบัสนิคา้และบรกิาร
ในภาคมากขึน้ โดยเฉพาะ ยางพารา ผลไม้ ทุเรยีน มงัคุด และกุ้ง ที่มโีอกาสส่งออกสู่ตลาดญี่ปุ่น
มากขึน้ นอกจากนี้ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิกบัประเทศเพื่อนบา้นระหว่างอนิโดนีเซยี-มาเลเซยี-ไทย 
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ภายใต้กรอบ IMT-GT และความร่วมมอืระหว่างไทย-มาเลเซยี ภายใต้กรอบ JDS เป็นโอกาสใน
การพฒันาด้านการเกษตร การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งร่วมกัน 
อย่างไรกต็ามการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิไดส่งผลทางลบต่อภาคใต้ เช่น การกดีกนัทางการคา้ทีไ่ม่
ใชภ้าษขีองสนิคา้กุง้จากกลุ่ม EU และสหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ 
  (2) การเปล่ียนแปลงด้านสงัคม จากโครงสร้างประชากรของโลกท่ีเปล่ียนแปลง
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พฤติกรรมการบริโภค และการดูแลรักษาสุขภาพ รวมทัง้แนวโน้มผู้
เกษยีณ การท างานของญีปุ่น่ทีต่อ้งการไปพกัผ่อนในต่างประเทศ จะเป็นโอกาสในการพฒันาธุรกจิ
บรกิารการท่องเที่ยวในภาคใต้ เช่น ที่พกัแบบ Long Stay, Home Stay, Spa, การดูแลผู้สูงอาย ุ
บริการสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเหล่านี้  ในขณะเดียวกันก็มีผลกระทบ        
เชงิลบ คอื การตอบรบัวฒันธรรมต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก/วยัรุ่นที่นิยมบรโิภคอาหาร Fast 
Food มากขึน้ ส่งผลต่อสุขภาพและการเกดิโรค เป็นตน้ 
  (3) การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี เป็นโอกาสในการน าเทคโนโลยใีหม่ โดยเฉพาะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) มาพฒันาเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการค้าและการบรกิารท่องเที่ยวของ
ภาคใต้ และเทคโนโลยชีวีภาพที่จะน ามาพฒันาเพิม่มลูค่าวตัถุดบิผลติผลการเกษตรของภาค เช่น 
การผลติพลงังานชวีภาพจากปาลม์น ้ามนั เป็นตน้ 
  (4) การเคล่ือนย้ายแรงงาน ปจัจุบันความร่วมมือระหว่างประเทศและการเดิน
ทางเขา้ออกระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบา้นมคีวามสะดวกและง่ายขึ้น เป็นโอกาสให้
เกิดการลกัลอบท างานในประเทศเพื่อนบ้านที่มเีศรษฐกิจดีกว่า เช่น การอพยพแรงงานเข้าไป
ท างานในประเทศมาเลเซีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนแรงงานของภาค อย่างไรก็ตาม
ภาคใต้มีแรงงานลักลอบเขาเมืองจากพม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งส่วนใหญ่ท างานในสวนยาง        
สวนปาลม์ ประมง และภาคบรกิารต่างๆ จ านวนมาก ถงึแมจ้ะช่วยแก้ปญัหาการขาดแคลนแรงงาน
ได้บางส่วน แต่ก็มแีนวโน้มต่อการเกิดปญัหาสงัคมตามมาคอื ปญัหาด้านความมัน่คง ยาเสพติด 
ปญัหาสาธารณสุข การน าโรคระบาดเขา้มาแพรก่ระจาย เช่น โรคเทา้ชา้ง มาเลเรยี เป็นตน้ 
  (5) ภาวะโลกร้อน ซึง่ส่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงภาวะอากาศ เช่น การเกดิลม
มรสุมฝนตกหนักตดิต่อกนัเป็นเวลานานท าให้เกษตรกรมจี านวนวนักรดียางลดลง และกระทบต่อ
การประกอบอาชพีประมง รวมทัง้ผลกระทบต่อปรมิาณและคุณภาพของพชืผลเกษตรอื่น  ๆ อาทิ
ผลไม ้ฯลฯ นอกจากนัน้ยงัก่อให้เกดิความเสี่ยงจากภยัพบิตัจิากธรรมชาติที่มแีนวโน้มของความ
รุนแรงและความถี่สูงขึน้ เช่น การเกดิน ้าหลาก ดนิถล่ม และน ้าท่วมฉับพลนั ส่งผลเสยีหายทัง้ต่อ
ชวีติและทรพัยส์นิ 

การวิเคราะหส์ภาวะแวดล้อม 
  การประเมนิสถานการณ์สภาวะแวดลอ้มของภาค ปจัจยัภายใน (จุดแขง็ จุดอ่อน) และ
วเิคราะหป์จัจยัภายนอก (โอกาส ภยัคุกคาม) ซึง่สามารถสรปุไดด้งันี้ 
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          (1)   จดุแขง็ 
  (1.1) ภาคใต้มทีี่ตัง้อยู่ในจุดกึ่งกลางระหว่างเอเชยีตะวนัออกที่มปีระเทศจนีเป็น
ศูนยก์ลางเศรษฐกจิและเอเชยีใต้ที่มอีนิเดยีเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิ และมกีายภาพเปิดสู่ทะเลทัง้     
2 ด้าน จงึมศีกัยภาพในการพฒันาเป็นประตูการคมนาคมขนส่งทางทะเลเชื่อมโยงสู่ภูมภิาคต่างๆ 
ทัง้ดา้นฝ ัง่ทะเลอนัดามนัและทะเลอ่าวไทย 
  (1.2) ลกัษณะภูมปิระเทศและภูมอิากาศของภาคใต้มคีวามเหมาะสมต่อการผลติ
ด้านเกษตร ภาคใต้จงึเป็นแหล่งผลติสนิค้าเกษตร คอื ยางพารา ปาล์มน ้ามนั ไมผ้ลและผลติผล        
การประมงทีส่ าคญัของประเทศ 
  (1.3) มทีรพัยากรธรรมชาตทิี่เป็นแหล่งสวยงามตามธรรมชาต ิจ านวนมากและมี
ความหลากหลายทัง้แหล่งธรรมชาติบนบกและในทะเล จงึมีศักยภาพในการพฒันาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบ โดยปจัจุบนัมแีหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงระดบันานาชาติ เช่น 
เกาะภเูกต็ เกาะพพี ี เกาะสมยุ เป็นตน้ 
    (1.4)  อนุภาคจงัหวดัชายแดนภาคใต้มปีระชากรส่วนใหญ่นับถอืศาสนาอสิลาม จงึ
มวีฒันธรรมสงัคมเชื่อมโยงอยูก่บัประเทศโลกมสุลมิทีจ่ะสามารถใช้เป็นสื่อในการสรา้งความร่วมมอื
ดา้นการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมระหว่างกนัได ้

 (2)  จดุอ่อน 
 (2.1)  มภีาพลกัษณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และความเสีย่งจากภยั
ธรรมชาต ิทีม่ผีลความเสยีหายรุนแรง เช่น ธรณีพบิตัภิยั (สนึาม)ิ ทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันาการค้า 
การลงทุน และการท่องเทีย่วของพืน้ที ่ เป็นตน้ 
 (2.2) ทรพัยากรธรรมชาตทิี่เป็นฐานการผลติประสบภาวะเสื่อมโทรม โดยเฉพาะ
ทรพัยากรประมงทีอ่ยูใ่นภาวะวกิฤต ิและมผีลกระทบต่อเนื่องต่ออุตสาหกรรมแปรรปูอาหารทะเลที่
ประสบปญัหาขาดแคลนวตัถุดบิ นอกจากน้ียงัมปีญัหาคุณภาพดนิ เช่น ดนิเปรีย้ว ท าให้มขีอ้จ ากดั
ต่อการใชป้ระโยชน์  เป็นตน้ 
 (2.3) ฐานการผลติแคบ พึง่พาภาคเกษตรทีข่ ึน้อยู่กบัการผลติสนิคา้เพยีงไม่กี่ชนิด     
ไดแ้ก่ ยางพารา ปาลม์น ้ามนั ไมผ้ลและประมง ซึง่รปูแบบการผลติยงัคงเป็นแบบดัง้เดมิ ใชเ้ทคโนโลยี
ต ่าจงึมผีลติภาพการผลติต ่า และขาดการพฒันาการแปรรูปเพื่อเพิม่มูลค่า ส่วนใหญ่จงึเป็นการ
จ าหน่ายเป็นสนิคา้ขัน้ปฐมและสนิคา้แปรรปูขัน้ตน้ จงึมมีลูค่าค่อนขา้งต ่า 
 (2.4) มปีญัหาคุณภาพชีวิตของคนในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ซึง่มปีญัหาทัง้ความรูแ้ละสุขภาพ และโดยเฉพาะปญัหาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
อนัเน่ืองมากจากเหตุการณ์ความไมส่งบ 
 (2.5) โครงสร้างพื้นฐานหลักไม่เพียงพอ/ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ท่าเรือระหว่าง
ประเทศเพื่อรองรบัการส่งสนิค้าออกของภาค ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานบางแห่งยงัถูกใช้ไม่เต็ม
ศกัยภาพ เช่น สนามบนิภายในประเทศ ท่าเรอืชายฝ ัง่ ฯลฯ 
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 (3)  โอกาส 
   (3.1)  ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศและขอ้ตกลง FTA ไทย-จนี ไทย-ญี่ปุน      
และไทย-อินเดีย สร้างโอกาสด้านการตลาดให้แก่สนิค้าเกษตรจ าพวกยางพารา ไม้ผล และกุ้ง 
รวมทัง้กจิกรรมบรกิาร เช่น Home Stay, Spa ธุรกจิบรกิาร การดูแลผู้สูงอายุ และบรกิารด้าน
สุขภาพมากขึน้ 
   (3.2)  กระแสนิยมการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์และเชงิสุขภาพเช่น Medical Tourism   
เป็นโอกาสในการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ รวมทัง้การพฒันาสนิค้า
และบรกิารของชุมชน โดยเฉพาะการผลติสนิคา้ทีใ่ชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ เช่น สนิคา OTOP ฯลฯ 
   (3.3) นโยบายการพฒันาประเทศเป็นครวัโลกและการพฒันาอุตสาหกรรมอาหาร     
ฮาลาล เพื่อการส่งออก เป็นโอกาสในการพฒันาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ทัง้ระดบัอุตสาหกรรมชุมชน SMEs และอุตสาหกรรมโรงงาน 
   (3.4) สถานการณ์ด้านราคาน ้ามนัที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนโยบายการ
พฒันาพลงังานทดแทนจะเป็นโอกาสในการพฒันาการผลิตปาล์มน ้ามนัและไบโอดเีซลมากขึ้น 
นอกจากนัน้การที่น ้ามันมรีาคาสูงจะส่งผลให้ มคีวามต้องการยางพารามากขึ้นด้วย เนื่ องจาก     
ยางเทยีมทีเ่ป็นผลพลอยไดจ้ากอุตสาหกรรมน ้ามนัมตีน้ทุนสงูขึน้ 
   (3.5)  ทศิทางการเตบิโตอยา่งต่อเนื่องของอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละอุตสาหกรรม
เหล็ก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มศีักยภาพ ในขณะที่พื้นที่รองรบับรเิวณ ESB และ อ.บางสะพาน             
จ.ประจวบครีขีนัธ ์มขีอ้จ ากดัต่อการขยายพื้นที ่ภาคใต้จงึมโีอกาสที่จะเป็นทางเลอืกในการพฒันา
รองรบัอุตสาหกรรมดงักล่าว 

 (4)   ภยัคกุคาม 
  (4.1) แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานทัง้ในภาคการเกษตร เช่น สวนยางพารา       
สวนปาล์มน ้ามนั การท าประมงมผีลกระทบด้านความมัน่คง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และ     
ยาเสพตดิ 
  (4.2) มาตรการการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศผู้ซื้อสินค้ามี
ผลกระทบต่อสนิคา้ส่งออกของภาคใต ้เช่น กุง้ เป็นตน้ 
  (4.3) ความเขม้งวดในการให้สทิธทิ าประมงในน่านน ้าของประเทศเพื่อนบา้น เช่น 
มาเลเซยี พม่า อินโดนีเซยี สงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการประมงและการขาดแคลนวตัถุดิบ     
เพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรปูอาหารทะเลของภาคใต ้

วิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องสภาวะของภาคระหว่างปัจจยัภายนอก (โอกาส ภยัคกุคาม) และ
ปัจจยัภายใน (จดุแขง็ จดุอ่อน) 
 (1)  ภาคใต้  มจีุดแขง็ด้านที่ตัง้ที่มพีื้นที่ตดิทะเลทัง้สองด้าน จงึมสีถานที่สวยงามตาม
ธรรมชาต ิโดยเฉพาะแหล่งธรรมชาตทิางทะเลที่มชีื่อเสยีงระดบัโลก รวมทัง้มคีวามอุดมสมบูรณ์
ของทรพัยากรประมง ประกอบกบัการมสีภาพภูมอิากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกพชื โดยเฉพาะ
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ยางพารา ปาลม์น ้ามนั ซึง่เป็นพชืเศรษฐกจิหลกัของภาคและเป็นสนิคา้ส่งออกทีส่ าคญัของประเทศ 
เมือ่พจิารณาจากโอกาสดา้นตลาดทีม่แีนวโน้มขยายตวัอยา่งต่อเนื่อง จงึควรมุง่พฒันาผลติภาพและ
คุณภาพของสินค้าเพื่อสร้างรายไดเพิม่ให้กับภาค และเมื่อพิจารณาจุดแข็งด้านการเป็นแหล่ง
วตัถุดบิ จงึควรมุง่พฒันาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่แก่ผลติผลการเกษตรของภาคให้
สรา้งรายได้เพิม่ให้แก่ภาคให้มากที่สุด ซึ่งการพฒันาดงักล่าวจะส าเรจ็ได้จ าเป็นต้องมกีารพฒันา
ท่าเรอืน ้าลกึในพื้นที่เพื่อเป็นปจัจยักระตุ้นให้มกีารพฒันาอุตสาหกรรมและยกระดบัไปยงัห่วงโซ่
มลูค่าสงูขึน้ เช่น อุตสาหกรรมผลติยางรถยนต์ อุตสาหกรรมพลงังานชวีภาพจากปาลม์น ้ามนั ฯลฯ 
เขา้มาตัง้โรงงานในพื้นที่และใช้ท่าเรอืน ้าลกึ ที่พฒันาขึน้เป็นประตู (Gateway) ส าหรบัการส่งออก
ทางทะเลและน าเข้าวัตถุดิบ  นอกจากนั ้นเมื่อพิจารณาถึงโอกาสจากนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มศีกัยภาพของประเทศที่
ประสบปญัหาดา้นพืน้ทีร่องรบัการขยายตวัภาคใต ้จงึมโีอกาสทีจ่ะพฒันาเป็นพืน้ทีท่างเลอืกส าหรบั
รองรบัอุตสาหกรรมดงักล่าว 
 (2)  ในขณะที่ภาคใต้มทีี่ตัง้ติดทะเลและมศีกัยภาพในการผลติสนิคาเกษตรเพื่อการ
ส่งออก และมแีหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงได้รบัความนิยมระดบันานาชาต ิแต่ด้วยข้อจ ากดัที่การ
ขนส่งสนิคา้ออกสู่ตลาดไมสามารถส่งออกจากภาคใต้ไดโ้ดยตรง เนื่องจากไม่มสีนิคา้ทีน่ าเขา้มาใน
ภาคทีม่ปีรมิาณมากพอ ให้เกดิความสมดุลกบัปรมิาณสนิค้าส่งออกเพื่อใหส้ายการเดนิเรอืระหว่าง
ประเทศมคีวามคุ้มค่าในการเดินเรอืเข้ามาเทียบท่าเพื่อขนส่งสินค้าเข้า และน าสินค้าออกจาก
ภาคใตใ้นปจัจุบนัสนิคา้เกษตรหลกัของภาคจงึถูกส่งออกไปในรปูวตัถุดบิเพื่อไปแปรรปูในประเทศ
เพื่อนบ้านและ/หรอืส่งออกไปในประเทศที่สาม ผ่านทางประเทศเพื่อนบ้าน จงึจ าเป็นต้องมกีาร
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเชื่อมโยงแหล่งผลติสนิค้าใน
ภาคใต้สู่ตลาดนานาชาตไิดโ้ดยตรงเพื่อกระตุ้นใหเกดิกจิกรรมเศรษฐกจิใหม่ๆ โดยเฉพาะกจิกรรม
การลงทุนที่ต้องน าเขา้วตัถุดบิจากภายนอกมาแปรรูปเพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ภายในภาคก่อนส่งออก    
สู่ตลาด 
 (3)  จากนโยบายการพัฒนาประเทศเป็นแหล่งผลิตสินค้าอาหารและสินค้าเกษตร
ส่งออก รวมทัง้นโยบายการเพิม่ศักยภาพการสร้างรายได้จากภาคบรกิารนับเป็นโอกาสในการ
พฒันาภาคการเกษตรและการท่องเทีย่วของภาคใต้ แต่เมือ่พจิารณาจุดอ่อนของฐานผลติสนิคา้และ
บรกิารภายในภาคที่พึ่งพาสนิค้าและบรกิารเพยีงไมกี่ชนิด โดยภาคการเกษตรมรีูปแบบการผลติ
เป็นแบบดัง้เดมิ ใชเ้ทคโนโลยตี ่า จงึมผีลติภาพต ่า ผลผลติส่วนใหญ่จ าหน่ายเป็นสนิคา้ขัน้ปฐมจงึมี
มูลค่าต ่า แหล่งท่องเที่ยวหลกัประสบปญัหามลภาวะจากขยะ น ้าเสีย เน่ืองจากขาดการพฒันา
ด้านการวิจยัและการพฒันาองค์ความรู้ และนวตักรรม รวมทัง้ขาดการบริหารจดัการการ
พฒันาอย่างเป็นระบบ รวมทัง้มจีุดอ่อนจากการเกดิเหตุการณ์การความไม่สงบในพื้นที่จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ที่กระทบต่อบรรยากาศด้านการลงทุน การท่องเที่ยวของภาค และกระทบต่อการ
พฒันาด้านอื่นๆ ของภาค โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสาธารณสุขที่จะมผีลเชงิลบต่อคุณภาพ
ชวีติของประชาชนในระยะยาว จงึจ าเป็นต้องเร่งขยายฐานการผลติเพื่อเพิม่ความหลากหลายของ
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แหล่งสร้างรายไดและการจ้างงานให้แก่ภาคควบคู่ไปกับการพฒันางานวิจยัเพ่ือสร้างองค์
ความรู้และพฒันาเทคโนโลยีการผลิต รวมทัง้การแปรรปูเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กบัสินค้าเกษตร
หลกัของภาคให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะต้องเร่งแก้ไข
ปญัหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้เพื่อให้มบีรรยากาศที่เอื้อต่อการพฒันาด้านต่างๆ 
ควบคู่ไปดว้ย 
 (4) ด้วยจุดอ่อนของการขาดการพัฒนาการผลิต ท าให้สินค้าเกษตรหลักของภาค
โดยเฉพาะยางพารา มผีลติภาพการผลติแทบไม่เปลีย่นแปลงตลอดช่วงเกอืบสบิปีทีผ่่านมา ขณะที่
ปาล์มน ้ ามันมีผลิตภาพการผลิตต ่ ากว่าประเทศมาเลเซียเกือบเท่าตัว จึงควรเร่งปรับปรุง
ประสทิธภิาพและผลติภาพการผลติอย่างเป็นระบบที่บูรณาการในทุกมติอิย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง
เพื่อเพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัของสนิคา้การเกษตรหลกัของภาค 

2.3  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาภาคใต้ 

 2.3.1 ศกัยภาพด้านต่าง ๆ ของกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ 

 1)  กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย (จงัหวดัชุมพร สุราษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช 
และพทัลุง) 

  การวิเคราะหส์ภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 

จดุแขง็  
  1.  มศีกัยภาพด้านการเกษตรสูงเป็นแหล่งผลติพชืเศรษฐกจิทีส่ าคญัของประเทศ 

โดยเป็นแหล่งผลติปาลม์น ้ามนัและยางพารา ซึง่เป็นสนิคา้เกษตรทีม่มีลูค่าสงู 
  2. มขีอ้ได้เปรยีบทางด้านภูมศิาสตร์ เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมของ

ภาคใต้และภาคกลางของประเทศ และยังเป็นทางผ่านไปสู่จ ังหวัดอื่นๆ  ในภาคใต้ตอนล่าง            
มเีครอืข่ายเชื่อมโยงเสน้ทางการคมนาคมทัง้ทางบก ทางน ้า ทางรถไฟ และทางอากาศ นอกจากนี้
ยงัมที่าเรอืน ้าลกึ Southern Seaboard อ าเภอขนอม และอ าเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช และ 
Land Bridge จากจงัหวดักระบี ่ถงึอ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
 3.  มศีกัยภาพในการส่งเสรมิดา้นการท่องเทีย่วเนื่องจากพืน้ที่ตดิชายทะเลไม่น้อย
กว่า 600 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมสามารถเชื่อมโยงข้ามไปยงัฝ ัง่อันดามนัได้ง่าย และมี
ทรพัยากรธรรมชาตปิระเภททะเล หมูเ่กาะ น ้าตกและปา่ไม ้ 
 4.  มแีหล่งประวตัศิาสตร ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศลิปวฒันธรรม ทีส่บืทอดสู่วถิี
ชวีติมากมาย 
 5.  มีศักยภาพด้านการศึกษา โดยมีปจัจัยการสนับสนุน ได้แก่ มีสถานศึกษา
ครบถ้วน ทัง้ในดา้นปรมิาณและระดบัการใหบ้ริการทางการศกึษา บุคลากรมคีุณภาพ การศกึษาดี 
มนีกัศกึษาจ านวนมาก 

 จดุอ่อน  
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 1.  ฐานการผลติแคบ โดยพึ่งพาสนิค้าจากภาคเกษตรกรรมเป็นหลกัทีม่เีพยีงไม่กี่
ชนิด  อนัไดแ้ก่ปาลม์น ้ามนั ยางพารา หากราคาผนัผวนจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ 

 2.  ดา้นการเกษตร     
  2.1  ขาดองค์กรและสถาบนัวจิยัและพฒันาทางการเกษตร ในการเพิม่มลูค่า
ผลผลติ 
  2.2 ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตรต้นน ้ าและเป็นผลผลิต /
อุตสาหกรรมขัน้ปฐมภูมซิึง่ขาดการพฒันาดา้นการเกษตรอย่างครบวงจรไดแ้ก่การแปรรปูเพื่อเพิม่
มลูค่า  การขยายตลาดและการพฒันาประสทิธภิาพในการกระจายสนิคา้ 
  2.3  ผลผลติต่อไร่ต ่ากว่าประเทศเพื่อนบา้น ต้นทุนการผลติสูง ความสามารถ
ในการแข่งขนัลดลง เน่ืองจากปญัหาปจัจยัการผลติ ทัง้ดา้นคุณภาพและราคา อาท ิกล้าพนัธุ์ ปุ๋ ย 
เครือ่งจกัรและขาดการบรหิารจดัการน ้าทีด่ ี
   3.  ดา้นการท่องเทีย่ว 
    3.1  ขาดการประชาสมัพนัธด์า้นการท่องเทีย่วของกลุ่มจงัหวดัอยา่งทัว่ถงึ 
    3.2  เน้นการท่องเทีย่วเชงิปรมิาณ ในกลุ่มนกัท่องเทีย่วทีม่คีุณภาพ 
    3.3  ขาดการบริหารจดัการด้านการท่องเที่ยวของภาครฐัและเอกชนอย่าง
บรูณาการ ท าใหไ้มม่พีลงัในการขบัเคลื่อนอยา่งเพยีงพอ 
    3.4  ขาดมาตรการในการควบคุมความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานด้าน
การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
   4.  ขาดแคลนแรงงาน ตอ้งพึง่พาแรงงานจากต่างประเทศ 
   5.  ทรพัยากรธรรมชาตเิสื่อมโทรม ขาดการฟ้ืนฟู รวมทัง้ขาดการบรหิารจดัการทีด่ี
เพื่อการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

  โอกาส  
  1.  สถานการณ์ราคาน ้ามนัทีป่รบัตวัสูงขึน้ และนโยบายชาตทิีเ่น้นพลงังานทดแทน 
ท าใหเ้ป็นโอกาสทีด่ใีนการปลกูปาลม์น ้ามนัเพื่อผลติพลงังานทดแทน 
  2.  ราคาพชืเศรษฐกจิเพิม่สงูขึน้จากความตอ้งการสนิคา้เกษตรของโลกเพิม่สงูขึน้ 
  3.  นโยบายรฐัในการส่งเสริมการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทางน ้ ากับกลุ่ม
จงัหวดัภาคใตอ้นัดามนั (Land bridge) 
  4.  การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น โครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่ายคอื อินโดนีเซยี มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) ท าให้เกิดความเชื่อมโยงด้าน
การคา้ การลงทุน และการท่องเทีย่ว 
  5.  การท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน (AFTA) ช่วยขยายโอกาสการเปิดสนิคา้
เกษตรของกลุ่มจงัหวดั 
  6.  กระแสความนิยมดา้นการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ เชงิอนุรกัษ์และเชงินิเวศ 
  7.  การขยายตวัของสายการบนิตน้ทุนต ่า 
  8.  เป็นแหล่งผลติพลงังานไบโอดเีซล (Bio-diesel) ของประเทศในอนาคต 
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  ข้อจ ากดั  
  1.  การผลติยางพารา ซึ่งสามารถปลูกได้ในหลายประเทศ ท าให้มแีนวโน้มว่าจนี 
(สบิสองปนันา) ลาว เวยีดนาม และกมัพูชา จะขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึน้ อนัจะเป็นคู่แข่งของ
ไทยในอนาคต 
  2.  ขอ้ตกลงเจตการคา้เสรอีาเซยีน (AFTA) ท าใหไ้ทยต้องลดภาษนี าเขา้ อนัส่งผล
เสยีต่อสนิคา้เกษตรบางชนิดทีม่ตีน้ทุนการผลติสงูกว่าประเทศอื่น เช่น ปาลม์น ้ามนั 
  3.  ทศิทางนโยบายของรฐับาลในการพฒันาพชือาหารและพชืพลงังานยงัไมช่ดัเจน 
  4. การขยายตัวของธุรกิจบริการในเมืองที่เ ป็นแหล่งท่องเที่ยว  ก่อให้เกิด
สภาพแวดลอ้มเสื่อมโทรม 
  5.  ความไมป่ลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
  6.  ความไมม่ัน่คงทางการเมอืง ท าใหน้โยบายรฐัไมต่่อเนื่อง 

 2.3.2  ศกัยภาพในการพฒันาของกลุ่มจงัหวดั  

   1)  การเกษตรกรรม  
  เป็นพื้นที่เพาะปลูก และแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศ  ได้แก่ 

ยางพารา พชืปาลม์น ้ามนั และขา้ว เพื่อสรา้งศกัยภาพทางดา้นอาหารและพลงังานของประเทศใน
อนาคต โดยมพีื้นที่ปลูกและผลผลิตในปี 2550 ดงันี้ ยางพารา ปลูกมากในพื้นที่จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
นครศรธีรรมราช พทัลุง และชุมพรตามล าดบั มพีืน้ทีป่ลูก 4,510,583 ไร่ คดิเป็นรอ้ยละ 40.50 ของ
ภาคใต้ ผลผลติ 978,183.84 ตนั คดิเป็นรอ้ยละ 38.45 ของภาคใต้ ปาลม์น ้ามนั ปลูกมากในพืน้ที่
จ ังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง ตามล าดับ มีพื้นที่ปลูก 1,653,801 ไร ่      
คิดเป็นร้อยละ 56.90 ของภาคใต้ ผลผลิต 3,260,039 ตัน คิดเป็นร้อยละ  54.16 ของภาคใต้  
จงัหวดันครศรธีรรมราช และพทัลุง เป็นแหล่งผลติที่ข้าวที่ส าคญัของภาคใต้ พนัธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก  
ส่วนใหญ่เป็นพนัธุ์พื้นเมอืงพนัธุ์ดี ได้แก่ พนัธุ์เล็บนก เฉี้ยง และพนัธุ์สงัข์หยด โดยเฉพาะข้าว     
สงัขห์ยด ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นสนิคา้บงชีท้างภูมศิาสตร์ (Geographical Indications: GI) การปลูก 
ขา้วนาปี มพีืน้ทีป่ลูก 926,199 ไร่ ผลผลติขา้วเปลอืก 461,466.33 ตนั และการปลูกขา้วนาปรงั 
พืน้ทีป่ลกู 218,840 ไร ่ผลผลติขา้วเปลอืก 127,951 ตนั  

 
\ 
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พื้นท่ี  
ยางพารา  ปาลม์น ้ามนั  

พื้นท่ีปลูก (ไร่)  ผลผลิต (ตนั)  พื้นท่ีปลูก (ไร่)  ผลผลิต (ตนั)  

ชุมพร  459,039  103,067  693,622  1,356,638  
สุราษฎรธ์านี  1,830,161  394,270  832,285  1,770,157  
นครศรธีรรมราช  1,400,808  280,535  117,164  132,198  
พทัลุง  820,575  200,311  10,730  1,046  

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

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

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

 

 ตารางท่ี 1  ขอ้มลูยางพาราและปาลม์น ้ามนั ปี 2550  

 2) การท่องเท่ียว  
  เป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วทางทะเลและท่องเทีย่วธรรมชาต/ิวฒันธรรม ฝ ัง่อ่าวไทย 
ในปี 2550 นกัท่องเทีย่วประมาณ 5,198,784 คน รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 28,120.97 ลา้นบาท  
 

 
ปี 
 

จงัหวดั 

ปี 2549  ปี 2550  

จ านวนนกัท่องเทีย่ว  รายได ้ จ านวนนกัท่องเทีย่ว  รายได ้ 

คน  รอ้ยละ  ลา้นบาท  รอ้ยละ  คน  รอ้ยละ  ลา้นบาท  รอ้ยละ  

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

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

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

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

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

 ตารางท่ี 2  ขอ้มลูจ านวนนักท่องเทีย่วและรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว  
หมายเหตุ  
* ปี2548 – 2549 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จ านวนและรายไดก้ารท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ในอตัราสูง 

เป็นผลมาจากปจัจยับวกจากการถ่ายเทนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรป ที่ได้รบัผลกระทบจากสึนาม ิ
ฝ ัง่อนัดามนั เมือ่ปลายปี 2547  

** ปี2549 – 2550 จงัหวดันครศรธีรรมราช จ านวนและรายไดก้ารท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ใน
อตัราสูงเป็นมาจากปจัจยับวกกระแสจตุคาม – รามเทพซึง่เมื่อย่างเขา้ปี 2551 กระแสขาดหายไป
อยา่งสิน้เชงิ สถานการณ์ท่องเทีย่วเขา้สู่ภาวะปกต ิ 

ทีม่า ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร  
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รายการ 

 
จงัหวดั 

ประเภทแหล่งท่องเทีย่ว  
ชายหาด
ชายทะเล  

ธรรมชาต ิ 
ภเูขา น ้าตก  

วถิชีวีติชุมชน  ประวตัศิาสตร ์ ศาสนา ศลิปะ 
วฒันธรรม 
ประเพณี  

1. ชุมพร  - หาดทรายร ี 
- หาดทุ่งววัแล่น  
- หาดอรโุณทยั  
- หาดบ่อเมา  

- อุทยาน
แห่งชาต ิ 
หมูเ่กาะชุมพร  
- เกาะพทิกัษ์  
- ล่องแพพะโต๊ะ  

- ศูนยเ์รยีนรูแ้ก้มลงิ  
- ศูนยก์ารเรยีนรู ้ 
เศรษฐกจิพอเพยีง  
อ. พะโต๊ะ  

- กรมหลวง
ชุมพรฯ  
- อนุสาวรยีย์วุชน
ทหาร  

- แขง่เรอืยาว  
อ.หลงัสวน  
- ศาลพ่อตา   
หนิชา้ง  

2. สุราษฎรธ์านี  - เกาะสมยุ  
- เกาะพะงนั  
- เกาะเต่า  
- หมูเ่กาะ
อ่างทอง  

- อุทยานเขาสก  
- เขือ่นรชัชประภา  
- อุทยานใต้
รม่เยน็  
- น ้าตกดาดฟ้า  
- น ้าตก 357  

- บา้นพุมเรยีง  
- บา้นลเีลด็  
- ฟารม์สเตย ์  
เลีย้งหอย  
อ.กาญจนดษิฐ ์ 
- โฮมสเตยถ์ ้าผึง้  
อ. พนม  
- คลองรอ้ยสาย  
บา้นโบราณ  

- พระธาตุไชยา  
- วดัสวนโมก
ขพลาราม  
- พพิธิภณัฑไ์ชยา  

- ชกัพระ 
ลอยกระทง  
อ.เมอืง  
- มวยไชยา  

3. นครศรธีรรมราช  - แหลมตะลุมพุก  
อ.ปากพนงั  
- หาดในเพลา  
อ. ขนอม  
 
- ปลาโลมาสี
ชมพู  
อ.ขนอม  
- อ่าวทุ่งใส  
อ.สชิล  

- อุทยานเขา
หลวง  
- น ้าตกกรงุชงิ  
- น ้าตกพรหม
โลก  
-น ้าตกกระโรม  
- หาดขนอมหมู่
เกาะทะเลใต้  

- บา้นครีวีง  
อ.ลานสกา  
- ชุมชนไมเ้รยีง  
อ.ฉวาง  
 
- โครงการ 
พระราชด าร ิลุ่มน ้า
ปากพนัง  
- OTOP เครือ่งถมฯ 
อ.เมอืง  
- กฬีาววัชน  

- พระบรมธาตุ
เจดยี ์ 
- พระพุทธสหิงิค ์ 
- โบราณสถาน
เขาคา อ.สชิล  
- หุบเขาช่องคอย  
อ.จฬุาภรณ์  

- มาฆบูชา 
แห่ผา้ขึน้ธาตุ  
- บุญสารท
เดอืนสบิ  
 
- แขง่เรอืเพรยีว  
(ปากนคร,ปาก
พนงั, เชยีรใหญ่)  
- ประเพณใีห้
ทานไฟ  
- ประเพณี  
แห่นางดาน  
มหกรรม
สงกรานต ์ 
เมอืงนคร  
- หนงัตะลุง 
มโนราห ์ 
- เพลงบอก 
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รายการ 

 
จงัหวดั 

ประเภทแหล่งท่องเทีย่ว  
ชายหาด
ชายทะเล  

ธรรมชาต ิ 
ภเูขา น ้าตก  

วถิชีวีติชุมชน  ประวตัศิาสตร ์ ศาสนา ศลิปะ 
วฒันธรรม 
ประเพณี  

4. พทัลุง - ล่องเรอืแลนก  
- ทะเลน้อย  
- หาดแสนสุข  
ล าปา่ 
- แหลมจองถนน  
เขาชยัสน  
- เกาะสี ่เกาะหา้  
- รงันกนางแอ่น  

- บ่อน ้ารอ้น  
เขาชยัสน  
- เกาะสี ่เกาะหา้  
- น ้าตกไพรวลัย ์ 
- ภเูขาเจด็ยอด  
- อุทยานเขาปู่  
เขาย่า  

- แกะรปูหนังตะลุง  
- OTOP กระจดู  
ทะเลน้อย  
- กะลามะพรา้ว 
ชยับุร ี 
- ผา้ทอลายขอ่ย  
ผา้ทอแพรวา  
- ยกยอยกัษ์บา้น  
ปากประ  

- วงัเจา้เมอืง  
- พพิธิภณัฑห์นงั
ตะลุง  
- มโนราหบ์า้น 
ท่าแค  

- วดัเขาออ้/  
วดัเขาเมอืงเกา  
- หนงัตะลุง,  
มโนรา,  
เพลงบอก  
- แขง่โพน 
ลากพระ  
- การแขง่ขนั 
ซดัตม  
- ลเิกปา่ / ซาไก  
- วดัเขยีน 
บางแกว้  
- แห่ผา้ขึน้ธาตุ  
วดัเขยีน 
บางแกว้  
- วดัวงั/วดัคหูา  
สวรรค ์ 

ตารางท่ี  3 แหล่งท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพสูง กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ ัง่อ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎรธ์านี 
นครศรธีรรมราช พทัลุง)  

 3)  การมีเครือข่ายเช่ือมโยงเส้นทางการคมนาคม ทางบก ทางน ้า ทางรถไฟ และ
สาธารณูปโภค รองรบัทีค่รบครนั แต่ประสทิธภิาพยงัต ่า  
  1) ระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ค่อนขา้งสมบูรณ์และสามารถเดนิทาง
เชื่อมโยงกนั ในแนวเหนือ - ใต้ และระหว่างชายฝ ัง่ทะเลทัง้สองดา้น และเชื่อมต่อไปยงัประเทศ
เพื่อนบา้นไดส้ะดวก เช่น 
   - ระบบโครงข่ายถนนในพื้นที่ สามารถเชื่อมโยงและเดินทางได้สะดวก       
โดยปจัจบุนัการเชื่อมโยงมถีนน 4 ช่องจราจรเชื่อมโยงระหว่างเมอืงหลกัในพืน้ทีแ่ละภาคอื่นๆ ของ
ประเทศตามแนวเหนือ - ใต้ และแนวตะวนัออก - ตะวนัตก สามารถตดิต่อถงึกนัได้สะดวกมี
เสน้ทางส าคญั ไดแ้ก่ เสน้ทางหมายเลข 4 41 42 44 (ถนนสายกระบี่ - ขนอม ขนาด 4 ช่องจราจร 
(กนัเขตทาง 200 เมตร ส าหรบัวางระบบท่อส่งน ้ามนัท่อก๊าซธรรมชาต ิและทางรถไฟ ในอนาคต)  
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  -  เสน้ทางรถไฟมกีารเชื่อมโยงจากกรงุเทพมหานครผ่านพืน้ทีชุ่มพร- สุราษฎรธ์านี-
ทุ่งสง นครศรธีรรมราชและพทัลุง และมสีถานีขนส่งสนิคา้ทางรถไฟที ่อ.พุนพนิ  จ.สุราษฎรธ์าน ี 
   - ท่าเรอืมกีระจายอยู่ในเกอืบทุกจงัหวดั เป็นท่าเทยีบเรอืสนิค้าชายฝ ัง่ทัง้ของ
รฐัและเอกชนทีส่ าคญักระจายอยู่ทัว่ไป เช่น ท่าเรอืปากอ่าวบา้นดอน ท่าเรอืดอนสกั ท่าเรอืชุมพร 
และนครศรธีรรมราช  
   - สนามบินในพื้นที่มอียู่เกือบทุกจงัหวดั โดยมสีนามบินสุราษฎร์ธานี และ
นครศรธีรรมราช เป็นสนามบินที่มกีารให้บรกิารขนส่งสนิค้าและผู้โดยสาร ในภูมภิาคใกล้เคยีง      
ไดเ้ป็นอยา่งด ี นอกจากนี้ ยงัมสีนามบนิของเอกชนทีเ่กาะสมยุรองรบัการเดนิทางของนักท่องเทีย่ว
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
   2) ระบบสื่อสารในพื้นที่ได้พัฒนาครอบคลุมในทุกระบบ  โดยเฉพาะโครงข่าย       
ใยแก้วน าแสง ระบบไมโครเวฟ และดาวเทียมที่ครอบคลุมในทุกจงัหวดั ซึ่งสามารถให้บรกิาร
ตดิต่อสื่อสาร ทัง้ทางโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตไดอ้ยา่งทัว่ถงึ และเชื่อมโยงไดท้ัว่โลก  
    3) ระบบสายส่งไฟฟ้ากระจายอยูใ่นพืน้ที ่โดยไดก้ระแสไฟฟ้าจากหลายแหล่ง เช่น 
โรงไฟฟ้าพลงัน ้าเขื่อนรชัชประภา โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนสุราษฎร์ธานี และโรงไฟฟ้าขนอม
นครศรธีรรมราช เป็นตน้ 

วิสยัทศัน์  กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ ัง่อ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช และพทัลุง) 

“การเป็นศนูยก์ลางการผลิตยางพารา ปาลม์น ้ามนัท่ีมีคณุภาพ ครบวงจร และ 
พฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน” 

  ประเดน็ยทุธศาสตรก์ารวิจยั 
  1.  การผลติและแปรรปูสนิคา้ยางพารา 
  2.  การผลติและแปรรปูสนิคา้ปาลม์น ้ามนั 
  3.  การยกระดบัการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

 4.  พฒันาการคมนาคมขนส่ง และโลจสิตกิส ์  

    เป้าประสงคแ์ละกลยทุธก์ารวิจยั  

 1.  การผลิตและแปรรปูสินค้ายางพารา  

 เป้าประสงค ์ 
  1.  เป็นแหล่งผลติยางพาราทีม่คีุณภาพครบวงจร 
  2.  พฒันาระบบตลาดและเพิม่ประสทิธภิาพการกระจายสนิคา้ 
  3.  การส่งเสรมิองคค์วามรูข้องเกษตรกรและผูป้ระกอบการ  

   กลยทุธก์ารวิจยั  
    1.  การพฒันาปจัจยัการผลติและระบบการผลติ  
    2.  การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการ 
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    3.  การพฒันาประสทิธภิาพในการแปรรปูและคุณภาพของผลติภณัฑแ์ปรรปู 
    4.  การพฒันาดา้นการตลาดภายในประเทศ 
    5.  การเพิม่ขดีความสามารถเพื่อการส่งออก 
    6.  การพฒันาดา้นการกระจายสนิคา้ 
    7.  การพฒันาองคค์วามรูข้องเกษตรกร 
    8.  การพฒันาดา้นฐานขอ้มลู 
    9.  เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของผูป้ระกอบการ 

  2.  การผลิตและแปรรปูสินค้าปาลม์น ้ามนั 

   เป้าประสงค ์ 
   1.  เป็นแหล่งผลติปาลม์น ้ามนัทีม่คีุณภาพครบวงจร 
   2.  พฒันาระบบตลาดและเพิม่ประสทิธภิาพในการรวบรวมและกระจาย 
    สนิคา้ 
   3.  การส่งเสรมิองคค์วามรูข้องเกษตรกรและผูป้ระกอบการ 

  กลยทุธก์ารวิจยั  
   1.  การพฒันาปจัจยัการผลติและระบบการผลติ 
   2.  การพฒันาคุณภาพผลผลติ 
   3.  การส่งเสรมิและพฒันาพชืพลงังานทดแทน 
   4.  การพฒันาประสทิธภิาพในการแปรรปู และการพฒันาผลติภณัฑแ์ปรรปู 
   5.  การพฒันาดา้นระบบการตลาด 
   6.  การพฒันาดา้นการกระจายสนิคา้ 
   7.  การพฒันาและแลกเปลีย่นองคค์วามรู ้
   8.  การพฒันาดา้นฐานขอ้มลู 
   9.  การพฒันาการรวมกลุ่มและเสรมิสรา้งวสิาหกจิ  
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  3.  ยกระดบัการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 

 เป้าประสงค ์ 
  1. การเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นการตลาด 
   2.  พฒันาสนิคา้ดา้นการท่องเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐานมกีารเชื่อมโยงและส่งเสรมิ 
  กจิกรรมการท่องเทีย่ว 

  3. ยกระดบัมาตรฐานบุคลากรและการบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว 

 กลยทุธก์ารวิจยั  
  1.  การส่งเสรมิการตลาดเชงิรกุ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
  2.  การพฒันาการโฆษณา/ประชาสมัพนัธแ์ละสารสนเทศเพื่อการท่องเทีย่ว 
  3.  การฟ้ืนฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมรวมทัง้สร้างและเชื่อมโยงแหล่ง   

ท่องเทีย่วใหม ่
  4.  การพฒันาและส่งเสรมิกจิกรรมเชื่อมโยงการท่องเทีย่ว 

   5.  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อ านวยความสะดวกดา้นการ 
    ท่องเทีย่ว 

  6.  การพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเทีย่ว 
   7.  การพฒันามาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิและ 
    การเป็นเจา้ของบา้นทีด่ ี

  8.  การพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการมาตรฐานของธุรกจิท่องเทีย่ว 
  9.  การสรา้งเครอืขา่ยของผูป้ระกอบการธุรกจิท่องเทีย่ว 

  2)  กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อนัดามนั (ระนอง กระบี ่พงังา ตรงั และภเูกต็) 

 2.1) ยทุธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อนัดามนั  
 กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ ัง่อนัดามนั ประกอบดว้ย 5 จงัหวดั ในภาคใต้ฝ ัง่ทะเลอนัดา
มนั มหาสมุทรอนิเดยี คอื ระนอง พงังา ภูเก็ต กระบี่ ตรงั มศีกัยภาพโดดเด่นในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลระดบันานาชาต ิมจี ุดขายทางการท่องเที่ยวที่ส าคญัของประเทศ คอื         
หาดทราย ชายทะเล หมู่เกาะ และการท่องเที่ยวเชงินิเวศน์ เช่น ด าน ้า ปีนผา และมชีื่อเสยีง
ระดบัโลกเป็น Andaman Paradise หรือ มรกตเมืองใต้ โดยจงัหวดัภูเก็ตเป็นศูนยก์ลางที่
เปรยีบเสมอืน ไข่มุกอนัดามนั และมแีหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มชีื่อเสยีงระดบันานาชาต ิเช่น เกาะพพี ี
หมู่เกาะสมิลินั หมู่เกาะสุรนิทร ์เป็นต้น และมแีหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาเพื่อ
เพิม่ความหลากหลายของการท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ แหล่งนิเวศน์ป่าชายเลน และนิเวศน์ธรรมชาตปิ่าเขา
ในจงัหวดัพงังา-กระบี-่ตรงั และแหล่งน ้าแรธ่รรมชาตใินจงัหวดัระนองทีเ่ป็นการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ
และสปา มบีรกิารพื้นฐานสนับสนุนการพฒันาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชัน้น าของโลก 
(World Class) ที่ส าคญั คอื สนามบนินานาชาต ิ2 แห่ง ที่กระบี่ และภูเก็ต มที่าเทยีบเรอืระหว่าง
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ประเทศ และท่าจอดเรอืยอรช์ทีม่คีวามสะดวกและทนัสมยัที่ภูเกต็ มสีถาบนั การศกึษาทีม่หีลกัสูตร
การพฒันาการท่องเทีย่วเป็นการเฉพาะ 
 ในปี 2549 การผลติที่ส าคญัของกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ ัง่อนัดามนั คอื สาขาการ
ผลตินอกภาคเกษตรกรรม ซึง่มสีดัส่วนรอ้ยละ 59.97 ของผลติภณัฑก์ลุ่มจงัหวดั (GRP) โดยเฉพาะ
สาขาการผลติที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยว ได้แก่  โรงแรมและภตัตาคาร มสีดัส่วนรอ้ยละ  12.54 
รองลงมา คือ สาขาค้าปลีก-ค้าส่ง มสีดัส่วน ร้อยละ 10.55 และรองลงมาตามล าดบั คือ สาขา
อุตสาหกรรม ขนส่งและคมนาคม การศกึษา และก่อสรา้ง เป็นต้น ในขณะที่การผลติที่มอีตัราการ
ขยายตัวสูงกว่าปี 2548 มากที่สุดคอื สาขาขนส่งและคมนาคม มอีัตราการขยายตัว เท่ากับ ร้อยละ 
51.87 รองลงมา คือ สาขาเกษตรกรรม (เกษตร) มอีัตราการขยายตัว ร้อยละ 21.31  และรองลงมา
ตามล าดบั คอื สาขาอุตสาหกรรม  คา้ปลกี-คา้ส่ง  การศกึษา และก่อสรา้ง  โดยสาขาโรงแรมและภตัตาคาร
มกีารขยายตวัต ่า คอื รอ้ยละ 5.73 

   ส าหรบัการผลติภาคเกษตรที่ส าคญั ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน ้ามนั เนื่องจาก
สภาพภูมอิากาศของกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ ัง่อนัดามนัได้รบัอิทธพิลจากมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้และ
มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุมเป็นเวลานาน ท าใหไ้ดร้บัปรมิาณน ้าฝนจ านวนมาก ส่งผลต่อภาค
การเกษตร ซึง่มพีืน้ทีก่ารเกษตรรวมกนัทัง้สิน้ประมาณ 5 ลา้นไรเ่ศษ   
    ในภาพรวมโครงสรา้งการผลติของกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ ัง่อนัดามนั ยกเวน้จงัหวดั
ภเูกต็ ยงัคงพึง่พงิภาคการเกษตรเป็นหลกั โดยมสีดัส่วนภาคการเกษตรรวมของกลุ่มจงัหวดัสูงถึง 
รอ้ยละ 40 ของมลูค่าการผลติรวม รองลงมา คอื ภาคบรกิาร รอ้ยละ 21.0 จงัหวดัภูเกต็เป็นจงัหวดั
เดยีวทีพ่ึง่พงิภาคบรกิารเป็นหลกั โดยมสีดัส่วนภาคบรกิารสูงถงึ รอ้ยละ 45.4 ขณะทีม่สีดัส่วนภาค
เกษตรเพยีง ร้อยละ 9.7 เท่านัน้ จงัหวดัพงังา กระบี่ และตรงั มสีดัส่วนภาคการเกษตรสูงกว่า    
รอ้ยละ 50 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกสกิรรม โดยเฉพาะยางพาราและปาลม์น ้ามนั ส่วนจงัหวดัระนอง
ถึงแม้จะมสีัดส่วนภาคการเกษตรสูงถึง ร้อยละ  49.3 แต่มูลค่าส่วนใหญ่มาจากการประมงถึง  
รอ้ยละ 30.9 โดยทัง้ 4 จงัหวดั มสีดัส่วนภาคบรกิารเป็นอนัดบัสองรองจากภาคการเกษตร แต่มี
สดัส่วนเฉลีย่เพยีง รอ้ยละ 10-15 เท่านัน้ 
    อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ กลุ่มจงัหวดัอนัดามนัมอีัตราการขยายตัว     
ปี 2549 สูงกว่าระดบัภาคและสูงกว่าทุกกลุ่มจงัหวดัในภาค โดยมอีตัราการขยายตวัรอ้ยละ  6.4 
เทยีบกบัร้อยละ 4.0 ของภาค ร้อยละ 4.8 ของกลุ่มอ่าวไทยและร้อยละ 1.3 ของกลุ่มชายแดน         
ซึง่ส่วนใหญ่มาจากการขยายตวัของภาคการเกษตร การขนส่งสื่อสาร การคา้ และบรกิาร 

   ด้วยความแตกต่างของสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพในการพัฒนาด้านการ
ท่องเทีย่วในพืน้ทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ ัง่อนัดามนั จงึมปีญัหาทีห่ลากหลาย ดงันัน้ การก าหนดแนวทาง
ในการพฒันาและแกไ้ขปญัหาของกลุ่มจงัหวดั จงึต้องด าเนินการไปพรอ้มๆ กนั และต้องครอบคลุมทุกมติิ
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหทุ้กพืน้ทีใ่นกลุ่มจงัหวดัมกีารแก้ไขปญัหาและพฒันาในเชงิบูรณาการทีส่อดคลอ้งและ
เชื่อมโยงไปในทศิทางเดยีวกนั 



21 

 

 2.2 ) สภาพปัญหาของกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อนัดามนั 
    จากสภาพของความเหมอืนและความแตกต่างกนัของกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ ัง่
อนัดามนัไดน้ ามาซึง่สภาพของปญัหาทีม่ที ัง้ความคลา้ยคลงึกนั และแตกต่างกนั  โดยสรปุได ้ดงัน้ี 

    2.2.1) ด้านการบริหารจดัการ ได้แก่ 
  1) ปญัหาของกลุ่มจงัหวดัที่ขาดกรอบแนวคิดและองค์ความรู้ในการ
บรหิารจดัการแก้ไขปญัหาและพฒันาในลกัษณะคลสัเตอร ์หรอื เชงิพืน้ที ่รวมทัง้การพฒันาและแก้ไข
ปญัหาแบบบรูณาการ 
  2)  การก าหนดแนวทางของการแก้ไขปญัหาต่างๆ ในกลุ่มจงัหวดัยงั   
ไมม่กีารก าหนดแนวทางของการด าเนินการรว่มกนัในเชงิบรูณาการ 
  3)  การก าหนดทศิทางของการพฒันากลุ่มจงัหวดัยงัไม่มกีารเชื่อมโยง
ในเชงิบรูณาการรว่มกนัอยา่งแทจ้รงิ 
 2.2.2)  ด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 
  1) ปญัหาด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เช่น ปญัหาขาด
แคลนน ้าอุปโภค-บรโิภค ปญัหาน ้าเสียและการบ าบดัน ้าเสีย ปญัหาการก าจดัขยะและมลพิษที่
เกดิขึน้จากขยะมลูฝอย 
  2) ปญัหาแหล่งท่องเทีย่วเสื่อมโทรม 
  3) ปญัหาทรพัยากรสตัว์น ้ามคีวามเสื่อมโทรม กระทบต่ออาชพีการ
ท าประมงและอุตสาหกรรมแปรรปูประมง 
  4) ปญัหาการบุกรกุทีส่าธารณะ ชายหาด และพืน้ทีป่า่เขา 
 2.2.3) ด้านการคมนาคมขนส่ง 
  1)  ปญัหาขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกดา้นโครงขา่ยการคมนาคมและขนส่งทางบก/ ทางน ้า/ ทางอากาศ 
 2.2.4) ด้านสงัคมและความมัน่คง 
  1)  ปญัหาการดูแลรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของ
นกัท่องเทีย่ว    
  2)  ปญัหาการเอาเปรยีบนกัท่องเทีย่ว  
  3)  ปญัหาขาดการมสี่วนร่วมของประชาชนและจติสาธารณะจงึท าใหก้าร
พฒันาไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแท้จรงิ 
  4)  ปญัหาประชากรต่างถิน่และแรงงานต่างดา้ว 
  5)  ปญัหาการเจรญิเติบโตของชุมชนและการขยายตวัของธุรกิจโรงแรม       
รสีอรท์ และรา้นคา้ 
  6)  ปญัหาการลงทุนและการประกอบการที่ไม่เหมาะสม ทัง้ด้านการ
ท่องเทีย่ว และการบรกิาร 
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   7) ปญัหาอื่นๆ ที่มคีวามเสี่ยงต่อเศรษฐกจิภาคการท่องเที่ยวและภาค
การเกษตร ได้แก่ ความผนัผวนทางเศรษฐกิจโลกการก่อการร้ายสากล ความขดัแย้งระหว่าง
ประเทศ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อและยาเสพติด กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าสมยั         
ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิมาตรการกดีกนัทางการคา้ที่ไม่ใช่ภาษีและความไม่เสถยีรภาพของค่าเงนิ
บาทมผีลกระทบต่อการส่งออกสนิคา้หลกั เช่น กุ้ง ยางพารา ขอ้ตกลงการคา้โลกและขอ้ตกลงเขต
การคา้เสร ี(FTA) เป็นตน้ 

 2.3) ปัจจยัเช่ือมโยงกบัการพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อนัดามนั 
 1. ความตอ้งการและศกัยภาพของประชาชนในพืน้ที ่
 2.  ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
ภาคใต ้ 
 3.  การใชศ้กัยภาพของกลุ่มจงัหวดัในการสนับสนุนนโยบายรฐับาล โดยเฉพาะ
การฟ้ืนฟูและกระตุน้เศรษฐกจิในพืน้ที ่
 4.  มุ่งเน้นการพฒันาด้านเศรษฐกิจและสงัคมเพื่อเพิม่ขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัของกลุ่มจงัหวดัและน าไปสู่การกระตุน้ใหเ้กดิการลงทุนของภาคเอกชนและสรา้งรายได้
ใหก้ลุ่มจงัหวดั 

 2.4) แผนพฒันาภาคใต้กบัการพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อนัดามนั 
     1.  สถานการณ์ของกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อนัดามนั ตามแผนพฒันา

ภาคใต้ 
     กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ ัง่อันดามนัมฐีานเศรษฐกิจเล็ก/ฐานการผลิตแคบ/     

โตช้า/ส่งออกสนิค้าเกษตรด ีการท่องเที่ยวดแีต่กระจุกตวั แรงงานเกษตรมปีญัหา/ภาคบรกิาร     
ว่างงานในช่วง Low Season มกีารศกึษาแต่ไม่มคีุณภาพ สุขภาวะ/ ยาเสพตดิ (ภูเกต็)/ หย่ารา้ง 
(ภเูกต็) ปา่ชายเลนดทีีก่ระบี ่ทรพัยากรประมงเสื่อมโทรม มลภาวะ/น ้าเสยีในเมอืงท่องเทีย่ว (ภูเกต็ 
พงังา กระบี)่ 
 

       2.   กรอบยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาคใต้ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มจงัหวดัภาคใต้
ฝัง่อนัดามนั  ประกอบด้วย 

     1) Logistics/สะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจ/ตอนบน (ระนอง)/ตอนกลาง 
(พงังา-กระบี)่/พฒันาชุมชนรองรบั (ระนอง)/ท่าเรอืระนอง  

     2) ฐานทรัพยากร/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม รองรับการ
ขยายตวัเพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

 2.5) นโยบายรัฐบาลกับการพัฒนากลุ่ มจังหวัดภาคใต้ฝั ง่อันดามัน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

     นโยบายรฐับาล (นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ นายกรฐัมนตร)ี ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักลุ่ม
จงัหวดัภาคใต้ฝ ัง่อนัดามนั ประกอบดว้ย  1) มาตรการการรองรบัการว่างงาน  2) เศรษฐกจิระดบั
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ฐานราก  3) นโยบายการศึกษา  4) ปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร/Logistics/พืชพลังงาน/
อาชพีส่งเสรมิมลูค่าเกษตร/พฒันาเกษตรกรท่องเทีย่วและบรกิาร/ขยายฐานการผลติ/เพิม่คุณภาพ/
มลูค่า/ความหลากหลาย/การสรา้งการแข่งขนั/HR/รวมกลุ่มสนิค้า/ฐานภูมปิญัญา/วฒันธรรมและ 
Technology/พฒันาแหล่งท่องเที่ยว/เขตเศรษฐกจิพเิศษ/Product Positioning/เน้นจุดขาย/แหล่ง
ท่องเที่ยวระดบัโลก/มาตรฐานบรกิาร/Standard/Safety/ตลาดและประชาสมัพนัธ์/การมสี่วนร่วม/
MICE/Health-Based Tourism/ความเขม้แขง็องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่/กฎหมายการท่องเทีย่ว 

 2.6) กรอบแนวคิดในการพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อนัดามนั  
    ศกัยภาพของพื้นที่กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ ัง่อนัดามนั คอื แหล่งท่องเที่ยวทาง

ทะเลระดบันานาชาต ิโดยมเีกาะภูเก็ตเป็นศูนยก์ลางมแีหล่งนิเวศน์ป่าชายเลนและนิเวศน์
ธรรมชาตปิ่าเขาในจงัหวดัพงังา-กระบี่-ตรงั และแหล่งน ้าแร่ธรรมชาติในจงัหวดัระนองที่เป็นการ
ท่องเที่ยวเชงิสุขภาพและสปา ส่วนการผลติภาคการ เกษตรมจีงัหวดักระบี่เป็นแหล่งปลูกปาล์ม
น ้ามนัและอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม ดงันัน้ การพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ ัง่อนัดามนัตอ้งเชื่อมโยง
ภาคเกษตรและภาคบรกิารให้เป็นภาพกลุ่มจงัหวดัอนัดามนัและทุกจงัหวดัได้ประโยชน์ โดยพุ่ง
เป้าสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดบันานาชาต ิ 

 2.7) แนวคิดในการพฒันาการท่องเท่ียวร่วมกนั คือ ร่วมกนั เกื้อหนุน และ
เ ชื ่อ ม โ ย ง “หัวใจการเป็นแหล่ง ท่อง เ ท่ี ยวทางทะเลระดับโลก  World Class Beach      
Destination” คอื 
  1. การพฒันาสิง่ดงึดูดใจและผลติภณัฑก์ารท่องเที่ยวอนัดามนัให้เชื่อมโยง
และเกื้อหนุนซึ่งกนัและกนั (Product/Supply) 
  2. การพฒันาการตลาดการท่องเทีย่วเชงิบูรณาการเพื่อรกัษาฐานนักท่องเทีย่วเดมิและ
เพิม่ปรมิาณนักท่องเที่ยวคุณภาพ (Marketing/Demand) 
  3. การพฒันากลไกการจดัการการท่องเที่ยวกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ ัง่อันดามนั
รว่มกนั (Product/Supply) 

   2.8) ยทุธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อนัดามนั  
    การด าเนินการแก้ไขปญัหาและพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ ัง่อันดามนัต้อง

ด าเนินการควบคู่ไปพรอ้มกนั โดยการก าหนดกรอบของยทุธศาสตรใ์นการด าเนินการ ดงันี้ 
    1.  ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S-O Strategies) เพื่อใช้ความเข้มแข็งของพื้นที่ดึง

โอกาสจากภายนอกเขา้มาส่งเสรมิศกัยภาพทีม่ใีหเ้ตม็ที ่ 
    2. ยุทธศาสตร์เชงิแก้ปญัหา (W-O Strategies) เพื่อเป็นการแก้ไขจุดอ่อน

ของพืน้ที ่เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากโอกาสทีม่จีากปจัจยัภายนอกได ้ 
    3.  ยทุธศาสตรเ์ชงิปรบัเปลีย่น (S-T Strategies) เพื่อเป็นการใชค้วามเขม้แขง็

ของพืน้ทีเ่ปลีย่นวกิฤตทิีเ่กดิจากปจัจยัภายนอกใหเ้ป็นโอกาสหรอืเป็นช่องทางทีจ่ะพฒันาได้  
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 2.9) วิสยัทศัน์ กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ ัง่อนัดามนั (ระนอง กระบี่ พงังา ตรงั และ
ภเูกต็) 

“ศนูยก์ลางการท่องเท่ียวทางทะเลระดบัโลก ประตูเช่ือมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ””  

   2.10) ประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อนัดามนั  
 ยทุธศาสตรก์ารวจิยัที ่1 : การพฒันาสิง่ดงึดูดใจและผลติภณัฑก์ารท่องเที่ยว
อนัดามนัให้เชื่อมโยงและเกื้อหนุนซึ่งกนัและกนั (Product/Supply) 
 ยุทธศาสตรก์ารวจิยัที่ 2 : การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการเพื่อ
รกัษาฐานนกัท่องเทีย่วเดมิและเพิม่ปรมิาณนักท่องเที่ยวคุณภาพ (Marketing/Demand) 
 ยทุธศาสตรก์ารวจิยัที ่3 : การพัฒนากลไกการจัดการการท่องเที่ยวกลุ่ม
จงัหวดัภาคใตฝ้ ัง่อนัดามนัรว่มกนั (Product/Supply) 

 2.11) เป้าประสงค ์ 
    1.  การบรรลุต าแหน่งทางยทุธศาสตรต์ามทีก่ าหนดไว ้ 
    2.  การเพิม่ขึน้ของจ านวนนกัท่องเทีย่วและรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 
    3.  การเพิม่คุณภาพดา้นการจดัการท่องเทีย่วของกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ ัง่อนัดามนั 
    4.  การสรา้งมลูค่าเพิม่ของแหล่งท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพ 

 2.12  กลยทุธก์ารวิจยั  
    กลยทุธก์ารพฒันาจ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตรก์ารวจิยัได ้ ดงันี้ 
 

 ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี  1 : การพฒันาส่ิงดึงดูดใจและผลิตภณัฑ์การ
ท่องเท่ียวอนัดามนัให้เช่ือมโยงและเก้ือหนุน
ซ่ึงกนัและกนั (Product/Supply) 

 กลยทุธก์ารวิจยั 
 1.1 พฒันาและจัดการกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อันดามนัให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐานระดบัสากล  
  1) พฒันาแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ชื่อมโยงดา้นวฒันธรรม ธรรมชาต ิและเกษตร 
  2) พฒันามาตรฐานดา้นความปลอดภยั 
  3) สรา้งมาตรฐานดา้นการท่องเทีย่วอนัดามนั 
  4) พฒันากจิกรรมการท่องเทีย่วอนัดามนั 
  5) พฒันาสุนทรยีศาสตรแ์ละความรูส้กึแตกต่างของการท่องเที่ยวอนัดา
มนักบัแหล่งท่องเทีย่วอื่น  ๆเช่น การสรา้งเสน่หข์องอนัดามนั 
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  6) เร่งสรา้งมาตรการการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน ตามความสามารถทางการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว  เช่น การจัดการด้าน
สิง่แวดลอ้ม 
  7) พฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ ัง่อนัดามนัใหเ้ป็นเมอืงท่องเทีย่วที่มคีวาม
สะดวกดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
  8) พฒันาแหล่งท่องเที่ยวและผลติภณัฑก์ารท่องเที่ยวใหม่ๆ ตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยวแบบสปา การท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ การจดัประชุม
และแสดงสนิคา้ น ้าพุรอ้น กฬีา และมารน่ีา 
  9) พฒันาสนิค้าของที่ระลกึที่สะท้อนความเป็นอนัดามนัใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว  
  10) สนับสนุนการจัดตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยวกลุ่ม
จงัหวดัภาคใตฝ้ ัง่อนัดามนั 
  11) เร่งสรา้งปจัจยัพื้นฐานและสิง่อ านวยความสะดวกที่เชื่อมโยงกบัการ
ท่องเทีย่วในกลุ่มประเทศเพื่อนบา้น 
  12) สนับสนุนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ ัง่อันดามันให้มีปจัจัย 
พืน้ฐานและสงัคมทีส่งบสุข 

 1.2  การสร้างการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อนัดามนั 
(Tourism Cluster Linkage) 
  1) เร่งพฒันาความเชื่อมโยงด้านระบบการคมนาคมขนส่งส าหรบัการ
ท่องเทีย่ว  
  2)  เรง่สรา้งความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเทีย่วภายในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้
ฝ ัง่อนัดามนั 
  3)  เรง่สรา้งความเชื่อมโยงของโปรแกรมการท่องเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคใต้
ฝ ัง่อนัดามนั 

 1.3  การสนับสนุนฐานการผลิตส าหรบัภาคการท่องเท่ียวของกลุ่ม
จงัหวดัภาคใต้ฝัง่อนัดามนั (Supporting Base for Tourism Cluster) 
  1)  สนับสนุนมาตรฐานคุณภาพอาหาร เพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรม
การท่องเทีย่วอนัดามนั 
  2) เร่งพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและสมุนไพร เพื่อตอบสนอง
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว  
  3)  สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้
เชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว โดยใชอุ้ตสาหกรรมการท่องเทีย่วเป็นตลาดสนิคา้หลกั 
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 ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี  2 : การพฒันาการตลาดการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ
เพ่ือรักษาฐานนักท่องเท่ียวเดิมและเ พิ่ม
ปริมาณนักท่องเท่ียวคุณภาพ (Marketing/ 
Demand) 

 กลยทุธก์ารวิจยั 
  2.1 เร่งสร้างจุดยนืผลิตภณัฑ์ทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ ัง่   
อนัดามนัรว่มกนั (Product Positioning) 
  2.2 เร่งสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกทางการท่องเที่ยวต่อประชาคมโลก        
(Re-Branding)  
  2.3 สนบัสนุนการสรา้งกลยทุธท์างการตลาดเพื่อรกัษาฐานนกัท่องเทีย่วเดมิ  
  2.4 พฒันากลยทุธท์างการตลาดทีส่ามารถเจาะกลุ่มนกัท่องเทีย่วคุณภาพ  
  2.5 สนับสนุนการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ ัง่อนั
ดามนัโดยการจดั Road Show และเทศกาลส่งเสรมิการท่องเทีย่วใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
  2.6 สนับสนุนการด าเนินการตลาดการท่องเที่ยวแบบพันธมิตรกับกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบา้น 

 ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 3 : การพฒันากลไกการจดัการการท่องเท่ียวกลุ่ม
จงัหวดัภาคใต้ฝัง่อนัดามนัร่วมกนั (Product / 
Supply) 

 กลยทุธก์ารวิจยั 
  3.1 เร่งพฒันาคุณภาพบุคลากรให้มมีาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อการเจรญิเตบิโตของ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ ัง่อนัดามนั   
  3.2  เร่งพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถวางแผน      
การจดัการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วทีว่างอยูบ่นฐานทรพัยากรและภมูปิญัญาอนัดามนั  
  3.3  พฒันาชุมชนอนัดามนัสู่การเป็นเจา้บา้นทีด่ ี
  3.4  สนับสนุนการสร้างศูนย์พัฒนา จัดการ และตรวจสอบการพัฒนาการ
ท่องเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ ัง่อนัดามนั 
  3.5 ส่งเสรมิการสร้างเครอืข่ายการท่องเที่ยวอนัดามนั เพื่อสรา้งความรูส้กึการ
เป็นเจา้ของรว่มกนั  
  3.6  สร้างเครือข่ายการจดัการความรู้ทางการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศ      
เพื่อนบา้นและประเทศคู่คา้ส าคญั 
  3.7 เร่งพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ ัง่อันดามัน        
เพื่อสนบัสนุนใหม้ภีาวะเศรษฐกจิทีเ่อือ้ต่อการพฒันาดา้นการท่องเทีย่ว 

 3) กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ชายแดน (สงขลา สตูล ปตัตานี ยะลา นราธวิาส) 
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  วิสยัทศัน์กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ชายแดน 
 

“ศนูยก์ารผลิตและส่งออก ยางพารา อาหารฮาลาล การศึกษา การค้าชายแดน 
การท่องเท่ียวของภาคใต้  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุ” 

 พนัธกิจ 
   1.  พฒันาและส่งเสรมิผลติภณัฑย์างพารา ไมย้างพารา แรงงาน และการวจิยั 
(R&D)  
   2. ส่งเสรมิและพฒันามาตรฐานการผลติและการวจิยัผลติภณัฑฮ์าลาล  

   3. ส่งเสรมิและพฒันา  ปรบัปรงุหลกัสตูรการเรยีนการสอนโดยไมแ่บ่งแยก  
   4. สรา้งความเขม็แขง็ดา้นการบรหิารจดัการดา้นการคา้ชายแดน  
   5. พฒันาแหล่งท่องเทีย่วและบุคลากรดา้นการท่องเทีย่ว  
   6. ส่งเสรมิคุณภาพชวีติ   
   7. สรา้งความปลอดภยัเป็นดนิแดนแห่งโอกาสและคุณธรรม  

 เป้าประสงคร์วม 
  (1) กลุ่มคนยากจน กลุ่มผู้มีรายได้น้อย  และกลุ่มผู้ได้ร ับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไมส่งบ ไดร้บัการช่วยเหลอืและพฒันาใหส้ามารถพึง่ตนเองได้ 
  (2) กลุ่มคนที่มคีวามเสี่ยงต่อการถูกชกัจูงให้เขา้ไปเกี่ยวข้องกบัปญัหาความ
ไมส่งบไดร้บัการดแูลป้องกนัและมกีระบวนการพฒันาใหป้ลอดจากภาวะเสีย่งไดอ้ยา่งถาวร 
  (3) คนในพื้นที่ได้ร ับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพทัง้ทางร่างกาย จิตใจ 
ความรู ้ทกัษะการประกอบอาชพี และมคีวามมัน่คงในการด ารงชวีติทีจ่ะน าไปสู่ความเขม้แขง็ของ
ครอบครวั ชุมชน และเกดิความสมานฉนัทข์องสงัคม 
  (4) พฒันาเศรษฐกิจให้มฐีานที่เข้มแข็ง มีความสมดุล เป็นธรรม  สามารถ
เตบิโตอย่างมัน่คงในระดบัที่เหมาะสม เพื่อเพิม่โอกาสการพฒันาอาชพี การมงีานท า และรายได ้       
สรา้งความหวงัแก่ประชาชน ใหม้คีวามมัน่ใจที่จะอยู่ในพื้นที่ ที่จะน าไปสู่สนัตสิุขของสงัคมได้อกี
ทางหนึ่งดว้ย 
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 ประเดน็ยทุธศาสตร ์

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี์  1  :  การคุ้มครองความปลอดภยั การอ านวย
ความเป็นธรรมเพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในอ านาจรฐั และสร้างภมิูคุ้มกนัแก่คนกลุ่มเส่ียง      
มแีนวทางหลกัดงันี้ 
  (1) บูรณาการแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมกบัแผนการรกัษา
ความปลอดภยัให้สนับสนุนกนัและกนั เพื่อสรา้งความมัน่ใจในการด าเนินชวีติและการประกอบ
อาชพีของประชาชนและการสร้างความมัน่ใจแก่เจ้าหน้าที่รฐัในการขบัเคลื่อนโครงการพฒันาได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  (2) ส่งเสริมและพฒันาประสิทธิภาพงานยุติธรรมให้เป็นไปตามหลกั        
นิติธรรม รวมทัง้สรา้งความรูค้วามเขา้ใจและการมสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุตธิรรม 
โดยผ่านเครอืขา่ยยตุธิรรมชุมชน ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั อ าเภอ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
  (3) ช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบอย่างเป็น
ธรรมและทัว่ถึง การจ่ายเงนิชดเชยแก่ผู้เสยีชวีติและความเสยีหายของทรพัยส์นิ การรกัษาพยาบาล    
ผูบ้าดเจบ็และการฟ้ืนฟูดา้นจติใจ การช่วยเหลอืเดก็ก าพรา้ การช่วยเหลอืดา้นทุนการศกึษา และ
เงนิยงัชพีแก่เดก็ก่อนวยัเรยีน นกัเรยีน นกัศกึษาทีก่ าลงัศกึษา เป็นตน้ 
  (4) ปรบัความคิด ความเช่ือกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกบัขบวนการก่อ
ความไม่สงบ โดยการเพิม่ประสทิธภิาพงานดา้นสงัคมจติวทิยา งานมวลชนสมัพนัธ์ และงานการ
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก และการจดัการศึกษาเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปญัหาความมัน่คง โดยให้
ความส าคญัในการตรวจสอบก ากบัดูแลช่วยเหลอื ควบคุม และจดัระบบนิเทศจดัการเรยีนการสอน
ของศูนย์การศกึษาอิสลามประจ ามสัยดิ(ตาดกีา)สถาบนัปอเนาะและโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา
อสิลาม โดยจดัระบบการเรยีนรูภ้าษาไทยที่เขม้แขง็และจดัการศกึษาที่มุ่งปลูกฝงัการด าเนินชวีติ
ตามแนวทางสมานฉนัทแ์ละสนัตวิธิ ี
  (5) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมโดยการ “เปิดพื้นท่ี” ให้แก่ภาคี
ต่างๆ ไดม้โีอกาสและช่องทางในการด าเนินกจิกรรมเชงิสรา้งสรรคแ์ละ/หรอืน าเสนอความคดิเหน็
อย่างเป็นระบบเพื่อใหผู้้มคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างเขา้มาร่วมสรา้งสนัตสิุขในสงัคม  เช่น การสนับสนุน
ให้มเีวทแีสดงความคดิเห็นและความต้องการของกลุ่มเยาวชน สตร ีฯลฯ และการรวมกลุ่มเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปญัหาของพื้นที่ อาทิ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด     
เป็นตน้ รวมทัง้การสนบัสนุนใหภ้าคประชาชนมโีอกาสเขา้รว่มท างานกบัภาครฐัมากขึน้ 
  (6) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ครบวงจร และ
ต่อเน่ือง  โดยระดมพลงัการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่ายและเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนและ
สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปญัหา ทัง้ด้านการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มเสี่ยง       
การปราบปรามท าลายโครงสรา้งเครอืข่ายการผลติและการคา้ยาเสพตดิและอทิธพิลผลประโยชน์ที่
เกี่ยวขอ้ง และพฒันาระบบการข่าวให้มปีระสทิธภิาพทนัสถานการณ์ การบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิอย่างครบขัน้ตอน ควบคู่กบัการเสรมิสรา้งสภาพแวดล้อมและความ
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มัน่คงทางอาชพีและการมงีานท า ให้ผู้รบัการบ าบดัสามารถคนืสู่สงัคมและด ารงชวีติได้อย่าง     
ปกตสิุข 

  เป้าประสงค ์ 
 1.  กลุ่มผู้ได้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์ความสงบได้รบัการช่วยเหลอืและ
พฒันาใหส้ามารถพึง่ตนเองได ้ 
 2. กลุ่มคนที่มคีวามเสี่ยงต่อการชกัจูงให้เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัปญัหาความไม่
สงบไดร้บัการดแูลป้องกนัและมกีระบวนการพฒันาใหป้ลอดจากภาวะเสีย่งไดอ้ยา่งถาวร  

  ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย : 
 1.  ผู้ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ได้รบัการเยยีวยาตาม
เกณฑท์ีก่ าหนดอยา่งครบถว้น 100 % 
 2. กลุ่มเสี่ยงในระดับหมู่บ้าน /ต าบลได้ร ับการดูแลและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันาใหป้ลอดจากความเสีย่งไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 

  กลยทุธก์ารวิจยั 
 1.  เพิม่ความเชื่อมัน่ในความปลอดภยัใหค้นในพืน้ที่ โดยการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 
 2.  ปลกูฝงัคุณธรรมจรยิธรรม ปรบัทศันคต ิฟ้ืนฟูและพฒันาความสมัพนัธข์อง
คนในพืน้ที ่
 3. แกไ้ขปญัหายาเสพตแิละผูม้อีทิธพิลทีม่ผีลกระทบกบัความมัน่คง 
 4.  ส่งเสรมิคุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชนในพืน้ที ่

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2  :  การเสริมสร้างความมัน่คงทางอาชีพและ
รายได้แก่ผูมี้รายได้น้อยให้พ่ึงตนเองได้ มแีนวทางหลกัดงันี้ 

  (1) พฒันาความมัน่คงด้านอาชีพและรายได้ และความมัน่คงในการ
ด ารงชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย โดยมแีนวทาง คอื 
  1. แก้ไขปญัหาความยากจนตามสภาพปญัหาและความต้องการของผู้
จดทะเบยีนคนจน ไดแ้ก่ ผูม้ปีญัหาทีด่นิท ากนิ 2.4 แสนคน ปญัหาหน้ีสนิ 1.6 แสนคนและปญัหาที่
อยูอ่าศยั 1.25 แสนคน และผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ความไมส่งบ 
  2.  บูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ปญัหาความยากจนในการจดัท า
แผนงานโครงการสนับสนุนการเพิม่รายได้ และลดรายจ่ายของกลุ่มเกษตรกรยากจน โดยเฉพาะ
กลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่มชาวนา กลุ่มชาวสวนผลไม้ โดยการพฒันาเกษตรกร  การพฒันาการ
ประกอบอาชพีอย่างครบวงจร เหมาะสม สอดคล้องกบัวถิชีวีติและชุมชน และฐานทรพัยากรใน
พืน้ทีต่ามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
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  3.  ส่งเสรมิการประกอบการวสิาหกจิชุมชนที่ใช้ภูมปิญัญาท้องถิ่น และ
วตัถุดบิในพืน้ที ่เช่น การผลติเครื่องแต่งกายมุสลมิ เป็นต้น โดยการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
สนิคา้และการบรรจภุณัฑ ์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการตลาด 
 (2)  สนับสนุนกระบวนการชุมชนเข้มแขง็ เพื่อสร้างกระบวนการเรยีนรู้
และการมสี่วนร่วมของคนในชุมชนผ่านการจดัท าแผนชุมชนที่มคีุณภาพเพื่อเป็นเครื่องมอืการ
แกไ้ขปญัหาความยากจนแบบเบด็เสรจ็ใหค้รบทุกชุมชน 
 (3)  ฟ้ืนฟแูละบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการพฒันาอาชีพและการอยู่ร่วมกนัระหว่างคนและทรพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน 
โดยเฉพาะทรพัยากรประมงชายฝ ัง่ในจงัหวดั ปตัตานี นราธวิาส สงขลา และสตูล ทรพัยากรดนิ 
ได้แก่ ดนิพรุ ดนิเปรี้ยว ดินเค็ม ในจงัหวดันราธวิาส ปตัตานี และ สงขลา ตลอดทัง้การจดัการ
แกป้ญัหาทีด่นิท ากนิของเกษตรกรในเขตปา่บรเิวณอุทยานแห่งชาตเิทอืกเขาบโูด - สุไหงปาด ี

 เป้าประสงค ์ 
 คนในพืน้ทีไ่ดร้บัการพฒันาอย่างเตม็ศกัยภาพทัง้ทางร่างกาย  จติใจ ความรู ้
ทกัษะการประกอบอาชีพ และมคีวามมัน่คงในการด ารงชีวิตที่จะน าไปสู่ความเข้มแข็งของ
ครอบครวั ชุมชน  และเกดิความสมานฉนัทข์องสงัคม 

 ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย : 
 1. รอ้ยละอตัราการมงีานท าเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5 ต่อปี 
 2. รอ้ยละจ านวนครวัเรอืนที่มรีายได้เฉลี่ยต ่ากว่าเกณฑ์ความจ าเป็นพืน้ฐาน    
(จปฐ.) ลดลง รอ้ยละ 25 ต่อปี 

 กลยทุธก์ารวิจยั 
 1. ส่งเสรมิการผลติแบบครบวงจรเพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ 
 2. ขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยังตลาดใหม่ ๆ ทัง้ภายใน และ
ต่างประเทศ 
 3. ส่งเสรมิเกษตรกร และผู้ผลติ ในการผลติวตัถุดบิ และแปรรูปอาหารฮาลาล 
ตามมาตรฐานสากลใหเ้ป็นทีย่อมรบัในกลุ่มผูบ้รโิภคทัว่โลก 
 4. สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บับุคลากรภาครฐั และผูป้ระกอบการภาคเอกชนใน
การลงทุนและพฒันาการแปรรปูอาหารฮาลาลในพืน้ที ่
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 ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์  3  :  การพฒันาคุณภาพคนเพ่ือสร้างโอกาสและ
ยกระดบัคณุภาพชีวิต เพ่ือความมัน่คงและมีงานท า มแีนวทางหลกัดงันี้ 

  (1) ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาทัง้ระบบทุกระดับอย่างจริงจัง       
เพื่อฟ้ืนฟูและพฒันาจงัหวดัภาคใตช้ายแดน โดย 
  1. จดัการศกึษาเชงิบรูณาการกบัวถิชีวีติอตัลกัษณ์ความหลากหลายทาง 
วฒันธรรม ความตอ้งการของทอ้งถิน่และประชาชนในพืน้ที่ เพื่อพฒันาการศกึษาและการเรยีนรูท้ ัง้
ในและนอกระบบดว้ยการพฒันาหลกัสูตร การปรบักระบวนการเรยีนรู ้รวมทัง้การศกึษาเพื่อสรา้ง
อาชพี โดยใหค้วามส าคญักบัการเสรมิสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืในการจดัการศกึษาทุกรปูแบบ 

    2. ขยายโอกาสการศกึษาโดยการสนับสนุนทุนการศกึษาและโควตาเขา้
เรยีนแก่เยาวชนใน 3 จงัหวดัภาคใตช้ายแดนในทุกระดบั 
      3. ส่งเสรมิการจดัการศกึษาในหลกัสูตรนานาชาตทิัง้หลกัสูตรทัว่ไปของ
สถาบนัการศกึษาในจงัหวดัสงขลา ซึ่งเป็นศูนยก์ลางการศกึษาของภาคใต้ และหลกัสูตรอสิลาม
ศกึษาใน 3 จงัหวดัภาคใต้ชายแดน เพื่อขยายโอกาสการศกึษาในพื้นที่และรองรบันักศกึษาจาก
ภายนอกทัง้ในและต่างประเทศ 
 (2) พฒันาระบบบริการสาธารณสุขให้เพียงพอมีคณุภาพได้มาตรฐาน 
และประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทัว่ถึง 
  1. เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์และปรับปรุงสถานพยาบาลทั ้ง
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจงัหวดั โรงพยาบาลอ าเภอ และสถานีอนามยัให้มอุีปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่ทันสมัย  รวมทัง้การก่อสร้างสถานพยาบาลเพิ่มเติมในพื้นที่ขาดแคลน เช่น 
โรงพยาบาลอ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา เป็นตน้ 
  2. พัฒนางานด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่
สอดคลอ้งกบัวถิชีุมชน โดยการมสี่วนรว่มของประชาชน 
 (3) พฒันาความเข้มแขง็ของสถาบนัครอบครวัและเสริมสร้างศกัยภาพ
กลุ่มคนโดยเฉพาะสตร ีและเยาวชนใหม้บีทบาทการมสี่วนร่วมในการพฒันาใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะ
ใน 3 จงัหวดัภาคใตช้ายแดน 
 (4) ส่งเสริมการใช้ทุนสงัคมโดยเฉพาะทุนวฒันธรรมของท้องถ่ิน เช่น       
การน าหลกัศาสนบญัญตั ิความเชื่อ ประเพณทีอ้งถิน่เพื่อการพฒันาคุณภาพชวีติและการอยู่ร่วมกนั
อยา่งสมานฉนัท ์เป็นตน้ 
 (5) พฒันาทักษะฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ทัง้ในและต่างประเทศ โดยรฐัสนับสนุนในการจดัหาตลาดแรงงาน
รองรบัทีเ่พยีงพอ 
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 เป้าประสงค ์ 
 1.  สถาบนัครอบครวัและชุมชน มคีวามเขม้แขง็ 
 2.  ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ ี
 3.  การเป็นศูนยก์ลางการศกึษาของภาคใต้ 

 ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย  
 1.  ร้อยละของประชากรที่ได้รบัการศึกษาทัง้ในและนอกระบบการศึกษา
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ต่อปี 
 2.  ไดโ้รงเรยีนตาดกีาแกนน า 5 จงัหวดัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 ต่อปี 
 3.  ครวัเรอืนมคีุณภาพชวีติตามเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 90 

  กลยทุธก์ารวิจยั 
 1.  สรา้งเครอืขา่ยการพฒันาคุณภาพการศกึษาในดา้นวชิาการและการบรหิาร
สถานศกึษา 
 2.  ส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพชวีติ ความสมานฉันท์ และการบรหิารราชการ     
ตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
 3.  เพิม่โอกาสทางการศกึษาในทุกระดบั 
 4.  สนับสนุนบณัฑติที่ส าเรจ็การศกึษาให้มงีานท า และน าความรูไ้ปปรบัใช้
เพื่อพฒันาทอ้งถิน่ 
 5.  ส่งเสรมิและสนับสนุนใหป้ระชาชนได้รบัการศกึษาที่มคีุณภาพเหมาะสม
ตามศกัยภาพต่อเนื่อง 

 ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์  4  :  เสริมสร้างความเข้มแขง็ฐานเศรษฐกิจของ
พื้นท่ีและการพฒันาความร่วมมือกบัต่างประเทศ มแีนวทางหลกั ดงันี้ 

 (1) ขยายฐานการผลิตด้านการเกษตรให้หลากหลายเช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรมแปรรูปและตลาด โดยการปรบัปรุงผลติภาพการผลติ (Productivity) การพฒันา
ระบบตลาด และการเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมแปรรปู ดงันี้ 

  1.  พฒันาการผลิตผลไม้โดยเฉพาะทุเรียน ลองกอง ให้มคีุณภาพที่
สอดคลอ้งกบัความต้องการตลาด การศกึษาวจิยัในการจดัการผลผลติหลงัการเก็บเกี่ยว การแปรรูป
เพื่อเพิม่มูลค่า และการพฒันาให้จงัหวดัยะลาเป็นศูนยก์ลางการรวบรวมและกระจายผลผลติของ    
3 จงัหวดัภาคใตช้ายแดนเชื่อมโยงกบัตลาดคา้ส่งทีจ่งัหวดัสงขลาและจงัหวดัอื่น ๆ 

  2. พฒันา “ยางพาราแบบครบวงจร” ทัง้ด้านการเพิม่ผลติภาพการ
ผลติ โดยการวจิยัปรบัปรุงพนัธุ ์บ ารุงต้น และการส่งเสรมิอุตสาหกรรมแปรรปูทัง้น ้ายาง ยางแท่ง       
ยางแผ่น ถุงมอืยาง เฟอรน์ิเจอรไ์มย้าง และพฒันาให ้“จงัหวดัสงขลาเป็นศนูยก์ลางยางพาราโลก” 
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ทัง้ด้านการแปรรูป การตลาด การวจิยัและพฒันา และส่งเสรมินิคมอุตสาหกรรมฉลุง เป็นพื้นที่
พฒันา Cluster ยางพารา 

    3. พฒันา “ปัตตานีเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล”        
ที่เชื่อมโยงกบัการพฒันาวตัถุดบิทัง้ผลติผลการประมง ปศุสตัว์ และพชืผลการเกษตรในพื้นที่    
โดยการเรง่พฒันานิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรบัการลงทุนโรงงานการผลติอาหารฮาลาล การพฒันา
ศูนยว์ทิยาศาสตรอ์าหารฮาลาลทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครนิทรว์ทิยาเขต ปตัตานี 
      4.  พฒันา “แหล่งผลิตพลงังานทดแทน” โดยนราธิวาสเป็นแหล่ง
ผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน ้ามนั” ที่เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการปลูกปาล์มน ้ ามนัเป็นพืช
เศรษฐกจิใหม่ในจงัหวดัภาคใต้ชายแดน รวมทัง้การต่อยอดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ เพื่อสรา้ง
มูลค่าเพิ่ม และ “พฒันาปัตตานีเป็นแหล่งผลิตพลงังานธรรมชาติจากลม (Wind Farm)”     
ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน  กระทรวง
พลงังาน 
      5.  พัฒนาการประมงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น ้าให้เพียงพอป้อน
โรงงาน อตุสาหกรรมในพื้นท่ี โดยฟ้ืนฟทูรพัยากรประมงชายฝัง่ทะเลบริเวณจงัหวดัสงขลา 
ปัตตานี นราธิวาส โดยการสร้างแหล่งอาศยัสตัว์น ้าการฟ้ืนฟูอ่าวปตัตานีและทะเลสาบสงขลา 
ก าหนดเขตประมงชายฝ ัง่ให้ชดัเจนและบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการบุกรุก ท าลายอย่าง
เคร่งครดัควบคู่ไปกบัการส่งเสรมิการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าชายฝ ัง่และ การสนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการ
ประมงพาณชิยไ์ทยไปท าประมงนอกน่านน ้ามากขึน้ 
      6.  พฒันาการเล้ียงปศสุตัวโ์ดยเฉพาะโคและแพะ อย่างเป็นระบบที่
เชื่อมโยงกบั ความตอ้งการบรโิภคในพืน้ทีแ่ละเป็นวตัถุดบิของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ดว้ยการ
พฒันาพนัธุ ์ระบบการเลีย้ง การวจิยัเพื่อผลติพชือาหารสตัวท์ีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีแ่ละตน้ทุน 
 (2) พฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือสนับสนุนการพฒันาด้านการเกษตร
อตุสาหกรรม การค้าและการบริการ 
     1.  พฒันาระบบการขนส่งผู้โดยสาร สินค้าและบริการในลกัษณะ
การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ทัง้การขนส่งทางบก ทางอากาศ และทางน ้ าให้สามารถ
เชื่อมโยงการขนส่งภายในประเทศ และเป็นประตูการขนส่งระหว่างประเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
โดยพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐาน  
ทีส่ าคญั เช่น ท่าอากาศยาน โครงขา่ยถนนเชื่อมโยงชายแดนไทย – มาเลเซยี  เป็นตน้ 
     2.  พฒันาโครงข่ายถนนเช่ือมโยงเข้าสู่พื้นท่ีแหล่งวตัถดิุบ แหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรและชุมชน เพื่อสนับสนุนการน าผลติผลการเกษตรออกสู่ตลาดและการสญัจร
ของประชาชนเป็นไปอยา่งสะดวก ปลอดภยั 
     3.  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการ
เข้าถึงและเช่ือมโยงวงจรการท่องเท่ียว ภายในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ เช่น วงจรแหล่งท่องเทีย่วเชงิ
วฒันธรรมและประเพณี ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มสัยดิกรอืเซะ วดัช้างไห้ วงจรแหล่งท่องเที่ยว
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ทางธรรมชาติเขื่อนบางลาง ป่ามาลาฮาลา บ่อน ้าพุร้อนเบตง โดยการปรบัปรุงสิง่อ านวยบรเิวณ
แหล่งท่องเทีย่วและเสน้ทางเขา้สู่แหล่งท่อง เทีย่วใหส้ะดวกและไดม้าตรฐาน เช่น การพฒันาถนน
สายยะลา - เบตง (ทางหลวงหมายเลข 410) เป็น Scenic Road เป็นตน้ 
  4. ด าเนินมาตรการเพ่ือรกัษาฐานการลงทุนเดิมและส่งเสริมการ
ลงทุนใหม่ ทัง้มาตรการจูงใจด้านสิทธิประโยชน์ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
โครงสร้างพื้นฐานที่มอียู่ในพื้นที่ อาท ินิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) เพื่อรองรบัการลงทุน
อุตสาหกรรมทีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีม่ลีกัษณะเป็น Cluster เช่น อุตสาหกรรมยางพารา
ครบวงจร  เป็นตน้ 
  5.  ศึกษาเพ่ือพฒันาพื้นท่ีรองรบัการลงทุนอตุสาหกรรมใหม่ๆ ท่ีมี
ศกัยภาพ  ในบรเิวณพืน้ทีร่อยต่อระหว่างจงัหวดัสงขลาและปตัตานีทีม่คีวามพรอ้มดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน การคมนาคมขนส่งและแหล่งน ้า 
 (3) พฒันาความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้โครงการ IMT-
GT โดยการพฒันาแนวพื้นท่ีเศรษฐกิจสงขลา – ปีนัง – เมดาน (Economic Corridor) เพื่อ
เชื่อมโยงเศรษฐกจิประเทศเพื่อนบา้นมากระตุ้นการพฒันา พื้นที่จงัหวดัภาคใต้ชายแดน ทัง้ด้าน
การคา้ การลงทุน และการท่องเทีย่ว ดงันี้ 
  1. เร่งพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสะเดา – ปาดงัเบซาร ์   
ใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิชายแดนทัง้ดา้นการคา้ การคมนาคมขนส่ง และเขตประกอบอุตสาหกรรมทีไ่ม่
มมีลพิษ (Clean Industries) โดยให้สิทธิประโยชน์จูงใจภายใต้กฎหมายที่มอียู่ ได้แก่ กฎหมาย
ศุลกากร (เขตปลอดอากร) พรบ. การนิคมอุตสาหกรรม (เขตประกอบการค้า) พรบ.กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พรบ.ส่งเสรมิการลงทุนและ พรบ. การผงัเมอืง และประสทิธภิาพมาตรการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ. สิ่งแวดล้อม พรบ. ควบคุมมลพิษกับมาเลเซียเพื่อควบคุม
ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั เป็นตน้ 
  2. พฒันาเมืองชายแดนและตลาดชายแดน  สะเดา ปาดังเบซาร ์          
วงัประจนั เบตง สุไหงโก-ลก และตากใบ ให้เป็นเมอืงการคา้ชายแดนที่ทนัสมยั มกีารจดัระเบยีบ
ตลาดคลงัสนิคา้ระบบการขนส่งและระบบพธิกีารผ่านแดนทีท่ดัเทยีมกบัประเทศเพื่อนบา้น รวมทัง้
ส่งเสรมิการสร้างฐานการผลติสนิค้าตามความต้องการของเพื่อนบ้านขึ้นในพื้นที่จงัหวดัภาคใต้
ชายแดน เช่น สนิคา้ OTOP วสิาหกจิชุมชน และธุรกจิ SMEs เพื่อเพิม่รายไดแ้ละการจา้งงานขึน้
ในพืน้ที ่เป็นตน้ 
   3. เร่งพัฒนาด่านชายแดนท่ีเปิดใหม่ บ้านประกอบ และบูเก๊ะตา    
โดยการพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกดา้นการผ่านแดนทัง้ศุลกากร ตรวจคนเขา้เมอืง ด่านแรงงาน 
ด่านกกัพชื และด่านกกัสตัวเ์พื่อสนบัสนุนใหเ้กดิประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกจิและการสรา้งงาน
สรา้งรายไดแ้ก่ชุมชนในพืน้ทีโ่ดยเรว็ 
   4.  พฒันาความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวกบัประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ 
เชื่อมโยงวงจรการท่องเที่ยวของพื้นที่ความร่วมมอื IMT-GT ให้เป็นจุดขายร่วมที่สามารถดงึดูด
ความสนใจนักท่องเที่ยวให้ดขีึน้ โดยพฒันาหมู่เกาะตะรเุตา – อาดงั – ราวี ให้เป็นแหล่ง
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ท่องเท่ียวคณุภาพเชิงนิเวศน์ระดบัโลก รองรบักระแสการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ โดยเชื่อมโยงกบั
แหล่งท่องเที่ยวชายฝ ัง่สตูล และแหล่งท่องเที่ยวเกาะลังกาวี ของมาเลเซียและสุมาตราของ
อนิโดนีเซยีให้เป็นวงจรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยการพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกให้ได้
มาตรฐานสากล เช่น การปรบัปรงุท่าเทยีบเรอืท่องเทีย่วทีป่ากบารา (สตูล) การจดัการเชงิพืน้ทีแ่ละ
เชื่อมโยงเศรษฐกจิชุมชนกบัธุรกจิการท่องเทีย่ว 
  5.  พฒันาแหล่งท่องเท่ียวเมืองชายแดนโดยเฉพาะเมืองหาดใหญ่ – 
สงขลาให้เป็นเสมือนบ้านที่สองของนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะที่เข้ามา
ท่องเทีย่วแบบครอบครวั เพื่อการรบัประทานอาหาร การช๊อปป้ิง และการพกัผ่อนหย่อนใจ เพื่อ
สรา้งตลาดนกัท่องเทีย่วกลุ่มใหม่ๆ  มากขึน้ 
  (4) สร้างโอกาสใหม่ในการพฒันาเศรษฐกิจของพื้นท่ีด้วยการเปิด
ประตทูางทะเลสู่นานาชาติ เพื่อเหนี่ยวน าการลงทุนใหม่ๆ  สู่พืน้ที ่โดย 

   1.  พฒันาสะพานเศรษฐกิจสตูล – สงขลา: เชื่อมโยงทะเลอ่าวไทย
และทะเลอนัดามนั โดยการพฒันาท่าเรอืน ้าลกึทัง้ฝ ัง่อนัดามนัและฝ ัง่อ่าวไทย รวมทัง้โครงสรา้ง
พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์สนับสนุนบริเวณประตูการขนส่งระหว่าง
ประเทศ 

   2.  พฒันาชุมชนเมืองศูนย์กลาง ณ จุดที่เป็น Gateway ทัง้สองฝ ัง่
ทะเลเพื่อรองรบักจิกรรมการพฒันาโดยเน้นการวางระบบการพฒันา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การจดัระเบยีบการใชท้ีด่นิและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตเิพื่อรกัษาสมดุลของพืน้ที ่

 เป้าประสงค ์ 
 1. พฒันาเศรษฐกจิใหม้ฐีานทีเ่ขม้แขง็ มคีวามสมดุลเป็นธรรม สามารถเตบิโต
อย่างมัน่คงในระดับที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนาอาชีพ การมีงานท า  และรายได ้ 
สรา้งความหวงัแก่ประชาชนใหม้คีวามมัน่ใจทีจ่ะอยูใ่นพืน้ที่ ทีจ่ะน าไปสู่สนัตสิุขของสงัคม 
 2.  การเพิม่มลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
 3.  ภาคธุรกจิ การคา้ การท่องเทีย่ว และการบรกิาร มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ 
 4.  เพิม่มลูค่าผลติภณัฑฮ์าลาล 

 ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย : 
 1.  รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของมลูค่ายางพาราทีผ่ลติไดเ้ทยีบกบัราคาคงที ่รอ้ยละ 3 
 2.  รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของผลติภณัฑม์วลรวมภาคเกษตร รอ้ยละ 2 
 3.  จ านวนนกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 2 
 4.  มลูค่าการคา้ระหว่างประเทศเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 2 
 5.  รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของมลูค่าสนิคา้อาหารฮาลาล รอ้ยละ 3 
 6.  รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของผลติภณัฑฮ์าลาล รอ้ยละ 5 
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 กลยทุธก์ารวิจยั 
 1.  ส่งเสรมิกจิกรรม และอ านวยความสะดวก ในการขยายโอกาสทางการตลาดใน   
ทุก ๆ ดา้น  
 2. ส่งเสรมิการผลติแบบครบวงจรเพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ  
 3. ส่งเสรมิเกษตรกรและผูผ้ลติในการผลติตามมาตรฐานและกระบวนการการ
ผลติอาหารฮาลาลใหเ้ป็นทีย่อมรบัในกลุ่มผูบ้รโิภคมสุลมิทัว่โลก  
 4. สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บับุคลากรภาครฐัและผูป้ระกอบการภาคเอกชนใน
การลงทุนและพฒันาการแปรรปูอาหารฮาลาลในพืน้ที ่ 
 5. สนบัสนุนโครงสรา้งพืน้ฐานในการรองรบัการขยายตวัทางการท่องเทีย่วใน
กลุ่มจงัหวดั  

(ขอ้มลูจาก http://www.osmsouth.moi.go.th/osmsouth/) 

http://www.osmsouth.moi.go.th/osmsouth/
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บทท่ี  3 
บริบทและศกัยภาพการวิจยัของภาคใต้ 

 
3.1  ศกัยภาพของสถาบนัอดุมศึกษาภาคใต้  

  กลุ่มจงัหวดัภาคใตม้เีครอืขา่ยการวจิยัของสถาบนัอุดมศกึษา 2 เครอืขา่ยหลกั คอื  

 1)  เครอืข่ายการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชนภาคใต้ตอนบน กบัเครอืข่ายการ
วจิยัภาครฐัรว่มเอกชนภาคใตต้อนบน (สกอ.) ประกอบดว้ย มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ มหาวทิยาลยั
สงขลา นครนิทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี วิทยาลยัตาปี 
วทิยาลยัชุมชนระนอง มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล    
ศรวีิชยั (นครศรธีรรมราช)  วิทยาลยัศรโีสภณ  มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต  และมหาวิทยาลยั         
สงขลานครนิทรเ์ขตการศกึษาภเูกต็   

 2)  เครอืข่ายการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชนภาคใต้ตอนล่าง กบัเครอืข่ายการ
วจิยัภาครฐัรว่มเอกชนภาคใต้ตอนล่าง (สกอ.) ประกอบดว้ย มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขต
หาดใหญ่ และวิทยาเขตปตัตานี  มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยอิสลามยะลา  
มหาวทิยาลยัหาดใหญ่  และมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา   

 นอกจากนี้ยงัมีเครือข่ายการวิจยัของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้  ได้แก่  
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช  มหาวทิยาลยัราชภฎัภูเก็ต  
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  และมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฏร์ธานี  และยงัมสีถาบนัเทคโนโลยี    
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชุมพร  และมหาวทิยาลยัแม่โจ ้วทิยาเขตชุมพร  
รวมทัง้วทิยาลยัพยาบาลพระบรมราชชนนีอกีหลายแหล่งดว้ยกนั 

3.2  ศกัยภาพของหน่วยงานภาครฐั สามารถแยกตามกลุ่มจงัหวดัไดด้งันี้ 

 3.2.1 กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช พทัลุง) 

 มศีูนย์วจิยัปาล์มน ้ามนั สุราษฎร์ธานี  ศูนย์วจิยัพชืสวนชุมพร ศูนย์วิจยัและทดสอบ
พนัธุ์สตัว์น ้าจงัหวดัชุมพร สถานีวิจยัทรพัยากรชายฝ ัง่ทะเล ศูนย์วิจยัและพฒันาประมงทะเล     
อ่าวไทยตอนกลาง ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงชายฝ ัง่สุราษฎรธ์านี ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงน ้าจดื
ศูนยว์จิยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวส์ุราษฎรธ์านี  ศูนยว์จิยัการผสมเทยีมและเทคโนโลยชีวีภาพ ศูนยว์จิยั
และพฒันาประมงชายฝ ัง่นครศรธีรรมราช สถานีประมงน ้าจดืจงัหวดันครศรธีรรมราช ศูนยว์จิยัและ
พัฒนาสัตวแพทย์ภาคใต้  ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน ้ าปากพนัง  ศูนย์วิจ ัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยนีครศรธีรรมราช  สถานีวจิยัและทดสอบพนัธุส์ตัวน์ครศรธีรรมราช  ศูนยว์จิยัและพฒันา
ประมงน ้าจดืตรงั สถานีพฒันาอาหารสตัวจ์งัหวดัพทัลุงศูนยว์จิยัขา้วพทัลุง ศูนยป์ระสานเครอืข่าย
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การวจิยัฯ สกอ. / วช. / นวตักรรมการวจิยั (มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์) อุทยานวทิยาศาสตรภ์าคใต ้
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 3.2.2  กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อนัดามนั (ภเูกต็ พงังา กระบี ่ระนอง ตรงั) 

 ศูนย์วิจยัและพฒันาประมงชายฝ ัง่ภูเก็ต ศูนย์วิจยัและพัฒนาประมงทะเลอันดามนั 
(ภูเก็ต) สถาบนัวิจยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ (ภูเก็ต) สถานีทดลองยางภูเก็ต 
ศูนย์วจิยัและพฒันาประมงชาย ฝ ัง่กระบี่ สถานีวจิยัทดสอบพนัธุ์สตัว์กระบี่ ศูนยว์จิยัและพฒันา
ประมงชายฝ ัง่พงังา ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งกุ้งทะเล จ.ตรงั สถานีพฒันาอาหารสตัวต์รงั 
สถานีวจิยัทดสอบพนัธุ์สตัว์ตรงั สถานีบ ารุงพนัธุ์สตัว์ตรงั ศูนยว์จิยัพชืสวนตรงั สถานีเพาะเลี้ยง
สตัวน์ ้าชายฝ ัง่ จ.ระนอง อุทยานซอฟแวร ์จ.ภเูกต็  

 3.2.3 กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ชายแดน (สงขลา สตูล ปตัตานี ยะลา นราธวิาส) 

 ศูนยว์จิยัและพฒันาอาหารสตัวน์ราธวิาส  สถานีวจิยัทดสอบพนัธุส์ตัวป์ตัตานี ศูนยว์จิยั
และบ ารุงพนัธุ์สตัว์ยะลา ศูนย์วจิยัยางสงขลา ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง 
ศูนยว์จิยัการผสมเทยีมและเทคโนโลยชีวีภาพสงขลา  สถาบนัวจิยัการเพาะเลี้ยงสตัว์น ้าชายฝ ัง่ 
สถาบนัวจิยัสุขภาพสตัวน์ ้าชายฝ ัง่สงขลา  ส านักวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่8 ศูนยว์จิยัและ
ตรวจสอบคุณภาพสัตว์น ้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ าสงขลา ศูนย์วิจยัและพัฒนาประมงน ้ าจืดสงขลา 
ศูนยว์จิยัพชืไร่สงขลา สถานีวจิยัทดสอบพนัธุส์ตัวเ์ทพา ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงชายฝ ัง่สงขลา 
ศูนย์วิจยัทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่อ่าวไทยตอนล่าง สถานีอาหารสตัว์สตูล ศูนย์ฯสตัว์น ้า
ชายฝ ัง่สตูล ศูนยป์ระสานเครอืขา่ยอุทยานวทิยาศาสตรภ์าคใต้ (มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร)์ 

 นอกจากนี้ยงัมหีน่วยงานวจิยัในอื่นๆ ได้แก่ สถาบนัวจิยัระบบสุขภาพภาคใต้ (สวรส. 
ภาคใต้) ศูนย์ระบาดวิทยาภาคใต้สงขลา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา ศูนย์วิศวกรรม
การแพทย์ที่ 7 สงขลา กลุ่มโรคติดต่อน าโดยแมลง ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 
ส านกังานพลงังานภูมภิาคในพืน้ทีภ่าคใต้  ส านักงานพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังานในพืน้ที่
ภาคใต ้ส านกังานประสานงานชุดโครงการวจิยัการพฒันาอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างพารา (สกว.) 
ส านักงานชุดโครงการวจิยัและพฒันาพื้นที่ลุ่มน ้าปากพนัง (มวล.) ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม สถานีพฒันาและส่งเสรมิการอนุรกัษ์สตัวป์า่เขาช่อง ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมในแต่ละจงัหวดั สถานีพฒันาทรพัยากรป่าชายเลนที่ 38 ส านักบรหิารจดัการใน
พืน้ทีป่า่อนุรกัษ์ 20 ส านกังานทรพัยากรน ้าภาค 8 
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3.3 ปัญหาท่ีส าคญัของกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ 

 3.3.1 ปัญหาท่ีส าคญัด้านการพฒันา 
  1) ฐานการผลติแคบ พึง่พาภาคเกษตรทีข่ ึน้อยู่กบัการผลติสนิคา้เพยีงไม่กี่ชนิด ได้แก่ 
ยางพารา ปาลม์น ้ามนั ไมผ้ลและประมง ซึง่รปูแบบการผลติยงัคงเป็นแบบดัง้เดมิ ใช้เทคโนโลยตี ่า
จงึมีผลิตภาพการผลิตต ่ า และขาดการพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่วนใหญ่จงึเป็นการ
จ าหน่ายเป็นสนิคา้ขัน้ปฐมและสนิคา้แปรรปูขัน้ตน้ จงึมมีลูค่าต ่า 
  2) ภาพลกัษณ์ความไม่ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต ้ 
ซึง่กระทบต่อการท่องเทีย่ว การค้า และการลงทุน การประกอบอาชพีในพื้นที่  3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยงักระทบต่อสุขภาพจติและการด ารงชีวิตประจ าวนัของ
ประชาชนทีจ่ะกลายเป็นปญัหาดา้นคุณภาพชวีติในระยะยาว 
  3) ภาพลกัษณ์ความเป็นพืน้ทีเ่สีย่งจากภยัธรรมชาต ิแผ่นดนิไหว คลื่นสนึาม ิและพาย ุ
ดเีพรสชัน่ เนื่องจากมพีืน้ทีต่ดิกบัทะเลทัง้สองด้าน นอกจากนี้แหล่งท่องเทีย่วหลกัของภาคใต้ คอื 
ภูเกต็ เกาะพพี ีเขาหลกั (พงังา) ไดร้บัผลกระทบจากคลื่นยกัษ์สนึาม ิท าความเสยีหายต่อชวีติคน
และทรพัยส์นิจ านวนมาก เมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม 2547 
  4) บางพืน้ทีป่ระสบปญัหาความแหง้แลง้อยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากขาดแหล่งน ้าธรรมชาต ิ
1.5 ทรพัยากรเสื่อมโทรม โดยเฉพาะทรพัยากรทีด่นิ เนื่องจากมพีืน้ทีด่นิเปรีย้ว ดนิเคม็ ดนิตื้น และ
ทีด่นิเหมอืงแร่ทิง้รา้งรวมกนักว่า 4 ลา้นไร่ นอกจากนี้ยงัเกดิการเปลีย่นแปลงการใชพ้ืน้ทีท่ านาไป
เพาะเลีย้งกุง้กุลาด าเมือ่ประสบปญัหาการเลีย้งกุง้ กไ็มส่ามารถใชพ้ืน้ทีเ่ดมิท านาไดอ้กี      
  6) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าเสรี (FTA) และการลดภาษี
ศุลกากรภายใต้กรอบ AFTA ส่งผลเสยีต่อสนิค้าเกษตรบางรายการที่ยงัผลติได้ในต้นทุนสูงกว่า
ประเทศอื่น เช่น ปาลม์น ้ามนั 
  7) มาตรการกีดกนัทางการค้าที่มใิช่ภาษี เช่น ทางด้านสิง่แวดล้อม สุขภาพอนามยั 
ส่งผลกระทบต่อสนิคา้ส่งออกของภาค เช่น กุง้กุลาด า 
  8) กฎระเบยีบของประเทศมาเลเซยี ทีก่ าหนดใหเ้รอืประมงทีจ่บัปลาหรอืเดนิเรอืประมง
ผ่านน่าน น ้ ามาเลเซีย ต้องน าสัตว์น ้ าขึ้นเทียบท่ามาเลเซีย ได้กระทบต่อการค้าสัตว์น ้ าและ
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลประมงของภาคใต้ ซึ่งต้องพึ่งพาวตัถุดิบสตัว์น ้าที่จบัจากน่านน ้ า
อนิโดนีเซยี และตอ้งเดนิทางผ่านน่านน ้าของประเทศมาเลเซยี 

 3.3.2 ปัญหาท่ีส าคญัด้านการวิจยั 
 1) หน่วยงานที่มีศักยภาพด้านการวิจัยยังกระจุกตัวอยู่ เฉพาะในบางพื้นที่นั ้น          

บางจงัหวดัยงัขาดแคลนหน่วยงานและบุคลากรดา้นการวจิยั เช่น จงัหวดัระนอง กระบี ่และพงังา 
 2) ขาดการพฒันาด้านการวิจยัและการพัฒนาองค์ความรู้ และนวตักรรม เพื่อการ

พฒันาตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาเชงิพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
 3) ขาดการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการตดัสินใจเพื่อการ

พฒันาและการอนุรกัษ์พืน้ทีใ่หแ้ก่ชุมชนอยา่งเป็นระบบ 
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 4) ขาดการพฒันางานวจิยัเพื่อสรา้งองค์ความรูแ้ละพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ รวมทัง้
การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสนิค้าเกษตรหลกัของภาคให้มขีดีความสามารถในการแข่งขนั     
มากขึน้  

 5) ขาดการวจิยัและพฒันาองคค์วามรูท้ีเ่ชื่อมโยงกบัปญัหาวจิยัจากภาคธุรกจิเอกชนใน
พืน้ทีเ่พื่อการแกป้ญัหา การสรา้งมลูค่าเพิม่และธุรกจิใหมแ่ก่ผูป้ระกอบการในการแขง่ขนั 

 6) ตอ้งเรง่การวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้นการตดัสนิใจในการแก้ไขปญัหาความไม่สงบ
ในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พื่อใหม้บีรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการพฒันาดา้นต่างๆ ควบคู่ไปดว้ย 

 7) ขาดการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบในการน าความรู้จากผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ทีส่อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัในแต่ละพืน้ที ่
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บทท่ี 4 
หลกัการ แนวคิด และกระบวนการพฒันายทุธศาสตรก์ารวิจยัของภาคใต้ 

 
4.1  หลกัการและแนวคิดของการจดัท ายทุธศาสตรก์ารวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้  

  การจดัท ายทุธศาสตรก์ารวจิยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต ้ มกีรอบแนวคดิบนพืน้ฐาน
ของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยใหค้วามส าคญักบัการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งและมุ่ง
ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจงัหวดัภาคใต้รวมทัง้มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวจิยัของชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) รวมทัง้นโยบายและแนวทางการวจิยั
ของชาตริะยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) ซึง่จะน าไปสู่การพฒันางานวจิยัทีม่คีุณภาพ เพื่อการพฒันา
ทีส่มดุลและยัง่ยนืของประเทศ ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตใินฐานะหน่วยงานหลกั จงึได้
ริเริ่มด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจ ัยทัง้  4 ภูมิภาคของประเทศ คือ 1) ภาคเหนือ
(17 จงัหวัด)  2) ภาคกลางรวมกรุงเทพมหานคร (26 จังหวัด)  3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
(19 จงัหวดั) และ  4) ภาคใต้ (14 จงัหวดั) ในส่วนของภาคใต้นัน้ การจดัท ายุทธศาสตรก์ารวจิยั    
ภาคใต ้พ.ศ. 2555-2559 ไดด้ าเนินการจดัประชุมระดมความคดิแบบมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทัง้
ภาครฐั สถาบนัการศกึษา เอกชน ชุมชนและผูท้ีส่นใจทัว่ไป เพื่อใหไ้ดยุ้ทธศาสตรก์ารวจิยั  กลยุทธ์
การวจิยั  แผนงานวจิยัและประเดน็การวจิยั ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัความต้องการของพืน้ทีใ่นแต่ละ
ท้องถิ่นแบบมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน ที่จะส่งผลให้การด าเนินงานยุทธศาสตร์การวิจยัในระดับ
หน่วยงานและระดบัภูมภิาคเกดิประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการงบประมาณการวจิยัทีส่อดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใตอ้ยา่งชดัเจน 

                

                                  

                      

     2553-2572 

      
              

            

                   

                    

     2551-2554 

                      

                           

     2555-2559 

                           
                           

                             

                 :                           

                         

                   

             

                    

                   

                 

        11

              

           

             

                

                 

 

ภาพท่ี  1  ความเชื่อมโยงของการพฒันานโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ
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4.2  กระบวนการพฒันายทุธศาสตรก์ารวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้  

 ในการพฒันายุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาตแิบบมสี่วนร่วมทุกภาคส่วนในระดบัภูมภิาคทัง้
4 ภูมภิาคนัน้ ส านักงานคณะกรรมการวิจยัของชาติ ได้รเิริม่ด าเนินการมาตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2548 
จนกระทัง่ได้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2551-2554 โดยมุ่งให้
ยุทธศาสตรก์ารวจิยัมคีวามสอดคล้องกบันโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศและตรงกบั
ความต้องการของการพฒันาพื้นที่ในแต่ละภูมภิาค และยงัมุ่งให้เกดิการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการวิจยัในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจยัในระดับ
หน่วยงานและภูมภิาคเกดิประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการงานวจิยัและการบรหิารงบประมาณ
เพื่อการพฒันาภมูภิาคต่างๆ อนัจะท าใหเ้กดิประสทิธผิลต่อการพฒันาประเทศโดยรวม 

 4.2.1  การพฒันายทุธศาสตรก์ารวิจยัในภาคใต้ 
   ในการพฒันายุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้ ได้จดัท าตาม
ยุทธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใต้ โดยอาศยัแนวทางของส านักงานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกอบดว้ย 3 กลุ่มจงัหวดัคอื  1) กลุ่มจงัหวดัฝ ัง่อ่าวไทย (จงัหวดัชุมพร 
สุราษฏร์ธานี นครศรธีรรมราช พทัลุง)  2) กลุ่มจงัหวดัฝ ัง่อนัดามนั (จงัหวดัระนอง กระบี่ พงังา 
ตรัง ภูเก็ต ) และ  3) กลุ่มจังหวัดชายแดน (จังหวัดสงขลา สตูล ปตัตานี ยะลา นราธิวาส)           
จากแนวทางจดักลุ่มจงัหวัดดังกล่าว ได้มีการก าหนดพื้นที่ด าเนินการเพื่อพฒันายุทธศาสตร์       
การวจิยัของภาคใต ้เพื่อน าไปสู่การพฒันานโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาตใินภาพรวม 
   การจดัท ายุทธศาสตรก์ารวจิยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้  ได้ด าเนินการจดั
ประชุมระดมความคดิแบบมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทัง้ภาครฐั สถาบนัการศกึษา เอกชน ชุมชน
และผู้ที่สนใจทัว่ไป คณะท างานได้เริม่จดัท าร่างเอกสารเชงิสงัเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการจดัท า
ยทุธศาสตรก์ารวจิยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต ้ ขึน้  โดยศกึษาขอ้มลูเอกสารเบือ้งต้นและจาก
การประชุมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาคใต้ มาอย่างต่อเนื่องในระยะ  1 ปีที่ผ่านมา 
คอื  1) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 และ 11  2) นโยบายของรฐับาลปจัจุบนั 
นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยั (พ.ศ. 2551-2554) ของภาคใต้  3) ยุทธศาสตรก์ารพฒันากลุ่ม
จงัหวัดภาคใต้ 3 กลุ่มจงัหวัด (14 จังหวัด)  4) รายงานการประชุมเครือข่ายการวิจัยภาคใต ้
เช่น (i) เครอืข่ายการวจิยัภาครฐัร่วมเอกชนภาคใต้ตอนบน  (ii) เครอืข่ายการวจิยัและนวตักรรม
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน   (iii) เครือข่ายการวิจัยนวัตกรรมแห่งชาติ สาขาภาคใต ้
(iv) รายงานการประชุมเชงิปฏบิตัิการความต้องการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีลุ่มจงัหวดัฝ ัง่   
อ่าวไทย  (v) การประชุมระดมความคิดประเด็นปญัหาของผู้ประกอบการขนาดย่อมระหว่าง
ผูท้รงคุณวุฒดิา้นอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภาคใต้กบันักวจิยั  5) การประชุมระดมความคดิ
ครัง้ที่ 1 : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครัง้ที่ 2 : วันที่ 5 มีนาคม
2553  ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช  6) การประชุมระดมความคิดร่วมกับ
ภาคเอกชนจ านวน 2 ครัง้  เมื่อวนัที่ 23 มถุินายน 2553 และวนัที ่29 มถุินายน 2553 ณ จงัหวดั
สุราษฏรธ์านีและจงัหวดัสงขลาตามล าดบั  7) การประชุมการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูล และ 
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8) เอกสารประกอบการสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ จงึได้ยกร่างเอกสารเพื่อน าเสนอในทีป่ระชุมใหผู้ม้ ี
ส่วนร่วมทุกฝ่ายทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา ผู้น าชุมชนในพื้นที่และชุมชนที่สนใจ    
ได้ระดมความเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ในการจดัท ายุทธศาสตรก์ารวจิยั (พ.ศ. 2555-2559)
ของภาคใต ้  

 4.2.2  ขัน้ตอนการด าเนินงานเพ่ือพฒันายทุธศาสตรก์ารวิจยัของภาคใต้ 
   การพฒันายุทธศาสตร์การวจิยัในภาคใต้ ด าเนินการตามขัน้ตอนต่างๆของการ
จดัท าแผนยทุธศาสตรด์า้นการวจิยั 5 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
   ขัน้ตอนที ่ 1  : การเตรยีมการ เป็นการประสานการด าเนินงานและเตรยีมการใน
ดา้นต่าง ๆ ซึง่ครอบคลุมถงึการก าหนดผูม้สี่วนรว่มในการจดัท ายทุธศาสตรก์ารวจิยัในภาคใต้ 
   ขัน้ตอนที ่ 2  : การวิเคราะห์ศักยภาพ  (SWOT Analysis) เ ป็นการศึกษา
วเิคราะหจ์ดุแขง็ (Strength)  จดุอ่อน (Weakness)  โอกาส (Opportunity) และภยัคุกคาม (Threat) 
ของแต่ละจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ 
  ขัน้ตอนที ่ 3  :  การจัดท าวิสัยทัศน์การวิจ ัย   พันธกิจการวิจัย  ยุทธศาสตร ์    
การวจิยัและเป้าประสงคก์ารวจิยั เป็นการด าเนินการโดยใหทุ้กฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งมสี่วนรว่ม 
   ขัน้ตอนที ่ 4  :  การก าหนดกลยุทธ์การวจิยั เป็นการก าหนดแนวคดิหรอืวธิกีาร
อันบ่งบอกถึงลกัษณะการเคลื่อนตัวของกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายการวิจยัที่
ตอ้งการในอนาคตไดอ้ยา่งไร ทัง้นี้โดยค านึงถงึความเชื่อมโยงและความสอดคลอ้งของนโยบายของ
รฐับาล ตลอดจนศกัยภาพของภมูภิาคใต้ 
   ขัน้ตอนที ่ 5 :  การก าหนดแผนงานวจิยั เป็นการน ายุทธศาสตร์การวจิยัไปสู่
การปฏบิตัใินรูปของแผนงานวจิยั ซึ่งเป็นแผนทีม่คีวามสมัพนัธ์หรอืสนับสนุนซึง่กนัและกนั ท าให้
เกิดองค์รวมเป็นการวิจัยที่ครอบคลุมการวิจัยพื้นฐาน  (Basic Research)  การวิจัยประยุกต์
(Applied Research)  การวิจัยขัน้ทดลองที่มีความเป็นสหสาขาวิชาการ (Multidiscipline) บูรณาการ
(Integrated) และครบวงจร (Complete Set) โดยมีเป้าหมายสุดท้ายที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างชดัเจน  ทัง้นี้แผนงานวจิยัดงักล่าวจะสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใต้และความ
ต้องการของพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงตัง้แต่ระดบัท้องถิ่น  ระดบัชาติและ/หรอืระดับนานาชาต ิ 
โดยค านึงถงึการมสี่วนรว่มทัง้ของภาครฐั ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
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บทท่ี 5   
ยทุธศาสตรก์ารวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้   

 
5.1 วิสยัทศัน์การวิจยัภาคใต้ 

“ภายในปี พ.ศ.2559 มงีานวจิยัเป็นฐานความรูท้ี่ขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การพฒันา
ภาคใต้ให้สมดุลและยัง่ยนื สอดคล้องกบัศกัยภาพของพื้นที่และความต้องการของผู้มสี่วนได้รบั
ผลประโยชน์ทุกฝา่ย” 

5.2  พนัธกิจการวิจยัภาคใต้ 
 1.  วจิยัเพื่อพฒันาเศรษฐกจิเชื่อมโยงทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
 2. เสรมิสรา้งฐานความรูท้างดา้นการท่องเทีย่วใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนื 
 3. การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่า  (Valued-added Product) และนวัตกรรม  ( Innovation) 
การเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร 
 4. การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหย้ัง่ยนื 
 5. การพฒันาศกัยภาพคน 
 6. การวิจัยที่สนองต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์และความมัน่คงในพื้นที ่
โดยเฉพาะใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

5.3  เป้าประสงคก์ารวิจยัภาคใต้ 
  1. เพื่อให้เกดิการบูรณาการแนวคดิในการด าเนินงานวจิยัเพื่อตอบสนองนโยบายของ
รฐับาล (AGENDA) แผนบรหิารราชการแผ่นดนิ แผนปฏบิตัิราชการของกระทรวงและจงัหวดั 
รวมทัง้หน้าทีข่องหน่วยงาน (FUNCTION) และความตอ้งการของพืน้ที ่
  2. เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการวจิยั ในพื้นที่กลุ่มจงัหวดัในภาคใต้ได้ร่วมกนั
ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตลอดจนการก าหนดแผนงานวจิยั
รว่มกนั 
  3. เพื่อกระตุ้นใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานวจิยัในพืน้ทีก่ลุ่มจงัหวดัในภาคใต ้
เพื่อสรา้งเครอืขา่ยการวจิยัและพฒันา และการพฒันาบุคลากรการวจิยัรว่มกนั 

ยทุธศาสตรก์ารวิจยั (พ.ศ. 2555 – 2559) ของภาคใต้  
  ผลจากกระบวนการพฒันายุทธศาสตร์การวจิยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้ และ
เพื่อให้การจดัสรรงบประมาณด้านการวจิยัของประเทศ มทีศิทางการวจิยัที่มคีวามชดัเจน จงึได้
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การวิจ ัย  (พ .ศ . 2555-2559) ของภาคใต้ เ ป็น  5  ยุทธศาสตร ์           
การวิจยั 15 กลยุทธ์การวิจยั และ 50 แผนงานวิจยั ทัง้นี้ ในแต่ละยุทธศาสตรก์ารวจิยัไดม้กีาร
ก าหนดกลยทุธก์ารวจิยั แผนงานวจิยัทีเ่ป็นประเดน็ความตอ้งการในการวจิยัในช่วง 5 ปี คอื 
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ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี  1  การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันาทางสงัคม  

 ภาคใต้ มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เชื้อชาตแิละศาสนาสูง ในหลายจงัหวดัของ
ภาคใต้ยงัมจี านวนแรงงานต่างถิน่และต่างด้าวเป็นจ านวนมาก กอรป์กบัสถานการณ์ความไม่สงบ
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้  ยงัเกดิความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและมคีวามเสี่ยงต่อความมัน่คงของ
ประเทศ ไดส้่งผลกระทบต่อการด าเนินชวีติประจ าวนัของประชาชนในพืน้ที่ และเป็นเหตุฉุดรัง้การ
พฒันาในแทบทุกด้าน รวมทัง้การเกิดเป็นภาพลกัษณ์ความไม่ปลอดภยัที่ส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้ ประเทศไทยก าลงัก้าวเขา้สู่การเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมอาเซยีน ดงันัน้การเสรมิสรา้งความสมานฉันทแ์ละความมัน่คงในพืน้ทีจ่งึเป็นพืน้ฐาน
ทีจ่ าเป็นอยา่งยิง่ในการรองรบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต จงึต้องมุ่งเน้นการวจิยัในดา้น
การปฏริูปศกึษา การเสรมิสรา้งความมัน่คงของประเทศแบบมสี่วนของชุมชนในแต่ละพื้นที่อย่าง
แท้จริง โดยเฉพาะการวิจยัความเข้าใจของ “คุณลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ี : มิติทางสงัคม 
ศาสนาและวฒันธรรม แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ี” และมุ่งเน้นการวจิยัในการเสรมิสรา้ง
ธรรมาภบิาลและความมัน่คงของประเทศแบบมสี่วนร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ การวจิยัในการ
สร้างกฎหมายที่เป็นธรรม การวิจัยเพื่อการรองรับในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
COMMUNITY) ประกอบดว้ย 5 กลยทุธก์ารวจิยั 18  แผนงานวจิยั คอื 

 
กลยทุธก์ารวิจยั แผนงานวิจยั 

กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 1.1 
การปฏิรปูการศึกษา ทัง้
ในและนอกระบบ ท่ี
สอดคล้องกบัวิถีชีวิตใน
แต่ละท้องถ่ิน 

1.1.1 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการปฏิรปูการศึกษา ตัง้แต่ระดบั
ปฐมวยัจนถึงระดบัอดุมศึกษา ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัและพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษาระดบัอนุบาลเพื่อ
สงัคมใหมใ่นอนาคต 
- กระบวนการพฒันาคุณภาพและศกัยภาพบุคลากรทางการศกึษา
และการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   

 1.1.2 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการจดัการระบบและการพฒันา
หลกัสตูรการศึกษาท่ีสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ในแต่ละท้องถ่ิน
ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัเพื่อปรบักระบวนทศัน์และรปูแบบการศกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบั
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่และวถิสีงัคมและ เศรษฐกจิในพืน้ที ่

 1.1.3 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการผลิตก าลงัคนให้สอดคล้องกบั
ภาคการผลิต ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัเพื่อปรบัปรุงหลกัสตูรทางการศกึษาแบบมสี่วนรว่มกบั
ภาคอุตสาหกรรม 
การวจิยัความตอ้งการก าลงัคนของภาคอุตสาหกรรม 
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กลยทุธก์ารวิจยั แผนงานวิจยั 
กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 1.2 
วิจยัเพ่ือการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท ์และ
บรูณาการการแก้ไข
ปัญหาแบบมีส่วนร่วม 
ในพ้ืนท่ี 
 

1.2.1 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการสร้างความเข้าใจ/ความเป็น
ธรรมกบัชุมชนในการพฒันาแบบมีส่วนร่วม ตวัอยา่งประเดน็
วจิยั เช่น 
- การศกึษาประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมทอ้งถิน่เพื่อการอยูร่ว่มกนั
อยา่งสนัตสิุข 
- การวจิยัเพื่อสรา้งความเขา้ใจและความเป็นธรรมในการพฒันาทาง
เศรษฐกจิในพืน้ทีแ่บบมสี่วนรว่มทุกภาคส่วนและเป็นมติรกบัชุมชน 
- การวจิยัเพื่อสรา้งความเขา้ใจและเป็นธรรมในการพฒันาพืน้ทีท่ีม่ ี
ความสมดุลระหว่างการพฒันากบัการอนุรกัษ์แบบมสี่วนรว่ม 
 

 1.2.2 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการแรงงานต่างถ่ิน 
และแรงงานต่างด้าว ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัทีเ่กีย่วกบัระบบการบรหิารจดัการแรงงานต่างดา้วและ
แรงงานต่างถิน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ  
- การศกึษาผลกระทบแรงงานต่างดา้วและแรงงานต่างถิน่ ต่อการ
พฒันาพืน้ทีแ่ละความมัน่คงของรฐัในแต่ละพืน้ที ่ 
- การศกึษาผลกระทบจากการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนต่อแรงงานใน
ภาคใต้ 
- การศกึษาปญัหาการเคลื่อนยา้ย(mobility) ศกัยภาพแรงงานต่างๆ
ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 
 

 1.2.3. แผนงานวิจยัเก่ียวกบักฎหมายและกติกาต่างๆ เพ่ือ
ความเป็นธรรมาภิบาล ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัและพฒันากฏ ระเบยีบและกฎหมายทางราชการที่
เหมาะสมกบัการปฏบิตัต่ิอแรงงานต่างดา้วอยา่งเป็นระบบครบวงจร  
- การวจิยัและพฒันาในการปรบัปรงุกฏ ระเบยีบและกฎหมายเพื่อ
การเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 
 

กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 1.3  
การวิจยัเพ่ือเสริมสร้าง
ความมัน่คง และการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ความไม่สงบใน 3 
จงัหวดัชายแดนใต้ 

1.3.1 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการสร้างความสมานฉันทใ์นพื้นท่ี 
และสร้างความเข้าใจ/ความเป็นธรรมในการพฒันาพื้นท่ีแบบมี
ส่วนร่วม ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัเพื่อหาแนวทางการสรา้งสนัตสิุขในจงัหวดัชายแดนใต้ 
- การวจิยัเพื่อการอยู่รว่มกนัของพีน้่องชายแดนใต้ 
- การวจิยัรปูแบบชุมชนไทยพุทธ-มสุลมิ ทีอ่ยู่รว่มกนัอย่างมคีวามสุข 
- การวจิยัปญัหาสุขภาพจติของประชาชน ขา้ราชการ เยาวชนและ
เดก็ในชายแดนใต้ 
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กลยทุธก์ารวิจยั แผนงานวิจยั 
- การวจิยัและการพฒันาคุณภาพชวีติของเยาวชนในชายแดนใต้ 
- การวจิยัและการพฒันาความสามารถการใชภ้าษาในการสื่อสาร
รว่มกนัในชายแดนใต้ 
- การศกึษาผลกระทบของนโยบายภาครฐัในการแกป้ญัหาชายแดน
ภาคใต้ 
- การศกึษาฐานเศรษฐกจิและทุนทางวฒันธรรมของชาวบา้นใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
- การวจิยัทีเ่กีย่วกบัการสรา้งความเชื่อมัน่ในความปลอดภยัในพืน้ที่
แก่ประชาชน เพื่อความมัน่คงในการประกอบอาชพีทีเ่หมาะสมใน
พืน้ที ่
 

 1.3.2 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการปรบัปรงุกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบั
ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนใต้ 
ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัและพฒันาปรบัปรุงกฏ ระเบยีบและกฎหมาย เพื่อความ
เป็นธรรมแบบมสี่วนรว่ม 
 

 1.3.3. แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาอาชีพทางเลือกของผู้
ได้รบัผลกระทบจากปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 
จงัหวดัชายแดนใต้ ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัทีเ่กีย่วกบัการพฒันาอาชพีทางเลอืกทีเ่หมาะสมแก่กลุ่มผู้
ไดร้บัผลกระทบใน 3  จงัหวดัชายแดนใต ้เช่น ผูพ้กิาร หญงิหมา้ย 
และผูด้อ้ยโอกาส 
- การวจิยัและพฒันาคุณภาพชวีติและอาชพีทีเ่หมาะสมของหญงิ
หมา้ยมสุลมิใน 3  จงัหวดัชายแดนใต ้
 

 1.3.4 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการสร้างจิตส านึกและความรู้ใน
กลุ่มเดก็และเยาวชน 3 จงัหวดัชายแดนใต้ ตวัอยา่งประเดน็วจิยั 
เช่น 
- การวจิยัในการปลกูจติส านึกในความเป็นพลเมอืงทีม่คีวาม
ปรองดอง 
- การวจิยัเพื่อสรา้งโอกาสใหเ้ดก็และเยาวชนมกีารศกึษา
ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมทีห่ลากหลายในทอ้งถิน่ 
- การจดัการศกึษาทีเ่หมาะสมใหแ้ก่เดก็และเยาวชน 
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กลยทุธก์ารวิจยั แผนงานวิจยั 
กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 1.4 
วิจยัเพ่ือส่งเสริมความ
เข้มแขง็และการ
เสริมสร้างภมิูคุ้มกนั 
ของท้องถ่ินและสงัคม 

1.4.1  แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการแก้ปัญหายาเสพติด ตวัอยา่ง
ประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัทีเ่กีย่วกบัแนวทางการลดปญัหาจากการตดิยาเสพตดิ  
- การแกป้ญัหาสงัคมเสื่อมโทรม อนัเน่ืองมาจากปญัหายาเสพตดิ   
- การป้องกนัและปราบปรามผูม้อีทิธพิล  
- บทบาทของชุมชนในการมสี่วนรว่มในการแก้ปญัหายาเสพตดิใน
กลุ่มเยาวชน 
 

 1.4.2 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัระบบบริหารจดัการด้านความ
ปลอดภยัของนักท่องเท่ียว ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น  
- การวจิยัในการสรา้งระบบความปลอดภยัแก่นกัท่องเทีย่ว 
- การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการเตอืนภยัทีเ่หมาะสม 
- การพฒันาระบบเตอืนภยัและความปลอดภยัใหก้บันกัท่องเทีย่ว  
 

 1.4.3  แผนงานวิจยัเก่ียวกบัศนูยก์ารเรียนรู้เกษตรพอเพียง 
ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัรปูแบบเศรษฐกจิพอเพยีงทีห่ลากหลายในแต่ละพืน้ที่ 
- การวจิยัเพื่อจดัท าสื่อการเรยีนรูต้น้แบบวถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง 
- การวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้ภูมปิญัญาทอ้งถิน่โดยปราชญ์
ชาวบา้นดว้ยหลกัทางวทิยาศาสตร ์ 
- การวจิยัคุณภาพและมาตรฐานปุ๋ ยอนิทรยีท์ีห่ลากหลายในแต่ละ
พืน้ที ่
 

 1.4.4 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัศาสนาและวฒันธรรม ตวัอยา่ง
ประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัทีเ่กีย่วกบัดา้นประวตัศิาสตรช์ุมชนและทอ้งถิน่ 
- การวจิยัเพื่อสรา้งความภาคภมูใิจและส านึกรกับา้นเกดิ 
- การวจิยัทีเ่กีย่วกบัการสรา้งเครอืขา่ยชุมชนทีห่ลากหลายทาง
ศาสนาและวฒันธรรม เพื่ออยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข 
- การวจิยัเพื่ออนุรกัษ์และฟ้ืนฟูวฒันธรรมทีด่งีามและหลากหลายและ
เสรมิสรา้งความสมัพนัธข์องชุมชนใหอ้ยูร่ว่มกนัฉันทม์ติร 

 1.4.5 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ตวัอยา่งประเดน็วจิยั 
เช่น 
- การวจิยัการสรา้งความพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 
(ASEAN Community) ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การศกึษา 
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กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 1.5  
วิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพ
ชีวิต และความมัน่คง
ของมนุษย ์

1.5.1  แผนงานวิจยัเก่ียวกบัสขุภาพ  ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัในการป้องกนัการคุกคามโรคตดิต่อตามแนวชายแดน 
- การวจิยัในการแกป้ญัหาภาวะคุกคามโรคตดิเชือ้และโรคตดิเชือ้ที่
ซบัซอ้น 
- การวจิยัปญัหาสุขภาพในภาคการเกษตรเพื่อการเสรมิสรา้งสุขภาพ
ในกลุ่มเกษตรกร 
- การเสรมิสรา้งสุขภาพโดยชุมชนมสี่วนรว่ม บนพืน้ฐานภมูปิญัญา
การแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ืน้บา้นและการแพทยท์างเลอืก 
- การพฒันาอาหารสุขภาพและยารกัษาโรคจากผลติภณัฑธ์รรมชาติ
และสมนุไพรในทอ้งถิน่ 
 

 1.5.2  แผนงานวิจยัเก่ียวกบัผูส้งูอาย ุตวัอย่างประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายแุละฟ้ืนฟูสุขภาพ
ผูส้งูอายทุีด่อ้ยโอกาส 
- การวจิยัระบบและมาตรการ  การส่งเสรมิ การจดัการ สวสัดภิาพ
และสวสัดกิารผูส้งูอายใุนอนาคตใหม้คีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิ และ
สงัคม   
- การวจิยัการส่งเสรมิบทบาทของผูส้งูอายใุนสถาบนัสงัคมและชุมชน 
รวมทัง้การน าศกัยภาพของผูส้งูอายมุาใชใ้นการพฒันาประเทศและ 
การถ่ายทอดภมูปิญัญาสู่สงัคม   
- การวจิยัการแพทยแ์ละสุขภาพ และ Long Stay Tourisms ส าหรบั
รองรบัการเขา้สู่ประชาคมผูส้งูอายใุนอาเซยีน 
- การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติ
ผูส้งูอายุ 
 

 1.5.3  แผนงานวิจยัเก่ียวกบัผูพิ้การและผูด้้อยโอกาส ตวัอยา่ง
ประเดน็วจิยั เช่น 
 - การวจิยัและการพฒันาคุณภาพชวีติของหญงิหมา้ยในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
- การวจิยัและการพฒันาคุณภาพชวีติของเดก็เยาวชนก าพรา้ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และจงัหวดัทีป่ระสบภยัสนึาม ิ
- แนวทางการพฒันาศกัยภาพเยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิารและ
ผูส้งูอายเุพื่อสรา้งความภาคภมูใิจใหแ้ก่ตนเอง  
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ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 2 การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ  

  ภาคใตม้ศีกัยภาพการผลติหลกัทีห่ลากหลายชนิด ไดแ้ก่ ยางพารา ปาลม์น ้ามนั ประมง 
การเพาะเลีย้งชายฝ ัง่ ขา้วพืน้เมอืง สตัวเ์ศรษฐกจิและไมผ้ลเขตรอ้นเช่น ลองกอง เงาะ มงัคุด สม้โอ 
ทุเรยีน เป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการผลติและเป็นแหล่งผลติทีส่ าคญัของประเทศ อย่างไรกต็ามผลผลติ
ส่วนใหญ่ยงัจ าหน่ายในรปูแบบสนิค้าปฐมภูมทิี่มมีลูค่าต ่า ฐานการผลติแคบ ขาดประสทิธภิาพใน
การผลติ การแปรรูปและการบรหิารจดัการ ดงันัน้จงึมุ่งเน้นการวจิยัเพื่อพฒันาประสทิธภิาพการ
ผลติทางการเกษตร ซึ่งครอบคลุมการสร้างมูลค่าผลผลติทางเกษตรและการประมง รวมทัง้การ
พฒันาองค์ความรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้งถิน่เพื่อเป็นฐานในการพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และเน่ืองจาก
สภาพพื้นที่ทางภูมศิาสตร์ของภาคใต้มคีวามหลากหลายทางชีวภาพสูง ทัง้ที่เป็น ภูเขา ทะเล 
แม่น ้า ลุ่มน ้าต่างๆ ตลอดจนความหลากหลายทางวฒันธรรมและศาสนา ท าให้ยุทธศาสตร์การ
พฒันากลุ่มจงัหวดัในด้านการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ทัง้  14 จงัหวดัจงึมคีวามหลากหลายมาก      
อกีประการหน่ึง ภาคใต้มทีี่ตัง้ทางภูมศิาสตรท์ี่สามารถเชื่อมโยงสองฝ ัง่ทะเล (ฝ ัง่อ่าวไทยและฝ ัง่    
อนัดามนั) และเป็นเขตความรว่มมอืทางเศรษฐกจิแบบ IMT-GT แต่มปีระเดน็ปญัหาและอุปสรรคที่
ส าคญั คอื พืน้ทีม่ลีกัษณะแคบและยาว ท าใหม้คี่าใชจ้า่ยในการขนส่งสงู ขาดการเชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมระหว่างฝ ัง่อ่าวไทยและฝ ัง่อนัดามนัรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและภูมภิาคเอเชยี  จงึมี
เป้าประสงคก์ารวจิยัคอื เพื่อพฒันานวตักรรมและองคค์วามรูใ้หม่ทางวทิยาศาสตร ์เพื่อเป็นพืน้ฐาน
สู่การสรา้งศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาเศรษฐกจิในการแข่งขนับนพื้นฐานปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง มุ่งเน้นการวจิยัเพื่อพฒันาประสทิธภิาพการขนส่งสนิค้าทัง้ดา้นการเกษตรและ
การท่องเที่ยว โดยค านึงถึงบทบาทการแข่งขันของประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลงทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิปจัจยัเหล่าน้ี เมื่อน ามาพจิารณาก าหนดเป็นกลยุทธก์ารวจิยัและ
แผนงานวจิยัแลว้ จะประกอบดว้ย 4 กลยทุธก์ารวจิยั 15 แผนงานวจิยัและตวัอย่างประเดน็การวจิยั 
ดงันี้ 

 
กลยทุธก์ารวิจยั แผนงานวิจยั 

กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 2.1 
วิจยัเพ่ือสร้างมลูค่า
ผลผลิตทางการเกษตร 
ปศสุตัวแ์ละประมงและ
การพฒันาศกัยภาพใน
การแข่งขนั 

2.1.1 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัยางพารา ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัหาสารทดแทนบอแรกส ์(Borax) ทีใ่ชใ้นการป้องกนัมอดใน
ไมย้างพารา 
- การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยใีนการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหไ้มย้างพารา 
- การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยใีนการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหน้ ้ายางพารา 
- การวจิยัความเป็นไปไดใ้นการจดัตัง้เป็นศูนยย์างพาราโลกใน
ภาคใต้ 
- การวจิยัและพฒันาพนัธุย์างพารา 
- การวจิยัและพฒันาการป้องกนัโรคราขาวในรากของต้นยางพารา 
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กลยทุธก์ารวิจยั แผนงานวิจยั 
- การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑย์างและไมย้างพารา 
- การวจิยัการแปรรปูและนวตักรรมผลติภณัฑย์างและไมย้างพารา 
- การพฒันานวตักรรมเทคโนโลยกีารกรดียาง 
 

 2.1.2 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัปาลม์น ้ามนั ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัความเป็นไปไดใ้นการจดัตัง้สถาบนัปาลม์น ้ามนัแห่ง
ประเทศไทย 
- การวจิยัและพฒันาพนัธุป์าลม์น ้ามนั 
- การวจิยัและพฒันาการจดัการสวนปาลม์น ้ามนัและการใชปุ้๋ ยที่
เหมาะสม 
- การวจิยัและพฒันาการสรา้งมลูค่าเพิม่จากวสัดุเศษเหลอืจาก
โรงงานปาลม์น ้ามนั 
- การวจิยัและพฒันาการใชป้ระโยชน์ตน้ปาลม์น ้ามนัทีห่มดอายแุลว้
เพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ 
- การวจิยัและพฒันาเพื่อนวตักรรมการแปรรปูปาลม์น ้ามนัในการ
สรา้งธุรกจิใหมใ่หแ้ก่ผูป้ระกอบการ 
 

 2.1.3 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัอาหารฮาลาล ตวัอยา่งประเดน็วจิยั 
เช่น 
- การศกึษารปูแบบทีเ่หมาะสมในการจดัตัง้ศูนยก์ลางอาหารฮาลาล 
- การวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมการผลติอาหารฮาลาลจากอาหาร
ทะเล เนื้อโค แพะ แกะ 
- การวจิยัเพื่อสรา้งกลยุทธท์างการตลาดใหก้บัอุตสาหกรรมอาหารฮา
ลาลในตลาดโลก 
- การวจิยัและพฒันาโรงงานตน้แบบและสรา้งมาตรฐานในการผลติ
อาหารฮาลาล  
- การวจิยัเพื่อจดัท าระบบสารสนเทศ และฐานขอ้มลูของการผลติ
อาหารฮาลาล  
- การวจิยัเพื่อสรา้งกลยุทธท์างการตลาดใหก้บัอุตสาหกรรมอาหารฮา
ลาลในตลาดโลก 
- การวจิยัเพื่อแสวงหาความรว่มมอืในการผลติอาหารฮาลาลระหว่าง
ผูป้ระกอบการกบัเครอืขา่ยชุมชนมสุลมิ  
- การศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพอนัน าไปสู่การสรา้งฐาน
ความไดเ้ปรยีบในการผลติอาหารฮาลาล   
- การวจิยัเพื่อเพิม่ผลผลติและลดตน้ทุนการผลติอาหารฮาลาล   
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- การวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยอีาหารสตัวส์ู่ชุมชนเพื่อน าไปสู่การ
เป็นฐานในการผลติอาหารฮาลาล 
 

 2.1.4 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัไม้ผลในภาคใต้ ตวัอย่างประเดน็วจิยั 
เช่น 
- การวจิยัและพฒันามาตรฐานตลาดกลางพชืผลทางการเกษตรของ
ภาคใต้ 
- การวจิยัและพฒันาระบบกลไกและสารสนเทศการตลาดไมผ้ล 
- การวจิยัเทคโนโลยใีนการตรวจสอบคุณภาพมงัคุดหลงัเกบ็เกีย่ว 
- การวจิยัเพื่อการพฒันาคุณภาพลองกอง เงาะ มงัคุด สม้โอ  
สม้โชกุน และทุเรยีน 
 - การวจิยัเพื่อการพฒันาปลกูไมผ้ลนอกฤดกูาล  
- การวจิยัและพฒันาเครือ่งตน้แบบเพื่อการผลติและการแปรรปูผลไม้ 
- การวจิยัเพื่อพฒันามลูค่าเพิม่ของผลไมท้างดา้นโภชนาการอยา่ง
ครบวงจร  
- การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารหมกัผลไมเ้พื่อการแขง่ขนั 
- การวจิยัและพฒันากระบวนการผลติไมผ้ลเพื่อเพิม่คุณภาพก่อน
การเกบ็เกี่ยว 
- การวจิยัและพฒันาศกัยภาพในการจดัการหลงัการเกบ็เกีย่วผลไม้
เพื่อการส่งออก 
- การวจิยัโดยใชเ้ชือ้จลุนิทรยีแ์ทนสารเคมเีพื่อป้องกนัและก าจดัโรค
และแมลง 

 2.1.5 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าและประมง 
ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัแนวทางการท าประมงในทะเลและชายฝ ัง่อย่างยัง่ยนื 
- การพฒันาระบบการตดัสนิใจในการผลติสตัวน์ ้าเศรษฐกจิแต่ละ
ชนิด 
- การวจิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งปทูะเล 
- การวจิยัเพื่อหาสตัวน์ ้ามลูค่าเพิม่เพื่อการเพาะเลีย้ง 
- การวจิยัการเพาะเลีย้งหอยแมลงภู่ใหม้คีุณภาพอย่างสม ่าเสมอ 
- การวจิยัสายพนัธุห์อยนางรม 
- การศกึษาวจิยัการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าทีม่ศีกัยภาพในการทดแทนการ
เพาะเลีย้งกุง้กุลาด า 
- การวจิยัการเลีย้งสตัวน์ ้าในนากุง้รา้ง  
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- การศกึษาวจิยัเพื่อลดสารตกคา้งในกุง้กุลาด า 
- การวจิยัการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า (น ้าจดื)ทีผ่สมผสานในนาขา้วอนิทรยี ์
และสตัวน์ ้า (น ้ากรอ่ย)ทีผ่สมผสานในป่าจาก 
- การวจิยัในการเพาะเลีย้งพ่อ-แมพ่นัธุกุ์ง้ทีป่ลอดโรค 
 

 2.1.6 แผนงานวิจยัเก่ียวกบันวตักรรมการแปรรปูทางการ
เกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัการเกษตรและเกษตรแปรรปู แปรรปูอาหารจากผกัผลไม ้ 
อาหารทะเล  
- การวจิยัการแปรรปูมงัคุดเพื่อส่งออก เช่น น ้ามงัคุดบรรจกุระป๋อง 
มงัคุดอบแหง้ 
- การวจิยัการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมผลติมะพรา้วครบวงจร  
- การวจิยัการแปรรปูหอยนางรมโดยใชว้สัดุแทนเปลอืกหอยจรงิเพื่อ
การส่งออก 
- การวจิยัการแปรรปูผลผลติจากน ้าตาลจากและลกูจาก 
- การวจิยันวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหมใ่นการแปรรปูการเกษตร
เพื่อการแขง่ขนั 
- การวจิยัเทคโนโลยกีารแปรรปูผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
(Green and Clean Technology) 
 

 2.1.7  แผนงานวิจยัเก่ียวกบัข้าวพื้นเมือง ตวัอยา่งประเดน็วจิยั 
เช่น 
- การวจิยัและพฒันาพนัธุข์า้วพืน้เมอืง 
- การวจิยัและพฒันาพนัธุข์า้วสงัขห์ยดครบวงจร 
- การวจิยัการแปรรปูขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงทีม่คีุณค่าทางโภชนาการและ
การเพิม่มลูค่าผลผลติ 
- การวจิยัและพฒันาการปลกูขา้วสงัขห์ยดใหไ้ดม้ากกว่า 1 ครัง้ต่อปี 
- การวจิยัและพฒันาในการปลกูขา้วพืน้เมอืงเป็นพชืพลงังาน 
 

 2.1.8  แผนงานวิจยัเก่ียวกบัสตัวเ์ศรษฐกิจ ตวัอยา่งประเดน็วจิยั 
เช่น 
- การวจิยัและพฒันาพนัธุแ์พะ แกะ และโคพืน้เมอืง 
- การวจิยัคุณค่าและประโยชน์จากผลติภณัฑแ์พะดา้นอุปโภคและ
บรโิภค   
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- การวจิยัดา้นเทคโนโลยอีาหารสตัวด์า้นพนัธุพ์ชืและวธิกีารปลกูพชื
เพื่อใชเ้ป็นอาหารแพะ   
- การวจิยัความหลากหลายของพชืสมุนไพรและคุณค่าทางอาหาร
ของพชืเพื่อใชเ้ป็นอาหารของสตัวเ์ศรษฐกจิ 
- การวจิยัการใชว้สัดุเศษเหลอืจากพชืมาใชเ้ป็นอาหารสตัวเ์ศรษฐกจิ 
- การศกึษาและวจิยัดา้นการแปรรปูเนื้อแพะ นมแพะ และผลติภณัฑ์
จากผลพลอยได ้
- การวจิยัภูมปิญัญาทอ้งถิน่เกีย่วกบัการเลีย้งสตัวเ์ศรษฐกจิ  
- การวจิยัการจดัการฟารม์แพะและแกะในระดบัธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 
- การศกึษาและวจิยัการบรหิารจดัการฟารม์แพะและแกะที่
หลากหลาย 
- การวจิยัและพฒันาพนัธุส์ตัวเ์ศรษฐกจิ เช่นโคพืน้เมอืง นกกรงหวั
จกุ ฯลฯ 
 

กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 2.2 
วิจยัเพ่ือพฒันาภมิู
ปัญญาทางการแพทย ์

2.2.1 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากผลิตภณัฑ์
ธรรมชาติ เพ่ือเป็นอาหารเสริมสขุภาพ และการแพทยท์างเลือก 
ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การส่งเสรมิการปลกูพชืสมนุไพรเพื่อเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ  
- การวจิยัและพฒันาอาหารสุขภาพจากวตัถุดบิทอ้งถิน่และสมนุไพร 
- การวจิยัเพื่อตรวจสอบสารปนเป้ือนใน ผลผลติทางการเกษตรใน
ทอ้งถิน่   
- การวจิยัตรวจสอบอาหารในทอ้งถิน่ เพื่อคุม้ครองสุขภาพผูบ้รโิภค   
- การศกึษาปญัหาสุขภาพในภาคการเกษตรเพื่อการสรา้งเสรมิ
สุขภาพในกลุ่มเกษตรกร 
- การศกึษาพนัธุกรรมพชืทีห่ายากและพชืใกลส้ญูพนัธุ ์เช่น ไมข้าว
ด า ขณัฑสกร สมนุแวง้ และไมล้ายตอก 
- แนวทางการพฒันาการแพทยแ์ผนไทยทีส่อดคลอ้งกบัศาสนา
อสิลาม เช่น Spa – Halal  เป็นตน้ 
- การพฒันาระบบส่งเสรมิสุขภาพของประชาชนโดยชุมชนมสี่วนรว่ม
บนฐานภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ืน้บา้น
และการแพทยท์างเลอืก 
- การอนุรกัษ์และส่งเสรมิการปลกูพชืสมุนไพรในทอ้งถิน่ 
- การพฒันาสมนุไพรในรปูผลติภณัฑ ์เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ ยา
และสปา 
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 2.2.2 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑธ์รรมชาติสู่

การเป็นยารกัษาโรค ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัหาสารออกฤทธิท์างชวีภาพเพื่อรกัษาโรคต่างๆ จากพชื
สมนุไพรและผลติภณัฑธ์รรมชาตใินภาคใต ้
- การวจิยัและพฒันาต่อยอดน าสารชวีภาพ (Bioactive Substances) 
จากธรรมชาตไิปใชป้ระโยชน์เป็นยา (Drug) รกัษาโรค 
 

กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 2.3 
วิจยัเพ่ือพฒันาศกัยภาพ
การท่องเท่ียว 
 

2.3.1. แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการท่องเท่ียวตามอตัลกัษณ์ของ
ท้องถ่ิน ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การท่องเทีย่วทางทะเล /สุขภาพ /วฒันธรรมและประวตัศิาสตร ์/ 
Medical Tourism   
- การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพของประเทศไทยในตลาดกลุ่มโลกมสุลมิ    
- เครอืขา่ยการท่องเทีย่วในแต่ละจงัหวดั 
- พฤตกิรรมและทศันคตนิกัท่องเทีย่ว/คนในจงัหวดั    
- MICE Tourism (Meeting Intensive Convention Exhibition 
Tourism)   
- การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพในตลาดโลกอสิลาม: สปาฮาลาล    
- การจดัการความรูใ้นการใหบ้รกิารสุขภาพจากบ่อน ้ารอ้น / น ้าแร่ 
 

 2.3.2. แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพท้องถ่ินเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเท่ียว ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายและรปูแบบความรว่มมอืในการ
บรหิารจดัการท่องเทีย่ว 
- การพฒันารปูแบบความหลากหลายรา้นน ้าชาในพืน้ทีต่่างๆ เช่น   
อ.เมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช เพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
- การพฒันาวฒันธรรมดา้นอาหารพืน้บา้น เช่น อาหารเชา้ในแต่ละ
พืน้ที ่เพื่อเสรมิการท่องเทีย่ว 
- การวจิยัศกัยภาพบ่อน ้ารอ้น น ้าแรใ่นพืน้ทีต่่างๆของภาคใตเ้พื่อการ
ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ 
 

 2.3.3.แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการตลาดของการท่องเท่ียว ตวัอยา่ง
ประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัรปูแบบการประชาสมัพนัธด์ว้ยระบบ IT  
- การวจิยัการสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บันกัท่องเทีย่ว 
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กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 2.4 
วิจยัเพ่ือยกระดบั
ประสิทธิภาพและ
มาตรฐานการให้บริการ
ด้านโลจิสติกส ์
 

2.4.1 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการค้าและการขนส่ง ตวัอยา่ง
ประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัเพื่อพฒันาศกัยภาพการขนส่งและระบบโทรคมนาคม
สนบัสนุนการคา้ การบรกิาร และการท่องเทีย่ว 
- การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการระดมการลงทุนสรา้งการเชื่อมโยง
โครงขา่ยการขนส่งในพืน้ทีก่บัประเทศพืน้บา้น 
- การวจิยัเพื่อปรบัปรงุโครงขา่ยการคมนาคมระหว่างภาคใตก้บั
ภมูภิาคต่างๆ  
- การวจิยัเพื่อเตรยีมความพรอ้มของภาครฐัและเอกชนเพื่อรองรบั
เครอืขา่ยทีเ่ชื่อมโยงการคมนาคมในเชงิพาณชิยก์ารท่องเทีย่ว การ
บรกิารและการศกึษา  
- การวจิยัเพื่อศกึษาแนวทางการลดตน้ทุนการขนส่ง  
- การวจิยัระบบการขนส่งทีม่ตีน้ทุนต ่าและถงึตรงเวลา  เช่น การ
ขนส่งทางน ้า รถไฟรางคู่ และรถไฟความเรว็สงู ฯลฯ 
- การวจิยัเพื่อพฒันาศกัยภาพทางการตลาดใหแ้ก่สนิคา้เกษตร  
- การวจิยัหาแนวทางแลกเปลีย่นสนิคา้ทางการเกษตรเพื่อ
ประสทิธภิาพดา้นการตลาด   
- การวจิยักลไกการตลาดการคา้ขา้วภายในและนอกประเทศเพื่อการ
ผลติขา้วอยา่งเหมาะสม 
- การวจิยัเพื่อน าเสนอแนวทางการเพิม่มลูค่าเพื่อสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบในการคา้ชายแดนระหว่างกลุ่มพืน้ที ่จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้กบัประเทศเพื่อนบา้น 
- การวจิยั วเิคราะหส์ภาพพืน้ทีต่ ัง้ด่านชายแดนทีม่คีวามเหมาะสม
ตามลกัษณะภูมศิาสตรแ์ละเศรษฐกจิ   
- การวจิยัสถานการณ์การคา้ชายแดนไทย-มาเลเซยีทัง้ในและนอก
ระบบ   
- การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการปรบัใชก้ฎหมายและกฎระเบยีบ
ของทางภาครฐัเพื่อพฒันาศกัยภาพในการท าธุรกจิ   
- การวจิยัเพื่อศกึษาผลกระทบและแนวทางแกไ้ขผลกระทบจากการ
เปิดการคา้เสร ี
 

 2.4.2 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาศนูยก์ลางโลจิสติกสส์ู่
ประชาคมอาเซียน ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัศกึษาความเป็นไปไดข้องการเป็นศูนยก์ลางการคา้ และ
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การบรกิาร 
- การวจิยัเพื่อสรา้งช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้และการขนส่งที่
เชื่อมโยงกบัภูมภิาคและประชาคมอาเซยีน   
- การวจิยัเพื่อลดตน้ทุนการขนส่งการจดัการสนิคา้คงคลงัและการ
กระจายสนิคา้   
 

 
ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 3 การอนุรกัษ์ เสริมสร้าง และพฒันาทุนทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

 สภาพพืน้ทีท่างภูมศิาสตรข์องภาคใต้มคีวามหลากหลายสูง ทัง้ทีเ่ป็น ภูเขา ทะเลทัง้ฝ ัง่
อ่าวไทยและฝ ัง่อนัดามนั  ปา่ตน้น ้า ทะเลสาบ พืน้ทีน่ ้าจดื น ้าเคม็ น ้ากร่อย ดนิเปรีย้ว ป่าพรุ แม่น ้า
และลุ่มน ้าสายต่างๆ  ดงันัน้จงึมเีป้าประสงค์การวิจยัคือ การพฒันาองค์ความรู้และฐานข้อมูล
ความรูอ้ย่างบูรณาการ เพื่อการบรหิารและการตดัสนิใจทัง้ในการพฒันาและการแก้ปญัหาทุนทาง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่มปีระสิทธ ิภาพอย่างเป็นระบบ โดยท้องถิ่นและชุมชนมี        
ส่วนร่วม  มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
ความหลากหลายทางชวีภาพ การฟ้ืนฟู การอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตอิย่าง
ยัง่ยนื โดยการมสี่วนร่วมของประชาชนและสงัคม รวมทัง้การสรา้งองค์ความรูเ้กี่ยวกบัทรพัยากร
ดนิ ทรพัยากรน ้า ลม แสงอาทติย ์ภยัธรรมชาตทิัง้ทางบกและทะเล ประกอบดว้ย 3 กลยุทธ์การ
วจิยั 8 แผนงานวจิยั คอื 

 
กลยทุธก์ารวิจยั แผนงานวิจยั 

กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 3.1 วิจยั
เพ่ือการสร้างองคค์วามรู้
เก่ียวกบัภยัพิบติัธรรมชาติ
และการป้องกนั 

3.1.1 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการกดัเซาะชายฝัง่ ตวัอยา่ง
ประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัเพื่อตดิตามความเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝ ัง่  
- การศกึษาการเปลีย่นแปลง การชะลา้งพงัทลายของชายฝ ัง่และ
แนวทางการแกไ้ข 
 

 3.1.2 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัอบุติัภยัธรรมชาติ ตวัอย่าง
ประเดน็วจิยั เช่น 
- การพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนธรณพีบิตัภิยั  
- การวจิยัเพื่อสรา้งกลไกการป้องกนัภยัพบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ  
- การวจิยัเพื่อถอดบทเรยีนกรณธีรณพีบิตัิ 
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กลยทุธก์ารวิจยั แผนงานวิจยั 
กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 3.2 วิจยั
เพ่ือพฒันาระบบการ
บริหารจดัการทรพัยากร
น ้าแบบบรูณาการ 
 

3.2.1  แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการจดัการทรพัยากรน ้าและการ
ใช้น ้า ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัเพื่อการบรหิารการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรน ้าแบบมสี่วน
รว่มวจิยัทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง 
- การวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรูทุ้กมติทิัง้ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
สงัคมเพื่อการตดัสนิใจในการบรหิารจดัการแบบสมดุลแบบมสี่วน
รว่มทุกภาคส่วน 
- การวจิยัแหล่งน ้า เช่น น ้าผวิดนิ น ้าใตด้นิและปรมิาณน ้าตน้ทุน
เป็นตน้ 
- วจิยัการศกึษาผลกระทบจากการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อ
การเกษตรและอุตสาหกรรม 
- วจิยัแกป้ญัหาการขาดแคลนน ้าจดืบนเกาะต่างๆ ทีเ่ป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ว 
 

กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 3.3 การ
วิจยัเพ่ืออนุรกัษ์ฟ้ืนฟ ูและ
สร้างฐานความมัน่คงของ
ฐานทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
 

3.3.1 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟปู่าไม้ 
ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การศกึษาการจดัท าแนวเขตพืน้ทีอ่นุรกัษ์   
- การศกึษารปูแบบการมสี่วนรว่มในการจดัการทรพัยากรปา่ไม ้  
- การวจิยัและพฒันาเครอืข่ายในการจดัการทรพัยากร เช่น 
เครอืขา่ยปา่ชุมชน เครอืขา่ยการจดัการลุ่มแม่น ้า  ฯลฯ   
- การศกึษาแนวทางในการจดัท าแนวเขตอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู
ทรพัยากร 
- การศกึษาพนัธุไ์มป้า่เพื่อน าไปปลกูผสมผสานในพืน้ทีเ่กษตร
บรเิวณตน้น ้าล าธาร 
- การศกึษาภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากร 
- การศกึษาความรู ้ทศันคต ิและบทบาทขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ต่อการจดัการทรพัยากร 
- การศกึษาแนวทางการส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการจดัการ
ทรพัยากร 
- การวจิยัและพฒันาเพื่อสรา้งเครอืขา่ยการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้น
การอนุรกัษ์ทรพัยากร 
- การศกึษารปูแบบการฟ้ืนฟูระบบนิเวศและการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้ปีระสทิธภิาพ   
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กลยทุธก์ารวิจยั แผนงานวิจยั 
- การวจิยัเพื่อจดัท าระบบสารสนเทศและฐานขอ้มลูเกีย่วกบั
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   
- การศกึษาเพื่อสรา้งวฒันธรรมรมิแม่น ้าในพืน้ทีข่องจงัหวดั
ภาคใต ้  
- การวจิยัเพื่อสรา้งจติส านึกรกัแม่น ้าแก่เยาวชนในพืน้ที ่  
- การวจิยัและพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิน่เกีย่วกบัการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
- การวจิยัและพฒันาเพื่อสรา้งศูนยก์ารเรยีนรูเ้พื่อการอนุรกัษ์
ทรพัยากร 
- การวจิยัดา้นผลติสื่อเพื่อประชาชนในพืน้ที่มคีวามตระหนกัใน
การอนุรกัษ์และใหค้วามส าคญัในการดแูลทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
 

 3.3.2 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม 
ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัและพฒันาเพื่อแก้ปญัหาสิง่แวดลอ้มของลุ่มน ้า เช่น 
ทะเลสาบสงขลา ลุ่มน ้าปากพนงั ลุ่มน ้าสายบุร ีและลุ่มน ้ายอ่ย
อื่น ๆ เป็นตน้ 
 

 3.3.3 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะและการใช้
ประโยชน์ ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัเพื่อพฒันาระบบการก าจดัขยะของเสยีและสิง่ปฏกิูลของ
เทศบาลต าบล / อบต. ของเสยีและสิง่ปฏกิูลเพื่อพลงังาน  
- การวจิยัเพื่อแกป้ญัหาน ้าเสยีและขยะในพืน้ทีท่ีเ่ป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วทีส่ าคญัของภาคใต ้ 
 

 3.3.4 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน ตวัอยา่งประเดน็วจิยั 
เช่น 
- การวจิยัเพื่อการสรา้งจติส านึกใหแ้ก่คนทุกระดบั เกีย่วกบัปญัหา
ภาวะโลกรอ้น 
- การวจิยัการวจิยัการปรบัตวัของอุตสาหกรรมต่างๆ ในการ
พฒันาเทคโนโลยแีบบ Green and Clean Technology 
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กลยทุธก์ารวิจยั แผนงานวิจยั 
 3.3.5  แผนงานวิจยัเก่ียวกบัความหลากหลายทางชีวภาพ

และการใช้ประโยชน์ ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัเพื่อฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตทิี่
หลากหลายทุกชนิด 
- การวจิยัการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตอิย่างสมดุล 

 
 
ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 4  การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันานวตักรรม

และบคุลากรทางการวิจยั   

 ยุทธศาสตรก์ารวจิยันี้มุ่งเน้นการวจิยัเพื่อสรา้งองค์ความรู ้นวตักรรม สิง่ประดษิฐ์และ  
ต่อยอดภูมปิญัญาของทอ้งถิน่และต่อยอดองคค์วามรูพ้ืน้ฐานตลอดจนเสรมิสรา้งศกัยภาพการวจิยั
และพฒันาขดีความสามารถนักวจิยัของประเทศในระดบัภูมภิาคและท้องถิน่ นอกจากนี้ยงัมุ่งเน้น
การวจิยัในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทัง้ดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสงัคมเพื่อการรองรบัในการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ประกอบดว้ย 2 กลยทุธก์ารวจิยั 6 แผนงานวจิยั คอื 

 
 

กลยทุธก์ารวิจยั แผนงานวิจยั 
กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 4.1 
สร้างศกัยภาพและ
ความสามารถของ
ทรพัยากรบคุคลทาง 
การวิจยั 

4.1.1 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพและ
ความสามารถของนักวิจยัท่ีสอดคล้องกบัศกัยภาพของท้องถ่ิน 
ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- ความกา้วหน้าในอาชพี (Career Path) ของนกัวจิยัเชงิพืน้ทีท่ี่
สมดุลกบัมาตรฐานของงานวจิยัพืน้ฐาน 
- การสรา้งมาตรฐานตวัชีว้ดัคุณภาพของงานวจิยัเชงิพืน้ที ่ 
 

 4.1.2  แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันานักวิจยัท้องถ่ินอิสระ 
ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การสรา้งฐานขอ้มลูนกัวจิยัทอ้งถิน่ นกัวชิาการอสิระ และ 
นกัพฒันาอสิระ (NGO) 
- การก าหนดบทบาทและหน้าทีน่กัวจิยัทอ้งถิน่และนกัวจิยัอสิระใน
สถาบนัอุดมศกึษา 
- การสรา้งขวญัและก าลงัใจแก่นกัวจิยัทอ้งถิน่และนกัวจิยัอสิระ 
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กลยทุธก์ารวิจยั แผนงานวิจยั 
กลยทุธท่ี 4.2 วิจยัเพ่ือ
สร้างองคค์วามรู้ 
นวตักรรมและ
ส่ิงประดิษฐ ์

4.2.1 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการสร้างองคค์วามรู้พื้นฐาน 
นวตักรรมและส่ิงประดิษฐเ์พ่ือการแข่งขนั ตวัอยา่งประเดน็วจิยั 
เช่น 
- การวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้นวตักรรมและสิง่ประดษิฐใ์หมเ่พื่อ
การแขง่ขนัในอนาคต 
 

 4.2.2 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการต่อยอดภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัในการสรา้งองคค์วามรูต่้อยอดจากภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
- การวจิยัในการสรา้งมาตรฐานปุ๋ ยชวีภาพจากภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
- การวจิยัเพื่อสรา้งตน้แบบทีป่ระกอบอาชพีแบบเศรษฐกจิพอเพยีงที่
หลากหลาย 
 

 4.2.3 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี
สะอาด (Green and Clean Technology) ตวัอย่างประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีพื่ออุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม (Green and Clean Industry) 
- การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารแปรรปูทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 4.2.4 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีด้าน
พลงังานทดแทน (Renewable Energy) ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเพื่อสรา้งพลงังานไฟฟ้า
จากทรพัยากรทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ เช่น พลงังานชวีภาพจากขยะและ
วสัดุเศษเหลอื (Biomass) พลงังานจากธรรมชาต ิเช่น น ้า ลม (Wind 
Energy) แสงอาทติย ์คลื่นทะเล (Ocean Wave Energy) 
 

 
ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 5 การบริหารจดัการความรู้ ผลงานวิจยั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์

ทรพัยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชยแ์ละสาธารณะด้วยยทุธวิธีท่ีเหมาะสมท่ีเข้าถึงประชาชน
และประชาสงัคมอย่างแพร่หลาย 

 เป็นยุทธศาสตร์การวจิยัที่มเีป้าประสงค์คอื การพฒันาโครงสร้าง เครอืข่ายการวจิยั 
ระบบและกลไกการบรหิารจดัการความรูผ้ลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาพืน้ที ่ทอ้งถิน่และ
ประเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประกอบดว้ย 1 กลยทุธก์ารวจิยั กบั 3 แผนงานวจิยั คอื 
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กลยทุธก์ารวิจยั แผนงานวิจยั 
กลยทุธก์ารวิจยัท่ี 5.1 
วจิยัเพื่อพฒันาระบบการ
บรหิารงานวจิยัเพื่อ
น าไปใชป้ระโยชน์อย่าง 
มปีระสทิธภิาพ 
 

5.1.1 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบเครือข่ายในการ
บริหารการวิจยั ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัเพื่อสรา้งระบบ โครงสรา้งและเครอืข่ายการบรหิารงานวจิยั
ในระดบัภูมภิาคอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 

 5.1.2 แผนงานวิจัยเก่ียวกับระบบการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- การวจิยัการจดัการองคค์วามรูสู้่การสื่อสารระดบัชุมชนฐานราก  
- การวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาฐานขอ้มลูเพื่อการบรหิารงานวจิยัใน
ระดบัภมูภิาค 
- การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเขา้ถงึองคค์วามรู้
ของชุมชนทอ้งถิน่ 
- การวจิยัและพฒันาระบบเครอืขา่ย และ “Missing Links” การน า
ผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิย ์

 5.1.3 แผนงานวิจยัเก่ียวกบัการประเมินผลเพ่ือพฒันาศกัยภาพ
และความสามารถด้านการวิจยั ตวัอยา่งประเดน็วจิยั เช่น 
- ระบบการวเิคราะห์และประเมนิผลเพื่อการพฒันาศกัยภาพและ
ความสามารถดา้นการวจิยัในระดบัภมูภิาค  
- การวจิยัความเชื่อมโยงผลงานวจิยัทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตรก์าร
พฒันากลุ่มจงัหวดัในพืน้ที ่ 
- การวจิยังบประมาณค่าใชจ้่ายในการใชอ้งค์ความรูจ้ากผลการวจิยั
ไปใชใ้นการตดัสนิใจเพื่อการพฒันาพืน้ที ่
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บทท่ี 6 
กลุ่มเร่ืองวิจยัท่ีควรมุ่งเน้น (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้   

 
 จาก 5 ยุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้  เมื่อน ามาพิจารณาจดั

ความส าคญั เป็นกลุ่มเรื่องวจิยัที่ควรมุ่งเน้น โดยค านึงถึงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ความต้องการ
ผลงานวิจยัและความรู้เพื่อเร่งแก้ไขปญัหาและน าไปสู่การเสรมิสร้างและพฒันาภาคใต้โดยเร็ว     
ท าให้สามารถก าหนดเป็นกลุ่มเรื่องวิจ ัยที่ควรมุ่ ง เ น้นรวม  12 กลุ่มเรื่อง  (Priority-based 
Research Areas) โดยเน้นประเดน็ทางด้านเศรษฐกจิพอเพยีง ด้านการเกษตรและการเพิม่มูลค่า 
การท่องเที่ยว สุขภาพ ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ผู้สูงอายุ โลจสิติกส์ เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมที่ส าคญัเพื่ออุตสาหกรรม ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินและความมัน่คงของรฐั 
โดยเฉพาะใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. การประยกุตใ์ช้เศรษฐกิจพอเพียง 
  มุ่งเน้น  :  การประยุกต์ใช้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เพ่ือสร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต ขจดัความยากจนและพฒันาเศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างยัง่ยืน เช่น  
  1)  การต่อยอดองคค์วามรูจ้ากภมูปิญัญาทอ้งถิน่ เช่น จากปราชญเ์กษตร เป็นตน้  
  2)  การสรา้งจติส านึกชุมชน (คน) เพื่อวถิเีศรษฐกจิพอเพยีง  
  3)  การพฒันาเกษตรอนิทรยีเ์พื่อการเพิม่ผลผลติต่อไรใ่หส้งูขึน้  
  4)  การสร้างความเข้าใจและแนวทางแก่ชาวชนบทในพื้นที่ในการเผชิญหน้ากับ
เศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลง  
  5)  การแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการเกษตรพอเพยีงระหว่างชุมชน เป็นตน้ 

 2. ความมัน่คงของรฐัและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
  มุ่งเน้น  :  การวิจยัเก่ียวกบัความมัน่คงของรฐั คณุธรรม จริยธรรม การมีส่วน
ร่วมของชุมชนในพื้นท่ีเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพฒันาตามเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง   
เพ่ือสร้างธรรมาภิบาล  ความมัน่คงทัง้ในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ปัญหา
สถานการณ์ชายแดนใต้และการพฒันาขีดความสามารถในการจดัการความรู้เพ่ือความ
มัน่คงของรฐั เช่น  
  1)  ปญัหาของเดก็และเยาวชน (ขาดการศกึษา ตดิยาเสพตดิ) ใน 3 จงัหวดัชายแดน
ใตท้ีก่ระทบถงึความมัน่คง จากแนวคดิทีร่นุแรงและการก่อความไมส่งบในพืน้ที่   
  2)  ผลกระทบความไม่สงบของจงัหวดัชายแดนภาคใต้ต่อพุทธศาสนาและการยา้ย
ถิน่ของคนไทยพุทธ  
  3) ปญัหา (เพศ, พฤตกิรรม, ค่านิยม, ยาเสพตดิ) กระทบถงึความมัน่คงในพืน้ทีข่อง
จงัหวดัต่าง ๆ 
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  4)  วจิยัสรา้งความรู ้ความเขา้ใจและความเป็นธรรมในการพฒันาพืน้ทีท่างเศรษฐกจิ
แบบมสี่วนรว่มในพืน้ทีเ่ป้าหมายต่างๆ ตามนโยบายของรฐับาล  
  5)  ปญัหาแรงงานต่างดา้วบรเิวณชายแดน เช่นทีจ่งัหวดัระนอง และจงัหวดัอื่นๆ   
  6)  การศกึษาแบบมสี่วนร่วมกบัชุมชนเพื่อการตดัสนิใจและพฒันาเศรษฐกจิในพืน้ที่
ทีม่คีวามสมดุลระหว่างการพฒันากบัการอนุรกัษ์/มติรกบัสิง่แวดลอ้ม/มติรกบัชุมชนในพืน้ที ่ 
  7)  การศกึษาความสมดุลการพฒันาอุตสาหกรรมกบัชุมชนในแต่ละพืน้ที ่  
  8)  การศึกษาการปรบัตวัอาชพีทางเลอืกของชุมชนต่อการพฒันาอุตสาหกรรมใน
พืน้ที ่ 
  9)  การสร้างความเข้าใจและแนวทางแก่ชาวชนบทในพื้นที่ในการเผชิญหน้ากับ
เศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลง  
  10)  การศึกษาแนวนโยบายของรฐัและการน านโยบายของรฐัสู่การปฏบิตัิ กบัการ
แกป้ญัหาความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนใตอ้ยา่งยัง่ยนื   
  11)  การสร้างนโยบายของชาติโดยเน้น “คุณลกัษณะเฉพาะ” ของพื้นที่ : มิติทาง
สงัคม ศาสนาและวฒันธรรม แบบมสี่วนรว่มของชุมชนในพืน้ที ่
  12)  การวจิยัเพื่อการพฒันาการมสี่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการบรหิารและ 
การจดัการปญัหาขอ้ขดัแยง้ในลุ่มน ้าต่างๆ  
  13)  การวจิยัเพื่อปรบัปรุงกฎหมายต่างๆที่ไม่เหมาะสมเพื่อสร้างกฏหมายใหม่เพื่อ
ความเป็นธรรมและสอดคลอ้งกบัสภาวะปจัจบุนั 

 3. การปฏิรปูการศึกษาและสร้างสรรคก์ารเรียนรู้ 
  มุ่งเน้น  :  การจดัการศึกษาและรูปแบบการศึกษาท่ีเช่ือมโยงกบัการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ตลอดจนการเช่ือมโยงกบัภมิูปัญญาและวฒันธรรมท้องถ่ินใน
พื้นท่ี  เช่น  
  1)  การจดัระบบการศกึษาทีเ่หมาะสม โดยเฉพาะในกรณ ี3 จงัหวดัชายแดน   
  2)  ดา้นการใชภ้าษาทอ้งถิน่กบัภาษาทางราชการ   
  3)  การศกึษาเพื่อปลกูฝงัจติส านึกพลเมอืง   
  4)  ปญัหาความไมส่งบทีส่่งผลกระทบต่อการบรหิารจดัการศกึษาในภาคใต ้  
  5) แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการครใูนภาวะความไมส่งบใน 3 จงัหวดั 
    ชายแดนภาคใต ้  
  6)  รปูแบบการจดัการศกึษาภายใตห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  7)  รปูแบบการจดัการศกึษาเพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 
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4.  การจดัการทรพัยากรน ้า 
  มุ่งเน้น  :  การวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตดัสินใจ เก่ียวกบั
การบริหารจดัการทรพัยากรน ้าและระบบชลประทานในแต่ละพื้นท่ีแบบมีส่วนร่วมของผู้
ได้รบัผลกระทบในพื้นท่ีให้มีประสิทธิภาพและมีความสมดุลอย่างยัง่ยืน และการวิจัย
ปริมาณน ้าต้นทุน เช่น  
 1)  การวจิยัเพื่อการแก้ปญัหาและพฒันาลุ่มน ้าแบบมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจในการพัฒนาพื้นที่ในการบริหารและการจดัการลุ่มน ้ าต่างๆ เช่น พื้นที่บรเิวณลุ่มน ้ า       
ปากพนงั ลุ่มน ้าตาปี - พุมดวง ทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อย ลุ่มน ้าสายบุร ีฯลฯ  
 2)  การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแบบมสี่วนร่วม เช่น กรณี 3 น ้า : น ้าจดื น ้าเคม็
และน ้ากรอ่ยทีม่ผีลกระทบต่อการประกอบอาชพีทางเลอืกของชุมชนในแต่ละพืน้ที ่ 
 3)  การสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างระบบตดัสนิใจในการพฒันาพื้นที่ลุ่มน ้าปากพนัง 
ลุ่มน ้าตาปี ทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อย ลุ่มน ้าสายบุร ีและลุ่มน ้าย่อยต่างๆ ที่มผีลกระทบต่อการ
ประกอบอาชพีทางเลอืกของชุมชนในแต่ละพืน้ที ่ 
 4)  การวจิยัในการแก้ปญัหาการขาดแคลนน ้าจดืในพื้นที่ที่เป็นเกาะ และเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วทีส่ าคญัของประเทศ เช่น เกาะสมยุ เกาะพงนั เกาะเต่า ฯลฯ 
 5)  การวจิยัในการแกป้ญัหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตรในฤดแูลง้ 
 6)  การวจิยัปรมิาณน ้าตน้ทุนเพื่อการบรโิภคและการเกษตร  

 5.  การพฒันาพลงังานทดแทนและภาวะโลกร้อน 
  มุ่งเน้น  :  การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาพลงังานจากฐานชีวภาพและพลงังาน
ทางเลือกอ่ืนตามศักยภาพในแต่ละพื้นท่ี เช่น ในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพการ
ประหยดัและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น   
  1)  พลงังานฐานชวีภาพและพชืพลงังาน : ไบโอดเีซล / เอทานอล    
  2)  การใช้ประโยชน์จากพลงังานลม / พลงังานน ้า /พลงังานแสงอาทติย์เพื่อผลิต
พลงังานไฟฟ้า  
  3)  การวจิยัความเป็นไปไดใ้นการน าแก๊สชวีภาพจากน ้าเสยีโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์
มาใชป้ระโยชน์ในยานพาหนะ  
  4) การวจิยัพลงังานไฟฟ้าขนาดเลก็เพื่อชุมชนจากพลงัน ้าในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ  
  5)  การวจิยัพลงังานลม เช่น ตามแนวชายฝ ัง่อ่าวไทยและอนัดามนัทีม่ศีกัยภาพสงู 
  6)  การวจิยัพลงังานไฟฟ้าจากคลื่นทะเล (Ocean Wave Energy) 
  7)  การวจิยัพลงังานจากชวีมวล (Biomass) เช่น วสัดุเศษเหลอืการเกษตรและขยะ
เป็นตน้ 
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6. การเพ่ิมมลูค่าสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกและลดการน าเข้า 
  มุ่งเน้น  :  การวิจยัเก่ียวกบัการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและการเพ่ิมผลิตภาพ
การผลิต เพ่ือพฒันาศกัยภาพการส่งออกในกลุ่มสินค้าท่ีสร้างรายได้หลกัจากการส่งออก
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัชุมชน รวมทัง้การพฒันานวตักรรมกระบวนการผลิต เทคโนโลยี
ใหม่และการพฒันาคุณภาพสินค้ามาตรฐานสินค้า ตลอดจนความปลอดภยัของอาหาร 
(Food safety) เช่น   
  1)  การประมง  
  2)  การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าชายฝ ัง่   
  3)  การแปรรปูอาหารทะเล   
  4)  การผลติผลไมน้อกฤดกูาล  การยดือายผุลไมแ้ละการแปรรปูผลไมต่้างๆ  
  5) การผลติทางดา้นการปศุสตัว ์  
  6)  ระบบการขนส่งสนิคา้ (Logistics)   
  7)  อาหารฮาลาล   
  8)  ปาลม์น ้ามนัครบวงจร 
  9)  ยางพาราครบวงจร  

 7. การป้องกนัโรคและการเสริมสร้างสขุภาพ 
  มุ่งเน้น  :  การวิจยัเก่ียวกบัการเสริมสร้างสุขภาพ ประสิทธิภาพการให้บริการ
ทางการแพทย์ การติดเช้ือ วิทยาการใหม่ๆ การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย 
การแพทยท์างเลือก สมนุไพร สปาและอาหารเสริม เช่น  
  1) ภมูปิญัญาแพทยแ์ผนไทย  
  2)  การผลติอาหารและสารเสรมิสุขภาพจากสมนุไพรพืน้บา้น 
  3) การวจิยัเพื่อคน้หาสารออกฤทธิท์างชวีภาพจากสมุนไพรเพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ด้านการเสรมิสร้างสุขภาพ อาหารและยาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลติ (Valued-added Product) และ
นวตักรรมใหม ่(Innovation)  
  4) การผลติผลติภณัฑจ์ากพชืสมนุไพรไทยเพื่อขอรบัมาตรฐานฮาลาล  
  5) โรคตดิต่อทีส่ าคญับรเิวณชายแดน  
  6) แนวทางการใหบ้รกิารแพทยแ์ผนไทยตามหลกัศาสนาอสิลาม เช่น สปาฮาลาล ฯลฯ 
  7) การใชป้ระโยชน์จาก “บ่อน ้ารอ้น” / “น ้าแร่” เพื่อสุขภาพทีห่ลากหลายในแต่ละ
จงัหวดั 
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8.  การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
  มุ่งเน้น   :  การวิจัยเ ก่ียวกับการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมต่างๆ เช่น              
การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น  
  1) การกดัเซาะชายฝ ัง่ / การงอกของพืน้ทีช่ายฝ ัง่/ปญัหาระบบนิเวศน์ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปจากเดมิ ตวัอยา่งเช่นทีห่าดสระบวั จ. นครศรธีรรมราช / การปรบัตวัอาชพีทางเลอืกของชุมชน / 
การบกุรกุพืน้ทีด่นิทีง่อกเพิม่ขึน้   
  2) ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในลุ่มน ้าต่างๆ เช่น ทะเลสาบสงขลา ลุ่มน ้า
สายบุร ีทะเลน้อย ลุ่มน ้าตาปี – พุมดวง ลุ่มน ้าปากพนงั   ฯลฯ   
  3) การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูปา่ตน้น ้า ปา่พร ุปา่ชายเลน    
  4) การเชื่อมต่อภมูปิญัญาทอ้งถิน่กบัความรูใ้หมใ่นการแกป้ญัหาต่างๆ แบบมสี่วนรว่ม   
  5) การใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพเพื่อเศรษฐกจิในดา้นต่าง ๆ  
  6)  ปญัหาการกดัเซาะชายฝ ัง่ทัง้ดา้นฝ ัง่อ่าวไทยและฝ ัง่อน้ดามนั  
  7) การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูปา่ตน้น ้า / ปา่ชายเลน    
  8)  การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูปา่พรคุวนเครง็ จงัหวดันครศรธีรรมราช    
  9)  การจดัการสิง่แวดล้อมและการพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชวีภาพ และ
การน าไปใชป้ระโยชน์ 
  10)  การจดัการน ้าเสยีและขยะในพืน้ทีแ่หล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัและการจดัการปญัหา
ขยะในพืน้ทีบ่นเกาะทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ 

 9. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีท่ีส าคญัเพ่ืออตุสาหกรรม 
  มุ่งเน้น  :  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างเทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรม
กระบวนการผลิตเพ่ือลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพ่ิม และเทคโนโลยีท่ีส าคญัท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม (Green Technology) สู่การพฒันาอุตสาหกรรมทัง้อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ีเก่ียวกบั ปาลม์น ้ามนั ยางพารา ไม้ผล การเพาะเล้ียงสคัวน์ ้า
ชายฝัง่ อาหารทะเล เช่น   
  1)  เทคโนโลยคีวามรูใ้นชุมชน / พืน้ทีก่ลุ่มจงัหวดั    
  2)  เทคโนโลยอุีตสาหกรรมปาลม์น ้ามนั   
  3)  เทคโนโลยอุีตสาหกรรมยางพาราและการแปรรปูไมย้างพารา      
  4)  ไมผ้ลนอกฤด ู/ เทคโนโลยหีลงัเกบ็เกีย่ว   
  5)  เทคโนโลยอุีตสาหกรรมระดบัชุมชน     
  6) เทคโนโลยกีารแปรรปูอาหารทะเล   
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10. การบริหารจดัการท่องเท่ียว 
  มุ่งเน้น  :  การวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว นวัตกรรม
กระบวนการบริการ  การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว การมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการพฒันา 
การท่องเท่ียว การท่องเท่ียวทางเลือกตามศกัยภาพในแต่ละพื้นท่ี เช่น  
  1)  การท่องเที่ยวทางทะเล / สุขภาพ / วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ / Medical 
Tourism   
  2)  การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพของประเทศไทยในตลาดกลุ่มโลกมสุลมิ    
  3)  เครอืขา่ยการท่องเทีย่วในแต่ละจงัหวดั   
  4)  ระบบ Logistics ทัง้ทางบก ทะเลและอากาศ    
  5)  พฤตกิรรมและทศันคตนิกัท่องเทีย่ว/คนในจงัหวดั    
  6) MICE Tourism (Meeting Intensive Convention Exhibition Tourism)   
  7) การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพในตลาดโลกอสิลาม: สปาฮาลาล    
  8) การจดัการความรูใ้นการใหบ้รกิารสุขภาพจากบ่อน ้ารอ้น / น ้าแร ่
  9) การวจิยัระบบและเครอืขา่ยการท่องเทีย่วเพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 

 11. สงัคมผูส้งูอายุ 
  สงัคมไทยก าลงัย่างเข้าสู่ส ังคมผู้สูงอายุ การศึกษาเพื่อเตรยีมความพร้อมสู่การ
เปลีย่นแปลงอตัราส่วนของวยัแรงงาน และแนวทางในการดแูลผูส้งูอายจุงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นมาก   
  มุ่งเน้น  : การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพผู้สูงอายุ ระบบและมาตรการ
ส่งเสริม ดูแล การจดัการสวสัดิภาพและสวสัดิการผู้สูงอายุให้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
และสงัคม การส่งเสริมบทบาทผู้สูงอายุในสถาบนัสงัคมและชุมชน รวมทัง้การน าศกัยภาพ
ของผูส้งูอายมุาใช้ในการพฒันาประเทศและการถ่ายทอดภมิูปัญญาสู่สงัคม เช่น  
  1) การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาศกัยภาพชวีติผูส้งูอายตุามวฒันธรรมไทย   
  2) การวจิยัระบบและมาตรการการส่งเสรมิ การจดัการ สวสัดภิาพและสวสัดกิาร
ผูส้งูอายใุนอนาคตใหม้คีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิ และสงัคม   
  3)  การส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุในสถาบันสังคมและชุมชน รวมทัง้การน า
ศกัยภาพของผูส้งูอายมุาใชใ้นการพฒันาประเทศและการถ่ายทอดภมูปิญัญาสู่สงัคม   
  4)  การแพทยแ์ละสุขภาพ และ Long Stay Tourism  
  5)  เทคโนโลยต่ีาง ๆ ทีเ่หมาะสมส าหรบัผูส้งูอายุ  
  6) การวจิยัผลกระทบสงัคมผูส้งูอายตุ่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 



69 

 

12.  ระบบโลจิสติกส ์(Logistics) และการส่งเสริมการค้าชายแดน   
  ภาคใตม้ทีีต่ ัง้ทางภมูศิาสตรท์ีส่ามารถเชื่อมโยงสองฝ ัง่ทะเล (ฝ ัง่อ่าวไทยและฝ ัง่อนัดามนั) 
และเป็นเขตความร่วมมอืทางเศรษฐกจิแบบ IMT-GT แต่มปีระเดน็ปญัหาและอุปสรรคทีส่ าคญั คอื 
พื้นที่มลีกัษณะแคบและยาว ท าให้มคี่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง ต้นทุนสินค้าการเกษตรสูง ขาด
ประสทิธภิาพในการขนส่งที่หลากหลายทัง้ระบบ ขาดการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างฝ ัง่
อ่าวไทยและฝ ัง่อนัดามนัรวมถงึประเทศเพื่อนบา้นและภมูภิาคเอเซยี 
  มุ่งเน้น  :  การวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส ์
อย่างบูรณาการ ทัง้ในด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การพฒันาประสิทธิภาพและ
มาตรฐานการให้บริการ ระบบบริหารจดัการขนส่งท่ีเหมาะสม รวมทัง้การเช่ือมโยงระบบ
ขนส่งและโลจิสติกส์ในภมิูภาคและเครือข่ายคมนาคมกบัประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุน การค้า การลงทุน การท่องเ ท่ียว ความมัน่คง ตลอดจนส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เช่น   
  1)  การส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศผ่านการคา้ชายแดนมากขึน้   
  2)  ศูนย์กลางการเชื่อมโยงระบบโลจสิติกส์ที่สมบูรณ์ และรองรบัการเชื่อมโยงใน
ภมูภิาคประชาคมอาเซยีน  
  3)  การวจิยัเพื่อสรา้งช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้และการขนส่งทีเ่ชื่อมโยงกบัภูมภิาค
และประเทศเพื่อนบา้น    
  4)  ปรบัลดตน้ทุนการขนส่งการจดัการสนิคา้คงคลงัและการกระจายสนิคา้   
  5)  เปลี่ยนการขนส่งทางถนนไปสู่ทางรางและทางน ้ามากขึน้ โดยเฉพาะรถไฟรางคู่
เพื่อการขนส่งสนิคา้ และรถไฟความเรว็สงูขนส่งคนเพื่อการท่องเทีย่ว 
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บทท่ี 7   
การบริหารและขบัเคล่ือนยทุธศาสตรก์ารวิจยั (พ.ศ. 2555-2559)  

ของภาคใต้ 
 
7.1   การบริหารยทุธศาสตรก์ารวิจยัของภาคใต้สู่การปฏิบติัแบบเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วม 

 การบรหิารยุทธศาสตรก์ารวจิยัของภาคใต้สู่การปฏบิตัใิหบ้รรลุเป้าหมายได ้จะต้องให้
ความส าคญักบัการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จรงิ ทัง้ในการทบทวนประเด็นที่ควรวจิยั 
แผนงานวิจยั หรอืโครงการวิจยัที่สามารถด าเนินการเพื่อให้ได้ผลการวิจยัที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดต้ามทีส่งัคมและทอ้งถิน่คาดหวงั พรอ้มกบัมสี่วนร่วมในการด าเนินการวจิยั โดยมุ่งเน้น
ด าเนินการตามล าดบัความส าคญัของแต่ละยุทธศาสตร์การวจิยัของภูมภิาค และของแต่ละกลุ่ม
เรื่องวจิยัทีค่วรมุ่งเน้น ซึง่เป็นเรื่องที่จะด าเนินการภายใน 5 ปี โดยมสี านักงานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาตเิป็นผูป้ระสานงานและผลกัดนัให้นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของภูมภิาค ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด เพื่อการพฒันาประเทศที่สมดุลและยัง่ยืน       
การบรหิารและขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารวจิยัของภูมภิาค จะก่อให้เกดิการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง 
ร่วมมอืและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะน าไปสู่การเกิดรูปแบบการท างาน
ร่วมกนัอย่างเป็นเครอืข่ายภาควีจิยั  และมกีารน านโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของภูมภิาคไป
ปฏบิตัอิยา่งเป็นรปูธรรมต่อไป 

 ดงันัน้ บทบาทของ วช. ในการผลกัดนัให้เกิดการน านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั    
ของชาต ิทัง้ในระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว และการปฏริปูระบบวจิยัของประเทศไปสู่การ
ปฏบิตัิให้บรรลุผลสมัฤทธิอ์ย่างเป็นรูปธรรม โดยการมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย ทัง้ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องปรับรูปแบบการประสานการบริหารจัดการ         
การตดิตามประเมนิผลการวจิยั เพื่อให้การวจิยัของประเทศเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ลดการ
ซ ้าซ้อนของแผนงานวิจัย/โครงการวิจยัและงบประมาณวิจัย  อีกทัง้จะก่อให้เกิดการบริหาร
ยทุธศาสตรก์ารวจิยัและการบรหิารจดัการแบบบูรณาการในระดบัภูมภิาค ร่วมกบัหน่วยงานวจิยัใน
ภูมภิาคและทอ้งถิน่ เพื่อการมสี่วนร่วมในการวจิยั การใชท้รพัยากรร่วมในการวจิยั  การเชื่อมโยง
ฐานขอ้มลู การแลกเปลีย่นผลงานวจิยัและการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัในเชงิพาณิชยแ์ละสาธารณะ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อการพฒันาประเทศ  จงึก าหนดให้ม ี“ระบบการบริหาร
การวิจยัภาคีเครือข่ายในระดบัภมิูภาค” (เครือข่ายวิจยัภมิูภาค) ขึน้ เพื่อท าหน้าทีป่ระสานงาน
และบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจ ัยของชาติที่เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค และ
ส่วนกลางให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  ทัง้นี้ ก าหนดใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผล
การด าเนินภารกจิตามยทุธศาสตรก์ารวจิยัของภาคใตใ้หบ้รรลุผลส าเรจ็  

 ภาคใต้ ซึง่เป็นภูมภิาคที่ประกอบด้วย 14 จงัหวดั มศีูนยก์ลางของการศกึษาและการ
วจิยัในทุกระดบั ทัง้เชงินโยบายและเชงิปฏบิตัิการ นอกจากนี้ ยงัมหีน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
วจิยักระจายอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น โครงการอุทยานวทิยาศาสตรภ์าคใต้ หน่วยบ่มเพาะวสิาหกจิ 
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เครอืข่ายการวจิยัต่างๆ ฯลฯ และมผีลงานวจิยัทีเ่กดิขึน้อยู่มากพอสมควร ดงันัน้ การประสานงาน
และบรหิารจดัการนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและ
องคก์รต่างๆ ในภาคใต้ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน กบัส่วนกลางของ วช. ที่เชื่อมโยงภารกจิต่างๆ 
ของ วช. ในภาคใต้ใหเ้ป็นทีย่อมรบั เชื่อถอื และเป็นทีค่าดหวงัในการเป็นหน่วยงานกลางของชาติ
ในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจ ัยที่เกี่ยวกับการวิจ ัยซึ่งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม            
โดยเครอืข่ายวจิยัภูมภิาค : ภาคใต้ จะน าไปสู่การพฒันาระบบการวจิยัของประเทศ ใหเ้ป็นไปใน
เชงิรกุ เกดิการกระตุน้ใหเ้กดิวฒันธรรมการวจิยัและสรา้งความเขม้แขง็ดา้นการวจิยัในทอ้งถิน่อย่าง
บูรณาการ อนัจะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อประชาชนและสงัคม อกีทัง้ยงัก่อให้เกิดการพฒันาสงัคม
แห่งการเรยีนรูแ้ละมเีหตุผล โดยใชอ้งคค์วามรูแ้ละนวตักรรมจากการวจิยัเป็นพืน้ฐานในการพฒันา
ทอ้งถิน่ ภมูภิาค และประเทศอกีดว้ย 

 
 

         

     

    

    

     
     

     

       

   
     

    

         

     

         

     

         

     

         

     

         

     
         

     

    

    

     
     

     

       

   
     

    

         

     

         

     

         

     

         

     

         

     

    

    
     

     

     

       

   
     

    

         

     

    

    

     
     

     

       

   
     

    

         

     

         

     

         

     

         

     

         

     

                            

                              

                         

                        

                     

                         

                          

                      

         

     

    

    

     
     

     

       

   
     

    

         

     

         

     

         

     

         

     

         

     

 
 

 
ภาพท่ี  2 การเชื่อมโยงการบริหารและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาต ิ           

ระหว่างส่วนกลางและภมูภิาครว่มกบัหน่วยงานและเครอืขา่ยการวจิยัต่าง ๆ   
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7.2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารยทุธศาสตรก์ารวิจยัของภมิูภาค 
 ในการด าเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของภาคใต้ให้บรรลุผลส าเร็จ          

ไดก้ าหนดแนวทางการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล  ดงันี้ 
 7.2.1 การวดัผลการด าเนินงานตามแผนงานวจิยัของหน่วยงานต่างๆ  
  ในการวัดผลการด าเนินงานตามแผนงานวิจัยของหน่วยงานต่าง  ๆ ควร
ด าเนินการให้ครอบคลุมในมติิต่างๆ  ได้แก่ ด้านประสิทธิผลหรอืผลสมัฤทธิต์ามแผนงานวิจยั        
ดา้นคุณภาพ ดา้นประสทิธภิาพ และดา้นการพฒันาองคก์ร 
 7.2.2 การตดิตามและประเมนิผลของยทุธศาสตรก์ารวจิยั 
 7.2.2.1 การตดิตามความก้าวหน้าประจ าปี (Annual Review) ด าเนินการตดิตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินการตามยุทธศาสตรก์ารวจิยั และเป็นการประเมนิผลในช่วงขณะที่มี
การปฏบิตัติามยทุธศาสตรก์ารวจิยั 
  7.2.2.2 การประเมนิผลเมื่อสิ้นสุดแผนงานวจิยั (Summative Evaluation) ควรมี
การประเมนิผลสมัฤทธิแ์ละผลลพัธ์ที่จะเกิดขึน้ รวมถงึการน าผลงานวจิยัไปสนับสนุนการด าเนิน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั พืน้ที่ ตลอดจนสนับสนุนการพฒันาภาคส่วนต่างๆ ทัง้
ภาครฐัและเอกชนใหป้ระสบความส าเรจ็  
 7.2.3 การตรวจสอบเชงิยทุธศาสตร ์(Strategic Surveillance) 
   การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ ย่อมสงผลบางประการต่อการบรหิารแผนงานวจิยั จงึจ าเป็นต้องมกีารทบทวน 
ตรวจสอบ วเิคราะหค์วามเสี่ยง และประเมนิสถานการณ์อย่างเป็นระบบ เพื่อส่งสญัญานเตอืนภยั
เป็นระยะ ๆ ใหเ้หน็ถงึผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อยุทธศาสตรการวจิยัของกลุ่มจงัหวดัและการน า
ยุทธศาสตร์การวิจ ัยของกลุ่มจังหวัดไปปฏิบัติ  อันจะน าไปปรับปรุงแผนงานวิจัยให้ทันต่อ
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน ตลอดจนแผนการด าเนินงานของภาคเอกชนและรฐัวสิาหกจิ รวมทัง้องคก์รวจิยัในภาคี
เครอืขา่ยวจิยัทีม่กีารทบทวนและปรบัปรงุ 
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บทท่ี 8 
บทสรปุยทุธศาสตรก์ารวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้ 

 
   ยทุธศาสตรก์ารวจิยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้  มุ่งเน้นการบูรณาการดา้นการวจิยั
ที่สอดคล้องกบัแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศและยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่ม
จงัหวดั 3 กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ (กลุ่มจงัหวดัฝ ัง่อ่าวไทย กลุ่มจงัหวดัฝ ัง่อนัดามนัและกลุ่มจงัหวดั
ชายแดนใต)้ โดยสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของประเทศบนพืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงควบคู่
กบัการวจิยัเพื่อความเป็นเลศิทางวชิาการ เพื่อน าไปสู่การพฒันาภูมภิาคภาคใต้และประเทศอย่าง
สมดุลและยัง่ยืน ที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยยุทธศาสตร์การวิจ ัย  (พ.ศ . 2555-2559)          
ของภาคใต ้จะมคีวามเชื่อมโยงกบัทัง้นโยบายเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-
2559) และนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติในระยะยาว  (พ .ศ . 2553-2572) อย่าง
ชดัเจน เพื่อให้การจดัสรรงบประมาณด้านการวจิยัของประเทศ มทีศิทางการวจิยัที่สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดัของภาคใต้มคีวามชดัเจน จงึได้ก าหนดยุทธศาสตร์การวจิยั
(พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้  เป็น 5 ยุทธศาสตรก์ารวจิยั 15 กลยุทธก์ารวจิยั 50 แผนงานวจิยั 
โดยในแต่ละยุทธศาสตร ์การวจิยัได้มกีารก าหนดกลยุทธ์การวจิยัและแผนงานวจิยัที่เป็นประเดน็
ตามความต้องการในการวิจยัในภาคใต้ช่วง 5 ปี และประเด็นวิจยัที่ควรมุ่งเน้น 12 กลุ่มเรื่อง 
ภายใตก้ารตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารวจิยั (พ.ศ. 2555-
2559) ของภาคใต้ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จะก่อให้เกดิผลงานวจิยัที่มคีุณภาพเพิม่ขึน้และมี
การน าไปใชป้ระโยชน์ในเชงิเศรษฐกจิและสงัคม เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจงัหวดั
และในระดบัชุมชนทอ้งถิน่ทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพมากขึน้ อนัจะน าไปสู่การเสรมิสรา้งความ
ผาสุกของประชาชนและสร้างศกัยภาพในด้านต่าง ๆ รวมทัง้เสรมิสร้างขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัของประเทศต่อไป 

 ในการบรหิารการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารวจิยัของภาคใต้ ก าหนดให้ม ี“ระบบการ
บริหารการวิจยัภาคีเครือข่ายในระดบัภมิูภาค” (เครือข่ายวิจยัภมิูภาค) ขึ้น เพื่อท าหน้าที่
ประสานงานและบรหิารจดัการนโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาตทิีเ่ชื่อมโยงระหว่างภูมภิาค
และส่วนกลางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมนิผลการด าเนินภารกจิตามยทุธศาสตรด์า้นการวจิยัของภาคใตใ้หบ้รรลุผลส าเรจ็  
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บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2555-2559) 

 

ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติได้จดัท า “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั    

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

หน่วยงานวิจยัต่าง ๆ และใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิจยัของ

หน่วยงานภาครฐัที่เสนอของบประมาณประจ าปีตามมตคิณะรฐัมนตร ีโดยสอดคล้องกบัสถานการณ์

ของประเทศบนพืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและยุทธศาสตรก์ารวจิยัระดบัภูมภิาค รวมทัง้ความ

ตอ้งการของพืน้ที ่และสอดคลอ้งกบัทศิทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 

(พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบายการวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2555-2559) ซึง่คณะรฐัมนตรไีดใ้หค้วามเหน็ชอบเมื่อ

วนัที่ 1 มนีาคม พ.ศ.2554 นัน้  เน้นการบูรณาการด้านการวิจยัที่สอดคล้องกบัแนวนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ ควบคู่กบัการวจิยัเพื่อความเป็นเลศิทางวชิาการ เพื่อน าไปสู่การ

พฒันาประเทศอย่างสมดุลและยัง่ยนื โดยใหทุ้กภาคส่วนมสี่วนร่วม ทัง้นี้ กรอบการด าเนินงานวจิยั

จะเน้นงานวจิยัที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2555-2559) โดยมกีารจดัล าดบั

ความส าคญัและความจ าเป็นของการวิจยัที่สอดรบักับแนวทางการพฒันาประเทศ  บนพื้นฐาน

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และมจีดุเน้นทีส่อดคลอ้งกบับรบิทการเปลีย่นแปลงและภาวะความเสีย่ง

ในเชงิเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต  ในขณะที่งบประมาณการ

วจิยัจะกระจายไปยงัหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ในภูมภิาค และมกีลไกกระตุ้นให้เกิดความร่วมมอื

ระหว่างหน่วยงานวจิยัในส่วนกลางและในส่วนภูมภิาค อนัจะน าไปสู่การสรา้งเครอืข่ายการวจิยัและ

พฒันา การพฒันาศูนย์กลางการวจิยัเฉพาะทาง และการพฒันาบุคลากรการวจิยัร่วมกนั ซึ่งการ

ด าเนินยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) จะมคีวามเป็นเอกภาพและมี

ประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  ดังนัน้ นโยบายและ

ยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555-2559) จะเป็นพืน้ฐานเชงินโยบายทีเ่ชื่อมโยงกบั

การปฏริปูระบบวจิยัของประเทศ และนโยบายการวจิยัของชาตริะยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) 

วสิยัทศัน์การวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2555-2559) คอื “ประเทศไทยมีและใช้งานวิจยัท่ีมี

คณุภาพ เพ่ือการพฒันาท่ีสมดลุและยัง่ยืน” โดยมกีารก าหนดพนัธกจิการวจิยัของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)

คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และสร้าง
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ฐานความรู้ท่ีมีคณุค่า สามารถประยุกต์และพฒันาวิทยาการท่ีเหมาะสมและแพร่หลาย รวมทัง้

ให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และ

สาธารณะ  ตลอดจนเกิดการพฒันาคุณภาพชีวิต  โดยใช้ทรพัยากรและเครือข่ายวิจยัอย่างมี

ประสิทธิภาพท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” 

 ยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555-2559) ประกอบดว้ย 

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การวิจยัท่ีการวิจยัท่ี   11    การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ

พฒันาทางสงัคมพฒันาทางสงัคม  โดยมเีป้าประสงคก์ารวิจยัคอื สรา้งเสรมิองค์ความรู้ใหเ้ป็นพื้นฐานเพื่อความ

มัน่คงของประเทศโดยการสรา้งความเขม้แขง็ของสงัคม การพฒันาและยกระดบัคุณภาพชวีติ และ

ความผาสุกของประชาชน  มุ่งเน้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ระบบการเรยีนรู้ด้วย

ตนเอง วฒันธรรม สุขภาพอนามยั คุณภาพชวีติ สวสัดกิารเพื่อความมัน่คงของชวีติ ตลอดจนการบรหิาร

กจิการบ้านเมอืงที่ด ี การสรา้งความเขม้แขง็และการสรา้งภูมคิุ้มกนัของท้องถิน่และสงัคม รวมทัง้

การเสรมิสร้างศกัยภาพของชุมชนที่เน้นกระบวนการมสี่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาความยากจน 

นอกจากนี้ ยงัมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร และผู้สูงอายุ  และการ

เสรมิสรา้งความมัน่คงของประเทศ  ซึง่มกีลยุทธก์ารวจิยั 10 กลยุทธ์ คาดว่าจะใชง้บประมาณเพื่อ

การวจิยั รวม 139,290 ลา้นบาท (รอ้ยละ 32)  และในระดบัภูมภิาคอาจมุ่งเน้นในประเดน็การวจิยั 

กลยทุธก์ารวจิยั และแผนงานวจิยัทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งการผลงานวจิยัในพืน้ทีด่ว้ย 

ยุทธศาสตร์การวิจยัท่ียุทธศาสตร์การวิจยัท่ี   22    การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ

พฒันาทางเศรษฐกิจพฒันาทางเศรษฐกิจ  โดยมเีป้าประสงค์การวิจยั คอื สรา้งเสรมิองคค์วามรูเ้พื่อเป็นพื้นฐานสู่การ

สรา้งศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาทางเศรษฐกจิอย่างสมดุลและยัง่ยนื   โดยค านึงถงึ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   มุ่ ง เ น้นการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง

การเกษตร  ซึ่งครอบคลุมการสร้างมูลค่าผลผลติทางการเกษตร  ป่าไมแ้ละประมง รวมทัง้การ

พฒันาและจัดการองค์ความรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่น เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยัง่ยืน  นอกจากนี้ย ังมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและ อุตสาหกรรมบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการ

ท่องเที่ยว  การพฒันาด้านพลงังาน โลจสิติกส์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดย

ค านึงถึงบทบาทการแข่งขนัของประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลง ทัง้ในระดบัประเทศและระดบั

นานาชาต ิรวมทัง้ สมัพนัธภาพกบัประเทศเพื่อนบา้น และสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูเ้พื่อรองรบัการก้าว

สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community - AEC) โดยด าเนินการบนพืน้ฐาน

ของหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ  ซึ่งม ี      
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กลยุทธ์การวิจ ัย 8 กลยุทธ์ คาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการวิจ ัย รวม  152,349 ล้านบาท         

(รอ้ยละ 35) และในระดบัภูมภิาคอาจมุ่งเน้นในประเดน็การวจิยั กลยุทธก์ารวจิยั และแผนงานวจิยั

ทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งการผลงานวจิยัในพืน้ทีด่ว้ย 

 ยุทธศาสตร์การ วิ จัย ท่ียุทธศาสตร์การ วิ จัย ท่ี   33     การการ อ นุรัก ษ์อ นุ รัก ษ์   เส ริมส ร้ างเส ริมส ร้ าง   และพัฒนาและพัฒนา ทุ นทุ น

ทรพัยากรทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  โดยมเีป้าประสงค์การวิจยั คอื พฒันาองค์ความรูแ้ละ

ฐานข้อมูลเพื่อการบรหิารจดัการและการพฒันาทุนทางทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี

ประสทิธภิาพอยา่งเป็นระบบ โดยทอ้งถิน่และชุมชนมสี่วนร่วม มุ่งเน้นการวจิยัเกี่ยวกบัการบรหิาร

จดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  ความหลากหลายทางชวีภาพ   การอนุรกัษ์และใช้

ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยนื โดยการมสี่วนร่วมของประชาชนและสงัคม รวมทัง้การ

สรา้งองค์ความรูเ้กี่ยวกบัทรพัยากรดนิ ทรพัยากรธรณี ทรพัยากรน ้า ทรพัยากรป่าไม ้ทรพัยากร

สตัว์น ้ารวมถึงการแบ่งปนัการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรอย่างยัง่ยนื  โดยเฉพาะกระบวนการมี

ส่วนร่วมอย่างแท้จรงิ (Meaningful Public Participation) และการวิจยัที่เกี่ยวกับการรองรบัและ

ฟ้ืนฟูหลังภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น  ซึ่งมีกลยุทธ์การวิจ ัย               

4 กลยุทธ์ คาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการวจิยั รวม 34,823 ล้านบาท (รอ้ยละ 8) และในระดบั

ภูมภิาคอาจมุ่งเน้นในประเดน็การวจิยั กลยุทธก์ารวจิยั และแผนงานวจิยัทีม่คีวามจ าเป็นต้องการ

ผลงานวจิยัในพืน้ทีด่ว้ย 

  ยุทธศาสตร์การวิจยัท่ียุทธศาสตร์การวิจยัท่ี     44     การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ

พฒันาพฒันานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัยนวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย  โดยมีเป้าประสงค์การวิจัย คือ พัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและการพึง่พาตนเอง โดยใชฐ้านความรูด้า้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและวทิยาการต่าง ๆ อย่างสมดุลและเหมาะสม มุ่งเน้นการวจิยัเพื่อสรา้งองค์ความรู้

และต่อยอดภมูปิญัญาของประเทศและสาธารณะ ตลอดจนเสรมิสรา้งศกัยภาพการวจิยัของประเทศ 

ซึ่งมีกลยุทธ์การวิจยั 2 กลยุทธ์ คาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการวิจยั รวม  91,409 ล้านบาท     

(รอ้ยละ 21) และในระดบัภมูภิาค อาจมุง่เน้นในประเดน็การวจิยั กลยุทธก์ารวจิยั และแผนงานวจิยั

ทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งการผลงานวจิยัในพืน้ทีด่ว้ย 

  ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ียุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี   55    การปฏิรปูระบบวิจยัของประเทศเพ่ือการปฏิรปูระบบวิจยัของประเทศเพ่ือการบริหาการบริหารจดัการรจดัการ

ความรู้ความรู้   ผลงานวิจยัผลงานวิจยั  นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ ทรพัยากรทรพัยากร   และภมิูปัญญาของประเทศสู่การใช้และภมิูปัญญาของประเทศสู่การใช้

ประโยชน์ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะเชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ   ด้วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสมด้วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสมท่ีเข้าถึงประชาชนและประชาท่ีเข้าถึงประชาชนและประชา

สงัคมอย่างแพร่หลายสงัคมอย่างแพร่หลาย โดยมเีป้าประสงค์การวิจยั คอื พฒันาระบบและกลไกการปฏริูประบบ

วิจัยของประเทศเพื่อบริหารจัดการความรู้ของประเทศ อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ    
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มุ่งเน้นการวิจยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบรหิารจดัการด้านการวิจยัของ

ประเทศ ซึง่มกีลยทุธก์ารวจิยั 2 กลยทุธ ์คาดว่าจะใชง้บประมาณเพื่อการวจิยั รวม 17,411 ลา้นบาท

(รอ้ยละ 4) และในระดบัภมูภิาค อาจมุง่เน้นในประเดน็การวจิยั กลยุทธก์ารวจิยั และแผนงานวจิยัที่

มคีวามจ าเป็นตอ้งการผลงานวจิยัในพืน้ทีด่ว้ย 

  อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติได้พจิารณาจากยุทธศาสตร์การวจิยั

ทัง้ 5 ยุทธศาสตร ์เพื่อน ามาพจิารณาจดัความส าคญัเป็นกลุ่มเรื่องวจิยัทีค่วรมุ่งเน้น โดยค านึงถงึ

วกิฤติการณ์ที่เกิดขึ้น ความต้องการผลงานวจิยัและความรู้เพื่อเร่งแก้ไขปญัหาและน าไปสู่การ

เสรมิสร้างและพฒันาประเทศโดยเร็วเพื่อรองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน  สามารถก าหนด    

กลุ่ ม เ ร่ือง วิจัย ท่ีควรมุ่ ง เ น้น  13 กลุ่ ม เ ร่ือง  ได้แ ก่   (1) การประยุกต์ ใ ช้ เศรษฐกิจ

พอเพียง  (2) ความมัน่คงของรฐั และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  (3) การปฏิรปูการศึกษา

และสร้างสรรค์การเรียนรู้   (4) การจัดการทรัพยากรน ้า  (5) ภาวะโลกร้อนและพลังงาน

ทางเลือก  (6) การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกและลดการน าเข้า  (7) การ

ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรกัษาและการฟ้ืนฟูสุขภาพ (8) การบริหารจดัการ

ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  (9) เทคโนโลยีใหม่และ

เทคโนโลยีท่ีส าคัญเพ่ืออุตสาหกรรม  (10) การบริหารจัดการการท่องเท่ียว  (11) สังคม

ผูส้งูอาย ุ (12) ระบบโลจิสติกส ์ และ (13) การปฏิรปูระบบวิจยัของประเทศ 

ดงันัน้ นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ.2555-2559) จะมกีาร

ด าเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ ประกอบดว้ย 5 ยุทธศาสตรก์ารวจิยั 26 กลยุทธ์

การวจิยั  โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อด าเนินการวจิยัตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยั       

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

ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย งบประมาณภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง

งบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนวิจ ัยอื่น โดยตระหนักถึงข้อจ ากัด  ด้านงบประมาณภาครัฐ         

ความพรอ้มของประเทศ โดยเน้นการใชท้รพัยากรการวจิยัและเครอืข่ายภาคกีารวจิยัทีม่อียู่อย่างมี

ประสทิธภิาพ  การลดความซ ้าซอ้นในการจดัสรรงบประมาณทีเ่กี่ยวกบัการวจิยั  การสรา้งความมี

ส่วนรว่มจากทุกภาคส่วนและทุกระดบั  เพื่อมุง่พฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถในการวจิยัของ

ประเทศ โดยเฉพาะการต่อยอดภูมปิญัญาให้เกดิประโยชน์เชงิพาณิชย ์และผลกัดนัให้เกดิการน า

ผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสาธารณะ ตลอดจนมกีารเชื่อมโยงในการน า

ผลการวจิยัไปสู่การลงทุนในเชงิพาณิชย์เพิม่มากยิง่ขึ้น ให้มากขึ้น  โดยมรีะบบการติดตามและ

ประเมนิผลงานวจิยัใหเ้ป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ ทัง้นี้ ดชันีทีค่าดหวงัเมื่อสิน้
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ปี พ.ศ.2559 ได้แก่  ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัของประเทศทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และท้องถิ่น        

เพิม่เป็นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 1 ของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ  สดัส่วนการลงทุนด้านการวจิยั

ของภาคเอกชน:ภาครฐัเพิ่มขึ้นเป็น 1:1 บุคลากรทางการวจิยัของประเทศจะเพิม่เป็นจ านวน 

10 คนต่อประชากร 10,000 คน สทิธบิตัรที่จดในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 เมื่อเทยีบกบัปี       

พ.ศ. 2554 จ านวนผลงานวจิยัที่ตีพมิพ์ในวารสารทางวชิาการในระดบัสากลเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า    

ร้อยละ 30 ผลงานวจิยัต่อยอดเพื่อประโยชน์ในเชงิพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ผลงานวจิยัใน

ระดบัชุมชน ทอ้งถิน่ และสาธารณะเพิม่ขึน้เป็น 2 เท่า เมือ่เทยีบกบัปี พ.ศ.2554  

 ในการบริหารยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งมีการจดัล าดับ

ความส าคญัของกลยทุธก์ารวจิยัตามแนวทางการพฒันาประเทศในหว้งระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2555-

2559) รวมทัง้มกีารพจิารณาจดัความส าคญัและหยบิยกกลุ่มเรื่องวจิยัทีค่วรมุ่งเน้นจากกลยุทธ์การ

วจิยัภายใต ้5 ยทุธศาสตรก์ารวจิยัดงักล่าว  ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตจิะเป็นหน่วยงาน

กลางในการประสานการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ รวมทัง้ประสาน

การบรหิารด้านงบประมาณเพื่อการวจิยัตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยัของชาติ ระหว่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 โดยโครงการวจิยัที่สอดคล้องกบั 13 กลุ่มเรื่องวจิยัที่ควรมุ่งเน้น

และการวจิยัอื่นๆ ในกลยุทธ์การวจิยัตามนโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2555-

2559) จะไดร้บัการพจิารณาความส าคญัตามล าดบั 

 ภายใต้การตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินตามนโยบายและยุทธศาสตร์

การวจิยัของชาต ิฉบบัที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) จะก่อให้เกดิผลงานวจิยัที่มคีุณภาพ โดยการมสี่วน

รว่มของภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน และชุมชนทอ้งถิน่ทีมุ่่งให้มกีารน าภูมปิญัญามาต่อยอด 

ก่อให้เกิดผลงานวจิยัเพิม่ขึ้น และมกีารน าไปใช้ประโยชน์ในเชงิเศรษฐกิจ สงัคม และสาธารณะ 

ตลอดจนมีการเชื่อมโยงในการน าผลการวิจัยไปสู่การลงทุนในเชิงพาณิชย์เพิ่มมากยิ่งขึ้น          

เพื่อเสรมิสร้างความผาสุกของประชาชน และสร้างศกัยภาพในด้านต่างๆ รวมทัง้เสรมิสร้างขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ เพื่อการพฒันาทีส่มดุลและยัง่ยนืสบืไป   
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บทสรุปส าหรบัผูบ้ริหารบทสรุปส าหรบัผูบ้ริหาร  

ยทุธศาสตรก์ารวิจยัระดบัภูมิภาค ยทุธศาสตรก์ารวิจยัระดบัภูมิภาค ::  

ภาภาคเหนือ คเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางกลาง  

 

ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ  ได้จดัท ายุทธศาสตร์การวิจยัระดับภูมิภาค      

แบ่งออกตามภูมภิาคของประเทศเป็น 4 ภาค คอื ภาคเหนือ (17 จงัหวดั) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(19 จงัหวัด)  ภาคกลาง ซึ่งรวมภาคตะวนัออก (26 จงัหวดั) และภาคใต้ (14 จงัหวัด) โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการวจิยัในภูมภิาค รวมทัง้ส่วนกลางได้มสี่วนร่วม

บูรณาการแนวคดิในการด าเนินงานวจิยั เพื่อตอบสนองนโยบายของรฐับาล แผนบรหิารราชการ

แผ่นดิน หน้าที่ของหน่วยงาน ความต้องการของพื้นที่ รวมทัง้ความต้องการผลงานวิจยัไปใช้

ประโยชน์เชงิพาณิชยแ์ละสาธารณะ อนัจะท าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการงบประมาณ

และทรพัยากรการวจิยัที่เชื่อมโยงอย่างบูรณาการในการพฒันาภูมภิาคและภาคส่วนต่าง ๆ อนัจะ

ท าใหเ้กดิประสทิธผิลต่อการพฒันาประเทศโดยรวม ผลทีไ่ดจ้ากการจดัท ายุทธศาสตรก์ารวจิยัระดบั

ภูมิภาคทัง้ 4 ภูมิภาคได้น ามาสู่การจดัท า “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบับที่ 8       

(พ.ศ. 2555-2559)”  ซึ่งได้มปีรบัปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามข้อมูลที่ได้รบัจากการประชุมระดม

ความคิดสาธารณะ  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และจากการขอรบัความเห็นตลอดจน

ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชนทัว่ประเทศ รวมทัง้

ผูท้รงคุณวุฒ ินอกจากนี้ ยงัไดป้รบัปรุงใหส้อดคลอ้งตามมตคิณะรฐัมนตรใีนการประชุมปรกึษาเมื่อ

วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2554 โดยนบัเป็นนโยบายและแผนแมบ่ทการวจิยัของสภาวจิยัแห่งชาต ิ      
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บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 
ยทุธศาสตรก์ารวิจยั (พ.ศ. 2555 – 2559): ภาคเหนือ 

 
 ภาคเหนือครอบคลุมเขตปกครอง 17 จงัหวดั จดัแบ่งเป็นภาคเหนือตอนบน 8 จงัหวดั 
และภาคเหนือตอนล่าง 9 จงัหวดั มพีื้นที่คดิเป็นรอ้ยละ 33 ของประเทศ ภาคเหนือตอนบนเป็น
พืน้ที่มคีวามอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรพัยากรธรรมชาต ิโดยเฉพาะป่าไมท้ีม่พีืน้ที่
ถงึ 47 ล้านไร่เป็นต้นก าเนิดลุ่มน ้า ปิง วงั ยม และน่าน มพีื้นที่ 64 ล้านไร่ ให้ปรมิาณน ้าท่าเฉลี่ย    
ปีละ 26,013 ลา้นลูกบาศก์เมตรทีม่คีวามส าคญัต่อภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง และเป็นพืน้ที่
รวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนเผ่ามากกว่า 13 เผ่าพันธุ ์         
ส่วนภาคเหนือตอนล่างมคีวามส าคญัในฐานะเป็นแหล่งผลติขา้วเนื่องจากมทีี่ราบลุ่มน ้าขนาดใหญ่ 
มพีืน้ทีเ่กษตรมากถงึรอ้ยละ 68.3 ของภาคเหนือทัง้หมด และเป็นแหล่งผลติขา้วเป็นอนัดบัสองของ
ประเทศ  และภาคเหนือมพีืน้ทีต่ดิต่อและเชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มประเทศอนุภูมภิาค
ลุ่มน ้าโขงและเชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศอินโดจนี การค้าชายแดนของภาคเหนือเป็นการค้าเกนิดุล
ตลอดมา มอีตัราขยายตวัเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 22.8 โดยมพีม่าเป็นประเทศคู่ค้าหลกัคดิเป็นร้อยละ 
74.7 รองลงมาเป็นจนีตอนใต้ รอ้ยละ 15.6 นอกจากนัน้ภาคเหนือยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วและสรา้ง
รายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ในอตัราที่สูงเกอืบรอ้ยละ 10.0 ของผลติภณัฑภ์าค (Gross Regional 
Product-GRP) แต่แหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวยงักระจุกตวัอยู่เฉพาะในจงัหวดัเชยีงใหม่ถึง
รอ้ยละ 54.0 เชยีงรายรอ้ยละ 15.0 และพษิณุโลกรอ้ยละ 8.0 
 ภาคเหนือในปจัจุบนัยงัคงประสบกบัปญัหาที่ต้องรอการแก้ไข ได้แก่ ปญัหาความมัน่คง
ในการถือครองที่ดินและขนาดที่ดินถือครองของเกษตรกรยงัมีข้อจ ากัด  โดยเฉพาะเกษตรกร
ภาคเหนือตอนบนทีม่สีดัส่วนการถอืครองทีด่นิเลก็ทีสุ่ดเพยีง 8.8 ไร่ต่อครวัเรอืน ในขณะภาคเหนือ
ตอนล่างมสีดัส่วนการถอืครองที่ดนิเฉลี่ย 20.7 ไร่ต่อครวัเรอืน  พื้นที่เกษตรกรรมของภาคเหนือ
ตอนบนส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทานถงึรอ้ยละ 68 ประชาชนยงัคงเรยีกรอ้งการมสี่วนร่วมใน
การบรหิารจดัการทรพัยากรส าคญัคอื ดนิ น ้า และป่าไมอ้ย่างต่อเน่ือง ภาคเหนือมคีรวัเรอืนทีเ่ป็น
หนี้ร้อยละ 66.7 ในปี 2551 มหีนี้สนิเฉลี่ย 1.1 แสนบาทต่อครวัเรอืน ท าให้รายได้ไม่เพยีงพอต่อ
รายจ่ายส่งผลให้สดัส่วนคนจนของภาคเหนือยงัคงสูงถงึรอ้ยละ 13.3 ซึง่สูงกว่าสดัส่วนคนจนของ
ประเทศที่มรีอ้ยละ 8.9 ในปี 2551  และภาคเหนือก าลงัก้าวเขา้สู่สงัคมผู้สูงอายุเรว็กว่าภาคอื่นๆ 
ของประเทศถงึ 10 ปี ขณะทีอ่ตัราเพิม่ประชากรมเีพยีงรอ้ยละ 0.6 ท าใหเ้กดิขอ้จ ากดัดา้นแรงงาน
ในเชงิปรมิาณในภาคอุตสาหกรรม โดยมแีรงงานอยู่ในระบบประกนัสงัคมเพยีงรอ้ยละ 10.0 ของ
แรงงานทัง้ภาค และแรงงานที่มอียู่ยงัขาดคุณภาพทางทกัษะฝีมอื แรงงานในระบบส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดบัประถมศึกษาถึงร้อยละ 55.3  และภาคเหนือมกีารใช้แรงงานต่างด้าวชาวพม่า   
มากถึงร้อยละ 96.3 ของแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนในจังหวัดภาคเหนือ  2.6 แสนคน  
นอกจากนัน้ภาคเหนือยงัมปีญัหาในเชงิคุณภาพของระบบการศกึษา โดยเยาวชนในวยัศกึษายงัมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่ากว่ารอ้ยละ 50 และคุณภาพของสถานศกึษาขัน้พื้นฐานของภาคเหนือ   
ยงัได้มาตรฐานน้อยที่สุดรองจากภาคใต้ ดา้นคุณภาพชวีติและภาวะการเจบ็ป่วยของประชากรใน
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ภาคเหนือ ภาวะความเจบ็ป่วยของประชากรภาคเหนือยงัคงเป็นอนัดบัหนึ่ง คดิเป็นรอ้ยละ 34.2 
ของทัง้ประเทศ และประชากรมพีฤติกรรมเสี่ยงด้านโรคเอดส์สูงสุดในระดบัประเทศคอื มผีู้ป่วย   
รายใหม่ 43.8 คนต่อประชากรแสนคน และที่ส าคัญจงัหวัดล าพูนมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด   
18 คนต่อประชากรแสนคน และในพืน้ทีจ่งัหวดัภาคเหนือตอนบนไดร้บัผลกระทบจากปญัหาหมอก
ควนัและฝุน่ละอองรนุแรงทีสุ่ดในปี 2551 โดยมผีูป้่วยถงึ 86,678 ราย และภาคเหนือตอนล่างมกีาร
เจ็บป่วยจากสารเคมีและสารก าจดัศัตรูพืชสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ คือ 7.4 คนต่อ
ประชากรแสนคน ปญัหาเหล่าน้ีจงึน ามาซึ่งความสามารถในการรองรบัการพฒันาโดยเฉพาะการ
รองรบัการท่องเที่ยวในหลายๆ รูปแบบที่พื้นที่ภาคเหนือมศีกัยภาพ แต่ยงัมปีญัหาการบรหิาร
จดัการ  การพฒันาบุคลากร และการปรบัตวัทีไ่มท่นักบักระแสการเปลีย่นแปลง 

การจดัท ายุทธศาสตรก์ารวจิยั (พ.ศ. 2555 – 2559) ของภาคเหนือ จงึก าหนดวิสยัทศัน์
ดา้นการวจิยัไว ้คอื “ประชาชนภาคเหนือมอีงคค์วามรูจ้ากการวจิยั สรา้งสรรคท์รพัยากรมนุษยต์าม
หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และสงัคมธรรมาธิปไตย ด้วยฐานทรพัยากรชุมชนและท้องถิน่ 
ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจสู่ความสัมพันธ์ประเทศเพือ่นบ้าน ” โดยมี พันธกิจการวิจยั 5 ประการ
คอื  1) เพิม่คุณค่าทรพัยากรดว้ยเศรษฐกจิพอเพยีงเชงิสรา้งสรรค์2) สรรคส์รา้งคุณค่าการวจิยัเป็น
องค์ความรู้สู่การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างคนภาคเหนือ3) เชื่อมโยงภูมปิญัญา และวทิยาการ
สมยัใหม่สู่การใช้ประโยชน์เชงิพาณิชยแ์ละสาธารณะ4) พฒันาองค์ความรูแ้ละนวตักรรมสนับสนุน
การใช้ประโยชน์และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมภาคเหนือ และ  5) พฒันาระบบ
และกลไกบริหารจัดการเครือข่ายความรู้ของชุมชนและท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิจัยและ
นวตักรรม ภาคเหนือมเีป้าประสงค์ของการวิจยัดงันี้  1) ใช้การวจิยัจ าแนกจดักลุ่มความส าคญั
การสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่ส าคญัของท้องถิ่น จงัหวดั และกลุ่มจงัหวดั   2) ใช้การวิจยัเป็นองค์
ความรูพ้ฒันาทรพัยากรมนุษย ์ด้วยหลกัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ คดิวเิคราะห์สถานการณ์ลดความ
ขดัแยง้ทางสงัคม  3) ใชอ้งคค์วามรูจ้ากการวจิยัสรา้งสรรค์นวตักรรมเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทาง
เศรษฐกิจ  4) ใช้กระบวนการวจิยัแก้ไขปญัหาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะ
ปญัหาการจดัการน ้ า มลภาวะทางอากาศ และการจดัการขยะชุมชน และ 5) ใช้การวิจยัเป็น
ฐานขอ้มลูและองคค์วามรูเ้พื่อการวางแผนพฒันาทอ้งถิน่ จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบรูณาการ 

 ยุทธศาสตรก์ารวจิยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคเหนือก าหนดไว ้5 ประเดน็ยุทธศาสตร์
ดงันี้  
 

 ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 1 การวิจยัเพ่ือสนับสนุนการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละ
องคค์วามรู้แก้ไขปัญหาสงัคมภาคเหนือ มุ่งเน้นการใช้องคค์วามรูพ้ฒันาบุคคลและการท างาน
ร่วมกันอย่างเหมาะสม  ด้วยภูมิปญัญาและวิทยาการสู่การจัดการความขัดแย้งเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย ตลอดจนพฒันาระบบสวสัดิการรองรบัสงัคมผู้สูงอายุ ก าหนดกลยุทธ์การวิจยั
ไว้ 4 กลยุทธ์ ได้แก่  1) การน าภูมปิญัญาและวิทยาการด้านการจดัการความมัน่คงเป็นฐานคิด      
สู่องค์ความรู้ในการจดัการทรพัยากรและชุมชน และสามารถสื่อสารสู่ชุมชนด้วยวทิยาการและ
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมดว้ยการจดัการของทอ้งถิน่  2) ปฏริปูและจดัระบบการศกึษาและการเรยีนรู้
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ตามหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทรัพยากรชุมชนของท้องถิ่น เตรียมความพร้อมสู่
ตลาดแรงงานและสงัคมผู้สูงอายุ  3) เสรมิสรา้งระบบสวสัดกิารชุมชน ดูแลสุขภาพชุมชนดว้ยการ
ปรบัองค์กรให้บรกิารให้เหมาะสมกบัคนท้องถิ่นและเชื่อมโยงศกัยภาพผู้สูงอายุในท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม และ  4) การจดัการแรงงานต่างดา้วทัง้ระบบการคดักรอง จ าแนกบุคคลต่างด้าวกบัคน
ไทยไร้สญัชาติ จดัระบบการใช้แรงงานต่างด้าว เฝ้าระวงั ป้องกันปญัหา รวมถึงการจดัระบบ
สวสัดกิารแก่แรงงานต่างดา้วใหเ้หมาะสมตามหลกัสทิธมินุษยชน   
 

  ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 2  การวิจยัเพ่ือสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจการค้า และ
การลงทุนภาคเหนือสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงและอินโดจีน โดยมุ่งเน้นการน า
คุณค่าความหลากหลายของทรพัยากรท้องถิน่และภูมปิญัญา วฒันธรรมชุมชนสรา้งผลติภณัฑ์ที่
เป็นเอกลกัษณ์และโดดเด่นเชื่อมโยงสู่กลุ่มธุรกจิส าคญัของภาคเหนือ และเชื่อมโยงตลาดทัง้ในและ
ต่างประเทศ มกีลยุทธ์การวิจยั 4 กลยุทธ์ ได้แก่  1) สร้างคุณค่าจากผลผลติการเกษตรและใช้
ประโยชน์จากพชืพืน้บา้น พชืทอ้งถิน่ พชือาหารจากปา่เขา้สู่อุตสาหกรรมและระบบตลาดอย่างเป็น
ระบบ พร้อมกบัสร้างระบบสวสัดิการและประกนัรายได้ให้เกษตรกร เสรมิสร้างแรงจูงใจให้เกิด
เกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่ายเกษตรกร  2) น าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีสร้าง
เศรษฐกิจให้ท้องถิ่นภาคเหนือสู่ตลาดท่องเที่ยวสากล   3) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มธุรกิจที่มี
ศกัยภาพสงูในภาคเหนือ และ  4) เสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการพฒันาเศรษฐกจิเชื่อมโยง
ระหว่างจงัหวดัในภมูภิาคสู่กลุ่มประเทศอนุภมูภิาคลุ่มน ้าโขงและตลาดเสรกีารคา้ระหว่างประเทศ  
 

 ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 3  การวิจยัเพ่ือสนับสนุนการด ารงฐานทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดลุและยัง่ยืน มุง่เน้นการผสมผสานวทิยาการและเทคโนโลยเีขา้กบัภูมิ
ปญัญาและวิถีว ัฒนธรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความหลากหลายของทรพัยากร 
ธรรมชาตแิบบมสี่วนร่วม ม ี3 กลยุทธก์ารวจิยั ได้แก่  1) การวจิยัสนับสนุนการจดัการระบบนิเวศ
ลุ่มน ้าแบบมสี่วนร่วมและบูรณาการภูมปิญัญาและวทิยาการสู่การจดัการสร้างนวตักรรมการใช้
น ้า  2) สนบัสนุนการจดัการเชงิคุณค่าของความหลากหลายทางชวีภาพดว้ยการต่อยอดภูมปิญัญา
ผสานวิทยาการสมยัใหม่ และ 3) วิจยัสนับสนุนการลดปญัหาสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อนจาก
กจิกรรมและวถิชีวีติ พฒันาอุปกรณ์การเตอืนภยัและดแูลสิง่แวดลอ้มชุมชน   
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 ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 4  การวิจยัเพ่ือสนับสนุนการใช้ภมิูปัญญาและวิทยาการสู่
การพ่ึงตนเอง และการจดัการพื้นท่ีเมือง ชนบท พื้นท่ีสูง และชายแดนภาคเหนือ มุ่งเน้นการ
พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน การจดัการพื้นที่ให้เชื่อมโยงการพฒันาและความเจรญิเสรมิสรา้งความ
มัน่คงและคุณภาพชวีติทีด่ ีโดยม ี4 กลยุทธก์ารวจิยั ได้แก่  1) การสนับสนุนจดัท าแผนแม่บทและ
แผนบริหารเมือง พื้นที่ชนบท พื้นที่สูง  และพื้นที่ชายแดนรองรับประชาคมอาเซียนใน
ปี พ.ศ.  2558  2)  การพัฒนาระบบขนส่งในเมือง ระหว่างเมือง และโครงข่ายสู่ประเทศ           
เพื่อนบ้าน  3) การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละเทคโนโลยชีวีภาพสนับสนุนการพฒันาคุณภาพ
ชวีติ การประหยดัพลงังาน และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และ  4) การวจิยัสนับสนุนระบบบรหิาร
จดัการและการสื่อสารสรา้งความเขา้ใจกบัประชาชนของทอ้งถิน่เพื่อการขบัเคลื่อนแผนชุมชนและ
การลงทุนในกจิการบรกิารสาธารณะทีส่่งผลกระทบต่อชุมชน   
 

 ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 5  การวิจยัเพ่ือพฒันาระบบและกลไกบริหารเป็นภมิูคุ้มกนั
และสร้างความมัน่คงของท้องถ่ินและจงัหวดัภาคเหนือ มุ่งเน้นใหท้อ้งถิน่จดัระบบความรูจ้าก
การวิจัยเพื่อการวางแผนพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด ขึ้นมี 3 กลยุทธ์การ
วจิยั ได้แก่  1) การวจิยัการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบรหิารและบทบาทขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในการจดัการปญัหาและการพฒันาบรกิารสาธารณะในท้องถิน่  2) การวจิยัการปรบั
โครงสร้างการคลัง การปรับปรุงนโยบายท้องถิ่นเพื่อการลงทุนและการสื่อสารนโยบาย สู่
ทอ้งถิน่ และ  3) การวจิยัโครงสรา้งการบรหิารและการเสรมิสรา้งสมรรถนะทอ้งถิน่ทัง้ดา้นบุคลากร 
การจดัระบบกลไก และระบบฐานขอ้มลูทอ้งถิน่   

 ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารวจิยัทัง้ 5 ยุทธศาสตร ์และผลการประมวลความต้องการเสรมิสรา้ง

และพฒันาภาคเหนือของภาคีเครือข่ายวิจยั ได้ก าหนดประเด็นที่ควรมุ่งเน้นและเร่งด่วนของ

ภาคเหนือขึน้ตามกลุ่มเรื่องวจิยัที่ควรมุ่งเน้น 13 กลุ่มเรื่อง ได้แก่  1) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ

พอเพียง มุ่งวจิยัการประยุกต์ใช้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมัน่คงทางอาหาร พฒันา

อาชพี ลดปญัหาหน้ีสนิ และขจดัความยากจนให้กบัชุมชนภาคเหนือ  2) ความมัน่คงของรฐัและ

การเสริมสร้างธรรมาภิบาล มุ่งวจิยัการผลกัดนัยุทธศาสตรแ์ละแผนพฒันาทอ้งถิน่สู่การบรหิาร

จดัการทรพัยากร และการเสรมิสรา้งความมัน่คงของชุมชนในทุกระดบัและทุกพืน้ที่  3) การปฎิรปู

การศึกษา มุ่งวจิยัเกี่ยวกบัการจดัการศกึษาและรูปแบบการศกึษาที่เชื่อมโยงภูมปิญัญาทอ้งถิน่สู่

การจดัการการเรยีนรูต้ลอดชวีติและสรา้งเศรษฐกจิชุมชนโดยองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่  4) การ

จดัการน ้า มุ่งเน้นการวจิยัและพฒันาเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าและระบบเครอืข่ายและ

โครงข่ายการจดัสรรน ้าเพื่อการใช้ประโยชน์ของภาคเหนือ และลดปญัหาภยัพบิตัจิากน ้าในพื้นที่ภาค

กลางให้มปีระสทิธภิาพและประหยดัภายใต้การมสี่วนร่วมของชุมชน  5) การพฒันาพลงังานทดแทน 

มุ่งเน้นการวจิยัและพฒันาคุณภาพพลงังานชวีภาพและพลงังานทางเลอืก การสรา้งทางเลอืกจากการ
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ปลูกพชืพลงังาน การแปรรปูพชืพลงังาน และการใช้ไบโอเทคโนโลยพีฒันาพลงังานระดบัอุตสาหกรรม

และชุมชน  6) การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกและลดการน าเข้า  มุ่งเน้น การวิจยั

เกีย่วกบัการเพิม่มลูค่าสนิคา้เกษตร และเพิม่ผลติภาพการผลติเพื่อพฒันาศกัยภาพสนิค้าเกษตรที่

สรา้งรายได้หลกัจากการส่งออกและสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชน รวมทัง้การพฒันาเทคโนโลยใีหม่และการ

พฒันาคุณภาพสนิค ้า  มาตรฐานสนิค ้าตลอดจนความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)    

7)  การป้องกนัโรคและการรกัษาสุขภาพ  มุ ่ง เน้นการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ

ประสิทธิภาพการให้บรกิารทางการแพทย์ การติดเชื้อ วิทยาการใหม่ ๆ รวมไปถึงการวิจยัด้าน

บุคลากรการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  8) การบริหารจดัการ

ส่ิงแวดล้อมและการพฒันาคณุค่าความหลากหลายทางชีวภาพ  มุ่งเน้นการวจิยัเกี่ยวกบัการ

บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ การพฒันาคุณค่าความหลากหลาย

ทางชีวภาพและการเชื่อมต่อ ภูมิปญัญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่  9) เทคโนโลยีใหม่และ

เทคโนโลยีท่ีส าคญัเพ่ืออตุสาหกรรม มุ่งเน้นการวจิยัและพฒันาเพื่อเสรมิสรา้งเทคโนโลยใีหม่และ

เทคโนโลยทีีส่ าคญัสู่การพฒันาอุตสาหกรรมทัง้อุตสาหกรรมขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

โดยเฉพาะการสนับสนุนการจัดตัง้กลุ่มธุรกิจส าคัญของภาคเหนือ  10) การบริหารจดัการการ

ท่องเท่ียว  มุ่งเน้นการวจิยัเพื่อการบรหิารจดัการด้านการท่องเที่ยว  การพฒันาแหล่งท่องเที่ยว

อย่างยัง่ยนื และการท่องเที่ยวชุมชนและเครอืข่ายชุมชน   11) สงัคมผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการวจิยั

เกีย่วกบัการพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ ระบบและมาตรการการส่งเสรมิ ดูแล การจดัการ สวสัดภิาพ

และสวสัดกิารผูส้งูอายใุหม้คีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม การส่งเสรมิบทบาทของผูสู้งอายุใน

สถาบนัสงัคมและชุมชน  รวมทัง้การน าศกัยภาพของผูสู้งอายุมาใชใ้นการพฒันาท้องถิน่ และการ

ถ่ายทอดภูมปิญัญาสู่สงัคม  12) ระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาระบบการ

คมนาคมขนส่งและโลจสิตกิส์อย่างบูรณาการ ทัง้ในด้านการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน การพฒันา

ประสทิธภิาพและมาตรฐานการให้บรกิาร การพฒันาบุคลากร และระบบบรหิารจดัการขนส่งที่

เหมาะสม รวมทัง้การเชื่อมโยงระบบขนส่งและโลจสิติกส์ในภูมภิาคและเครอืข่ายคมนาคมกับ

ประเทศเพื่อนบา้น เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการคา้ การลงทุน การท่องเทีย่ว ความมัน่คง ตลอดจน

ส่งเสรมิความสามารถในการแข่งขนัของภาคเหนือ และ 13) การปฏิรปูระบบวิจยัของภาคเหนือ 

มุ่งเน้นการวจิยัเกี่ยวกบัการปฏริปูระบบวจิยัที่เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพเพื่อเชื่อมโยงระบบการวจิยั

ของประเทศในมติิต่าง ๆ เช่นนโยบายการวิจยั งบประมาณการวจิยั ประเด็นการวิจยัสถาบนัวิจยั

บุคลากรวิจยั โครงสร้างพื้นฐานส าหรบัการวิจยั มาตรฐานการวิจยั การจดัการผลผลิตการวิจยั 

ฐานข้อมูลการวิจัย การเชื่อมโยงระหว่างภาคีเครือข่ายการวิจยัไปจนถึงกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จาก

ผลงานวจิยั การตดิตามและประเมนิผล  
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 การบรหิารยุทธศาสตร์การวิจยัภาคเหนือเพื่อเป็นฐานความรู้สู่การจดัการตนเองของ
ทอ้งถิน่และจงัหวดั จงึก าหนดให้ม ีเครอืข่ายวจิยัภูมภิาคท าหน้าทีป่ระสาน และวเิคราะห์นโยบาย
จากส่วนกลาง (Top down) สู่การปฏบิตัริะดบัภาค ดว้ยการวเิคราะห์จดัท าประเดน็การวจิยัเร่งด่วน
จากท้องถิ่นและจงัหวัด (Bottom up) โดยเริม่ตัง้แต่ศูนย์การเรยีนรู้ระดบัต าบล โดยมอีงค์การ
บรหิารส่วนต าบลท าหน้าที่ประสานงานรวบรวมประเด็นปญัหาและความต้องการงานวจิยัเข้าสู่   
ศูนยก์ารวจิยัระดบัอ าเภอเพื่อประมวลสู่ศูนยก์ารวจิยัระดบัจงัหวดั และศูนยก์ารวจิยักลุ่มจงัหวดั   
ในส่วนของภาคเอกชนจะมกีระบวนการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารวจิยัโดยผ่านสภาอุตสาหกรรม
และหอการคา้จงัหวดัใน 17 จงัหวดัภาคเหนือ โดยเน้นการสรา้งนวตักรรมด้านการเงนิ การตลาด 
และการคา้สู่ประเทศในกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มน ้าโขงและกลุ่มประเทศอนิโดจนี กระบวนการด าเนินงาน
เป็นการปฏบิตัแิบบมสี่วนรว่มของภาคเีครอืขา่ยวจิยัในทุกระดบั และทุกขัน้ตอนของการด าเนินงาน
รวมไปถงึการตดิตาม ตรวจสอบ และการประเมนิผลการบรหิารยทุธศาสตรก์ารวจิยัของภาคเหนือ 
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บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

ยทุธศาสตรก์ารวิจยั (พ.ศ. 2555-2559)  :  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

  
 ประ เทศไทยมีการติด ต่อและสัมพันธ์กับนานาประ เทศทัว่ โลก  (Globalization)              
การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นในโลกย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและภาคตะวันออก       
เฉียงเหนือด้วยเช่นเดยีวกนั ตวัอย่างในเชงิประจกัษ์ คอื ภาวะโลกรอ้นและภูมอิากาศแปรปรวน 
ตลอดจนปญัหาราคาน ้ามนัซึ่งเป็นพลงังานฟอสซิลมีราคาสูงขึ้น  นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศไทยและในภาคย่อมส่งผลกระทบต่อการด ารงชวีติของชุมชนและสภาพสิง่แวดลอ้ม
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังนั ้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนและชุมชนต้องปรับตัวกับการ
เปลีย่นแปลงเหล่านัน้อยา่งมคีวามสุขในการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้และสงัคมทีม่ภีูมคิุม้กนัพรอ้ม
ทัง้การอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมโดย
องค์ความรู้จากการวิจัย  ดังนั ้นการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจ ัย  (พ.ศ.  2555 -2559) ของ                       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้มีการท าการศึกษาบริบทการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายนอกและ
ภายในประเทศที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยงัศกึษาสภาพทัว่ไปและศกัยภาพตลอดจนยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ของภาค แลว้น าขอ้มูลดงักล่าวมาประมวลและวเิคราะห์สถานภาพในอนาคต (Scenario) จากนัน้
น าไปผนวกกบันโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาตริะยะสัน้ (พ.ศ. 2551-2554) และนโยบาย
การวิจัยของชาติระยะยาว  (พ.ศ. 2553-2572) และปฏิรูประบบการวิจัยในการจัดท าร่าง         
ฉบบัที่ 1 ยุทธศาสตร์วจิยั(พ.ศ.2555-2559) ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแล้วน าไปสร้างการมี
ส่วนร่วมโดยการจดัประชุมระดมความคดิจ านวน 5 ครัง้ กระจายไปตามกลุ่มจงัหวดัและจดัประชุม
ระดมความคดิภาพรวมของภาคอกีหนึ่งครัง้ จากนัน้ไดจ้ดัท าร่างฉบบัที ่2 ยุทธศาสตรก์ารวจิยัแลว้       
จัดประชุมประชาพิจารณ์   จึงกล่าวได้ว่ายุทธศาสตร์การวิจ ัย  (พ.ศ. 2555-2559) ของภาค                         
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ฉบบันี้เกดิจากการมสี่วนร่วมในการประชุมระดมความคดิและประชาพจิารณ์
จ านวน 7 ครัง้และเชื่อมโยงกบันโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยัของชาติรวมทัง้ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั พรอ้มทัง้นโยบายรฐับาลและบรบิทการเปลีย่นแปลงทัง้
ภายนอกและภายในประเทศรวมทัง้การปรบัตวับนพืน้ฐานหลกัการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีจ่ะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ด้วยการวิจยั การสร้างผลงานวิจยัที่เป็นองค์ความรู้และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นฐานของสังคมแห่งปญัญา
(Wisdom Based Society) บนบริบทของภาคในการพฒันาชุมชนและประเทศอย่างสมดุลและ
ยัง่ยนืต่อไป 
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ยทุธศาสตรก์ารวิจยั (พ.ศ.2555-25559) : ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

  

  วิสยัทศัน์  :  มีองค์ความรู้จากการวิจยัท่ีมีคุณภาพเพ่ือการเรียนรู้และใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงต่อการพฒันาคณุภาพชีวิตและภาคอย่างสมดลุและยัง่ยืน 
  

  พนัธกิจ ประกอบด้วย  1) สร้างและพฒันาองค์ความรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติในการ    

คงความสุขของประชาชนและเม  องน่าอยู่ 2) พฒันาทรพัยากรมนุษย์และสงัคมที่มภีูมคิุ้มกัน

ควบคุมการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีส่มดุล 3) พฒันาขดีความสามารถ

ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

โดยเฉพาะภาคประชาชน 4) การบรหิารจดัการงานวจิยัและผลงานการวจิยัแบบธรรมาภบิาล 

ยทุธศาสตรก์ารวิจยั  ประกอบดว้ย  5  ยทุธศาสตรด์งันี้ 

 ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 1 การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันาทาง 
  สงัคม   

ยุทธศาสตร์การวิจยันี้เป็นการมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะควบคู่คุณธรรม  
จรยิธรรมและจติสาธารณะเพื่อความมัน่คงในชวีติและอาชพี รวมทัง้เกดิการคงความสุขในสงัคม
และชุมชนหรอืเมอืงน่าอยู่บนบรบิทของภาคที่มปีระชากรมากที่สุดแต่ขาดโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศกึษา ตลอดจนการเปลีย่นแปลงค่านิยมและปญัหาดา้นสุขภาพ พรอ้มทัง้มปีระชากร
สูงวยัมากขึ้น อันมผีลให้แนวโน้มเป็นสงัคมแห่งการพึ่งพิงและสังคมของผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น  
รวมทัง้สถาบนัครอบครวัอ่อนแอและมกีารกระจายอ านาจสู่ท้องถิน่ท าให้เกดิความขดัแยง้มากขึน้ 
อย่างไรก็ตามยงัมกีารรวมกลุ่มที่เป็นเอกลกัษณ์และมคีวามโดดเด่นด้านศาสนาและวฒันธรรมที่
หลากหลาย จงึได้ก าหนดเป็น 13 กลยุทธ์การวจิยัทีมุ่่งเน้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา
คุณธรรม จรยิธรรมและจติสาธารณะ การอนุรกัษ์และพฒันาศลิปวฒันธรรม ส่งเสรมิสุขภาพอนามยั
และสวสัดกิารเพื่อความมัน่คงและคุณภาพของชวีิต ตลอดจนการบรหิารกิจการบ้านเมอืงน่าอยู่
ควบคู่การส่งเสริมความเข้มแข็งและการสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม ตลอดจนการ
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนด้วยศาสนาและเน้นกระบวนการมสี่วนร่วมในการแก้ไขปญัหา 
นอกจากนี้ ยงัมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร และผู้สูงอายุ  เพื่อการ
เสรมิสรา้งความสนัตสิุขและความมัน่คงของประเทศ  และความมัน่คงของมนุษย ์
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 ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 2 การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันาทาง 
  เศรษฐกิจ   

ยุทธศาสตร์การวิจ ัยนี้ เ ป็นการมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่ประกอบด้วย            
ดา้นการเกษตร ดา้นอุตสาหกรรมและดา้นการบรกิารบนบรบิทของภาคที่ตัง้อยู่กลางกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงที่มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวก 
รวมทัง้เป็นฐานการผลติอาหารและพลงังานทดแทน ตลอดจนการเป็นแหล่งที่มขี้าวหอมมะลทิี่ดี
ทีสุ่ดของประเทศและมภีมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีโ่ดดเด่นและไดร้บัการพฒันาและสบืทอดกนัมาเป็นเวลา
ยาวนานจงึได้ก าหนดเป็น 18 กลยุทธ์การวจิยัที่มุ่งเน้นการวจิยัเพื่อพฒันาประสทิธภิาพการผลติ
และการแปรรูปทางการเกษตรและประมง ซึ่งครอบคลุมการเพิม่ศกัยภาพขา้วหอมมะลแิละสรา้ง
มลูค่าเพิม่ผลผลติทางการเกษตรเพื่ออาหารและพลงังาน รวมทัง้การพฒันาองคค์วามรูแ้ละต่อยอด
ภูมปิญัญาท้องถิ่น  เพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงกับประชาชน     
ท าการวจิยัเพื่อขยายผล  นอกจากนี้ยงัมุ่งเน้นการวจิยัเพื่อการพฒันาประสทิธภิาพการผลติทาง
อุตสาหกรรมและการบรกิาร ซึง่ครอบคลุมถงึการท่องเทีย่ว การพฒันาดา้นพลงังาน โลจสิตกิส ์และ
เทคโนโลยโีดยด าเนินการบนพื้นฐานของหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง รวมทัง้สมัพนัธภาพกบั
ประเทศเพื่อนบา้น 
 

ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 3 การอนุรัก ษ์   เส ริมส ร้าง  และพัฒนาทุนทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการฟ้ืนฟูและพัฒนาตลอดจนการใช้ประโยชน์ทุนทรัพยากร          

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีส่นับสนุนการพฒันาศกัยภาพดา้นสงัคม และเศรษฐกจิอย่างสมดุลและ

ยัง่ยนืบนบรบิทของภาคที่สภาวะอากาศโลกร้อนขึ้น  ทรพัยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงและพื้น

ทีด่นิเคม็ขยายจ านวนมากขึน้ การขยายตวัของชุมชนเมอืงมากขึน้อนัมผีลใหเ้กดิมลพษิ แต่ภาคนี้

เป็นแหล่งที่มคีวามหลากหลายด้านทรพัยากรธรรมชาติและมทีรพัยากรแร่จ านวนมากที่ยงัไม่ได้

น ามาใช้ประโยชน์รวมทัง้ความโดดเด่นซากดกึด าบรรพ์ จงึได้ก าหนดเป็น 10 กลยุทธก์ารวจิยัที่

มุ่งเน้นการวจิยัเกี่ยวกบัการฟ้ืนฟูดนิและป่าไม ้ การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้ารวมทัง้น ้าเสยีจาก

ชุมชนและอุตสาหกรรม  การอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่ า งชาญฉลาด  โดยการมีส่ วนร่ วมของประชาชนและสังคมอย่ า งแท้จ ริง

(Meaningful Public Participation) เพื่อป้องกนัและลดความขดัแยง้  รวมทัง้การสร้างองค์ความรู้

และใชป้ระโยชน์เกีย่วกบัการลดภาวะโลกรอ้น  
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ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 4   การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนา

นวตักรรม และบคุลากรทางการวิจยั 

ยทุธศาสตรก์ารวจิยันี้มุ่งเน้นพฒันาและการน าความรูว้ทิยาการและเทคโนโลยีมาใชใ้นการ

พฒันาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่การพฒันาทรพัยากรบุคคล จงึได้

ก าหนดเป็น 3 กลยุทธก์ารวจิยัที่มุ่งเน้นการวจิยัทีใ่ชว้ทิยาการและเทคโนโลยเีพื่อสรา้งองคค์วามรู้

และต่อยอดภูมปิญัญาในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและแปรรูปด้านการเกษตร การส่งเสรมิ

สุขภาพและการป้องกันรกัษาโรค การอนุรกัษ์และส่งเสริมความภูมใิจความเป็นไทย รวมทัง้            

การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติสู่การใช้ประโยชน์เชงิพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเสรมิสร้าง

ศกัยภาพการวจิยัดว้ยการพฒันาบุคลากร  

ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 5  การบริหารจัดการความรู้  ผลงานวิจัย  นวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ ์ ทรพัยากร  และภมิูปัญญาของประเทศ  สู่การ

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีท่ี

เหมาะสมท่ีเข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่าง

แพร่หลาย 

ยทุธศาสตรก์ารวจิยัน้ีมุง่เน้นการวจิยัเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการวจิยัและ

ผลงานวจิยัด้วยการบรหิารจดัการด้านการวจิยัให้เป็นฐานความรู้ในการพฒันาคุณภาพชวีติและ

พฒันาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสงัคมของภาคบนบรบิทของภาคที่การวิจยัมทีุนสนับสนุนไม่

เพียงพอ การวิจ ัยมีความซ ้าซ้อนและขาดการต่อยอดจากภูมิปญัญาท้องถิ่น รวมทัง้การใช้

ประโยชน์จากผลงานวจิยัไม่เตม็ที่และมนีักวจิยัไม่เพยีงพอจงึไดก้ าหนดเป็น 3 กลยุทธ์การวจิยัที่

มุ่งเน้นการวิจยัในการพัฒนาระบบบรหิารงานวิจยั การบริหารจดัการองค์ความรู้ผลงานวิจยั 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากรการวิจ ัยและภูมิปญัญา เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ

สาธารณะ 

ยุทธศาสตรท์ัง้ 5 ยุทธศาสตรเ์มื่อน ามาพจิารณาจดัความส าคัญเป็นกลุ่มเรื่องทีค่วรมุ่งเน้น
โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สงัคมและการเม  อง ความต้องการ
ผลงานวิจยัและความรู้จากการวิจยัเพื่อเร่งแก้ไขปญัหาและน าไปสู่การเสรมิสร้างพร้อมกบัการ
พฒันาภาคและประเทศให้ทนักบัเหตุการณ์ สามารถก าหนดกลุ่มเรื่องวจิยัทีค่วรมุ่งเน้นตามบรบิท
ของภาคจ านวน 8 กลุ่มเรื่อง คือ   1)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนเข้มแข็ง         
2) การป้องกนัโรคและการดูแลรกัษาสุขภาพ   3) การจดัการทรพัยากรน ้า  4) การจดัการ
ทรพัยากรดินและป่าไม้  5) การพฒันาด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร  6) ภาวะ



91 

 

โลกร้อนและพลังงานทางเลือก   7) ระเบียงเศรษฐกิจและสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง      
8) การบริหารจดัการการท่องเท่ียว  จากกลุ่มเรื่องที่ควรมุ่งเน้นตามบริบทของภาคจ านวน         
8 กลุ่มเรื่องนี้สามารถเชื่อมโยงกบักลุ่มเรื่องวจิยัทีค่วรมุ่งเน้นตามนโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิ ัย
ของชาติภาพรวมจ านวน  13  กลุ่มเรื่องที่ประกอบด้วย   1)  การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจ
พอเพียง  2) ความมัน่คงของรฐัและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  3) การปฏิรปูการศึกษาและ
สร้างสรรค์การเรียนรู้  4)  การจัดการทรัพยากรน ้ า   5)  ภาวะโลกร้อนและพลังงาน
ทางเลือก  6) การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการน าเข้า  7) การป้องกนั
โ รคและการรักษาสุ ขภาพ   8 )  การบริหารจัดการ ส่ิ ง แวด ล้อมและการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ   9)  เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยี ท่ีส าคัญเพ่ืออุตสาหกรรม           
10) การบริหารจดัการการท่องเท่ียว  11) สงัคมผู้สูงอายุ  12) ระบบโลจิสติกส์  13) การปฏิรปู
ระบบวิจยั 
 

การแปลงยทุธศาสตรก์ารวจิยั (พ.ศ. 2555-2559) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสู่การปฏบิตัใิห้

เกิดเป็นรูปธรรมระดบัท้องถิ่นและระดบัภาคนัน้จ าเป็นต้องสร้างกลไกความเชื่อมโยงระหว่าง

หน่วยงานที่มหีน้าที่ (Function) ต่างๆรวมถึงหน่วยงานด้านนโยบาย หน่วยงานการสนับสนุน     

ทุนวิจยั หน่วยงานปฏิบตัิการวิจยัและหน่วยงานการใช้ผลงานวจิยัมาร่วมด าเนินการวจิยัอย่าง        

ธรรมาธิบาลในระดับท้องถิ่น จงัหวดัหรือกลุ่มจงัหวัด (Area) ทางด้านยุทธศาสตร์ (Agenda) 

นอกจากนี้ยงัตอ้งมกีารตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลเป็นประจ าทุกปีเพื่อการแก้ไขปรบัปรุงให้

ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สงัคมและการเมอืง และให้สอดคล้องกบัแผนการปฏบิตัิ

ราชการของหน่วยงาน ตลอดจนแผนการด าเนินงานของภาคเอกชนและรฐัวสิาหกิจ รวมทัง้การ

ทบทวนและปรบัปรงุขององคก์รวจิยัในภาคเีครอืขา่ยวจิยัของภาคและของประเทศต่อไป 

ในการบรหิารและขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารวจิยัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ก าหนดให้ม ี

“ระบบการบริหารการวิจยัภาคีเครือข่ายในระดบัภมิูภาค : ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” 

(เครือข่ายวิจยัภมิูภาค : ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) ขึน้ เพื่อท าหน้าทีป่ระสานงานและบรหิาร

จดัการยุทธศาสตรก์ารวจิยัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและยุทธศาสตร์

การวจิยัของชาต ิโดยใหม้กีารเชื่อมโยงระหว่างภมูภิาคและส่วนกลางใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  

ทัง้นี้ ก าหนดใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินภารกจิตามยุทธศาสตรด์า้นการ

วจิยัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใหบ้รรลุผลส าเรจ็ 
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บทสรปุส าหรบัผู้บริหารบทสรปุส าหรบัผู้บริหาร  
ยทุธศาสตรก์ารวิจยัยทุธศาสตรก์ารวิจยั  ((พพ..ศศ..  22555555--22555599))    ::    ภาคกลางภาคกลาง  

 

 ภาคกลางเป็นภมูภิาคทีส่ าคญัยิง่ของประเทศไทยเนื่องจากเป็นทีต่ ัง้ของเมอืงหลวง 

คอืกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม และบรกิารในด้านต่างๆ อกีทัง้ยงั

เป็นที่ตัง้ของสถาบนัการศกึษาชัน้น าทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัก่อนประถมศกึษา ระดบัประถมศกึษา 

ระดับมธัยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้  ยงัเป็นศูนย์กลางของการบริหารประเทศ      

โดยเป็นทีต่ ัง้ของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของรฐัและรฐัวสิาหกจิ และยงัเป็นทีต่ ัง้ของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ของภาคเอกชน ท าใหภ้าคกลางเป็นภูมภิาคทีทุ่กฝ่ายใหค้วามสนใจและมบีทบาทส าคญัต่อ

การพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง อนัน ามาสู่การเคลื่อนยา้ยแรงงานเขา้สู่ภาคกลางและการ

เป็นศูนย์กลางในการบริหารจดัการ กลุ่มจงัหวัดภาคกลาง ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร และ     

6 อนุภมูภิาค รวมทัง้สิน้ 26 จงัหวดั คอื (1) กลุ่มจงัหวดั ภาคกลางตอนบน 8 จงัหวดั 2 อนุภูมภิาค 

ได้แก่ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท          

(2) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 13 จงัหวดั 3 อนุภูมภิาค ได้แก่ ราชบุร ีสุพรรณบุร ีนครปฐม 

กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรขีนัธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา 

นครนายก สระแก้ว และปราจนีบุร ีและ (3) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 4 จงัหวดั 1 อนุภูมภิาค 

ไดแ้ก่ ชลบุร ีระยอง จนัทบุร ีและตราด 

 ภาคกลาง รวมทัง้กรุงเทพมหานคร เป็นภูมิภาคที่มีความส าคัญอย่างสูงทาง

เศรษฐกจิ โดยเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิของประเทศ คดิเป็นมลูค่ากว่ารอ้ยละ 71 ของผลติภณัฑ์

มวลรวมของประเทศ  ขณะเดยีวกนั กลุ่มจงัหวดัภาคกลางยงัมกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิใน

อตัราที่สูงมาก เฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี  โดยภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่มบีทบาทการผลติหลกัทาง

เศรษฐกจิ คดิเป็นมูลค่าถงึรอ้ยละ 72 ของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ  ซึ่งภาคอุตสาหกรรม     

มีอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 9.8 ต่อปี และมีการลงทุนขยายตัวเฉลี่ยกว่า 300,000 ล้านบาท

นอกจากนี้  ยังพบว่าแรงงานนอกภาคเกษตรที่ท างานในภาค อุตสาหกรรมและภาคบริการ          

กว่าร้อยละ 70 เป็นแรงงานที่มรีะดับการศึกษาและมผีลิตภาพแรงงานสูงกว่าภาคอื่น  ๆ ด้วย

นอกเหนือจากการผลติจากภาคอุตสาหกรรมแล้ว ภาคบรกิารยงัเป็นภาคที่มบีทบาทส าคญัทาง

เศรษฐกจิของภาคกลาง โดยในแต่ละปี ภาคกลางมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่วกว่า 85,000 ลา้นบาท 

โดยเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 35,800 ล้านบาท และจากนักท่องเที่ยวชาว

ต่างประเทศประมาณ 49,200 ลา้นบาท 
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 จากการที่ภาคกลางมคีวามเขม้แขง็ในด้านต่างๆ ที่ส าคญัได้แก่ การเป็นแหล่งผลติ

ทางการเกษตรที่ส าคัญของประเทศ  มีความหลากหลายของการผลิตทัง้ภาคเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีความสมบูรณ์ของ

ทรพัยากรธรรมชาติ  มภีูมปิญัญาท้องถิน่ที่เอื้อต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื  มแีหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม  เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน       

เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และมคีวามพร้อมทางภูมศิาสตร์ซึ่งเอื้อต่อการลงทุนและการ

ส่งออก เป็นศูนยก์ลางของการรกัษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ มกีารพฒันาด้านคมนาคมและ

การขนส่งทัง้ทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ท าใหเ้ป็นศูนยก์ลางเชื่อมโยงและกระจายสนิคา้ของ

ภูมภิาค นอกจากนี้ ยงัเป็นที่ตัง้ของสถาบนัอุดมศกึษาชัน้น าของประเทศ ซึ่งมคีวามก้าวหน้าทาง

วทิยาการและเทคโนโลย ีขณะเดยีวกนั ภาคกลางสามารถสนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMEs) และอุตสาหกรรมการเกษตร มกีรอบความร่วมมอืกบัต่างประเทศที่

เกื้อหนุนต่อการค้า การลงทุน ในขณะที่นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นและสนับสนุนการท่องเที่ยว

ภายในประเทศ รวมถึงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและการด าเนินกิจกรรมเพื่อน าไปสู่

เศรษฐกจิสรา้งสรรค์  กลุ่มจงัหวดัภาคกลางจงึมศีกัยภาพที่จะเป็นช่องทางการคา้ การลงทุน การ

ท่องเทีย่วและการค้าชายแดนสู่พม่า อนิเดยี ตะวนัออกกลาง และยุโรปในอนาคต  และยงัมแีหล่ง

พลงังานธรรมชาตจิากประเทศเพื่อนบา้น สามารถกระจายต่อไปยงัจงัหวดัต่าง ๆ ในภาคอื่นได ้  

 แม้ว่าภาคกลางจะได้รบัการพฒันาทางเศรษฐกิจในสดัส่วนสูง และมีอตัรา

การเจริญเติบโตท่ีสูงกว่าภมิูภาคอ่ืนๆ   อย่างไรกต็าม ปัญหาท่ีส าคญัของกลุ่มจงัหวดัภาค

กลางยงัปรากฏให้เหน็อยู่อย่างต่อเน่ืองท่ีส าคญัได้แก่ 1) ปัญหาด้านการพฒันา ซึง่จากการ

วเิคราะหภ์าพรวมของภาคกลาง พบว่าปญัหาดา้นการพฒันาทีส่ าคญัคอืปญัหาดา้นการเกษตรและ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ เศรษฐกจิ การบรหิารจดัการ แรงงาน และสงัคม  2) ปัญหาด้านการวิจยั 

แมว้่าภาคกลางจะมศีกัยภาพและความพรอ้มดา้นการวจิยัสูงกว่าภูมภิาคอื่นๆ แต่จากการวเิคราะห์

ภาพรวมของภาคกลาง ยงัพบว่าปญัหาด้านการวิจยัที่ส าคญัในภาคกลาง เช่น การขาดแคลน

นกัวจิยัทีม่คีุณภาพในแต่ละสาขา การจดัสรรงบประมาณเพื่อการวจิยัในแต่ละสาขาทีไ่ม่พอเพยีงแก่

การสร้างองค์ความรู้เพื่อการแก้ปญัหาและการพฒันาเชิงรุก  คุณภาพของผลงานวิจยัที่เป็นที่

ยอมรบัในระดบัสากลยงัมน้ีอย เป็นต้น  3) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภมิูภาค จากการที่ภาคกลาง

เป็นกลุ่มจงัหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  รวมทัง้สิ้น 26 จังหวัด อันประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร         

และ 3 กลุ่มจังหวัด รวม 6 อนุภูมิภาค คือ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  2 อนุภูมิภาค            

กลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  3 อนุภู มิภาค  และกลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออก                   

1 อนุภมิูภาค ซึ่งในแต่ละอนุภูมภิาคได้ด าเนินการสร้างเครอืข่ายย่อยและมุ่งพฒันาเครอืข่ายให้
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เขม้แขง็ สรา้งจุดร่วมบนจุดต่างทีม่คีวามหลากหลาย โดยมกีลไกการสรา้งเครอืข่ายเพื่อการพฒันา

ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นระบบราชการซึ่งมคีวามยดืหยุ่นน้อย และระบบความร่วมมอืทีม่ติ้ององิ

ระบบราชการ กลุ่มจงัหวดัต่างๆ มคีวามตื่นตวัในการรองรบัการเปลีย่นแปลง รวมทัง้การปรบัระบบ

การบรหิารราชการแผ่นดนิ  การพฒันาเครอืข่ายดงักล่าวได้น ามาสู่การสรา้งความร่วมมอืในการ

ผลติ การตลาด การขนส่ง การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน รวมทัง้กจิกรรมต่างๆ ในระดบัทอ้งถิน่ ซึง่

ยงัต้องใช้เวลาในการสรา้งความเขม้แขง็ของเครอืข่าย เพื่อให้เกดิความพรอ้มที่จะสรา้งศกัยภาพ

และสรา้งความเขม้แขง็ของอนุภูมภิาค โดยมกีารใช้ทรพัยากรร่วมกนัตามความเหมาะสมอย่างมี

ประสทิธภิาพ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างพอเพยีงและยัง่ยนื อนัจะน าไปสู่การสรา้งความ

เขม้แขง็ของภาคกลางต่อไป  

 ดา้นความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืทางการพฒันากบัประเทศเพื่อนบา้น เนื่องจาก

ภาคกลางมเีขตตดิต่อกบัประเทศเพื่อนบ้าน ทัง้ฝ ัง่ตะวนัตกและฝ ัง่ตะวนัออก ทัง้ทางบกและทาง

ทะเล ประกอบกบันโยบายการเมอืงระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบา้นของรฐับาลทีมุ่่งส่งเสรมิ

ความสมัพนัธอ์นัด ีทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และเทคโนโลยมีาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เงื่อนไข

และขอ้จ ากดัการพฒันาต่างๆ ไดร้บัการปรบัปรุงและแก้ไข เพื่อน าไปสู่การพฒันาในระดบัภูมภิาค 

อกีทัง้กระแสการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ

ต่างๆ ทัง้ในระดับภูมิภาคอาเซียน ภูมิภาคเอเชีย -ยุโรป และบริบทของการลดอัตราภาษ ี

(Free Trade Agreement, FTA) รวมทัง้การเตรยีมความพร้อมในการก้าวสู่การรวมตัวเป็นกลุ่ม

ประเทศประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558 และการด าเนินการภายใต้

ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization, WTO)  ดังนัน้ ภาคกลางจึงมุ่ง

ตอบสนองยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้สอดรบักบัการเปลี่ยนแปลง โดยก าหนดยุทธศาสตร์เสรมิสร้าง

ความสมัพนัธ์และความร่วมมอืกบัประเทศเพื่อนบา้น ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ซึ่ง

จะน าไปสู่ความร่วมมอืด้านการพฒันาแนวเศรษฐกจิทีเ่ชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้นไดท้ัง้สองฝ ัง่ 

ต่อเนื่องไปสู่ภมูภิาคอื่น และเป็นฐานเศรษฐกจิด่านหน้าของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

 ในยุทธศาสตรก์ารวจิยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคกลางนี้ ไดด้ าเนินการก าหนด

วสิยัทศัน์ดา้นการวจิยัของภาคกลางขึน้ โดยพจิารณาถงึวสิยัทศัน์การพฒันาของกลุ่มจงัหวดัด้วย 

ทัง้นี้ เพื่อให้แนวทางการด าเนินภารกิจด้านการวจิยัในภาคกลางนัน้มคีวามชดัเจน สามารถน า

ผลงานวิจยัและองค์ความรู้ที่ได้ไปด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 

แผนปฏบิตัริาชการของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั  ตลอดจนความต้องการของภาคเอกชน ท้องถิน่ 

และชุมชน ซึง่แต่ละกลุ่มจงัหวดัไดม้กีารก าหนดวสิยัทศัน์ของกลุ่มจงัหวดัไว ้ 
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เมื่อน าภาพรวมของวสิยัทศัน์การพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัมาระดมความคดิ

และสรา้งความเขา้ใจรว่มกนั  จงึน ามาสู่การก าหนดวสิยัทศัน์ดา้นการวจิยัของภาคกลาง เพื่อแสดง

ถงึสภาพดา้นการวจิยัทีภ่าคกลางตอ้งการจะเป็นในอนาคต ตามหว้งระยะเวลาทีก่ าหนด อนัสะทอ้น

ถึงความมุ่งมัน่เกี่ยวกับทิศทางและจุดยืนที่ต้องการผลักดนัให้เกิดขึ้น เป็นจุดหมายปลายทาง

รว่มกนัของทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง  ดงันี้ 

“สร้างและน าองค์ความรู้ไปสนับสนุนการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั ที ่

เหมาะสมกบัวฒันธรรมและวิถีชีวิตชุมชน  เพือ่พฒันาศกัยภาพและความสามารถในการ

แข่งขนั ให้เป็นภมิูภาคทีน่่าอยู่และมีการพฒันาทีย่ ัง่ยืน” 

ภาคกลางมกีารก าหนดพนัธกจิของกลุ่มจงัหวดั ซึง่สามารถน ามาก าหนดเป็นพนัธกจิ

ดา้นการวจิยัทีภ่าคกลางจะด าเนินการใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ทีก่ าหนดไว ้ดงันี้ 

 “ศึกษาค้นคว้าวิจัยในทุกระดับ โดยใช้ทรัพยากรร่วม พร้อมทัง้สร้าง

เครือข่ายการวิจยัในท้องถิน่  เพือ่น าความรู้มาสร้างมูลค่าเพิม่ และเสริมคณุค่าการพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคม  เพือ่ให้ชุมชนเข้มแขง็ บนฐานความรู้อย่างแท้จริง” 

ยุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคกลาง มุ่งให้เช่ือมโยงกบั 

“นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)”  ให้มีความสอดคล้องกบั

ความต้องการของพื้นท่ี รวมทัง้ปัญหาและสถานการณ์ของประเทศ   โดยได้ก าหนด

ยุทธศาสตรก์ารวิจยัของภาคกลาง ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 ไว้รวม5 ยุทธศาสตร ์

ประกอบด้วย 28 กลยทุธก์ารวิจยั  โดยในแต่ละกลุ่มจงัหวดัอาจมุง่เน้นในประเดน็ส าคญัทีม่คีวาม

จ าเป็นตอ้งการผลงานวจิยัเฉพาะในพืน้ทีด่ว้ย   

ยทุธศาสตรก์ารวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคกลาง ประกอบดว้ย  

ยุทธศาสตร์การวิจยัท่ียุทธศาสตร์การวิจยัท่ี   11    การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ

พฒันาทางสงัคมพฒันาทางสงัคม  จ านวน 10 กลยทุธ ์ กลยุทธก์ารวจิยัทีส่ าคญั คอื ปฏริปูการศกึษา กระบวนการ

เรยีนการสอน ทัง้ในและนอกระบบ ตลอดจนการพฒันาระบบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ระบบสนับสนุน

การเรยีนรูต้ลอดชวีติทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติในแต่ละทอ้งถิน่ ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และพฒันาคุณค่าทาง

ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ที่หลากหลาย ส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกันโรคอุบตัิใหม ่   

การรกัษา พยาบาลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายและจติใจ การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ รวมถงึ

การคุม้ครองผู้บรโิภค  พฒันาและการคุ้มครองภูมปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย  การแพทยพ์ืน้บ้าน 
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การแพทยท์างเลอืก และสมุนไพร พฒันาศกัยภาพทางการกฬีา พฒันาขดีสมรรถนะและศกัยภาพ

ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  และการบริหารรัฐกิจ   การจัดการปญัหายาเสพติด        

ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ และปญัหาผูม้อีทิธพิล ส่งเสรมิความเขม้แขง็และการเสรมิสรา้ง

ภูมคิุ้มกนัของท้องถิ่นและสงัคม เสรมิสร้างความมัน่คงแห่งชาติ และบูรณาการการแก้ไขปญัหา

สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื และปฏริปูการเมอืงไทยใหม้เีสถยีรภาพ

และมธีรรมาภบิาล 

ยุทธศาสตร์การวิจยัท่ียุทธศาสตร์การวิจยัท่ี   22    การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ

พฒันาทางเศรษฐกิจพฒันาทางเศรษฐกิจ จ านวน 9 กลยุทธ์  กลยุทธ์การวจิยัที่ส าคญั คอื สร้างมูลค่าผลผลติทาง

การเกษตรและประมง การพฒันาศกัยภาพในการแขง่ขนัและการพึง่พาตนเองของสนิคา้เกษตรและ

ประมง พฒันาองคค์วามรูแ้ละต่อยอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ใหเ้กดิประโยชน์เชงิพาณิชยแ์ละสาธารณะ 

เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยัง่ยืน  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง

อุตสาหกรรมให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการ

ท่องเที่ยว  พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอื่น  ยกระดับ

ประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ 

ยกระดบัประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บรกิารขนส่งสาธารณะ เพิ่มสมรรถนะและขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  และพฒันา

เศรษฐกจิระหว่างประเทศ 

   ยุทธศาสตร์การ วิจัย ท่ียุทธศาสตร์การ วิจัย ท่ี   33    การเการเ ส ริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรส ริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากร                            

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ านวน 4 กลยุทธ์  กลยุทธ์การวจิยัที่ส าคัญ คอื บรหิารจดัการและ

การใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื สรา้งองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัการฟ้ืนฟู

บ ารุงดนิ รวมทัง้การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พฒันาระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแบบบูรณาการ

และสรา้งความเป็นเอกภาพในการบรหิารจดัการน ้าของประเทศ และสรา้งองค์ความรูเ้กี่ยวกบัภยั

พบิตัจิากธรรมชาต ิ

 ยุทธศาสตร์การวิจยัท่ียุทธศาสตร์การวิจยัท่ี   44    การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ

พฒันาทางวิทยาการพฒันาทางวิทยาการและทรพัยากรบุคคลและทรพัยากรบุคคล  จ านวน 3 กลยุทธ์  กลยุทธ์การวจิยัที่ส าคญั คือ  

พฒันานวตักรรมและองคค์วามรูใ้หม่ทางวทิยาศาสตร์ ทางสงัคมศาสตรแ์ละการพฒันา        องค์

ความรูใ้หม่ในวทิยาการต่าง ๆ  สรา้งศกัยภาพและความสามารถของทรพัยากรบุคคลในวทิยาการ

ต่างๆ และพฒันาและสรา้งศกัยภาพทางดา้นวทิยาการและเทคโนโลย ี
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   ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ียุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี   55    การบริหารจดัการความรู้การบริหารจดัการความรู้   ผลงานวิจยั นวตักรรม ผลงานวิจยั นวตักรรม 

ส่ิงประดิษฐ์  ทรพัยากร  และภูมิปัญญาของส่ิงประดิษฐ์  ทรพัยากร  และภูมิปัญญาของประเทศ  สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และประเทศ  สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ

สาธารณะด้วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสมสาธารณะด้วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสม จ านวน 2 กลยุทธ ์ กลยุทธก์ารวจิยัทีส่ าคญั คอื พฒันาระบบ

บรหิารงานวจิยัของประเทศ ตลอดจนการบรหิารจดัการความรู้ ผลงานวจิยั นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์

ทรพัยากร และภูมปิญัญาของประเทศ และจากต่างประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ

สาธารณะ และวเิคราะหแ์ละประเมนิผลเพื่อการพฒันาศกัยภาพและความสามารถดา้นการวจิยัของ

ประเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ 

จาก 5 ยุทธศาสตรก์ารวจิยัดงักล่าว เมื่อพจิารณาความส าคญัของกลุ่มเรื่องวจิยัที่

ควรมุ่งเน้น โดยค านึงถงึวกิฤตการณ์ทีเ่กดิขึน้ ความต้องการผลงานวจิยัและความรู้ เพื่อเร่งแก้ไข

ปญัหาและน าไปสู่การเสรมิสรา้งและการพฒันาภมูภิาคโดยเรว็ จงึก าหนดกรอบกลุ่มเรื่องวจิยัทีค่วร

มุง่เน้นในช่วง พ.ศ. 2555-2559 รวม 12 กลุ่มเรือ่ง ดงันี้คอื 1) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง  

2) ความมัน่คงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  3) การปฏิรูปการศึกษาและ

สร้างสรรค์การเรียนรู้  4) การจดัการทรพัยากรน ้า  5) ภาวะโลกร้อนและพลงังานทางเลือก  

6) การเพ่ิมมลูค่าสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกและลดการน าเข้า  7) การป้องกนัโรคและการ

รกัษาสขุภาพ  8) การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมและการพฒันาคณุค่าความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  9) เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีท่ีส าคญัเพ่ืออตุสาหกรรม  10) การบริหารจดัการ

การท่องเท่ียว  11) สงัคมผูส้งูอายุ  และ  12) ระบบโลจิสติกส ์ 

ในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจ ัยของภาคกลาง ก าหนดให้ม ี

“ระบบการบริหารการวิจยัภาคีเครือข่ายในระดบัภมิูภาค : ภาคกลาง” (เครือข่ายวิจยั

ภมิูภาค : ภาคกลาง) ขึน้ เพื่อท าหน้าที่ประสานงานและบรหิารจดัการยุทธศาสตรก์ารวจิยัของ

ภาคกลางใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิโดยใหม้กีารเชื่อมโยงระหว่าง

ภมูภิาคและส่วนกลางใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  ทัง้นี้ ก าหนดใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบ และ

ประเมนิผลการด าเนินภารกจิตามยทุธศาสตรด์า้นการวจิยัของภาคกลางใหบ้รรลุผลส าเรจ็ 
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