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คํานํา 
 

สํานักงานคณะกรรมการวิ จัยแหงชาติ (วช . )  เปนองคกรกลางที่ มีหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาวิจัยแหงชาติในการเสนอแนะแนวนโยบายทางการวิจัยของประเทศ และ รวมทั้งใหมี
หนาที่พิจารณาโครงการและแผนงานการวิจัยใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานวิจัยโดยรวม  ปจจุบัน 
วช.ไดใชนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) เปนกรอบการพจิารณาซึ่งสิ้นสุด
ในปงบประมาณ พ.ศ.2554  ดังนั้น วช. ไดพิจารณาเห็นควรมีการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย
ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ที่เกิดจากการมีสวนรวมจากภาคีเครือขายการวิจัยทุกภาคสวนในทุกภาค
ทั่วประเทศ 
  วช.ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยขอนแกนในฐานะที่ปรึกษาและแกนนําในการ
ดําเนินงานรวมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นในเวทีตางๆตามกลุมจังหวัดของภาคจํานวน 5 ครั้งและภาพรวมอีก 1 ครั้ง 
รวมทั้งการจัดประชุมประชาพิจารณอีก 1 ครั้งรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพ่ือใหยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-
2559) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและใหบรรลุวัตถุประสงคทุก
ประการที่จะใชเปนขอมูลสําหรับการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติภาพรวมตอไปพรอม
ทั้งที่ตอบสนองความตองการของพื้นที่ สอดคลองและทันกับปญหาและสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอมและการเมืองที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศรวมทั้งมีความสอดรับกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ  มีความเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลในชุดปจจุบัน และนโยบาย
การวิจัยของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) บนพ้ืนฐานบริบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะกอใหเกิดการวิจัยและผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนอยางคุมคา
และเกิดองคความรูที่เปนฐานของสังคมแหงปญญาในการพัฒนาประเทศที่สมดุลและยั่งยืนตอไป 
   วช. ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแกน ในฐานะที่ปรึกษาในการดําเนินงานและภาคี

เครือขายการวิจัย ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิผูบริหารระดับสูงของจังหวัดและผูมีสวนรวมทุกทานที่กรุณาให           

ความรวมมืออยางดียิ่ง  วช. หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ทั้งในระดับนโยบาย นักวิจัย ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในการนําไปใชเปนแนวทางการพัฒนาแผนงานวิจัยหรือโครงการวิจัยที่จะนําไปสูบรรลุวิสัยทัศนของ

ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระบุวา “มีองคความรูจากการ

วิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือการเรียนรูและใชประโยชนอยางแทจริงตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและภาค

อยางสมดุลและยั่งยืน” ใหเปนรูปธรรมตอไป 

 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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สารบัญ 
 

                                              หนา 
คํานํา 
บทสรุปผูบรหิาร            i 
บทที่ 1  สาระสําคัญของนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาต ิฉบับที่ 8    1 
  (พ.ศ. 2555-2559) 

บทที่ 2 สภาพทั่วไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       4 

บทที่ 3 บริบทและศกัยภาพการวิจัยของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ    12 

บทที่ 4 หลักการ แนวคิด และกระบวนการพฒันายุทธศาสตรการวิจัย  (พ.ศ. 2555-2559) 16 
    ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

บทที ่5 ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ   19 
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา  19 
ดานสังคม          
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 2 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา           23 
ดานเศรษฐกิจ           
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3  การอนุรักษ เสริมสราง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาต ิ 29 
และสิ่งแวดลอม            
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 4  การสรางศักยภาพและความสามารถ   32 
เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย      
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 5  การบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม   33 
สิ่งประดิษฐ ทรัพยากรและภูมิปญญาของประเทศสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย 
และสาธารณะดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เขาถึงประชาชนและประชาสังคมอยางแพรหลาย 

บทที่ 6 กลุมเรื่องวิจัยที่ควรมุงเนน  (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  35 

บทที่ 7 การบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559)    42 
             ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

บทที่ 8  บทสรุปยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   46 

ภาคผนวก              55 

- บทสรุปผูบริหารนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8   56 
 (พ.ศ. 2555-2559) 
- บทสรุปสําหรับผูบริหาร ยุทธศาสตรการวิจัยระดับภูมิภาค               61 

  - บทสรุปสําหรบัผูบริหาร ยทุธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคเหนือ          62 
  -  บทสรุปสําหรบัผูบริหาร ยุทธศาสตรการวจัิย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคกลาง     68 

- บทสรุปสําหรบัผูบริหาร ยทุธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคใต   74 

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

                                                  หนา 
ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงของการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  3  
ภาพที่ 2 หลักการและแนวคิดการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) 16 
  : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบบมีสวนรวม 
ภาพที่ 3 กระบวนการการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559)  18  
  : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบบมีสวนรวม  
 
 

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



i 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

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

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

 
 

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



ii 
 

ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ.2555-25559) : ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  
  วิสัยทัศน  :  มีองคความรูจากการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการเรียนรูและ 
ใชประโยชนอยางแทจริงตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและภาคอยางสมดุลและยั่งยืน 
  
  พันธกิจ ประกอบดวย  1) สรางและพัฒนาองคความรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ    
คงความสุขของประชาชนและเม ืองนาอยู 2) พัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมที่มีภูมิคุมกันควบคุม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมดุล 3) พัฒนาขีดความสามารถของ
จังหวัด/กลุมจังหวัดดวยกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกภาคสวน โดยเฉพาะ
ภาคประชาชน 4) การบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานการวิจัยแบบธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตรการวิจัย  ประกอบดวย  5  ยุทธศาสตรดังนี้ 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง 
  สังคม   

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

ยุทธศาสตรการวิ จัย น้ีเปนการมุ งพัฒนาศักยภาพดานเศรษฐกิจที่ประกอบดวย            
ดานการเกษตร ดานอุตสาหกรรมและดานการบริการบนบริบทของภาคที่ตั้งอยูกลางกลุมประเทศ
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงที่มีความพรอมดานระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก 
รวมทั้งเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานทดแทน ตลอดจนการเปนแหลงที่มีขาวหอมมะลิที่ดี

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ที่สุดของประเทศและมีภูมิปญญาทองถิ่นที่โดดเดนและไดรับการพัฒนาและสืบทอดกันมาเปนเวลา
ยาวนานจึงไดกําหนดเปน 18 กลยุทธการวิจัยที่มุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
และการแปรรูปทางการเกษตรและประมง ซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพขาวหอมมะลิและสราง
มูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารและพลงังาน รวมทั้งการพัฒนาองคความรูและตอยอด
ภูมิปญญาทองถิ่น  เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงกับประชาชน     
ทําการวิจัยเพ่ือขยายผล  นอกจากนี้ยังมุงเนนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
อุตสาหกรรมและการบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการทองเที่ยว การพัฒนาดานพลังงาน โลจิสติกส และ
เทคโนโลยีโดยดําเนินการบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสัมพันธภาพกับ
ประเทศเพื่อนบาน 
 

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3 การอนุรักษ  เสริมสราง และพัฒนาทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม   

ยุทธศาสตรนี้ มุ งเนนการฟนฟูและพัฒนาตลอดจนการใชประโยชนทุนทรัพยากร          
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดานสังคม และเศรษฐกิจอยางสมดุลและ
ยั่งยืนบนบริบทของภาคที่สภาวะอากาศโลกรอนขึ้น  ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงและพื้น
ที่ดินเค็มขยายจํานวนมากขึ้น การขยายตัวของชุมชนเมืองมากขึ้นอันมีผลใหเกิดมลพิษ แตภาคนี้
เปนแหลงที่มีความหลากหลายดานทรัพยากรธรรมชาติและมีทรัพยากรแรจํานวนมากที่ยังไมได
นํามาใชประโยชนรวมทั้งความโดดเดนซากดึกดําบรรพ จึงไดกําหนดเปน 10 กลยุทธการวิจัยที่
มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการฟนฟูดินและปาไม  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํารวมทั้งนํ้าเสียจาก
ชุมชนและอุตสาหกรรม  การอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางชาญฉลาด โดยการมีสวนรวมของประชาชนและสังคมอยางแทจริง(Meaningful 
Public Participation) เพ่ือปองกันและลดความขัดแยง  รวมทั้งการสรางองคความรูและใช
ประโยชนเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน  
 

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 4   การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรม และบุคลากรทางการวิจัย 

ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนพัฒนาและการนําความรูวิทยาการและเทคโนโลยีมาใชในการ
พัฒนาศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ควบคูการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงได
กําหนดเปน 3 กลยุทธการวิจัยที่มุงเนนการวิจัยที่ใชวิทยาการและเทคโนโลยีเพ่ือสรางองคความรู
และตอยอดภูมิปญญาในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปดานการเกษตร การสงเสริม
สุขภาพและการปองกันรักษาโรค การอนุรักษและสงเสริมความภูมิใจความเปนไทย รวมทั้ง            
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ตลอดจนเสริมสราง
ศักยภาพการวิจัยดวยการพัฒนาบุคลากร  
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 5  การบริหารจัดการความรู  ผลงานวิจัย  นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ  ทรัพยากร  และภูมิปญญาของประเทศ  สูการ
ใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ดวยยุทธวิธีที่
เหมาะสมที่ เขาถึงประชาชนและประชาสังคมอยาง
แพรหลาย 

ยุทธศาสตรการวิจัยน้ีมุงเนนการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการวิจัยและ
ผลงานวิจัยดวยการบริหารจัดการดานการวิจัยใหเปนฐานความรูในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและสังคมของภาคบนบริบทของภาคที่การวิจัยมีทุนสนับสนุนไม
เพียงพอ การวิจัยมีความซ้ําซอนและขาดการตอยอดจากภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งการใช
ประโยชนจากผลงานวิจัยไมเต็มที่และมีนักวิจัยไมเพียงพอจึงไดกําหนดเปน 3 กลยุทธการวิจัยที่
มุงเนนการวิจัยในการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริหารจัดการองคความรูผลงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากรการวิจัยและภูมิปญญา เพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชยและ
สาธารณะ 

ยทุธศาสตรทั้ง 5 ยุทธศาสตรเม่ือนํามาพิจารณาจัดความสําคัญเปนกลุมเรื่องที่ควรมุงเนน
โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคมและการเม ือง ความตองการ
ผลงานวิจัยและความรูจากการวิจัยเพ่ือเรงแกไขปญหาและนําไปสูการเสริมสรางพรอมกับการ
พัฒนาภาคและประเทศใหทันกับเหตุการณ สามารถกําหนดกลุมเร่ืองวิจัยที่ควรมุงเนนตามบริบท
ของภาคจํานวน 8 กลุมเร่ือง คือ  1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนเขมแข็ง  2) การ
ปองกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพ  3) การจัดการทรัพยากรน้ํา  4) การจัดการทรัพยากร
ดินและปาไม  5)  การพัฒนาดานการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร  6) ภาวะโลกรอนและ
พลังงานทางเลือก  7) ระเบียงเศรษฐกิจและสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  8) การบริหาร
จัดการการทองเที่ยว  จากกลุมเรื่องที่ควรมุงเนนตามบริบทของภาคจํานวน 8 กลุมเรื่องน้ี
สามารถเชื่อมโยงกับกลุมเรื่องวิจัยที่ควรมุงเนนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
ภาพรวมจํานวน 13 กลุมเรื่องที่ประกอบดวย  1) การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง  2) ความ
มั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล  3) การปฏิรูปการศึกษาและสรางสรรคการ
เรียนรู 4) การจัดการทรัพยากรน้ํา  5) ภาวะโลกรอนและพลังงานทางเลือก  6) เกษตรเพื่อ
ความยั่งยืน  7) การปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ  8) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนาคุณคาทรัพยากรธรรมชาติ  9) เทคโนโลยีใหม และเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่อ
อุตสาหกรรม  10) การบริหารจัดการการทองเที่ยว  11) สังคมผูสูงอายุ  12) ระบบโลจิสติกส 
13) การปฏิรูประบบวิจัย 
 

การแปลงยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูการปฏิบัติให
เกิดเปนรูปธรรมระดับทองถิ่นและระดับภาคนั้นจําเปนตองสรางกลไกความเชื่อมโยงระหวาง
หนวยงานที่มีหนาที่ (Function) ตางๆรวมถึงหนวยงานดานนโยบาย หนวยงานการสนับสนุน     

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ทุนวิจัย หนวยงานปฏิบัติการวิจัยและหนวยงานการใชผลงานวิจัยมารวมดําเนินการวิจัยอยาง        
ธรรมาธิบาลในระดับทองถิ่น จังหวัดหรือกลุมจังหวัด (Area) ทางดานยุทธศาสตร (Agenda) 
นอกจากนี้ยังตองมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเปนประจําทุกปเพ่ือการแกไขปรับปรุงให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และใหสอดคลองกับแผนการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน ตลอดจนแผนการดําเนินงานของภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการ
ทบทวนและปรับปรุงขององคกรวิจัยในภาคีเครือขายวิจัยของภาคและของประเทศตอไป 

ในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กําหนดใหมี 
“ระบบการบริหารการวิจัยภาคีเครือขายในระดับภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
(เครือขายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ขึ้น เพ่ือทําหนาที่ประสานงานและบริหาร
จัดการยุทธศาสตรการวิจัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร
การวิจัยของชาติ โดยใหมีการเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและสวนกลางใหเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ  
ทั้งนี้ กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตรดานการ
วิจัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

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





บทที่บทที่  11    

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

  

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดจัดทํา “นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย    
ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)” เพ่ือมุงเนนใหเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยของ
หนวยงานวิจัยตางๆ และใชเปนกรอบทิศทางในการวิเคราะหตรวจสอบขอเสนอการวิจัยของ
หนวยงานภาครัฐที่ เสนอของบประมาณประจําปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคลองกับ
สถานการณของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตรการวิจัยระดับ
ภูมิภาค รวมทั้งความตองการของพื้นที่ และสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

 

นโยบายการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดให
ความเห็นชอบเม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 นั้น  เนนการบูรณาการดานการวิจัยที่สอดคลอง
กับแนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ควบคูกับการวิจัยเพ่ือความเปนเลิศทาง
วิชาการ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวม 
ทั้งนี้ กรอบการดําเนินงานวิจัยจะเนนงานวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับ
ที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) โดยมีการจัดลําดับความสําคัญและความจําเปนของการวิจัยที่สอดรับกับ
แนวทางการพัฒนาประเทศ บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจุดเนนที่สอดคลองกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาวะความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคต  ในขณะที่งบประมาณการวิจัยจะกระจายไปยังหนวยงานตางๆ รวมทั้งใน
ภูมิภาค และมีกลไกกระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานวิจัยในสวนกลางและในสวน
ภูมิภาค อันจะนําไปสูการสรางเครือขายการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาศูนยกลางการวิจัย
เฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากรการวิจัยรวมกัน ซึ่งการดําเนินยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) จะมีความเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีการติดตาม
ประเมินผลอยางตอเน่ืองและเปนระบบ ดังน้ัน นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ     
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) จะเปนพ้ืนฐานเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับการปฏิรูประบบวิจัยของ
ประเทศ และนโยบายการวิจัยของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) 

นโยบายการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ระหวาง พ.ศ. 2555-2559 ไดกําหนดไวบน
พ้ืนฐานความตอเนื่องจากนโยบายการวิจัยของชาติ พ.ศ. 2551-2554 ดังนี ้

  1.  เนนการบูรณาการดานการวิจัยที่สอดคลองกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศ สามารถเชื่อมโยงกับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ         

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ความตอเน่ืองของนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  
(พ.ศ . 2551-2554) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ รวมทั้งนโยบายการวิจัยของชาติ       
ระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572)  โดยการวิจัยจะตอบสนองความตองการของชุมชนและปญหาที่
สําคัญเรงดวนเพื่อการพัฒนาประเทศ พรอมกับดําเนินการควบคูกับการวิจัยเพ่ือความเปนเลิศ
ทางวิชาการ อันเปนรากฐานอันสําคัญของการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งน้ีมุงให
เกิดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการวิจัย ทั้งจากหนวยงานที่มีภารกิจประจํา
ตามหนาที่ (Function) ภารกิจตามนโยบายและยุทธศาสตรของชาติหรือรัฐบาล (Agenda) และ
ภารกิจในพ้ืนที่ (Area) ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรการวิจัยในระดับหนวยงานและ
ภูมิภาคเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานวิจัยและการบริหารงบประมาณเพื่อการพัฒนา
ภูมิภาคตางๆ อันจะทําใหเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนาประเทศโดยรวม   

  2. ใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวกับการวิจัย ตลอดจนในพื้นที่ไดมีสวนรวมกัน
เสนอแนะ ปฏบิัติ และติดตามผล เพ่ือใหเกิดการพัฒนางานวิจัยในทุกภาคสวนและทุกระดับของ
ประเทศ  อีกทั้งเพ่ือสงเสริมใหเกิดงานวิจัยที่มีการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นและตอบสนองการ
พัฒนาประเทศมากขึ้น  

  3. เนนงานวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8    
(พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งมีการกําหนดกลยุทธการวิจัยที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ        
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีจุดเนนที่สอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและ
ภาวะความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยให
สามารถนําผลการวิจัยที่ไดรับไปใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะ ในระดับ
ชุมชนและระดับประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงสูการนําผลการวิจัยไปสูการลงทุนในเชิงพาณิชยให
มากยิ่งขึ้น 

               4. จัดสรรงบประมาณการวิจัยใหกระจายไปยังหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งใน
ภูมิภาค โดยมีกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ และมี
กลไกกระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานวิจัยในสวนกลางและในสวนภูมิภาค อันจะ
นําไปสูการสรางเครือขายการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาศูนยกลางการวิจัยเฉพาะทาง และการ
พัฒนาบุคลากรการวิจัยรวมกัน 

  5. ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) อยางเปน
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีการดําเนินการวิจัยและติดตามประเมินผลอยางตอเน่ืองและ
เปนระบบ โดยกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการวิจัย รวมทั้งติดตามผลการใช
จายงบประมาณเพื่อการวิจัยใหเปนไปตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว 

  6. ใหนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)  
เปนพ้ืนฐานเชิงนโยบายที่ เชื่อมโยงกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ นโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิ จัยของหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งนโยบายการวิ จัยของชาติระยะยาว         

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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(พ.ศ.2553-2572) ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและ
ยั่งยืนของประเทศ 

 

นโยบายและแนวทาง 

การวิจัยของชาติ            

ระยะยาว               

พ.ศ.2553-2572

นโยบาย
และแผนแมบทการ
วิจัยของชาติ

นโยบายและยุทธศาสตร

การวิจัยของชาติ     

พ.ศ.2551-2554

นโยบายและยุทธศาสตร

การวิจัยของชาติ     

พ.ศ.2555-2559

การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ
การมีสวนรวมภาคีเครือขาย

กลไกการขับเคลื่อนและสนับสนุน

การบริหารจัดการ : เชน เครือขายวิจัยภูมิภาค

การใชประโยชนผลงานวิจัย

การติดตามประเมินผล

นโยบายรัฐบาล

ความตองการทองถ่ิน

ยุทธศาสตรงบประมาณ

แนวทางแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 11

นโยบายระยะยาว

กรอบแนวทาง

ประเด็นวิจัย

การบริหารจัดการ

การติดตามประเมิน

 
 

ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงของการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
 
นโยบายการวิจัยของชาติดังกลาวรองรับวิสัยทัศนการวิจัยของชาติ คือ “ประเทศ

ไทยมีและใชงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีพันธกิจการ
วิจัยของชาติ คือ “พัฒนาศกัยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศใหสูงข้ึน 
และสรางฐานความรูที่มีคุณคา สามารถประยุกตและพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและ
แพรหลาย รวมทั้งใหเกิดการเรียนรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น  เพื่อใหเกิดประโยชน
เชิงพาณิชยและสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใชทรัพยากรและ
เครือขายวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ ที่ทุกฝายมีสวนรวม” 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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บทที่ 2 
สภาพทั่วไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปนองคกรกลางที่มีหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาวิจัยแหงชาติในการเสนอแนะแนวนโยบายทางการวิจัยของประเทศ และ
คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมปรึกษาหารือ เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2521 ไดมีมติ
มอบหมายให วช. มีบทบาทสําคัญในเร่ืองการวางนโยบายและแผนวิจัยสวนรวม  รวมทั้งใหมี
หนาที่พิจารณาโครงการและแผนงานการวิจัยใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานวิจัย
โดยรวม  ซึ่ง วช.ไดจัดทํา “นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  (พ.ศ.2551-2553)”ซึ่ง
เปนฉบับที่ 7 ขึ้น เพ่ือใหหนวยงานวิจัยตาง ๆ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติการวิจัย บนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ     
ที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และจัดทําขึ้นจากการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมทั่วภูมิภาคและประเทศ         
ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2550 ไดมีมติเห็นชอบ และ
ใหกระทรวงและกรมตาง ๆ แตงตั้งคณะทํางานในระดับกระทรวงและระดับกรม ทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค เพ่ือใหมีการจัดทําแผนการวิจัยของหนวยงานที่สอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติที่ วช. จัดทําขึ้น รวมทั้งปจจุบันคณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษา
เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2552 ไดมีมติอนุมัติ นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ         
(พ.ศ. 2551-2554) ที่ไดปรับและขอขยายนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 
2551-2553) ใหถึงป 2554  เพ่ือใหสอดคลองและเกิดการบูรณาการการวิจัยกับการพัฒนาอยาง
เปนรูปธรรมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  
 ขณะเดียวกัน วช. ไดพิจารณาเห็นควรมีการจัดทํานโยบายและแผนแมบท         
การวิจัยของชาติ : นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ที่เกิดจากการ
มีสวนรวมจากภาคีเครือขายการวิจัยทุกภาคสวนในทุกภาคเพื่อใหไดกรอบและประเด็นวิจัย
สําหรับการจัดทํา เนื้ อหาสาระของยุทธศาสตรการวิ จัย  (พ .ศ .  2555-2559) : ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และใชเปนขอมูลสําหรับการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย         
ของชาติภาพรวมตอไปที่ตอบสนองความตองการของพื้นที่  สอดคลองและทันกับปญหาและ
สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการเมืองที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศรวมทั้งมีความสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ และมีความ
เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลในชุดปจจุบัน รวมทั้งครอบคลุมกรอบประเด็นวิจัยตามนโยบาย
การวิจัยของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2552-2571) บนพ้ืนฐานบริบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะกอใหเกิดการวิจัยและผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใช
ประโยชนอยางคุมคาและเกิดองคความรูที่เปนฐานของสังคมแหงปญญาในการพัฒนาประเทศที่
สมดุลและยั่งยืนตอไป 
 

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



5 

2.1  ขอมูลพื้นฐานทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ ประเด็นปญหา 
 
2.1.1  ที่ตั้ง 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีพ้ืนที่ประมาณ 105.5 ลานไร หรือ
ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศมีอาณาเขตทิศเหนือและทิศตะวันออกจดประเทศสาธารณ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใตจดประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตกจดภาคเหนือ และภาคกลาง
ของประเทศไทย 
 
2.1.2  สภาพดานทรัพยากรธรรมชาติ 
 ดิน : สภาพดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย มีพ้ืนที่ถือครองทําการเกษตร  
57.9 ลานไร เปนพ้ืนที่ดินเค็มประมาณ 17.8 ลานไร  หรือรอยละ 30.7  ของพื้นที่ทําการเกษตร
ของภาค โดยเปนดินเค็มจัดที่ไมสามารถเพาะปลูกไดจํานวน 1.5 ลานไร เค็มปานกลาง       
3.7 ลานไร  และเค็มนอย 12.6 ลานไร นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ที่มีโอกาสจะเปนดินเค็มอีกประมาณ 
19.6 ลานไร ดินเค็มบริเวณใตพ้ืนดินของภาค เปนแหลงเกลือหินที่มีปริมาณสํารองประมาณ 18 
ลานลานตันและเปนแหลงโปแตส ที่มีปริมาณสํารองกวา 2,500 ลานตัน ที่บริเวณ 2 อําเภอ
บําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 500 ลานตัน  และบริเวณจังหวัดอุดรธานีประมาณ 
2,000 ลานตัน ที่สามารถพัฒนาเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องไดอีก ซึ่งทรัพยากรแรหลายชนิด 
(โปแตส เหล็ก ทองแดง) เหลานี้ยังไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนแกประชาชนและเศรษฐกิจ
ของภาคเทาที่ควร  นอกจากนี้ปจจุบันทรัพยากรดินเสื่อมโทรมจากการเพาะปลูก ใชปุยเคมี
เพ่ิมขึ้น การถูกชะลาง และเผาตอซังหลังเก็บเกี่ยว 
 นํ้า : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลุมนํ้าประธาน 3 ลุมนํ้า ไดแก (1) ลุมนํ้าโขง    
(2) ลุม นํ้าชี  และ (3) ลุม นํ้ามูล และมีเขื่อนหรืออางเก็บน้ําขนาดใหญ 11 แหง  ไดแก             
อุบลรัตน  สิรินธร  ลําปาว  น้ําอูน  ลําตะคอง  จุฬาภรณ น้ําพุง  มูลบน  ลํานางรอง  หวยหลวง
และลําพระเพลิง ปริมาณน้ําฝนในภาค เฉลี่ยอยูที่ระดับ 1,474  มิลลิเมตรตอป  ยกเวนบริเวณ
ตอนในดานตะวันตกของภาคซึ่งไดแก ชัยภูมิ  ขอนแกน นครราชสีมา กาฬสินธุ จะมีปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยนอยกวาเกณฑเฉลี่ยโดยอยู ที่ระดับประมาณ 1,123 มิลลิเมตรตอป สวนจังหวัดใน
บริเวณริมแมน้ําโขง เชน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร จะมีปริมาณน้ําฝนมากโดยอยูในที่
ระดับประมาณ 2,000  มิลลิเมตรตอป ดังนั้นในภาพรวมแลวทรัพยากรน้ํามีปริมาณเพียงพอกับ
ความตองการแตกักเก็บไดเพียงรอยละ 17.0 สงผลใหขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแลง 
และน้ําทวมในชวงฤดูฝนเปนประจํา ที่ผานมามีการพัฒนาระบบชลประทานไดเพียง 8.1 ลานไร  
คิดเปนเพียง รอยละ 14.1 ของพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาระบบชลประทาน
ไดอีก 7.1 ลานไร สวนระบบประปาหมูบานยังขาดแคลนอีกกวา 9 พันแหง 
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 ปาไม : พ้ืนที่ปาไมในภาคปจจุบันมีจํานวนเพียง 13.1  ลานไร  คิดเปนรอยละ 
12.4   ของพื้นที่ภาค ปจจุบันทรัพยากรปาไมเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีการปลูกปา ทั้งในพื้นที่อนุรักษ 
ปาเศรษฐกิจ และปาชุมชน แตยังคงมีพ้ืนที่เสื่อมโทรมกวา 17 ลานไร จากการเขาครอบครอง
ทําการเกษตร และมีพ้ืนที่ชุมนํ้าหลายแหงเริ่มเสื่อมสภาพจากการเขาใชประโยชนโดยขาดการ
ดูแลรักษา 
 
2.1.3  สภาพดานเศรษฐกิจ 
 ขนาดเศรษฐกิจของภาคมีขนาดเล็กและมีการขยายตัวต่ํากวาคาเฉลี่ยของ
ประเทศอยางตอเน่ือง สงผลใหเกิดชองวางของรายไดระหวางภาคมากขึ้น สวนหน่ึงเน่ืองจาก
ผลิตสินคาที่มีมูลคาเพิ่มต่ําและโครงสรางเศรษฐกิจยังพึ่งพิงสาขาการเกษตรเปนหลัก โดยมี
กสิกรรมสัดสวนรอยละ 82.0 ของสาขาเกษตร ประกอบดวย ขาว มันสําปะหลัง ออย และ
ยางพารา  เปนพืชหลัก  แมปจจุบันและสามารถผลิตขาวไดมากที่สุดของประเทศ แตแนวโนม
สัดสวนการผลิตขาวเริ่มลดลง ขณะที่ไมยืนตน เชน  มันสําปะหลัง และยางพารามีการผลิต 
มากขึ้น นอกจากนี้อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรจําพวกอาหารและเครื่องด่ืม ยังเปนอุตสาหกรรม
หลักของภาค รองลงมาคือ เครื่องแตงกาย เครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส และสิ่งทอ แต
อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งทอมีแนวโนมบทบาทลดลง ขณะที่อิเลคทรอนิคส ชิ้นสวน
ยานยนต และพลังงานทดแทนมีสัดสวน เพ่ิมขึ้น 
 การคาชายแดนไทยลาวและไทยกัมพูชามีความสําคัญมากมีการขยายตัวสูง
และเกินดุลตอเนื่อง โดยเฉพาะการคาผานดานจังหวัดมุกดาหาร 
 สาขาบริการมีสัดสวนการผลิตสูง แตรอยละ 80 มาจากสาขาการศึกษาและ
สาธารณสุข ขณะที่โรงแรมและภัตตาคารมีสัดสวนเพียง รอยละ 11.9 
 รายไดเฉลี่ยตอหัว (Per capita GRP) ของประชากรของภาคเพิ่มขึ้นไมทันกับ
ระดับเฉลี่ยของประเทศขณะที่สัดสวนรายจายเพิ่มขึ้น เปนผลใหการออมภาคครัวเรือนลดลง 
และมีขนาดหนี้สินเพ่ิมขึ้น โดยภาพรวมจํานวนคนยากจนลดลงทั้งในเมืองและชนบทแตยังคงมี
จํานวนสูงถงึ 3.6 ลานคนและมีสัดสวนสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศเกือบ 1 เทา และสูงกวาของ 
คาเฉลี่ยของกทม. กวา 10 เทา 
 
2.1.4  สภาพดานสังคม  
 ประชากรของภาคมีจํานวนมากกวาภาคอื่นๆของประเทศ ปจจุบันประชากรมีป
การศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น แตโอกาสและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ํากวาทุกภาคของประเทศ 
คุณภาพสถานศึกษาสวนใหญไมไดมาตรฐาน แมไดรับงบประมาณเฉลี่ยตอหัวสูงกวา
ระดับประเทศ และยังมีเด็ก 6-14 ป ไมไดรับการศึกษาในระบบ 2.2 แสนคน สัดสวนประชากร
วัยแรงงานยังสูงแตจะเร่ิมลดลงในป 2555 ซึ่งจะสงผลใหอัตราพ่ึงพิงสูงขึ้น ขณะท่ีรายไดตอ
ครัวเรือนต่ําสุด  แรงงานสวนใหญมีความรูระดับประถมศกึษา และเปนแรงงานนอกระบบที่ไมมี
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หลักประกัน  สวนแรงงานระดับอาชีวศึกษามีสัดสวนนอยมาก นอกจากนี้ยังมีการอพยพ
แรงงานสูง 
 สุขภาวะของประชากรดีขึ้นและเขาถึงบริการสาธารณสุขมีมากขึ้นถึงอาจเปน
เหตุใหรอยละ 97.8 อายุขัยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นและอัตราการเจ็บปวยต่ํากวาระดับประเทศ แตยังมี
ปญหาสุขภาวะถึงรอยละ 15.6 ขณะที่อัตราการตายของทารกกลับเพ่ิมขึ้น และ รอยละ 38.5 
ของประชากรมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปนอันตรายตอสุขภาพนอกจากนี้ประชากรเปน
โรคธาลัสซีเมียเพ่ิมขึ้นจาก 49.0 รายตอแสนคนในป 2545 เปน 62 รายตอแสนคนสงผลให
คุณภาพประชากรและแรงงานลดลงนอกจากนี้ประชากรแพทยในภาคนี้ยังมีนอยและกระจุกตัวอยูใน
เมืองหลักของภาค 
 สถาบันครอบครัวออนแอลงมีการหยารางและแยกกันอยูเพ่ิมขึ้น 2 เทา พรอม
ทั้งมีเด็กและผูดอยโอกาสในชนบทถูกทอดทิ้งเพ่ิมขึ้นกวา 5 หม่ืนคน 
 ชุมชนมีการรวมกลุมทางสังคมมากวาภาคอื่น การไดรับรูขอมูลขาวสารและ
ไดรับความเปนธรรมทางสังคมมากขึ้น แตยังมีความขัดแยงที่เกิดจากการปฏิบัติของเจาหนาที่
รัฐในสัดสวนสูงกวาภาคอื่นและมีสวนรวมทางการเมืองนอย 
 
2.2  บริบทการเปลี่ยนแปลง 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
ภายในประเทศในหลายดานซึ่งกระทบทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดในการพัฒนาอยางมาก 
ดังนั้นการเตรียมความพรอมและรูจักนําศักยภาพที่มีอยูมาปรับใชประโยชนในการดํารงชีวิต
และประกอบอาชีพโดยผานกระบวนการวิจัยจึงเปนสิ่งจําเปนตัวอยางบริบทการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญมีดังนี้คือ 
  1.  สภาวะโลกรอนและสภาพภูมิอากาศที่ปรวนแปรสงผลใหเกิดฝนแลง และ
น้ําทวมบอยครั้งขึ้น ซึ่งไดสรางความไมแนนอนใหกับการผลิตการเกษตรในภาคซึ่งสวนใหญ
ของประเทศ ประกอบกับการสรางเขื่อนในแมนํ้าโขงของจีน ไดสงผลใหเกิดภาวะขาดแคลนน้ํา
ในแมน้ําโขงในบางชวงเวลา 
   2.  ปญหาดานพลังงานจากฟอสซิลมีแนวโนมลดลง  มีผลใหราคาน้ํามันที่
สูงขึ้นตอเน่ือง และรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนการผลิตพลังงานจากพืชเพ่ือ
ทดแทนการนําเขาน้ํามันสงผลใหมีการลงทุนผลิตเอทานอล(ethanol) จากพืชหลักของภาค เชน 
ออยและมันสําปะหลงัมากขึ้นอาจกระทบความมั่นคงดานอาหาร  
   3.  การจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีของรัฐบาลไทยกับจีน ออสเตรเลีย ญี่ปุน 
และความรวมมือกับเพ่ือนบานภายใตปฏิญญา ACMECS ไดกาวหนาอยางตอเน่ือง จะสงผลให
การคาการลงทุนและการทองเที่ยวของภาคเชื่อมโยงกับประเทศดังกลาวและกลุมอนุภาคลุมนํ้า
โขงขยายตัวมากขึ้นการเคลื่อนยายคนและแรงงานในกลุมอนุภาคลุมน้ําโขงมีมากขึ้นสงผลให
เกิดการแพรระบาดของโรค อาทิ เอดส วัณโรค และยาเสพติด 
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 4. ความกาวหนาดานเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดมีการพัฒนา
เทคโนโลยีดานขอมูลสารสนเทศ (Information and Communication Technology) 
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) นาโนเทคโนโลยี และวัสดุศาสตร (Nanotechnology and 
material science) ที่มีผลกระทบอยางมากตอการดํารงชีวิตและอาชีพของประชาชนตลอดจน
การแขงขันดานเศรษฐกิจของประเทศ 
   5. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ ขณะที่วัย
แรงงานมีแนวโนมลดลง ทําใหอัตราการพึ่งพิงสูงขึ้น  
   6.   แรงงานคนหนุมสาวออกจากภาคเกษตรเขาสูภาคอุตสาหกรรมและ     
ภาคบริการในเมืองใหญมากขึ้น สงผลใหภาคเกษตรขาดแรงงาน การผลิตหันมาพึ่งเครื่องจักร
มากขึ้น และลดการผลิตลง ซึ่งอาจเกิดความไมม่ันคงดานอาหารในอนาคต และกอใหเกิด
ปญหาดานสังคมเพิ่มมากขึ้น 
   7.   ความไมม่ันคงทางการเมืองภายในประเทศอันมีผลตอการคา  การลงทุน  
และการบริการตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
2.3  ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค 
 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบดวย 19 จังหวัด และแบงกลุมจังหวัดออก           
เปน 5 กลุม โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดจัดตั้ง
หนวยงานตัวแทนในภาคทําหนาที่รวมกับจังหวัดและกลุมจังหวัดในการจัดทําแผนพัฒนาของ
ภาคในระดับกลุมจังหวัดและจังหวัดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปตามดังนี้  
 
 2.3.1  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย 
หนองบัวลําภู เลย) 
 (ก)  มีศักยภาพดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบาน เพราะมีอุทยานแหงชาติหลายแหง อาทิ ภูหลวง ภูเรือ ภูกระดึง และมีแหลง
อารยธรรมบานเชียง ดังน้ันการพัฒนาจึงใหความสําคัญกับการฟนฟูระบบนิเวศนเพ่ือรักษา
สมดุลธรรมชาติควบคูกับการใชประโยชนเพ่ือการทองเที่ยว ที่ไดมาตรฐาน สะดวก และความ
ปลอดภัย  
 (ข)  มีศักยภาพดานการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรทั้งออย ขาว มันสําปะหลัง
และยางพารา เน่ืองจากมีโรงงานแปรรูปสินคาเกษตรขนาดใหญอยูจํานวนมาก อาทิ โรงสีขาว 
โรงงานน้ําตาล  โรงงานแปงมัน  และเปนพ้ืนที่ที่ มีการปลูกยางพารามากที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือการพัฒนาควรเนนการเพิ่มประสิทธิภาพ และการปรับโครงสรางการผลิต
ดานการเกษตรสูสินคาที่ใหผลตอบแทนสูง อาทิ ยางพารา การยกมาตรฐานการผลิตสู GAP 
และการบริหารจัดการลุมนํ้าเพื่อแกปญหาน้ําทวมและการขาดแคลนน้ํา  
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 (ค)  มีศักยภาพดานการคาและการลงทุนรวมกับประเทศเพื่อนบาน เน่ืองจากมี
ดานที่เปนชองทางการคาหลายแหง เชน ดานทาลี่  เปนจุดสามารถนําสินคาภายใตโครงการ 
Contract Farming ที่รวมมือกับ สปป.ลาว ไดโดยไมเสียภาษี และดานหนองคาย  ยังเปนดานที่
มีมูลคาการคามากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงควรมีการพัฒนาเกี่ยวกับการสงเสริม
การคา การลงทุนและการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับสปป.ลาว โดยการลดปญหาอุปสรรคการขาม
แดนของทั้ง คน รถยนต และสินคา ควบคูไปกับการเรงพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกของเมือง
และดานชายแดน 
 2.3.2  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร) 
 (ก)  มีศักยภาพการเปนประตูการคา และการทองเที่ยวเชื่อมโยงลาว เวียดนาม 
โดยเปนศูนยกระจายสินคา(Distribution Center) เชื่อมโยงกับเพ่ือนบานได เน่ืองจากมีสะพาน
ขามแมน้ําโขงที่มุกดาหาร และสะพานที่กําลังกอสรางที่จังหวัดนครพนม ซึ่งจะทําใหสามารถ
เชื่อมสูทาเรือสินคาที่เมืองวินด และดานัง ในประเทศเวียดนาม ตามเสนทางหมายเลข 8 และ 9 
สะดวกมากขึ้น  ดังน้ันการพัฒนาจึงควรใหความสําคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจดาน
การคาการทองเที่ยวและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน ควบคูไปกับพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
และสิ่งอํานวยความสะดวกในเมืองและดานชายแดน 
 (ข)  มีศักยภาพดานการผลิตการเกษตรเนื่องจากมีพ้ืนที่ชลประทานมาก และ
ปริมาณน้ําฝนดี และยังสามารถรวมมือกับประเทศเพื่อนบานทําการเกษตรในรูป Contract 
Farming ทั้งขาวโพด ออย ยูคาลิปตัส พืชพลังงานทดแทน และปศุสัตว เพ่ืออุตสาหกรรมแปร
รูปการเกษตร จึงมีทิศทางการพัฒนาควรเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และ
เนนสงเสริมใหพ้ืนที่ชลประทานเปนพ้ืนที่เกษตรกาวหนา ผลิตสินคามูลคาเพิ่มสูง ควบคูกับการ
สนับสนุนการทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ 
 2.3.3  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแกน กาฬสินธุ  
มหาสารคาม  รอยเอ็ด) 
 (ก)  มีศักยภาพดานอุตสาหกรรม การคา และบริการ เน่ืองจากตั้งอยูกึ่งกลาง
ภาค และมีบริการพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ดี โดยเฉพาะดาน Logistics ซึ่งมีถนน
สายหลักคือสายมิตรภาพและสาย E-W Economic Corridor พาดผาน รวมทั้งมีสถาน
การศึกษาระดับสูงและศูนยราชการจํานวนมาก ตลอดจนเปน ICT City  ดังนั้นการพัฒนาจึง
ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคา
บริการ และการลงทุนของภาค อาทิ เขตอุตสาหกรรม ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Services) Container Yard หรือ Inland Container Depot และระบบ Logistic ที่มีประสิทธิภาพ 
 (ข)  มีศักยภาพดานการผลิตการเกษตรโดยเฉพาะขาวหอมมะลิ เน่ืองจากพื้นที่
สวนใหญของทุงกุลารองไหอยูในกลุมน้ี และยังมีพ้ืนที่ชลประทานขนาดกลาง และใหญหลายแหง 
อาทิ ชลประทานลําปาวที่กาฬสินธุ หนองหวายที่ขอนแกน และชลประทานรอยเอ็ด นอกจากนี้
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ยังมีศักยภาพดานอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) เน่ืองจากเปนแหลงผลิตวัตถุดิบที่
สําคัญ คือ ออย และมันสําปะหลัง และมีโรงงานผลิต Ethanol ขอตั้งในพื้นที่นี้จํานวนมาก  
ดังน้ันการพัฒนาจึงควรเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อลดปญหาอุทกภัย และใช
พ้ืนที่ชลประทานใหเกิดประโยชนมากที่สุด ดวยการทําเกษตรกาวหนาที่ผลิตสินคามูลคาสูง 
อาทิ เมล็ดพันธุพืช พันธุปลา ไมดอก พืชผัก และใหความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพและ
เพ่ิมคุณคา (Value Creation) ในการผลิตขาวหอมมะลิ ดวยการยกมาตรฐานการผลิตสูสินคา
ปลอดภัย มี Brand สําหรับขาวหอมมะลิพรอมทั้งควรเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) อาทิ การจัดระบบ Contract Farming ที่เปนธรรมแกเกษตรกรและเจาของ
โรงงาน และการจัด Zoning สําหรับมันสําปะหลังและออยโรงงาน ควบคูกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือสรางความมั่นคงดานอาหาร 
 (ค)  มีศักยภาพดานทรัพยากรมนุษยเน่ืองจากมีสถาบันการศึกษาระดับสูง
ระดับมหาวิทยาลัย มีสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน และสถานประกอบการหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญอยูเปนจํานวนมาก สามารถสงเสริมใหเปนศูนยกลางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของภาคได  
 (ง)  มีศักยภาพดานการทองเที่ยวเพราะมีแหลงโบราณคดียุคกอนประวัติศาสตร  
ที่นาสนใจ จึงควรมี  ทิศทางการพัฒนาลักษณะการปกครองและการพัฒนา 
 2.3.4  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย สุรินทร) 
 (ก)  มีศักยภาพดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอม เน่ืองจากมี
อุทยานแหงชาติที่สําคัญหลายแหง อาทิ เขาใหญ ผาหินงาม ฯลฯ และมีแหลงทองเที่ยว     
อารยธรรมขอมที่สําคัญอาทิ ปราสาทหินพิมาย ปราสาทเขาพนมรุง ปราสาทเมืองต่ํา และ
ปราสาทตาเมือนธม ที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวกับแหลงทองเที่ยวนครวัตของกัมพูชา  ดังน้ัน
การพัฒนาควรสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยวทั้งการทองเท่ียวเชิงนิเวศน และอารยธรรมขอม 
ดวยการสรางคุณคาเพิ่ม (Value Creation) จากการจัดทาํเรื่องราว ความเปนมา ความสําคัญ 
และความยิ่งใหญของแหลงทองเที่ยว (Story) ถายทอดใหนักทองเที่ยว และพัฒนาเสนทาง 
(Loop) เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวของประเทศเพื่อนบานเพื่อเพ่ิมศักยภาพของสินคาและ
บริการ  
 (ข)  มีศักยภาพดานเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัยโดยเฉพาะขาว       
หอมมะลิ รวมทั้งอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารและพลังงานทดแทน (Ethanol) เน่ืองจาก
เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรจําพวก ขาว ออย มันสําปะหลัง ไก นอกจากนี้อุตสาหกรรมไหมและ
สิ่งทอ อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตและอิเล็กทรอนิกส  จึงเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรม     
ของภาค  ดังนั้นทิศทางการพัฒนา ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบรองรับการผลิต
การเกษตรที่เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการสรางคุณคาเพิ่ม (Value Creation) 
โดยเฉพาะขาวหอมมะลิใหเปนสินคามาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย ควบคูกับ
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การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑไหมตลอดจนเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) ควบคูกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือสรางความมั่นคงดานอาหารและให
ความสําคัญกับการลดตนทุนดาน Logistics ดวยการพัฒนาการขนสงระบบรางใหสะดวก 
รวดเร็วขึ้น 
 2.3.5  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  
ยโสธร  อํานาจเจริญ) 
 (ก)  มีศักยภาพดานการเกษตร ทั้งการผลิตขาวหอมมะลิปลอดสารพิษ         
ไมผล ไมยืนตน การผลิตและแปรรูปปศุสัตว จําพวกอาหารแปรรูป การพัฒนาใหความสําคัญ
กับการพัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการเพื่อแกปญหานํ้าทวมและขาดแคลนน้ํา และควร
เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพรอมปรับระบบสูมาตรฐาน GAP โดยเฉพาะขาวหอมมะลิ  
 (ข)  ศักยภาพเปนประตูการคาและการทองเที่ยว เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บานทั้งสปป.ลาวและกัมพูชาในลักษณะหุนสวนทางธุรกิจ และเปนศูนยผลิตและกระจายสินคา
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน ดังน้ันควรมีทิศทางการ
พัฒนาที่สนับสนุนใหกลุมเปนประตูการคา (Gate Way) การลงทุน และการทองเที่ยวตอนลาง
ของภาค เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน ดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความ
สะดวก โดยเฉพาะศูนยบริการดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service) ที่เมืองชายแดน ดานชายแดน พรอมกับการสรางงานและสรางรายไดจากการ
ทองเที่ยวใหมากขึ้น โดยการปรับปรุงสภาพแหลงทองเที่ยวในกลุมจังหวัดใหอยูในสภาพ
สมบูรณ มีสิ่งอํานวยความสะดวกไดมาตรฐาน สะดวก สะอาด ปลอดภัย และจัด Loop 
เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวของเพื่อนบาน 
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บทที่ 3   
บริบทและศกัยภาพการวิจัยในภูมิภาค 

 
บริบทและศักยภาพการวิจัยในภูมิภาคมีมากมายหลากหลายรูปแบบซึ่งโดยมากเปน

ภาคีเครือขายที่ประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนและประชาชนเพื่อใหมีความเขาใจ
ตรงกัน จึงขอใชคําจํากัดความของภาคีเครือขายการวิจัย หมายถึง หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการวิจัยที่มีเปาหมายรวมกัน แตมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบแตกตางกันไปภายใต
เง่ือนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง กลาวคือบางหนวยงานบางครั้งหรือบางสถานการณก็ทําหนาที่และ
ความรับผิดชอบเปนหนวยงานหลัก แตในบางครั้งหรือบางสถานการณก็ทําหนาที่และความ
รับผิดชอบเปนหนวยงานรองหรือหนวยงานสนับสนุน ดังนั้นอาจกลาวไดวาทกุหนวยงานจึงเปน
หนวยงานที่มีศักยภาพเปนภาคีเครือขายการวิจัย ซึ่งอาจมีหนาที่เปนผูกําหนดนโยบายหรือ
กําหนดกรอบการวิจัย และ/หรือเปนผูปฏิบัติการวิจัยและ/หรือเปนผูสนับสนุน และ/หรือเปนผูใช
ประโยชนจากผลงานวิจัย 
 
 3.1 หนวยงานที่มีศักยภาพเปนภาคีเครือขายการวิจยั 
 จากขอมูลดังกลาวในขอที่ 1) สถานะภาพทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชี้ใหเห็น
วาภาคนี้มีที่ตั้งติดตอเขตกับประเทศเพื่อนบาน  2 ประเทศคือ สปป.ลาวและกัมพูชาและมีพ้ืนที่
พร อมทั้ งประชากรมากที่ สุ ดของประ เทศ  นอกจากนี้ ยั ง มีความหลากหลายด าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ความแตกตางทางดานเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนยุทธศาสตรการ
พัฒนาของภาค ซึ่งการพัฒนาเหลานั้นจะไปในแนวทางที่ถูกตองมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น
ตองเปนการพัฒนาบนพ้ืนฐานขอมูลจากการศึกษาและวิจัยของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชน แบบการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนการศึกษาและวิจัย โดยเริ่มตั้งแต
ขั้นตอนการกําหนดนโยบาย ขั้นตอนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และขั้นตอนการใช
ประโยชนจากผลการวิจัย ดังน้ันสามารถจัดแบงหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีศักยภาพตอการเปน
ภาคีเครือขายวิจัยเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 หนวยงานภาครัฐ และกลุมที่ 2 หนวยงาน
ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยแตละกลุมประกอบดวยหนวยงานตางๆ และมีรูปแบบการ
บริหารจัดการแตกตางกันไปดังนี้ 
 
   กลุมที่ 1   หนวยงานภาครัฐที่มีศักยภาพเปนภาคีเครือขายการวิจัย 
 ปจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหนวยงาน/สถาบันวิจัยและพัฒนามากมายที่ขึ้นตรง
ตอจังหวัดและกระทรวงตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะการดําเนินงานในรูปแบบหนวยงานหรือสถาบัน 
และดําเนินงานในรูปแบบเครือขายการวิจัยและพัฒนา  ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 1.1 ภาคีเครือขายรูปแบบหนวยงาน/สถาบันวิจัยและพัฒนาในภาคของกระทรวงตาง ๆ 
กระจายครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่การดําเนินทุกขั้นตอนการวิจัยเอง 
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ตลอดจนมีงบประมาณ บุคลากร และสิ่งสนับสนุนเปนของหนวยงานเอง เพ่ือตอบสนองภารกิจ
ของ กรม / กระทรวง เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาง ๆ จํานวน 15 แหง โรงพยาบาล
ศูนยจํานวน 12 แหงภายใตกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ศูนยวิ จัยตาง ๆ และ
ศูนยบริการดานพืชและปจจัยการผลิตภายใตกรมวิชาการเกษตร  สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ตาง ๆ และศูนยวิจัยและสถานีตาง ๆ ภายใตกรมปศุสัตว นอกจากนี้ยังมีหนวยงานตาง ๆ 
ภายใตกรมพัฒนาที่ดิน กรมการขาว กรมประมง และกรมสงเสริมสหกรณของกระทรวง   
เกษตรและสหกรณ  เปนตน  
 
 1.2 ภาคีเครือขายรูปแบบภารกิจสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีภาคีเครือขายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากหนวยงาน
ภาครัฐมากมายในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งโดยมากเปนการสงเสริมใหนักวิจัยที่อยูในสถาบัน 
การศึกษาภาครัฐ  หนวยงานรัฐและภาคเอกชนในพื้นที่รวมกันดําเนินการวิจัยตามความ
ตองการของพื้นที่และศักยภาพของนักวิจัย การบริหารจัดการในรูปของเครือขายที่ครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งภาค โดยมีสํานักงานกลางคอยประสานงาน และหนวยงานยอย (Node) กระจายไปทั่ว
ภูมิภาค และแตละสํานักงานกลางหรือหนวยงานยอย ก็จะมีการบริหารในลักษณะของ
คณะกรรมการ  นอกจากนี้ในสวนรายละเอียดของรูปแบบการบริหาร  และการดําเนินงานยอย
แตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของแหลงทุนน้ัน ๆ เน่ืองจากแตละแหลงทุนยอมมีพันธกิจที่
แตกตางกันไป ดังตัวอยาง ดังนี้ 
   1.2.1 เครือขายบริหารการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ภายใตการ
สนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการที่มีนโยบายเพื่อ
รวมพัฒนาและสรางงานวิจัยใหสอดคลองกับการสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจ
ฐานราก  เริ่มดําเนินการตั้งแตปพ.ศ. 2545  จนกระทั่งปจจุบัน โดยใชกลยุทธการบริหารจัดการ
ในรูปเครือขายของสถาบันอุดมศึกษาในภาค มีการจัดตั้งสํานักงานบริหารเครือขายกลางที่
ประสานงานกับศูนยเครือขาย ที่แบงความรับผิดชอบตามภารกิจและพื้นที่จังหวัด และมีการ
บริหารในรูปของคณะกรรมการ โดยไดกําหนดประเด็นวิจัยที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อันประกอบดวย 
1) เครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีสมาชิก จํานวน 27 แหง โดยมี
สํานักบริหารเครือขายกลางตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวยสถาบันอุดมศึกษาหลัก
จํานวน  15  แหง  และเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนวิทยาเขตจํานวน 12 แหง ในจํานวนนี้รวม
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงฆจํานวน 7 แหงดวย  2) เครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนลางที่มีสมาชิก จํานวน 17 แหง  โดยมีสํานักบริหารเครือขายกลางตั้งอยูที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบดวยมหาวิทยาลัยจํานวน 11 แหง และ วิทยาลัย       
6 แหง 
 

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



14 

     1.2.2  เครือขายการวิจัยระบบสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภายใตการ
สนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขที่มีพันธกิจในการบริหาร
จัดการและสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพระดับทองถิ่นที่สามารถใชกระบวนการทางวิชาการ
และงานวิจัยเปนเครื่องมือระดมความรวมมือจากนักวิชาการในสาขาวิชาตาง ๆ จาก
สถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  องคกรชุมชน  ที่เปนหนวยงานดานสุขภาพ  
และภูมิปญญาทองถิ่นมาเรียนรูรวมกันในการจัดการกับประเด็นปญหาและโอกาสสุขภาพเริ่ม
ดําเนินการตั้งแตป2546โดยมีการจัดตั้งประสานงานกลางแหงเดียวและมีเครือขายในบาง
จังหวัด เชน จังหวัดขอนแกน  นครราชสีมา และอุบลราชธานี ไมครอบคลุมทั่วภูมิภาค และมี
การบริหารโดยคณะกรรมการ  
 
กลุมที่ 2 หนวยงานภาคเอกชนและประชาชนที่มีศักยภาพเปนภาคีเครือขายการวิจัย 
 หนวยงานภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคธุรกิจและภาคการผลิตนั้นมีการจัดตั้งสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดและสภาหอการคาจังหวัดทั้ง 19 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
มีโรงงานตางๆมากมายสวนมากเปนโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งในสวนนี้มี
บุคลากรและการวิจัยนอยและไมคอยเปดเผย อาจเนื่องจากการแขงขันในดานธุรกิจ สวนภาค
ประชาชนมีการจัดตั้งองคการบริการสวนจังหวัดทั้ง 19 จังหวัดและองคการบริหารสวนตําบลที่
จะดูแลรับผิดชอบการพัฒนาพื้นที่ระดับตําบล  นอกจากนี้ยอมเปนที่ทราบกันวาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนภาคที่มีประวัติความเปนมายาวนานและเปนแหลงอารยธรรมแหง
หนึ่งของโลก  ซึ่งมีชนเผาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย  ซึ่งเปนแหลงสะสมภูมิปญญาของ
ทองถิ่นไวมากมายที่สามารถนํามาแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตได ภูมิปญญาเหลานั้น  สามารถ
แบงได 9 สาขาคือสาขาเกษตรกรรม  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม สาขาแพทยแผนไทย  
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สาขาศิลปกรรม/วัฒนธรรม/สื่อทองถิ่น  
สาขาภาษาและวรรณกรรม  สาขาปรัชญา  ศาสนาและประเพณี  สาขาพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ทองถิ่นและสาขาจัดการองคกรชุมชน  ซึ่งในแตละสาขา  มักจะมีผูรูที่เปนผูนํามากมาย จึงเรียก
ผูนํ าเหลานั้นวาปราชญชาวบานหรือปราชญชุมชน  ซึ่ ง เปนผูทรงภู มิปญญาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทําการรวมกลุมชาวบานอยางมากทํากิจกรรมตาง ๆ เชน   

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอยางประณีต  1  ไร  สูเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

2. โครงการวิจัยการเกิด และเสนทางหน้ีสิน : ประสบการณของชาวบานและ
ทางออก 

3. โครงการพัฒนาชุมชนภาคอีสานเพื่อการเสริมสรางสุขภาพอยางยั่งยืน 
4. โครงการพัฒนาจิตสํานึกของชุมชนปลูกตนไมยืนตน 
5. โครงการพฒันาจิตสํานึกของชุมชนบํารุงดิน 

ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ในแตละโครงการยังมีกลุมชาวบานรวมเปนสมาชิกมากมายกระจายทั่วไป เชน  
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมอยางประณีต 1 ไรสูเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  มีเครือขายของปราชญชุมชนดําเนินงานรวมกันในเขตอําเภอ   
ลําปลายมาศ อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย  อําเภอสําโรง  อําเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร       
อําเภอพล อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน ซึ่งเครือขายเหลานี้ถือวาเปนกลุมที่มีการศึกษาวิจัย
ดวยตนเอง และทําการถายทอดแนวคิดและองคความรูแกสมาชิกตลอดมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
4.1  หลักการและแนวคิด 
 การที่ประเทศไทยมีการติดตอกับนานาประเทศทั่ วโลก   ปญหาหรือ           
การเปลี่ยนแปลงใดๆในภูมิภาคอ่ืนยอมสงผลกระทบตอประเทศไทยดวยเชนเดียวกัน และสงผล
กระทบตอการดํารงชีวิตของชุมชนและสภาพสิ่งแวดลอมอยางหลีกเลี่ยงไมได  ประชาชนและ
ชุมชนจึงตองปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นพรอมทั้งการอนุรักษและการใชประโยชน
อยางชาญฉลาดตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยองคความรูจากการวิจัย  ซึ่งรวมเอา
การบริหารจัดการองคความรูที่มีอยูแลวและ/หรือสรางองคความรูใหมในอนาคตบนศักยภาพ
และบริบทดานเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาพที่ 1 ) ที่ผานกระบวนการการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของในภาครัฐ  
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ตั้งแตเร่ิมตนระดมความคิดและจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย
ตลอดจนบูรณาการทรัพยากรของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเกิดการใชทรัพยากรที่จํากัดอยางมี
ประสิทธิภาพใหเกิดประสิทธิผล  ภายใตเปาหมายเดียวกันเพ่ือใหยุทธศาสตรการวิจัย(พ.ศ.
2555-2559) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถตอบสนองความตองการในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/ กลุมจังหวัด พรอมทั้งนโยบายรัฐบาลและ
บริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ (ภาพที่ 2) บนพื้นฐานหลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่จะกอใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการสรางผลงานที่เปนองค
ความรูและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงอยางคุมคาที่เปนฐานของสังคมแหงปญญา 
(Wisdom Based Society) ในการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืนตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่  2 หลักการและแนวคิดการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แบบมีสวนรวม 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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4.2 กระบวนการพัฒนายุทธศาสตรการวิจัย 

ทําการศึกษาบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ มี
ผลกระทบตอการดํารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นอกจากนี้ยังศึกษาสภาพทั่วไปและศักยภาพตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาของภาค  แลวนํา
ขอมูลดังกลาวมาประมวลและวิเคราะหสถานภาพในอนาคต จากน้ันนําไปผนวกกับนโยบาย
และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติระยะส้ัน (พ.ศ. 2551-2554) และระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) 
และปฏิรูประบบการวิจัยในการจัดทํารางฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรวิ จัย (พ.ศ . 2555-2559)                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

จากนั้นสรางการมีสวนรวมทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยไดจัดประชุมระดม
ความคิดจํานวน 6 ครั้ง และจัดประชุมประชาพิจารณจํานวน 1 ครั้ง รวมเปนจํานวน  7 ครั้ง 
ดั ง น้ีคื อ   ครั้ งที่  1  ที่ จั งหวั ด อุดรธานี   ซึ่ ง มีผู เ ข า ร วมประชุมจากจั งหวั ดต างๆใน                   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดแก จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดหนองคาย  จังหวัด
หนองบัวลําภู  และจังหวัดเลย, ครั้งที่ 2  ที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งมีผูเขารวมประชุมจากจังหวัด
ตางๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ไดแก  จังหวัดขอนแกน  จังหวัดกาฬสินธุ  จังหวัด
มหาสารคาม  และจังหวัดรอยเอ็ด, ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดสกลนครซึ่งมีผูเขารวมประชุมจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  ไดแก  จังหวัดสกลนคร  จังหวัดนครพนม  และจังหวัด
มุกดาหาร  ครั้งที่ 4  ที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีผูเขารวมประชุมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2 ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดยโสธร  และจังหวัดอํานาจเจริญ,  
ครั้งที่ 5   ที่จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งมีผูเขารวมประชุมจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 1 ไดแก จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย  และจังหวัดสุรินทร        
แลวนําผลการประชุมระดมความคิดทั้ง 5 ครั้ง  มาจัดทํารางฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรการวิจัย        
(พ.ศ. 2555-2559) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลวจัดประชุมระดมความคิด  ครั้งที่ 6 ที่           
จังหวัดขอนแกน ซึ่งมีผูเขารวมประชุมที่คัดเลือกมาจาก  การประชุมครั้งที่ผานมาทั้ง 5 ครั้งจาก
ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดขอนแกนเปนการจัดประชุมประชาพิจารณ(ราง)
ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับที่ 2) ที่ไดจากการ
ประชุมครั้งที่ 6 โดยแตละครั้งเชิญผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานตางๆ และ
ภาคีเครือขายการวิจัยในจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และ
ประชาชน เชน สวนราชการตางๆ ในจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักบริหาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและจังหวัด สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สภาหอการคา
จังหวัด  สภาอุตสาหกรรมจั งหวัด  ภาคเอกชนอื่น  ๆ  ที่ เกี่ ยวของ   นายกเทศมนตรี            
องคกรปกครองส วนทองถิ่ น  (อบต .  และ  อบจ . )   ผู ทรงคุณวุ ฒิ   ปราชญชาวบ าน  
ประชาชน และสื่อมวลชน   

 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ภาพที่  3 กระบวนการการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
  แบบมีสวนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
วิสัยทัศน 
   มีองคความรูจากการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการเรียนรูและใชประโยชน
อยางแทจริงตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและภาคอยางสมดุลและยั่งยืน 
 
พันธกิจ 

1) สรางและพัฒนาองคความรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในการคงความสุข 
 ของประชาชนและเม ืองนาอยู 

2) พัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมที่มีภูมิคุมกัน  ควบคุมการบริหาร 
 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมดุล 

3) พัฒนาขีดความสามารถของจังหวัด/กลุมจังหวัดดวยกระบวนการวิจัย 
 แบบมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกภาคสวนโดยเฉพาะภาคประชาชน 

4)  การบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานการวิจัยแบบธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตรการวิจัย 
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาดานสังคม  
   

ยุทธศาสตรการวิจัยที่เปนการมุงเนนใหประชาชนมีความรูและทักษะ  คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสาธารณะเพื่อความมั่นคงในชีวิตและอาชีพ รวมทั้งเกิดการคงความสุขในสังคม
และชุมชนหรือเมืองนาอยูบนบริบทของภาคที่มีประชากรมากที่สุดแตขาดโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงคานิยมและปญหาดานสุขภาพ พรอมทั้งมี
ประชากรสูงวัยมากขึ้น อันนี้มีผลใหแนวโนมเปนสังคมพึ่งพิงและผูดอยโอกาสมากขึ้น  รวมทั้ง
สถาบันครอบครัวออนแอและมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่นทําใหเกิดความขัดแยงมากขึ้น 
อยางไรก็ตามยังมีการรวมกลุมที่เปนเอกลักษณและมีความโดดเดนดานศาสนาและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย จึงไดกําหนดเปนกลยุทธการวิจัย ดังนี้ 

กลยุทธการวิจัยที่ 1  ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ 
ตลอดจนพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตในแตละ
ทองถิ่น  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
 1)  การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและผลกระทบ 

2)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับทองถิ่นระดับชาติ 
และนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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3)  การวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4)  การวิจัยและพัฒนาเครือขายการเรียนรูในสังคมและสถาบันการศึกษา 
5)  การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษาที่เปนเอกลักษณ 
6)  การวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและเด็กกอนวัยเรียน 
7)  การวิจัยสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานการศึกษา 
8)  การวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
9)  การวิจัยการเพื่อบริหารจัดการใหไดมาตรฐานการศกึษาเทาเทียมกันทั่วประเทศ 

และอาชีวศึกษาที่เปนเอกลกัษณ  
10) การวิจัยการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานการศึกษาเทาเทียมกันทั่วประเทศ 
11) การวิจัยเกี่ยวกับการสรางความพรอมของภาคเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน 
 
กลยุทธการวิจัยที่ 2  พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม กระบวนการสรางจิตสาธารณะและ
ความสามัคคีในสถาบันการศึกษาและสังคม  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
 1)  การวิจัยและพัฒนาประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนรูปธรรม 

2)  การวิจัยการพัฒนาอาสาสมัครและการเสริมสรางจิตสาธารณะในสถาบันการศกึษา 
และสังคม 

3)  การวิจัยเพ่ือเสริมสรางความสมานฉันทในสถาบันการศึกษาและสังคม 
 
กลยุทธการวิจัยที่ 3  สรางโอกาสดานอาชีพและใหการศึกษาดานสิทธิของผูใชแรงงาน  
ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 

1)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาศูนยกลางการศึกษาที่หลากหลายตอการเรียนรูตลอดชีวิต 
2)  การวิจัยเกี่ยวกับโอกาสและความพรอมของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอ 

การเคลื่อนยายแรงงานฝมือ 
3)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งในและนอกระบบใหมีความพรอมในการ

แขงขันและมีความมั่นคงในชีวิต 
4)  การวิจัยเพ่ือปองกันการขาดแคลนแรงงานในทุกภาคสวน 

 
กลยุทธการวิจัยที่ 4  สงเสริมสุขภาพ การปองกัน การรักษาพยาบาลตลอดจน การฟนฟู
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ รวมถึงการคุมครองผูบริโภค  ประกอบดวยแผนงานวิจัย 
เชน 

1) การวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและเพิ่มประสทิธิภาพการใหบริการทาง 
การแพทยและสาธารณสุข 

2)  การวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ      

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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3)  การวิจัยเกี่ยวกับการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส 
4)  การวิจัยเกี่ยวกับการปองกันและรักษาโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา 
5)  การวิจัยเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ     
6)  การวิจัยเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 
7)  การวิจัยการเฝาระวังและการปองกันอุบัติเหตุทางจราจร 
8)  การวิจัยความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตประจําวันและเมืองนาอยู 
9)  การวิจัยสุขภาพเด็ก  เยาวชน  สตรี 
10) การวิจัยปญหาสุขภาพผูสูงอายุ 
11) การวิจัยโรคมะเร็งตับ-ทอนํ้าดี 
12) การวิจัยการสื่อสารดานสุขภาพ 
13) การวิจัยทุนทางสังคมกับการสรางเสริมความมั่นคงดานสุขภาพ 
14) การวิจัยเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย 

 
กลยุทธการวิจัยที่ 5  พัฒนาและการคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทย
พื้นบาน  การแพทยทางเลือก และสมุนไพร  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 

1) การวิจัยเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือก  
เพ่ือสรางองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น และการคุมครองภูมิปญญา  

2) การวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรเพ่ือประโยชนทางการแพทยและสาธารณสุข 
 

กลยุทธการวิจัยที่ 6  จัดการปญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และ
ปญหาผูมีอิทธิพล ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 

1)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขายบริหารจัดการปญหายาเสพติด    
2)  การวิจัยเกี่ยวกับการแกปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3)  การวิจัยการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงและภัยคุกคามดานสุขภาพ 

 
กลยุทธการวิจัยที่ 7  จัดระบบบริการและการประกันสุขภาพ  ประกอบดวยแผนงานวิจัย 
เชน 

1) การวิจัยและพัฒนาระบบบริการและการประกันสุขภาพทางการแพทย 
และสาธารณสุข 

2)  การวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3)  การวิจัยการบริการดานการแพทยและสาธารณสุขแกผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ 
4)  การวิจัยทางดานสุขภาพของประชากรวัยแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กลยุทธการวิจัยที่ 8  สงเสริมความเขมแข็งและการเสริมสรางภูมิคุมกันของทองถ่ินและ
สังคม  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 

1) การวิจัยเกี่ยวกับการสรางเสริมความเขมแข็งของทองถิ่นโดยกระบวนการและ 
กลไกสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 

2) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระเบียบชุมชน และสวัสดิการเพื่อความมั่นคงและ 
ความสุขของชีวิต 

3) การวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการออมและการสรางหลักประกันรายได  
ตลอดจนความมั่นคงในครวัเรือน 

4) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความมั่นคงในชีวิตใหกับ 
เยาวชน ผูดอยโอกาส ผูพิการและผูสูงอายุ 

5) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูดานประชาสังคม และการจัดการความรู 
เพ่ือขจัดความยากจนและเสริมสรางภูมิคุมกันของทองถิ่นและสังคม 

6) การวิจัยและพัฒนาศูนยการเรียนรูการพึ่งพาตนเองในระดับครอบครัวและชุมชน 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7)  การวิจัยเพ่ือเตรียมเขาสูสังคมแหงผูสูงอายุ 
 
กลยุทธการวิจัยที่ 9  สงเสริม อนุรักษและพัฒนาคุณคาทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
เอกลักษณที่หลากหลาย  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 

1) การวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริม อนุรักษ และพัฒนาคุณคาทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
และเอกลักษณของชาติ บนฐานภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือแกปญหาของชาติอยางยั่งยืน 

2) การวิจัยเพ่ือยกระดับการเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี คานิยมไทย และ 
สรางสรรคงานศิลป  ระดับทองถิ่น ระดับชาติ สูการยอมรับในระดับนานาชาติ 

3) การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากโลกาภิวัตนตอการเปลี่ยนแปลงดานคานิยม  ศิลปะ  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรม 

4) การวิจัยเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
5) การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับสินคาหรือผลิตภัณฑ 

ชุมชน 
 
กลยุทธการวิจัยที่ 10  พัฒนาตอยอดภูมิปญญาและการรวมกลุมเปนเอกลักษณและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 

 1)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานภูมิปญญาของทองถิ่นไทย 
2)  การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษและเพิ่มมูลคาองคความรูจากผูสูงอายุเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น 
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กลยุทธการวิจัยที่ 11  พัฒนาทางสังคมโดยองคความรูทางศาสนา ประกอบดวยแผนงาน
วิจัย เชน 

1)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมโดยใชหลักทางศาสนาเปนศูนยกลาง 
2)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาสถาบันทางศาสนาในจัดการเรียนรูที่เหมาะสม 

 
กลยุทธการวิจัยที่  12  พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหนวยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 

1) การวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและ 
ภาคเอกชน 

2)  การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ตลอดจนระบบการยุติธรรม 
3)  การวิจัยเกี่ยวกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม และการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน 

สังคมและการเมือง 
2) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการตอตานและปองกัน 

การทุจริตและการประพฤติมิชอบของภาคราชการและภาคเอกชน 
3) การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการพัฒนาทองถิ่นตามนโยบายของรัฐที่มีตอ 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 
กลยุทธการวิจัยที่ 13  เสริมสรางความมั่นคงของสังคมแหงชาติ และบูรณาการ                
การแกไขปญหาสถานการณความไมสงบในประเทศ  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 

1) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลกระทบอันเนื่องมาจากผูลักลอบ 
เขาเมือง แรงงานตางดาว และแรงงานตางถิ่น 

2) การวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพและประสทิธิภาพงานการขาวและการประชาสัมพันธ 
ภาครัฐ 

3)  การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงและสรางสันติสุขในสังคม   
 
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 2  การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ  
   

ยุทธศาสตรการวิจัยน้ีเปนการมุงพัฒนาศักยภาพดานเศรษฐกิจที่ประกอบดวยดาน
การเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการบนบริบทของภาคที่ตั้งอยูกลางกลุมประเทศอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขงที่มีความพรอมดานระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งเปน
ฐานการผลิตอาหารและพลังงานทดแทน  ตลอดจนเปนพ้ืนที่ที่มีขาวหอมมะลิที่ดีที่สุดของ
ประเทศและมีภูมิปญญาทองถิ่นที่โดดเดนและไดรับการพัฒนาและสืบทอดกันมาเปนเวลา
ยาวนานจึงไดกําหนดกลยุทธการวิจัย ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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กลยุทธการวิจัยที่ 1  ปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตดานพืช  
ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน  

1)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาพันธุและกระบวนการกระจายพืชพันธุดี 
2)  การวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานการผลิต การเก็บเกี่ยว และขนสงของขาว,  

มันสําปะหลัง ออย ยางพาราและอื่น ๆ 
3)  การวิจัยการจัดเขตพื้นที่การปลูกพืชหลักตามศักยภาพของพื้นที่  

 
กลยุทธการวิจัยที่ 2  เพิ่มศักยภาพการแขงขันขาวหอมมะลิและขาวพื้นเมืองใน
ตลาดโลก  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 

1)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพขาวหอมมะลิ 
2)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาวิธีการรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิ 
3)  การวิจัยการตลาดขาวหอมมะลิ 
4)  การวิจัยเพ่ือการผลิตและการแปรรูปเพ่ิมมูลคาของขาวหอมมะลิ 
5)  การวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงดานการผลิตขาวหอมมะลิ 
6)  การวิจัยเพ่ือหาแนวทางการตลาดขาวพื้นเมืองและผลิตภัณฑ  

 
กลยุทธการวิจัยที่ 3  พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
จากศักยภาพของภาคที่เปนฐานการผลิตอาหาร และพลังงานทดแทนของประเทศ 
ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 

1)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานทดแทน 
2)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานทางเลือก 
3)  การวิจัยเกี่ยวกับวิธีการและมาตรการการประหยัดพลังงานทดแทน 
4)  การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของแหลงวัตถุดิบเพ่ือใชผลิตพลังงานทางเลือก 
5)  การวิจัยการใชของเหลือใชจากการเกษตรเพื่อเปนพลังงานทดแทน 
6)  การวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชพลงังานทดแทน 
7)  การวิจัยเพ่ือความสมดุลของความมั่นคงทางอาหาร และการผลิตพลังงานทดแทน

  
กลยุทธการวิจัยที่  4  พัฒนาระบบการผลิตใหสามารถทําการปศุสัตวอยางมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
 1)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาสัตวเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารสัตวและระบบการผลิตปศุสัตวที่ปลอดภัย 
3)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาพืชและจุลินทรยีตอการเพิ่มภูมิคุมกันและลดสารเคมี 

ในการผลิตสัตว  

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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4)  การวิจัยการผลิตสัตวทางเลือก เชน แพะ แกะ กระบือ 
5)  การวิจัยเพ่ือการอนุรักษสัตวปา และอ่ืนๆ 
6)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาและการใชวิทยาการและเทคโนโลยีสําหรับการผลิตสัตว 
7)  การวิจัยเพ่ือสรางสายพันธุที่เหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 

 
กลยุทธการวิจัยที่ 5  การอนุรักษและการใชประโยชนจากสัตวนํ้าจืด ประกอบดวย
แผนงานวิจัย เชน 
 1)  การวิจัยและพัฒนาเพื่อเรงอนุรักษและการใชประโยชนจากสัตวน้ําจืดทองถิ่น 

2)  การวิจัยเพ่ือนําวัตถุดิบในทองถิ่นมาใชผลิตสัตวน้ําจืดอยางปลอดภัย  
 
กลยุทธการวิจัยที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปทางอุตสาหกรรม
เกษตรใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
 1)  การวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศ 

2)  การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตร 
3)  การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปทางการเกษตร 
4)  การวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน 
5)  การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของการเปนฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเกษตร 
6)  การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและพืชผักสวนครวัเพ่ือเปนอาหารและเครื่องด่ืม 
7)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานวิทยาการและเทคโนโลยี 

เพ่ือเพ่ิมการผลิตและการแปรรูป 
8)  การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจากผูผลิตสูผูบริโภค     

(ตนนํ้า กลางน้ํา ปลายน้ํา) 
9)  การวิจัยเพ่ือเสริมความเขมแข็งของวสิาหกิจชุมชน(OTOP-SMEs) 
10) การวิจัยกลไกเพื่อการกระจายความเสี่ยงดานอุตสาหกรรมเกษตร 
 

กลยุทธการวิจัยที่ 7  สรางโครงขายรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมจากภาคอื่นๆ 
ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน  

1) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานและยกระดับประสิทธิภาพการบริการ 
ดานโครงขายโทรคมนาคม (Logistics) 

2) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงและการกระจายสินคา 
ที่มีประสิทธิภาพ  
 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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กลยุทธการวิจัยที่ 8  พัฒนาและสรางศักยภาพดานวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
มูลคาดานอุตสาหกรรม ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน  

1)  การวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานวิทยาการและเทคโนโลยี 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปผลผลิตดานการเกษตร 

2)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากําลังคนดานวิทยาการและเทคโนโลยี 
ดานอุตสาหกรรมเกษตร  
กลยุทธการวิจัยที่ 9  สรางมูลคาเพิ่มและคลัสเตอรของสิ่งทอ ประกอบดวยแผนงานวิจัย 
เชน  

1)  การวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลคาจากหมอนไหมและฝาย 
2)  การวิจัยการตลาดผลิตภัณฑจากไหมและฝาย 
3)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการฟอกยอมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
4)  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางคลัสเตอรของสิ่งทอที่เขมแข็งและยั่งยืน  

 
กลยุทธการวิจัยที่  10  สงเสริมการทําการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
 1)  การวิจัยเพ่ือศึกษาแนวทางแกไขความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2)  การวิจัยเพ่ือหาแนวทางการแกปญหาการประกันรายไดของเกษตรกร 
3)  การวิจัยรูปแบบการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมแตละพื้นที่ 
4)  การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษและใชประโยชนพืชทองถิ่น  

กลยุทธการวิจัยที่ 11  ปรับระบบการผลิตใหสอดคลองกับธรรมชาติ ประกอบดวย
แผนงานวิจัย เชน 

1)  การวิจัยเกษตรทฤษฎีใหม 
2)  การวิจัยระบบการทําฟารม 
3)  การวิจัยเกษตรอินทรีย และเกษตรปลอดสารพิษ 
4)  การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนจากการปลูกพืชเชิงเด่ียว  

 
กลยุทธการวิจัยที่ 12  พัฒนาระบบชลประทานที่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร  
ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 

1)  การวิจัยเพ่ือการกักเก็บและใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําในทองถิ่น 
2)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบชลประทาน โครงขายที่ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร 
3)  การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําชลประทาน  
 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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กลยุทธการวิจัยที่ 13  เพิ่มความหลากหลายของสินคา OTOP และพัฒนามาตรฐาน
พรอมทั้งเชื่อมโยงตลาด ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 

1)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาสินคา OTOP ใหไดมาตรฐาน 
2)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการตลาดสินคา  OTOP 
3)  การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
4)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาหมูบานทองเที่ยว  OTOP 

 
กลยุทธการวิจัยที่ 14  พัฒนาองคความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อเปนพื้นฐาน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 

1) การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสรางองคความรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น 
และตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น 

2)  การวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑสินคาของทองถิ่น 
3)  การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการผลิตและการตลาดสินคาในระดับชุมชนที่เหมาะสม   

โดยใชองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล 
4)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 

กลยุทธการวิจัยที่ 15  ประยุกตวิทยาการและเทคโนโลยีสนับสนุนในการพัฒนาสินคา 
ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
 1)  การวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพ่ิมมูลคาสินคาและผลิตภัณฑ 

2)  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการสื่อสารและคมนาคมเพื่อความสุข 
ของสังคม 

กลยุทธการวิจัยที่ 16  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจทางดานการทองเที่ยว   
ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 

1)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว    
2)  การวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาการทองเที่ยว 
3)  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน     
4 )   การวิ จั ยการ เตรี ยมความพร อมด าน โครงสร า งพื้ น ฐานและบุ คลากร                      

ดานการทองเที่ยว 
5)  การวิจัยและพัฒนาการทองเที่ยวบนฐานชุมชน  สิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู 
6)  การวิจัยและพัฒนาการทองเที่ยวชายแดน 
7)  การวิจัยดานนวัตกรรมและสื่อสรางสรรคเพ่ือการทองเที่ยว 
8)  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการทองเที่ยวชุมชน 
9)  การวิจัยและพัฒนาการมีสวนรวมการทองเที่ยว 
10)การวิจัยความหลากหลายของชาติพันธุลุมนํ้าโขงเพื่อการทองเที่ยว 
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กลยุทธการวิจัยที่ 17  พัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศ  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
1) การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงินและ 

แนวทางการแกไขปญหาอันเกิดจากวิกฤตการเงิน  
2)  การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการคา ขอตกลงการคาเสรี และ 

การเชื่อมอาเซียนสูสากล 
3) การวิจัยเกี่ยวกับการสรางสัมพันธภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

รวมกับประเทศเพื่อนบาน 
4) การวิจัยเกี่ยวกับกลไกที่เหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(ASEAN Economic Community) 

5)  การวิจัยเพ่ือเปนศูนยกลาง (HUB) ดานสุขภาพของกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
6)  การวิจัยเพ่ือเปนศูนยกลาง(HUB)ดานการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ของกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
7)  การวิจัยเกี่ยวกับการคาชายแดน 
8)  การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของกลุมอนุภูมิภาคเพื่อผลประโยชน 

ดานเศรษฐกิจรวม 
9)  การวิจัยผลกระทบของการเคลื่อนยายแรงงานตางดาว 
10) การวิจัยโอกาสทางการตลาดของ ธุรกิจ SMEs และสินคา OTOP 
11) การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการคาชายแดน 
12) การวิจัยผลกระทบของการคาขามชาติตอการคาทองถิ่น 

 
กลยุทธการวิจัยที่ 18  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค  ประกอบดวย
แผนงานวิจัย เชน 

1) การวิจัยและพัฒนาดานกฎเกณฑและผลกระทบที่เอ้ือตอความสามารถ 
ในการแขงขันของการคาทองถิ่น 

2) การวิจัยโครงขายคมนาคม (Logistics) เพ่ือรองรับแผนการขยายตัว 
ดานการทองเที่ยว  

3) การวิจัยโครงขายคมนาคม (Logistics) เพ่ือรองรับแผนการขยายตัว 
ดานระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาค 
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ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3  การอนุรักษ  เสริมสรางและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม   
   

ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการฟนฟูและพัฒนาตลอดจนการใชประโยชนทุนทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดานสังคม และเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน
บนบริบทของภาคที่สภาวะอากาศโลกรอนขึ้นทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลดและพื้นที่      
ดินเค็มจํานวนมาก การขยายตัวของชุมชนเมืองมากขึ้นอันมีผลใหเกิดมลพิษ แตภาคนี้เปน
แหลงที่มีความหลากหลายดานทรัพยากรธรรมชาติและมีทรัพยากรแรจํานวนมากที่ยังไมได
นํามาใชประโยชนรวมทั้งความโดดเดนซากดึกดําบรรพ ซึ่งกําหนดเปนกลยุทธวิจัย ดังนี้ 
 
กลยุทธการวิจัยที่ 1  ฟนฟูทรัพยากรดินใหเหมาะสมตอการใชประโยชน  ประกอบดวย 
แผนงานวิจัย เชน 

1) การวิจัยเกี่ยวกับวิธกีารปรับปรุงคุณภาพดินใหเหมาะสมกับการใชประโยชน 
ในแตละทองถิ่น 

2) การวิจัยการผลิตปุยอินทรียและปุยชีวภาพ 
3) การวิจัยเพ่ือแกปญหาการทําลายอินทรียวัตถุบนพ้ืนที่เกษตรกรรม 
4) การวิจัยเกี่ยวกับการใชวัสดุเหลือใชการเกษตรในการปรับปรุงดิน 
5) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการตรวจสอบสารเคมีปนเปอนในดิน 
6) การวิจัยดานการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานบนฐานชีววิธีและระบบนิเวศน 

 
กลยุทธการวิจัยที่ 2  ปองกันการแพรกระจายและฟนฟูดินเค็ม  ประกอบดวยแผนงานวิจัย 
เชน  

1) การวิจัยแนวทางการบริหารจัดการดินเค็มเพ่ือปองกันการกระจายตัว 
2) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีเพ่ือใชประโยชน 

ดินเค็มอยางมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธการวิจัยที่ 3  พัฒนานวัตกรรมและบูรณาการองคความรูใหมทางวิทยาศาสตร
รวมกับทางสังคมศาสตรเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรแรอยางชาญฉลาด  
ประกอบดวยแผนงานวจัิย เชน 

1) การวิจัยเกี่ยวกับวิถีชุมชนกับทรัพยากรแร 
2) การวิจัยเพ่ือตอยอดภูมิปญญาของชุมชนในการใชประโยชนจากทรัพยากรแร 
3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองคความรูดานการใชทรัพยากรแรโดยไมมี

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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4) การวิจัยดานกฎหมายเกี่ยวกับการใชประโยชนทรัพยากรแรอยางเปนธรรม             
และเหมาะสม 

5) การวิจัยเกี่ยวกับการจัดทําฐานขอมูลการทําเหมืองแร 
6) การวิจัยผลกระทบของการทําเหมืองแรตอสิ่งแวดลอม และชุมชน 
 

กลยุทธการวิจัยที่ 4  พัฒนาวิทยาการดานเทคนิคและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
อยางมีประสิทธิภาพ  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
 1) การวจัิยเกี่ยวกับนวัตกรรมและองคความรูเพ่ือการกักเก็บน้ํา 

2) การวิจัยการอนุรักษน้ําเพื่อเปนตนทุนในชวงฤดูแลง 
3) การวิจัยรูปแบบและวิธีการใชน้ําบนดิน  น้ําใตดินในชุมชน ดานการเกษตร 

และดานอุตสาหกรรมอยางผสมผสาน 
4) การวิจัยตอยอดภูมิปญญาการจัดการน้ําของชุมชน 
5) การวิจัยเพ่ือหารูปแบบ และกฎระเบียบการบริหารจัดการน้ํา 
อยางมีประสิทธิภาพ 
6) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาฝนหลวงตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 

 
กลยุทธการวิจัยที่ 5  พัฒนาแหลงนํ้าและระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพและปองกัน
การบุกรุกพื้นที่ชุมนํ้า ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 

1) การวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการอนุรักษและคุมครองพื้นที่ชุมนํ้าที่สําคัญ 
และมีความเปราะบางเชิงนิเวศน 
2) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชุมนํ้าโดยชุมชนมีสวนรวม 
3) การวิจัยแบบจําลองปริมาณน้ําและคุณภาพน้ําในพื้นที่ลุมนํ้า 

 
กลยุทธการวิจัยที่ 6  เรงอนุรักษและฟนฟูปาเสื่อมโทรม และสงเสริมการปลูกปา 
ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 

1) การวิจัยเพ่ือคุมครองรักษาพื้นที่ปาตนนํ้าใหมากเพียงพอและเอ้ือตอการใช 
ประโยชนของมนุษย 

2) การวิจัยเพ่ือคุมครองและใชประโยชนจากปาชุมชน 
3) การวิจัยเพ่ือสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการคุมครองและใชประโยชนจาก 

ปาชุมชนที่เหมาะสม 
4) การวิจัยเพ่ือการจัดแบงเขตพ้ืนที่ปา 
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กลยุทธการวิจัยที่ 7  ลดภาวะโลกรอนและพัฒนาการใชประโยชนจากแสงอาทิตยและ
พลังงานทดแทนอื่น  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
 1) การวิจัยเพ่ือหาแนวทางการลดภาวะโลกรอนโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
และการมีสวนรวมของชุมชน 

2) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตย 
และพลังงานทดแทนอื่น 

3) การวิจัยผลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศตอทรัพยากรการเกษตร 
4) การวิจัยเพ่ือการลดมลพิษทางอากาศที่มีผลตอการกอภาวะโลกรอน 
5) การวิจัยเพ่ือการตรวจสอบและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ  
6) การวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบจําลองพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานทางเลือกอ่ืนเพื่อ 

การผลิตไฟฟา 
7) การวิ จัยเ พ่ือพัฒนากระบวนการผลิตทางการเกษตรที่ เหมาะสมตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ 
 
กลยุทธการวิจัยที่ 8  เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษ  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 

1) การวิจัยการลดปริมาณของเสียจากชุมชุนและอุตสาหกรรม 
2) การวิจัยเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดในภาคการผลิตหลักของภาค 
3) การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ใชวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ 
4) การวิจัยดานวิทยาการและเทคโนโลยีการจัดการน้ําเสียอยางยั่งยืน 

 
กลยุทธการวิจัยที่ 9  สงเสริมการใชประโยชนจากของเสีย  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 
 1) การวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการนําของเสียกลับมาใชใหม 

2) การวิจัยพัฒนารูปแบบการบําบัดน้ําเสียของชุมชน 
 
กลยุทธการวิจัยที่ 10  การใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพและความโดด
เดนดานซากดึกดําบรรพ  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน   

1) การวิจัยการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพ 
2) การวิจัยเกี่ยวกับการบงชี้ทางภูมิศาสตรและกฎหมายเพื่อการอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
3) การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนการปลูกพืชเชิงเด่ียว 
4) การวิจัยดานการจัดการทรัพยากรชีวภาพชุมชนและทองถิ่น 
5) การวิจัยเพ่ือสรางเสริมการเรียนรู และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
6) การวิจัยเพ่ือพัฒนาอุทยานดานซากดึกดําบรรพ 
7) การวิจัยเพ่ือปลูกสรางจิตสํานึกและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน 
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ในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 8) การวิจัยเพ่ือจัดการระบบฐานขอมูลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
 
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 4  การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรม 
และบุคลากรทางการวิจัย 
   

ยุทธศาสตรการวิจัยน้ีมุงเนนพัฒนาและการนําความรูวิทยาการและเทคโนโลยีมาใชใน
การพัฒนาศักยภาพดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ควบคูการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึง
ไดกําหนดเปนกลยุทธการวิจัย ดังนี้ 
กลยุทธการวิจัยที่ 1  พัฒนาและสรางศักยภาพดานวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพดานเศรษฐกิจ ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน  

1) การวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานวิทยาการและเทคโนโลยี 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปผลผลิตดานการเกษตร 

2)   การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากําลังคนดานวิทยาการและเทคโนโลยี 
ดานอุตสาหกรรม  

3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานสังคม ดานเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพ่ิมมูลคา 
สินคาและผลิตภัณฑ 
 
กลยุทธการวิจัยที่ 2  การพัฒนาและสรางวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพดาน
สังคม ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน 

1) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการสื่อสารและคมนาคมเพื่อคงความสุข 
ของสังคม 

2) การวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยและวิทยาการเพื่อการสงเสริม 
สุขภาพ การปองกันและรักษาโรค 

3) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการอนุรักษและสงเสริมความภูมิใจ 
ความเปนไทย 
 
กลยุทธการวิจัยที่ 3  พัฒนานวัตกรรมและบูรณาการวิทยาการใหมทางวิทยาศาสตร
รวมกับทางสังคมศาสตรเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญ
ฉลาด ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน  

1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองคความรูดานการใชทรัพยากรแร 
อยางยั่งยืน 

2) การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาการจัดทําฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ 
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เพ่ือการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
3) การวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมและองคความรูเพ่ือการกักเก็บน้ํา 
4) การวิจัยเพ่ือการใชวิทยาการและเทคโนโลยีตอยอดภูมิปญญา 

การจัดการน้ําของชุมชน 
5) การวิจัยเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ดานการอนุรักษและการใชทรัพยากรธรรมชาติ 
 
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 5  การบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
ทรัพยากรและภูมิปญญาของประเทศสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ            
ดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เขาถึงประชาชนและประชาสังคมอยางแพรหลาย 
 

ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การวิจัยและผลงานวิจัยดวยการบริหารจัดการดานการวิจัยใหเปนฐานความรูในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและสังคมของภาค  บนบริบทของภาคที่การวิจัย
มีทุนสนับสนุนไมเพียงพอ การวิจัยมีความซ้ําซอนและขาดการตอยอดจากภูมิปญญาทองถิ่น 
รวมทั้งการใชประโยชนจากผลงานวิจัยไมเต็มที่และมีนักวิจัยไมเพียงพอมุงเนนการวิจัยในการ
พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริหารจัดการองคความรูผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
ทรัพยากรการวิจัยและภูมิปญญา เพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะจึงกําหนดเปน      
3  กลยุทธการวิจัย  ดังนี้ 

   
กลยุทธการวิจัยที่ 1  พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ ประกอบดวยแผนงานวิจัย 
เชน  

1) การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารและจัดสรรงบประมาณการวิจัย 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2) การวิจัยบทบาทของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาและผลิตบุคลากร 
ตามความตองการของพื้นที่ 

3) การวิจัยการเขาถึงทรัพยากรทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาการ 
สาขาตางๆ  ตลอดจนองคความรูในประเทศและจากตางประเทศ 
 
กลยุทธการวิจัยที่ 2  การบริหารจัดการความรูผลงานวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ 
ทรัพยากร และ ภูมิปญญาของประเทศ และจากตางประเทศสูการใชประโยชนเชิง
พาณิชยและสาธารณะ  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน  

1) การวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ 
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2) การวิจัยระบบและกลไกการคุมครองสิทธิประโยชนและทรัพยสินทางปญญา  
อยางมีประสิทธิภาพ 

3) การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการผลักดันสูการสรางทรัพยสินทางปญญาไปใช 
ประโยชนในเชิงพาณิชยและสาธารณะ 

4) การวิจัยเกี่ยวกับการสรางมูลคาดานทรัพยสินทางปญญาจากผลงานวิจัย 
5) การวิจัยการพัฒนาฐานขอมูลการวิจัยและดัชนีดานการวิจัยที่ เหมาะสมแก       

การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการและการพัฒนาทองถิ่น 
6) การวิจัยการพัฒนาองคกรวิจัยและนักวิจัยระดับภูมิภาคและระดับชุมชน     
7)   การวิจัยการพัฒนาเครือขายดานวิทยาการและเทคโนโลยี 

 
กลยุทธการวิจัยที่  3  วิ เคราะหและประเมินผลเพื่ อการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถดานการวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ  ประกอบดวยแผนงานวิจัย เชน
  

1) การวิจัยระบบการวิเคราะหและประเมินผลเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ 
และความสามารถดานการวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ 
2)  การวิจัยการพัฒนามาตรฐานนักวิจัยและการวิจัยของประเทศสูระดับสากล 
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บทที่ 6  
กลุมเรื่องวิจยัที่ควรมุงเนน (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

การจัดทํายุทธศาสตรการวิ จัย (พ .ศ . 2555-2559) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          
แบบมีสวนรวม โดยการจัดประชุมระดมความคิดของผูที่เกี่ยวของตามกลุมจังหวัดตางๆ 
นอกจากการเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับ วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร  กลยุทธ         
การวิจัยและแผนงานวิจัยแลว ยังไดเสนอกลุมเร่ืองวิจัยที่ควรมุงเนนจํานวน 8 กลุมเร่ือง             
ตามความสําคัญของแผนงานวิจัยและกลยุทธการวิจัยภายใตยุทธศาสตรตางๆ  เพ่ือปรับ              
ตัวตามศักยภาพและบริบทขอภาคตอการเปลี่ยนแปลงตางๆดวยความตองการองคความรูและ
ผลงานวิจัย  ในการเรงแกปญหาและการพฒันาคุณภาพชีวิตและภาคอยางสมดุลและยั่งยืนตาม
วิสัยทัศนของยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพรอมทั้ง
เชื่อมโยงสูนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติภาพรวม ดังน้ันกลุมเรื่องที่ควรมุงเนน              
จึงประกอบดวย 2 สวน คือ 1) กลุมเรื่องวิจัยที่ควรมุงเนนตามบริบทของภาค และ 2) กลุมเรื่อง             
ที่ควรมุงเนนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยภาพรวม 

 
6.1  กลุมเรื่องวิจัยที่ควรมุงเนนตามบริบทของภาค 

ประกอบดวย 8 กลุมเร่ืองที่เชื่อมโยงในมิติยุทธศาสตร กลยุทธและแผนงานวิจัย 
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนเขมแข็ง 
2. การปองกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพ 
3. การจัดการทรัพยากรน้ํา 
4. การจัดการทรัพยากรดินและปา 
5. การพัฒนาดานการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร 
6. ภาวะโลกรอนและพลังงานทางเลือก 
7. ระเบียงเศรษฐกิจและสังคมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
8. การบริหารจัดการการทองเที่ยว 

 
กลุมเรื่องที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนเขมแข็ง 
 

 การวิ จัยเกี่ ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนดวยการศึกษาให มีความรู  
ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะพรอมทั้งการนําแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ผสมผสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาและเทคโนโลยี ในการเพิ่ม
สมรรถนะและโอกาสดานอาชีพและพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน
ควบคูการสรางภูมิคุมกันทางดานสังคมภายใตการเมืองที่มีความขัดแยงและภัยคุกคามของ              
ยาเสพติด รวมทั้งทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมลง 
 เปาประสงค  : คนมีความสุข ชุมชนเขมแข็ง 
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กลุมเรื่องที่ 2  การปองกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพ 
 
  การวิจัยเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพปองกันและการรักษาตลอดจนการฟนฟูผูปวย
การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขควบคูการพัฒนาวิทยาการ
ใหมทางสาธารณสุข  การพึ่งพาตนเองและเสริมสรางความมั่นคงดานสุขภาพในกลุมเปาหมาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง แรงงาน  ผูพิการ  ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส รวมถึงการวิจัยดาน
การแพทยพ้ืนบาน การแพทยแผนไทย และแพทยทางเลือก  และการวิจัยเพ่ือใหเกิดประโยชน
เชิงพาณิชยและสาธารณะ 

  เปาประสงค :  สุขภาพของประชาชนและระบบการจัดการสาธารณสุขดีขึ้น  
 
กลุมเรื่องที่ 3  การจัดการทรัพยากรน้ํา 

 
 การวิจัยเกี่ยวกับระบบชลประทานและโครงสรางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบ             
มีสวนรวมของทุกภาคสวนรวมกับการพัฒนาวิทยาการดานเทคนิค  ทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดิน             
ทั้งในและนอกระบบชลประทานของประเทศ ตลอดจนลุมน้ําใหมีประสิทธิภาพและพอเพียง  

 เปาประสงค : มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท่ีมีระบบและมีประสิทธิภาพอยาง
เพียงพอและยั่งยืน 
 
กลุมเรื่องที่ 4  การจัดการทรัพยากรดินและปาไม  
 
  การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรดินและปาไมซึ่งครอบคลุมถึงการปองกัน
และฟนฟูดินเค็ม การอนุรักษและฟนฟูปาไมรวมทั้งการใชประโยชนทรัพยากรแรอยางชาญ
ฉลาดที่บูรณาการองคความรูใหมกับภูมิปญญาทองถิ่นและวิถีชุมชน 

  เปาประสงค : มีการบริหารจัดการทรัพยากรดินและปาไมที่เหมาะสมบนฐานความรู
และลดการขัดแยง 
  
กลุมเรื่องที่ 5  การพัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
 

  การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา
เกษตรทั้งพืช ปศุสัตวและสัตวน้ําเพื่อสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจของภาคและสรางรายได
ใหกับชุมชน  ซึ่งครอบคลุมรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ  มาตรฐานสินคา

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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และผลิตภัณฑ ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) ความมั่นคงดานอาหาร (Food Security) 
ระบบขนสงสินคาและวิทยาการสมัยใหมตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

  เปาประสงค : เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจของภาค สรางรายไดใหกับ
ชุมชน กอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
 
กลุมเรื่องที่ 6  ภาวะโลกรอนและพลังงานทางเลือก 
 

  การวิจัยเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอนและผลกระทบ  การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิต
พลังงานทดแทน พลังงานชีวภาพ และพลังงานทางเลือกของภาคที่เปนพ้ืนฐานการผลิตอาหารและ
พืชพลังงานของประเทศที่กอใหเกิดความคุมคา ประหยัด มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบ          
ตอสิ่งแวดลอม   

  เปาประสงค : สังคมมีความรูและมีจิตสํานึกเกี่ยวกับผลกระทบอันเนื่องมาจาก                
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและการใชพลังงานอยางเหมาะสมพรอมทั้งการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ  อันกอใหเกิดการประหยัดเงินตราและทั้งลดคาใชจายดาน
พลังงานของชุมชนและประเทศ 

 
กลุมเรื่องที่ 7  ระเบียงเศรษฐกิจและสังคมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 
  การวิจัยเกี่ยวกับการสรางเศรษฐกิจและสังคมรวมกับประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
ที่ครอบคลุมดานการเกษตร  อุตสาหกรรม  การบริการรวมถึงบริการดานสุขภาพ และ               
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน 
 เปาประสงค :  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคู การผูกมิตรสัมพันธกับประเทศ
เพ่ือนบาน 
 
กลุมเรื่องที่ 8  การบริหารจัดการการทองเที่ยว 

 การวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว การพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
และการมีสวนรวมของชุมชนกับการพัฒนาการทองเที่ยว โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงกับ
ประชาคมในอนุภาคลุมนํ้าโขงและอาเซียน 

เปาประสงค : สรางคุณคาจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น สรางรายไดใหกับชุมชน 
เพ่ิมรายไดใหกับประเทศ และนําไปสูการสรางเสริมภาพลักษณที่ดีของประเทศ 
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6.2 กลุมเรื่องที่ควรมุงเนนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวจิัยภาพรวม 
ประกอบดวย 13 กลุมเร่ือง ซึ่งแตละกลุมเร่ืองมีความเชื่อมโยงกับกลุมเร่ืองที่ควรมุงเนน        
ตามบริบทของภาค ดังนี้ 

กลุมเรื่องที่ 1 การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง 

 การวิ จัย เกี่ ยวกับการประยุกต ใชป รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู กับศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริมความเขมแข็งและเสริมสราง
ภูมิคุมกันในการคืนความสุขอยางม่ันคงในการดํารงชีวิตและอาชีพรวมกับพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนอยางยั่งยืนบนบริบทของภาคและการตอยอดภูมิปญญาใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและ
สาธารณะ  

เปาประสงค  :  สังคมมีความเขมแข็ง ลดปญหาการวางงาน ประชาชนสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางม่ันคงและมีความสุข 

 

กลุมเรื่องที่ 2  ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย การปฏิรูปการเมืองทุกระดับ  รวมกับการจัดการ
ปญหายาเสพติดและผูทรงอิทธิพลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การพัฒนาขีด
สมรรถนะและศักยภาพของหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน  โดยการปรับปรุง
และพัฒนากฎหมาย การมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม           
เพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาล  ตลอดจนเสริมสรางความมั่นคงของประเทศเกี่ยวกับปญหา
สถานการณชายแดนและความไมสงบภายในประเทศดวยการบริหารจัดการดานความขัดแยง
ระหวางรัฐบาล ทองถิ่นและกลุมประชาสังคม พรอมทั้งสรางสันติสุขในสังคม 

เปาประสงค : เกิดความมั่นคงในภาคเกิดความปรองดอง มีความสมานฉันทและ   
ความเปนธรรมในสังคม ประชาชนมีความผาสุก  
 
 

กลุมเรื่องที่ 3   การปฏิรปูการศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู 
 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบการศึกษาในระบบ
และนอกระบบที่สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิตเพ่ือใหคนมีความรู ความสามรถมี
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ รวมทั้งการสรางโอกาสดานอาชีพและดานสิทธิหนาที่ 

เปาประสงค : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของภาคที่สอดคลองกับ           
ความตองการของทองถิ่น อันนําไปสูการสรางเสริมความเขมแข็งของสังคมฐานความรูในทุกระดับ 
และสรางโอกาสดานอาชีพในภาคเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ               
ประเทศไทย 
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กลุมเรื่องที่ 4   การจัดการทรัพยากรน้ํา 

 การวิจัยเกี่ยวกับระบบชลประทานและโครงสรางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบมี
สวนรวมของทุกภาคสวนรวมกับการพัฒนาวิทยาการดานเทคนิค ทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดิน ทั้งใน
และนอกระบบชลประทานของภาคตลอดจนลุมน้ําใหมีประสิทธิภาพและพอเพียง  

 เปาประสงค : มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีระบบและมีประสิทธิภาพอยาง
เพียงพอและยั่งยืน  

 

กลุมเรื่องที่ 5   ภาวะโลกรอนและพลงังานทางเลือก 

  การวิจัยเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอนและผลกระทบ  การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิต
พลังงานทดแทน พลังงานชีวภาพ และพลังงานทางเลือกของภาคที่เปนพ้ืนฐานการผลิตอาหารและ
พืชพลังงานของประเทศที่กอใหเกิดความคุมคา ประหยัด มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบ          
ตอสิ่งแวดลอม   

  เปาประสงค : สังคมมีความรูและมีจิตสํานึกเกี่ยวกับผลกระทบอันเนื่องมาจาก                
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและการใชพลังงานอยางเหมาะสมพรอมทั้งการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ  อันกอใหเกิดการประหยัดเงินตราและทั้งลดคาใชจายดาน
พลังงานของชุมชนและประเทศ 
 
 

กลุมเรื่องที่ 6  เกษตรเพื่อความยั่งยืน 
 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา
เกษตรทั้งพืช ปศุสัตวและสัตวน้ําเพื่อสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจของภาคและสรางรายได
ใหกับชุมชน  ซึ่งครอบคลุมรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ  มาตรฐานสินคา
และผลิตภัณฑ ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) ความมั่นคงดานอาหาร (Food Security) 
ระบบขนสงสินคาและวิทยาการสมัยใหมตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 เปาประสงค : เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจของภาค สรางรายไดใหกับ
ชุมชน กอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
 

กลุมเรื่องที่ 7  การปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ  
 การวิจัยเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพปองกันและการรักษาตลอดจนการฟนฟู
ประสิทธิภาพการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขตอวิทยาการใหมทางสาธารณสุข การ
พ่ึงพาตนเองและเสริมสรางความม่ันคงดานสุขภาพในกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูใช
แรงงาน,ผูสูงวัย,ผูพิการและผูดอยโอกาส รวมถึงการวิจัยดานการแพทยพ้ืนบาน การแพทย
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แผนไทย และแพทยทางเลือก  และการวิจัยเพ่ือตอยอดภูมิปญญาใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย
และสาธารณะ 

  เปาประสงค :  สุขภาพของประชาชนและระบบการบริการการสาธารณสุขที่ดี  
 
กลุมเรื่องที่ 8  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาทรัพยากรธรรมชาติ  

 
การวิ จัยเกี่ยวกับการวิ จัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรดินและปาไม            

ซึ่งครอบคลุมถึงการปองกันและฟนฟูดินเค็ม  การอนุรักษและฟนฟูปาไมรวมทั้งการใช
ประโยชนทรัพยากรแรอยางชาญฉลาดที่บูรณาการองคความรูใหมกับภูมิปญญาทองถิ่นและ          
วิถีชุมชนตลอดจนใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพและความโดดเดนดานซากดึก
ดําบรรพ 

เปาประสงค : มีการบริหารจัดการทรัพยากรดินและปาไมที่เหมาะสมบนฐานความรู
และลดการขัดแยง 
 
 

กลุมเรื่องที่ 9 เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่ออุตสาหกรรม 
 
การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและสรางศักยภาพดานวิทยาการและเทคโนโลยีใหม 

เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีที่สําคัญเพ่ือเพ่ิมมูลคาดานอุตสาหกรรมตางๆทุกระดับ 
รวมกับการประยุกตวิทยาการและเทคโนโลยีสนับสนุนในการพัฒนาสินคา 

เปาประสงค : เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน จากการพัฒนาและ              
การใชประโยชนจากเทคโนโลยีที่สนับสนุนภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
 

กลุมเรื่องที่ 10  การบริหารจัดการการทองเที่ยว 

 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว การพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน และการมีสวนรวมของชุมชนกับการพัฒนาการทองเที่ยว โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงกับ
ประชาคมในอนุภาคลุมนํ้าโขงและอาเซียน 

  เปาประสงค : สรางคุณคาจากวิถีชีวติและวัฒนธรรมทองถิ่น สรางรายไดใหกับชุมชน 
เพ่ิมรายไดใหกับประเทศ และนําไปสูการสรางเสริมภาพลักษณที่ดีของประเทศ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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กลุมเรื่องที่ 11  สังคมผูสงูอายุ 

การวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมการเขาสูสังคมผูสูงอายุควบคูกับการพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสรางความมั่นคงในชีวิตของผูสูงอายุทางเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งการนํา
ศักยภาพของผูสูงอายุมาใชในการพัฒนาภาคและการถายทอดภูมิปญญาสูสังคม 

เปาประสงค : ผูสูงอายุมีความสุขในชีวิตอยางม่ันคงและสรางคุณคาใหกับสังคม 
 
กลุมเรื่อง 12 ระบบโลจิสตกิส  

การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงและโลจิสติกสอยางบูรณาการ              
ทั้งในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการใหบริการ
ดานโลจิสติกส การพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส และระบบบริหารจัดการขนสงที่เหมาะสม               
เพ่ือรองรับการขยายตัวดานสังคมและเศรษฐกิจของภาคทั้งดานการคา การลงทุน                    
การทองเที่ยว ความมั่นคง ตลอดจนสงเสริมความสามารถในการแขงขันของภาค                
ดานการพัฒนาเปนระเบียงเศรษฐกิจและสังคมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

เปาประสงค : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถ           
ในการแขงขันของประเทศ  
 
กลุมเรื่องที่ 13  การปฏิรูประบบวิจยั  

 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูประบบวิจัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในดานนโยบายการ
วิจัย งบประมาณการวิจัย ประเด็นการวิจัย สถาบันวิจัย บุคลากรวิจัย โครงสรางพื้นฐานสําหรับ
การวิจัย มาตรฐานการวิจัย การจัดการผลผลิตการวิจัย ฐานขอมูลการวิจัย การเชื่อมโยงระหวาง
เครือขายผู เกี่ยวของในระบบวิจัยซึ่งรวมถึงผู ใชประโยชนจากผลงานวิจัย การติดตาม                 
และประเมินผล กฎหมายที่เกี่ยวของ และอ่ืนๆในสวนภาค เพ่ือเปนพื้นฐานอันม่ันคงในการพัฒนา
ประเทศสูสังคมฐานปญญา (Wisdom Based Society) และนําไปสูสังคมเศรษฐกิจสรางสรรค 
(Creative Economy and Society)  

 เปาประสงค  : มีระบบบริหารจัดการการวิจัยของภาคที่มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม พรอมทั้งนําไปใชประโยชนเพ่ือสรางขีดความสามารถของภาค
และกอใหเกิดสังคมฐานปญญา 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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บทที่ 7 
การบริหารยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

  
7.1  การแปลงยุทธศาสตรการวิจัยสูการปฏิบัติ 
  การแปลงยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูการ
นําไปปฏิบัติเปนสิ่งจําเปน ซึ่งสํานักคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดตระหนักในเรื่องน้ีจึงไดศึกษา
การผลักดันนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) สูการปฏิบัติอยาง
ตอเน่ืองมาตั้งแตปพ.ศ. 2550 โดยการจัดประชุมระดมความคิดในการกําหนดกลไกการบริหาร
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) แบบมีสวนรวมในระดับภาค และ
ยังทําการศึกษาตนแบบนํารองในการนํากลไกการบริหารดังกลาวสูการปฏิบัติในระดับทองถิ่น
และจังหวัดพบวา การผลักดันนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)      
สูการปฏิบัติอยางแทจริงและเกิดผลเปนรูปธรรมน้ัน การวิจัยน้ันตองสามารถบูรณาการกับ
แผนพัฒนาทุกระดับของหนวยงานตางๆ และความตองการของพื้นที่ที่มีความหลากหลายดวย
กระบวนการการสงเสริมการมีสวนรวมของหนวยงานเกี่ยวของตั้งแตรวมคิด รวมตัดสินใจและ
รับผิดชอบ รวมวางแผนและลงทุน รวมดําเนินการ และรวมรับผลประโยชน เพ่ือใหผลการวิจัย
นั้นสนองความตองการของผูใชและเกิดประโยชนสูงสุด พรอมทั้งจะทําใหเกิดการทํางานรวมกัน
ระหวางนักวิจัยภาครัฐกับนักวิจัยทองถิ่นหรือกับนักวิจัยในภาคเอกชนทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาคอันนําไปสูการรวมใชทรัพยากรและเกิดเครือขายภาคีวิจัยซ่ึงเปนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลตลอดจนการสรางวัฒนธรรมในการนํากระบวนการวิจัยและผลการวิจัยไปใชแกปญหา
และพัฒนาดานอาชีพและการดํารงชีวิตประจําวัน  

การจะผลักดันสิ่งตางๆเหลานั้นใหเกิดมรรคผลนั้น จําเปนตองสรางกลไกความ
เชื่อมโยงระหวางหนวยงานที่มีหนาที่ (Function) ตางๆรวมถึงหนวยงานดานนโยบาย 
หนวยงานการสนับสนุนทุนวิจัย  หนวยงานปฏิบัติการวิจัยและหนวยงานการใชผลงานวิจัย
มารวมดําเนินการวิจัยอยางธรรมาธิบาลในระดับทองถิ่นจังหวัดหรือ กลุมจังหวัด (Area) 
ทางดานยุทธศาสตร (Agenda) และหนวยงานหรือสถาบัน (ภาพที่3) ดังน้ันในระยะเริ่มแรกจึง
จําเปนตองมีหนวยงานประสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เครือขายวิจัยภูมิภาค)เพ่ือทํา
หนาที่ประสานและบริหารจัดการยุทธศาสตรการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหสอดคลองกับ
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติโดยใหมีการเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและสวนกลางให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน การ
ดําเนินงานภารกิจตามยุทธศาสตรการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหบรรลุผลสําเร็จ รวมทั้ง
สงเสริมการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆในการดําเนินการใหเกิดการบูรณาการในมิติตางๆ
ดังกลาวและยังดําเนินการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย การเชื่อมโยงฐานขอมูลการวิจัย       
การแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย และการใชประโยชนผลงานวิจัยในเชิงพาณิชยและสาธารณะ ระหวาง
หนวยงานที่มีภารกิจเก่ียวกับการวิจัย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งในสวนกลาง

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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และสวนภูมิภาค  นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหา
ตางๆและพัฒนาในระดับภูมิภาคอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณโดยมีรายละเอียดสังเขป
ของหนวยประสานงานดังนี้  
 

ก. โครงสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 แผนภูมิหนวยงานประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยภาคะวนัออกเฉียงเหนือ

สูการปฏิบตั ิ

 

ข. ภารกิจองคกร 

1. ดานการบริหารจัดการ  ดําเนินการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการ
ในเชิงนโยบายวิจัยของชาติในระดับภูมิภาค การบริหารยุทธศาสตรการวิจัย การประสานงาน 
การติดตามประเมินผลการวิจัย  รวมทั้งการบริหารจัดการงานวิจัยแบบบูรณาการในระดับ

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
ปฏิรูประบบการบริหารการวิจัยภาคีเครือขาย

หนวยประสานงาน 
(เครือขายวิจัย   ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

สํานักงานพัฒนาภูมิภาค การมีสวนรวม เครือขายวิจัยตางๆ ในภูมิภาค

มิติเครือขายภาควิจัย 
- จังหวัด/กลุมจังหวัด (Area) 
- ประเด็นยุทธศาสตร (Agenda) 
- สถาบันวิจัย (Function) 

มิติหนวยงานที่เก่ียวของ 
- หนวยงานนโยบาย 
- หนวยงานสนับสนุน 
- หนวยงานปฏิบัติการวิจัย 
- หนวยงานใชผลงานวิจัย 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ภูมิภาค รวมกับหนวยงานวิจัยในภูมิภาคและทองถิ่น  โดยเชื่อมโยงภารกิจตางๆ ของ วช.   
จากสวนกลางไปสูภูมิภาคดวย 

2. ดานการเสริมสรางความมีสวนรวม ดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวม
ของภูมิภาคในการดําเนินงานวิจัย การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย การเชื่อมโยงฐานขอมูล 
การวิจัย การแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย และการใชประโยชนผลงานวิจัยในเชิงพาณิชยและ
สาธารณะ ระหวางหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการวิจัย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
ในภูมิภาค 

3. ดานการเสริมสรางบทบาทของ วช.ในภาค ดําเนินการเสริมสราง
บทบาทของ วช. ในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยในทองถิ่น การผลักดันนโยบาย
และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติในระยะตางๆ สูการปฏิบัติ  การระดมทรัพยากรและ
งบประมาณเพื่อการวิจัยในภูมิภาค  การเสริมสรางภาคีเครือขายการวิจัยในภาค ทั้งในภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิ่น การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือการบริหารการวิ จัย (Management Information System, MIS) การพัฒนา
นักวิจัยและบุคลากรทางการวิจัยในภูมิภาค การเผยแพร ถายทอดและนําผลงานวิจัยในภูมิภาค
ไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยและสาธารณะ ตลอดจนการใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายอยาง
รวดเร็ว ทันตอสถานการณ  นอกจากนี้ ยังรวมกับ “ศูนยควบคุมศัตรูพืชดวยชีวินทรียแหงชาติ 
ในภาค” ในการบริหารจัดการงานวิจัยและขยายผลงานวิจัยสูสังคมในภูมิภาคดวย 

7.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารยุทธศาสตรการวิจัย 

 ในการดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตรดานการวิจัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให
บรรลุผลสําเร็จ ไดกําหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  ดังนี้ 

7.2.1  การวัดผลการดําเนินงานตามแผนงานวิจัยของหนวยงานตางๆ  

 ในการวัดผลการดําเนินงานตามแผนงานวิจัยของหนวยงานตางๆ ควรดําเนินการ
ใหครอบคลุมในมิติตางๆ ไดแก  ดานประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ตามแผนงานวิจัยดานคุณภาพ 
ดานประสิทธิภาพ และดานการพัฒนาองคกร 

7.2.1  การติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตรการวิจัย 

  7.2.2.1 กา รติ ดต ามคว ามก า วหน า ป ร ะ จํ า ป  ( Annual Report)  
ดําเนินการ ติดตามความกาวหนาของดําเนินการตามยุทธศาสตรการวิ จัย และเปน               
การประเมินผลในชวงขณะที่มีการปฏิบัติตามยุทธศาสตรการวิจัย 

  7.2.2.2 การประ เมิ นผล เมื่ อ สิ้ น สุ ดแผนงานวิ จั ย  ( Summative 
Evaluation) ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์และผลลัพธที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการนําผลงานวิจัยไป
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สนับสนุนการดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัด พ้ืนที่ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใหประสบความสําเร็จ    

   7.2.3  การตรวจสอบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Surveillance) 

 การเปลี่ยนแปลงในสถานการณทางดานเศรษฐกิจและสังคม ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ยอมสงผลบางประการตอการบริหารแผนงานวิจัย  จึงจําเปนตองมีการ
ทบทวน ตรวจสอบ วิเคราะหความเสี่ยง และประเมินสถานการณอยางเปนระบบ เพ่ือสง
สัญญาณเตือนภัยเปนระยะๆ ใหเห็นถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอยุทธศาสตรการวิจัยของ
กลุมจังหวัดและการนํายุทธศาสตรการวิจัยของกลุมจังหวัดไปปฏิบัติ  อันจะนําไปปรับปรุงแผน
งานวิจัยใหทันตอสถานการณและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และใหสอดคลองกับแผนการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงาน ตลอดจนแผนการดําเนินงานของภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ 
รวมทั้งองคกรวิจัยในภาคีเครอืขายวิจัยที่มีการทบทวนและปรับปรุง 

 
ในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กํ าหนด ให มี  “ระบบการบริ ห ารการวิ จั ยภาคี เ ครื อข าย ในระดั บภู มิ ภ าค  :                           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (เครือขายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ขึ้น เพ่ือ
ทําหนาที่ประสานงานและบริหารจัดการยุทธศาสตรการวิจัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให
สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยใหมีการเชื่อมโยงระหวางภูมิภาค
และสวนกลางใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ีกําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ                
และประเมินผลการดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตรดานการวิจัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให
บรรลุผลสําเร็จ 
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บทที่ 8 
บทสรุปยุทธศาสตรการวจิัย (พ.ศ.2555-2559) ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

 
 ประเทศไทยมีการติดตอและสัมพันธกับนานาประเทศทั่วโลก (Globalization)                 
ก า ร เ ปลี่ ย น แปล ง ใ ดๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น โ ลกย อ มส ง ผ ลก ร ะทบต อ ป ร ะ เ ทศ ไทยแล ะ                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวยเชนเดียวกัน ตัวอยางในเชิงประจักษ คือ ภาวะโลกรอนและ
ภูมิอากาศแปรปรวน ตลอดจนปญหาราคาน้ํามันซ่ึงเปนพลังงานฟอสซิลมีราคาสูงขึ้น  
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศไทยและในภาคยอมสงผลกระทบตอการดํารงชีวิต
ของชุมชนและสภาพสิ่งแวดลอมอยางหลีกเลี่ยงไมได  ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ประชาชนและ
ชุมชนตองปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นอยางมีความสุขในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และสังคมที่ มี ภู มิคุมกันพรอมทั้ งการอนุรักษและการใชประโยชนอยางชาญฉลาด                     
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยองคความรูจากการวิจัย  ดังนั้นการจัดทํา
ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการศึกษาบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาสภาพทั่วไปและศักยภาพตลอดจน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของภาค  แลวนําขอมูลดังกลาวมาประมวลและวิเคราะหสถานภาพใน
อนาคต (Scenario) จากนั้นนําไปผนวกกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติระยะสั้น
(พ.ศ.2551-2554) และนโยบายการวิจัยของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) และปฏิรูประบบ
การวิจัยในการจัดทํารางฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แลวนําไปสรางการมีสวนรวมโดยการจัดประชุมระดมความคิดจํานวน 5 ครั้ง กระจายไปตาม
กลุมจังหวัดและภาพรวมอีกหนึ่งครั้ง จากนั้นทํารางฉบับที่ 2 ยุทธศาสตรการวิจัยและจัดประชุม
ประชาพิจารณจึงกลาวไดวายุทธศาสตรการวิจัย(พ.ศ. 2555-2559) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ฉบับนี้เกิดจากการมีสวนรวมในการประชุมระดมความคิดและประชาพิจารณจํานวน 7 ครั้งและ
เชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติรวมทั้งที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด/ กลุมจังหวัด พรอมทั้งนโยบายรัฐบาลและบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายในประเทศบนพื้นฐานหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะกอใหเกิดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและการสรางผลงานที่เปนองคความรูและสามารถนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเปนฐานของสังคมแหงปญญา (Wisdom Based Society) ในการพัฒนา
ประเทศอยางสมดุลและยั่งยืนตอไป 
 
 วิสยัทัศน 
   มีองคความรูจากการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการเรียนรูและใชประโยชน
อยางแทจริงตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและภาคอยางสมดุลและยั่งยืน 
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 พันธกิจ 
1) สรางและพัฒนาองคความรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในการคงความสุข 
ของประชาชนและเม ืองนาอยู 
2) พัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมที่มีภูมิคุมกันควบคุมการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมดุล 
3) พัฒนาขีดความสามารถของจังหวัด/กลุมจังหวัดดวยกระบวนการวิจัย 
แบบมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกภาคสวนโดยเฉพาะภาคประชาชน 
4)  การบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานการวิจัยแบบธรรมาภิบาล 

 
ยุทธศาสตรการวิจัย  ประกอบดวย  5  ยุทธศาสตรดังนี้ 

ยุทธศาสตรการวิจัยที่  1 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา            
ทางสังคม   

ยุทธศาสตรการวิจัยนี้เปนการมุงเนนใหประชาชนมีความรูและทักษะควบคูคุณธรรม  
จริยธรรมและจิตสาธารณะเพื่อความมั่นคงในชีวิตและอาชีพ รวมทั้งเกิดการคงความสุขในสังคม
และชุมชนหรือเมืองนาอยูบนบริบทของภาคที่มีประชากรมากที่สุดแตขาดโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงคานิยมและปญหาดานสุขภาพ พรอมทั้งมี
ประชากรสูงวัยมากขึ้น อันมีผลใหแนวโนมเปนสังคมแหงการพึ่งพิงและสังคมของผูดอยโอกาส
มากขึ้น  รวมทั้งสถาบันครอบครัวออนแอและมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่นทําใหเกิดความ
ขัดแยงมากขึ้น อยางไรก็ตามยังมีการรวมกลุมที่เปนเอกลักษณและมีความโดดเดนดานศาสนา
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย จึงไดกําหนดเปน 13 กลยุทธการวิจัยที่มุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึ กษาคุณธรรม  จริ ยธรรมและ จิตสาธารณะ  การอนุ รั กษ และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม สงเสริมสุขภาพอนามัยและสวัสดิการเพื่อความมั่นคงและคุณภาพ ของชีวิต 
ตลอดจนการบริหารกิจการบานเมืองนาอยูควบคูการสงเสริมความเขมแข็งและการสราง
ภูมิคุมกันของทองถิ่นและสังคม ตลอดจนการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนดวยศาสนาและเนน
กระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหา นอกจากนี้ ยังมุงเนนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ เพ่ือการเสริมสรางความสันติสุขและความมั่นคงของ
ประเทศ  และความมั่นคงของมนุษย 
 
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 2  การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง 
 เศรษฐกิจ   

ยุทธศาสตรการวิจัยนี้ เปนการมุงพัฒนาศักยภาพดานเศรษฐกิจที่ประกอบดวย            
ดานการเกษตร ดานอุตสาหกรรมและดานการบริการบนบริบทของภาคที่ตั้งอยูกลางกลุม
ประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงที่มีความพรอมดานระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความ
สะดวก รวมทั้งเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานทดแทน ตลอดจนการเปนแหลงท่ีมีขาว
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หอมมะลิที่ดีที่สุดของประเทศและมีภูมิปญญาทองถิ่นที่โดดเดนและไดรับการพัฒนาและสืบทอด
กันมาเปนเวลายาวนานจึงไดกําหนดเปน 18 กลยุทธการวิจัยที่มุงเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปทางการเกษตรและประมง ซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพ
ขาวหอมมะลิและสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารและพลังงาน รวมทั้งการ
พัฒนาองคความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น  เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยเชื่อมโยงกับประชาชน ทําการวิจัยเพ่ือขยายผล นอกจากนี้ยังมุงเนนการวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและการบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ทองเที่ยว การพัฒนาดานพลังงาน โลจิสติกส และเทคโนโลยีโดยดําเนินการบนพื้นฐานของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบาน 
 
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3 การอนุรักษ  เสริมสราง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาต ิ
 และสิ่งแวดลอม   

ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการฟนฟูและพัฒนาตลอดจนการใชประโยชนทุนทรัพยากร          
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดานสังคม และเศรษฐกิจอยางสมดุล
และยั่งยืนบนบริบทของภาคที่สภาวะอากาศโลกรอนขึ้น  ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงและ
พ้ืนที่ดินเค็มขยายจํานวนมากขึ้น การขยายตัวของชุมชนเมืองมากขึ้นอันมีผลใหเกิดมลพิษ แต
ภาคนี้เปนแหลงที่มีความหลากหลายดานทรัพยากรธรรมชาติและมีทรัพยากรแรจํานวนมากที่
ยังไมไดนํามาใชประโยชนรวมทั้งความโดดเดนซากดึกดําบรรพ จึงไดกําหนดเปน 10 กลยุทธ
การวิจัยที่มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการฟนฟูดินและปาไม  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
รวมทั้งน้ําเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม  การอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางชาญฉลาด โดยการมีสวนรวมของประชาชนและสังคมอยาง
แทจริง(Meaningful Public Participation) เพ่ือปองกันและลดความขัดแยง  รวมทั้งการสราง
องคความรูและใชประโยชนเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน  
 
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 4   การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา 
 นวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย 

ยุทธศาสตรการวิจัยน้ีมุงเนนพัฒนาและการนําความรูวิทยาการและเทคโนโลยีมาใชใน
การพัฒนาศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ควบคูการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึง
ไดกําหนดเปน 3 กลยุทธการวิจัยที่มุงเนนการวิจัยที่ใชวิทยาการและเทคโนโลยีเพ่ือสรางองค
ความรูและตอยอดภูมิปญญาในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปดานการเกษตร การ
สงเสริมสุขภาพและการปองกันรักษาโรค การอนุรักษและสงเสริมความภูมิใจความเปนไทย 
รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ตลอดจน
เสริมสรางศักยภาพการวิจัยดวยการพัฒนาบุคลากร  
 
 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 5  การบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
ทรัพยากร  และภูมิปญญาของประเทศ  สูการใชประโยชน
เชิงพาณิชยและสาธารณะ ดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เขาถึง
ประชาชนและประชาสังคมอยางแพรหลาย 

ยุทธศาสตรการวิจัยน้ีมุงเนนการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการวิจัย
และผลงานวิจัยดวยการบริหารจัดการดานการวิจัยใหเปนฐานความรูในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและสังคมของภาคบนบริบทของภาคที่การวิจัยมีทุนสนับสนุน
ไมเพียงพอ การวิจัยมีความซ้ําซอนและขาดการตอยอดจากภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งการใช
ประโยชนจากผลงานวิจัยไมเต็มที่และมีนักวิจัยไมเพียงพอจึงไดกําหนดเปน 3 กลยุทธการวิจัย
ที่มุงเนนการวิจัยในการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริหารจัดการองคความรูผลงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากรการวิจัยและภูมิปญญา เพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชยและ
สาธารณะ 

ยุทธศาสตรทั้ง 5 ยุทธศาสตรเม่ือนํามาพิจารณาจัดความสําคัญเปนกลุมเรื่องที่ควร
มุงเนนโดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคมและการเม ือง ความ
ตองการผลงานวิจัยและความรูจากการวิจัยเพื่อเรงแกไขปญหาและนําไปสูการเสริมสรางพรอม
กับการพัฒนาภาคและประเทศใหทันกับเหตุการณ สามารถกําหนดกลุมเร่ืองวิจัยที่ควรมุงเนน
ตามบริบทของภาคจํานวน 8 กลุมเร่ือง คือ  1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
เขมแข็ง   2) การปองกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพ  3) การจัดการทรัพยากร
นํ้า   4) การจัดการทรัพยากรดินและปาไม   5)  การพัฒนาดานการเกษตร  และ
อุตสาหกรรมอาหาร  6) ภาวะโลกรอนและพลังงานทางเลือก  7) ระเบียงเศรษฐกิจและ
สังคมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง  8) การบริหารจัดการการทองเที่ยว  จากกลุมเรื่องที่ควรมุงเนน
ตามบริบทของภาคจํานวน 8 กลุมเร่ืองน้ีสามารถเชื่อมโยงกับกลุมเร่ืองวิจัยที่ควรมุงเนนตาม
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติภาพรวมจํานวน 13 กลุมเร่ืองโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

กลุมเรื่องที่ 1 การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง 

 การวิ จัย เกี่ ยวกับการประยุกต ใชป รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู กับศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริมความเขมแข็งและเสริมสราง
ภูมิคุมกันในการคืนความสุขอยางม่ันคงในการดํารงชีวิตและอาชีพรวมกับพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนอยางยั่งยืนบนบริบทของภาคและการตอยอดภูมิปญญาใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและ
สาธารณะ  

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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เปาประสงค  :  สังคมมีความเขมแข็ง ลดปญหาการวางงาน ประชาชนสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางม่ันคงและมีความสุข 

 

กลุมเรื่องที่ 2  ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย การปฏิรูปการเมืองทุกระดับ  รวมกับการจัดการ
ปญหายาเสพติดและผูทรงอิทธิพลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การพัฒนาขีด
สมรรถนะและศักยภาพของหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน  โดยการปรับปรุง
และพัฒนากฎหมาย การมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม           
เพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาล  ตลอดจนเสริมสรางความมั่นคงของประเทศเกี่ยวกับปญหา
สถานการณชายแดนและความไมสงบภายในประเทศดวยการบริหารจัดการดานความขัดแยง
ระหวางรัฐบาล ทองถิ่นและกลุมประชาสังคม พรอมทั้งสรางสันติสุขในสังคม 

เปาประสงค : เกิดความมั่นคงในภาคเกิดความปรองดอง มีความสมานฉันทและ   
ความเปนธรรมในสังคม ประชาชนมีความผาสุก  
 

กลุมเรื่องที่ 3   การปฏิรปูการศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู 

 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบการศึกษาในระบบ
และนอกระบบที่สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิตเพื่อใหคนมีความรู ความสามารถมี
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ รวมทั้งการสรางโอกาสดานอาชีพและดานสิทธิหนาที่ 

เปาประสงค : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของภาคที่สอดคลองกับ           
ความตองการของทองถิ่น อันนําไปสูการสรางเสริมความเขมแข็งของสังคมฐานความรูในทุกระดับ 
และสรางโอกาสดานอาชีพในภาคเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ               
ประเทศไทย 

 

กลุมเรื่องที่ 4   การจัดการทรัพยากรน้ํา 

 การวิจัยเกี่ยวกับระบบชลประทานและโครงสรางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบมี
สวนรวมของทุกภาคสวนรวมกับการพัฒนาวิทยาการดานเทคนิค ทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดิน ทั้งใน
และนอกระบบชลประทานของภาคตลอดจนลุมน้ําใหมีประสิทธิภาพและพอเพียง  

 เปาประสงค : มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีระบบและมีประสิทธิภาพอยาง
เพียงพอและยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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กลุมเรื่องที่ 5   ภาวะโลกรอนและพลงังานทางเลือก 

  การวิจัยเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอนและผลกระทบ  การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิต
พลังงานทดแทน พลังงานชีวภาพ และพลังงานทางเลือกของภาคที่เปนพ้ืนฐานการผลิตอาหารและ
พืชพลังงานของประเทศที่กอใหเกิดความคุมคา ประหยัด มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบ          
ตอสิ่งแวดลอม   

  เปาประสงค : สังคมมีความรูและมีจิตสํานึกเกี่ยวกับผลกระทบอันเนื่องมาจาก                
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและการใชพลังงานอยางเหมาะสมพรอมทั้งการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ  อันกอใหเกิดการประหยัดเงินตราและทั้งลดคาใชจายดาน
พลังงานของชุมชนและประเทศ 
 

กลุมเรื่องที่ 6  เกษตรเพื่อความยั่งยืน 

 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา
เกษตรทั้งพืช ปศุสัตวและสัตวน้ําเพื่อสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจของภาคและสรางรายได
ใหกับชุมชน  ซึ่งครอบคลุมรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ  มาตรฐานสินคา
และผลิตภัณฑ ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) ความมั่นคงดานอาหาร (Food Security) 
ระบบขนสงสินคาและวิทยาการสมัยใหมตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 เปาประสงค : เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจของภาค สรางรายไดใหกับ
ชุมชน กอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
 

กลุมเรื่องที่ 7  การปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ  

 การวิจัยเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพปองกันและการรักษาตลอดจนการฟนฟู
ประสิทธิภาพการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขตอวิทยาการใหมทางสาธารณสุข การ
พ่ึงพาตนเองและเสริมสรางความม่ันคงดานสุขภาพในกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูใช
แรงงาน,ผูสูงวัย,ผูพิการและผูดอยโอกาส รวมถึงการวิจัยดานการแพทยพ้ืนบาน การแพทย
แผนไทย และแพทยทางเลือก  และการวิจัยเพ่ือตอยอดภูมิปญญาใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย
และสาธารณะ 

  เปาประสงค :  สุขภาพของประชาชนและระบบการบริการการสาธารณสุขที่ดี  

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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กลุมเรื่องที่ 8  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาทรัพยากรธรรมชาติ 

การวิ จัยเกี่ยวกับการวิ จัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรดินและปาไม            
ซึ่งครอบคลุมถึงการปองกันและฟนฟูดินเค็ม  การอนุรักษและฟนฟูปาไมรวมทั้งการใช
ประโยชนทรัพยากรแรอยางชาญฉลาดที่บูรณาการองคความรูใหมกับภูมิปญญาทองถิ่นและ          
วิถีชุมชนตลอดจนใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพและความโดดเดนดานซากดึก
ดําบรรพ 

เปาประสงค : มีการบริหารจัดการทรัพยากรดินและปาไมที่เหมาะสมบนฐานความรู
และลดการขัดแยง 
 
 

กลุมเรื่องที่ 9 เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่ออุตสาหกรรม 

การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและสรางศักยภาพดานวิทยาการและเทคโนโลยีใหม 
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีที่สําคัญเพ่ือเพ่ิมมูลคาดานอุตสาหกรรมตางๆทุกระดับ 
รวมกับการประยุกตวิทยาการและเทคโนโลยีสนับสนุนในการพัฒนาสินคา 

เปาประสงค : เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน จากการพัฒนาและ              
การใชประโยชนจากเทคโนโลยีที่สนับสนุนภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
 

กลุมเรื่องที่ 10  การบริหารจัดการการทองเที่ยว 

 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว การพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน และการมีสวนรวมของชุมชนกับการพัฒนาการทองเที่ยว โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงกับ
ประชาคมในอนุภาคลุมนํ้าโขงและอาเซียน 

  เปาประสงค : สรางคุณคาจากวิถีชีวติและวัฒนธรรมทองถิ่น สรางรายไดใหกับชุมชน 
เพ่ิมรายไดใหกับประเทศ และนําไปสูการสรางเสริมภาพลักษณที่ดีของประเทศ 
 

กลุมเรื่องที่ 11  สังคมผูสงูอายุ 

การวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมการเขาสูสังคมผูสูงอายุควบคูกับการพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสรางความมั่นคงในชีวิตของผูสูงอายุทางเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งการนํา
ศักยภาพของผูสูงอายุมาใชในการพัฒนาภาคและการถายทอดภูมิปญญาสูสังคม 

เปาประสงค : ผูสูงอายุมีความสุขในชีวิตอยางม่ันคงและสรางคุณคาใหกับสังคม 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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กลุมเรื่อง 12 ระบบโลจิสตกิส  

การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงและโลจิสติกสอยางบูรณาการ              
ทั้งในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการใหบริการ
ดานโลจิสติกส การพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส และระบบบริหารจัดการขนสงที่เหมาะสม               
เพ่ือรองรับการขยายตัวดานสังคมและเศรษฐกิจของภาคทั้งดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว 
ความมั่นคง ตลอดจนสงเสริมความสามารถในการแขงขันของภาค ดานการพัฒนาเปนระเบียง
เศรษฐกิจและสังคมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

เปาประสงค  :  ยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถ ในการ 
แขงขันของประเทศ  
 
กลุมเรื่องที่ 13  การปฏิรูประบบวิจยั  

 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูประบบวิจัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในดานนโยบายการ
วิจัย งบประมาณการวิจัย ประเด็นการวิจัย สถาบันวิจัย บุคลากรวิจัย โครงสรางพื้นฐานสําหรับ
การวิจัย มาตรฐานการวิจัย การจัดการผลผลิตการวิจัย ฐานขอมูลการวิจัย การเชื่อมโยงระหวาง
เครือขายผู เกี่ยวของในระบบวิจัยซึ่งรวมถึงผู ใชประโยชนจากผลงานวิจัย การติดตาม                 
และประเมินผล กฎหมายที่เกี่ยวของ และอ่ืนๆในสวนภาค เพ่ือเปนพื้นฐานอันม่ันคงในการพัฒนา
ประเทศสูสังคมฐานปญญา (Wisdom Based Society) และนําไปสูสังคมเศรษฐกิจสรางสรรค 
(Creative Economy and Society)  

 เปาประสงค  : มีระบบบริหารจัดการการวิจัยของภาคที่มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม พรอมทั้งนําไปใชประโยชนเพ่ือสรางขีดความสามารถของภาค
และกอใหเกิดสังคมฐานปญญา 
 

การแปลงยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูการ
ปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมระดับทองถิ่นและระดับภาคนั้นจําเปนตองสรางกลไกความเชื่อมโยง
ระหวางหนวยงานที่มีหนาที่ (Function) ตาง ๆ รวมถึงหนวยงานดานนโยบาย หนวยงานการ
สนับสนุนทุนวิจัย หนวยงานปฏิบัติการวิจัยและหนวยงานการใชผลงานวิจัยมารวมดําเนินการ
วิจัยอยางธรรมาธิบาลในระดับทองถิ่น จังหวัดหรือกลุมจังหวัด (Area) ทางดานยุทธศาสตร 
(Agenda) นอกจากนี้ยังตองมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เปนประจําทุกปเพ่ือการ
แกไขปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และใหสอดคลองกับ
แผนการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ตลอดจนแผนการดําเนินงานของภาคเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการทบทวนและปรับปรุงขององคกรวิจัยในภาคีเครือขายวิจัยของภาคและ
ของประเทศตอไป 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กํ าหนด ให มี  “ระบบการบริ ห ารการวิ จั ยภาคี เ ครื อข าย ในระดั บภู มิ ภ าค  :                           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (เครือขายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ขึ้น              
เพ่ือทําหนาที่ประสานงานและบริหารจัดการยุทธศาสตรการวิจัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยใหมีการเชื่อมโยงระหวางภูมิภาค
และสวนกลางใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ                
และประเมินผลการดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตรดานการวิจัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให
บรรลุผลสําเร็จ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) 

 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดจัดทํา “นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)” เพ่ือมุงเนนใหเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยของ
หนวยงานวิจัยตาง ๆ และใชเปนกรอบทิศทางในการวิเคราะหตรวจสอบขอเสนอการวิจัยของ
หนวยงานภาครัฐที่ เสนอของบประมาณประจําปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคลองกับ
สถานการณของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตรการวิจัยระดับ
ภูมิภาค รวมทั้งความตองการของพื้นที่ และสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

นโยบายการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ
เม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 นั้น  เนนการบูรณาการดานการวิจัยที่สอดคลองกับแนวนโยบาย
และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ควบคูกับการวิจัยเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือนําไปสู
การพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวม  ทั้งน้ี กรอบการ
ดําเนินงานวิจัยจะเนนงานวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) 
โดยมีการจัดลําดับความสําคัญและความจําเปนของการวิจัยที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจุดเนนที่สอดคลองกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงและภาวะความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน
อนาคต  ในขณะที่งบประมาณการวิจัยจะกระจายไปยังหนวยงานตางๆ รวมทั้งในภูมิภาค และ
มีกลไกกระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานวิจัยในสวนกลางและในสวนภูมิภาค อันจะ
นําไปสูการสรางเครือขายการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาศูนยกลางการวิจัยเฉพาะทาง และการ
พัฒนาบุคลากรการวิ จัยรวมกัน ซึ่งการดําเนินยุทธศาสตรการวิ จัยของชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2555-2559) จะมีความเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามประเมินผลอยาง
ตอเนื่องและเปนระบบ ดังน้ัน นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-
2559) จะเปนพื้นฐานเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ และนโยบาย
การวิจัยของชาติระยะยาว (พ.ศ.2553-2572) 
 

วิสัยทัศนการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ “ประเทศไทยมีและใชงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีการกําหนดพันธกิจการวิจัยของชาติ 
(พ.ศ.2555-2559) คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให
สูงข้ึน และสรางฐานความรูที่มีคุณคา สามารถประยุกตและพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสม
และแพรหลาย รวมทั้งใหเกิดการเรียนรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น  เพื่อใหเกิด
ประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ  ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยใช
ทรัพยากรและเครือขายวิจัยอยางมีประสิทธิภาพที่ทุกฝายมีสวนรวม” 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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 ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่   11    การสรางศักยภาพและความสามาการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการรถเพื่อการ

พัฒนาทางสังคมพัฒนาทางสังคม  โดยมีเปาประสงคการวิจัยคือ สรางเสริมองคความรูใหเปนพ้ืนฐานเพื่อ
ความมั่นคงของประเทศโดยการสรางความเขมแข็งของสังคม การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และความผาสุกของประชาชน  มุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบการ
เรียนรูดวยตนเอง วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต สวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชีวิต 
ตลอดจนการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  การสรางความเขมแข็งและการสรางภูมิคุมกันของ
ทองถิ่นและสังคม รวมทั้งการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนที่เนนกระบวนการมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาความยากจน นอกจากนี้ ยังมุงเนนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผูดอยโอกาส ผู
พิการ และผูสูงอายุ และการเสริมสรางความมั่นคงของประเทศ  ซึ่งมีกลยุทธการวิจัย 10 กล
ยุทธ คาดวาจะใชงบประมาณเพื่อการวิจัย รวม 139,290 ลานบาท (รอยละ 32)  และในระดับ
ภูมิภาคอาจมุงเนนในประเด็นการวิจัย กลยุทธการวิจัย และแผนงานวิจัยที่มีความจําเปน
ตองการผลงานวิจัยในพื้นที่ดวย 

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่   22    การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจพัฒนาทางเศรษฐกิจ  โดยมีเปาประสงคการวิจัย คือ สรางเสริมองคความรูเพ่ือเปนพ้ืนฐานสู
การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน  โดย
คํานึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มุงเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร  ซึ่งครอบคลุมการสรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตร  ปาไมและประมง รวมทั้งการ
พัฒนาและจัดการองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน และเศรษฐกิจสรางสรรคอยางยั่งยืน นอกจากนี้ยังมุงเนนการวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ทองเที่ยว  การพัฒนาดานพลังงาน โลจิสติกส และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย
คํานึงถึงบทบาทการแขงขันของประเทศภายใตการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ รวมทั้ง สัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบาน และสรางสรรคองคความรูเพ่ือรองรับการ
กาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)  โดยดําเนินการ
บนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมุงกอใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและ
สาธารณะ   ซึ่ ง มีกลยุทธการวิ จัย  8 กลยุทธ  คาดว าจะใช งบประมาณเพื่ อการวิ จัย 
รวม 152,349 ลานบาท (รอยละ 35) และในระดับภูมิภาคอาจมุงเนนในประเด็นการวิจัย กล
ยุทธการวิจัย และแผนงานวิจัยที่มีความจําเปนตองการผลงานวิจัยในพื้นที่ดวย 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่   33     การการอนุรักษอนุรักษ   เสริมสรางเสริมสราง   และพัฒนาและพัฒนาทุนทุน

ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยมีเปาประสงคการวิจัย คือ พัฒนาองคความรู
และฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการและการพัฒนาทนุทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่มีประสิทธิภาพอยางเปนระบบ โดยทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวม มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการ

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การอนุรักษ
และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของประชาชนและ
สังคม รวมทั้งการสรางองคความรู เกี่ยวกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรธรณี ทรัพยากร
น้ํา ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรสัตวน้ํารวมถึงการแบงปนการใชประโยชนจากทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน  โดยเฉพาะกระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริง (Meaningful Public Participation) และ
การวิจัยที่เกี่ยวกับการรองรับและฟนฟูหลังภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในระดับภูมิภาคและ
ท อ งถิ่ น   ซึ่ ง มี กลยุ ทธ ก า รวิ จั ย  4 กลยุทธ  คาดว า จ ะ ใช งบประมาณเ พ่ือการวิ จั ย 
รวม 34,823 ลานบาท (รอยละ 8) และในระดับภูมิภาคอาจมุงเนนในประเด็นการวิจัย กลยุทธ
การวิจัย และแผนงานวิจัยที่มีความจําเปนตองการผลงานวิจัยในพื้นที่ดวย 

  ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่     44    การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการ

พัฒนาพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัยนวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย  โดยมีเปาประสงคการวิจัย คือ พัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศและการพึ่งพาตนเอง โดยใชฐานความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาการตาง ๆ อยางสมดุลและเหมาะสม มุงเนนการวิจัยเพ่ือ
สรางองคความรูและตอยอดภูมิปญญาของประเทศและสาธารณะ ตลอดจนเสริมสรางศักยภาพ
การวิจัยของประเทศ ซึ่งมีกลยุทธการวิจัย 2 กลยุทธ คาดวาจะใชงบประมาณเพื่อการวิจัย 
รวม 91,409 ลานบาท (รอยละ 21) และในระดับภูมิภาค อาจมุงเนนในประเด็นการวิจัย กลยุทธ
การวิจัย และแผนงานวิจัยที่มีความจําเปนตองการผลงานวิจัยในพื้นที่ดวย 

  ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่   55    การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อการบริหารการบริหาร

จัดการความรูจัดการความรู  ผลงานวิจัยผลงานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากรทรัพยากร  และภูมิปญญาของและภูมิปญญาของประเทศสูประเทศสู

การใชประโยชนการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะเชิงพาณิชยและสาธารณะ   ดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เขาถึงประชาชนที่เขาถึงประชาชน

และประชาสังคมอยางแพรหลายและประชาสังคมอยางแพรหลาย โดยมีเปาประสงคการวิจัย คือ พัฒนาระบบและกลไกการ
ปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อบริหารจัดการความรูของประเทศ อยางมีเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ มุงเนนการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการดาน
การวิจัยของประเทศ ซึ่งมีกลยุทธการวิจัย 2 กลยุทธ คาดวาจะใชงบประมาณเพ่ือการวิจัย 
รวม 17,411 ลานบาท (รอยละ 4) และในระดับภูมิภาค อาจมุงเนนในประเดน็การวิจัย กลยุทธ
การวิจัย และแผนงานวิจัยที่มีความจําเปนตองการผลงานวิจัยในพื้นที่ดวย 
   

 

อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดพิจารณาจากยุทธศาสตรการวิจัย
ทั้ง 5 ยุทธศาสตร เพ่ือนํามาพิจารณาจัดความสําคัญเปนกลุมเรื่องวิจัยที่ควรมุงเนน โดย
คํานึงถึงวิกฤติการณที่เกิดขึ้น ความตองการผลงานวิจัยและความรูเพ่ือเรงแกไขปญหาและ
นํ าไปสู การ เสริมสร างและพัฒนาประ เทศโดยเร็ ว เพื่ อรอง รับการ เข าสู ประชาคม
อาเซียน  สามารถกําหนด    กลุมเรื่องวิจัยที่ควรมุงเนน 13 กลุมเรื่อง ไดแก  (1) การ
ประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง  (2) ความมั่นคงของรัฐ และการเสริมสรางธรรมาภิบาล  
(3) การปฏิรูปการศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู  (4) การจัดการทรัพยากรน้ํา  (5) ภาวะ

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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โลกรอนและพลังงานทางเลือก  (6) เกษตรเพื่อความยั่งยืน  (7) การสงเสริมสุขภาพ   
การปองกันโรค การรักษาและการฟนฟูสุขภาพ (8) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนาคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ  (9) เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคัญ
เพื่ออุตสาหกรรม (10) การบริหารจัดการการทองเท่ียว (11) สังคมผูสูงอายุ  
(12) ระบบโลจสิติกส  และ (13) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ 

 

ดังน้ัน นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)      
จะมีการดําเนินการเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร        
การวิจัย 26 กลยุทธการวิจัย  โดยคาดวาจะใชงบประมาณเพ่ือดําเนินการวิจัยตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2555-
2559 รวม 435,282 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย งบประมาณภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมถึงงบประมาณวิจัยจากแหลงทุนวิจัยอ่ืน โดยตระหนักถึงขอจํากัด ดาน
งบประมาณภาครัฐ ความพรอมของประเทศ โดยเนนการใชทรัพยากรการวิจัยและเครือขาย
ภาคีการวิจัยที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ  การลดความซ้ําซอนในการจัดสรรงบประมาณที่
เกี่ยวกับการวิจัย  การสรางความมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและทุกระดับ  เพ่ือมุงพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศ โดยเฉพาะการตอยอดภูมิปญญาใหเกิด
ประโยชนเชิงพาณิชย และผลักดันใหเกิดการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนตอชุมชน ทองถิ่น 
และสาธารณะ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงในการนําผลการวิจัยไปสูการลงทุนในเชิงพาณิชยเพ่ิม
มากยิ่งขึ้น ใหมากขึ้น  โดยมีระบบการติดตามและประเมินผลงานวิจัยใหเปนไปตามระยะเวลา
และเปาหมายที่กําหนดไว  ทั้งน้ี ดัชนีที่คาดหวังเม่ือสิ้นป พ.ศ.2559 ไดแก  คาใชจายดานการ
วิจัยของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และทองถิ่น เพ่ิมเปนไมนอยกวารอยละ 1 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ  สัดสวนการลงทุนดานการวิจัยของภาคเอกชน:ภาครัฐเพ่ิมขึ้น
เปน 1:1 บุคลากรทางการวิจัยของประเทศจะเพิ่มเปนจํานวน 10 คนตอประชากร 10,000 คน 
สิทธิบัตรที่จดในประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 20 เม่ือเทียบกับป พ.ศ.2554  จํานวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการในระดับสากลเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 30 ผลงานวิจัยตอยอด
เพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชย และการใชประโยชนผลงานวิจัยในระดับชุมชน ทองถิ่น และ
สาธารณะเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา เม่ือเทียบกับป พ.ศ.2554  
 

 ในการบริหารยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งมีการจัดลําดับ
ความสําคัญของกลยุทธการวิจัยตามแนวทางการพัฒนาประเทศในหวงระยะเวลา 5 ป       
(พ.ศ.2555-2559) รวมทั้งมีการพิจารณาจัดความสําคัญและหยิบยกกลุมเร่ืองวิจัยที่ควรมุงเนน
จากกลยุทธการวิจัยภายใต 5 ยุทธศาสตรการวิจัยดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติจะเปนหนวยงานกลางในการประสานการดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรการ
วิจัยของชาติ  รวมทั้งประสานการบริหารดานงบประมาณเพื่อการวิจัยตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 โดยโครงการวิจัยที่
สอดคลองกับ 13 กลุมเร่ืองวิจัยที่ควรมุงเนนและการวิจัยอ่ืนๆ ในกลยุทธการวิจัยตามนโยบาย

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



60 

และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) จะไดรับการพิจารณาความสําคัญ
ตามลําดับ 
  

ภายใตการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิ จัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ .ศ .2555-2559) จะกอใหเกิดผลงานวิ จัยที่ มี
คุณภาพ โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และชุมชนทองถิ่นที่มุงใหมี
การนําภูมิปญญามาตอยอด กอใหเกิดผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้น และมีการนําไปใชประโยชนในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงในการนําผลการวิจัยไปสูการลงทุนใน
เชิงพาณิชยเพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพ่ือเสริมสรางความผาสุกของประชาชน และสรางศักยภาพในดาน
ตางๆ รวมทั้งเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและ
ยั่งยืนสืบไป   
 

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

ภาคเหนือ  ภาคภาคเหนือ  ภาคกลางกลาง  ภาคใตภาคใต  

 
 
สํานักงานคณะกรรมการวิ จัยแหงชาติได จัดทํายุทธศาสตรการวิ จัยระดับ

ภูมิภาค แบงออกตามภูมิภาคของประเทศเปน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ (17 จังหวัด )             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด)  ภาคกลาง ซึ่งรวมภาคตะวันออก (26 จังหวัด) และ
ภาคใต (14 จังหวัด) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการวิจัยในภูมิภาค 
รวมทั้งสวนกลางไดมีสวนรวมบูรณาการแนวคิดในการดําเนินงานวิจัย เพ่ือตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผนดิน หนาที่ของหนวยงาน ความตองการของพื้นที่ รวมทั้ง
ความตองการผลงานวิ จัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ อันจะทําให เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรการวิจัยที่เชื่อมโยงอยางบูรณาการ
ในการพัฒนาภูมิภาคและภาคสวนตางๆ  อันจะทําใหเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนาประเทศ
โดยรวม ผลที่ไดจากการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยระดับภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาคไดนํามาสูการ
จัดทํา “นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)” ซึ่งไดมีปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมตามขอมูลที่ไดรับจากการประชุมระดมความคิดสาธารณะเมื่อวันที่
17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และจากการขอรับความเห็นตลอดจนขอเสนอแนะจากหนวยงาน    
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ ยังได
ปรับปรุงใหสอดคลองตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 
โดยนับเปนนโยบายและแผนแมบทการวิจัยของชาติ  

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

ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555 – 2559): ภาคเหนือ 
 
 ภาคเหนือครอบคลุมเขตปกครอง 17 จังหวัด จัดแบงเปนภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด 
และภาคเหนือตอนลาง 9 จังหวัด มีพ้ืนที่คิดเปนรอยละ 33 ของประเทศ ภาคเหนือตอนบนเปน
พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณและความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปาไมที่มี
พ้ืนที่ถึง 47 ลานไรเปนตนกําเนิดลุมนํ้า ปง วงั ยม และนาน มีพ้ืนที่ 64 ลานไร ใหปริมาณน้ําทา
เฉลี่ยปละ 26,013 ลานลูกบาศกเมตรที่มีความสําคัญตอภาคเหนือตอนลางและภาคกลาง และ
เปนพ้ืนที่รวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุหรือชนเผามากกวา 13 
เผาพันธุ  สวนภาคเหนือตอนลางมีความสําคัญในฐานะเปนแหลงผลิตขาวเนื่องจากมีที่ราบลุม
น้ําขนาดใหญ มีพ้ืนที่เกษตรมากถึงรอยละ 68.3 ของภาคเหนือทั้งหมด และเปนแหลงผลิตขาว
เปนอันดับสองของประเทศ  และภาคเหนือมีพ้ืนที่ติดตอและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานใน
กลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงและเชื่อมโยงสูกลุมประเทศอินโดจีน การคาชายแดนของ
ภาคเหนือเปนการคาเกินดุลตลอดมา มีอัตราขยายตัวเฉลี่ยอยูที่รอยละ 22.8 โดยมีพมาเปน
ประเทศคูคาหลักคิดเปนรอยละ 74.7 รองลงมาเปนจีนตอนใต รอยละ 15.6 นอกจากนั้น
ภาคเหนือยังเปนแหลงทองเที่ยวและสรางรายไดจากการทองเที่ยวอยูในอัตราที่สูงเกือบรอยละ 
10. 0 ขอ งผลิ ต ภัณฑ ภ าค  ( Gross Regional Product-GRP)  แต แหล ง ท อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ
นักทองเที่ยวยังกระจุกตัวอยูเฉพาะในจังหวัดเชียงใหมถึงรอยละ 54.0 เชียงรายรอยละ 15.0 
และพิษณุโลกรอยละ 8.0 
 ภาคเหนือในปจจุบันยังคงประสบกับปญหาที่ตองรอการแกไข ไดแก ปญหาความ
ม่ันคงในการถือครองที่ดินและขนาดที่ดินถือครองของเกษตรกรยังมีขอจํากัด โดยเฉพาะ
เกษตรกรภาคเหนือตอนบนที่มีสัดสวนการถือครองที่ดินเล็กที่สุดเพียง 8.8 ไรตอครัวเรือน 
ในขณะภาคเหนือตอนลางมีสัดสวนการถือครองที่ดินเฉลี่ย 20.7 ไรตอครัวเรือน  พ้ืนที่
เกษตรกรรมของภาคเหนือตอนบนสวนใหญอยูนอกเขตชลประทานถึงรอยละ 68 ประชาชน
ยังคงเรียกรองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรสําคัญคือ ดิน น้ํา และปาไมอยาง
ตอเน่ือง ภาคเหนือมีครัวเรือนที่เปนหน้ีรอยละ 66.7 ในป 2551 มีหน้ีสินเฉลี่ย 1.1 แสนบาทตอ
ครัวเรือน ทําใหรายไดไมเพียงพอตอรายจายสงผลใหสัดสวนคนจนของภาคเหนือยังคงสูงถึง
รอยละ 13.3 ซึ่งสูงกวาสัดสวนคนจนของประเทศที่มีรอยละ 8.9 ในป 2551  และภาคเหนือ
กําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุเร็วกวาภาคอื่นๆ ของประเทศถึง 10 ป ขณะที่อัตราเพิ่มประชากร
มีเพียงรอยละ 0.6 ทําใหเกิดขอจํากัดดานแรงงานในเชิงปริมาณในภาคอุตสาหกรรม โดยมี
แรงงานอยูในระบบประกันสังคมเพียงรอยละ 10.0 ของแรงงานทั้งภาค และแรงงานที่มีอยูยัง
ขาดคุณภาพทางทักษะฝมือ แรงงานในระบบสวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงรอยละ 
55.3 และภาคเหนือมีการใชแรงงานตางดาวชาวพมา มากถึงรอยละ 96.3 ของแรงงานตางดาว
ที่ขึ้นทะเบียนในจังหวัดภาคเหนือ 2.6 แสนคน  นอกจากนั้นภาคเหนือยังมีปญหาในเชิง

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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คุณภาพของระบบการศึกษา โดยเยาวชนในวัยศึกษายังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวารอย
ละ 50 และคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของภาคเหนือ ยังไดมาตรฐานนอยที่สุดรองจาก
ภาคใต ดานคุณภาพชีวิตและภาวะการเจ็บปวยของประชากรในภาคเหนือ ภาวะความเจ็บปวย
ของประชากรภาคเหนือยังคงเปนอันดับหน่ึง คิดเปนรอยละ 34.2 ของทั้งประเทศ และ
ประชากรมีพฤติกรรมเสี่ยงดานโรคเอดสสูงสุดในระดับประเทศคือ มีผูปวยรายใหม 43.8 คนตอ
ประชากรแสนคน และที่สําคัญจังหวัดลําพูนมีอัตราการฆาตัวตายสูงสุด 18 คนตอประชากร
แสนคน และในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนไดรับผลกระทบจากปญหาหมอกควันและฝุน
ละอองรุนแรงที่สุดในป 2551 โดยมีผูปวยถึง 86,678 ราย และภาคเหนือตอนลางมีการเจ็บปวย
จากสารเคมีและสารกําจัดศัตรูพืชสูงสุดเปนอันดับหน่ึงของประเทศ คือ 7.4 คนตอประชากร
แสนคน ปญหาเหลานี้จึงนํามาซึ่งความสามารถในการรองรับการพัฒนาโดยเฉพาะการรองรับ
การทองเที่ยวในหลายๆ รูปแบบที่ พ้ืนที่ภาคเหนือมีศักยภาพ แตยังมีปญหาการบริหาร
จัดการ  การพัฒนาบุคลากร และการปรับตัวที่ไมทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง 

การจัดทํายุทธศาสตรการวิ จัย (พ .ศ . 2555 – 2559) ของภาคเหนือ จึงกําหนด
วิสัยทัศนดานการวิจัยไว คือ “ประชาชนภาคเหนือมีองคความรูจากการวิจัย สรางสรรค
ทรัพยากรมนุษยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสังคมธรรมาธิปไตย ดวยฐาน
ทรัพยากรชุมชนและทองถิ่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสูความสัมพันธประเทศเพื่อนบาน” โดยมี 
พันธกิจการวิจัย 5 ประการคือ  1) เพ่ิมคุณคาทรัพยากรดวยเศรษฐกิจพอเพียงเชิงสรางสรรค
2) สรรคสรางคุณคาการวิจัยเปนองคความรูสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนภาคเหนือ
3) เชื่อมโยงภูมิปญญา และวิทยาการสมัยใหมสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ
4) พัฒนาองคความรูและนวัตกรรมสนับสนุนการใชประโยชนและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมภาคเหนือ และ  5) พัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการเครือขายความรูของ
ชุมชนและทองถิ่นดวยกระบวนการวิจัยและนวัตกรรม ภาคเหนือมีเปาประสงคของการวิจัย
ดังน้ี  1) ใชการวิจัยจําแนกจัดกลุมความสําคัญการสรางสรรคเศรษฐกิจที่สําคัญของทองถิ่น 
จังหวัด และกลุมจังหวัด  2) ใชการวิจัยเปนองคความรูพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดวยหลักการ
เรียนรูตลอดชีวิต คิดวิเคราะหสถานการณลดความขัดแยงทางสังคม  3) ใชองคความรูจากการ
วิจัยสรางสรรคนวัตกรรมเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ  4) ใชกระบวนการวิจัยแกไข
ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหาการจัดการน้ํา มลภาวะทางอากาศ 
และการจัดการขยะชุมชน และ 5) ใชการวิจัยเปนฐานขอมูลและองคความรูเพ่ือการวางแผน
พัฒนาทองถิ่น จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

 ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคเหนือกําหนดไว 5 ประเด็น
ยทุธศาสตรดังนี้  
 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
องคความรูแกไขปญหาสังคมภาคเหนือ มุงเนนการใชองคความรูพัฒนาบุคคลและการ
ทํางานรวมกันอยางเหมาะสม ดวยภูมิปญญาและวิทยาการสูการจัดการความขัดแยงเสริมสราง

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ประชาธิปไตย ตลอดจนพัฒนาระบบสวัสดิการรองรับสังคมผูสูงอายุ กําหนดกลยุทธการวิจัย
ไว 4 กลยุทธ ไดแก  1) การนําภูมิปญญาและวิทยาการดานการจัดการความมั่นคงเปนฐานคิด      
สูองคความรูในการจัดการทรัพยากรและชุมชน และสามารถสื่อสารสูชุมชนดวยวิทยาการและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมดวยการจัดการของทองถิ่น  2) ปฏิรูปและจัดระบบการศึกษาและการ
เรียนรูตามหลักการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาทรัพยากรชุมชนของทองถิ่น เตรียมความพรอมสู
ตลาดแรงงานและสังคมผูสูงอายุ  3) เสริมสรางระบบสวัสดิการชุมชน ดูแลสุขภาพชุมชนดวย
การปรับองคกรใหบริการใหเหมาะสมกับคนทองถิ่นและเชื่อมโยงศักยภาพผูสูงอายุในทองถิ่น
อยางเหมาะสม และ  4) การจัดการแรงงานตางดาวทั้งระบบการคัดกรอง จําแนกบุคคลตางดาว
กับคนไทยไรสัญชาติ จัดระบบการใชแรงงานตางดาว เฝาระวัง ปองกันปญหา รวมถึงการ
จัดระบบสวัสดิการแกแรงงานตางดาวใหเหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชน   
 

  ยุทธศาสตรการวิจัยที่  2  การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
การคา และการลงทุนภาคเหนือสูกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงและอินโดจีน โดย
มุงเนนการนําคุณคาความหลากหลายของทรัพยากรทองถิ่นและภูมิปญญา วัฒนธรรมชุมชน
สรางผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณและโดดเดนเชื่อมโยงสูกลุมธุรกิจสําคัญของภาคเหนือ และ
เชื่อมโยงตลาดทั้งในและตางประเทศ มีกลยุทธการวิจัย 4 กลยุทธ ไดแก  1) สรางคุณคาจาก
ผลผลิตการเกษตรและใชประโยชนจากพืชพ้ืนบาน พืชทองถิ่น พืชอาหารจากปาเขาสู
อุตสาหกรรมและระบบตลาดอยางเปนระบบ พรอมกับสรางระบบสวัสดิการและประกันรายได
ให เกษตรกร  เสริมสร างแรงจูงใจให เกิดเกษตรกรรุนใหมและเครือข ายเกษตรกร              
2) นําเอกลักษณทางวัฒนธรรมและประเพณีสรางเศรษฐกิจใหทองถิ่นภาคเหนือสูตลาด
ท อ ง เ ท่ี ยวสากล   3)  สร า งความ เข มแข็ งกลุ ม ธุ รกิ จที่ มี ศั กยภาพสู ง ในภาค เหนื อ 
และ  4) เสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางจังหวัดใน
ภูมิภาคสูกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงและตลาดเสรีการคาระหวางประเทศ  
 

 ยุ ท ธ ศ า สต ร ก า ร วิ จั ย ที่  3  ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ดํ า ร ง ฐ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน มุงเนนการผสมผสานวิทยาการ
และเทคโนโลยีเขากับภูมิปญญาและวิถีวัฒนธรรมในการจัดการสิ่งแวดลอมและเพ่ิมความ
หลากหลายของทรัพยากร ธรรมชาติแบบมีสวนรวม มี 3 กลยุทธการวิจัย ไดแก  1) การวิจัย
สนับสนุนการจัดการระบบนิเวศลุมน้ําแบบมีสวนรวมและบูรณาการภูมิปญญาและวิทยาการสู
การจัดการสรางนวัตกรรมการใชน้ํา  2) สนับสนุนการจัดการเชิงคุณคาของความหลากหลาย
ทางชีวภาพดวยการตอยอดภูมิปญญาผสานวิทยาการสมัยใหม และ 3) วิจัยสนับสนุนการลด
ปญหาสิ่งแวดลอม ภาวะโลกรอนจากกิจกรรมและวิถีชีวิต พัฒนาอุปกรณการเตือนภัยและดูแล
สิ่งแวดลอมชุมชน   
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 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 4  การวิจัยเพื่อสนับสนุนการใชภูมิปญญาและวิทยาการ
สู ก า รพึ่ งตน เอง  และการจั ดการพื้ นที่ เ มื อ ง  ชนบท  พื้ นที่ สู ง  และชายแดน
ภาคเหนือ มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การจัดการพื้นที่ใหเชื่อมโยงการพัฒนาและ
ความเจริญเสริมสรางความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี 4 กลยุทธการวิจัย ไดแก  1) การ
สนับสนุนจัดทําแผนแมบทและแผนบริหารเมือง พ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่สูง และพ้ืนที่ชายแดนรองรับ
ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558  2) การพัฒนาระบบขนสงในเมือง ระหวางเมือง และ
โครงขายสูประเทศเพื่อนบาน  3) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประหยัดพลังงาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และ  4) การวิจัยสนับสนุนระบบบริหารจัดการและการสื่อสารสรางความเขาใจกับประชาชนของ
ทองถิ่นเพื่อการขับเคลื่อนแผนชุมชนและการลงทุนในกิจการบริการสาธารณะที่สงผลกระทบตอ
ชุมชน   
 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 5  การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกบริหารเปน
ภูมิคุมกันและสรางความมั่นคงของทองถิ่นและจังหวัดภาคเหนือ มุงเนนใหทองถิ่น
จัดระบบความรูจากการวิจัยเพื่อการวางแผนพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
มี 3 กลยุทธการวิจัย ไดแก  1) การวิจัยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารและบทบาทของ
องคการปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการปญหาและการพัฒนาบริการสาธารณะใน
ทองถิ่น  2) การวิจัยการปรับโครงสรางการคลัง การปรับปรุงนโยบายทองถิ่นเพ่ือการลงทุนและ
การสื่อสารนโยบายสูทองถิ่น และ  3) การวิจัยโครงสรางการบริหารและการเสริมสราง
สมรรถนะทองถิ่นทั้งดานบุคลากร การจัดระบบกลไก และระบบฐานขอมูลทองถิ่น   

 ภายใตยุทธศาสตรการวิจัยทั้ง 5 ยุทธศาสตร และผลการประมวลความตองการ
เสริมสรางและพัฒนาภาคเหนือของภาคีเครือขายวิจัย ไดกําหนดประเด็นที่ควรมุงเนนและ
เรงดวนของภาคเหนือขึ้นตามกลุมเร่ืองวิจัยที่ควรมุงเนน 13 กลุมเร่ือง ไดแก  1) การ
ประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง มุงวิจัยการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสรางความ
ม่ันคงทางอาหาร  พัฒนาอาชีพ ลดปญหาหนี้สิน และขจัดความยากจนใหกับชุมชน
ภาคเหนือ  2) ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล มุงวิจัยการผลักดัน
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถิ่นสูการบริหารจัดการทรัพยากร และการเสริมสรางความมั่นคง
ของชุมชนในทุกระดับและทุกพื้นที่  3) การปฎิรูปการศึกษา มุงวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
และรูปแบบการศึกษาที่เชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่นสูการจัดการการเรียนรูตลอดชีวิตและสราง
เศรษฐกิจชุมชนโดยองคการปกครองสวนทองถิ่น  4) การจัดการนํ้า มุงเนนการวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบเครือขายและโครงขายการจัดสรรน้ําเพื่อการใช
ประโยชนของภาคเหนือ และลดปญหาภัยพิบัติจากน้ําในพื้นที่ภาคกลางใหมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดภายใตการมีสวนรวมของชุมชน  5) การพัฒนาพลังงานทดแทน มุงเนนการวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือก การสรางทางเลือกจากการปลูกพืช
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พลังงาน การแปรรูปพืชพลังงาน และการใชไบโอเทคโนโลยีพัฒนาพลังงานระดับอุตสาหกรรมและ
ชุมชน  6) เกษตรเพื่อความยั่งยืน  มุงเนน การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร และเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตเพื่อพัฒนาศักยภาพสินคาเกษตรที่สรางรายไดหลักจากการสงออกและ
สรางรายไดใหกับชุมชน รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยีใหมและการพัฒนาคุณภาพสินคา มาตรฐาน
สินคาตลอดจนความปลอดภัยของอาหาร(Food Safety)  7) การปองกันโรคและการรักษา
สุขภาพ  มุ ง เน นการวิ จัยเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ ประสิทธิภาพการใหบริการทาง
การแพทย  การติดเชื้อ  วิทยาการใหม  ๆ  รวมไปถึงการวิ จัยดานบุคลากรการแพทย
พ้ืนบาน การแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก  8) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ  มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการเชื่อมตอ ภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูใหม 9) เทคโนโลยีใหมและ
เทคโนโลยีที่สําคัญเพื่ออุตสาหกรรม มุงเนนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสรางเทคโนโลยีใหม
และเทคโนโลยีที่สําคัญสูการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ โดยเฉพาะการสนับสนุนการจัดตั้งกลุมธุรกิจสําคัญของภาคเหนือ  10) การบริหาร
จัดการการทองเที่ยว  มุงเนนการวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการดานการทองเท่ียว  การพัฒนา
แหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน และการทองเที่ยวชุมชนและเครือขายชุมชน  11)  สังคม
ผูสูงอายุ มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ระบบและมาตรการการ
สงเสริม ดูแล การจัดการ สวัสดิภาพและสวัสดิการผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม การสงเสริมบทบาทของผูสูงอายุในสถาบันสังคมและชุมชน  รวมทั้งการนําศักยภาพของ
ผูสูงอายุมาใชในการพัฒนาทองถิ่น และการถายทอดภูมิปญญาสูสังคม 12) ระบบโลจิสติกส มุงเนน
การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงและโลจิสติกสอยางบูรณาการ ทั้งในดาน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการใหบริการ การพัฒนา
บุคลากร และระบบบริหารจัดการขนสงที่เหมาะสม รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบขนสงและโลจิ
สติกสในภูมิภาคและเครือขายคมนาคมกับประเทศเพื่อนบาน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการคา 
การลงทุน การทองเที่ยว ความมั่นคง ตลอดจนสงเสริมความสามารถในการแขงขันของภาคเหนือ 
และ 13) การปฏิรูประบบวิจัยของภาคเหนือ มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูประบบวิจัยที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อเชื่อมโยงระบบการวิจัยของประเทศในมิติตาง ๆ เชนนโยบายการ
วิจัย งบประมาณการวิจัย ประเด็นการวิจัย สถาบันวิจัย บุคลากรวิจัย โครงสรางพื้นฐานสําหรับ
การวิจัย มาตรฐานการวิจัย การจัดการผลผลิตการวิจัย ฐานขอมูลการวิจัย การเชื่อมโยงระหวาง
ภาคีเครือขายการวิจัยไปจนถึงกลุมผูใชประโยชนจากผลงานวิจัย การติดตามและประเมินผล  

 การบริหารยุทธศาสตรการวิจัยภาคเหนือเพ่ือเปนฐานความรูสูการจัดการตนเองของ
ทองถิ่นและจังหวัด จึงกําหนดใหมี เครือขายวิจัยภูมิภาคทําหนาที่ประสาน และวิเคราะห
นโยบายจากสวนกลาง (Top down) สูการปฏิบัติระดับภาค ดวยการวิเคราะหจัดทําประเด็นการ
วิจัยเรงดวนจากทองถิ่นและจังหวัด (Bottom up) โดยเริ่มตั้งแตศูนยการเรียนรูระดับตําบล โดย
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มีองคการบริหารสวนตําบลทําหนาที่ประสานงานรวบรวมประเด็นปญหาและความตองการ
งานวิจัยเขาสู   ศูนยการวิจัยระดับอําเภอเพ่ือประมวลสูศูนยการวิจัยระดับจังหวัด และศูนยการ
วิจัยกลุมจังหวัด   ในสวนของภาคเอกชนจะมีกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยโดย
ผานสภาอุตสาหกรรมและหอการคาจังหวัดใน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเนนการสราง
นวัตกรรมดานการเงิน การตลาด และการคาสูประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงและกลุม
ประเทศอินโดจีน กระบวนการดําเนินงานเปนการปฏิบัติแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขายวิจัย
ในทุกระดับ และทุกขั้นตอนของการดําเนินงานรวมไปถึงการติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการบริหารยุทธศาสตรการวิจัยของภาคเหนือ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหารบทสรุปสําหรับผูบริหาร  

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

 
 ภาคกลางเปนภูมิภาคที่สําคัญย่ิงของประเทศไทยเนื่องจากเปนที่ตั้งของเมือง
หลวง คือกรุงเทพมหานคร เปนแหลงผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในดานตางๆ 
อีกทั้ง ยังเปนที่ตั้งของสถาบันการศึกษาชั้นนําทุกระดับ ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังเปนศูนยกลางของการ
บริหารประเทศ โดยเปนที่ตั้งของกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และยังเปน
ที่ตั้งของหนวยงานตางๆ ของภาคเอกชน ทําใหภาคกลางเปนภูมิภาคที่ทุกฝายใหความสนใจ
และมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อันนํามาสูการเคลื่อนยาย
แรงงานเขาสูภาคกลางและการเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ กลุมจังหวัดภาคกลาง 
ประกอบดวยกรุงเทพมหานคร และ 6 อนุภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 26 จังหวัด คือ (1) กลุมจังหวัด  
ภาคกลางตอนบน 8 จังหวัด 2 อนุภูมิภาค ไดแก นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 
อางทอง สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี และชัยนาท (2) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 13 จังหวัด        
3 อนุภูมิภาค ไดแก ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแกว และปราจีนบุรี และ 
(3) กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 4 จังหวัด 1 อนุภูมิภาค ไดแก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
 
 ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร เปนภูมิภาคที่มีความสําคัญอยางสูงทาง
เศรษฐกิจ โดยเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของประเทศ คิดเปนมูลคากวารอยละ 71 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมของประเทศ  ขณะเดียวกัน กลุมจังหวัดภาคกลางยังมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
อัตราที่สูงมาก เฉลี่ยรอยละ 8 ตอป  โดยภาคอุตสาหกรรมเปนภาคที่มีบทบาทการผลิตหลัก
ทาง เศรษฐกิ จ  คิ ด เป น มูลค าถึ ง ร อยละ  72 ของผลิ ต ภัณฑมวลรวมของประ เทศ                   
ซึ่งภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวสูงถึงรอยละ 9.8 ตอป และมีการลงทุนขยายตัวเฉลี่ย
กวา  300,000 ลานบาท  นอกจากนี้ ยังพบวาแรงงานนอกภาคเกษตรที่ทํางานในภาค 
อุตสาหกรรมและภาคบริการ กวารอยละ 70 เปนแรงงานที่มีระดับการศึกษาและมีผลิตภาพ
แรงงานสูงกวาภาคอื่น ๆ ดวยนอกเหนือจากการผลิตจากภาคอุตสาหกรรมแลว ภาคบริการยัง
เปนภาคที่มีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจของภาคกลาง โดยในแตละป ภาคกลางมีรายไดจาก
การทองเที่ยวกวา 85,000 ลานบาท โดยเปนรายไดจากนักทองเที่ยวชาวไทยประมาณ 
35,800 ลานบาท และจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศประมาณ 49,200 ลานบาท 
 
 จากการที่ภาคกลางมีความเขมแข็งในดานตางๆ ที่สําคัญไดแก การเปนแหลง
ผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของประเทศ มีความหลากหลายของการผลิตทั้งภาคเกษตร 
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ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีความสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  มีภูมิปญญาทองถิ่นที่เอ้ือตอการพัฒนาอยางยั่งยืน  มีแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เปนศูนยกลางของเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน 
เปนศูนยกลางการคมนาคมขนสง และมีความพรอมทางภูมิศาสตรซึ่งเอ้ือตอการลงทุนและการ
สงออก เปนศูนยกลางของการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ มีการพัฒนาดานคมนาคม
และการขนสงทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ทําใหเปนศูนยกลางเชื่อมโยงและกระจาย
สินคาของภูมิภาค นอกจากนี้ ยังเปนที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศ ซึ่งมี
ความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน ภาคกลางสามารถสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และอุตสาหกรรมการเกษตร มีกรอบ
ความรวมมือกับตางประเทศที่เกื้อหนุนตอการคา การลงทุน ในขณะที่นโยบายรัฐบาลมุงเนน
และสนับสนุนการทองเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงการสงเสริมผลิตภัณฑในทองถิ่นและการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อนําไปสูเศรษฐกิจสรางสรรค  กลุมจังหวัดภาคกลางจึงมีศักยภาพที่จะเปน
ชองทางการคา การลงทุน การทองเที่ยวและการคาชายแดนสูพมา อินเดีย ตะวันออกกลาง 
และยุโรปในอนาคต  และยังมีแหลงพลังงานธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบาน สามารถกระจาย
ตอไปยังจังหวัดตางๆ ในภาคอื่นได   
 

 แมวาภาคกลางจะไดรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในสัดสวนสูง และมี
อัตราการเจริญเติบโตที่สูงกวาภูมิภาคอ่ืนๆ   อยางไรก็ตาม ปญหาที่สําคัญของกลุม
จังหวัดภาคกลางยังปรากฏใหเห็นอยูอยางตอเน่ืองที่สําคัญไดแก 1) ปญหาดานการ
พัฒนา ซึ่งจากการวิเคราะหภาพรวมของภาคกลาง พบวาปญหาดานการพัฒนาที่สําคัญคือ
ปญหาดานการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ  เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ แรงงาน และ
สังคม  2) ปญหาดานการวิจัย แมวาภาคกลางจะมีศักยภาพและความพรอมดานการวิจัยสูง
กวาภูมิภาคอื่นๆ แตจากการวิเคราะหภาพรวมของภาคกลาง ยังพบวาปญหาดานการวิจัยที่
สําคัญในภาคกลาง เชน  การขาดแคลนนักวิ จัยที่ มีคุณภาพในแตละสาขา การจัดสรร
งบประมาณเพื่อการวิจัยในแตละสาขาที่ไมพอเพียงแกการสรางองคความรูเพ่ือการแกปญหา
และการพัฒนาเชิงรุก  คุณภาพของผลงานวิจัยที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลยังมีนอย เปนตน  
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค จากการที่ภาคกลางเปนกลุมจังหวัดที่มีขนาดใหญที่สุด        
รวมทั้งสิ้น 26 จังหวัด อันประกอบดวยกรุงเทพมหานคร และ 3 กลุมจังหวัด รวม 6 อนุภูมิภาค คือ 
กลุมจั งหวัดภาคกลางตอนบน  2 อนุภูมิภาค   กลุม จังหวัดภาคกลางตอนลาง               
3 อนุภูมิภาค และกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 อนุภูมิภาค ซึ่งในแตละอนุภูมิภาคได
ดําเนินการสรางเครือขายยอยและมุงพัฒนาเครือขายใหเขมแข็ง สรางจุดรวมบนจุดตางที่มี
ความหลากหลาย โดยมีกลไกการสรางเครือขายเพื่อการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่เปนระบบ
ราชการซึ่งมีความยืดหยุนนอย และระบบความรวมมือที่มิตองอิงระบบราชการ กลุมจังหวัด
ตางๆ มีความตื่นตัวในการรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการปรับระบบการบริหารราชการ
แผนดิน  การพัฒนาเครือขายดังกลาวไดนํามาสูการสรางความรวมมือในการผลิต การตลาด 

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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การขนสง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งกิจกรรมตางๆ ในระดับทองถิ่น ซึ่งยังตองใช
เวลาในการสรางความเขมแข็งของเครือขาย เพ่ือใหเกิดความพรอมที่จะสรางศักยภาพและสราง
ความเขมแข็งของอนุภูมิภาค โดยมีการใชทรัพยากรรวมกันตามความเหมาะสมอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางพอเพียงและยั่งยืน อันจะนําไปสูการสรางความ
เขมแข็งของภาคกลางตอไป  
 

 ดานความสัมพันธและความรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบาน 
เน่ืองจากภาคกลางมีเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งฝงตะวันตกและฝงตะวันออก ทั้งทาง
บกและทางทะเล ประกอบกับนโยบายการเมืองระหวางประเทศและประเทศเพื่อนบานของ
รัฐบาลที่มุงสงเสริมความสัมพันธอันดี ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี        
มาอยางตอเน่ือง ทําใหเง่ือนไขและขอจํากัดการพัฒนาตางๆ ไดรับการปรับปรุงและแกไข     
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาในระดับภูมิภาค อีกทั้งกระแสการปรับโครงสรางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจตางๆ ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน ภูมิภาค
เอเชีย-ยุโรป และบริบทของการลดอัตราภาษี (Free Trade Agreement, FTA) รวมทั้งการ
เตรียมความพรอมในการกาวสูการรวมตัวเปนกลุมประเทศประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ในป พ.ศ. 2558 และการดําเนินการภายใตขอตกลงขององคการการคาโลก 
(World Trade Organization, WTO)  ดังน้ัน ภาคกลางจึงมุงตอบสนองยุทธศาสตรตางๆ ให
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยกําหนดยุทธศาสตรเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือ
กับประเทศเพื่อนบาน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งจะนําไปสูความรวมมือดาน
การพัฒนาแนวเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานไดทั้งสองฝง ตอเนื่องไปสูภูมิภาคอื่น 
และเปนฐานเศรษฐกิจดานหนาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

 ในยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคกลางนี้ ไดดําเนินการ
กําหนดวิสัยทัศนดานการวิจัยของภาคกลางขึ้น โดยพิจารณาถึงวิสัยทัศนการพัฒนาของกลุม
จังหวัดดวย ทั้งน้ี เพ่ือใหแนวทางการดําเนินภารกิจดานการวิจัยในภาคกลางนั้นมีความชัดเจน 
สามารถนําผลงานวิจัยและองคความรูที่ไดไปดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุมจังหวัด  ตลอดจนความตองการของภาคเอกชน 
ทองถิ่น และชุมชน ซึ่งแตละกลุมจังหวัดไดมีการกําหนดวิสัยทัศนของกลุมจังหวัดไว  
 

เม่ือนําภาพรวมของวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดมาระดม
ความคิดและสรางความเขาใจรวมกัน  จึงนํามาสูการกําหนดวิสัยทัศนดานการวิจัยของ       
ภาคกลาง เพ่ือแสดงถึงสภาพดานการวิจัยที่ภาคกลางตองการจะเปนในอนาคต ตามหวง
ระยะเวลาที่กําหนด อันสะทอนถึงความมุงม่ันเกี่ยวกับทิศทางและจุดยืนที่ตองการผลักดันให
เกิดขึ้น เปนจุดหมายปลายทางรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
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“สรางและนําองคความรูไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน  เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถใน
การแขงขัน ใหเปนภูมิภาคที่นาอยูและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ภาคกลางมีการกําหนดพันธกิจของกลุมจังหวัด ซึ่งสามารถนํามากําหนดเปน
พันธกิจดานการวจัิยที่ภาคกลางจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว ดังนี้ 

 “ศึกษาคนควาวิจัยในทุกระดับ โดยใชทรัพยากรรวม พรอมทั้งสราง
เครือขายการวิจัยในทองถ่ิน  เพื่อนําความรูมาสรางมูลคาเพิ่ม และเสริมคุณคาการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง บนฐานความรูอยางแทจริง” 

ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคกลาง มุงใหเชื่อมโยงกับ 
“นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)”  ใหมีความสอดคลองกับ
ความตองการของพื้นที่ รวมทั้งปญหาและสถานการณของประเทศ  โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการวิจัยของภาคกลาง  ในชวงระหวางป  พ .ศ .  2555-2559 ไว รวม
5 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 28 กลยุทธการวิจัย  โดยในแตละกลุมจังหวัดอาจมุงเนนใน
ประเด็นสําคัญที่มีความจําเปนตองการผลงานวิจัยเฉพาะในพื้นที่ดวย   

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

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่   11    การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการ

พัฒนาทางสังคมพัฒนาทางสังคม   จํานวน 10 กลยุทธ  กลยุทธการวิ จัยที่สําคัญ คือ ปฏิรูปการศึกษา 
กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเอง 
ระบบสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตที่สอดคลองกับวิถีชีวิตในแตละทองถิ่น สงเสริม อนุรักษ
และพัฒนาคุณคาทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณที่หลากหลาย สงเสริมสุขภาพ     
การปองกันโรคอุบัติใหม การรักษา พยาบาลการฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึ่งพา
ตนเองดานสุขภาพ รวมถึงการคุมครองผูบริโภค  พัฒนาและการคุมครองภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย  การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร พัฒนาศักยภาพทางการ
กีฬา พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน และการบริหาร     
รัฐกิจ  การจัดการปญหายาเสพติด  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และปญหาผูมี
อิทธิพล สงเสริมความเขมแข็งและการเสริมสรางภูมิคุมกันของทองถิ่นและสังคม เสริมสราง
ความมั่นคงแหงชาติ และบูรณาการการแกไขปญหาสถานการณความไมสงบในประเทศ      
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และปฏิรูปการเมืองไทยใหมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่   22    การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจพัฒนาทางเศรษฐกิจ จํานวน 9 กลยุทธ  กลยุทธการวิจัยที่สําคัญ คือ สรางมูลคาผลผลิตทาง
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การเกษตรและประมง การพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและการพึ่งพาตนเองของสินคาเกษตร
และประมง พัฒนาองคความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและ
สาธารณะ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน พัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตทางอุตสาหกรรมใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจาก
การทองเที่ยว พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอ่ืน ยกระดับ
ประสิทธิภาพและมาตรฐานการใหบริการดานโลจิสติกสและการขนสงสาธารณะที่มีคุณภาพ 
ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการใหบริการขนสงสาธารณะ เพิ่มสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนา
เศรษฐกิจระหวางประเทศ 

   ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่   33    การเการเสริมสรางและพัฒนาทุนทรัพยากรสริมสรางและพัฒนาทุนทรัพยากร                            

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 4 กลยุทธ  กลยุทธการวิจัยที่สําคัญ คือ บริหารจัดการและ
การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน สรางองคความรูเกี่ยวกับการ
ฟนฟูบํารุงดิน รวมทั้งการใชประโยชนที่ดิน พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบ
บูรณาการและสรางความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการน้ําของประเทศ และสรางองคความรู
เกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติ 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่   44    การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการ

พัฒนาทางวิทยาการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรบุคคล  จํานวน 3 กลยุทธ  กลยุทธการวิจัยที่สําคัญ คือ  
พัฒนานวัตกรรมและองคความรูใหมทางวิทยาศาสตร ทางสังคมศาสตรและการพัฒนา        
องคความรูใหมในวิทยาการตาง ๆ  สรางศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลใน
วิทยาการตางๆ และพัฒนาและสรางศักยภาพทางดานวิทยาการและเทคโนโลยี 

   ยุทธศาสตรการวิจัยที่ยุทธศาสตรการวิจัยที่   55    การบริหารจัดการความรูการบริหารจัดการความรู   ผลงานวิจัย ผลงานวิจัย 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  ทรัพยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  ทรัพยากร  และภูมิปญญาของประเทศ  สูการใชประโยชนเชิงากร  และภูมิปญญาของประเทศ  สูการใชประโยชนเชิง

พาณิชยและสาธารณะดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมพาณิชยและสาธารณะดวยยุทธวิธีที่เหมาะสม จํานวน 2 กลยุทธ  กลยุทธการวิจัยที่
สําคัญ คือ พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการความรู 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศ และจากตางประเทศ
สูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ และวิเคราะหและประเมินผลเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถดานการวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ 

จาก 5 ยุทธศาสตรการวิจัยดังกลาว เม่ือพิจารณาความสําคัญของกลุมเร่ืองวิจัย
ที่ควรมุงเนน โดยคํานึงถึงวิกฤตการณที่เกิดขึ้น ความตองการผลงานวิจัยและความรู เพ่ือเรง
แกไขปญหาและนําไปสูการเสริมสรางและการพัฒนาภูมิภาคโดยเร็ว จึงกําหนดกรอบกลุมเรื่อง
วิจัยที่ควรมุงเนนในชวง พ.ศ. 2555-2559 รวม 12 กลุมเรื่อง ดังนี้คือ 1) การประยุกตใช
เศรษฐกิจพอเพียง  2) ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล  3) การปฏิรูป

ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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การศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู  4) การจัดการทรัพยากรน้ํา  5) ภาวะโลกรอนและ
พลังงานทางเลือก  6) เกษตรเพื่อความยั่งยืน  7) การปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ  
8)  การบริหารจัดการสิ่ งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  9) เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่ออุตสาหกรรม  10) การบริหาร
จัดการการทองเที่ยว  11) สังคมผูสูงอายุ  และ 12) ระบบโลจิสติกส  

ในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยของภาคกลาง กําหนดใหมี 
“ระบบการบริหารการวิจัยภาคีเครือขายในระดับภูมิภาค : ภาคกลาง” (เครือขายวิจัย
ภูมิภาค : ภาคกลาง) ขึ้น เพ่ือทําหนาที่ประสานงานและบริหารจัดการยุทธศาสตรการวิจัยของ
ภาคกลางใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยใหมีการเชื่อมโยง
ระหวางภูมิภาคและสวนกลางใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี กําหนดใหมีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตรดานการวิจัยของภาคกลางให
บรรลุผลสําเร็จ 
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 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

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

 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ.2555-

2559) ของภาคใต เพ่ือมุงเนนใหเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยของหนวยงานวิจัยตางๆ 
ของประเทศและใชเปนกรอบทิศทางในการวิเคราะหตรวจสอบขอเสนอการวิจัยของหนวยงาน
ภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจําป ตามมติคณะรัฐมนตรีระหวางปงบประมาณ 2555-
2559 โดยสอดคลองกับสถานการณของประเทศ บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติฉบับที่  11 (พ .ศ . 2555-
2559) รวมทั้งความตองการ  และศักยภาพของพื้นที่แบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 วิสัยทัศนการวิจัยภาคใต  

“ภายในป พ.ศ.2559 มีงานวิจัยเปนฐานความรูที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาคใต ใหมีความสมดุล สอดคลองกับศักยภาพและความตองการของพื้นที่ โดยใชทุน
ทางทรัพยากรและเครือขายการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ ที่ทุกฝายมีสวนรวม” 

ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ.2555-2559) ของภาคใต เนนการบูรณาการดานการวิจัยที่
สอดคลองกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตรการพัฒนา          
กลุมจังหวัด 3 กลุมจังหวัดภาคใต (กลุมจังหวัดฝงอาวไทย กลุมจังหวัดฝงอันดามันและกลุม
จังหวัดชายแดนใต) ควบคูกับการวิจัยเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
ภูมิภาคภาคใตและประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน ที่มีสวนรวมจากทกุภาคสวน โดยยุทธศาสตร
การวิจัย(พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต จะมีความเชื่อมโยงกับทั้งนโยบายเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)และนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติในระยะ
ยาว (พ.ศ. 2553-2572) อยางชัดเจน เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยของประเทศ       
มีทิศทางการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดของภาคใตมีความชัดเจน    
จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการวิ จัย (พ .ศ . 2555-2559) ของภาคใต  เปน 5 ยุทธศาสตร      
15 กลยุทธ 50 แผนงานวิจัย โดยในแตละยุทธศาสตรการวิจัยไดมีการกําหนดกลยุทธ        
แผนงานวิจัยและตัวอยางประเด็นการวิจัยที่เปนความตองการในการวิจัยในภาคใตชวง 5 ป 
ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรการวิจัยที่  1   การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
ทางสังคม 

ภาคใตมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติและศาสนาสูง ในหลายจังหวัดของ
ภาคใตยังมีจํานวนแรงงานตางถิ่นและตางดาวเปนจํานวนมาก กอปรกับสถานการณความไม
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ยังเกิดความรุนแรงอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงตอความ
ม่ันคงของประเทศ ไดสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนในพื้นที่ และเปน
เหตุฉุดรั้งการพัฒนาในแทบทุกดาน รวมทั้งการเกิดเปนภาพลักษณความไมปลอดภัยที่สงผล
กระทบตอการลงทุนและการทองเที่ยวในพื้นที่อีกดวย นอกจากนี้ ประเทศไทยกําลังกาวเขาสู
การเปนสวนหน่ึงของประชาคมอาเซียน ดังน้ันการเสริมสรางความสมานฉันทและความมั่นคง
ในพ้ืนที่จึงเปนพื้นฐานที่จําเปนอยางยิ่งในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต     
จึงตองมุงเนนการวิจัยในดานการปฏิรูปศึกษา การเสริมสรางความมั่นคงของประเทศแบบมีสวน
ของชุมชนในแตละพ้ืนที่อยางแทจริง โดยเฉพาะการวิจัยความเขาใจของ “คุณลักษณะ
เฉพาะ” ของพื้นที่ : มิติทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม แบบมีสวนรวมของชุมชนใน
พื้นที่ ประกอบดวย 5 กลยุทธ คือกลยุทธที่ 1 : การปฏิรูปการศึกษาทั้งในและนอกระบบที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตในแตละทองถิ่น  กลยุทธที่ 2 : วิจัยเพ่ือการเสริมสรางความสมานฉันทและ
บูรณาการการแกไขปญหาแบบมีสวนรวมในพื้นที่  กลยุทธที่ 3 : การวิจัยเพ่ือเสริมสรางความ
ม่ันคงและการแกไขปญหาสถานการณความ ไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต  กลยุทธที่ 4 :   
วิจัยเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งและการเสริมสรางภูมิคุมกันของทองถิ่นและสังคม กลยุทธ
ที่  5 : วิ จัยเ พ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย  และ  18 แผนงานวิ จัย
คื อ   1) แผน ง า น วิ จั ย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ปฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า ตั้ ง แ ต ร ะ ดั บ ป ฐ ม วั ย จ นถึ ง
ระดับอุดมศึกษา  2) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณใน         
แตละทองถิ่น  3) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับภาคการผลิต     
4) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางความเขาใจและความเปนธรรมกับชุมชนในการพัฒนาแบบมี 
สวนรวม  5) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานตางถิ่นและแรงงาน      
ตางดาว  6) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายและกติกาตางๆเพื่อความเปนธรรมาภิบาล     
7) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับความสมานฉันทในพื้นที่และสรางความเขาใจ ความเปนธรรมในการ
พัฒนาพื้นที่แบบมีสวนรวม  8) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต  9) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ
ทางเลือกของผูไดรับผลกระทบจากปญหาสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต
10) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกและความรูในกลุมเด็กและเยาวชน 3 จังหวัด
ชายแดนใต  11) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการแกปญหายาเสพติด  12) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับ
ระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว  13) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  14) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม  15) แผนงานวิจัย
เกี่ ยวกับการสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  (ASEAN Community)      
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16) แผนงานวิจัยดานสุขภาพ  17) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับผูสูงอายุ  18) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับผู
พิการและผูดอยโอกาส 

 

ยุทธศาสตรการวิจัยที่  2   การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ  

ภาคใตมีศักยภาพการผลิตหลักที่หลากหลายชนิด ไดแก ยางพารา ปาลมนํ้ามัน          
การประมง การเพาะเลี้ยงชายฝง ขาวพื้นเมือง ปศุสัตวและไมผลเขตรอนเชน ลองกอง เงาะ มังคุด
สมโอ ทุเรียน เปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการผลิตและเปนแหลงผลิตที่สําคัญของประเทศ  
อยางไรก็ตาม ผลผลิตสวนใหญยังจําหนายในรูปแบบสินคาปฐมภูมิที่มีมูลคาต่ํา ฐานการผลิตแคบ               
ขาดประสิทธิภาพในการผลิต การแปรรูปและการบริหารจัดการ ดังน้ันจึงมุงเนนการวิจัย          
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและนวัตกรรมกระบวนการผลิตทางการเกษตรและการประมง 
เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือเปน
ฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเนื่องจากสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตรของภาคใตมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง ทั้งที่ เปน ภูเขา ทะเล แมน้ํา ลุมน้ําตาง ๆ ตลอดจนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา ทําใหยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดในดานการ
ทองเท่ียวในแตละพ้ืนที่ทั้ง 14 จังหวัดมีความหลากหลายมาก อีกประการหนึ่ง ภาคใตมีที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตรที่สามารถเชื่อมโยงสองฝงทะเล (ฝงอาวไทยและฝงอันดามัน) และเปนเขตความ
รวมมือทางเศรษฐกิจแบบ IMT-GT แตมีประเด็นปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ คือ พ้ืนที่มี
ลักษณะแคบและยาว ทําใหมีคาใชจายในการขนสงสูง ขาดการเชื่อมโยงโครงขายคมนาคม
ระหวางฝงอาวไทยและฝงอันดามันรวมถึงประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชีย จึงมี
เปาประสงคการวิจัยคือ การสรางเสริมองคความรูเพื่อเปนพ้ืนฐานสูการสรางศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในการแขงขันบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มุงเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการขนสงสินคาทั้งดานการเกษตรและการทองเที่ยว 
โดยคํานึงถึงบทบาทการแขงขันของประเทศภายใตการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ ปจจัยเหลานี้ เม่ือนํามาพิจารณากําหนดเปนกลยุทธและแผนงานวิจัยแลว     
จะประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ กลยุทธที่ 1 : วิจัยเพ่ือสรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว
และประมงและการพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน กลยุทธที่ 2 : วิจัยเพื่อพัฒนาภูมิปญญาทาง
การแพทย กลยุทธที่ 3 : วิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว  กลยุทธที่ 4 : วิจัยเพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการใหบริการดานโลจิสติกส และ 15 แผนงานวิจัย ไดแก 
1) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับยางพารา  2) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับปาลมนํ้ามัน  3) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับอาหารฮาลาล  4) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับไมผล  5) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําและการประมง  6) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลคา : การแปรรูป           
7) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับขาวพื้นเมือง  8) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับสัตวเศรษฐกิจ  9) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับการใชประโยชนจากผลิตภัณฑธรรมชาติเพ่ือเปนอาหารเสริมสุขภาพและการแพทย
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ทางเลือก  10) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติสูการเปนยารักษาโรค       
11) แผนงานวิจัยการทองเที่ยวตามอัตลักษณของทองถิ่น  12) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการ
สงเสริมอาชีพทองถิ่นเพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยว  13) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการตลาดของการ
ทองเที่ยว 14) แผนงานวิจัยการคาและการขนสง และ 15) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
ศูนยกลางโลจิสติกสสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการวิจัยที่  3   การอนุรักษ  เสริมสราง  และพัฒนาทุนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตรของภาคใตมีความหลากหลายสูง ทั้งที่เปน ภูเขา ทะเลทั้งฝง     
อาวไทยและฝงอันดามัน ปาตนน้ํา ทะเลสาบ พ้ืนที่น้ําจืด น้ําเค็ม น้ํากรอย ดินเปรี้ยว ปาพรุ 
แมน้ําและลุมน้ําสายตางๆ ดังน้ันจึงมีเปาประสงคการวิจัยคือ การพัฒนาองคความรูและ
ฐานขอมูลความรูอยางบูรณาการเพื่อการบริหารและการตัดสินใจทั้งในการพัฒนาและการ
แกปญหาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพอยางเปนระบบ โดยทองถิ่น
และชุมชนมีสวนรวม มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ การฟนฟู การอนุรักษและการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของประชาชนและสังคม รวมทั้งการสราง
องคความรูเกี่ยวกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา/ลม/แสงอาทิตย ภัยธรรมชาติทั้งทางบกและ
ทะเล  ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ กลยุทธที่ 1 : วิจัยเพ่ือการสรางองคความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปองกัน  กลยุทธที่ 2 : วิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
แบบบูรณาการ  กลยุทธที่ 3 : การวิจัยเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 8 แผนงานวิจัย คือ  1) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการกัด
เซาะชายฝง  2) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับอุบัติภัยธรรมชาติ  3) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํ าและการใชน้ํ า   4) แผนงานวิ จัยเกี่ ยวกับการฟนฟูและอนุรักษ                
ปาไม  5) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  6) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับ     
การบริหารจัดการขยะและการใชประโยชน  7) แผนงานวิ จัยเกี่ยวกับภาวะโลกรอน        
8) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชน 

ยุทธศาสตรการวิจัยที่  4   การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย 

ยุทธศาสตรการวิจัยนี้มุงเนนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและตอยอดภูมิปญญาของ
ทองถิ่นและตอยอดองคความรู พ้ืนฐานตลอดจนเสริมสรางศักยภาพการวิจัยและพัฒนา         
ขีดความสามารถนักวิจัยของประเทศในระดับภูมิภาคและทองถิ่น ประกอบดวย 2 กลยุทธ คือ  
กลยุทธที่ 1 : วิจัยเพื่อสรางศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลทางการวิจัย         
กลยุทธที่ 2 : วิจัยเพ่ือสรางองคความรู นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ  และ 6 แผนงานวิจัย 
คือ  1) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยที่สอดคลองกับ
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สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ศักยภาพของทองถิ่น 2) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานักวิจัยทองถิ่นอิสระ  3) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับการสรางองคความรูใหม นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐเพ่ือการแขงขัน  4) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นและตอยอดองคความรูพ้ืนฐาน  5) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด (Green Technology)  6) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา 
เทคโนโลยีดานพลังงานทดแทน (Renewable Energy)  

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 5  การบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศ สู
การใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะดวยยุทธวิธี
ที่เหมาะสมที่เขาถึงประชาชนและประชาสังคมอยาง
แพรหลาย  

เปนยุทธศาสตรที่มีเปาประสงคคือ การพัฒนาโครงสราง เครือขายการวิจัย ระบบและ
กลไกการบริหารจัดการความรูผลการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาพ้ืนที่ ทองถิ่นและ
ประเทศอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 1 กลยุทธ คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
งานวิจัยเพ่ือนําไปใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ และ 3 แผนงานวิจัยคือ 1) แผนงานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเครือขายในการบริหารการวิจัย 2) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับระบบการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน  3) แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในการวิจัย 

อน่ึง เม่ือไดพิจารณาจากยุทธศาสตรการวิจัยทั้ง 5 ยุทธศาสตรการวิจัย 15 กลยุทธการ
วิจัยและ 50 แผนงานวิจัย เพ่ือนํามาพิจารณาจัดความสําคัญเปนกลุมเร่ืองวิจัยที่ควรมุงเนน 
โดยคํานึงถึงวิกฤตการณที่เกิดขึ้น ความตองการผลงานวิจัยและความรูเพ่ือเรงแกปญหาและ
นําไปสูการเสริมสรางและพัฒนาพื้นที่โดยเร็ว สามารถพิจารณาเปนกลุมเร่ืองวิจัยที่ควรมุงเนน
ทั้งหมด 12 กลุมเร่ือง ไดแก  1) การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง  2) ความมั่นคงของรัฐและ
การเสริมสรางธรรมาภิบาล  3) ปฏิรูปการศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู  4) การจัดการ
ทรัพยากรน้ํา  5) การพัฒนาพลังงานทดแทนและภาวะโลกรอน  6) เกษตรเพื่อความ
ยั่งยืน  7) การปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ  8) การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ 9) เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สําคัญเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรม  10) การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวและการบริการ  11) สังคม
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส และ 12) ระบบโลจิสติกส (Logistics) และการสงเสริม
การคาชายแดน 

โดยสรุป ยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต จะมีการดําเนินการเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต รวม 5 ยุทธศาสตรการวิจัย 15 กลยุทธ 50 แผนงานวิจัย    
12 กลุมเรื่องวิจัยที่ควรมุงเนนและตัวอยางประเด็นการวิจัยตาง ๆ ภายใตการติดตาม ตรวจสอบ
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และประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต อยางเปน
ระบบและตอเนื่องจะกอใหเกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและมีการนําไปใชประโยชนในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและในระดับชุมชนทองถิ่น
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมากขึ้น อันจะนําไปสูการเสริมสรางความผาสุกของประชาชนและ
สรางศักยภาพในดานตาง ๆ รวมทั้งเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตอไป 

ในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยของภาคใตกําหนดใหมี “ระบบการ
บริหารการวิจัยภาคีเครือขายในระดับภูมิภาค :ภาคใต” (เครือขายวิจัยภูมิภาค : 
ภาคใต) ขึ้น เพ่ือทําหนาที่ประสานงานและบริหารจัดการยุทธศาสตรการวิจัยของภาคใตให
สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยใหมีการเชื่อมโยงระหวางภูมิภาค
และสวนกลางใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตรดานการวิจัยของภาคใตใหบรรลุผลสําเร็จ 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ. 2551. วิสัยทัศนประเทศไทย....สู

ป 2550.รายงานสรุปผลการประชุมประจําป 2551.ในวนัที่ 15 สิงหาคม 2551 ณ          
หองแกรนดไดมอนบอลรูม ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบรุี: 13 หนา. 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 2552. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.
2551-2554): 40 หนา. 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 2551.นโยบายการวิจัยของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2553-
2572). 
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