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คำนำ
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) เป็ นองค์กรกลางตามพระราชบัญญัติ
สภาวิจยั แห่งชาติท่มี หี น้าที่ในการกาหนดนโยบายและแผนวิจยั ส่วนรวม และได้รบั มอบหมายจาก
รัฐ บาลให้เ ป็ น หน่ ว ยงานกลางในการรวบรวมแผนงานและงบประมาณในเชิง บูร ณาการของ
หน่ วยงานการวิจยั ต่างๆ ของประเทศ เพื่อนาเสนอรัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแนวคิด
ในการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-based Budgeting) ทีเ่ ชื่อมโยง
ระบบการวิจยั ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ระบบการวิจยั ของประเทศปรับตัว ให้ส ามารถตอบสนองกับความ
ต้องการของสังคมและก้าวทันความเปลีย่ นแปลงของโลก และส่งผลให้งานวิจยั โดยรวมมีเป้าหมาย
และทิศทางทีช่ ดั เจนมากขึน้
วช. ในฐานะหน่ วยงานเจ้าภาพหลัก ได้ดาเนินการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจยั ของชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 โดยเริม่ จากการจัดทายุทธศาสตร์การวิจยั ของกลุ่ม
จัง หวัด ในระดับ ภู ม ิภ าค 4 ภู ม ิภ าค (ภาคเหนื อ ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคกลาง และ
ภาคใต้) เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ได้มสี ่ว นร่วมบูรณาการ
แนวคิดในการดาเนินงานวิจยั เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
หน้าทีข่ องหน่ วยงาน และความต้องการของพื้นที่ รวมทัง้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) อันจะทาให้เ กิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
งบประมาณการวิจ ัย ที่เ ชื่อ มโยงอย่ า งบู ร ณาการในการพัฒ นาภู ม ิภ าคต่ า งๆ และท าให้ เ กิด
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม ซึ่งนามาสู่การจัดทาเป็ น “นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)” โดยมีวตั ถุประสงค์ทม่ี ุ่งสะท้อนและตอบสนองความต้องการของ
พื้นที่หน่ วยงาน และมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยได้มกี ารจัดลาดับความสาคัญของการวิจยั ให้สอดคล้องกับปญั หา
และสถานการณ์ของประเทศด้วย และในขณะเดียวกันได้มคี วามเชื่อมโยงกับ “นโยบายการวิจยั
ของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572)”
วช. ขอขอบคุณที่ปรึกษาการดาเนินงานจัดทายุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 25552559):ภาคใต้ ตลอดจนผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ผู้ บ ริห ารระดับ สู ง ของจัง หวัด ผู้ม ีส่ ว นร่ ว มจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือเป็ นอย่างดียงิ่ ในการจัดทายุทธศาสตร์
การวิจยั และหวัง เป็ น อย่า งยิ่ง ว่ า “ยุท ธศาสตร์การวิจ ยั (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคใต้ ” นี้ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อบุคคลและหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ ในระดับนโยบาย หน่ วยงาน นักวิจยั ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ในการนาไปใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาโครงการวิจ ัย การเสริมสร้างและพัฒนา
ระบบการวิจยั ของชาติได้อย่างเป็ นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิน่ ภาคใต้และประเทศ
ให้กา้ วหน้าอย่างยังยื
่ นต่อไป
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บทสรุปสาหรับผูบ้ ริ หาร
ยุทธศาสตร์การวิ จยั (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคใต้
ส านัก งานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ได้จดั ทายุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ.25552559) ของภาคใต้ เพื่อมุ่งเน้นให้เป็ นแนวทางในการดาเนินการวิจยั ของหน่ วยงานวิจยั ต่างๆ ของ
ประเทศและใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิจยั ของหน่ วยงานภาครัฐที่
เสนอของบประมาณประจ าปี ตามมติค ณะรัฐ มนตรีร ะหว่ า งปี ง บประมาณ 2555-2559 โดย
สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) รวมทัง้ ความต้อ งการ
และศักยภาพของพืน้ ทีแ่ บบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
วิ สยั ทัศน์ การวิ จยั ภาคใต้
“ภายในปี พ.ศ.2559 มีงานวิ จยั เป็ นฐานความรู้ที่ขบั เคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้
ให้มีความสมดุล สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ โดยใช้ทุนทาง
ทรัพยากรและเครือข่ายการวิ จยั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ที่ทุกฝ่ ายมีส่วนร่วม”
ยุท ธศาสตร์ก ารวิจ ยั (พ.ศ.2555-2559) ของภาคใต้ เน้ น การบูร ณาการด้า นการวิจ ยั ที่
สอดคล้ อ งกับ แนวนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาประเทศและยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา
ั ่ าวไทย กลุ่มจังหวัดฝงอั
ั ่ นดามันและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัด 3 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ (กลุ่มจังหวัดฝงอ่
ชายแดนใต้) ควบคู่กบั การวิจยั เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาภูมภิ าคภาคใต้
และประเทศอย่ า งสมดุ ล และยัง่ ยืน ที่ม ีส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น โดยยุ ท ธศาสตร์ก ารวิจ ัย
(พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้ จะมีความเชื่อ มโยงกับทัง้ นโยบายเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)และนโยบายและแนวทางการวิจยั ของชาติในระยะยาว (พ.ศ. 25532572) อย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณด้านการวิจยั ของประเทศ มีทศิ ทางการวิจยั ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดของภาคใต้มคี วามชัดเจน จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์
การวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้ เป็ น 5 ยุทธศาสตร์ 15 กลยุทธ์ 50 แผนงานวิจยั โดยใน
แต่ละยุทธศาสตร์การวิจยั ได้มกี ารกาหนดกลยุทธ์ แผนงานวิจยั และตัวอย่างประเด็นการวิจยั ทีเ่ ป็ น
ความต้องการในการวิจยั ในภาคใต้ช่วง 5 ปี ดังนี้
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
สังคม
ภาคใต้มคี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อ ชาติและศาสนาสู ง ในหลายจังหวัดของ
ภาคใต้ยงั มีจานวนแรงงานต่างถิน่ และต่างด้าวเป็ นจานวนมาก กอปรกับสถานการณ์ความไม่สงบ

ii

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังเกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงต่อความมันคงของ
่
ประเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ ประจาวันของประชาชนในพืน้ ที่ และเป็ นเหตุฉุดรัง้ การ
พัฒนาในแทบทุกด้าน รวมทัง้ การเกิดเป็ นภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้ ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่การเป็ นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมอาเซียน ดังนัน้ การเสริมสร้างความสมานฉันท์และความมันคงในพื
่
น้ ทีจ่ งึ เป็ นพืน้ ฐาน
ทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ ในการรองรับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต จึงต้องมุ่งเน้นการวิจยั ในด้าน
การปฏิรูปศึกษา การเสริมสร้างความมันคงของประเทศแบบมี
่
ส่วนของชุมชนในแต่ละพื้นที่อย่าง
แท้จริง โดยเฉพาะการวิจยั ความเข้าใจของ “คุณลักษณะเฉพาะ” ของพื้นที่ : มิ ติทางสังคม
ศาสนาและวัฒ นธรรม แบบมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ประกอบด้ ว ย 5 กลยุ ท ธ์ คื อ
กลยุ ทธ์ท่ี 1 : การปฏิรูปการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบที่ส อดคล้อ งกับวิถีชีว ิตในแต่ ล ะท้อ งถิ่น
กลยุทธ์ท่ี 2 : วิจยั เพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์และบูรณาการการแก้ไขปญั หาแบบมีส่วนร่วม
ในพื้นที่ กลยุทธ์ท่ี 3 : การวิจยั เพื่อเสริมสร้างความมันคงและการแก้
่
ไขปญั หาสถานการณ์ความ
ไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ กลยุทธ์ท่ี 4 : วิจยั เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้าง
ภู ม ิคุ้ม กัน ของท้อ งถิ่น และสัง คม กลยุ ท ธ์ท่ี 5 : วิจ ัย เพื่อ พัฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิต และความมัน่ คง
ของมนุ ษย์ และ 18 แผนงานวิจยั คือ 1) แผนงานวิจยั เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาตัง้ แต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา 2) แผนงานวิจยั เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทีส่ อดคล้องกับอัตลักษณ์
ในแต่ ล ะท้อ งถิ่น 3) แผนงานวิจ ัย เกี่ย วกับ การผลิต ก าลัง คนให้ ส อดคล้อ งกับ ภาคการผลิต
4) แผนงานวิจยั เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจและความเป็ นธรรมกับชุมชนในการพัฒนาแบบมี
ส่วนร่วม 5) แผนงานวิจยั เกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับ แรงงานต่างถิน่ และแรงงานต่างด้าว
6) แผนงานวิจยั เกี่ยวกับกฎหมายและกติกาต่างๆเพื่อความเป็ นธรรมาภิบาล 7) แผนงานวิจยั
เกี่ยวกับความสมานฉันท์ในพื้นที่และสร้างความเข้าใจ ความเป็ นธรรมในการพัฒนาพื้นที่แบบมี
ั หาความไม่ ส งบ
ส่ ว นร่ว ม 8) แผนงานวิจ ยั เกี่ย วกับ การปรับ ปรุ ง กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับ ป ญ
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 9) แผนงานวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาอาชีพทางเลือกของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากปญั หาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 10) แผนงานวิจยั เกี่ยวกับการสร้าง
จิตสานึกและความรูใ้ นกลุ่มเด็กและเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 11) แผนงานวิจยั เกี่ยวกับการ
ั หายาเสพติด 12) แผนงานวิจ ัย เกี่ย วกับ ระบบบริห ารจัด การด้า นความปลอดภัย ของ
แก้ ป ญ
นัก ท่อ งเที่ยว 13) แผนงานวิจยั เกี่ย วกับศูน ย์การเรียนรู้เ ศรษฐกิจพอเพียง 14) แผนงานวิจ ยั
เกี่ย วกับ ศาสนาและวัฒ นธรรม 15) แผนงานวิจ ัย เกี่ย วกับ การสร้า งความพร้อ มในการเข้า สู่
ประชาคมอาเซีย น (ASEAN Community) 16) แผนงานวิจ ัย ด้ า นสุ ข ภาพ 17) แผนงานวิจ ัย
เกีย่ วกับผูส้ งู อายุ 18) แผนงานวิจยั เกีย่ วกับผูพ้ กิ ารและผูด้ อ้ ยโอกาส
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ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิ จ
ภาคใต้มศี กั ยภาพการผลิตหลักที่หลากหลายชนิด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน การประมง
การเพาะเลี้ยงชายฝงั ่ ข้าวพื้นเมือง ปศุสตั ว์และไม้ผ ลเขตร้อนเช่น ลองกอง เงาะ มังคุ ด ส้มโอ
ทุเรียน เป็ นพื้นที่ท่มี ศี กั ยภาพในการผลิตและเป็ นแหล่งผลิตที่สาคัญของประเทศ อย่างไรก็ตาม
ผลผลิ ต ส่ ว นใหญ่ ย ั ง จ าหน่ ายในรู ป แบบสิ น ค้ า ปฐมภู ม ิ ท่ี ม ี มู ล ค่ า ต่ า ฐานการผลิ ต แคบ
ขาดประสิท ธิภ าพในการผลิต การแปรรู ป และการบริห ารจัด การ ดัง นั ้น จึง มุ่ ง เน้ น การวิจ ัย
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และนวัตกรรมกระบวนการผลิต ทางการเกษตรและการประมง
เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ การพัฒนาองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เพื่อเป็ นฐาน
ในการพัฒ นาเศรษฐกิจ ชุ ม ชน และเนื่ อ งจากสภาพพื้น ที่ท างภู ม ิศ าสตร์ข องภาคใต้ ม ีค วาม
หลากหลายทางชีวภาพสูง ทัง้ ทีเ่ ป็น ภูเขา ทะเล แม่น้า ลุ่มน้าต่างๆ ตลอดจนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและศาสนา ทาให้ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดในด้านการท่องเทีย่ วในแต่ละพื้นที่
ทัง้ 14 จังหวัด มีค วามหลากหลายมาก อีกประการหนึ่ง ภาคใต้มที ่ตี งั ้ ทางภูมศิ าสตร์ท่สี ามารถ
ั่
ั ่ าวไทยและฝงอั
ั ่ นดามัน) และเป็ นเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ
เชื่อมโยงสองฝงทะเล
(ฝงอ่
ั หาและอุ ป สรรคที่ส าคัญ คือ พื้น ที่ม ีล ัก ษณะแคบและยาว ท าให้ ม ี
IMT-GT แต่ ม ีป ระเด็น ป ญ
ั ่ าวไทยและฝงอั
ั ่ นดามัน
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง ขาดการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างฝงอ่
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและภูมภิ าคเอเชีย จึงมีเป้าประสงค์การวิจยั คือ การสร้างเสริมองค์ความรู้
เพื่อเป็ นพื้นฐานสู่การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในการแข่งขันบน
พืน้ ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการวิจยั เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทัง้ ด้าน
การเกษตรและการท่องเทีย่ ว โดยคานึงถึงบทบาทการแข่งขันของประเทศภายใต้การเปลีย่ นแปลง
ทัง้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ปจั จัยเหล่านี้ เมื่อนามาพิจารณากาหนดเป็ นกลยุทธ์และ
แผนงานวิจยั แล้ว จะประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ท่ี 1 : วิจยั เพื่อ สร้างมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร ปศุสตั ว์และประมงและการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน กลยุทธ์ท่ี 2 : วิจยั เพื่อพัฒนา
ภูมปิ ญั ญาทางการแพทย์ กลยุทธ์ท่ี 3 : วิจยั เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ ว กลยุทธ์ท่ี 4 : วิจยั
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์ และ 15 แผนงานวิจยั ได้แก่
1) แผนงานวิจยั เกีย่ วกับยางพารา 2) แผนงานวิจยั เกี่ยวกับปาล์มน้ ามัน 3) แผนงานวิจยั เกี่ยวกับ
อาหารฮาลาล 4) แผนงานวิจยั เกี่ยวกับไม้ผล 5) แผนงานวิจยั เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ
การประมง 6) แผนงานวิ จ ัย เกี่ ย วกั บ นวัต กรรมทางการเกษตรเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า : การแปรรู ป
7) แผนงานวิจยั เกี่ยวกับข้าวพื้นเมือง 8) แผนงานวิจยั เกี่ยวกับสัตว์เศรษฐกิจ 9) แผนงานวิจยั
เกี่ย วกับ การใช้ป ระโยชน์ จากผลิต ภัณ ฑ์ธ รรมชาติเ พื่อ เป็ นอาหารเสริม สุ ขภาพและการแพทย์
ทางเลือ ก 10) แผนงานวิจ ัย เกี่ ย วกั บ การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ธ รรมชาติ สู่ ก ารเป็ น ยารัก ษาโรค
11) แผนงานวิจยั การท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ของท้องถิน่ 12) แผนงานวิจยั เกี่ยวกับการส่งเสริม
อาชี พ ท้ อ งถิ่ น เพื่อ สนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ย ว 13) แผนงานวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การตลาดของการ
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ท่ อ งเที่ย ว 14) แผนงานวิจ ยั การค้า และการขนส่ ง และ 15) แผนงานวิจ ัย เกี่ย วกับ การพัฒ นา
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ส่ปู ระชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 3 การอนุ รั ก ษ์ เสริ มสร้ า ง และ พั ฒ นาทุ น ทรั พ ยากร
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
สภาพพื้นที่ทางภู ม ิศาสตร์ของภาคใต้ ม ีความหลากหลายสู ง ทัง้ ที่เป็ น ภู เขา ทะเลทัง้ ฝ งั ่
ั ่ นดามัน ป่าต้นน้ า ทะเลสาบ พืน้ ทีน่ ้ าจืด น้ าเค็ม น้ ากร่อย ดินเปรีย้ ว ป่าพรุ แม่น้ า
อ่าวไทยและฝงอั
และลุ่มน้าสายต่างๆ ดังนัน้ จึงมีเป้าประสงค์การวิจยั คือ การพัฒนาองค์ความรูแ้ ละฐานข้อมูลความรู้
ั หาทุ น ทาง
อย่ า งบู ร ณาการเพื่อ การบริห ารและการตัด สิน ใจทัง้ ในการพัฒ นาและการแก้ ป ญ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมที่มปี ระสิทธิภาพอย่างเป็ นระบบ โดยท้องถิน่ และชุมชนมีส่วนร่วม
มุ่งเน้นการวิจยั เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การฟื้นฟู การอนุ รกั ษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยื
่ น โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและสังคม รวมทัง้ การสร้างองค์ความรูเ้ กี่ยวกับทรัพยากรดิ น ทรัพยากรน้ า/
ลม/แสงอาทิตย์ ภัยธรรมชาติทงั ้ ทางบกและทะเล ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ท่ี 1 : วิจยั
เพื่อการสร้างองค์ความรูเ้ กี่ยวกับภัยพิบตั ธิ รรมชาติและการป้องกัน กลยุทธ์ท่ี 2 : วิจยั เพื่อพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ กลยุทธ์ท่ี 3 : การวิจยั เพื่อการอนุ รกั ษ์ ฟื้นฟู
และสร้า งความมัน่ คงของฐานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม และ 8 แผนงานวิจ ัย คือ
1) แผนงานวิจ ัย เกี่ ย วกับ การกั ด เซาะชายฝ งั ่ 2) แผนงานวิจ ัย เกี่ ย วกับ อุ บ ัติ ภ ัย ธรรมชาติ
3) แผนงานวิจยั เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และการใช้น้ า 4) แผนงานวิจยั เกี่ยวกับ
การฟื้ นฟู แ ละอนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้ 5) แผนงานวิ จ ั ย เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
6) แผนงานวิจยั เกีย่ วกับการบริหารจัดการขยะและการใช้ประโยชน์ 7) แผนงานวิจยั เกี่ยวกับภาวะ
โลกร้อน 8) แผนงานวิจยั เกีย่ วกับความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 4 การสร้ า งศัก ยภาพและความสามารถเพื่ อ การพัฒ นา
นวัตกรรมและบุคลากรทางการวิ จยั
ั ญาของ
ยุท ธศาสตร์ก ารวิจยั นี้ มุ่ ง เน้ นการวิจ ยั เพื่อ สร้างองค์ค วามรู้แ ละต่ อ ยอดภู มปิ ญ
ท้อ งถิ่น และต่ อ ยอดองค์ค วามรู้พ้ืน ฐานตลอดจนเสริม สร้า งศัก ยภาพการวิจ ัย และพัฒ นาขีด
ความสามารถนัก วิจ ัย ของประเทศในระดับ ภูม ิภ าคและท้อ งถิ่น ประกอบด้ว ย 2 กลยุท ธ์ คือ
กลยุทธ์ท1่ี : วิจยั เพื่อสร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลทางการวิจยั กลยุทธ์ท่ี
2: วิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิง่ ประดิษฐ์ และ 6 แผนงานวิจยั คือ 1) แผนงานวิจยั
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจยั ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
2) แผนงานวิจ ยั เกี่ย วกับ การพัฒ นานัก วิจ ยั ท้อ งถิ่น อิส ระ 3) แผนงานวิจ ยั เกี่ย วกับ การสร้า ง
องค์ความรูใ้ หม่ นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์เพื่อการแข่งขัน 4) แผนงานวิจยั เกี่ยวกับการต่อยอดภูม ิ
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ปญั ญาท้อ งถิ่นและต่ อ ยอดองค์ค วามรู้พ้นื ฐาน 5) แผนงานวิจยั เกี่ยวกับ การพัฒนาเทคโนโลยี
สะอาด (Green Technology) 6) แผนงานวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนา เทคโนโลยีดา้ นพลังงานทดแทน
(Renewable Energy)
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 5 การบริ หารจั ด การความรู้ ผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม
สิ่ งประดิ ษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การ
ใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ชย์ แ ละสาธารณะด้ ว ยยุ ท ธวิ ธี ที่
เหมาะสมที่ เ ข้ า ถึ ง ประชาชนและประชาสั ง คมอย่ า ง
แพร่หลาย
เป็ นยุทธศาสตร์ทม่ี เี ป้าประสงค์คอื การพัฒนาโครงสร้าง เครือข่ายการวิจยั ระบบและกลไก
การบริหารจัดการความรูผ้ ลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพืน้ ที่ ท้องถิน่ และประเทศอย่างมี
ประสิท ธิภ าพ ประกอบด้ว ย 1 กลยุท ธ์ คือ การวิจ ยั เพื่อ พัฒ นาระบบการบริห ารงานวิจ ยั เพื่ อ
นาไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3 แผนงานวิจยั คือ 1) แผนงานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบเครือ ข่า ยในการบริห ารการวิจยั 2) แผนงานวิจ ยั เกี่ยวกับระบบการนาผลงานวิจ ยั ไปใช้
ประโยชน์ 3) แผนงานวิจยั เกี่ยวกับการประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการ
วิจยั
อนึ่ง เมื่อได้พจิ ารณาจากยุทธศาสตร์การวิจยั ทัง้ 5 ยุทธศาสตร์การวิจยั 15 กลยุทธ์การ
วิจยั และ 50 แผนงานวิจยั เพื่อนามาพิจารณาจัดความสาคัญเป็ นกลุ่มเรื่องวิจยั ที่ควรมุ่งเน้น โดย
คานึงถึงวิกฤตการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ความต้องการผลงานวิจยั และความรูเ้ พื่อเร่งแก้ปญั หาและนาไปสู่การ
เสริม สร้า งและพัฒ นาพื้น ที่โ ดยเร็ว สามารถพิจ ารณาเป็ น กลุ่ ม เรื่อ งวิจ ยั ที่ค วรมุ่ง เน้ น ทัง้ หมด
12 กลุ่มเรือ่ ง ได้แก่ 1) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 2) ความมันคงของรั
่
ฐและการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบ าล 3) ปฏิรู ป การศึ ก ษาและสร้ า งสรรค์ ก ารเรีย นรู้ 4) การจัด การทรัพ ยากรน้ า
5) การพัฒนาพลังงานทดแทนและภาวะโลกร้อน 6) การเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก
และลดการน าเข้า 7) การป้ อ งกัน โรคและการรัก ษาสุ ข ภาพ 8) การบริหารจัด การทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและการพัฒ นาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 9) เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทีส่ าคัญเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม 10) การบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วและการ
บริการ 11) สังคมผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร และผู้ด้อยโอกาส และ 12) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) และ
การส่งเสริมการค้าชายแดน
โดยสรุป ยุท ธศาสตร์ก ารวิจ ยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้ จะมีก ารด าเนิ น การเพื่อ
สนั บ สนุ น ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ รวม 5 ยุทธศาสตร์การวิ จ ัย 15 กลยุ ทธ์ 50 แผนงานวิจ ัย
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12 กลุ่มเรื่องวิจยั ทีค่ วรมุ่งเน้นและตัวอย่างประเด็นการวิจยั ต่าง ๆ ภายใต้การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้ อย่างเป็ นระบบ
และต่อเนื่องจะก่อให้เกิดผลงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพเพิ่มขึน้ และมีการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ มจังหวัดและในระดับชุมชนท้องถิ่นทัง้ ในเชิง
ปริมาณและคุณภาพมากขึน้ อันจะนาไปสู่การเสริมสร้างความผาสุกของประชาชนและสร้างศักยภาพ
ในด้านต่าง ๆ รวมทัง้ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป
ในการบริห ารและขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตร์ก ารวิจ ยั ของภาคใต้ กาหนดให้ม ี “ระบบการ
บริ หารการวิ จยั ภาคีเครือข่ายในระดับภูมิภาค :ภาคใต้” (เครือข่ายวิ จยั ภูมิภาค : ภาคใต้ ) ขึน้
เพื่อ ท าหน้ า ที่ประสานงานและบริห ารจัด การยุท ธศาสตร์ก ารวิจยั ของภาคใต้ ใ ห้ส อดคล้ อ งกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ โดยให้มกี ารเชื่อมโยงระหว่างภูมภิ าคและส่วนกลางให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ กาหนดให้มกี ารติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนิน
ภารกิจตามยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจยั ของภาคใต้ให้บรรลุผลสาเร็จ

บทที่ 1
สาระสาคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555-2559)
ส านัก งานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติได้จดั ทา “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจ ยั
ของชาติ ฉบับ ที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)” เพื่อ มุ่ ง เน้ น ให้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น การวิจ ัย ของ
หน่ ว ยงานวิจ ัยต่ างๆ และใช้เ ป็ นกรอบทิศ ทางในการวิเ คราะห์ต รวจสอบข้อเสนอการวิจ ัยของ
หน่ วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจาปี ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคล้องกับสถานการณ์
ของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์การวิจ ยั ระดับภูมภิ าค รวมทัง้
ความต้องการของพื้นที่ และสอดคล้อ งกับทิศ ทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
นโยบายการวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็น ชอบเมื่อ วัน ที่ 1 มีน าคม พ.ศ.2554 นั น้ เน้ นการบู รณาการด้านการวิจ ัยที่ส อดคล้อ งกับ
แนวนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาประเทศ ควบคู่ กับ การวิจ ัย เพื่อ ความเป็ น เลิศ ทาง
วิช าการ เพื่อ น าไปสู่ก ารพัฒ นาประเทศอย่า งสมดุ ล และยังยื
่ น โดยให้ทุ ก ภาคส่ ว นมีส่ วนร่วม
ทัง้ นี้ กรอบการดาเนินงานวิจยั จะเน้นงานวิจยั ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555-2559) โดยมีการจัดลาดับความสาคัญและความจาเป็ นของการวิจยั ที่สอดรับกับแนว
ทางการพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจุดเน้นที่สอดคล้องกับบริบท
การเปลีย่ นแปลงและภาวะความเสีย่ งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ใน
อนาคต ในขณะที่งบประมาณการวิจยั จะกระจายไปยังหน่ วยงานต่างๆ รวมทัง้ ในภูมภิ าค และมี
กลไกกระตุ้นให้เ กิดความร่ว มมือระหว่างหน่ ว ยงานวิจยั ในส่ว นกลางและในส่ วนภูมภิ าค อันจะ
นาไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจยั และพัฒนา การพัฒนาศูนย์กลางการวิจยั เฉพาะทาง และการ
พัฒนาบุคลากรการวิจยั ร่วมกัน ซึ่งการดาเนินยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 25552559) จะมีความเป็ นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและ
เป็ นระบบ ดังนัน้ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) จะเป็ น
พืน้ ฐานเชิงนโยบายทีเ่ ชื่อมโยงกับ การปฏิรูประบบวิจยั ของประเทศ และนโยบายการวิจยั ของชาติ
ระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572)
นโยบายการวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 ระหว่าง พ.ศ. 2555-2559 ได้กาหนดไว้บนพื้นฐาน
ความต่อเนื่องจากนโยบายการวิจยั ของชาติ พ.ศ. 2551-2554 ดังนี้
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1. เน้นการบูรณาการด้านการวิจยั ทีส่ อดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ สามารถเชื่อมโยงกับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ความต่อเนื่องของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)
การปฏิรูประบบวิจยั ของประเทศ รวมทัง้ นโยบายการวิจยั ของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572)
ั หาที่ส าคัญ เร่ง ด่ ว นเพื่อ การพัฒ นา
โดยการวิจ ยั จะตอบสนองความต้อ งการของชุ มชนและป ญ
ประเทศ พร้อมกับดาเนินการควบคู่กบั การวิจยั เพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการ อันเป็ นรากฐานอัน
สาคัญของการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยังยื
่ น ทัง้ นี้มุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ย วข้อ งกับ การวิจ ัย ทัง้ จากหน่ ว ยงานที่ม ีภ ารกิจ ประจ าตามหน้ า ที่ (Function) ภารกิจ ตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติหรือรัฐบาล (Agenda) และภารกิจในพื้นที่ (Area) ซึ่งจะส่งผลให้
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจยั ในระดับหน่ วยงานและภูมภิ าคเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการงานวิจยั และการบริหารงบประมาณเพื่อการพัฒนาภูมภิ าคต่างๆ อันจะทาให้เกิดประสิทธิผล
ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม
2. ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับการวิจยั ตลอดจนในพื้นที่ได้มสี ่วนร่วมกันเสนอแนะ
ปฏิบตั ิ และติดตามผล เพื่อ ให้เ กิดการพัฒนางานวิจยั ในทุกภาคส่ ว นและทุกระดับของประเทศ
อีก ทัง้ เพื่อ ส่ ง เสริมให้เ กิด งานวิจ ยั ที่ม ีก ารต่ อ ยอดภู ม ิปญั ญาท้อ งถิ่น และตอบสนองการพัฒ นา
ประเทศมากขึน้
3. เน้ นงานวิจ ัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุ ทธศาสตร์การวิจ ัยของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555-2559) ซึ่ง มีก ารก าหนดกลยุท ธ์ก ารวิจ ยั ที่ส อดรับ กับ แนวทางการพัฒ นาประเทศ
บนพืน้ ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจดุ เน้นทีส่ อดคล้องกับบริบทการเปลีย่ นแปลงและภาวะ
ความเสีย่ งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต โดยให้สามารถนา
ผลการวิจ ัย ที่ไ ด้ร บั ไปใช้ป ระโยชน์ ใ นเชิง เศรษฐกิจ สัง คม และสาธารณะในระดับ ชุ ม ชนและ
ระดับประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงสู่การนาผลการวิจยั ไปสู่การลงทุนในเชิงพาณิชย์ให้มากยิง่ ขึน้
4. จัด สรรงบประมาณการวิจ ัย ให้ก ระจายไปยัง หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ รวมทัง้ ใน
ภูมภิ าค โดยมีกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการวิจยั อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกลไก
กระตุน้ ให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจยั ในส่วนกลางและในส่วนภูมภิ าค อันจะนาไปสู่การ
สร้างเครือข่ายการวิจยั และพัฒนา การพัฒนาศูนย์กลางการวิจยั เฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากร
การวิจยั ร่วมกัน
5. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) อย่างเป็ นเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ โดยมีการดาเนินการวิจยั และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ

3

โดยก าหนดแนวทางในการติด ตามและประเมิน ผลการวิจ ัย รวมทัง้ ติด ตามผลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณเพื่อการวิจยั ให้เป็ นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
6. ให้นโยบายและยุท ธศาสตร์การวิจ ยั ของชาติ ฉบับ ที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
เป็ นพื้นฐานเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับการปฏิรูประบบวิจยั ของประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจยั ของหน่ วยงานต่างๆ รวมทัง้ นโยบายการวิจยั ของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) ซึ่งจะ
นาไปสู่การพัฒนางานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ เพื่อการพัฒนาทีส่ มดุลและยังยื
่ นของประเทศ

2553-2572









2555-2559
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2551-2554

ภาพที่ 1







:

ความเชื่อมโยงของการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
นโยบายการวิจยั ของชาติดงั กล่าวรองรับวิสยั ทัศน์การวิจยั ของชาติ คือ “ประเทศไทยมี

และใช้งานวิ จยั ที่ มีคณ
ุ ภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยังยื
่ น” โดยมีพนั ธกิจการวิจยั ของชาติ
คือ “พัฒ นาศัก ยภาพและขี ด ความสามารถในการวิ จ ยั ของประเทศให้ สู ง ขึ้ น และสร้ า ง
ฐานความรู้ที่ มีคุณ ค่ า สามารถประยุกต์และพัฒ นาวิ ทยาการที่ เหมาะสมและแพร่ห ลาย
รวมทัง้ ให้ เกิ ดการเรียนรู้และต่ อยอดภูมิปัญญาท้ องถิ่ น เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ เชิ งพาณิ ชย์
และสาธารณะ ตลอดจนเกิ ดการพัฒนาคุณภาพชี วิต โดยใช้ ทรัพยากรและเครือข่ายวิ จยั
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ที่ทุกฝ่ ายมีส่วนร่วม”
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บทที่ 2
สภาพทัวไปของภาคใต้
่
2.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ เศรษฐกิ จ และสังคม
2.1.1 สถานการณ์ ด้านเศรษฐกิ จ
(1) ฐานเศรษฐกิจ ของภาคใต้ ม ีข นาดค่ อ นข้า งเล็ก และมีอ ัต ราการเติบ โตต่ า กว่ า
ระดับประเทศมาโดยตลอด จึงมีบทบาทต่อเศรษฐกิจประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี
2547-2549 เศรษฐกิจของภาคใต้ประสบปญั หาการชะลอตัว อันเนื่องมาจากการเกิดธรณีพบิ ตั ภิ ยั
และเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ส งบในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ท่ีส่ ง ผลกระทบต่ อ บรรยากาศด้า นการ
ั่
ท่องเที่ยวและการลงทุนของภาคโดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดชายฝงทะเลอั
นดามันและกลุ่มจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทีม่ อี ตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงค่อนข้างมาก
(2) ฐานการผลิตแคบโดยพึง่ พิงภาคการเกษตรเป็ นหลักและยังมีรปู แบบการผลิ ตทีใ่ ช้
เทคโนโลยีต่ า จึงมีผลิตภาพการผลิตต่ า และมีแนวโน้มประสบปญั หาการขาดแคลนแรงงาน มูลค่า
ภาคการเกษตรมีสดั ส่วนร้อยละ 34.9 ของผลิตภัณฑ์ภาค โดยผลิตผลการเกษตรหลักของภาคใต้
ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล และประมง ซึง่ การผลิตพืชหลักยางพารามีผลผลิตต่อไร่อยู่ท่ี
286 กิโลกรัม โดยเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อยในช่วงเกือบสิบปีทผ่ี ่านมาขณะที่ปาล์มน้ ามันมีผลผลิตต่อไร่
2.8 ตันต่อ ไร่ ต่ ากว่าประเทศมาเลเซียที่ม ี 3.1 ตันต่ อไร่ นอกจากนัน้ ภาคการเกษตรกาลังมี
แนวโน้ มการประสบปญั หาขาดแคลนแรงงานเนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ภาคบริการ
มากขึน้ ในระยะหลัง ประกอบกับมีการขยายพืน้ ทีป่ ลูกพืชทีม่ ผี ลตอบแทนสูง เช่น ยางพารา ปาล์ม
น้ามันในพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่เหมาะสม อาทิ การปลูกยางพาราในพืน้ ทีท่ านา โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดชายฝงั ่
ทะเลอ่าวไทย ซึง่ นอกจากจะมีผลผลิตต่าแล้วยังจะกระทบต่อพืน้ ทีก่ ารผลิตอาหารของภาค ส่วนการทา
ประมงได้ประสบปญั หาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรและภาวะต้นทุนสูงจากราคาน้ ามันทีเ่ พิม่ สูงขึน้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องทีส่ ่วนใหญ่ตงั ้ อยู่ในกลุ่มจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาและปตั ตานี
(3) การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตช้า ส่วนใหญ่ยงั เป็ นการแปรรูปผลิตผล
การเกษตรขัน้ ต้น อุตสาหกรรมเกิดใหม่มนี ้อย โดยสัดส่วนมูลค่าภาคอุตสาหกรรมมีรอ้ ยละ 13.6
และมีอตั ราการขยายตัวต่ าประมาณร้อยละ 2-3 ต่อปี โดยโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
ส่วนใหญ่จะตัง้ อยูใ่ นแหล่งผลิตวัตถุดบิ ได้แก่ อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันตัง้ อยู่ในกลุ่มจังหวัดชายฝงั ่
ทะเลอ่าวไทย อุตสาหกรรมแปรรูปประมงตัง้ อยูใ่ นกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ อุตสาหกรรมแปรรูป
ั ่ าวไทยและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยางและไม้ยางพาราตัง้ อยูใ่ นกลุ่มจังหวัดชายฝงอ่
(4) การค้าชายแดนมีปริมาณกว่า 2 ใน 3 ของทัง้ ประเทศ และมีการขยายตัวในอัตราที่
สูงอย่างต่อเนื่อง แต่ส่วนใหญ่ เป็ นการส่งออกวัตถุดบิ สินค้าเกษตรไปแปรรูปในประเทศเพื่อนบ้าน
และการส่งออกสินค้าไปประเทศทีส่ ามผ่านทางท่าเรือของประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากด่านศุลกากร
สะเดาและปาดัง เบซาร์เ ป็ น จุดเชื่อ มโยงของเส้นทางถนนสายหลัก และเส้นทางรถไฟระหว่ า ง
ประเทศไทยและมาเลเซียที่เชื่อมโยงไปสู่ท่าเทียบเรือระหว่างประเทศที่บตั เตอร์เวอธ (มาเลเซีย)
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และท่าเทียบเรือประเทศสิงคโปร์ โดยสินค้าส่งออกทีส่ าคัญคือ ผลิตผลยางพารา ผลิตภัณฑ์ยางและ
ไม้ยาง สัตว์น้าแช่แข็ง เป็นต้น
(5) การท่องเทีย่ วเป็ นแหล่งสร้างรายได้ 1 ใน 5 ของรายได้ การท่องเทีย่ วทัง้ ประเทศ
แต่ยงั เป็ นการกระจุกตัวอยู่เฉพาะบางพื้นที่ โดยส่วนใหญ่มาจากแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ั่
ชายฝงทะเลอั
นดามัน โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และเกาะสมุยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซึง่ เป็ นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วทางทะเลของภาคทีม่ ชี ่อื เสียงระดับนานาชาติ โดยมีรายได้รวมกัน
สูงถึงร้อยละ 83 ของรายได้การท่องเทีย่ วภาคใต้ และเกือบร้อยละ 80 เป็ นรายได้จากนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่ า งชาติ รองลงมาได้แ ก่ แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วเมือ งชายแดนในกลุ่ ม จัง หวัด ชายแดนภาคใต้
โดยเฉพาะเมืองหาดใหญ่ -สะเดาในจังหวัดสงขลา ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อน
บ้านคือ มาเลเซียและสิงคโปร์
(6) สัดส่วนคนจนในภาคใต้มแี นวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยงั คงมีสดั ส่วนสูงในบาง
พืน้ ที่ โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาสและปตั ตานี มีสดั ส่วนคน
จนสูงถึงร้อยละ 27.05 และร้อยละ 16.3 ตามลาดับ ซึ่งปญั หาส่วนใหญ่ ได้แก่ ปญั หาที่ดนิ ทากิน
ั หาหนี้ ส ิน และป ญ
ั หาที่อ ยู่ อ าศัย โดยคนยากจนส่ ว นใหญ่ ค ือ ชาวประมงพื้น บ้า น ชาวนา
ปญ
ซึ่งประสบปญั หาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่เป็ นฐานการประกอบอาชีพและมีขอ้ จากัดด้าน
ทางเลือกอาชีพเพราะมีความรูต้ ่า
2.1.2 สถานการณ์ด้านสังคม
(1) มีแ นวโน้ ม การเคลื่อ นย้า ยแรงงานเข้า สู่ ภ าคนอกเกษตรมากขึ้น แต่ แ รงงาน
ส่วนใหญ่ยงั มีการศึกษาต่า ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถด้านการแข่งขันของภาค
(2) คนภาคใต้ ม ีจ านวนปี ก ารศึก ษาเพิ่ม ขึ้น และสู ง กว่ า ระดับ ประเทศยกเว้ น ใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ยงั มีผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาในเกณฑ์ต่ า โดยเฉพาะใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึง่ มีผลสัมฤทธิ ์ทีต่ ่ ากว่าเกณฑ์เฉลีย่ ของภาคในทุกระดับ เนื่องจากมีการหยุดการ
เรียนการสอนเป็ นระยะ ๆ ในช่วงทีม่ เี หตุความรุนแรง นอกจากนี้ยงั มีจานวนผูไ้ ม่รหู้ นังสือยังมีสูงที่
เป็ นผลต่อเนื่องมาจากการมีปญั หาด้านความรูแ้ ละความเข้าใจภาษาไทยโดยเฉพาะในพืน้ ทีช่ นบท
ซึง่ ประชาชนยังนิยมใช้ภาษาท้องถิน่ ในชีวติ ประจาวัน จึงเป็ นอุปสรรคต่อการเรียนรูใ้ ห้เท่าทันโลก
และส่งผลลบด้านขีดความสามารถทางการแข่งขันของพืน้ ที่
(3) สุขภาวะของประชาชนภาคใต้โดยรวมดีขน้ึ แต่ยงั ด้อยกว่าระดับประเทศโดยเฉพาะ
ในจังหวัดชายแดนทีอ่ ยูใ่ นระดับด้อยทีส่ ุดของภาค
(4) สัดส่วนคดียาเสพติดยังคงเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะเมืองท่องเทีย่ วสาคัญๆ และเมือง
ชายแดน
(5) สถาบันครอบครัวอ่อนแอลงโดยเฉพาะในเมืองใหญ่และในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ั ่ นดามันมีอตั ราการหย่าร้างสูงสุด
เช่น 1) อัตราการหย่าร้างมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ โดยกลุ่มจังหวัดฝงอั
เฉลีย่ 4.01 คู่ ในปี 2548 โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตมีอตั ราสูงสุดถึง 5.32 คู่ 2) เด็กกาพร้าและเด็ก
เร่ร่อ นกระจุก ตัว ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ โดยจัง หวัด นราธิว าสและป ตั ตานี มีส ัด ส่ ว นสูง ถึง
ร้อยละ 40 ของเด็กกาพร้าในภาค ซึง่ มีสาเหตุสาคัญส่วนหนึ่งมาจากการมีอตั ราการตายของบิดา
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และมารดาในระดับสูง และมีการอพยพแรงงานไปทางานในประเทศเพื่อนบ้านจึงทอดทิง้ ให้เด็กอยู่
ตามลาพัง นอกจากนี้ยงั มีเด็กกาพร้าจากเหตุการณ์ภยั พิบตั สิ นึ ามิและเหตุการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้มเี ด็กกาพร้าเฉพาะกรณีดงั กล่าว รวม 2,700 คน
(6) เหตุ การณ์ค วามไม่ส งบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรุนแรงอย่างต่ อ เนื่อ ง
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การพัฒ นาภาค โดยเฉพาะกลุ่ ม จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ และมีแ นวโน้ ม
การขยายตัวเป็ นความเสี่ยงต่อความมันคงของประเทศมากขึ
่
น้ เหตุการณ์ความไม่สงบทีเ่ กิดขึน้ ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปตั ตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อาเภอของสงขลา ได้แก่ อ.เทพา
อ.สะบ้าย้อย อ.นาทวี และ อ.จะนะ ซึง่ เริม่ เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึน้ ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2547 และ
ต่อเนื่องมาจนถึงปจั จุบนั โดย ณ สิน้ ปี 2550 มีจานวนผูเ้ สียชีวติ รวมกว่า 2,000 คน ผูบ้ าดเจ็บ
เกือ บ 4,000 คนและยัง ได้ส่ ง ผลเสีย ต่ อ ทัง้ ด้า นเศรษฐกิจ และด้า นคุ ณ ภาพชีว ิต ของประชาชน
โดยเฉพาะผลกระทบด้านการศึก ษาและสาธารณสุขที่จะมีผ ลลบต่อ คุ ณภาพของคนในพื้นที่ใ น
ระยะยาว นอกจากนัน้ ยังจะมีแนวโน้มที่จะขยายตัวกลายเป็ นปญั หาความเสีย่ งต่อความมันคงของ
่
ประเทศ คือ 1) การก่อความไม่สงบอาจนาไปสู่ปญั หาการแตกความสามัคคีในประเทศ 2) อาจมี
การขยายตัวกลายเป็ นปญั หาระหว่างประเทศ ทาให้ประเทศไทยอาจถูกแทรกแซงจากมหาอานาจ
และองค์กรระหว่างประเทศ และ 3) อาจขยายตัวเป็นปญั หาการก่อการร้ายระหว่างประเทศทีม่ กี าร
แทรกแซงจากองค์การก่อการร้ายทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระดับโลก
2.1.3 สถานการณ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
(1) พื้น ที่ป่ า ไม้เ พิ่ม ขึ้น เป็ น ร้อ ยละ 25.4 ของพื้น ที่ภ าค แต่ ย งั ต่ า กว่ า ค่ า เฉลี่ย ของ
ประเทศทีเ่ ท่ากับร้อยละ 32.7
(2) ทรัพยากรประมง มีภาวะเสื่อมโทรมในขัน้ วิกฤต ทีด่ นิ มีปญั หาด้านคุณภาพ และมี
ั่
ปญั หาการกัดเซาะชายฝงทะเลเพิ
ม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องและการเกิดแผ่นดินงอกตามชายฝงั ่ ทาให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศน์
(3) ปญั หามลภาวะจากขยะมูลฝอยและน้ าเสียมีปญั หารุนแรงขึน้ ในเมืองใหญ่และเมือง
ท่องเทีย่ ว
2.2 ผลกระทบจากบริ บทการเปลี่ยนแปลงและประเด็นปัญหาในภูมิภาค
ภาคใต้ต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายด้านซึ่งกระทบทัง้ ที่เป็ น
โอกาสและข้อจากัดในการพัฒนาอย่างมาก ซึง่ การพัฒนาในระยะต่อไป ควรเตรียมความพร้อมและ
รู้จกั นาศักยภาพที่มอี ยู่มาปรับใช้ประโยชน์ โดยแนวโน้ ม ของบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ มี
5 บริบท คือ
(1) ข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะทวิ ภาคี (FTA) ระหว่างประเทศไทยกับจีน ญี่ปุน
อินเดีย และออสเตรเลีย เปิดโอกาสในการพัฒนาและขยายการค้าการลงทุนให้กบั สินค้าและบริการ
ในภาคมากขึน้ โดยเฉพาะ ยางพารา ผลไม้ ทุเรียน มังคุด และกุ้ง ที่มโี อกาสส่งออกสู่ตลาดญี่ปุ่น
มากขึน้ นอกจากนี้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
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ภายใต้กรอบ IMT-GT และความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย ภายใต้กรอบ JDS เป็ นโอกาสใน
การพัฒนาด้านการเกษตร การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งร่วมกัน
อย่างไรก็ตามการรวมกลุ่ มทางเศรษฐกิจไดส่งผลทางลบต่อภาคใต้ เช่น การกีดกันทางการค้าทีไ่ ม่
ใช้ภาษีของสินค้ากุง้ จากกลุ่ม EU และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
(2) การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม จากโครงสร้างประชากรของโลกที่เปลี่ยนแปลง
เข้ า สู่ ส ัง คมผู้สู ง อายุ พฤติก รรมการบริโ ภค และการดู แ ลรัก ษาสุ ข ภาพ รวมทั ง้ แนวโน้ ม ผู้
เกษียณ การทางานของญีป่ นุ่ ทีต่ อ้ งการไปพักผ่อนในต่างประเทศ จะเป็ นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ
บริการการท่องเที่ยวในภาคใต้ เช่น ที่พกั แบบ Long Stay, Home Stay, Spa, การดูแลผู้สูงอายุ
บริก ารสุ ข ภาพ เพื่อ ตอบสนองความต้ อ งการของกลุ่ ม เหล่ า นี้ ในขณะเดีย วกัน ก็ม ีผ ลกระทบ
เชิงลบ คือ การตอบรับวัฒ นธรรมต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก /วัยรุ่นที่นิยมบริโภคอาหาร Fast
Food มากขึน้ ส่งผลต่อสุขภาพและการเกิดโรค เป็ นต้น
(3) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เป็ นโอกาสในการนาเทคโนโลยีใหม่ โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาพัฒนาเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการค้าและการบริการท่องเที่ยวของ
ภาคใต้ และเทคโนโลยีชวี ภาพที่จะนามาพัฒนาเพิม่ มูลค่าวัตถุดบิ ผลิตผลการเกษตรของภาค เช่น
การผลิตพลังงานชีวภาพจากปาล์มน้ามัน เป็ นต้น
(4) การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงาน ป จั จุ บ ัน ความร่ ว มมือ ระหว่ า งประเทศและการเดิน
ทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านมีความสะดวกและง่ายขึ้น เป็ นโอกาสให้
เกิดการลัก ลอบทางานในประเทศเพื่อนบ้านที่มเี ศรษฐกิจ ดีกว่า เช่น การอพยพแรงงานเข้าไป
ทางานในประเทศมาเลเซีย ซึ่งส่ งผลกระทบต่ อ การขาดแคลนแรงงานของภาค อย่างไรก็ต าม
ภาคใต้ม ีแ รงงานลัก ลอบเขาเมือ งจากพม่ า ลาว และกัม พู ช า ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ ท างานในสวนยาง
สวนปาล์ม ประมง และภาคบริการต่างๆ จานวนมาก ถึงแม้จะช่วยแก้ปญั หาการขาดแคลนแรงงาน
ได้บางส่วน แต่ ก็มแี นวโน้ มต่อการเกิดปญั หาสังคมตามมาคือ ปญั หาด้านความมันคง
่ ยาเสพติด
ปญั หาสาธารณสุข การนาโรคระบาดเข้ามาแพร่กระจาย เช่น โรคเท้าช้าง มาเลเรีย เป็นต้น
(5) ภาวะโลกร้อน ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงภาวะอากาศ เช่น การเกิดลม
มรสุมฝนตกหนักติดต่อกันเป็ นเวลานานทาให้เกษตรกรมีจานวนวันกรีดยางลดลง และกระทบต่อ
การประกอบอาชีพประมง รวมทัง้ ผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของพืชผลเกษตรอื่น ๆ อาทิ
ผลไม้ ฯลฯ นอกจากนัน้ ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงจากภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติท่มี แี นวโน้มของความ
รุนแรงและความถี่สูงขึน้ เช่น การเกิดน้ าหลาก ดินถล่ม และน้ าท่วมฉับพลัน ส่งผลเสียหายทัง้ ต่อ
ชีวติ และทรัพย์สนิ
การวิ เคราะห์สภาวะแวดล้อม
การประเมินสถานการณ์สภาวะแวดล้อมของภาค ปจั จัยภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน) และ
วิเคราะห์ปจั จัยภายนอก (โอกาส ภัยคุกคาม) ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
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(1) จุดแข็ง
(1.1) ภาคใต้มที ่ตี งั ้ อยู่ในจุดกึ่งกลางระหว่างเอเชียตะวันออกที่มปี ระเทศจีนเป็ น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจและเอเชียใต้ท่มี อี นิ เดียเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจ และมีกายภาพเปิดสู่ทะเลทัง้
2 ด้าน จึงมีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็ นประตูการคมนาคมขนส่งทางทะเลเชื่อมโยงสู่ภูมภิ าคต่างๆ
ั่
ทัง้ ด้านฝงทะเลอั
นดามันและทะเลอ่าวไทย
(1.2) ลักษณะภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศของภาคใต้ มคี วามเหมาะสมต่อการผลิต
ด้านเกษตร ภาคใต้จงึ เป็ นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร คือ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ผลและผลิตผล
การประมงทีส่ าคัญของประเทศ
(1.3) มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็ นแหล่งสวยงามตามธรรมชาติ จานวนมากและมี
ความหลากหลายทัง้ แหล่ งธรรมชาติบนบกและในทะเล จึงมีศ ักยภาพในการพัฒนาเป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบ โดยปจั จุบนั มีแหล่ง ท่องเที่ยวที่มชี ่อื เสียงระดับนานาชาติ เช่น
เกาะภูเก็ต เกาะพีพ ี เกาะสมุย เป็นต้น
(1.4) อนุภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้มปี ระชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึง
มีวฒ
ั นธรรมสังคมเชื่อมโยงอยูก่ บั ประเทศโลกมุสลิมทีจ่ ะสามารถใช้เป็ นสื่อในการสร้างความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระหว่างกันได้
(2) จุดอ่อน
(2.1) มีภาพลักษณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และความเสีย่ งจากภัย
ธรรมชาติ ทีม่ ผี ลความเสียหายรุนแรง เช่น ธรณีพบิ ตั ภิ ยั (สึนามิ) ทีม่ ผี ลกระทบต่อการพัฒนาการค้า
การลงทุน และการท่องเทีย่ วของพืน้ ที่ เป็นต้น
(2.2) ทรัพยากรธรรมชาติท่เี ป็ นฐานการผลิตประสบภาวะเสื่อมโทรม โดยเฉพาะ
ทรัพยากรประมงทีอ่ ยูใ่ นภาวะวิกฤติ และมีผลกระทบต่อเนื่องต่ออุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลที่
ประสบปญั หาขาดแคลนวัตถุดบิ นอกจากนี้ยงั มีปญั หาคุณภาพดิน เช่น ดินเปรีย้ ว ทาให้มขี อ้ จากัด
ต่อการใช้ประโยชน์ เป็นต้น
(2.3) ฐานการผลิตแคบ พึง่ พาภาคเกษตรทีข่ น้ึ อยู่กบั การผลิตสินค้าเพียงไม่ก่ชี นิด
ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ามัน ไม้ผลและประมง ซึง่ รูปแบบการผลิตยังคงเป็ นแบบดัง้ เดิม ใช้เทคโนโลยี
ต่ าจึงมีผลิตภาพการผลิตต่ า และขาดการพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิม่ มูลค่า ส่วนใหญ่ จงึ เป็ นการ
จาหน่ายเป็นสินค้าขัน้ ปฐมและสินค้าแปรรูปขัน้ ต้น จึงมีมลู ค่าค่อนข้างต่า
(2.4) มีปญั หาคุ ณ ภาพชีว ิต ของคนในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึง่ มีปญั หาทัง้ ความรูแ้ ละสุขภาพ และโดยเฉพาะปญั หาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
อันเนื่องมากจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
(2.5) โครงสร้า งพื้น ฐานหลัก ไม่ เ พีย งพอ/ไม่ไ ด้มาตรฐาน เช่ น ท่ าเรือ ระหว่ า ง
ประเทศเพื่อรองรับการส่ งสินค้าออกของภาค ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานบางแห่ งยังถูกใช้ไม่เต็ม
ศักยภาพ เช่น สนามบินภายในประเทศ ท่าเรือชายฝงั ่ ฯลฯ

9

(3) โอกาส
(3.1) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและข้อตกลง FTA ไทย-จีน ไทย-ญี่ปุน
และไทย-อินเดีย สร้างโอกาสด้ านการตลาดให้แก่ สนิ ค้าเกษตรจาพวกยางพารา ไม้ ผล และกุ้ง
รวมทัง้ กิจกรรมบริการ เช่น Home Stay, Spa ธุรกิจบริการ การดูแลผู้สูงอายุ และบริการด้าน
สุขภาพมากขึน้
(3.2) กระแสนิยมการท่องเที่ยวเชิงอนุ รกั ษ์และเชิงสุขภาพเช่น Medical Tourism
เป็ นโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ รวมทัง้ การพัฒนาสินค้า
และบริการของชุมชน โดยเฉพาะการผลิตสินค้าทีใ่ ช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ เช่น สินคา OTOP ฯลฯ
(3.3) นโยบายการพัฒนาประเทศเป็ นครัวโลกและการพัฒนาอุ ตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาล เพื่อ การส่งออก เป็ นโอกาสในการพัฒนาอุ ตสาหกรรมอาหารฮาลาลในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ทัง้ ระดับอุตสาหกรรมชุมชน SMEs และอุตสาหกรรมโรงงาน
(3.4) สถานการณ์ ด้านราคาน้ ามันที่เ พิ่มสูง ขึ้นอย่ างต่ อ เนื่อ ง และนโยบายการ
พัฒนาพลังงานทดแทนจะเป็ นโอกาสในการพัฒนาการผลิต ปาล์มน้ ามันและไบโอดีเ ซลมากขึ้น
นอกจากนัน้ การที่น้ ามันมีราคาสูงจะส่ งผลให้ มีค วามต้อ งการยางพารามากขึ้นด้ว ย เนื่ องจาก
ยางเทียมทีเ่ ป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ามันมีตน้ ทุนสูงขึน้
(3.5) ทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรม
เหล็ก ซึ่งเป็ นอุ ต สาหกรรมที่มศี ักยภาพ ในขณะที่พ้นื ที่รองรับบริเ วณ ESB และ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ มีขอ้ จากัดต่อการขยายพื้นที่ ภาคใต้จงึ มีโอกาสที่จะเป็ นทางเลือกในการพัฒนา
รองรับอุตสาหกรรมดังกล่าว
(4) ภัยคุกคาม
(4.1) แรงงานต่ างด้าวที่เ ข้ามาทางานทัง้ ในภาคการเกษตร เช่น สวนยางพารา
สวนปาล์มน้ ามัน การทาประมงมีผลกระทบด้านความมันคง
่ การแพร่ระบาดของโรคติดต่ อ และ
ยาเสพติด
(4.2) มาตรการการกีด กัน ทางการค้ า ที่ไ ม่ ใ ช่ ภ าษี ข องประเทศผู้ ซ้ือ สิน ค้ า มี
ผลกระทบต่อสินค้าส่งออกของภาคใต้ เช่น กุง้ เป็นต้น
(4.3) ความเข้มงวดในการให้สทิ ธิทาประมงในน่ านน้ าของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น
มาเลเซีย พม่า อินโดนีเซีย สงผลกระทบต่ออุ ตสาหกรรมการประมงและการขาดแคลนวัตถุดิบ
เพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของภาคใต้
วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาวะของภาคระหว่างปัจจัยภายนอก (โอกาส ภัยคุกคาม) และ
ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน)
(1) ภาคใต้ มีจุดแข็งด้านที่ตงั ้ ที่มพี ้นื ที่ตดิ ทะเลทัง้ สองด้าน จึงมีสถานที่สวยงามตาม
ธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่มชี ่อื เสียงระดับโลก รวมทัง้ มีความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรประมง ประกอบกับการมีสภาพภูมอิ ากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช โดยเฉพาะ
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ยางพารา ปาล์มน้ามัน ซึง่ เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคและเป็ นสินค้าส่งออกทีส่ าคัญของประเทศ
เมือ่ พิจารณาจากโอกาสด้านตลาดทีม่ แี นวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงควรมุง่ พัฒนาผลิตภาพและ
คุณ ภาพของสินค้าเพื่อ สร้างรายไดเพิม่ ให้กับภาค และเมื่อ พิจารณาจุดแข็งด้านการเป็ นแหล่ ง
วัตถุดบิ จึงควรมุง่ พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ แก่ผลิตผลการเกษตรของภาคให้
สร้างรายได้เพิม่ ให้แก่ภาคให้มากที่สุด ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะสาเร็จได้จาเป็ น ต้องมีการพัฒนา
ท่าเรือน้ าลึกในพื้นที่เพื่อ เป็ นปจั จัยกระตุ้นให้มกี ารพัฒนาอุตสาหกรรมและยกระดับไปยังห่วงโซ่
มูลค่าสูงขึน้ เช่น อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพจากปาล์มน้ ามัน ฯลฯ
เข้ามาตัง้ โรงงานในพื้นที่และใช้ท่าเรือน้ าลึก ที่พฒ
ั นาขึน้ เป็ นประตู (Gateway) สาหรับการส่งออก
ทางทะเลและน าเข้ า วัต ถุ ดิบ นอกจากนั ้น เมื่อ พิจ ารณาถึง โอกาสจากนโยบายการพัฒ นา
อุต สาหกรรมเหล็ก และอุ ต สาหกรรมปิ โตรเคมี ซึ่งเป็ นอุ ตสาหกรรมที่มศี กั ยภาพของประเทศที่
ประสบปญั หาด้านพืน้ ทีร่ องรับการขยายตัวภาคใต้ จึงมีโอกาสทีจ่ ะพัฒนาเป็ นพืน้ ทีท่ างเลือกสาหรับ
รองรับอุตสาหกรรมดังกล่าว
(2) ในขณะที่ภาคใต้ มที ่ตี งั ้ ติดทะเลและมีศกั ยภาพในการผลิต สินคาเกษตรเพื่อการ
ส่งออก และมีแหล่งท่องเที่ยวที่มชี ่อื เสียงได้รบั ความนิยมระดับนานาชาติ แต่ด้วยข้อจากัดที่การ
ขนส่งสินค้าออกสู่ตลาดไมสามารถส่งออกจากภาคใต้ได้โดยตรง เนื่องจากไม่มสี นิ ค้าทีน่ าเข้ามาใน
ภาคทีม่ ปี ริมาณมากพอ ให้เกิดความสมดุลกับปริมาณสินค้าส่งออกเพื่อให้สายการเดินเรือ ระหว่าง
ประเทศมีค วามคุ้มค่ าในการเดินเรือ เข้ามาเทีย บท่าเพื่อ ขนส่งสินค้าเข้า และนาสินค้า ออกจาก
ภาคใต้ในปจั จุบนั สินค้าเกษตรหลักของภาคจึงถูกส่งออกไปในรูปวัตถุดบิ เพื่อไปแปรรูปในประเทศ
เพื่อนบ้านและ/หรือส่งออกไปในประเทศที่สาม ผ่านทางประเทศเพื่อนบ้าน จึงจาเป็ นต้องมีการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้าใน
ภาคใต้ส่ตู ลาดนานาชาติได้โดยตรงเพื่อกระตุ้ นใหเกิดกิจกรรมเศรษฐกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะกิจกรรม
การลงทุนที่ต้องนาเข้าวัตถุดบิ จากภายนอกมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ภายในภาคก่อนส่งออก
สู่ตลาด
(3) จากนโยบายการพัฒ นาประเทศเป็ น แหล่ ง ผลิต สิน ค้า อาหารและสิน ค้า เกษตร
ส่งออก รวมทัง้ นโยบายการเพิม่ ศักยภาพการสร้างรายได้จากภาคบริการนับเป็ นโอกาสในการ
พัฒนาภาคการเกษตรและการท่องเทีย่ วของภาคใต้ แต่เมือ่ พิจารณาจุดอ่อนของฐานผลิตสินค้าและ
บริการภายในภาคที่พ่งึ พาสินค้าและบริการเพียงไมกี่ชนิด โดยภาคการเกษตรมีรูปแบบการผลิต
เป็นแบบดัง้ เดิม ใช้เทคโนโลยีต่า จึงมีผลิตภาพต่ า ผลผลิตส่วนใหญ่จาหน่ ายเป็ นสินค้าขัน้ ปฐมจึงมี
มูลค่าต่ า แหล่งท่องเที่ยวหลัก ประสบปญั หามลภาวะจากขยะ น้ าเสีย เนื่ องจากขาดการพัฒนา
ด้านการวิ จยั และการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม รวมทัง้ ขาดการบริ หารจัดการการ
พัฒนาอย่างเป็ นระบบ รวมทัง้ มีจุดอ่อนจากการเกิดเหตุการณ์การความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้ท่กี ระทบต่อบรรยากาศด้านการลงทุน การท่องเที่ยวของภาค และกระทบต่ อการ
พัฒนาด้านอื่นๆ ของภาค โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสาธารณสุขที่จะมีผลเชิงลบต่ อคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชนในระยะยาว จึงจาเป็ นต้องเร่งขยายฐานการผลิตเพื่อเพิม่ ความหลากหลายของ
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แหล่ ง สร้างรายไดและการจ้า งงานให้ แก่ ภาคควบคู่ ไ ปกับ การพัฒ นางานวิ จ ยั เพื่ อ สร้ างองค์
ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิ ต รวมทัง้ การแปรรูปเพื่อเพิ่ มมูลค่าให้ กบั สิ นค้ าเกษตร
หลักของภาคให้ มีขีด ความสามารถในการแข่ ง ขันมากขึ้ น ขณะเดียวกันก็จะต้อ งเร่งแก้ไ ข
ปญั หาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้มบี รรยากาศที่เอื้อต่อ การพัฒนาด้านต่างๆ
ควบคู่ไปด้วย
(4) ด้ว ยจุด อ่ อ นของการขาดการพัฒนาการผลิต ท าให้ส ิน ค้า เกษตรหลักของภาค
โดยเฉพาะยางพารา มีผลิตภาพการผลิตแทบไม่เปลีย่ นแปลงตลอดช่วงเกือบสิบปี ทผ่ี ่านมา ขณะที่
ปาล์ ม น้ า มัน มีผ ลิต ภาพการผลิ ต ต่ า กว่ า ประเทศมาเลเซีย เกือ บเท่ า ตัว จึง ควรเร่ ง ปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตอย่ างเป็ นระบบที่บูรณาการในทุก มิตอิ ย่างจริงจังและต่อเนื่อง
เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าการเกษตรหลักของภาค
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้
2.3.1 ศักยภาพด้านต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
1) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝัง่ อ่ าวไทย (จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
และพัทลุง)
การวิ เคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
จุดแข็ง
1. มีศกั ยภาพด้านการเกษตรสูงเป็ นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญของประเทศ
โดยเป็นแหล่งผลิตปาล์มน้ามันและยางพารา ซึง่ เป็นสินค้าเกษตรทีม่ มี ลู ค่าสูง
2. มีขอ้ ได้เปรียบทางด้านภูมศิ าสตร์ เนื่องจากเป็ นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมของ
ภาคใต้ แ ละภาคกลางของประเทศ และยัง เป็ น ทางผ่ า นไปสู่ จ ัง หวัด อื่น ๆ ในภาคใต้ ต อนล่ า ง
มีเครือข่ายเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมทัง้ ทางบก ทางน้ า ทางรถไฟ และทางอากาศ นอกจากนี้
ยังมีท่าเรือน้ าลึก Southern Seaboard อาเภอขนอม และอาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
Land Bridge จากจังหวัดกระบี่ ถึงอาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. มีศกั ยภาพในการส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ วเนื่องจากพืน้ ที่ตดิ ชายทะเลไม่น้อย
ั ่ นดามัน ได้ง่ า ย และมี
กว่ า 600 กิโ ลเมตร มีเ ส้น ทางคมนาคมสามารถเชื่อ มโยงข้ามไปยัง ฝ งอั
ทรัพยากรธรรมชาติประเภททะเล หมูเ่ กาะ น้ าตกและปา่ ไม้
4. มีแหล่งประวัตศิ าสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทีส่ บื ทอดสู่วถิ ี
ชีวติ มากมาย
5. มีศ ัก ยภาพด้า นการศึก ษา โดยมีป จั จัย การสนั บ สนุ น ได้แ ก่ มีส ถานศึก ษา
ครบถ้วน ทัง้ ในด้านปริมาณและระดับการให้บริการทางการศึกษา บุคลากรมีคุณภาพ การศึกษาดี
มีนกั ศึกษาจานวนมาก
จุดอ่อน

12

1. ฐานการผลิตแคบ โดยพึ่งพาสินค้าจากภาคเกษตรกรรมเป็ นหลักทีม่ เี พียงไม่ก่ี
ชนิด อันได้แก่ปาล์มน้ามัน ยางพารา หากราคาผันผวนจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
2. ด้านการเกษตร
2.1 ขาดองค์กรและสถาบันวิจยั และพัฒนาทางการเกษตร ในการเพิม่ มูลค่า
ผลผลิต
2.2 ผลผลิต ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผลผลิต ทางการเกษตรต้ น น้ า และเป็ น ผลผลิต /
อุตสาหกรรมขัน้ ปฐมภูมซิ ง่ึ ขาดการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรได้แก่การแปรรูปเพื่อเพิม่
มูลค่า การขยายตลาดและการพัฒนาประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า
2.3 ผลผลิตต่อไร่ต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน ต้นทุนการผลิตสูง ความสามารถ
ในการแข่งขันลดลง เนื่องจากปญั หาปจั จัยการผลิต ทัง้ ด้านคุณภาพและราคา อาทิ กล้าพันธุ์ ปุ๋ย
เครือ่ งจักรและขาดการบริหารจัดการน้าทีด่ ี
3. ด้านการท่องเทีย่ ว
3.1 ขาดการประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเทีย่ วของกลุ่มจังหวัดอย่างทัวถึ
่ ง
3.2 เน้นการท่องเทีย่ วเชิงปริมาณ ในกลุ่มนักท่องเทีย่ วทีม่ คี ุณภาพ
3.3 ขาดการบริห ารจัดการด้า นการท่ อ งเที่ย วของภาครัฐและเอกชนอย่า ง
บูรณาการ ทาให้ไม่มพี ลังในการขับเคลื่อนอย่างเพียงพอ
3.4 ขาดมาตรการในการควบคุมความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานด้าน
การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
4. ขาดแคลนแรงงาน ต้องพึง่ พาแรงงานจากต่างประเทศ
5. ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ขาดการฟื้นฟู รวมทัง้ ขาดการบริหารจัดการทีด่ ี
เพื่อการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
โอกาส
1. สถานการณ์ราคาน้ามันทีป่ รับตัวสูงขึน้ และนโยบายชาติทเ่ี น้นพลังงานทดแทน
ทาให้เป็นโอกาสทีด่ ใี นการปลูกปาล์มน้ามันเพื่อผลิตพลังงานทดแทน
2. ราคาพืชเศรษฐกิจเพิม่ สูงขึน้ จากความต้องการสินค้าเกษตรของโลกเพิม่ สูงขึน้
3. นโยบายรัฐ ในการส่ ง เสริม การเชื่อ มโยงการคมนาคมขนส่ ง ทางน้ า กับ กลุ่ ม
จังหวัดภาคใต้อนั ดามัน (Land bridge)
4. การพัฒ นาความร่ ว มมือ กับ ประเทศเพื่อ นบ้า น เช่ น โครงการพัฒ นาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่ายคือ อินโดนี เ ซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) ทาให้เ กิดความเชื่อ มโยงด้าน
การค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ ว
5. การทาข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ช่วยขยายโอกาสการเปิดสินค้า
เกษตรของกลุ่มจังหวัด
6. กระแสความนิยมด้านการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ เชิงอนุรกั ษ์และเชิงนิเวศ
7. การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่า
8. เป็นแหล่งผลิตพลังงานไบโอดีเซล (Bio-diesel) ของประเทศในอนาคต
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ข้อจากัด
1. การผลิตยางพารา ซึ่งสามารถปลูกได้ในหลายประเทศ ทาให้มแี นวโน้มว่าจีน
(สิบสองปนั นา) ลาว เวียดนาม และกัมพูชา จะขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึน้ อันจะเป็ นคู่แข่งของ
ไทยในอนาคต
2. ข้อตกลงเจตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ทาให้ไทยต้องลดภาษีนาเข้า อันส่งผล
เสียต่อสินค้าเกษตรบางชนิดทีม่ ตี น้ ทุนการผลิตสูงกว่าประเทศอื่น เช่น ปาล์มน้ามัน
3. ทิศทางนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพืชอาหารและพืชพลังงานยังไม่ชดั เจน
4. การขยายตัว ของธุ ร กิ จ บริก ารในเมือ งที่เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ย ว ก่ อ ให้ เ กิ ด
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม
5. ความไม่ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
6. ความไม่มนคงทางการเมื
ั่
อง ทาให้นโยบายรัฐไม่ต่อเนื่อง
2.3.2 ศักยภาพในการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
1) การเกษตรกรรม
เป็ น พื้น ที่เ พาะปลู ก และแหล่ ง ผลิต สิน ค้า เกษตรที่ส าคัญ ของประเทศ ได้แ ก่
ยางพารา พืชปาล์มน้ ามัน และข้าว เพื่อสร้างศักยภาพทางด้านอาหารและพลังงานของประเทศใน
อนาคต โดยมีพ้นื ที่ปลูกและผลผลิตในปี 2550 ดังนี้ ยางพารา ปลูกมากในพื้นที่จงั หวัดสุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช พัทลุง และชุมพรตามลาดับ มีพน้ื ทีป่ ลูก 4,510,583 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 40.50 ของ
ภาคใต้ ผลผลิต 978,183.84 ตัน คิดเป็ นร้อยละ 38.45 ของภาคใต้ ปาล์มน้ ามัน ปลูกมากในพืน้ ที่
จังหวัด สุ ราษฎร์ธ านี ชุ มพร นครศรีธ รรมราช และพัทลุ ง ตามล าดับ มีพ้ืนที่ปลู ก 1,653,801 ไร่
คิด เป็ น ร้อ ยละ 56.90 ของภาคใต้ ผลผลิต 3,260,039 ตัน คิด เป็ น ร้อ ยละ 54.16 ของภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง เป็ นแหล่งผลิตที่ข้าวที่สาคัญของภาคใต้ พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก
ส่ว นใหญ่ เป็ นพันธุ์พ้นื เมืองพันธุ์ดี ได้แก่ พันธุ์เ ล็บนก เฉี้ ยง และพันธุ์สงั ข์หยด โดยเฉพาะข้าว
สังข์หยด ได้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นสินค้าบงชีท้ างภูมศิ าสตร์ (Geographical Indications: GI) การปลูก
ข้าวนาปี มีพน้ื ทีป่ ลูก 926,199 ไร่ ผลผลิตข้าวเปลือก 461,466.33 ตัน และการปลูกข้าวนาปรัง
พืน้ ทีป่ ลูก 218,840 ไร่ ผลผลิตข้าวเปลือก 127,951 ตัน
\

14

ยางพารา
ปาล์มน้ามัน
พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิ ต (ตัน) พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิ ต (ตัน)
ชุมพร
459,039
103,067
693,622
1,356,638
สุราษฎร์ธานี
1,830,161
394,270
832,285
1,770,157
นครศรีธรรมราช
1,400,808
280,535
117,164
132,198
พัทลุง
820,575
200,311
10,730
1,046
รวมกลุ่มจังหวัด 4,510,583
978,183
1,653,801
3,260,039
รวมภาคใต้
11,113,316
2,544,314
2,906,671
6,019,224
รวมทัง้ ประเทศ 15,370,582
3,021,613
3,197,625
6,389,983
พื้นที่

ทีม่ า สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ตารางที่ 1 ข้อมูลยางพาราและปาล์มน้ ามัน ปี 2550
2) การท่องเที่ยว
ั ่ าวไทย
เป็ นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วทางทะเลและท่องเทีย่ วธรรมชาติ/วัฒนธรรม ฝงอ่
ในปี 2550 นักท่องเทีย่ วประมาณ 5,198,784 คน รายได้จากการท่องเทีย่ ว 28,120.97 ล้านบาท
ปี 2549
ปี
จังหวัด
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี

จานวนนักท่องเทีย่ ว
คน
482,715.00

ร้อยละ
+2.01

ปี 2550
รายได้
ล้านบาท
1,332.14

จานวนนักท่องเทีย่ ว
ร้อยละ
+3.46

คน
478,797.00

* 2,422,066.00 +30.56 * 21,530.70 +40.47 * 257,9621.00

ร้อยละ
-0.81

รายได้
ล้านบาท

ร้อยละ

1,351.50

+1.45

+6.50 21,901.19

+1.72

นครศรีธรรมราช ** 1,367,206.00 +10.85 ** 3,352.86 +14.73 **1,639,046.00

+19.88 **4,370.32 +30.35

พัทลุง

+11.90

รวม

448,000.00 +11.97

456.73 +13.21

501,320.00

4,719,987.00 +19.14 26,672.43 +33.76 5,198,784.00

497.96

+9.03

+10.14 28,120.97

+5.43

ตารางที่ 2 ข้อมูลจานวนนักท่องเทีย่ วและรายได้จากการท่องเทีย่ ว
หมายเหตุ
* ปี 2548 – 2549 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวนและรายได้การท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูง
เป็ น ผลมาจากป จั จัย บวกจากการถ่ า ยเทนัก ท่ อ งเที่ย วกลุ่ ม ยุโ รป ที่ไ ด้ร บั ผลกระทบจากสึน ามิ
ั ่ นดามัน เมือ่ ปลายปี 2547
ฝงอั
** ปี 2549 – 2550 จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวนและรายได้การท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ ใน
อัตราสูงเป็ นมาจากปจั จัยบวกกระแสจตุคาม – รามเทพซึง่ เมื่อย่างเข้าปี 2551 กระแสขาดหายไป
อย่างสิน้ เชิง สถานการณ์ท่องเทีย่ วเข้าสู่ภาวะปกติ
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รายการ
จังหวัด
1. ชุมพร

ชายหาด
ชายทะเล
- หาดทรายรี
- หาดทุ่งวัวแล่น
- หาดอรุโณทัย
- หาดบ่อเมา

2. สุราษฎร์ธานี - เกาะสมุย
- เกาะพะงัน
- เกาะเต่า
- หมูเ่ กาะ
อ่างทอง

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

ประเภทแหล่งท่องเทีย่ ว
ธรรมชาติ
วิถชี วี ติ ชุมชน
ประวัตศิ าสตร์
ภูเขา น้าตก
- อุทยาน
แห่งชาติ
หมูเ่ กาะชุมพร
- เกาะพิทกั ษ์
- ล่องแพพะโต๊ะ
- อุทยานเขาสก
- เขือ่ นรัชชประภา
- อุทยานใต้
ร่มเย็น
- น้ าตกดาดฟ้า
- น้าตก 357

ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ประเพณี
- ศูนย์เรียนรูแ้ ก้มลิง - กรมหลวง
- แข่งเรือยาว
- ศูนย์การเรียนรู้ ชุมพรฯ
อ.หลังสวน
เศรษฐกิจพอเพียง - อนุสาวรียย์ วุ ชน - ศาลพ่อตา
อ. พะโต๊ะ
ทหาร
หินช้าง
- บ้านพุมเรียง
- บ้านลีเล็ด
- ฟาร์มสเตย์
เลีย้ งหอย
อ.กาญจนดิษฐ์
- โฮมสเตย์ถ้าผึง้
อ. พนม
- คลองร้อยสาย
บ้านโบราณ
- บ้านคีรวี ง
อ.ลานสกา
- ชุมชนไม้เรียง
อ.ฉวาง

- อุทยานเขา
หลวง
- น้าตกกรุงชิง
- น้าตกพรหม
โลก
-น้าตกกระโรม - โครงการ
- หาดขนอมหมู่ พระราชดาริ ลุ่มน้า
เกาะทะเลใต้
ปากพนัง
- OTOP เครือ่ งถมฯ
อ.เมือง
- กีฬาวัวชน

- พระธาตุไชยา
- วัดสวนโมก
ขพลาราม
- พิพธิ ภัณฑ์ไชยา

- ชักพระ
ลอยกระทง
อ.เมือง
- มวยไชยา

- พระบรมธาตุ
เจดีย์
- พระพุทธสิหงิ ค์
- โบราณสถาน
เขาคา อ.สิชล
- หุบเขาช่องคอย
อ.จุฬาภรณ์

- มาฆบูชา
แห่ผา้ ขึน้ ธาตุ
- บุญสารท
เดือนสิบ
- แข่งเรือเพรียว
(ปากนคร,ปาก
พนัง, เชียรใหญ่)
- ประเพณีให้
ทานไฟ
- ประเพณี
แห่นางดาน
มหกรรม
สงกรานต์
เมืองนคร
- หนังตะลุง
มโนราห์
- เพลงบอก
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รายการ
จังหวัด
4. พัทลุง

ชายหาด
ชายทะเล

ประเภทแหล่งท่องเทีย่ ว
ธรรมชาติ
วิถชี วี ติ ชุมชน
ประวัตศิ าสตร์
ภูเขา น้าตก

ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ประเพณี
- ล่องเรือแลนก - บ่อน้าร้อน
- แกะรูปหนังตะลุง - วังเจ้าเมือง
- วัดเขาอ้อ/
- ทะเลน้อย
เขาชัยสน
- OTOP กระจูด - พิพธิ ภัณฑ์หนัง วัดเขาเมืองเกา
- หาดแสนสุข - เกาะสี่ เกาะห้า ทะเลน้อย
ตะลุง
- หนังตะลุง,
ลาปา่
- น้าตกไพรวัลย์ - กะลามะพร้าว - มโนราห์บา้ น มโนรา,
- แหลมจองถนน - ภูเขาเจ็ดยอด ชัยบุร ี
ท่าแค
เพลงบอก
เขาชัยสน
- อุทยานเขาปู่ - ผ้าทอลายข่อย
- แข่งโพน
- เกาะสี่ เกาะห้า เขาย่า
ผ้าทอแพรวา
ลากพระ
- รังนกนางแอ่น
- ยกยอยักษ์บา้ น
- การแข่งขัน
ปากประ
ซัดตม
- ลิเกปา่ / ซาไก
- วัดเขียน
บางแก้ว
- แห่ผา้ ขึน้ ธาตุ
วัดเขียน
บางแก้ว
- วัดวัง/วัดคูหา
สวรรค์

ั ่ าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ตารางที่ 3 แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ศี กั ยภาพสูง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอ่
นครศรีธรรมราช พัทลุง)
3) การมีเครือข่ายเชื่ อมโยงเส้นทางการคมนาคม ทางบก ทางน้ า ทางรถไฟ และ
สาธารณูปโภค รองรับทีค่ รบครัน แต่ประสิทธิภาพยังต่า
1) ระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ค่อนข้างสมบูรณ์และสามารถเดินทาง
ั่
เชื่อมโยงกัน ในแนวเหนือ - ใต้ และระหว่างชายฝงทะเลทั
ง้ สองด้าน และเชื่อมต่อไปยังประเทศ
เพื่อนบ้านได้สะดวก เช่น
- ระบบโครงข่ า ยถนนในพื้น ที่ สามารถเชื่อ มโยงและเดิน ทางได้ส ะดวก
โดยปจั จุบนั การเชื่อมโยงมีถนน 4 ช่องจราจรเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักในพืน้ ทีแ่ ละภาคอื่นๆ ของ
ประเทศตามแนวเหนือ - ใต้ และแนวตะวันออก - ตะวันตก สามารถติดต่อถึงกันได้สะดวกมี
เส้นทางสาคัญ ได้แก่ เส้นทางหมายเลข 4 41 42 44 (ถนนสายกระบี่ - ขนอม ขนาด 4 ช่องจราจร
(กันเขตทาง 200 เมตร สาหรับวางระบบท่อส่งน้ามันท่อก๊าซธรรมชาติ และทางรถไฟ ในอนาคต)
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- เส้นทางรถไฟมีการเชื่อมโยงจากกรุงเทพมหานครผ่านพืน้ ทีช่ ุมพร- สุราษฎร์ธานีทุ่งสง นครศรีธรรมราชและพัทลุง และมีสถานีขนส่งสินค้าทางรถไฟที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ั ่ ง้ ของ
- ท่าเรือมีกระจายอยู่ในเกือบทุกจังหวัด เป็ นท่าเทียบเรือสินค้าชายฝงทั
รัฐและเอกชนทีส่ าคัญกระจายอยู่ทวไป
ั ่ เช่น ท่าเรือปากอ่าวบ้านดอน ท่าเรือดอนสัก ท่าเรือชุมพร
และนครศรีธรรมราช
- สนามบินในพื้นที่มอี ยู่เ กือ บทุกจังหวัด โดยมีส นามบินสุ ราษฎร์ธ านี และ
นครศรีธรรมราช เป็ นสนามบินที่มกี ารให้บริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ในภูมภิ าคใกล้เ คียง
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีสนามบินของเอกชนทีเ่ กาะสมุยรองรับการเดินทางของนักท่องเทีย่ ว
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2) ระบบสื่อ สารในพื้น ที่ไ ด้พ ัฒ นาครอบคลุ ม ในทุ ก ระบบ โดยเฉพาะโครงข่า ย
ใยแก้ว นาแสง ระบบไมโครเวฟ และดาวเทียมที่ค รอบคลุ มในทุกจังหวัด ซึ่งสามารถให้บริการ
ติดต่อสื่อสาร ทัง้ ทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตได้อย่างทัวถึ
่ ง และเชื่อมโยงได้ทวโลก
ั่
3) ระบบสายส่งไฟฟ้ากระจายอยูใ่ นพืน้ ที่ โดยได้กระแสไฟฟ้าจากหลายแหล่ง เช่น
โรงไฟฟ้ าพลัง น้ า เขื่อ นรัชชประภา โรงไฟฟ้ าพลัง ความร้อ นสุ ราษฎร์ธ านี และโรงไฟฟ้ า ขนอม
นครศรีธรรมราช เป็นต้น
ั ่ าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง)
วิ สยั ทัศน์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอ่
“การเป็ นศูนย์กลางการผลิ ตยางพารา ปาล์มน้ามันที่มีคณ
ุ ภาพ ครบวงจร และ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น”
ประเด็นยุทธศาสตร์การวิ จยั
1. การผลิตและแปรรูปสินค้ายางพารา
2. การผลิตและแปรรูปสินค้าปาล์มน้ามัน
3. การยกระดับการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
4. พัฒนาการคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์
เป้ าประสงค์และกลยุทธ์การวิ จยั
1. การผลิ ตและแปรรูปสิ นค้ายางพารา
เป้ าประสงค์
1. เป็นแหล่งผลิตยางพาราทีม่ คี ุณภาพครบวงจร
2. พัฒนาระบบตลาดและเพิม่ ประสิทธิภาพการกระจายสินค้า
3. การส่งเสริมองค์ความรูข้ องเกษตรกรและผูป้ ระกอบการ
กลยุทธ์การวิ จยั
1. การพัฒนาปจั จัยการผลิตและระบบการผลิต
2. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การพัฒนาประสิทธิภาพในการแปรรูปและคุณภาพของผลิตภัณฑ์แปรรูป
การพัฒนาด้านการตลาดภายในประเทศ
การเพิม่ ขีดความสามารถเพื่อการส่งออก
การพัฒนาด้านการกระจายสินค้า
การพัฒนาองค์ความรูข้ องเกษตรกร
การพัฒนาด้านฐานข้อมูล
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผูป้ ระกอบการ

2. การผลิ ตและแปรรูปสิ นค้าปาล์มน้ามัน
เป้ าประสงค์
1. เป็นแหล่งผลิตปาล์มน้ ามันทีม่ คี ุณภาพครบวงจร
2. พัฒนาระบบตลาดและเพิม่ ประสิทธิภาพในการรวบรวมและกระจาย
สินค้า
3. การส่งเสริมองค์ความรูข้ องเกษตรกรและผูป้ ระกอบการ
กลยุทธ์การวิ จยั
1. การพัฒนาปจั จัยการผลิตและระบบการผลิต
2. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต
3. การส่งเสริมและพัฒนาพืชพลังงานทดแทน
4. การพัฒนาประสิทธิภาพในการแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
5. การพัฒนาด้านระบบการตลาด
6. การพัฒนาด้านการกระจายสินค้า
7. การพัฒนาและแลกเปลีย่ นองค์ความรู้
8. การพัฒนาด้านฐานข้อมูล
9. การพัฒนาการรวมกลุ่มและเสริมสร้างวิสาหกิจ
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3. ยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น
เป้ าประสงค์
1. การเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาด
2. พัฒนาสินค้าด้านการท่องเทีย่ วให้ได้มาตรฐานมีการเชื่อมโยงและส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเทีย่ ว
3. ยกระดับมาตรฐานบุคลากรและการบริการด้านการท่องเทีย่ ว
กลยุทธ์การวิ จยั
1. การส่งเสริมการตลาดเชิงรุก ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2. การพัฒนาการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศเพื่อการท่องเทีย่ ว
3. การฟื้ น ฟู พ ัฒนาแหล่ ง ท่ อ งเที่ยวเดิมรวมทัง้ สร้างและเชื่อ มโยงแหล่ ง
ท่องเทีย่ วใหม่
4. การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเทีย่ ว
5. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อานวยความสะดวกด้านการ
ท่องเทีย่ ว
6. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
7. การพัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และ
การเป็นเจ้าของบ้านทีด่ ี
8. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการมาตรฐานของธุรกิจท่องเทีย่ ว
9. การสร้างเครือข่ายของผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ ว
2) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั ่ นดามัน (ระนอง กระบี่ พังงา ตรัง และภูเก็ต)
2.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั ่ นดามัน
ั ่ นดามัน ประกอบด้วย 5 จังหวัด ในภาคใต้ฝงทะเลอั
ั่
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
นดา
มัน มหาสมุทรอินเดีย คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง มีศ กั ยภาพโดดเด่น ในการเป็ นแหล่ง
ท่อ งเที่ย วทางทะเลระดับ นานาชาติ มีจ ุด ขายทางการท่อ งเที่ย วที่ส าคัญ ของประเทศ คือ
หาดทราย ชายทะเล หมู่เ กาะ และการท่อ งเที่ยวเชิงนิเ วศน์ เช่ น ดาน้ า ปี นผา และมีช่อื เสีย ง
ระดับ โลกเป็ น Andaman Paradise หรือ มรกตเมือ งใต้ โดยจัง หวัด ภูเ ก็ต เป็ น ศูน ย์ก ลางที่
เปรียบเสมือน ไข่มุกอันดามัน และมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มชี ่อื เสียงระดับนานาชาติ เช่น เกาะพีพี
หมู่เกาะสิมลิ นั หมู่เกาะสุรนิ ทร์ เป็ นต้น และมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ทีม่ ศี กั ยภาพในการพัฒนาเพื่อ
เพิม่ ความหลากหลายของการท่องเทีย่ ว ได้แก่ แหล่งนิเวศน์ป่าชายเลน และนิเวศน์ธรรมชาติป่าเขา
ในจังหวัดพังงา-กระบี-่ ตรัง และแหล่งน้าแร่ธรรมชาติในจังหวัดระนองทีเ่ ป็ นการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
และสปา มีบริการพื้นฐานสนับสนุ นการพัฒนาพื้นที่เป็ นแหล่ งท่องเที่ยวทางทะเลชัน้ นาของโลก
(World Class) ที่สาคัญ คือ สนามบินนานาชาติ 2 แห่ง ที่กระบี่ และภูเก็ต มีท่าเทียบเรือระหว่าง
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ประเทศ และท่าจอดเรือยอร์ชทีม่ คี วามสะดวกและทันสมัยที่ภูเก็ต มีสถาบัน การศึกษาทีม่ หี ลักสูตร
การพัฒนาการท่องเทีย่ วเป็นการเฉพาะ
ั ่ นดามัน คือ สาขาการ
ในปี 2549 การผลิตที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ผลิตนอกภาคเกษตรกรรม ซึง่ มีสดั ส่วนร้อยละ 59.97 ของผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด (GRP) โดยเฉพาะ
สาขาการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรมและภัตตาคาร มีสดั ส่วนร้อยละ 12.54
รองลงมา คือ สาขาค้าปลีก -ค้าส่ ง มีสดั ส่ว น ร้อ ยละ 10.55 และรองลงมาตามล าดับ คือ สาขา
อุตสาหกรรม ขนส่งและคมนาคม การศึกษา และก่อสร้าง เป็ นต้น ในขณะที่การผลิตที่มอี ตั ราการ
ขยายตัวสูงกว่าปี 2548 มากที่สุ ดคือ สาขาขนส่งและคมนาคม มีอ ัตราการขยายตัว เท่ากับ ร้อยละ
51.87 รองลงมา คือ สาขาเกษตรกรรม (เกษตร) มีอ ัตราการขยายตัว ร้อยละ 21.31 และรองลงมา
ตามลาดับ คือ สาขาอุตสาหกรรม ค้าปลีก-ค้าส่ง การศึกษา และก่อสร้าง โดยสาขาโรงแรมและภัตตาคาร
มีการขยายตัวต่า คือ ร้อยละ 5.73
สาหรับการผลิตภาคเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เนื่องจาก
ั ่ นดามันได้รบั อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และ
สภาพภูมอิ ากาศของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมเป็นเวลานาน ทาให้ได้รบั ปริมาณน้ าฝนจานวนมาก ส่งผลต่อภาค
การเกษตร ซึง่ มีพน้ื ทีก่ ารเกษตรรวมกันทัง้ สิน้ ประมาณ 5 ล้านไร่เศษ
ั ่ นดามัน ยกเว้นจังหวัด
ในภาพรวมโครงสร้างการผลิตของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ภูเก็ต ยังคงพึง่ พิงภาคการเกษตรเป็ นหลัก โดยมีสดั ส่วนภาคการเกษตรรวมของกลุ่มจังหวัดสูงถึ ง
ร้อยละ 40 ของมูลค่าการผลิตรวม รองลงมา คือ ภาคบริการ ร้อยละ 21.0 จังหวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัด
เดียวทีพ่ ง่ึ พิงภาคบริการเป็นหลัก โดยมีสดั ส่วนภาคบริการสูงถึง ร้อยละ 45.4 ขณะทีม่ สี ดั ส่วนภาค
เกษตรเพียง ร้อยละ 9.7 เท่านัน้ จังหวัดพังงา กระบี่ และตรัง มีสดั ส่วนภาคการเกษตรสูงกว่า
ร้อยละ 50 ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการกสิกรรม โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ ามัน ส่วนจังหวัดระนอง
ถึง แม้จ ะมีส ัด ส่ ว นภาคการเกษตรสูง ถึง ร้อ ยละ 49.3 แต่ มูล ค่ า ส่ ว นใหญ่ มาจากการประมงถึง
ร้อยละ 30.9 โดยทัง้ 4 จังหวัด มีสดั ส่วนภาคบริการเป็ นอันดับสองรองจากภาคการเกษตร แต่ม ี
สัดส่วนเฉลีย่ เพียง ร้อยละ 10-15 เท่านัน้
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กลุ่ มจังหวัดอันดามันมีอ ั ต ราการขยายตัว
ปี 2549 สูงกว่าระดับภาคและสูงกว่าทุกกลุ่มจังหวัดในภาค โดยมีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 6.4
เทียบกับร้อยละ 4.0 ของภาค ร้อยละ 4.8 ของกลุ่มอ่าวไทยและร้อยละ 1.3 ของกลุ่ มชายแดน
ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวของภาคการเกษตร การขนส่งสื่อสาร การค้า และบริการ
ด้วยความแตกต่ างของสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพในการพัฒนาด้านการ
ั ่ นดามัน จึงมีปญั หาทีห่ ลากหลาย ดังนัน้ การกาหนดแนวทาง
ท่องเทีย่ วในพืน้ ทีก่ ลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ในการพัฒนาและแก้ไขปญั หาของกลุ่มจังหวัด จึงต้องดาเนินการไปพร้อมๆ กัน และต้องครอบคลุมทุกมิติ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้ทุกพืน้ ทีใ่ นกลุ่มจังหวัดมีการแก้ไขปญั หาและพัฒนาในเชิงบูรณาการทีส่ อดคล้องและ
เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน
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2.2 ) สภาพปัญหาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั ่ นดามัน
จากสภาพของความเหมือนและความแตกต่างกันของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงั ่
อันดามันได้นามาซึง่ สภาพของปญั หาทีม่ ที งั ้ ความคล้ายคลึงกัน และแตกต่างกัน โดยสรุปได้ ดังนี้
2.2.1) ด้านการบริ หารจัดการ ได้แก่
1) ปญั หาของกลุ่มจังหวัดที่ขาดกรอบแนวคิดและองค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการแก้ไขปญั หาและพัฒนาในลักษณะคลัสเตอร์ หรือ เชิงพืน้ ที่ รวมทัง้ การพัฒนาและแก้ไข
ปญั หาแบบบูรณาการ
2) การกาหนดแนวทางของการแก้ไขปญั หาต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดยัง
ไม่มกี ารกาหนดแนวทางของการดาเนินการร่วมกันในเชิงบูรณาการ
3) การกาหนดทิศทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัดยังไม่มกี ารเชื่อมโยง
ในเชิงบูรณาการร่วมกันอย่างแท้จริง
2.2.2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วย
1) ปญั หาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เช่น ปญั หาขาด
แคลนน้ าอุ ปโภค-บริโ ภค ปญั หาน้ าเสียและการบาบัด น้ าเสีย ปญั หาการก าจัดขยะและมลพิษที่
เกิดขึน้ จากขยะมูลฝอย
2) ปญั หาแหล่งท่องเทีย่ วเสื่อมโทรม
3) ปญั หาทรัพยากรสัตว์น้ ามีความเสื่อมโทรม กระทบต่ออาชีพการ
ทาประมงและอุตสาหกรรมแปรรูปประมง
4) ปญั หาการบุกรุกทีส่ าธารณะ ชายหาด และพืน้ ทีป่ า่ เขา
2.2.3) ด้านการคมนาคมขนส่ง
ั หาขาดการพัฒ นาโครงสร้ า งพื้น ฐานและสิ่ง อ านวยความ
1) ป ญ
สะดวกด้านโครงข่ายการคมนาคมและขนส่งทางบก/ ทางน้า/ ทางอากาศ
2.2.4) ด้านสังคมและความมันคง
่
ั หาการดู แ ลรัก ษาความปลอดภัย ในชีว ิต และทรัพ ย์ส ิน ของ
1) ป ญ
นักท่องเทีย่ ว
2) ปญั หาการเอาเปรียบนักท่องเทีย่ ว
3) ปญั หาขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและจิตสาธารณะจึงทาให้การ
พัฒนาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
4) ปญั หาประชากรต่างถิน่ และแรงงานต่างด้าว
5) ปญั หาการเจริญเติบโตของชุมชนและการขยายตัวของธุรกิจโรงแรม
รีสอร์ท และร้านค้า
6) ปญั หาการลงทุนและการประกอบการที่ไม่เหมาะสม ทัง้ ด้านการ
ท่องเทีย่ ว และการบริการ
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7) ปญั หาอื่นๆ ที่มคี วามเสี่ยงต่อเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและภาค
การเกษตร ได้แก่ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ โลกการก่ อ การร้ายสากล ความขัดแย้งระหว่า ง
ประเทศ การแพร่ร ะบาดของโรคติด ต่ อ และยาเสพติด กฎหมาย ระเบีย บ ข้อ บัง คับ ที่ล้า สมัย
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ ใช่ภาษีและความไม่เสถียรภาพของค่าเงิน
บาทมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าหลัก เช่น กุ้ง ยางพารา ข้อตกลงการค้าโลกและข้อตกลงเขต
การค้าเสรี (FTA) เป็นต้น
2.3) ปัจจัยเชื่อมโยงกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั ่ นดามัน
1. ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในพืน้ ที่
2. ศัก ยภาพของกลุ่ ม จัง หวัด ที่ส อดคล้อ งและเชื่อ มโยงกับ แผนพัฒ นา
ภาคใต้
3. การใช้ศกั ยภาพของกลุ่มจังหวัดในการสนับสนุ นนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะ
การฟื้นฟูและกระตุน้ เศรษฐกิจในพืน้ ที่
4. มุ่งเน้ นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกลุ่มจังหวัดและนาไปสู่การกระตุน้ ให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้
ให้กลุ่มจังหวัด
2.4) แผนพัฒนาภาคใต้กบั การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั ่ นดามัน
1. สถานการณ์ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝัง่ อันดามัน ตามแผนพัฒนา
ภาคใต้
ั ่ นดามันมีฐานเศรษฐกิจเล็ก /ฐานการผลิต แคบ/
กลุ่ มจังหวัด ภาคใต้ฝงอั
โตช้า/ส่งออกสินค้าเกษตรดี การท่องเที่ยวดีแต่ กระจุกตัว แรงงานเกษตรมีปญั หา/ภาคบริการ
ว่างงานในช่วง Low Season มีการศึกษาแต่ไม่มคี ุณภาพ สุขภาวะ/ ยาเสพติด (ภูเก็ต)/ หย่าร้าง
(ภูเก็ต) ปา่ ชายเลนดีทก่ี ระบี่ ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม มลภาวะ/น้ าเสียในเมืองท่องเทีย่ ว (ภูเก็ต
พังงา กระบี)่
2. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝังอั
่ นดามัน ประกอบด้วย
1) Logistics/สะพานเชื่อ มโยงเศรษฐกิจ /ตอนบน (ระนอง)/ตอนกลาง
(พังงา-กระบี)่ /พัฒนาชุมชนรองรับ (ระนอง)/ท่าเรือระนอง
2) ฐานทรัพ ยากร/พัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วและกิจ กรรม รองรับ การ
ขยายตัวเพื่อรักษาสิง่ แวดล้อม
2.5) นโยบายรั ฐ บาลกั บ การพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ฝั ง่ อั น ดามั น
ปี งบประมาณ พ.ศ.2553
นโยบายรัฐบาล (นายอภิสทิ ธิ ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) ทีเ่ กี่ยวข้องกับกลุ่ม
ั ่ นดามัน ประกอบด้วย 1) มาตรการการรองรับการว่างงาน 2) เศรษฐกิจระดับ
จังหวัดภาคใต้ฝงอั
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ฐานราก 3) นโยบายการศึก ษา 4) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร/Logistics/พืชพลังงาน/
อาชีพส่งเสริมมูลค่าเกษตร/พัฒนาเกษตรกรท่องเทีย่ วและบริการ/ขยายฐานการผลิต/เพิม่ คุณภาพ/
มูลค่า/ความหลากหลาย/การสร้างการแข่งขัน/HR/รวมกลุ่มสินค้า/ฐานภูมปิ ญั ญา/วัฒนธรรมและ
Technology/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว/เขตเศรษฐกิจพิเศษ/Product Positioning/เน้นจุดขาย/แหล่ง
ท่องเที่ยวระดับโลก/มาตรฐานบริการ/Standard/Safety/ตลาดและประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม/
MICE/Health-Based Tourism/ความเข้มแข็งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ /กฎหมายการท่องเทีย่ ว
2.6) กรอบแนวคิ ดในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั ่ นดามัน
ั ่ นดามัน คือ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ศักยภาพของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ทะเลระดับ นานาชาติ โดยมีเ กาะภูเ ก็ต เป็ น ศูน ย์ก ลางมีแ หล่ง นิเ วศน์ ป ่า ชายเลนและนิเ วศน์
ธรรมชาติป่า เขาในจังหวัดพังงา-กระบี่-ตรัง และแหล่งน้ าแร่ธรรมชาติในจังหวัดระนองที่เป็ นการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา ส่ว นการผลิตภาคการ เกษตรมีจงั หวัดกระบี่เป็ นแหล่งปลูกปาล์ม
ั ่ นดามันต้องเชื่อมโยง
น้ามันและอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม ดังนัน้ การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ภาคเกษตรและภาคบริการให้เป็ นภาพกลุ่มจังหวัดอันดามันและทุกจังหวัดได้ประโยชน์ โดยพุ่ง
เป้าสู่การเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ
2.7) แนวคิ ดในการพัฒนาการท่ องเที่ ยวร่วมกัน คื อ ร่วมกัน เกื้อหนุน และ
เ ชื ่ อ ม โ ย ง “หั ว ใจการเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวทางทะเลระดั บ โลก World Class Beach
Destination” คือ
1. การพัฒนาสิง่ ดึงดูดใจและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอันดามันให้เชื่อมโยง
และเกื้อหนุ นซึ่งกันและกัน (Product/Supply)
2. การพัฒนาการตลาดการท่องเทีย่ วเชิงบูรณาการเพื่อรักษาฐานนักท่องเทีย่ วเดิมและ
เพิม่ ปริมาณนักท่องเที่ยวคุณภาพ (Marketing/Demand)
ั ่ นดามัน
3. การพัฒนากลไกการจัดการการท่ องเที่ยวกลุ่ มจังหวัดภาคใต้ฝ งอั
ร่วมกัน (Product/Supply)
2.8) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั ่ นดามัน
ั ่ นดามันต้อง
การด าเนิ นการแก้ไ ขปญั หาและพัฒนากลุ่มจัง หวัด ภาคใต้ฝ งอั
ดาเนินการควบคู่ไปพร้อมกัน โดยการกาหนดกรอบของยุทธศาสตร์ในการดาเนินการ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S-O Strategies) เพื่อใช้ค วามเข้มแข็งของพื้นที่ดึง
โอกาสจากภายนอกเข้ามาส่งเสริมศักยภาพทีม่ ใี ห้เต็มที่
2. ยุทธศาสตร์เ ชิง แก้ปญั หา (W-O Strategies) เพื่อเป็ นการแก้ไขจุดอ่อ น
ของพืน้ ที่ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทีม่ จี ากปจั จัยภายนอกได้
3. ยุทธศาสตร์เชิงปรับเปลีย่ น (S-T Strategies) เพื่อเป็ นการใช้ความเข้มแข็ง
ของพืน้ ทีเ่ ปลีย่ นวิกฤติทเ่ี กิดจากปจั จัยภายนอกให้เป็ นโอกาสหรือเป็ นช่องทางทีจ่ ะพัฒนาได้
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ั ่ นดามัน (ระนอง กระบี่ พังงา ตรัง และ
2.9) วิ สยั ทัศน์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ภูเก็ต)
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิ จสู่นานาชาติ ”
2.10) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั ่ นดามัน
ยุทธศาสตร์การวิจยั ที่ 1 : การพัฒนาสิง่ ดึงดูดใจและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
อันดามันให้เชื่อมโยงและเกื้อหนุ นซึ่งกันและกัน (Product/Supply)
ยุทธศาสตร์การวิจยั ที่ 2 : การพัฒนาการตลาดการท่ องเที่ยวเชิงบูรณาการเพื่อ
รักษาฐานนักท่องเทีย่ วเดิมและเพิม่ ปริมาณนักท่องเที่ยวคุณภาพ (Marketing/Demand)
ยุทธศาสตร์การวิจยั ที่ 3 : การพัฒ นากลไกการจัด การการท่ อ งเที่ย วกลุ่ ม
ั ่ นดามันร่วมกัน (Product/Supply)
จังหวัดภาคใต้ฝงอั
2.11) เป้ าประสงค์
1. การบรรลุตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ตามทีก่ าหนดไว้
2. การเพิม่ ขึน้ ของจานวนนักท่องเทีย่ วและรายได้จากการท่องเทีย่ ว
ั ่ นดามัน
3. การเพิม่ คุณภาพด้านการจัดการท่องเทีย่ วของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
4. การสร้างมูลค่าเพิม่ ของแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ศี กั ยภาพ
2.12 กลยุทธ์การวิ จยั
กลยุทธ์การพัฒนาจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การวิจยั ได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 1 : การพัฒ นาสิ ่ ง ดึ ง ดูด ใจและผลิ ต ภัณ ฑ์ก าร
ท่ องเที่ ยวอันดามันให้ เชื่ อมโยงและเกื้อหนุน
ซึ่ งกันและกัน (Product/Supply)
กลยุทธ์การวิ จยั
1.1 พัฒ นาและจัด การกลุ่ ม จัง หวัด ภาคใต้ ฝั ง่ อัน ดามัน ให้ เ ป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานระดับสากล
1) พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ชื่อมโยงด้านวัฒนธรรม ธรรมชาติ และเกษตร
2) พัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย
3) สร้างมาตรฐานด้านการท่องเทีย่ วอันดามัน
4) พัฒนากิจกรรมการท่องเทีย่ วอันดามัน
5) พัฒนาสุนทรียศาสตร์และความรูส้ กึ แตกต่างของการท่องเที่ยวอันดา
มันกับแหล่งท่องเทีย่ วอื่นๆ เช่น การสร้างเสน่หข์ องอันดามัน
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6) เร่งสร้างมาตรการการควบคุมจานวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ให้ไ ด้ม าตรฐาน ตามความสามารถทางการรองรับ ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ย ว เช่ น การจัด การด้า น
สิง่ แวดล้อม
ั ่ นดามันให้เป็ นเมืองท่องเทีย่ วที่มคี วาม
7) พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
สะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
8) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ๆ ตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยวแบบสปา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดประชุม
และแสดงสินค้า น้าพุรอ้ น กีฬา และมารีน่า
9) พัฒนาสินค้าของที่ระลึกที่สะท้อนความเป็ น อันดามันให้ตรงกับความ
ต้องการของนักท่องเทีย่ ว
10) สนั บ สนุ น การจัด ตัง้ เขตเศรษฐกิจ พิเ ศษด้า นการท่ อ งเที่ย วกลุ่ ม
ั ่ นดามัน
จังหวัดภาคใต้ฝงอั
11) เร่งสร้างปจั จัยพื้นฐานและสิง่ อานวยความสะดวกที่เชื่อมโยงกับการ
ท่องเทีย่ วในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
ั ่ น ดามัน ให้ ม ีป จั จัย
12) สนั บ สนุ น การพัฒ นากลุ่ ม จัง หวัด ภาคใต้ ฝ งอั
พืน้ ฐานและสังคมทีส่ งบสุข
1.2 การสร้างการเชื่ อมโยงการท่ องเที่ ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝัง่ อันดามัน
(Tourism Cluster Linkage)
1) เร่งพัฒนาความเชื่อ มโยงด้านระบบการคมนาคมขนส่งสาหรับการ
ท่องเทีย่ ว
2) เร่งสร้างความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเทีย่ วภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ั ่ นดามัน
ฝงอั
3) เร่งสร้างความเชื่อมโยงของโปรแกรมการท่องเทีย่ วกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ั ่ นดามัน
ฝงอั
1.3 การสนั บ สนุ น ฐานการผลิ ต ส าหรับ ภาคการท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ ม
จังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั ่ นดามัน (Supporting Base for Tourism Cluster)
1) สนับสนุ นมาตรฐานคุณภาพอาหาร เพื่อตอบสนองต่ออุ ตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วอันดามัน
2) เร่ ง พัฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า เกษตรและสมุ น ไพร เพื่ อ ตอบสนอง
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
3) สนับ สนุ น การพัฒ นามาตรฐานสิน ค้า หนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง ผลิต ภัณ ฑ์ ใ ห้
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว โดยใช้อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเป็นตลาดสินค้าหลัก
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ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 2 : การพัฒนาการตลาดการท่ องเที่ ยวเชิ งบูรณาการ
เพื่ อรักษาฐานนั กท่ องเที่ ยวเดิ มและเพิ ่ ม
ปริ มาณนักท่ องเที่ ยวคุณภาพ (Marketing/
Demand)
กลยุทธ์การวิ จยั
2.1 เร่งสร้างจุดยืนผลิต ภัณฑ์ทางการท่อ งเที่ยวของกลุ่ มจัง หวัด ภาคใต้ฝ งั ่
อันดามันร่วมกัน (Product Positioning)
2.2 เร่ ง สร้ า งภาพลัก ษณ์ เ ชิง บวกทางการท่ อ งเที่ ย วต่ อ ประชาคมโลก
(Re-Branding)
2.3 สนับสนุนการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรักษาฐานนักท่องเทีย่ วเดิม
2.4 พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดทีส่ ามารถเจาะกลุ่มนักท่องเทีย่ วคุณภาพ
ั่ น
2.5 สนับสนุ นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝงอั
ดามันโดยการจัด Road Show และเทศกาลส่งเสริมการท่องเทีย่ วให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
2.6 สนั บ สนุ น การด าเนิ น การตลาดการท่ อ งเที่ย วแบบพัน ธมิต รกับ กลุ่ ม
ประเทศเพื่อนบ้าน
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 3 : การพัฒนากลไกการจัดการการท่ องเที่ ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝงั ่ อันดามันร่วมกัน (Product /
Supply)
กลยุทธ์การวิ จยั
3.1 เร่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มมี าตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของ
ั ่ นดามัน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
3.2 เร่ง พัฒ นาศัก ยภาพองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ให้ส ามารถวางแผน
การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทีว่ างอยูบ่ นฐานทรัพยากรและภูมปิ ญั ญาอันดามัน
3.3 พัฒนาชุมชนอันดามันสู่การเป็นเจ้าบ้านทีด่ ี
3.4 สนั บสนุ นการสร้างศู นย์พ ั ฒนา จัดการ และตรวจสอบการพัฒนาการ
ั ่ นดามัน
ท่องเทีย่ วกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
3.5 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอันดามัน เพื่อสร้างความรูส้ กึ การ
เป็นเจ้าของร่วมกัน
3.6 สร้า งเครือ ข่ า ยการจัด การความรู้ท างการท่ อ งเที่ย วกับ กลุ่ ม ประเทศ
เพื่อนบ้านและประเทศคู่คา้ สาคัญ
ั ่ น ดามัน
3.7 เร่ ง พั ฒ นาฐานเศรษฐกิ จ หลั ก ของกลุ่ ม จัง หวัด ภาคใต้ ฝ งอั
เพื่อสนับสนุนให้มภี าวะเศรษฐกิจทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาด้านการท่องเทีย่ ว
3) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (สงขลา สตูล ปตั ตานี ยะลา นราธิวาส)
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วิ สยั ทัศน์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
“ศูนย์การผลิ ตและส่งออก ยางพารา อาหารฮาลาล การศึกษา การค้าชายแดน
การท่องเที่ยวของภาคใต้ ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สขุ ”
พันธกิ จ
1. พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางพารา ไม้ยางพารา แรงงาน และการวิจยั
(R&D)
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและการวิจยั ผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ส่งเสริมและพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนโดยไม่แบ่งแยก
สร้างความเข็มแข็งด้านการบริหารจัดการด้านการค้าชายแดน
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วและบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
สร้างความปลอดภัยเป็นดินแดนแห่งโอกาสและคุณธรรม

เป้ าประสงค์รวม
(1) กลุ่ ม คนยากจน กลุ่ ม ผู้ ม ีร ายได้ น้ อ ย และกลุ่ ม ผู้ ไ ด้ ร ับ ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ ได้รบั การช่วยเหลือและพัฒนาให้สามารถพึง่ ตนเองได้
(2) กลุ่มคนที่มคี วามเสี่ยงต่อการถูกชักจูงให้เข้าไปเกี่ยวข้ องกับปญั หาความ
ไม่สงบได้รบั การดูแลป้องกันและมีกระบวนการพัฒนาให้ปลอดจากภาวะเสีย่ งได้อย่างถาวร
(3) คนในพื้น ที่ไ ด้ร ับ การพัฒ นาอย่า งเต็ม ศัก ยภาพทัง้ ทางร่ า งกาย จิต ใจ
ความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมันคงในการด
่
ารงชีวติ ทีจ่ ะนาไปสู่ความเข้มแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน และเกิดความสมานฉันท์ของสังคม
(4) พัฒ นาเศรษฐกิจ ให้มฐี านที่เ ข้มแข็ง มีค วามสมดุ ล เป็ น ธรรม สามารถ
เติบโตอย่างมันคงในระดั
่
บที่เหมาะสม เพื่อเพิม่ โอกาสการพัฒนาอาชีพ การมีงานทา และรายได้
สร้างความหวังแก่ประชาชน ให้มคี วามมันใจที
่ ่จะอยู่ในพื้นที่ ที่จะนาไปสู่สนั ติสุขของสังคมได้อกี
ทางหนึ่งด้วย
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การคุ้มครองความปลอดภัย การอานวย
ความเป็ นธรรมเพื่ อเสริ มสร้างความเชื่ อมันในอ
่
านาจรัฐ และสร้างภูมิค้ มุ กันแก่คนกลุ่มเสี่ ยง
มีแนวทางหลักดังนี้
(1) บูรณาการแผนการพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมกับแผนการรักษา
ความปลอดภัยให้สนับสนุนกันและกัน เพื่อสร้างความมันใจในการด
่
าเนินชีวติ และการประกอบ
อาชีพของประชาชนและการสร้างความมันใจแก่
่
เจ้าหน้ าที่รฐั ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ส่ งเสริ มและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพงานยุติธรรมให้ เป็ นไปตามหลัก
นิ ติธรรม รวมทัง้ สร้างความรูค้ วามเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุตธิ รรม
โดยผ่านเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด อาเภอ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) ช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ ไม่สงบอย่างเป็ น
ธรรมและทัวถึ
่ ง การจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้เสียชีวติ และความเสียหายของทรัพย์สนิ การรักษาพยาบาล
ผูบ้ าดเจ็บและการฟื้นฟูดา้ นจิตใจ การช่วยเหลือเด็กกาพร้า การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา และ
เงินยังชีพแก่เด็กก่อนวัยเรียน นักเรียน นักศึกษาทีก่ าลังศึกษา เป็นต้น
(4) ปรับความคิ ด ความเชื่ อกลุ่มเป้ าหมายที่ เกี่ยวข้องกับขบวนการก่อ
ความไม่สงบ โดยการเพิม่ ประสิทธิภาพงานด้านสังคมจิตวิทยา งานมวลชนสัมพันธ์ และงานการ
ประชาสัมพันธ์เ ชิงรุก และการจัด การศึก ษาเพื่อ สนับสนุ นการแก้ไ ขปญั หาความมันคง
่ โดยให้
ความสาคัญในการตรวจสอบกากับดูแลช่วยเหลือ ควบคุม และจัดระบบนิเทศจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)สถาบันปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม โดยจัดระบบการเรียนรูภ้ าษาไทยที่เข้มแข็งและจัดการศึกษาที่มุ่งปลูกฝงั การดาเนินชีวติ
ตามแนวทางสมานฉันท์และสันติวธิ ี
(5) ส่ ง เสริ ม กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มโดยการ “เปิ ดพื้ น ที่ ” ให้ แ ก่ ภ าคี
ต่ างๆ ได้มโี อกาสและช่องทางในการดาเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และ/หรือนาเสนอความคิดเห็น
อย่างเป็ นระบบเพื่อให้ผู้มคี วามเห็นทีแ่ ตกต่างเข้ามาร่วมสร้างสันติสุขในสังคม เช่น การสนับสนุ น
ให้มเี วทีแสดงความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่มเยาวชน สตรี ฯลฯ และการรวมกลุ่มเพื่อ
ั หาของพื้นที่ อาทิ กิจกรรมต่ อ ต้า นยาเสพติด
ด าเนิ นกิจ กรรมที่เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การแก้ไ ขป ญ
เป็นต้น รวมทัง้ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมทางานกับภาครัฐมากขึน้
(6) ป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด อย่ า งจริ ง จัง ครบวงจร และ
ต่ อเนื่ อง โดยระดมพลัง การมีส่วนร่วมจากทุก ฝ่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
ั หา ทัง้ ด้า นการป้ อ งกัน และสร้า งภู ม ิคุ้ม กัน กลุ่ ม เสี่ย ง
สถานศึก ษาในการป้ อ งกัน และแก้ ไ ขป ญ
การปราบปรามทาลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติดและอิทธิพลผลประโยชน์ ท่ี
เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบการข่าวให้มปี ระสิทธิภาพทันสถานการณ์ การบาบัดรักษาและฟื้ นฟู
สมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดอย่างครบขัน้ ตอน ควบคู่กบั การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและความ
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มันคงทางอาชี
่
พและการมีงานทา ให้ผู้รบั การบาบัดสามารถคืนสู่สงั คมและดารงชีวติ ได้อย่าง
ปกติสุข
เป้ าประสงค์
1. กลุ่มผู้ได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความสงบได้รบั การช่วยเหลือ และ
พัฒนาให้สามารถพึง่ ตนเองได้
2. กลุ่มคนที่มคี วามเสี่ยงต่ อการชักจูงให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับปญั หาความไม่
สงบได้รบั การดูแลป้องกันและมีกระบวนการพัฒนาให้ปลอดจากภาวะเสีย่ งได้อย่างถาวร
ตัวชี้วดั /ค่าเป้ าหมาย :
1. ผู้ไ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ ค วามไม่ส งบ ได้รบั การเยียวยาตาม
เกณฑ์ทก่ี าหนดอย่างครบถ้วน 100 %
2. กลุ่ ม เสี่ ย งในระดั บ หมู่ บ้ า น/ต าบลได้ ร ับ การดู แ ลและมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการพัฒนาให้ปลอดจากความเสีย่ งไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
กลยุทธ์การวิ จยั
1. เพิม่ ความเชื่อมันในความปลอดภั
่
ยให้คนในพืน้ ที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
คนในพืน้ ที่

2. ปลูกฝงั คุณธรรมจริยธรรม ปรับทัศนคติ ฟื้นฟูและพัฒนาความสัมพันธ์ของ
3. แก้ไขปญั หายาเสพติและผูม้ อี ทิ ธิพลทีม่ ผี ลกระทบกับความมันคง
่
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชนในพืน้ ที่

ประเด็น ยุท ธศาสตร์ที่ 2 : การเสริ ม สร้ า งความมันคงทางอาชี
่
พ และ
รายได้แก่ผม้ ู ีรายได้น้อยให้พึ่งตนเองได้ มีแนวทางหลักดังนี้
(1) พัฒนาความมันคงด้
่
านอาชี พและรายได้ และความมันคงในการ
่
ดารงชีวิตของกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีแนวทาง คือ
1. แก้ไขปญั หาความยากจนตามสภาพปญั หาและความต้องการของผู้
จดทะเบียนคนจน ได้แก่ ผูม้ ปี ญั หาทีด่ นิ ทากิน 2.4 แสนคน ปญั หาหนี้สนิ 1.6 แสนคนและปญั หาที่
อยูอ่ าศัย 1.25 แสนคน และผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ั หาความยากจนในการจัด ท า
2. บูร ณาการทุ ก ภาคส่ ว นในการแก้ป ญ
แผนงานโครงการสนับสนุ นการเพิม่ รายได้ และลดรายจ่ายของกลุ่มเกษตรกรยากจน โดยเฉพาะ
กลุ่ มประมงพื้นบ้าน กลุ่ มชาวนา กลุ่ มชาวสวนผลไม้ โดยการพัฒนาเกษตรกร การพัฒนาการ
ประกอบอาชีพอย่างครบวงจร เหมาะสม สอดคล้องกับวิถชี วี ติ และชุมชน และฐานทรัพยากรใน
พืน้ ทีต่ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

30

3. ส่งเสริมการประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ใช้ภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น และ
วัตถุดบิ ในพืน้ ที่ เช่น การผลิตเครื่องแต่งกายมุสลิม เป็ นต้น โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
สินค้าและการบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด
(2) สนับสนุนกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่ว นร่ว มของคนในชุมชนผ่ านการจัดทาแผนชุมชนที่มคี ุณภาพเพื่อเป็ นเครื่องมือ การ
แก้ไขปญั หาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จให้ครบทุกชุมชน
(3) ฟื้ นฟูและบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมให้ เอื้อ
ต่ อ การพัฒ นาอาชี พ และการอยู่ร่วมกันระหว่ างคนและทรัพ ยากรธรรมชาติ อ ย่ างยังยื
่ น
ั ่ งหวัด ปตั ตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ทรัพยากรดิน
โดยเฉพาะทรัพยากรประมงชายฝงในจั
ได้แก่ ดินพรุ ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ในจังหวัด นราธิวาส ปตั ตานี และ สงขลา ตลอดทัง้ การจัดการ
แก้ปญั หาทีด่ นิ ทากินของเกษตรกรในเขตปา่ บริเวณอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด - สุไหงปาดี
เป้ าประสงค์
คนในพืน้ ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ ความรู้
ทัก ษะการประกอบอาชีพ และมีค วามมันคงในการด
่
ารงชีว ิต ที่จะนาไปสู่ค วามเข้มแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน และเกิดความสมานฉันท์ของสังคม
ตัวชี้วดั /ค่าเป้ าหมาย :
1. ร้อยละอัตราการมีงานทาเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ต่อปี
2. ร้อยละจานวนครัวเรือนที่มรี ายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ ความจาเป็ นพืน้ ฐาน
(จปฐ.) ลดลง ร้อยละ 25 ต่อปี
กลยุทธ์การวิ จยั
1. ส่งเสริมการผลิตแบบครบวงจรเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
2. ขยายช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยไปยัง ตล าดใหม่ ๆ ทัง้ ภายใน และ
ต่างประเทศ
3. ส่งเสริมเกษตรกร และผู้ผลิต ในการผลิตวัตถุดบิ และแปรรูปอาหารฮาลาล
ตามมาตรฐานสากลให้เป็นทีย่ อมรับในกลุ่มผูบ้ ริโภคทัวโลก
่
4. สร้างความเข้มแข็งให้กบั บุคลากรภาครัฐ และผูป้ ระกอบการภาคเอกชนใน
การลงทุนและพัฒนาการแปรรูปอาหารฮาลาลในพืน้ ที่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อสร้างโอกาสและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อความมันคงและมี
่
งานทา มีแนวทางหลักดังนี้
(1) ขับ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาทัง้ ระบบทุ ก ระดับ อย่ า งจริ ง จัง
เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดย
1. จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับวิถชี วี ติ อัตลักษณ์ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ความต้องการของท้องถิน่ และประชาชนในพืน้ ที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูท้ งั ้
ในและนอกระบบด้วยการพัฒนาหลักสูตร การปรับกระบวนการเรียนรู้ รวมทัง้ การศึกษาเพื่อสร้าง
อาชีพ โดยให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ
2. ขยายโอกาสการศึกษาโดยการสนับสนุ นทุนการศึกษาและโควตาเข้า
เรียนแก่เยาวชนใน 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดนในทุกระดับ
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติทงั ้ หลักสูตรทัวไปของ
่
สถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้ และหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาใน 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อขยายโอกาสการศึกษาในพื้นที่และรองรับนักศึกษาจาก
ภายนอกทัง้ ในและต่างประเทศ
(2) พัฒนาระบบบริ การสาธารณสุขให้ เพียงพอมีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน
และประชาชนเข้าถึงบริ การอย่างทัวถึ
่ ง
1. เพิ่ ม บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละปรั บ ปรุ ง สถานพยาบาลทั ้ง
โรงพยาบาลศูน ย์ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอ าเภอ และสถานี อ นามัย ให้มอี ุ ป กรณ์ ทาง
การแพทย์ ท่ีท ัน สมัย รวมทัง้ การก่ อ สร้ า งสถานพยาบาลเพิ่ม เติ ม ในพื้น ที่ข าดแคลน เช่ น
โรงพยาบาลอาเภอกรงปินงั จังหวัดยะลา เป็นต้น
2. พัฒ นางานด้ า นสาธารณสุ ข และคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของประชาชนที่
สอดคล้องกับวิถชี ุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
(3) พัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและเสริ มสร้างศักยภาพ
กลุ่มคนโดยเฉพาะสตรี และเยาวชนให้มบี ทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้มากขึน้ โดยเฉพาะ
ใน 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(4) ส่งเสริ มการใช้ ทุนสังคมโดยเฉพาะทุนวัฒนธรรมของท้ องถิ่ น เช่น
การนาหลักศาสนบัญญัติ ความเชื่อ ประเพณีทอ้ งถิน่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ เป็นต้น
(5) พัฒ นาทัก ษะฝี มื อ แรงงานให้ มี คุณ ภาพได้ ม าตรฐานตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ทัง้ ในและต่ างประเทศ โดยรัฐสนับสนุ นในการจัดหาตลาดแรงงาน
รองรับทีเ่ พียงพอ
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เป้ าประสงค์
1. สถาบันครอบครัวและชุมชน มีความเข้มแข็ง
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
3. การเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้
ตัวชี้วดั /ค่าเป้ าหมาย
1. ร้อ ยละของประชากรที่ไ ด้ร บั การศึก ษาทัง้ ในและนอกระบบการศึก ษา
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ต่อปี
2. ได้โรงเรียนตาดีกาแกนนา 5 จังหวัดเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2 ต่อปี
3. ครัวเรือนมีคุณภาพชีวติ ตามเกณฑ์ความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90
กลยุทธ์การวิ จยั
1. สร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านวิชาการและการบริหาร
สถานศึกษา
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ความสมานฉันท์ และการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
3. เพิม่ โอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ
4. สนับสนุ นบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาให้มงี านทา และนาความรูไ้ ปปรับใช้
เพื่อพัฒนาท้องถิน่
5. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ประชาชนได้รบั การศึกษาที่มคี ุณภาพเหมาะสม
ตามศักยภาพต่อเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริ มสร้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิ จของ
พื้นที่และการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ มีแนวทางหลัก ดังนี้
(1) ขยายฐานการผลิ ต ด้ า นการเกษตรให้ ห ลากหลายเชื่ อ มโยงกับ
อุตสาหกรรมแปรรูป และตลาด โดยการปรับปรุงผลิตภาพการผลิต (Productivity) การพัฒนา
ระบบตลาด และการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมแปรรูป ดังนี้
1. พัฒนาการผลิ ตผลไม้โดยเฉพาะทุเรียน ลองกอง ให้มคี ุณภาพที่
สอดคล้องกับความต้องการตลาด การศึกษาวิจยั ในการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป
เพื่อเพิม่ มูลค่า และการพัฒนาให้จงั หวัดยะลาเป็ นศูนย์กลางการรวบรวมและกระจายผลผลิตของ
3 จังหวัดภาคใต้ชายแดนเชื่อมโยงกับตลาดค้าส่งทีจ่ งั หวัดสงขลาและจังหวัดอื่น ๆ
2. พัฒนา “ยางพาราแบบครบวงจร” ทัง้ ด้านการเพิม่ ผลิตภาพการ
ผลิต โดยการวิจยั ปรับปรุงพันธุ์ บารุงต้น และการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปทัง้ น้ ายาง ยางแท่ง
ยางแผ่น ถุงมือยาง เฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง และพัฒนาให้ “จังหวัดสงขลาเป็ นศูนย์กลางยางพาราโลก”
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ทัง้ ด้านการแปรรูป การตลาด การวิจยั และพัฒนา และส่ งเสริมนิคมอุตสาหกรรมฉลุง เป็ นพื้นที่
พัฒนา Cluster ยางพารา
3. พัฒนา “ปั ตตานี เป็ นฐานการผลิ ตอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล”
ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาวัตถุดบิ ทัง้ ผลิตผลการประมง ปศุสตั ว์ และพืชผลการเกษตรในพื้นที่
โดยการเร่งพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุนโรงงานการผลิตอาหารฮาลาล การพัฒนา
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์อาหารฮาลาลทีม่ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วทิ ยาเขต ปตั ตานี
4. พัฒนา “แหล่ งผลิ ตพลังงานทดแทน” โดยนราธิ วาสเป็ นแหล่ ง
ผลิ ต ไบโอดี เ ซลจากปาล์ม น้ า มัน ” ที่เ ชื่อ มโยงกับ การส่ ง เสริม การปลู ก ปาล์ม น้ า มัน เป็ น พืช
เศรษฐกิจใหม่ในจังหวัดภาคใต้ชายแดน รวมทัง้ การต่อยอดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ เพื่อสร้าง
มูล ค่ า เพิ่ม และ “พัฒ นาปั ต ตานี เ ป็ นแหล่ ง ผลิ ต พลัง งานธรรมชาติ จ ากลม (Wind Farm)”
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน
5. พัฒ นาการประมงเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต สัต ว์น้ า ให้ เ พี ย งพอป้ อน
โรงงาน อุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยฟื้ นฟูทรัพยากรประมงชายฝัง่ ทะเลบริ เวณจังหวัดสงขลา
ปัตตานี นราธิ วาส โดยการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ าการฟื้ นฟู อ่าวปตั ตานีและทะเลสาบสงขลา
ั ่ ชดั เจนและบัง คับ ใช้ก ฎหมายเพื่อ ป้อ งกัน การบุ ก รุก ท าลายอย่า ง
ก าหนดเขตประมงชายฝ งให้
ั่
เคร่งครัดควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ าชายฝงและ
การสนับสนุ นให้ผปู้ ระกอบการ
ประมงพาณิชย์ไทยไปทาประมงนอกน่านน้ามากขึน้
6. พัฒนาการเลี้ยงปศุสตั ว์โดยเฉพาะโคและแพะ อย่างเป็ นระบบที่
เชื่อมโยงกับ ความต้องการบริโภคในพืน้ ทีแ่ ละเป็ นวัตถุดบิ ของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ด้วยการ
พัฒนาพันธุ์ ระบบการเลีย้ ง การวิจยั เพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์ทเ่ี หมาะสมกับพืน้ ทีแ่ ละต้นทุน
(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม การค้าและการบริ การ
1. พัฒนาระบบการขนส่ งผู้โดยสาร สิ นค้ าและบริ การในลักษณะ
การขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลายรูป แบบ ทัง้ การขนส่ ง ทางบก ทางอากาศ และทางน้ า ให้ส ามารถ
เชื่อมโยงการขนส่งภายในประเทศ และเป็ นประตูการขนส่งระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยพิจ ารณาความเหมาะสมในการพัฒ นาและเพิ่ม ขีด ความสามารถของโครงสร้า งพื้น ฐาน
ทีส่ าคัญ เช่น ท่าอากาศยาน โครงข่ายถนนเชื่อมโยงชายแดนไทย – มาเลเซีย เป็นต้น
2. พัฒ นาโครงข่ ายถนนเชื่ อ มโยงเข้ าสู่พื้ นที่ แหล่ ง วัตถุดิ บ แหล่ ง
ผลิ ตสิ นค้าเกษตรและชุมชน เพื่อสนับสนุ นการนาผลิตผลการเกษตรออกสู่ตลาดและการสัญจร
ของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก ปลอดภัย
3. พัฒ นาโครงสร้ างพื้ นฐานและสิ่ ง อ านวยความสะดวกเพื่ อ การ
เข้าถึงและเชื่ อมโยงวงจรการท่ องเที่ ยว ภายในพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพ เช่น วงจรแหล่งท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมและประเพณี ศาลเจ้าแม่ล้มิ กอเหนี่ยว มัสยิดกรือเซะ วัดช้างไห้ วงจรแหล่งท่องเที่ยว
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ทางธรรมชาติเขื่อนบางลาง ป่ามาลาฮาลา บ่อน้ าพุร้อนเบตง โดยการปรับปรุงสิง่ อานวยบริเวณ
แหล่งท่องเทีย่ วและเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่อง เทีย่ วให้สะดวกและได้มาตรฐาน เช่น การพัฒนาถนน
สายยะลา - เบตง (ทางหลวงหมายเลข 410) เป็น Scenic Road เป็นต้น
4. ด าเนิ นมาตรการเพื่ อรักษาฐานการลงทุ นเดิ มและส่ งเสริ มการ
ลงทุ นใหม่ ทัง้ มาตรการจูง ใจด้า นสิท ธิป ระโยชน์ และการเพิ่ม ประสิทธิภ าพการใช้ป ระโยชน์
โครงสร้างพื้นฐานที่มอี ยู่ในพื้นที่ อาทิ นิค มอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) เพื่อรองรับการลงทุน
อุตสาหกรรมทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีม่ ลี กั ษณะเป็น Cluster เช่น อุตสาหกรรมยางพารา
ครบวงจร เป็นต้น
5. ศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่ มี
ศักยภาพ ในบริเวณพืน้ ทีร่ อยต่อระหว่างจังหวัดสงขลาและปตั ตานีทม่ี คี วามพร้อมด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน การคมนาคมขนส่งและแหล่งน้า
(3) พัฒ นาความร่ ว มมื อ กับ ประเทศเพื่ อ นบ้ านภายใต้ โ ครงการ IMTGT โดยการพัฒนาแนวพื้นที่ เศรษฐกิ จสงขลา – ปี นัง – เมดาน (Economic Corridor) เพื่อ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านมากระตุ้นการพัฒนา พื้นที่จงั หวัดภาคใต้ชายแดน ทัง้ ด้าน
การค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ ว ดังนี้
1. เร่งพัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิ เศษชายแดนสะเดา – ปาดังเบซาร์
ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชายแดนทัง้ ด้านการค้า การคมนาคมขนส่ง และเขตประกอบอุตสาหกรรมทีไ่ ม่
มีมลพิษ (Clean Industries) โดยให้ส ิทธิประโยชน์ จูงใจภายใต้กฎหมายที่มอี ยู่ ได้แก่ กฎหมาย
ศุลกากร (เขตปลอดอากร) พรบ. การนิคมอุตสาหกรรม (เขตประกอบการค้า) พรบ.กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พรบ.ส่งเสริมการลงทุนและ พรบ. การผังเมือง และประสิทธิภาพมาตรการทาง
กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง เช่ น พรบ. สิ่ง แวดล้อ ม พรบ. ควบคุ ม มลพิษ กับ มาเลเซีย เพื่อ ควบคุ ม
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด เป็นต้น
2. พัฒ นาเมื อ งชายแดนและตลาดชายแดน สะเดา ปาดัง เบซาร์
วังประจัน เบตง สุไหงโก-ลก และตากใบ ให้เป็ นเมืองการค้าชายแดนที่ทนั สมัย มีการจัดระเบียบ
ตลาดคลังสินค้าระบบการขนส่งและระบบพิธกี ารผ่านแดนทีท่ ดั เทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทัง้
ส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตสินค้าตามความต้องการของเพื่อนบ้านขึ้นในพื้นที่จงั หวัดภาคใต้
ชายแดน เช่น สินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจ SMEs เพื่อเพิม่ รายได้และการจ้างงานขึน้
ในพืน้ ที่ เป็นต้น
3. เร่ ง พัฒ นาด่ า นชายแดนที่ เ ปิ ดใหม่ บ้า นประกอบ และบูเ ก๊ ะ ตา
โดยการพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวกด้านการผ่านแดนทัง้ ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง ด่านแรงงาน
ด่านกักพืช และด่านกักสัตว์เพื่อสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างงาน
สร้างรายได้แก่ชุมชนในพืน้ ทีโ่ ดยเร็ว
4. พัฒนาความร่วมมือด้ านการท่ องเที่ ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ
เชื่อมโยงวงจรการท่องเที่ยวของพื้นที่ความร่วมมือ IMT-GT ให้เป็ นจุดขายร่วมที่สามารถดึงดูด
ความสนใจนักท่องเที่ยวให้ดขี น้ึ โดยพัฒนาหมู่เกาะตะรุเตา – อาดัง – ราวี ให้ เป็ นแหล่ง
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ท่องเที่ยวคุณภาพเชิ งนิ เวศน์ ระดับโลก รองรับกระแสการท่องเทีย่ วเชิงอนุ รกั ษ์ โดยเชื่อมโยงกับ
ั ่ ล และแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วเกาะลัง กาวี ของมาเลเซีย และสุ ม าตราของ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วชายฝ งสตู
อินโดนีเซียให้เป็ นวงจรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยการพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวกให้ได้
มาตรฐานสากล เช่น การปรับปรุงท่าเทียบเรือท่องเทีย่ วทีป่ ากบารา (สตูล) การจัดการเชิงพืน้ ทีแ่ ละ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับธุรกิจการท่องเทีย่ ว
5. พัฒนาแหล่งท่ องเที่ ยวเมืองชายแดนโดยเฉพาะเมืองหาดใหญ่ –
สงขลาให้เ ป็ น เสมือ นบ้า นที่ส องของนัก ท่ อ งเที่ย วจากประเทศเพื่อ นบ้า นโดยเฉพาะที่เ ข้า มา
ท่องเทีย่ วแบบครอบครัว เพื่อการรับประทานอาหาร การช๊อปปิ้ง และการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อ
สร้างตลาดนักท่องเทีย่ วกลุ่มใหม่ๆ มากขึน้
(4) สร้ า งโอกาสใหม่ ใ นการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของพื้ น ที่ ด้ ว ยการเปิ ด
ประตูทางทะเลสู่นานาชาติ เพื่อเหนี่ยวนาการลงทุนใหม่ๆ สู่พน้ื ที่ โดย
1. พัฒนาสะพานเศรษฐกิ จสตูล – สงขลา: เชื่อมโยงทะเลอ่าวไทย
ั ่ นดามันและฝงอ่
ั ่ าวไทย รวมทัง้ โครงสร้าง
และทะเลอันดามัน โดยการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทัง้ ฝงอั
พื้น ฐานด้านการคมนาคมขนส่ ง และระบบโลจิส ติก ส์ส นับสนุ น บริเ วณประตูก ารขนส่ ง ระหว่ า ง
ประเทศ
2. พัฒ นาชุ ม ชนเมื อ งศูน ย์ก ลาง ณ จุ ด ที่เ ป็ น Gateway ทัง้ สองฝ งั ่
ทะเลเพื่อรองรับกิจกรรมการพัฒนาโดยเน้นการวางระบบการพัฒนา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การจัดระเบียบการใช้ทด่ี นิ และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาสมดุลของพืน้ ที่
เป้ าประสงค์
1. พัฒนาเศรษฐกิจให้มฐี านทีเ่ ข้มแข็ง มีความสมดุลเป็ นธรรม สามารถเติบโต
อย่ า งมัน่ คงในระดับ ที่เ หมาะสม เพื่อ เพิ่ม โอกาสการพัฒ นาอาชีพ การมีง านท า และรายได้
สร้างความหวังแก่ประชาชนให้มคี วามมันใจที
่ จ่ ะอยูใ่ นพืน้ ที่ ทีจ่ ะนาไปสู่สนั ติสุขของสังคม
2. การเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
3. ภาคธุรกิจ การค้า การท่องเทีย่ ว และการบริการ มีการขยายตัวเพิม่ ขึน้
4. เพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ตัวชี้วดั /ค่าเป้ าหมาย :
1. ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของมูลค่ายางพาราทีผ่ ลิตได้เทียบกับราคาคงที่ ร้อยละ 3
2. ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร ร้อยละ 2
3. จานวนนักท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2
4. มูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2
5. ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของมูลค่าสินค้าอาหารฮาลาล ร้อยละ 3
6. ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผลิตภัณฑ์ฮาลาล ร้อยละ 5
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กลยุทธ์การวิ จยั
1. ส่งเสริมกิจกรรม และอานวยความสะดวก ในการขยายโอกาสทางการตลาดใน
ทุก ๆ ด้าน
2. ส่งเสริมการผลิตแบบครบวงจรเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
3. ส่งเสริมเกษตรกรและผูผ้ ลิตในการผลิตตามมาตรฐานและกระบวนการการ
ผลิตอาหารฮาลาลให้เป็นทีย่ อมรับในกลุ่มผูบ้ ริโภคมุสลิมทัวโลก
่
4. สร้างความเข้มแข็งให้กบั บุคลากรภาครัฐและผูป้ ระกอบการภาคเอกชนใน
การลงทุนและพัฒนาการแปรรูปอาหารฮาลาลในพืน้ ที่
5. สนับสนุนโครงสร้างพืน้ ฐานในการรองรับการขยายตัวทางการท่องเทีย่ วใน
กลุ่มจังหวัด
(ข้อมูลจาก http://www.osmsouth.moi.go.th/osmsouth/)
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บทที่ 3
บริบทและศักยภาพการวิจยั ของภาคใต้
3.1 ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
กลุ่มจังหวัดภาคใต้มเี ครือข่ายการวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษา 2 เครือข่ายหลัก คือ
1) เครือข่ายการวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคใต้ตอนบน กับเครือข่ายการ
วิจยั ภาครัฐร่วมเอกชนภาคใต้ตอนบน (สกอ.) ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัย
สงขลา นครินทร์ เขตการศึก ษาสุ ราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ธ านี วิทยาลัยตาปี
วิทยาลัยชุมชนระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีว ิชยั (นครศรีธ รรมราช) วิทยาลัยศรีโสภณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเ ก็ต และมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์เขตการศึกษาภูเก็ต
2) เครือข่ายการวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุมชนภาคใต้ตอนล่าง กับเครือข่ายการ
วิจยั ภาครัฐร่วมเอกชนภาคใต้ตอนล่าง (สกอ.) ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ และวิ ทยาเขตป ตั ตานี มหาวิทยาลัยทัก ษิ ณ มหาวิท ยาลัยนราธิว าสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิช ัย วิทยาลัยอิส ลามยะลา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นอกจากนี้ ย งั มีเ ครือ ข่า ยการวิจ ยั ของกลุ่ ม มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เขตภาคใต้ ได้แ ก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี และยังมีสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร
รวมทัง้ วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีอกี หลายแหล่งด้วยกัน
3.2 ศักยภาพของหน่ วยงานภาครัฐ สามารถแยกตามกลุ่มจังหวัดได้ดงั นี้
3.2.1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอ่
ั ่ าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)
มีศูนย์วจิ ยั ปาล์มน้ ามัน สุราษฎร์ธานี ศูนย์วจิ ยั พืชสวนชุมพร ศูนย์ว ิจยั และทดสอบ
ั่
พันธุ์ส ตั ว์น้ า จัง หวัด ชุ ม พร สถานี ว ิจยั ทรัพ ยากรชายฝ งทะเล
ศู น ย์ว ิจ ยั และพัฒนาประมงทะเล
ั ่ ราษฎร์ธานี ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน้ าจืด
อ่าวไทยตอนกลาง ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝงสุ
ศูนย์วจิ ยั และบารุงพันธุส์ ตั ว์สุราษฎร์ธานี ศูนย์วจิ ยั การผสมเทียมและเทคโนโลยีชวี ภาพ ศูนย์วจิ ยั
ั่
และพัฒนาประมงชายฝงนครศรี
ธรรมราช สถานีประมงน้ าจืดจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์วจิ ยั และ
พัฒ นาสัต วแพทย์ภ าคใต้ ศู น ย์พ ัฒ นาประมงพื้น ที่ลุ่ ม น้ า ปากพนั ง ศู น ย์ว ิจ ัย และถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีนครศรีธรรมราช สถานีวจิ ยั และทดสอบพันธุส์ ตั ว์นครศรีธรรมราช ศูนย์วจิ ยั และพัฒนา
ประมงน้ าจืดตรัง สถานีพฒ
ั นาอาหารสัตว์จงั หวัดพัทลุงศูนย์วจิ ยั ข้าวพัทลุง ศูนย์ประสานเครือข่าย
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การวิจยั ฯ สกอ. / วช. / นวัตกรรมการวิจยั (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3.2.2 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั ่ นดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง)
ั ่ เ ก็ต ศู นย์ว ิจยั และพัฒนาประมงทะเลอันดามัน
ศู นย์ว ิจยั และพัฒนาประมงชายฝ งภู
(ภูเ ก็ต ) สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ งั ่ (ภูเก็ต ) สถานีทดลองยางภูเ ก็ต
ั่
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงชาย ฝงกระบี
่ สถานีวจิ ยั ทดสอบพันธุ์สตั ว์กระบี่ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนา
ั ่ งงา ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งกุ้งทะเล จ.ตรัง สถานีพฒ
ประมงชายฝงพั
ั นาอาหารสัตว์ตรัง
สถานีวจิ ยั ทดสอบพันธุ์สตั ว์ตรัง สถานีบารุงพันธุ์สตั ว์ตรัง ศูนย์วจิ ยั พืชสวนตรัง สถานีเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝงั ่ จ.ระนอง อุทยานซอฟแวร์ จ.ภูเก็ต
3.2.3 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (สงขลา สตูล ปตั ตานี ยะลา นราธิวาส)
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส สถานีว จิ ยั ทดสอบพันธุส์ ตั ว์ปตั ตานี ศูนย์วจิ ยั
และบารุงพันธุ์สตั ว์ยะลา ศูนย์วจิ ยั ยางสงขลา ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
ศูนย์วจิ ยั การผสมเทียมและเทคโนโลยีชวี ภาพสงขลา สถาบันวิจยั การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝงั ่
ั่
สถาบันวิจยั สุขภาพสัตว์น้ าชายฝงสงขลา
สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ศูนย์วจิ ยั และ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพสัต ว์น้ า และผลิต ภัณ ฑ์ส ัต ว์น้ า สงขลา ศู นย์ว ิจ ยั และพัฒนาประมงน้ าจืดสงขลา
ั่
ศูนย์วจิ ยั พืชไร่สงขลา สถานีวจิ ยั ทดสอบพันธุส์ ตั ว์เทพา ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝงสงขลา
ั ่ าวไทยตอนล่าง สถานีอาหารสัตว์สตูล ศูนย์ฯสัตว์น้ า
ศูนย์ว ิจยั ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอ่
ั ่ ล ศูนย์ประสานเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ชายฝงสตู
นอกจากนี้ยงั มีหน่ วยงานวิจยั ในอื่นๆ ได้แก่ สถาบันวิจยั ระบบสุขภาพภาคใต้ (สวรส.
ภาคใต้ ) ศู นย์ร ะบาดวิทยาภาคใต้ส งขลา ศูน ย์ว ิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ส งขลา ศูน ย์ว ิศ วกรรม
การแพทย์ท่ี 7 สงขลา กลุ่ ม โรคติดต่ อน าโดยแมลง ส านั กงานป้ องกันควบคุ มโรคที่ 12 สงขลา
สานักงานพลังงานภูมภิ าคในพืน้ ทีภ่ าคใต้ สานักงานพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงานในพืน้ ที่
ภาคใต้ สานักงานประสานงานชุดโครงการวิจยั การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา (สกว.)
สานักงานชุดโครงการวิจยั และพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง (มวล.) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม สถานีพฒ
ั นาและส่งเสริมการอนุ รกั ษ์สตั ว์ปา่ เขาช่อง สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมในแต่ละจังหวัด สถานีพฒ
ั นาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38 สานักบริหารจัดการใน
พืน้ ทีป่ า่ อนุ รกั ษ์ 20 สานักงานทรัพยากรน้าภาค 8
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3.3 ปัญหาที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
3.3.1 ปัญหาที่สาคัญด้านการพัฒนา
1) ฐานการผลิตแคบ พึง่ พาภาคเกษตรทีข่ น้ึ อยู่ กบั การผลิตสินค้าเพียงไม่ก่ชี นิด ได้แก่
ยางพารา ปาล์มน้ามัน ไม้ผลและประมง ซึง่ รูปแบบการผลิตยังคงเป็ นแบบดัง้ เดิม ใช้เทคโนโลยีต่ า
จึง มีผ ลิต ภาพการผลิต ต่ า และขาดการพัฒ นาการแปรรูป เพื่อ เพิ่ม มูล ค่ า ส่ ว นใหญ่ จงึ เป็ น การ
จาหน่ายเป็นสินค้าขัน้ ปฐมและสินค้าแปรรูปขัน้ ต้น จึงมีมลู ค่าต่า
2) ภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ในพื้นที่จงั หวั ดชายแดนภาคใต้
ซึง่ กระทบต่อการท่องเทีย่ ว การค้า และการลงทุน การประกอบอาชีพในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้แ ละพื้นที่ใ กล้เ คียง นอกจากนี้ยงั กระทบต่ อ สุ ขภาพจิต และการดารงชีว ิต ประจาวันของ
ประชาชนทีจ่ ะกลายเป็ นปญั หาด้านคุณภาพชีวติ ในระยะยาว
3) ภาพลักษณ์ความเป็ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งจากภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ และพายุ
ดีเพรสชัน่ เนื่องจากมีพน้ื ทีต่ ดิ กับทะเลทัง้ สองด้าน นอกจากนี้แหล่งท่องเทีย่ วหลักของภาคใต้ คือ
ภูเก็ต เกาะพีพ ี เขาหลัก (พังงา) ได้รบั ผลกระทบจากคลื่นยักษ์สนึ ามิ ทาความเสียหายต่อชีวติ คน
และทรัพย์สนิ จานวนมาก เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2547
4) บางพืน้ ทีป่ ระสบปญั หาความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขาดแหล่งน้ าธรรมชาติ
1.5 ทรัพยากรเสื่อมโทรม โดยเฉพาะทรัพยากรทีด่ นิ เนื่องจากมีพน้ื ทีด่ นิ เปรีย้ ว ดินเค็ม ดินตื้น และ
ทีด่ นิ เหมืองแร่ทง้ิ ร้างรวมกันกว่า 4 ล้านไร่ นอกจากนี้ยงั เกิดการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีท่ านาไป
เพาะเลีย้ งกุง้ กุลาดาเมือ่ ประสบปญั หาการเลีย้ งกุง้ ก็ไม่สามารถใช้พน้ื ทีเ่ ดิมทานาได้อกี
6) ข้อ ตกลงความร่ ว มมือ ระหว่ า งประเทศด้ า นการค้า เสรี (FTA) และการลดภาษี
ศุลกากรภายใต้กรอบ AFTA ส่งผลเสียต่อสินค้าเกษตรบางรายการที่ยงั ผลิตได้ในต้นทุนสูงกว่า
ประเทศอื่น เช่น ปาล์มน้ามัน
7) มาตรการกีดกันทางการค้าที่มใิ ช่ภาษี เช่น ทางด้านสิง่ แวดล้อม สุ ขภาพอนามัย
ส่งผลกระทบต่อสินค้าส่งออกของภาค เช่น กุง้ กุลาดา
8) กฎระเบียบของประเทศมาเลเซีย ทีก่ าหนดให้เรือประมงทีจ่ บั ปลาหรือเดินเรือประมง
ผ่ า นน่ า น น้ า มาเลเซีย ต้อ งน าสัต ว์น้ า ขึ้น เทีย บท่ า มาเลเซีย ได้ก ระทบต่ อ การค้า สัต ว์น้ า และ
อุ ต สาหกรรมแปรรูป ผลิต ผลประมงของภาคใต้ ซึ่ง ต้อ งพึ่งพาวัต ถุ ดิบ สัต ว์น้ า ที่จบั จากน่ านน้ า
อินโดนีเซีย และต้องเดินทางผ่านน่านน้าของประเทศมาเลเซีย
3.3.2 ปัญหาที่สาคัญด้านการวิ จยั
1) หน่ ว ยงานที่ม ีศ ั ก ยภาพด้ า นการวิจ ัย ยัง กระจุ ก ตัว อยู่ เ ฉพาะในบางพื้น ที่นั ้น
บางจังหวัดยังขาดแคลนหน่วยงานและบุคลากรด้านการวิจยั เช่น จังหวัดระนอง กระบี่ และพังงา
2) ขาดการพัฒ นาด้า นการวิจ ยั และการพัฒ นาองค์ค วามรู้ และนวัต กรรม เพื่อ การ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
3) ขาดการวิจยั และพัฒนาเพื่อ สร้างความรู้และความเข้าใจในการตัดสินใจเพื่อ การ
พัฒนาและการอนุรกั ษ์พน้ื ทีใ่ ห้แก่ชุมชนอย่างเป็นระบบ
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4) ขาดการพัฒนางานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ ละพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต รวมทัง้
การแปรรูปเพื่อ เพิ่ม มูล ค่าให้ก ับสินค้าเกษตรหลักของภาคให้ มขี ดี ความสามารถในการแข่งขัน
มากขึน้
5) ขาดการวิจยั และพัฒนาองค์ความรูท้ เ่ี ชื่อมโยงกับปญั หาวิจยั จากภาคธุรกิจเอกชนใน
พืน้ ทีเ่ พื่อการแก้ปญั หา การสร้างมูลค่าเพิม่ และธุรกิจใหม่แก่ผปู้ ระกอบการในการแข่งขัน
6) ต้องเร่งการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรูใ้ นการตัดสินใจในการแก้ ไขปญั หาความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้มบี รรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ควบคู่ไปด้วย
7) ขาดการจัด การความรู้อ ย่ า งเป็ น ระบบในการน าความรู้จ ากผลงานวิจ ัย ไปใช้
ประโยชน์ทส่ี อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในแต่ละพืน้ ที่
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บทที่ 4
หลักการ แนวคิด และกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์การวิจยั ของภาคใต้
4.1 หลักการและแนวคิ ดของการจัดทายุทธศาสตร์การวิ จยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้
การจัดทายุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้ มีกรอบแนวคิดบนพืน้ ฐาน
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้องและมุ่ง
ให้บรรลุ เ ป้ าหมายตามยุ ทธศาสตร์ก ารพัฒนากลุ่ ม จัง หวัด ภาคใต้ ร วมทัง้ มีค วามเชื่อ มโยงและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) รวมทัง้ นโยบายและแนวทางการวิจยั
ของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) ซึง่ จะนาไปสู่การพัฒนางานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ เพื่อการพัฒนา
ทีส่ มดุลและยังยื
่ นของประเทศ สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติในฐานะหน่ วยงานหลัก จึงได้
ริเ ริ่ ม ด าเนิ น การจัด ท ายุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จ ัย ทัง้ 4 ภู ม ิภ าคของประเทศ คื อ 1) ภาคเหนื อ
(17 จัง หวัด ) 2) ภาคกลางรวมกรุ ง เทพมหานคร (26 จัง หวัด ) 3) ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
(19 จังหวัด) และ 4) ภาคใต้ (14 จังหวัด) ในส่วนของภาคใต้นนั ้ การจัดทายุทธศาสตร์การวิจยั
ภาคใต้ พ.ศ. 2555-2559 ได้ดาเนินการจัดประชุมระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทัง้
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา เอกชน ชุมชนและผูท้ ส่ี นใจทัวไป
่ เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์การวิจยั กลยุทธ์
การวิจยั แผนงานวิจยั และประเด็นการวิจยั ทีม่ คี วามสอดคล้องกับความต้องการของพืน้ ทีใ่ นแต่ ละ
ท้อ งถิ่นแบบมีส่ ว นร่ว มทุ ก ภาคส่ ว น ที่จะส่ ง ผลให้การด าเนิน งานยุท ธศาสตร์การวิจยั ในระดับ
หน่วยงานและระดับภูมภิ าคเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณการวิจยั ทีส่ อดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้อย่างชัดเจน

2553-2572





2555-2559







11

2551-2554







:

ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงของการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ

42

4.2 กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์การวิ จยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้
ในการพัฒนายุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในระดับภูมภิ าคทัง้
4 ภูมภิ าคนัน้ ส านัก งานคณะกรรมการวิจยั ของชาติ ได้รเิ ริม่ ดาเนิน การมาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2548
จนกระทัง่ ได้นโยบายและยุทธศาสตร์ ก ารวิจยั ของชาติ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551-2554 โดยมุ่งให้
ยุทธศาสตร์การวิจยั มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและตรงกับ
ความต้องการของการพัฒนาพื้นที่ในแต่ละภูมภิ าค และยังมุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่
เกี่ย วข้อ งกับ การวิจ ยั ในพื้น ที่ ซึ่ง จะส่ ง ผลให้ก ารด าเนิ น การตามยุท ธศาสตร์ก ารวิจ ยั ในระดับ
หน่ วยงานและภูมภิ าคเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานวิจยั และการบริหารงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาภูมภิ าคต่างๆ อันจะทาให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม
4.2.1 การพัฒนายุทธศาสตร์การวิ จยั ในภาคใต้
ในการพัฒนายุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้ ได้จดั ทาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ โดยอาศัยแนวทางของสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ั ่ าวไทย (จังหวัดชุมพร
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกอบด้วย 3 กลุ่มจังหวัดคือ 1) กลุ่มจังหวัดฝงอ่
ั ่ นดามัน (จังหวัดระนอง กระบี่ พังงา
สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ) 2) กลุ่มจังหวัดฝงอั
ตรัง ภู เ ก็ต ) และ 3) กลุ่ ม จัง หวัด ชายแดน (จัง หวัด สงขลา สตู ล ป ตั ตานี ยะลา นราธิว าส)
จากแนวทางจัดกลุ่ ม จัง หวัดดัง กล่ า ว ได้ม ีการกาหนดพื้น ที่ดาเนิน การเพื่อ พัฒ นายุท ธศาสตร์
การวิจยั ของภาคใต้ เพื่อนาไปสู่การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติในภาพรวม
การจัดทายุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้ ได้ดาเนินการจัด
ประชุมระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา เอกชน ชุมชน
และผู้ท่สี นใจทัวไป
่ คณะทางานได้เริม่ จัด ทาร่างเอกสารเชิงสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทา
ยุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้ ขึน้ โดยศึกษาข้อมูลเอกสารเบือ้ งต้นและจาก
การประชุ ม และสัม มนาในเรื่อ งที่เ กี่ย วข้อ งกับ ภาคใต้ มาอย่า งต่ อ เนื่ อ งในระยะ 1 ปี ท่ีผ่ า นมา
คือ 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และ 11 2) นโยบายของรัฐบาลปจั จุบนั
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 2551-2554) ของภาคใต้ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จัง หวัด ภาคใต้ 3 กลุ่ ม จัง หวัด (14 จัง หวัด ) 4) รายงานการประชุ ม เครือ ข่ า ยการวิจ ัย ภาคใต้
เช่น (i) เครือข่ายการวิจยั ภาครัฐร่วมเอกชนภาคใต้ตอนบน (ii) เครือข่ายการวิจยั และนวัตกรรม
การถ่ า ยทอดเทคโนโลยีสู่ ชุ ม ชน (iii) เครือ ข่ า ยการวิจ ัย นวัต กรรมแห่ ง ชาติ สาขาภาคใต้
(iv) รายงานการประชุมเชิง ปฏิบตั ิการความต้อ งการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มจัง หวัดฝ งั ่
ั หาของผู้ป ระกอบการขนาดย่อ มระหว่ า ง
อ่ า วไทย (v) การประชุ ม ระดมความคิด ประเด็น ป ญ
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภาคใต้กบั นักวิจยั 5) การประชุมระดมความคิด
ครัง้ ที่ 1 : วัน ที่ 25 กุ ม ภาพัน ธ์ 2553 ณ มหาวิท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ ครัง้ ที่ 2 : วัน ที่ 5 มีน าคม
2553 ณ โรงแรมทวิน โลตัส จัง หวัด นครศรีธ รรมราช 6) การประชุ ม ระดมความคิด ร่ ว มกับ
ภาคเอกชนจานวน 2 ครัง้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 และวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ณ จังหวัด
สุราษฏร์ธานีและจังหวัดสงขลาตามลาดับ 7) การประชุมการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล และ
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8) เอกสารประกอบการสัมมนาทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ จึงได้ยกร่างเอกสารเพื่อนาเสนอในทีป่ ระชุมให้ผมู้ ี
ส่วนร่วมทุกฝ่ายทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้นาชุมชนในพื้นที่และชุมชนที่สนใจ
ได้ระดมความเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ในการจัดทายุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 2555-2559)
ของภาคใต้
4.2.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การวิ จยั ของภาคใต้
การพัฒนายุทธศาสตร์การวิจยั ในภาคใต้ ดาเนินการตามขัน้ ตอนต่างๆของการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจยั 5 ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 : การเตรียมการ เป็นการประสานการดาเนินงานและเตรียมการใน
ด้านต่าง ๆ ซึง่ ครอบคลุมถึงการกาหนดผูม้ สี ่วนร่วมในการจัดทายุทธศาสตร์การวิจยั ในภาคใต้
ขัน้ ตอนที่ 2 : การวิ เ คราะห์ ศ ั ก ยภาพ (SWOT Analysis) เป็ นการศึ ก ษา
วิเคราะห์จดุ แข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat)
ของแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ขัน้ ตอนที่ 3 : การจัด ท าวิส ัย ทัศ น์ ก ารวิจ ัย พัน ธกิจ การวิจ ัย ยุ ท ธศาสตร์
การวิจยั และเป้าประสงค์การวิจยั เป็ นการดาเนินการโดยให้ทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องมีส่วนร่วม
ขัน้ ตอนที่ 4 : การกาหนดกลยุทธ์การวิจยั เป็ นการกาหนดแนวคิดหรือวิธกี าร
อันบ่ง บอกถึงลัก ษณะการเคลื่อ นตัว ของกลุ่ มจัง หวัด ภาคใต้ ว่ าจะก้าวไปสู่เ ป้ าหมายการวิจยั ที่
ต้องการในอนาคตได้อย่างไร ทัง้ นี้โดยคานึงถึงความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของนโยบายของ
รัฐบาล ตลอดจนศักยภาพของภูมภิ าคใต้
ขัน้ ตอนที่ 5 : การกาหนดแผนงานวิจยั เป็ นการนายุทธศาสตร์การวิจยั ไปสู่
การปฏิบตั ใิ นรูปของแผนงานวิจยั ซึ่งเป็ นแผนทีม่ คี วามสัมพันธ์หรือสนับสนุ นซึง่ กันและกัน ทาให้
เกิด องค์ ร วมเป็ น การวิจ ัย ที่ค รอบคลุ ม การวิจ ัย พื้น ฐาน (Basic Research) การวิจ ัย ประยุ ก ต์
(Applied Research) การวิจ ัยขัน้ ทดลองที่ม ีความเป็ นสหสาขาวิชาการ (Multidiscipline) บู รณาการ
(Integrated) และครบวงจร (Complete Set) โดยมีเ ป้ าหมายสุ ด ท้ า ยที่จ ะน าผลงานวิจ ัย ไปใช้
ประโยชน์ ได้อย่างชัดเจน ทัง้ นี้แผนงานวิจยั ดังกล่าวจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้และความ
ต้อ งการของพื้น ที่ท่ีส ามารถเชื่อ มโยงตัง้ แต่ ร ะดับ ท้อ งถิ่น ระดับ ชาติแ ละ/หรือ ระดับนานาชาติ
โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมทัง้ ของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
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บทที่ 5
ยุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้
5.1 วิ สยั ทัศน์ การวิ จยั ภาคใต้
“ภายในปี พ.ศ.2559 มีงานวิจยั เป็ นฐานความรูท้ ่ขี บั เคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคใต้ให้สมดุลและยังยื
่ น สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของผู้มสี ่วนได้รบั
ผลประโยชน์ทุกฝา่ ย”
5.2 พันธกิ จการวิ จยั ภาคใต้
1. วิจยั เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
2. เสริมสร้างฐานความรูท้ างด้านการท่องเทีย่ วให้เข้มแข็งและยังยื
่ น
3. การวิ จ ัย เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า (Valued-added Product) และนวัต กรรม (Innovation)
การเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้ยงยื
ั่ น
5. การพัฒนาศักยภาพคน
6. การวิจ ัย ที่ส นองต่ อ การเสริม สร้ า งความสมานฉั น ท์ แ ละความมัน่ คงในพื้น ที่
โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
5.3 เป้ าประสงค์การวิ จยั ภาคใต้
1. เพื่อให้เกิดการบูรณาการแนวคิดในการดาเนินงานวิจยั เพื่อตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาล (AGENDA) แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบตั ิราชการของกระทรวงและจังหวัด
รวมทัง้ หน้าทีข่ องหน่วยงาน (FUNCTION) และความต้องการของพืน้ ที่
2. เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดในภาคใต้ได้ร่วมกัน
กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตลอดจนการกาหนดแผนงานวิจยั
ร่วมกัน
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานวิจยั ในพืน้ ทีก่ ลุ่มจังหวัดในภาคใต้
เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจยั และพัฒนา และการพัฒนาบุคลากรการวิจยั ร่วมกัน
ยุทธศาสตร์การวิ จยั (พ.ศ. 2555 – 2559) ของภาคใต้
ผลจากกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้ และ
เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณด้านการวิจยั ของประเทศ มีทศิ ทางการวิจยั ที่มคี วามชัดเจน จึงได้
ก าหนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จ ัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้ เป็ น 5 ยุ ท ธศาสตร์
การวิ จยั 15 กลยุทธ์การวิ จยั และ 50 แผนงานวิ จยั ทัง้ นี้ ในแต่ละยุทธศาสตร์การวิจยั ได้มกี าร
กาหนดกลยุทธ์การวิจยั แผนงานวิจยั ทีเ่ ป็นประเด็นความต้องการในการวิจยั ในช่วง 5 ปี คือ
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ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
ภาคใต้ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติและศาสนาสูง ในหลายจังหวัดของ
ภาคใต้ยงั มีจานวนแรงงานต่างถิน่ และต่างด้าวเป็ นจานวนมาก กอร์ปกับ สถานการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังเกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงต่อความมันคงของ
่
ประเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ ประจาวันของประชาชนในพืน้ ที่ และเป็ นเหตุฉุดรัง้ การ
พัฒนาในแทบทุก ด้า น รวมทัง้ การเกิดเป็ นภาพลักษณ์ ความไม่ปลอดภัยที่ส่ งผลกระทบต่ อการ
ลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้ ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่การเป็ นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมอาเซียน ดังนัน้ การเสริมสร้างความสมานฉันท์และความมันคงในพื
่
น้ ทีจ่ งึ เป็ นพืน้ ฐาน
ทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ ในการรองรับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต จึงต้องมุ่งเน้นการวิจยั ในด้าน
การปฏิรูปศึกษา การเสริมสร้างความมันคงของประเทศแบบมี
่
ส่วนของชุมชนในแต่ละพื้นที่อย่าง
แท้จริง โดยเฉพาะการวิจ ยั ความเข้า ใจของ “คุณ ลัก ษณะเฉพาะของพื้น ที่ : มิ ติ ท างสัง คม
ศาสนาและวัฒนธรรม แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ” และมุ่งเน้นการวิจยั ในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและความมันคงของประเทศแบบมี
่
ส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ การวิจยั ในการ
สร้า งกฎหมายที่เ ป็ น ธรรม การวิจ ัย เพื่อ การรองรับ ในการเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซีย น (ASEAN
COMMUNITY) ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์การวิจยั 18 แผนงานวิจยั คือ
กลยุทธ์การวิ จยั
กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 1.1
การปฏิ รปู การศึกษา ทัง้
ในและนอกระบบ ที่
สอดคล้องกับวิ ถีชีวิตใน
แต่ละท้องถิ่ น

แผนงานวิ จยั
1.1.1 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการปฏิ รปู การศึกษา ตัง้ แต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาระดับอนุบาลเพื่อ
สังคมใหม่ในอนาคต
- กระบวนการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.1.2 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการจัดการระบบและการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ในแต่ ละท้องถิ่ น
ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั เพื่อปรับกระบวนทัศน์และรูปแบบการศึกษาทีเ่ ชื่อมโยงกับ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และวิถสี งั คมและ เศรษฐกิจในพืน้ ที่
1.1.3 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการผลิ ตกาลังคนให้สอดคล้องกับ
ภาคการผลิ ต ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั เพื่อปรับปรุงหลักสูตรทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม
การวิจยั ความต้องการกาลังคนของภาคอุตสาหกรรม
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กลยุทธ์การวิ จยั
กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 1.2
วิ จยั เพื่อการเสริ มสร้าง
ความสมานฉันท์ และ
บูรณาการการแก้ไข
ปัญหาแบบมีส่วนร่วม
ในพื้นที่

แผนงานวิ จยั
1.2.1 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจ/ความเป็ น
ธรรมกับชุมชนในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ตัวอย่างประเด็น
วิจยั เช่น
- การศึกษาประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมท้องถิน่ เพื่อการอยูร่ ว่ มกัน
อย่างสันติสุข
- การวิจยั เพื่อสร้างความเข้าใจและความเป็นธรรมในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในพืน้ ทีแ่ บบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและเป็นมิตรกับชุมชน
- การวิจยั เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นธรรมในการพัฒนาพืน้ ทีท่ ม่ี ี
ความสมดุลระหว่างการพัฒนากับการอนุรกั ษ์แบบมีส่วนร่วม
1.2.2 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการบริ หารจัดการแรงงานต่างถิ่ น
และแรงงานต่างด้าว ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและ
แรงงานต่างถิน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
- การศึกษาผลกระทบแรงงานต่างด้าวและแรงงานต่างถิน่ ต่อการ
พัฒนาพืน้ ทีแ่ ละความมันคงของรั
่
ฐในแต่ละพืน้ ที่
- การศึกษาผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อแรงงานใน
ภาคใต้
- การศึกษาปญั หาการเคลื่อนย้าย(mobility) ศักยภาพแรงงานต่างๆ
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.2.3. แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับกฎหมายและกติ กาต่างๆ เพื่อ
ความเป็ นธรรมาภิ บาล ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั และพัฒนากฏ ระเบียบและกฎหมายทางราชการที่
เหมาะสมกับการปฏิบตั ติ ่อแรงงานต่างด้าวอย่างเป็ นระบบครบวงจร
- การวิจยั และพัฒนาในการปรับปรุงกฏ ระเบียบและกฎหมายเพื่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 1.3
การวิ จยั เพื่อเสริ มสร้าง
ความมันคง
่ และการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ความไม่สงบใน 3
จังหวัดชายแดนใต้

1.3.1 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่
และสร้างความเข้าใจ/ความเป็ นธรรมในการพัฒนาพื้นที่แบบมี
ส่วนร่วม ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั เพื่อหาแนวทางการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้
- การวิจยั เพื่อการอยู่รว่ มกันของพีน่ ้องชายแดนใต้
- การวิจยั รูปแบบชุมชนไทยพุทธ-มุสลิม ทีอ่ ยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข
- การวิจยั ปญั หาสุขภาพจิตของประชาชน ข้าราชการ เยาวชนและ
เด็กในชายแดนใต้
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กลยุทธ์การวิ จยั

แผนงานวิ จยั
- การวิจยั และการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเยาวชนในชายแดนใต้
- การวิจยั และการพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาในการสื่อสาร
ร่วมกันในชายแดนใต้
- การศึกษาผลกระทบของนโยบายภาครัฐในการแก้ปญั หาชายแดน
ภาคใต้
- การศึกษาฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมของชาวบ้านใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
- การวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการสร้างความเชื่อมันในความปลอดภั
่
ยในพืน้ ที่
แก่ประชาชน เพื่อความมันคงในการประกอบอาชี
่
พทีเ่ หมาะสมใน
พืน้ ที่
1.3.2 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาสถานการณ์ ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั และพัฒนาปรับปรุงกฏ ระเบียบและกฎหมาย เพื่อความ
เป็นธรรมแบบมีส่วนร่วม
1.3.3. แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพทางเลือกของผู้
ได้รบั ผลกระทบจากปัญหาสถานการณ์ ความไม่สงบใน 3
จังหวัดชายแดนใต้ ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาอาชีพทางเลือกทีเ่ หมาะสมแก่กลุ่มผู้
ได้รบั ผลกระทบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เช่น ผูพ้ กิ าร หญิงหม้าย
และผูด้ อ้ ยโอกาส
- การวิจยั และพัฒนาคุณภาพชีวติ และอาชีพทีเ่ หมาะสมของหญิง
หม้ายมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
1.3.4 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการสร้างจิ ตสานึ กและความรู้ใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตัวอย่างประเด็นวิจยั
เช่น
- การวิจยั ในการปลูกจิตสานึกในความเป็นพลเมืองทีม่ คี วาม
ปรองดอง
- การวิจยั เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีการศึกษา
ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายในท้องถิน่
- การจัดการศึกษาทีเ่ หมาะสมให้แก่เด็กและเยาวชน
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กลยุทธ์การวิ จยั
กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 1.4
วิ จยั เพื่อส่งเสริ มความ
เข้มแข็งและการ
เสริ มสร้างภูมิค้มุ กัน
ของท้องถิ่ นและสังคม

แผนงานวิ จยั
1.4.1 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติ ด ตัวอย่าง
ประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับแนวทางการลดปญั หาจากการติดยาเสพติด
- การแก้ปญั หาสังคมเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากปญั หายาเสพติด
- การป้องกันและปราบปรามผูม้ อี ทิ ธิพล
- บทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการแก้ปญั หายาเสพติดใน
กลุ่มเยาวชน
1.4.2 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับระบบบริ หารจัดการด้านความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั ในการสร้างระบบความปลอดภัยแก่นกั ท่องเทีย่ ว
- การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเตือนภัยทีเ่ หมาะสม
- การพัฒนาระบบเตือนภัยและความปลอดภัยให้กบั นักท่องเทีย่ ว
1.4.3 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง
ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงทีห่ ลากหลายในแต่ละพืน้ ที่
- การวิจยั เพื่อจัดทาสื่อการเรียนรูต้ น้ แบบวิถชี วี ติ เศรษฐกิจพอเพียง
- การวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ โดยปราชญ์
ชาวบ้านด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์
- การวิจยั คุณภาพและมาตรฐานปุ๋ยอินทรียท์ ห่ี ลากหลายในแต่ละ
พืน้ ที่
1.4.4 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม ตัวอย่าง
ประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับด้านประวัตศิ าสตร์ชุมชนและท้องถิน่
- การวิจยั เพื่อสร้างความภาคภูมใิ จและสานึกรักบ้านเกิด
- การวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการสร้างเครือข่ายชุมชนทีห่ ลากหลายทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่ออยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสุข
- การวิจยั เพื่ออนุ รกั ษ์และฟื้นฟูวฒ
ั นธรรมทีด่ งี ามและหลากหลายและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนให้อยูร่ ว่ มกันฉันท์มติ ร
1.4.5 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ตัวอย่างประเด็นวิจยั
เช่น
- การวิจยั การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
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กลยุทธ์การวิ จยั
กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 1.5
วิ จยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความมันคง
่
ของมนุษย์

แผนงานวิ จยั
1.5.1 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับสุขภาพ ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั ในการป้องกันการคุกคามโรคติดต่อตามแนวชายแดน
- การวิจยั ในการแก้ปญั หาภาวะคุกคามโรคติดเชือ้ และโรคติดเชือ้ ที่
ซับซ้อน
- การวิจยั ปญั หาสุขภาพในภาคการเกษตรเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ
ในกลุ่มเกษตรกร
- การเสริมสร้างสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม บนพืน้ ฐานภูมปิ ญั ญา
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พน้ื บ้านและการแพทย์ทางเลือก
- การพัฒนาอาหารสุขภาพและยารักษาโรคจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
และสมุนไพรในท้องถิน่
1.5.2 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับผูส้ งู อายุ ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผูส้ งู อายุและฟื้นฟูสุขภาพ
ผูส้ งู อายุทด่ี อ้ ยโอกาส
- การวิจยั ระบบและมาตรการ การส่งเสริม การจัดการ สวัสดิภาพ
และสวัสดิการผูส้ งู อายุในอนาคตให้มคี วามมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ และ
สังคม
- การวิจยั การส่งเสริมบทบาทของผูส้ งู อายุในสถาบันสังคมและชุมชน
รวมทัง้ การนาศักยภาพของผูส้ งู อายุมาใช้ในการพัฒนาประเทศและ
การถ่ายทอดภูมปิ ญั ญาสู่สงั คม
- การวิจยั การแพทย์และสุขภาพ และ Long Stay Tourisms สาหรับ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมผูส้ งู อายุในอาเซียน
- การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ
ผูส้ งู อายุ
1.5.3 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับผูพ้ ิ การและผูด้ ้อยโอกาส ตัวอย่าง
ประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั และการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของหญิงหม้ายในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
- การวิจยั และการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็กเยาวชนกาพร้าใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดทีป่ ระสบภัยสึนามิ
- แนวทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ ารและ
ผูส้ งู อายุเพื่อสร้างความภาคภูมใิ จให้แก่ตนเอง

50

ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิ จ
ภาคใต้มศี กั ยภาพการผลิตหลักทีห่ ลากหลายชนิด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ประมง
การเพาะเลีย้ งชายฝงั ่ ข้าวพืน้ เมือง สัตว์เศรษฐกิจและไม้ผลเขตร้อนเช่น ลองกอง เงาะ มังคุด ส้มโอ
ทุเรียน เป็นพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพในการผลิตและเป็ นแหล่งผลิตทีส่ าคัญของประเทศ อย่างไรก็ตามผลผลิต
ส่วนใหญ่ยงั จาหน่ ายในรูปแบบสินค้าปฐมภูมทิ ่มี มี ลู ค่าต่ า ฐานการผลิตแคบ ขาดประสิทธิภาพใน
การผลิต การแปรรูปและการบริหารจัดการ ดังนัน้ จึงมุ่งเน้นการวิจยั เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตร ซึ่งครอบคลุมการสร้างมูลค่าผลผลิตทางเกษตรและการประมง รวมทัง้ การ
พัฒนาองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เพื่อเป็ นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเนื่องจาก
สภาพพื้นที่ทางภูมศิ าสตร์ของภาคใต้มคี วามหลากหลายทางชีว ภาพสูง ทัง้ ที่เป็ น ภูเ ขา ทะเล
แม่น้ า ลุ่มน้ าต่างๆ ตลอดจนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา ทาให้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจัง หวัดในด้านการท่อ งเที่ยวในแต่ ละพื้นที่ทงั ้ 14 จังหวัดจึงมีความหลากหลายมาก
ั่
ั ่ าวไทยและฝงั ่
อีกประการหนึ่ง ภาคใต้มที ่ตี งั ้ ทางภูมศิ าสตร์ท่สี ามารถเชื่อมโยงสองฝงทะเล
(ฝงอ่
อันดามัน) และเป็นเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ IMT-GT แต่มปี ระเด็นปญั หาและอุปสรรคที่
สาคัญ คือ พืน้ ทีม่ ลี กั ษณะแคบและยาว ทาให้มคี ่าใช้จา่ ยในการขนส่งสูง ขาดการเชื่อมโยงโครงข่าย
ั ่ าวไทยและฝงอั
ั ่ นดามันรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและภูมภิ าคเอเชีย จึงมี
คมนาคมระหว่ างฝงอ่
เป้าประสงค์การวิจยั คือ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรูใ้ หม่ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็ นพืน้ ฐาน
สู่การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในการแข่งขันบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการวิจยั เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทัง้ ด้านการเกษตรและ
การท่ อ งเที่ย ว โดยค านึ ง ถึง บทบาทการแข่ ง ขัน ของประเทศภายใต้ ก ารเปลี่ย นแปลงทัง้ ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ปจั จัยเหล่านี้ เมื่อนามาพิจารณากาหนดเป็ นกลยุทธ์การวิจยั และ
แผนงานวิจยั แล้ว จะประกอบด้วย 4 กลยุทธ์การวิจยั 15 แผนงานวิจยั และตัวอย่างประเด็นการวิจยั
ดังนี้
กลยุทธ์การวิ จยั
กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 2.1
วิ จยั เพื่อสร้างมูลค่า
ผลผลิ ตทางการเกษตร
ปศุสตั ว์และประมงและ
การพัฒนาศักยภาพใน
การแข่งขัน

แผนงานวิ จยั
2.1.1 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับยางพารา ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั หาสารทดแทนบอแรกส์ (Borax) ทีใ่ ช้ในการป้องกันมอดใน
ไม้ยางพารา
- การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้ไม้ยางพารา
- การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้น้ายางพารา
- การวิจยั ความเป็ นไปได้ในการจัดตัง้ เป็นศูนย์ยางพาราโลกใน
ภาคใต้
- การวิจยั และพัฒนาพันธุย์ างพารา
- การวิจยั และพัฒนาการป้องกันโรคราขาวในรากของต้นยางพารา
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แผนงานวิ จยั
- การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา
- การวิจยั การแปรรูปและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา
- การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการกรีดยาง
2.1.2 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับปาล์มน้ามัน ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั ความเป็ นไปได้ในการจัดตัง้ สถาบันปาล์มน้ามันแห่ง
ประเทศไทย
- การวิจยั และพัฒนาพันธุป์ าล์มน้ ามัน
- การวิจยั และพัฒนาการจัดการสวนปาล์มน้ ามันและการใช้ป๋ ยที
ุ ่
เหมาะสม
- การวิจยั และพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิม่ จากวัสดุเศษเหลือจาก
โรงงานปาล์มน้ามัน
- การวิจยั และพัฒนาการใช้ประโยชน์ตน้ ปาล์มน้ามันทีห่ มดอายุแล้ว
เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่
- การวิจยั และพัฒนาเพื่อนวัตกรรมการแปรรูปปาล์มน้ ามันในการ
สร้างธุรกิจใหม่ให้แก่ผปู้ ระกอบการ
2.1.3 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับอาหารฮาลาล ตัวอย่างประเด็นวิจยั
เช่น
- การศึกษารูปแบบทีเ่ หมาะสมในการจัดตัง้ ศูนย์กลางอาหารฮาลาล
- การวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาลจากอาหาร
ทะเล เนื้อโค แพะ แกะ
- การวิจยั เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้กบั อุตสาหกรรมอาหารฮา
ลาลในตลาดโลก
- การวิจยั และพัฒนาโรงงานต้นแบบและสร้างมาตรฐานในการผลิต
อาหารฮาลาล
- การวิจยั เพื่อจัดทาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลของการผลิต
อาหารฮาลาล
- การวิจยั เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้กบั อุตสาหกรรมอาหารฮา
ลาลในตลาดโลก
- การวิจยั เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการผลิตอาหารฮาลาลระหว่าง
ผูป้ ระกอบการกับเครือข่ายชุมชนมุสลิม
- การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพอันนาไปสู่การสร้างฐาน
ความได้เปรียบในการผลิตอาหารฮาลาล
- การวิจยั เพื่อเพิม่ ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตอาหารฮาลาล
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- การวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ส่ชู ุมชนเพื่อนาไปสู่การ
เป็นฐานในการผลิตอาหารฮาลาล
2.1.4 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับไม้ผลในภาคใต้ ตัวอย่างประเด็นวิจยั
เช่น
- การวิจยั และพัฒนามาตรฐานตลาดกลางพืชผลทางการเกษตรของ
ภาคใต้
- การวิจยั และพัฒนาระบบกลไกและสารสนเทศการตลาดไม้ผล
- การวิจยั เทคโนโลยีในการตรวจสอบคุณภาพมังคุดหลังเก็บเกีย่ ว
- การวิจยั เพื่อการพัฒนาคุณภาพลองกอง เงาะ มังคุด ส้มโอ
ส้มโชกุน และทุเรียน
- การวิจยั เพื่อการพัฒนาปลูกไม้ผลนอกฤดูกาล
- การวิจยั และพัฒนาเครือ่ งต้นแบบเพื่อการผลิตและการแปรรูปผลไม้
- การวิจยั เพื่อพัฒนามูลค่าเพิม่ ของผลไม้ทางด้านโภชนาการอย่าง
ครบวงจร
- การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการหมักผลไม้เพื่อการแข่งขัน
- การวิจยั และพัฒนากระบวนการผลิตไม้ผลเพื่อเพิม่ คุณภาพก่อน
การเก็บเกี่ยว
- การวิจยั และพัฒนาศักยภาพในการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วผลไม้
เพื่อการส่งออก
- การวิจยั โดยใช้เชือ้ จุลนิ ทรียแ์ ทนสารเคมีเพื่อป้องกันและกาจัดโรค
และแมลง
2.1.5 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและประมง
ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
ั ่ างยังยื
- การวิจยั แนวทางการทาประมงในทะเลและชายฝงอย่
่ น
- การพัฒนาระบบการตัดสินใจในการผลิตสัตว์น้าเศรษฐกิจแต่ละ
ชนิด
- การวิจยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งปูทะเล
- การวิจยั เพื่อหาสัตว์น้ามูลค่าเพิม่ เพื่อการเพาะเลีย้ ง
- การวิจยั การเพาะเลีย้ งหอยแมลงภู่ให้มคี ุณภาพอย่างสม่าเสมอ
- การวิจยั สายพันธุห์ อยนางรม
- การศึกษาวิจยั การเพาะเลีย้ งสัตว์น้าทีม่ ศี กั ยภาพในการทดแทนการ
เพาะเลีย้ งกุง้ กุลาดา
- การวิจยั การเลีย้ งสัตว์น้าในนากุง้ ร้าง
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แผนงานวิ จยั
- การศึกษาวิจยั เพื่อลดสารตกค้างในกุง้ กุลาดา
- การวิจยั การเพาะเลีย้ งสัตว์น้า (น้ าจืด)ทีผ่ สมผสานในนาข้าวอินทรีย์
และสัตว์น้า (น้ากร่อย)ทีผ่ สมผสานในป่าจาก
- การวิจยั ในการเพาะเลีย้ งพ่อ-แม่พนั ธุก์ ุง้ ทีป่ ลอดโรค
2.1.6 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับนวัตกรรมการแปรรูปทางการ
เกษตรเพื่อเพิ่ มมูลค่า ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั การเกษตรและเกษตรแปรรูป แปรรูปอาหารจากผักผลไม้
อาหารทะเล
- การวิจยั การแปรรูปมังคุดเพื่อส่งออก เช่น น้ามังคุดบรรจุกระป๋อง
มังคุดอบแห้ง
- การวิจยั การใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมผลิตมะพร้าวครบวงจร
- การวิจยั การแปรรูปหอยนางรมโดยใช้วสั ดุแทนเปลือกหอยจริงเพื่อ
การส่งออก
- การวิจยั การแปรรูปผลผลิตจากน้ าตาลจากและลูกจาก
- การวิจยั นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปการเกษตร
เพื่อการแข่งขัน
- การวิจยั เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
(Green and Clean Technology)
2.1.7 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับข้าวพื้นเมือง ตัวอย่างประเด็นวิจยั
เช่น
- การวิจยั และพัฒนาพันธุข์ า้ วพืน้ เมือง
- การวิจยั และพัฒนาพันธุข์ า้ วสังข์หยดครบวงจร
- การวิจยั การแปรรูปข้าวพันธุพ์ น้ื เมืองทีม่ คี ุณค่าทางโภชนาการและ
การเพิม่ มูลค่าผลผลิต
- การวิจยั และพัฒนาการปลูกข้าวสังข์หยดให้ได้มากกว่า 1 ครัง้ ต่อปี
- การวิจยั และพัฒนาในการปลูกข้าวพืน้ เมืองเป็นพืชพลังงาน
2.1.8 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับสัตว์เศรษฐกิ จ ตัวอย่างประเด็นวิจยั
เช่น
- การวิจยั และพัฒนาพันธุแ์ พะ แกะ และโคพืน้ เมือง
- การวิจยั คุณค่าและประโยชน์จากผลิตภัณฑ์แพะด้านอุปโภคและ
บริโภค
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แผนงานวิ จยั
- การวิจยั ด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์ดา้ นพันธุพ์ ชื และวิธกี ารปลูกพืช
เพื่อใช้เป็นอาหารแพะ
- การวิจยั ความหลากหลายของพืชสมุนไพรและคุณค่าทางอาหาร
ของพืชเพื่อใช้เป็นอาหารของสัตว์เศรษฐกิจ
- การวิจยั การใช้วสั ดุเศษเหลือจากพืชมาใช้เป็นอาหารสัตว์เศรษฐกิจ
- การศึกษาและวิจยั ด้านการแปรรูปเนื้อแพะ นมแพะ และผลิตภัณฑ์
จากผลพลอยได้
- การวิจยั ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เกีย่ วกับการเลีย้ งสัตว์เศรษฐกิจ
- การวิจยั การจัดการฟาร์มแพะและแกะในระดับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
- การศึกษาและวิจยั การบริหารจัดการฟาร์มแพะและแกะที่
หลากหลาย
- การวิจยั และพัฒนาพันธุส์ ตั ว์เศรษฐกิจ เช่นโคพืน้ เมือง นกกรงหัว
จุก ฯลฯ

กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 2.2
วิ จยั เพื่อพัฒนาภูมิ
ปัญญาทางการแพทย์

2.2.1 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ จากผลิ ตภัณฑ์
ธรรมชาติ เพื่อเป็ นอาหารเสริ มสุขภาพ และการแพทย์ทางเลือก
ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ
- การวิจยั และพัฒนาอาหารสุขภาพจากวัตถุดบิ ท้องถิน่ และสมุนไพร
- การวิจยั เพื่อตรวจสอบสารปนเปื้อนใน ผลผลิตทางการเกษตรใน
ท้องถิน่
- การวิจยั ตรวจสอบอาหารในท้องถิน่ เพื่อคุม้ ครองสุขภาพผูบ้ ริโภค
- การศึกษาปญั หาสุขภาพในภาคการเกษตรเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพในกลุ่มเกษตรกร
- การศึกษาพันธุกรรมพืชทีห่ ายากและพืชใกล้สญ
ู พันธุ์ เช่น ไม้ขาว
ดา ขัณฑสกร สมุนแว้ง และไม้ลายตอก
- แนวทางการพัฒนาการแพทย์แผนไทยทีส่ อดคล้องกับศาสนา
อิสลาม เช่น Spa – Halal เป็นต้น
- การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
บนฐานภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พน้ื บ้าน
และการแพทย์ทางเลือก
- การอนุรกั ษ์และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในท้องถิน่
- การพัฒนาสมุนไพรในรูปผลิตภัณฑ์ เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ ยา
และสปา
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2.2.2 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ธรรมชาติ สู่
การเป็ นยารักษาโรค ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั หาสารออกฤทธิ ์ทางชีวภาพเพื่อรักษาโรคต่างๆ จากพืช
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในภาคใต้
- การวิจยั และพัฒนาต่อยอดนาสารชีวภาพ (Bioactive Substances)
จากธรรมชาติไปใช้ประโยชน์เป็นยา (Drug) รักษาโรค

กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 2.3
2.3.1. แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ ของ
วิ จยั เพื่อพัฒนาศักยภาพ ท้องถิ่ น ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การท่องเทีย่ วทางทะเล /สุขภาพ /วัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ /
การท่องเที่ยว
Medical Tourism
- การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพของประเทศไทยในตลาดกลุ่มโลกมุสลิม
- เครือข่ายการท่องเทีย่ วในแต่ละจังหวัด
- พฤติกรรมและทัศนคตินกั ท่องเทีย่ ว/คนในจังหวัด
- MICE Tourism (Meeting Intensive Convention Exhibition
Tourism)
- การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพในตลาดโลกอิสลาม: สปาฮาลาล
- การจัดการความรูใ้ นการให้บริการสุขภาพจากบ่อน้าร้อน / น้าแร่
2.3.2. แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการส่งเสริ มอาชีพท้องถิ่ นเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยว ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและรูปแบบความร่วมมือในการ
บริหารจัดการท่องเทีย่ ว
- การพัฒนารูปแบบความหลากหลายร้านน้ าชาในพืน้ ทีต่ ่างๆ เช่น
อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
- การพัฒนาวัฒนธรรมด้านอาหารพืน้ บ้าน เช่น อาหารเช้าในแต่ละ
พืน้ ที่ เพื่อเสริมการท่องเทีย่ ว
- การวิจยั ศักยภาพบ่อน้ าร้อน น้าแร่ในพืน้ ทีต่ ่างๆของภาคใต้เพื่อการ
ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
2.3.3.แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการตลาดของการท่องเที่ยว ตัวอย่าง
ประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั รูปแบบการประชาสัมพันธ์ดว้ ยระบบ IT
- การวิจยั การสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั นักท่องเทีย่ ว
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กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 2.4
วิ จยั เพื่อยกระดับ
ประสิ ทธิ ภาพและ
มาตรฐานการให้บริ การ
ด้านโลจิ สติ กส์

แผนงานวิ จยั
2.4.1 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการค้าและการขนส่ง ตัวอย่าง
ประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั เพื่อพัฒนาศักยภาพการขนส่งและระบบโทรคมนาคม
สนับสนุ นการค้า การบริการ และการท่องเทีย่ ว
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการระดมการลงทุนสร้างการเชื่อมโยง
โครงข่ายการขนส่งในพืน้ ทีก่ บั ประเทศพืน้ บ้าน
- การวิจยั เพื่อปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมระหว่างภาคใต้กบั
ภูมภิ าคต่างๆ
- การวิจยั เพื่อเตรียมความพร้อมของภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับ
เครือข่ายทีเ่ ชื่อมโยงการคมนาคมในเชิงพาณิชย์การท่องเทีย่ ว การ
บริการและการศึกษา
- การวิจยั เพื่อศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการขนส่ง
- การวิจยั ระบบการขนส่งทีม่ ตี น้ ทุนต่าและถึงตรงเวลา เช่น การ
ขนส่งทางน้ า รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง ฯลฯ
- การวิจยั เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้แก่สนิ ค้าเกษตร
- การวิจยั หาแนวทางแลกเปลีย่ นสินค้าทางการเกษตรเพื่อ
ประสิทธิภาพด้านการตลาด
- การวิจยั กลไกการตลาดการค้าข้าวภายในและนอกประเทศเพื่อการ
ผลิตข้าวอย่างเหมาะสม
- การวิจยั เพื่อนาเสนอแนวทางการเพิม่ มูลค่าเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการค้าชายแดนระหว่างกลุ่มพืน้ ที่ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กับประเทศเพื่อนบ้าน
- การวิจยั วิเคราะห์สภาพพืน้ ทีต่ งั ้ ด่านชายแดนทีม่ คี วามเหมาะสม
ตามลักษณะภูมศิ าสตร์และเศรษฐกิจ
- การวิจยั สถานการณ์การค้าชายแดนไทย-มาเลเซียทัง้ ในและนอก
ระบบ
- การศึกษาความเป็ นไปได้ในการปรับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ
ของทางภาครัฐเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทาธุรกิจ
- การวิจยั เพื่อศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขผลกระทบจากการ
เปิดการค้าเสรี
2.4.2 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์กลางโลจิ สติ กส์สู่
ประชาคมอาเซียน ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั ศึกษาความเป็ นไปได้ของการเป็นศูนย์กลางการค้า และ
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แผนงานวิ จยั
การบริการ
- การวิจยั เพื่อสร้างช่องทางการจาหน่ายสินค้าและการขนส่งที่
เชื่อมโยงกับภูมภิ าคและประชาคมอาเซียน
- การวิจยั เพื่อลดต้นทุนการขนส่งการจัดการสินค้าคงคลังและการ
กระจายสินค้า

ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 3 การอนุรกั ษ์ เสริ มสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม
สภาพพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ของภาคใต้มคี วามหลากหลายสูง ทัง้ ทีเ่ ป็ น ภูเขา ทะเลทัง้ ฝงั ่
ั ่ นดามัน ปา่ ต้นน้ า ทะเลสาบ พืน้ ทีน่ ้ าจืด น้ าเค็ม น้ ากร่อย ดินเปรีย้ ว ป่าพรุ แม่น้ า
อ่าวไทยและฝงอั
และลุ่ มน้ า สายต่ างๆ ดัง นัน้ จึง มีเ ป้าประสงค์ก ารวิจยั คือ การพัฒนาองค์ค วามรู้แ ละฐานข้อ มูล
ความรูอ้ ย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจทัง้ ในการพัฒนาและการแก้ปญั หาทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อ มที่มปี ระสิทธิ ภาพอย่างเป็ นระบบ โดยท้อ งถิ่นและชุมชนมี
ส่ ว นร่ ว ม มุ่ ง เน้ น การวิจ ัย เกี่ย วกับ การบริห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อ ม
ความหลากหลายทางชีวภาพ การฟื้นฟู การอนุ รกั ษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยังยื
่ น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม รวมทัง้ การสร้างองค์ความรูเ้ กี่ยวกับทรัพยากร
ดิน ทรัพยากรน้ า ลม แสงอาทิตย์ ภัยธรรมชาติทงั ้ ทางบกและทะเล ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์การ
วิจยั 8 แผนงานวิจยั คือ
กลยุทธ์การวิ จยั
กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 3.1 วิ จยั
เพื่อการสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับภัยพิ บตั ิ ธรรมชาติ
และการป้ องกัน

แผนงานวิ จยั
3.1.1 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝัง่ ตัวอย่าง
ประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั เพื่อติดตามความเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝงั ่
ั่
- การศึกษาการเปลีย่ นแปลง การชะล้างพังทลายของชายฝงและ
แนวทางการแก้ไข
3.1.2 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับอุบตั ิ ภยั ธรรมชาติ ตัวอย่าง
ประเด็นวิจยั เช่น
- การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนธรณีพบิ ตั ภิ ยั
- การวิจยั เพื่อสร้างกลไกการป้องกันภัยพิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ
- การวิจยั เพื่อถอดบทเรียนกรณีธรณีพบิ ตั ิ
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กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 3.2 วิ จยั
เพื่อพัฒนาระบบการ
บริ หารจัดการทรัพยากร
น้าแบบบูรณาการ

แผนงานวิ จยั
3.2.1 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้าและการ
ใช้น้า ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั เพื่อการบริหารการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าแบบมีส่วน
ร่วมวิจยั ทุกภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
- การวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรูท้ ุกมิตทิ งั ้ ด้านวิทยาศาสตร์และ
สังคมเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการแบบสมดุลแบบมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน
- การวิจยั แหล่งน้า เช่น น้าผิวดิน น้าใต้ดนิ และปริมาณน้าต้นทุน
เป็นต้น
- วิจยั การศึกษาผลกระทบจากการจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
- วิจยั แก้ปญั หาการขาดแคลนน้ าจืดบนเกาะต่างๆ ทีเ่ ป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ ว

กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 3.3 การ
วิ จยั เพื่ออนุรกั ษ์ฟื้นฟู และ
สร้างฐานความมันคงของ
่
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม

3.3.1 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการอนุรกั ษ์และฟื้ นฟูป่าไม้
ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การศึกษาการจัดทาแนวเขตพืน้ ทีอ่ นุ รกั ษ์
- การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรปา่ ไม้
- การวิจยั และพัฒนาเครือข่ายในการจัดการทรัพยากร เช่น
เครือข่ายปา่ ชุมชน เครือข่ายการจัดการลุ่มแม่น้ า ฯลฯ
- การศึกษาแนวทางในการจัดทาแนวเขตอนุรกั ษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากร
- การศึกษาพันธุไ์ ม้ปา่ เพื่อนาไปปลูกผสมผสานในพืน้ ทีเ่ กษตร
บริเวณต้นน้ าลาธาร
- การศึกษาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการอนุ รกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
- การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ต่อการจัดการทรัพยากร
- การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากร
- การวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ น
การอนุ รกั ษ์ทรัพยากร
- การศึกษารูปแบบการฟื้นฟูระบบนิเวศและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้มปี ระสิทธิภาพ
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แผนงานวิ จยั
- การวิจยั เพื่อจัดทาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเกีย่ วกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- การศึกษาเพื่อสร้างวัฒนธรรมริมแม่น้าในพืน้ ทีข่ องจังหวัด
ภาคใต้
- การวิจยั เพื่อสร้างจิตสานึกรักแม่น้าแก่เยาวชนในพืน้ ที่
- การวิจยั และพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ เกีย่ วกับการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- การวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรูเ้ พื่อการอนุรกั ษ์
ทรัพยากร
- การวิจยั ด้านผลิตสื่อเพื่อประชาชนในพืน้ ที่มคี วามตระหนักใน
การอนุ รกั ษ์และให้ความสาคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
3.3.2 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม
ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั และพัฒนาเพื่อแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อมของลุ่มน้ า เช่น
ทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ าปากพนัง ลุ่มน้ าสายบุร ี และลุ่มน้ าย่อย
อื่น ๆ เป็นต้น
3.3.3 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการบริ หารจัดการขยะและการใช้
ประโยชน์ ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั เพื่อพัฒนาระบบการกาจัดขยะของเสียและสิง่ ปฏิกูลของ
เทศบาลตาบล / อบต. ของเสียและสิง่ ปฏิกูลเพื่อพลังงาน
- การวิจยั เพื่อแก้ปญั หาน้ าเสียและขยะในพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของภาคใต้
3.3.4 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ตัวอย่างประเด็นวิจยั
เช่น
- การวิจยั เพื่อการสร้างจิตสานึกให้แก่คนทุกระดับ เกีย่ วกับปญั หา
ภาวะโลกร้อน
- การวิจยั การวิจยั การปรับตัวของอุตสาหกรรมต่างๆ ในการ
พัฒนาเทคโนโลยีแบบ Green and Clean Technology
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แผนงานวิ จยั
3.3.5 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับความหลากหลายทางชี วภาพ
และการใช้ประโยชน์ ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั เพื่อฟื้นฟูและอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
หลากหลายทุกชนิด
- การวิจยั การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล

ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรม
และบุคลากรทางการวิ จยั
ยุทธศาสตร์การวิจยั นี้มุ่งเน้นการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์และ
ต่อยอดภูมปิ ญั ญาของท้องถิน่ และต่อยอดองค์ความรูพ้ น้ื ฐานตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการวิจยั
และพัฒนาขีดความสามารถนักวิจยั ของประเทศในระดับภูมภิ าคและท้องถิน่ นอกจากนี้ยงั มุ่งเน้น
การวิจยั ในการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ทงั ้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมเพื่อการรองรับในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์การวิจยั 6 แผนงานวิจยั คือ

กลยุทธ์การวิ จยั
กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 4.1
สร้างศักยภาพและ
ความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคลทาง
การวิ จยั

แผนงานวิ จยั
4.1.1 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของนักวิ จยั ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่ น
ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของนักวิจยั เชิงพืน้ ทีท่ ่ี
สมดุลกับมาตรฐานของงานวิจยั พืน้ ฐาน
- การสร้างมาตรฐานตัวชีว้ ดั คุณภาพของงานวิจยั เชิงพืน้ ที่
4.1.2 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการพัฒนานักวิ จยั ท้องถิ่ นอิ สระ
ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การสร้างฐานข้อมูลนักวิจยั ท้องถิน่ นักวิชาการอิสระ และ
นักพัฒนาอิสระ (NGO)
- การกาหนดบทบาทและหน้าทีน่ กั วิจยั ท้องถิน่ และนักวิจยั อิสระใน
สถาบันอุดมศึกษา
- การสร้างขวัญและกาลังใจแก่นกั วิจยั ท้องถิน่ และนักวิจยั อิสระ
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กลยุทธที่ 4.2 วิ จยั เพื่อ
สร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมและ
สิ่ งประดิ ษฐ์

แผนงานวิ จยั
4.2.1 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
นวัตกรรมและสิ่ งประดิ ษฐ์เพื่อการแข่งขัน ตัวอย่างประเด็นวิจยั
เช่น
- การวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์ใหม่เพื่อ
การแข่งขันในอนาคต
4.2.2 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั ในการสร้างองค์ความรูต้ ่อยอดจากภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
- การวิจยั ในการสร้างมาตรฐานปุ๋ยชีวภาพจากภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
- การวิจยั เพื่อสร้างต้นแบบทีป่ ระกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่
หลากหลาย
4.2.3 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการวิ จยั และพัฒนาเทคโนโลยี
สะอาด (Green and Clean Technology) ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม (Green and Clean Industry)
- การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
4.2.4 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการวิ จยั และพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
พลังงานทดแทน (Renewable Energy) ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้า
จากทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ เช่น พลังงานชีวภาพจากขยะและ
วัสดุเศษเหลือ (Biomass) พลังงานจากธรรมชาติ เช่น น้ า ลม (Wind
Energy) แสงอาทิตย์ คลื่นทะเล (Ocean Wave Energy)

ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 5 การบริ ห ารจัดการความรู้ ผลงานวิ จยั นวัตกรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
ทรัพ ยากร และภูมิ ปัญ ญาของประเทศ สู่ การใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง
พาณิ ชย์และสาธารณะด้วยยุทธวิ ธีที่เหมาะสมที่ เข้าถึงประชาชน
และประชาสังคมอย่างแพร่หลาย
เป็ นยุทธศาสตร์การวิจยั ที่มเี ป้าประสงค์คอื การพัฒนาโครงสร้าง เครือข่ายการวิจยั
ระบบและกลไกการบริหารจัดการความรูผ้ ลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพืน้ ที่ ท้องถิน่ และ
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์การวิจยั กับ 3 แผนงานวิจยั คือ
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กลยุทธ์การวิ จยั ที่ 5.1
วิจยั เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานวิจยั เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์อย่าง
มีประสิทธิภาพ

แผนงานวิ จยั
5.1.1 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเครือข่ายในการ
บริ หารการวิ จยั ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั เพื่อสร้างระบบ โครงสร้างและเครือข่ายการบริหารงานวิจยั
ในระดับภูมภิ าคอย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2 แผนงานวิ จ ัย เกี่ ย วกับ ระบบการน าผลงานวิ จ ัย ไปใช้
ประโยชน์ ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- การวิจยั การจัดการองค์ความรูส้ ่กู ารสื่อสารระดับชุมชนฐานราก
- การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานวิจยั ใน
ระดับภูมภิ าค
- การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงองค์ความรู้
ของชุมชนท้องถิน่
- การวิจยั และพัฒนาระบบเครือข่าย และ “Missing Links” การนา
ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
5.1.3 แผนงานวิ จยั เกี่ยวกับการประเมิ นผลเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถด้านการวิ จยั ตัวอย่างประเด็นวิจยั เช่น
- ระบบการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถด้านการวิจยั ในระดับภูมภิ าค
- การวิจยั ความเชื่อมโยงผลงานวิจยั ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดในพืน้ ที่
- การวิจยั งบประมาณค่าใช้จ่ายในการใช้องค์ความรูจ้ ากผลการวิจยั
ไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาพืน้ ที่
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บทที่ 6
กลุ่มเรื่องวิ จยั ที่ควรมุ่งเน้ น (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้
จาก 5 ยุท ธศาสตร์ก ารวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้ เมื่อ น ามาพิจ ารณาจัด
ความสาคัญ เป็ นกลุ่ มเรื่อ งวิจยั ที่ค วรมุ่งเน้ น โดยค านึงถึงวิกฤตการณ์ ท่เี กิดขึ้น ความต้องการ
ผลงานวิจยั และความรู้เพื่อเร่ง แก้ไขปญั หาและนาไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาภาคใต้โ ดยเร็ว
ท าให้ ส ามารถก าหนดเป็ นกลุ่ ม เรื่ อ งวิ จ ัย ที่ ค วรมุ่ ง เน้ น รวม 12 กลุ่ ม เรื่ อ ง (Priority-based
Research Areas) โดยเน้นประเด็นทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรและการเพิม่ มูลค่า
การท่องเที่ยว สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ผู้สูงอายุ โลจิสติกส์ เทคโนโลยีและ
นวัต กรรมที่ส าคัญเพื่ออุ ตสาหกรรม ความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์ส ินและความมันคงของรั
่
ฐ
โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิ จพอเพียง
มุ่ ง เน้ น : การประยุ ก ต์ ใ ช้ ป รัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งควบคู่ ก ับ ภูมิ ปั ญ ญา
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สร้ า งความมันคงในการด
่
ารงชี วิ ต ขจัด ความยากจนและพัฒ นาเศรษฐกิ จ
ชุมชนอย่างยังยื
่ น เช่น
1) การต่อยอดองค์ความรูจ้ ากภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เช่น จากปราชญ์เกษตร เป็นต้น
2) การสร้างจิตสานึกชุมชน (คน) เพื่อวิถเี ศรษฐกิจพอเพียง
3) การพัฒนาเกษตรอินทรียเ์ พื่อการเพิม่ ผลผลิตต่อไร่ให้สงู ขึน้
4) การสร้างความเข้าใจและแนวทางแก่ ชาวชนบทในพื้นที่ใ นการเผชิญ หน้ ากับ
เศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลง
5) การแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นการเกษตรพอเพียงระหว่างชุมชน เป็นต้น
2. ความมันคงของรั
่
ฐและการเสริ มสร้างธรรมาภิ บาล
มุ่งเน้ น : การวิ จยั เกี่ยวกับความมันคงของรั
่
ฐ คุณธรรม จริ ยธรรม การมีส่วน
ร่วมของชุมชนในพื้นที่ เพื่ อ สร้ างความเข้ าใจในการพัฒนาตามเศรษฐกิ จที่ เปลี่ ยนแปลง
เพื่ อ สร้ า งธรรมาภิ บ าล ความมัน่ คงทัง้ ในประเทศและกับ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ปั ญ หา
สถานการณ์ ชายแดนใต้ และการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความรู้เพื่อความ
มันคงของรั
่
ฐ เช่น
1) ปญั หาของเด็กและเยาวชน (ขาดการศึกษา ติดยาเสพติด) ใน 3 จังหวัดชายแดน
ใต้ทก่ี ระทบถึงความมันคง
่ จากแนวคิดทีร่ นุ แรงและการก่อความไม่สงบในพืน้ ที่
2) ผลกระทบความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อพุทธศาสนาและการย้าย
ถิน่ ของคนไทยพุทธ
3) ปญั หา (เพศ, พฤติกรรม, ค่านิยม, ยาเสพติด) กระทบถึงความมันคงในพื
่
น้ ทีข่ อง
จังหวัดต่าง ๆ
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4) วิจยั สร้างความรู้ ความเข้าใจและความเป็ นธรรมในการพัฒนาพืน้ ทีท่ างเศรษฐกิจ
แบบมีส่วนร่วมในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล
5) ปญั หาแรงงานต่างด้าวบริเวณชายแดน เช่นทีจ่ งั หวัดระนอง และจังหวัดอื่นๆ
6) การศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อการตัดสินใจและพัฒนาเศรษฐกิจในพืน้ ที่
ทีม่ คี วามสมดุลระหว่างการพัฒนากับการอนุรกั ษ์/มิตรกับสิง่ แวดล้อม/มิตรกับชุมชนในพืน้ ที่
7) การศึกษาความสมดุลการพัฒนาอุตสาหกรรมกับชุมชนในแต่ละพืน้ ที่
8) การศึกษาการปรับตัวอาชีพทางเลือกของชุมชนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
พืน้ ที่
9) การสร้างความเข้าใจและแนวทางแก่ ชาวชนบทในพื้นที่ใ นการเผชิญ หน้ ากับ
เศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลง
10) การศึก ษาแนวนโยบายของรัฐและการนานโยบายของรัฐสู่การปฏิบตั ิ กับการ
แก้ปญั หาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้อย่างยังยื
่ น
11) การสร้างนโยบายของชาติโ ดยเน้ น “คุ ณลัก ษณะเฉพาะ” ของพื้นที่ : มิติทาง
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพืน้ ที่
12) การวิจยั เพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการบริหารและ
การจัดการปญั หาข้อขัดแย้งในลุ่มน้ าต่างๆ
13) การวิจยั เพื่อปรับปรุงกฎหมายต่างๆที่ไม่เหมาะสมเพื่อสร้างกฏหมายใหม่เพื่อ
ความเป็ นธรรมและสอดคล้องกับสภาวะปจั จุบนั
3. การปฏิ รปู การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
มุ่ง เน้ น : การจัด การศึ ก ษาและรูปแบบการศึ กษาที่ เ ชื่ อ มโยงกับการเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ตลอดจนการเชื่ อมโยงกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้ องถิ่ นใน
พื้นที่ เช่น
1) การจัดระบบการศึกษาทีเ่ หมาะสม โดยเฉพาะในกรณี 3 จังหวัดชายแดน
2) ด้านการใช้ภาษาท้องถิน่ กับภาษาทางราชการ
3) การศึกษาเพื่อปลูกฝงั จิตสานึกพลเมือง
4) ปญั หาความไม่สงบทีส่ ่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษาในภาคใต้
5) แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการครูในภาวะความไม่สงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
6) รูปแบบการจัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7) รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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4. การจัดการทรัพยากรน้า
มุ่งเน้ น : การวิ จยั และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตัดสิ นใจ เกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบชลประทานในแต่ ละพื้นที่ แบบมีส่วนร่วมของผู้
ได้ ร บั ผลกระทบในพื้ น ที่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามสมดุล อย่ า งยังยื
่ น และการวิ จ ัย
ปริ มาณน้าต้นทุน เช่น
1) การวิจยั เพื่อการแก้ปญั หาและพัฒนาลุ่มน้ าแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัด สิน ใจในการพัฒนาพื้นที่ใ นการบริหารและการจัดการลุ่ ม น้ าต่ างๆ เช่ น พื้น ที่บ ริเ วณลุ่ ม น้ า
ปากพนัง ลุ่มน้าตาปี - พุมดวง ทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อย ลุ่มน้าสายบุร ี ฯลฯ
2) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบมีส่วนร่วม เช่น กรณี 3 น้ า : น้ าจืด น้ าเค็ม
และน้ากร่อยทีม่ ผี ลกระทบต่อการประกอบอาชีพทางเลือกของชุมชนในแต่ละพืน้ ที่
3) การสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างระบบตัดสินใจในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง
ลุ่มน้ าตาปี ทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อย ลุ่มน้ าสายบุร ี และลุ่มน้ าย่อยต่างๆ ที่มผี ลกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพทางเลือกของชุมชนในแต่ละพืน้ ที่
4) การวิจยั ในการแก้ปญั หาการขาดแคลนน้ าจืดในพื้นที่ท่เี ป็ นเกาะ และเป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของประเทศ เช่น เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า ฯลฯ
5) การวิจยั ในการแก้ปญั หาการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
6) การวิจยั ปริมาณน้าต้นทุนเพื่อการบริโภคและการเกษตร
5. การพัฒนาพลังงานทดแทนและภาวะโลกร้อน
มุ่งเน้ น : การวิ จยั เกี่ ยวกับการพัฒนาพลังงานจากฐานชี วภาพและพลังงาน
ทางเลื อ กอื่ น ตามศัก ยภาพในแต่ ล ะพื้ น ที่ เช่ น ในด้ า นความคุ้ ม ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ประหยัดและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น
1) พลังงานฐานชีวภาพและพืชพลังงาน : ไบโอดีเซล / เอทานอล
2) การใช้ประโยชน์ จากพลังงานลม / พลังงานน้ า /พลังงานแสงอาทิต ย์เ พื่อ ผลิต
พลังงานไฟฟ้า
3) การวิจยั ความเป็นไปได้ในการนาแก๊สชีวภาพจากน้ าเสียโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม
มาใช้ประโยชน์ในยานพาหนะ
4) การวิจยั พลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อชุมชนจากพลังน้าในพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพ
ั ่ าวไทยและอันดามันทีม่ ศี กั ยภาพสูง
5) การวิจยั พลังงานลม เช่น ตามแนวชายฝงอ่
6) การวิจยั พลังงานไฟฟ้าจากคลื่นทะเล (Ocean Wave Energy)
7) การวิจยั พลังงานจากชีวมวล (Biomass) เช่น วัสดุเศษเหลือการเกษตรและขยะ
เป็นต้น
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6. การเพิ่ มมูลค่าสิ นค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนาเข้า
มุ่งเน้ น : การวิ จยั เกี่ยวกับการเพิ่ มมูลค่ าสิ นค้ าเกษตรและการเพิ่ มผลิ ตภาพ
การผลิ ต เพื่ อพัฒนาศักยภาพการส่ งออกในกลุ่มสิ นค้ าที่ สร้างรายได้ หลักจากการส่ งออก
และสร้างมูลค่ าเพิ่ มให้ กบั ชุมชน รวมทัง้ การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิ ต เทคโนโลยี
ใหม่และการพัฒ นาคุณภาพสิ นค้ ามาตรฐานสิ นค้ า ตลอดจนความปลอดภัยของอาหาร
(Food safety) เช่น
1) การประมง
2) การเพาะเลีย้ งสัตว์น้าชายฝงั ่
3) การแปรรูปอาหารทะเล
4) การผลิตผลไม้นอกฤดูกาล การยืดอายุผลไม้และการแปรรูปผลไม้ต่างๆ
5) การผลิตทางด้านการปศุสตั ว์
6) ระบบการขนส่งสินค้า (Logistics)
7) อาหารฮาลาล
8) ปาล์มน้ามันครบวงจร
9) ยางพาราครบวงจร
7. การป้ องกันโรคและการเสริ มสร้างสุขภาพ
มุ่งเน้ น : การวิ จยั เกี่ยวกับการเสริ มสร้างสุขภาพ ประสิ ทธิ ภาพการให้ บริ การ
ทางการแพทย์ การติ ดเชื้ อ วิ ท ยาการใหม่ ๆ การแพทย์ พื้ น บ้ า น การแพทย์ แ ผนไทย
การแพทย์ทางเลือก สมุนไพร สปาและอาหารเสริ ม เช่น
1) ภูมปิ ญั ญาแพทย์แผนไทย
2) การผลิตอาหารและสารเสริมสุขภาพจากสมุนไพรพืน้ บ้าน
3) การวิจยั เพื่อค้นหาสารออกฤทธิ ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ด้านการเสริมสร้างสุ ขภาพ อาหารและยาเพื่อ เพิ่มมูล ค่าผลผลิต (Valued-added Product) และ
นวัตกรรมใหม่ (Innovation)
4) การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรไทยเพื่อขอรับมาตรฐานฮาลาล
5) โรคติดต่อทีส่ าคัญบริเวณชายแดน
6) แนวทางการให้บริการแพทย์แผนไทยตามหลักศาสนาอิสลาม เช่น สปาฮาลาล ฯลฯ
7) การใช้ประโยชน์จาก “บ่อน้ าร้อน” / “น้ าแร่” เพื่อสุขภาพทีห่ ลากหลายในแต่ละ
จังหวัด
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8. การบริ ห ารจัด การสิ่ ง แวดล้ อ มและการพัฒนาคุณ ค่ าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
มุ่ ง เน้ น : การวิ จัย เกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การสิ่ งแวดล้ อ มต่ า งๆ เช่ น
การอนุรกั ษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เช่น
ั ่ ญั หาระบบนิเวศน์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง
1) การกัดเซาะชายฝงั ่ / การงอกของพืน้ ทีช่ ายฝง/ป
ไปจากเดิม ตัวอย่างเช่นทีห่ าดสระบัว จ. นครศรีธรรมราช / การปรับตัวอาชีพทางเลือกของชุมชน /
การบุกรุกพืน้ ทีด่ นิ ทีง่ อกเพิม่ ขึน้
2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในลุ่มน้ าต่างๆ เช่น ทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ า
สายบุร ี ทะเลน้อย ลุ่มน้าตาปี – พุมดวง ลุ่มน้าปากพนัง ฯลฯ
3) การอนุ รกั ษ์และฟื้นฟูปา่ ต้นน้ า ปา่ พรุ ปา่ ชายเลน
4) การเชื่อมต่อภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ กับความรูใ้ หม่ในการแก้ปญั หาต่างๆ แบบมีส่วนร่วม
5) การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ
ั ่ ง้ ด้านฝงอ่
ั ่ าวไทยและฝงอ้
ั ่ นดามัน
6) ปญั หาการกัดเซาะชายฝงทั
7) การอนุ รกั ษ์และฟื้นฟูปา่ ต้นน้ า / ปา่ ชายเลน
8) การอนุรกั ษ์และฟื้นฟูปา่ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
9) การจัดการสิง่ แวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การนาไปใช้ประโยชน์
10) การจัดการน้ าเสียและขยะในพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญและการจัดการปญั หา
ขยะในพืน้ ทีบ่ นเกาะทีเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ
9. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สาคัญเพื่ออุตสาหกรรม
มุ่ ง เน้ น : การวิ จ ัย และพัฒ นาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งเทคโนโลยี ใ หม่ นวัต กรรม
กระบวนการผลิ ตเพื่อลดต้ นทุนและสร้างมูลค่ าเพิ่ ม และเทคโนโลยีที่สาคัญที่ เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (Green Technology) สู่ ก ารพัฒ นาอุต สาหกรรมทัง้ อุต สาหกรรมขนาดเล็ก
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่เกี่ยวกับ ปาล์มน้ามัน ยางพารา ไม้ผล การเพาะเลี้ยงสัคว์น้ า
ชายฝัง่ อาหารทะเล เช่น
1) เทคโนโลยีความรูใ้ นชุมชน / พืน้ ทีก่ ลุ่มจังหวัด
2) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน
3) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาราและการแปรรูปไม้ยางพารา
4) ไม้ผลนอกฤดู / เทคโนโลยีหลังเก็บเกีย่ ว
5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชุมชน
6) เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารทะเล
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10. การบริ หารจัดการท่องเที่ยว
มุ่ ง เน้ น : การวิ จ ัย เพื่ อ การบริ ห ารจัด การด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว นวัต กรรม
กระบวนการบริ การ การพัฒนาแหล่ งท่ องเที่ ยว การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนา
การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวทางเลือกตามศักยภาพในแต่ละพื้นที่ เช่น
1) การท่ อ งเที่ย วทางทะเล / สุ ข ภาพ / วัฒ นธรรมและประวัติศ าสตร์ / Medical
Tourism
2) การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพของประเทศไทยในตลาดกลุ่มโลกมุสลิม
3) เครือข่ายการท่องเทีย่ วในแต่ละจังหวัด
4) ระบบ Logistics ทัง้ ทางบก ทะเลและอากาศ
5) พฤติกรรมและทัศนคตินกั ท่องเทีย่ ว/คนในจังหวัด
6) MICE Tourism (Meeting Intensive Convention Exhibition Tourism)
7) การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพในตลาดโลกอิสลาม: สปาฮาลาล
8) การจัดการความรูใ้ นการให้บริการสุขภาพจากบ่อน้าร้อน / น้าแร่
9) การวิจยั ระบบและเครือข่ายการท่องเทีย่ วเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
11. สังคมผูส้ งู อายุ
สังคมไทยก าลัง ย่างเข้าสู่ส ังคมผู้สูงอายุ การศึกษาเพื่อ เตรีย มความพร้อ มสู่การ
เปลีย่ นแปลงอัตราส่วนของวัยแรงงาน และแนวทางในการดูแลผูส้ งู อายุจงึ เป็นสิง่ ทีจ่ าเป็นมาก
มุ่งเน้ น : การวิ จยั เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบและมาตรการ
ส่ งเสริ ม ดูแล การจัดการสวัสดิ ภาพและสวัสดิ การผู้สูงอายุให้ มีความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ
และสังคม การส่งเสริ มบทบาทผู้สูงอายุในสถาบันสังคมและชุมชน รวมทัง้ การนาศักยภาพ
ของผูส้ งู อายุมาใช้ในการพัฒนาประเทศและการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สงั คม เช่น
1) การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพชีวติ ผูส้ งู อายุตามวัฒนธรรมไทย
2) การวิจยั ระบบและมาตรการการส่งเสริม การจัดการ สวัสดิภาพและสวัสดิการ
ผูส้ งู อายุในอนาคตให้มคี วามมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ และสังคม
3) การส่ ง เสริม บทบาทของผู้สู ง อายุใ นสถาบัน สัง คมและชุ ม ชน รวมทัง้ การน า
ศักยภาพของผูส้ งู อายุมาใช้ในการพัฒนาประเทศและการถ่ายทอดภูมปิ ญั ญาสู่สงั คม
4) การแพทย์และสุขภาพ และ Long Stay Tourism
5) เทคโนโลยีต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสมสาหรับผูส้ งู อายุ
6) การวิจยั ผลกระทบสังคมผูส้ งู อายุต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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12. ระบบโลจิ สติ กส์ (Logistics) และการส่งเสริ มการค้าชายแดน
ั่
ั ่ าวไทยและฝงอั
ั ่ นดามัน)
ภาคใต้มที ต่ี งั ้ ทางภูมศิ าสตร์ทส่ี ามารถเชื่อมโยงสองฝงทะเล
(ฝงอ่
และเป็ นเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ IMT-GT แต่มปี ระเด็นปญั หาและอุปสรรคทีส่ าคัญ คือ
พื้นที่มลี กั ษณะแคบและยาว ทาให้มคี ่าใช้จ่ายในการขนส่ งสูง ต้นทุนสินค้าการเกษตรสูง ขาด
ประสิทธิภาพในการขนส่งที่หลากหลายทัง้ ระบบ ขาดการเชื่ อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างฝงั ่
ั ่ นดามันรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและภูมภิ าคเอเซีย
อ่าวไทยและฝงอั
มุ่งเน้ น : การวิ จยั เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิ สติ กส์
อย่ า งบู ร ณาการ ทัง้ ในด้ า นการพัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและ
มาตรฐานการให้ บริ การ ระบบบริ หารจัดการขนส่ งที่ เหมาะสม รวมทัง้ การเชื่ อมโยงระบบ
ขนส่ งและโลจิ สติ กส์ในภูมิภาคและเครือข่ายคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่ งเสริ ม
และสนั บ สนุ น การค้ า การลงทุ น การท่ องเที่ ย ว ความมัน่ คง ตลอดจนส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น
1) การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผ่านการค้าชายแดนมากขึน้
2) ศูนย์กลางการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ท่สี มบูรณ์ และรองรับการเชื่อมโยงใน
ภูมภิ าคประชาคมอาเซียน
3) การวิจยั เพื่อสร้างช่องทางการจาหน่ ายสินค้าและการขนส่งทีเ่ ชื่อมโยงกับภูมภิ าค
และประเทศเพื่อนบ้าน
4) ปรับลดต้นทุนการขนส่งการจัดการสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้า
5) เปลี่ยนการขนส่งทางถนนไปสู่ทางรางและทางน้ ามากขึน้ โดยเฉพาะรถไฟรางคู่
เพื่อการขนส่งสินค้า และรถไฟความเร็วสูงขนส่งคนเพื่อการท่องเทีย่ ว
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บทที่ 7
การบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 2555-2559)
ของภาคใต้
7.1 การบริ หารยุทธศาสตร์การวิ จยั ของภาคใต้ส่กู ารปฏิ บตั ิ แบบเครือข่ายที่มีส่วนร่วม
การบริหารยุทธศาสตร์การวิจยั ของภาคใต้สู่การปฏิบตั ใิ ห้บรรลุเป้าหมายได้ จะต้องให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ทัง้ ในการทบทวนประเด็นที่ควรวิจยั
แผนงานวิจยั หรือ โครงการวิจยั ที่ส ามารถดาเนิ นการเพื่อ ให้ได้ผ ลการวิจยั ที่ส ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามทีส่ งั คมและท้องถิน่ คาดหวัง พร้อมกับมีส่วนร่วมในการดาเนินการวิจยั โดยมุ่งเน้น
ดาเนินการตามลาดับความสาคัญของแต่ละยุทธศาสตร์การวิจยั ของภูมภิ าค และของแต่ละกลุ่ม
เรื่องวิจยั ทีค่ วรมุ่งเน้น ซึง่ เป็ นเรื่องที่จะดาเนินการภายใน 5 ปี โดยมีสานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติเป็ นผูป้ ระสานงานและผลักดันให้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของภูมภิ าค ดาเนินไป
อย่ า งมีประสิท ธิภ าพบรรลุ เ ป้ าหมายตามที่ก าหนด เพื่อ การพัฒ นาประเทศที่ส มดุ ล และยังยื
่ น
การบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจยั ของภูมภิ าค จะก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง
ร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนาไปสู่การเกิดรูปแบบการทางาน
ร่วมกันอย่างเป็ นเครือข่ายภาคีวจิ ยั และมีการนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของภูมภิ าคไป
ปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ดังนัน้ บทบาทของ วช. ในการผลักดันให้เกิดการนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั
ของชาติ ทัง้ ในระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว และการปฏิรปู ระบบวิจยั ของประเทศไปสู่การ
ปฏิบตั ิให้บรรลุผลสัมฤทธิ ์อย่างเป็ นรูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทัง้ ในส่วนกลางและ
ส่ ว นภู ม ิภ าค จึง มีค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ง ที่จ ะต้ อ งปรับ รู ป แบบการประสานการบริห ารจัด การ
การติดตามประเมินผลการวิจยั เพื่อให้การวิจยั ของประเทศเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการ
ซ้ า ซ้อ นของแผนงานวิจ ัย /โครงการวิจ ยั และงบประมาณวิจ ัย อีก ทัง้ จะก่ อ ให้เ กิ ด การบริห าร
ยุทธศาสตร์การวิจยั และการบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับภูมภิ าค ร่วมกับหน่ วยงานวิจยั ใน
ภูมภิ าคและท้องถิน่ เพื่อการมีส่วนร่วมในการวิจยั การใช้ทรัพยากรร่วมในการวิจยั การเชื่อมโยง
ฐานข้อมูล การแลกเปลีย่ นผลงานวิจยั และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจยั ในเชิงพาณิช ย์และสาธารณะ
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อการพัฒนาประเทศ จึงกาหนดให้ม ี “ระบบการบริ หาร
การวิ จยั ภาคีเครือข่ายในระดับภูมิภาค” (เครือข่ายวิ จยั ภูมิภาค) ขึน้ เพื่อทาหน้าทีป่ ระสานงาน
และบริห ารจัด การนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ก ารวิจ ัย ของชาติท่ีเ ชื่อ มโยงระหว่ า งภู ม ิภ าค และ
ส่วนกลางให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ กาหนดให้มกี ารติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์การวิจยั ของภาคใต้ให้บรรลุผลสาเร็จ
ภาคใต้ ซึง่ เป็ นภูมภิ าคที่ประกอบด้วย 14 จังหวัด มีศูนย์กลางของการศึกษาและการ
วิจยั ในทุกระดับ ทัง้ เชิงนโยบายและเชิงปฏิบตั ิการ นอกจากนี้ ยังมีหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจยั กระจายอยู่เป็ นจานวนมาก เช่น โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ หน่ วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
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เครือข่ายการวิจยั ต่างๆ ฯลฯ และมีผลงานวิจยั ทีเ่ กิดขึน้ อยู่มากพอสมควร ดังนัน้ การประสานงาน
และบริห ารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติท่เี ชื่อ มโยงระหว่างหน่ ว ยงานและ
องค์กรต่างๆ ในภาคใต้ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน กับส่วนกลางของ วช. ที่เชื่อมโยงภารกิจต่างๆ
ของ วช. ในภาคใต้ให้เป็ นทีย่ อมรับ เชื่อถือ และเป็ นทีค่ าดหวังในการเป็ นหน่ วยงานกลางของชาติ
ในการก าหนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วกั บ การวิ จ ัย ซึ่ ง ทุ ก ฝ่ า ยมีส่ ว นร่ ว ม
โดยเครือข่ายวิจยั ภูมภิ าค : ภาคใต้ จะนาไปสู่การพัฒนาระบบการวิจยั ของประเทศ ให้เป็ นไปใน
เชิงรุก เกิดการกระตุน้ ให้เกิดวัฒนธรรมการวิจยั และสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจยั ในท้องถิน่ อย่าง
บูรณาการ อันจะก่อ ให้เกิดประโยชน์ ต่อประชาชนและสังคม อีกทัง้ ยังก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรูแ้ ละมีเหตุผล โดยใช้องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมจากการวิจยั เป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนา
ท้องถิน่ ภูมภิ าค และประเทศอีกด้วย

ภาพที่ 2 การเชื่อ มโยงการบริห ารและขับ เคลื่อ นนโยบายและยุท ธศาสตร์ ก ารวิจ ยั ของชาติ
ระหว่างส่วนกลางและภูมภิ าคร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายการวิจยั ต่าง ๆ
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7.2. การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการบริ หารยุทธศาสตร์การวิ จยั ของภูมิภาค
ในการด าเนิ น ภารกิจ ตามยุ ท ธศาสตร์ด้า นการวิจ ัย ของภาคใต้ ใ ห้บ รรลุ ผ ลส าเร็จ
ได้กาหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ดังนี้
7.2.1 การวัดผลการดาเนินงานตามแผนงานวิจยั ของหน่วยงานต่างๆ
ในการวัด ผลการด าเนิ น งานตามแผนงานวิจ ัย ของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ควร
ดาเนิ นการให้ค รอบคลุ ม ในมิติต่ า งๆ ได้แ ก่ ด้านประสิท ธิผ ลหรือ ผลสัม ฤทธิต์ ามแผนงานวิจ ยั
ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์กร
7.2.2 การติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์การวิจยั
7.2.2.1 การติดตามความก้าวหน้าประจาปี (Annual Review) ดาเนินการติดตาม
ความก้าวหน้าของการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจยั และเป็ นการประเมินผลในช่วงขณะที่ม ี
การปฏิบตั ติ ามยุทธศาสตร์การวิจยั
7.2.2.2 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนงานวิจยั (Summative Evaluation) ควรมี
การประเมินผลสัมฤทธิ ์และผลลัพธ์ท่จี ะเกิดขึน้ รวมถึงการนาผลงานวิจยั ไปสนับสนุ นการดาเนิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด พืน้ ที่ ตลอดจนสนับสนุ นการพัฒนาภาคส่วนต่างๆ ทัง้
ภาครัฐและเอกชนให้ประสบความสาเร็จ
7.2.3 การตรวจสอบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Surveillance)
การเปลี่ย นแปลงในสถานการณ์ ทางด้า นเศรษฐกิจและสังคม ทัง้ ภายในและ
ภายนอกประเทศ ย่อมสงผลบางประการต่อการบริหารแผนงานวิจยั จึงจาเป็ นต้ องมีการทบทวน
ตรวจสอบ วิเคราะห์ความเสี่ยง และประเมินสถานการณ์อย่างเป็ นระบบ เพื่อส่งสัญญานเตือนภัย
เป็นระยะ ๆ ให้เห็นถึงผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ต่อยุทธศาสตรการวิจยั ของกลุ่มจังหวัดและการนา
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิจ ัย ของกลุ่ ม จัง หวัด ไปปฏิบ ัติ อัน จะน าไปปรับ ปรุ ง แผนงานวิจ ัย ให้ท ัน ต่ อ
สถานการณ์ แ ละการเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น และให้ส อดคล้อ งกับ แผนการปฏิบ ัติร าชการของ
หน่ วยงาน ตลอดจนแผนการดาเนินงานของภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้ องค์กรวิจยั ในภาคี
เครือข่ายวิจยั ทีม่ กี ารทบทวนและปรับปรุง

73

บทที่ 8
บทสรุปยุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้
ยุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้ มุ่งเน้นการบูรณาการด้านการวิจยั
ที่สอดคล้อ งกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ ม
ั ่ าวไทย กลุ่มจังหวัดฝงอั
ั ่ นดามันและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด 3 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ (กลุ่ มจังหวัดฝงอ่
ชายแดนใต้) โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศบนพืน้ ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่
กับการวิจยั เพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาภูมภิ าคภาคใต้และประเทศอย่าง
สมดุ ล และยัง่ ยืน ที่ม ีส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น โดยยุ ท ธศาสตร์ก ารวิจ ัย (พ.ศ. 2555-2559)
ของภาคใต้ จะมีความเชื่อมโยงกับทัง้ นโยบายเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) และนโยบายและแนวทางการวิ จ ัย ของชาติ ใ นระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) อย่ า ง
ชัดเจน เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณด้านการวิจยั ของประเทศ มีทศิ ทางการวิจยั ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดของภาคใต้มคี วามชัดเจน จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การวิจยั
(พ.ศ. 2555-2559) ของภาคใต้ เป็ น 5 ยุทธศาสตร์การวิจยั 15 กลยุทธ์การวิจยั 50 แผนงานวิจยั
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ การวิจยั ได้มกี ารกาหนดกลยุทธ์ การวิจยั และแผนงานวิจยั ที่เป็ นประเด็น
ตามความต้อ งการในการวิจยั ในภาคใต้ช่ว ง 5 ปี และประเด็น วิจ ยั ที่ค วรมุ่งเน้ น 12 กลุ่ ม เรื่อ ง
ภายใต้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 25552559) ของภาคใต้ อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง จะก่อให้เกิดผลงานวิจยั ที่มคี ุณภาพเพิม่ ขึน้ และมี
การนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
และในระดับชุมชนท้องถิน่ ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพมากขึน้ อันจะนาไปสู่การเสริมสร้างความ
ผาสุกของประชาชนและสร้างศักยภาพในด้านต่าง ๆ รวมทัง้ เสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศต่อไป
ในการบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจยั ของภาคใต้ กาหนดให้ม ี “ระบบการ
บริ หารการวิ จยั ภาคี เครือข่ ายในระดับภูมิภาค” (เครือข่ ายวิ จยั ภูมิภาค) ขึ้น เพื่อทาหน้ าที่
ประสานงานและบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติทเ่ี ชื่อมโยงระหว่างภูมภิ าค
และส่ ว นกลางให้เ ป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ โดยก าหนดให้ ม ีก ารติด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจยั ของภาคใต้ให้บรรลุผลสาเร็จ

74

ภาคผนวก

75

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)

ส านัก งานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติได้จดั ทา “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจ ยั
ของชาติ ฉบับ ที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)” เพื่อ มุ่ ง เน้ น ให้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น การวิจ ัย ของ
หน่ วยงานวิจ ยั ต่ าง ๆ และใช้เ ป็ นกรอบทิศ ทางในการวิเ คราะห์ต รวจสอบข้อ เสนอการวิจ ยั ของ
หน่ วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจาปี ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคล้องกับสถานการณ์
ของประเทศบนพืน้ ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์การวิจยั ระดับภูมภิ าค รวมทัง้ ความ
ต้องการของพืน้ ที่ และสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
นโยบายการวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ซึง่ คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 นัน้ เน้ นการบูรณาการด้านการวิจยั ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กบั การวิจยั เพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการ เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยังยื
่ น โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทัง้ นี้ กรอบการดาเนินงานวิจยั
จะเน้นงานวิจยั ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) โดยมีการจัดลาดับ
ความสาคัญ และความจาเป็ นของการวิจยั ที่ส อดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ บนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจดุ เน้นทีส่ อดคล้องกับบริบทการเปลีย่ นแปลงและภาวะความเสีย่ ง
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต ในขณะที่งบประมาณการ
วิจยั จะกระจายไปยังหน่ วยงานต่างๆ รวมทัง้ ในภูมภิ าค และมีกลไกกระตุ้นให้เกิดความร่ว มมือ
ระหว่างหน่วยงานวิจยั ในส่วนกลางและในส่วนภูมภิ าค อันจะนาไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจยั และ
พัฒนา การพัฒนาศูนย์กลางการวิจยั เฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากรการวิจยั ร่วมกัน ซึ่งการ
ดาเนิน ยุทธศาสตร์ก ารวิจ ยั ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) จะมีค วามเป็ น เอกภาพและมี
ประสิท ธิภ าพ โดยมีก ารติด ตามประเมิน ผลอย่า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น ระบบ ดัง นั น้ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) จะเป็ นพืน้ ฐานเชิงนโยบายทีเ่ ชื่อมโยงกับ
การปฏิรปู ระบบวิจยั ของประเทศ และนโยบายการวิจยั ของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2553-2572)
วิสยั ทัศน์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คือ “ประเทศไทยมีและใช้งานวิ จยั ที่ มี
คุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ สมดุลและยังยื
่ น” โดยมีการกาหนดพันธกิจการวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
คือ “พัฒ นาศัก ยภาพและขี ด ความสามารถในการวิ จ ัย ของประเทศให้ สู ง ขึ้ น และสร้ า ง
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ฐานความรู้ที่มีคณ
ุ ค่า สามารถประยุกต์และพัฒนาวิ ทยาการที่ เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทัง้
ให้ เกิ ด การเรี ยนรู้ และต่ อยอดภูมิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ เกิ ดประโยชน์ เชิ งพาณิ ชย์ และ
สาธารณะ ตลอดจนเกิ ดการพัฒนาคุณภาพชี วิต โดยใช้ ทรัพยากรและเครือข่ ายวิ จยั อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพที่ทุกฝ่ ายมีส่วนร่วม”
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ประกอบด้วย
ยุท ธศาสตร์การวิ
ก ารวิ จ ยั ที่ 1 การสร้ า งศัก ยภาพและความสามารถเพื่ อ การ
พัฒนาทางสังคม โดยมีเป้ าประสงค์การวิ จยั คือ สร้างเสริมองค์ความรู้ให้เป็ นพื้นฐานเพื่อความ
มันคงของประเทศโดยการสร้
่
างความเข้มแข็งของสังคม การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวติ และ
ความผาสุก ของประชาชน มุ่งเน้ นการวิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ สวัสดิการเพื่อความมันคงของชี
่
วติ ตลอดจนการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างภูมคิ ุ้มกันของท้องถิน่ และสังคม รวมทัง้
การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนที่เน้ นกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญั หาความยากจน
นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้ นการพัฒนาศัก ยภาพเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิ าร และผู้สูงอายุ และการ
เสริมสร้างความมันคงของประเทศ
่
ซึง่ มีกลยุทธ์การวิจยั 10 กลยุทธ์ คาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อ
การวิจยั รวม 139,290 ล้านบาท (ร้อยละ 32) และในระดับภูมภิ าคอาจมุ่งเน้นในประเด็นการวิจยั
กลยุทธ์การวิจยั และแผนงานวิจยั ทีม่ คี วามจาเป็นต้องการผลงานวิจยั ในพืน้ ทีด่ ว้ ย
ยุ ท ธศาสตร์ก ารวิ จ ยั ที่ 2 การสร้ า งศัก ยภาพและความสามารถเพื่ อ การ
พัฒนาทางเศรษฐกิ จ โดยมีเป้ าประสงค์การวิ จยั คือ สร้างเสริมองค์ความรูเ้ พื่อเป็ นพื้นฐานสู่การ
สร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยื
่ น โดยคานึงถึง
หลัก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มุ่ ง เน้ น การวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ทาง
การเกษตร ซึ่งครอบคลุมการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ป่าไม้และประมง รวมทัง้ การ
ั ญาท้ อ งถิ่น เพื่อ เป็ น พื้น ฐานในการพัฒ นาเศรษฐกิจ
พัฒ นาและจัด การองค์ ค วามรู้แ ละภู ม ิป ญ
ชุ ม ชน และเศรษฐกิจ สร้า งสรรค์ อ ย่ า งยัง่ ยืน นอกจากนี้ ย ัง มุ่ ง เน้ นการวิจ ัย เพื่อ การพัฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ทางอุ ต สาหกรรมและ อุ ต สาหกรรมบริ ก าร ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง การ
ท่อ งเที่ยว การพัฒนาด้านพลังงาน โลจิส ติกส์ และเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร โดย
คานึงถึงบทบาทการแข่งขันของประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลง ทัง้ ในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ รวมทัง้ สัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างสรรค์องค์ความรูเ้ พื่อรองรับการก้าว
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) โดยดาเนินการบนพืน้ ฐาน
ของหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งก่ อ ให้เ กิดประโยชน์ เ ชิงพาณิชย์และสาธารณะ ซึ่งมี
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กลยุ ท ธ์ ก ารวิจ ัย 8 กลยุ ท ธ์ คาดว่ า จะใช้ ง บประมาณเพื่อ การวิจ ัย รวม 152,349 ล้ า นบาท
(ร้อยละ 35) และในระดับภูมภิ าคอาจมุ่งเน้นในประเด็นการวิจยั กลยุทธ์การวิจยั และแผนงานวิจยั
ทีม่ คี วามจาเป็นต้องการผลงานวิจยั ในพืน้ ทีด่ ว้ ย
ยุ ท ธศ าสตร์ ก า รวิ จั ย ที่ 3 การ อ นุ รั ก ษ์ เสริ มสร้ าง และ พั ฒ นา ทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม โดยมีเป้ าประสงค์การวิ จยั คือ พัฒนาองค์ความรูแ้ ละ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มที่ม ี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ โดยท้องถิน่ และชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งเน้ นการวิจยั เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อ ม ความหลากหลายทางชีว ภาพ การอนุ รกั ษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยื
่ น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม รวมทัง้ การ
สร้างองค์ความรูเ้ กี่ยวกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากร
สัตว์น้ ารวมถึงการแบ่งปนั การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรอย่างยังยื
่ น โดยเฉพาะกระบวนการมี
ส่ ว นร่ว มอย่างแท้จริง (Meaningful Public Participation) และการวิจยั ที่เ กี่ยวกับการรองรับและ
ฟื้ นฟู ห ลั ง ภั ย ธรรมชาติ แ ละภั ย พิ บ ั ติ ใ นระดั บ ภู ม ิ ภ าคและท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง มี ก ลยุ ท ธ์ ก ารวิ จ ั ย
4 กลยุทธ์ คาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการวิจยั รวม 34,823 ล้านบาท (ร้อยละ 8) และในระดับ
ภูมภิ าคอาจมุ่งเน้นในประเด็นการวิจยั กลยุทธ์การวิจยั และแผนงานวิจยั ทีม่ คี วามจาเป็ นต้องการ
ผลงานวิจยั ในพืน้ ทีด่ ว้ ย
ยุท ธศาสตร์ก ารวิ จ ยั ที่ 4 การสร้า งศัก ยภาพและความสามารถเพื่ อ การ
พัฒ นา นวัต กรรมและบุ ค ลากรทางการวิ จ ัย โดยมีเ ป้ าประสงค์ ก ารวิ จ ัย คือ พัฒ นาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพึง่ พาตนเอง โดยใช้ฐานความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ อย่างสมดุลและเหมาะสม มุ่งเน้ นการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้
และต่อยอดภูมปิ ญั ญาของประเทศและสาธารณะ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการวิจยั ของประเทศ
ซึ่ง มีก ลยุท ธ์ก ารวิจ ยั 2 กลยุท ธ์ คาดว่ า จะใช้ง บประมาณเพื่อ การวิจ ยั รวม 91,409 ล้า นบาท
(ร้อยละ 21) และในระดับภูมภิ าค อาจมุง่ เน้นในประเด็นการวิจยั กลยุทธ์การวิจยั และแผนงานวิจยั
ทีม่ คี วามจาเป็นต้องการผลงานวิจยั ในพืน้ ทีด่ ว้ ย
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 5 การปฏิ รปู ระบบวิ จยั ของประเทศเพื่อการบริ หารจัดการ
ความรู้ ผลงานวิ จยั นวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้
ประโยชน์ เชิ
เชิงพาณิ ชย์และสาธารณะ ด้ วยยุทธวิ ธีที่เหมาะสมที่ เข้าถึงประชาชนและประชา
สังคมอย่ างแพร่หลาย โดยมีเป้ าประสงค์การวิ จยั คือ พัฒนาระบบและกลไกการปฏิรูประบบ
วิจ ัย ของประเทศเพื่อ บริห ารจัด การความรู้ ข องประเทศ อย่ า งมีเ อกภาพและมีป ระสิท ธิภ าพ

78

มุ่ง เน้ นการวิจยั เพื่อ เพิ่มประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลของการบริหารจัดการด้านการวิจยั ของ
ประเทศ ซึง่ มีกลยุทธ์การวิจยั 2 กลยุทธ์ คาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการวิจยั รวม 17,411 ล้านบาท
(ร้อยละ 4) และในระดับภูมภิ าค อาจมุง่ เน้นในประเด็นการวิจยั กลยุทธ์การวิจยั และแผนงานวิจยั ที่
มีความจาเป็นต้องการผลงานวิจยั ในพืน้ ทีด่ ว้ ย
อนึ่ง สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติได้พจิ ารณาจากยุทธศาสตร์การวิจยั
ทัง้ 5 ยุทธศาสตร์ เพื่อนามาพิจารณาจัดความสาคัญเป็ นกลุ่มเรื่องวิจยั ทีค่ วรมุ่งเน้น โดยคานึงถึง
วิกฤติการณ์ ท่เี กิดขึ้น ความต้อ งการผลงานวิจยั และความรู้เ พื่อเร่ง แก้ไ ขปญั หาและนาไปสู่การ
เสริมสร้างและพัฒนาประเทศโดยเร็ว เพื่อ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถกาหนด
กลุ่ ม เรื่ อ งวิ จั ย ที่ ควรมุ่ ง เน้ น 13 กลุ่ ม เรื่ อ ง ได้ แ ก่ (1) การประ ยุ ก ต์ ใ ช้ เศรษฐกิ จ
พอเพียง (2) ความมันคงของรั
่
ฐ และการเสริ มสร้างธรรมาภิ บาล (3) การปฏิ รปู การศึ กษา
และสร้ างสรรค์ การเรี ยนรู้ (4) การจัดการทรัพยากรน้ า (5) ภาวะโลกร้ อ นและพลัง งาน
ทางเลื อ ก (6) การเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า เกษตรเพื่ อ การส่ ง ออกและลดการน าเข้ า (7) การ
ส่ ง เสริ มสุข ภาพ การป้ องกันโรค การรัก ษาและการฟื้ นฟู สุข ภาพ (8) การบริ ห ารจัด การ
สิ่ ง แวดล้ อ มและการพัฒ นาคุ ณ ค่ า ของทรัพ ยากรธรรมชาติ (9) เทคโนโลยี ใ หม่ แ ละ
เทคโนโลยี ที่ ส าคัญ เพื่ อ อุต สาหกรรม (10) การบริ ห ารจัด การการท่ อ งเที่ ย ว (11) สัง คม
ผูส้ งู อายุ (12) ระบบโลจิ สติ กส์ และ (13) การปฏิ รปู ระบบวิ จยั ของประเทศ
ดังนัน้ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) จะมีการ
ดาเนินการเพื่อสนับสนุ นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์การวิจยั 26 กลยุทธ์
การวิจยั โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อดาเนินการวิจยั ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั
ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) ระหว่ างปี งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 รวม 435,282
ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย งบประมาณภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
งบประมาณวิจ ัย จากแหล่ ง ทุ น วิจ ัย อื่ น โดยตระหนั ก ถึ ง ข้ อ จ ากัด ด้ า นงบประมาณภาครัฐ
ความพร้อมของประเทศ โดยเน้นการใช้ทรัพยากรการวิจยั และเครือข่ายภาคีการวิจยั ทีม่ อี ยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ การลดความซ้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณทีเ่ กี่ยวกับการวิจยั การสร้างความมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและทุกระดับ เพื่อมุง่ พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจยั ของ
ประเทศ โดยเฉพาะการต่อยอดภูมปิ ญั ญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ และผลักดันให้เกิดการนา
ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ต่อ ชุมชน ท้องถิ่น และสาธารณะ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงในการนา
ผลการวิจยั ไปสู่การลงทุนในเชิงพาณิชย์เพิม่ มากยิง่ ขึ้น ให้มากขึ้น โดยมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลงานวิจยั ให้เป็ นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ทัง้ นี้ ดัชนีทค่ี าดหวังเมื่อสิน้
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ปี พ.ศ.2559 ได้แ ก่ ค่ า ใช้จ่า ยด้า นการวิจ ยั ของประเทศทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และท้อ งถิ่น
เพิม่ เป็ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ สัดส่วนการลงทุนด้านการวิจยั
ของภาคเอกชน:ภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็ น 1:1 บุคลากรทางการวิจยั ของประเทศจะเพิม่ เป็ นจานวน
10 คนต่อประชากร 10,000 คน สิทธิบตั รที่จดในประเทศเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี
พ.ศ. 2554 จานวนผลงานวิจยั ที่ตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการในระดับสากลเพิม่ ขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ผลงานวิจยั ต่อยอดเพื่อ ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ ผ ลงานวิจยั ใน
ระดับชุมชน ท้องถิน่ และสาธารณะเพิม่ ขึน้ เป็น 2 เท่า เมือ่ เทียบกับปี พ.ศ.2554
ในการบริห ารยุท ธศาสตร์ก ารวิจ ยั ของชาติ (พ.ศ.2555-2559) ซึ่ง มีการจัด ล าดับ
ความสาคัญของกลยุทธ์การวิจยั ตามแนวทางการพัฒนาประเทศในห้วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.25552559) รวมทัง้ มีการพิจารณาจัดความสาคัญและหยิบยกกลุ่มเรื่องวิจยั ทีค่ วรมุ่งเน้นจากกลยุทธ์ การ
วิจยั ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์การวิจยั ดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติจะเป็ นหน่ วยงาน
กลางในการประสานการดาเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ รวมทัง้ ประสาน
การบริหารด้านงบประมาณเพื่อการวิจยั ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ระหว่าง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 โดยโครงการวิจยั ที่สอดคล้องกับ 13 กลุ่มเรื่องวิจยั ที่ควรมุ่งเน้ น
และการวิจยั อื่นๆ ในกลยุทธ์การวิจยั ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 25552559) จะได้รบั การพิจารณาความสาคัญตามลาดับ
ภายใต้การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินตามนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) จะก่อให้เกิด ผลงานวิจยั ที่มคี ุณภาพ โดยการมีส่วน
ร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และชุมชนท้องถิน่ ทีม่ ุ่งให้มกี ารนาภูมปิ ญั ญามาต่อยอด
ก่อให้เกิดผลงานวิจยั เพิม่ ขึ้น และมีการนาไปใช้ประโยชน์ ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะ
ตลอดจนมีก ารเชื่อ มโยงในการน าผลการวิจ ัย ไปสู่ ก ารลงทุ น ในเชิง พาณิ ช ย์เ พิ่ม มากยิ่ง ขึ้น
เพื่อเสริมสร้างความผาสุ กของประชาชน และสร้างศักยภาพในด้านต่ างๆ รวมทัง้ เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อการพัฒนาทีส่ มดุลและยังยื
่ นสืบไป
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บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
ยุทธศาสตร์การวิจยั ระดับภูมิภาค :
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
ส านักงานคณะกรรมการวิจ ยั แห่ งชาติ ได้จ ดั ท ายุท ธศาสตร์ก ารวิจ ยั ระดับ ภูม ิภ าค
แบ่งออกตามภูมภิ าคของประเทศเป็ น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ (17 จังหวัด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(19 จังหวัด ) ภาคกลาง ซึ่ง รวมภาคตะวัน ออก (26 จัง หวัด ) และภาคใต้ (14 จัง หวัด ) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ในภูมภิ าค รวมทัง้ ส่วนกลางได้มสี ่วนร่วม
บูรณาการแนวคิดในการดาเนินงานวิจยั เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการ
แผ่ นดิน หน้ า ที่ของหน่ ว ยงาน ความต้อ งการของพื้นที่ รวมทัง้ ความต้อ งการผลงานวิจยั ไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ อันจะทาให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ
และทรัพยากรการวิจยั ที่เชื่อมโยงอย่างบูรณาการในการพัฒนาภูมภิ าคและภาคส่วนต่าง ๆ อันจะ
ทาให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม ผลทีไ่ ด้จากการจัดทายุทธศาสตร์การวิจยั ระดับ
ภูม ิภาคทัง้ 4 ภูม ิภาคได้น ามาสู่การจัดท า “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจ ยั ของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555-2559)” ซึ่งได้มปี รับปรุงแก้ไ ขให้เ หมาะสมตามข้อ มูล ที่ได้ร บั จากการประชุมระดม
ความคิด สาธารณะ เมื่อ วัน ที่ 17 สิง หาคม พ.ศ. 2553 และจากการขอรับ ความเห็น ตลอดจน
ข้อ เสนอแนะจากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนทัว่ ประเทศ รวมทัง้
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษาเมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยนับเป็นนโยบายและแผนแม่บทการวิจยั ของสภาวิจยั แห่งชาติ
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์การวิ จยั (พ.ศ. 2555 – 2559): ภาคเหนื อ
ภาคเหนือครอบคลุมเขตปกครอง 17 จังหวัด จัดแบ่งเป็ นภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด
และภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด มีพ้นื ที่คดิ เป็ นร้อยละ 33 ของประเทศ ภาคเหนือตอนบนเป็ น
พืน้ ที่มคี วามอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ทม่ี พี น้ื ที่
ถึง 47 ล้านไร่เป็ นต้นกาเนิดลุ่มน้ า ปิ ง วัง ยม และน่ าน มีพ้นื ที่ 64 ล้านไร่ ให้ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย
ปีละ 26,013 ล้านลูกบาศก์เมตรทีม่ คี วามสาคัญต่อภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง และเป็ นพืน้ ที่
รวมความหลากหลายทางวัฒ นธรรมของกลุ่ ม ชาติพ ัน ธุ์ ห รือ ชนเผ่ า มากกว่ า 13 เผ่ า พัน ธุ์
ส่วนภาคเหนือตอนล่างมีความสาคัญในฐานะเป็ นแหล่งผลิตข้าวเนื่องจากมีท่รี าบลุ่มน้ าขนาดใหญ่
มีพน้ื ทีเ่ กษตรมากถึงร้อยละ 68.3 ของภาคเหนือทัง้ หมด และเป็ นแหล่งผลิตข้าวเป็ นอันดับสองของ
ประเทศ และภาคเหนือมีพน้ื ทีต่ ดิ ต่อและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม ประเทศอนุ ภูมภิ าค
ลุ่มน้ าโขงและเชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน การค้าชายแดนของภาคเหนือเป็ นการค้าเกินดุล
ตลอดมา มีอตั ราขยายตัวเฉลี่ยอยู่ท่รี ้อยละ 22.8 โดยมีพม่าเป็ นประเทศคู่ค้าหลักคิดเป็ นร้อยละ
74.7 รองลงมาเป็ นจีนตอนใต้ ร้อยละ 15.6 นอกจากนัน้ ภาคเหนือยังเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วและสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ในอัตราที่สูง เกือบร้อยละ 10.0 ของผลิตภัณฑ์ภาค (Gross Regional
Product-GRP) แต่แหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวยัง กระจุกตัวอยู่เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ถึง
ร้อยละ 54.0 เชียงรายร้อยละ 15.0 และพิษณุโลกร้อยละ 8.0
ภาคเหนือในปจั จุบนั ยังคงประสบกับปญั หาที่ต้องรอการแก้ไข ได้แก่ ปญั หาความมันคง
่
ในการถือ ครองที่ดินและขนาดที่ดินถือ ครองของเกษตรกรยังมีข้อ จากัด โดยเฉพาะเกษตรกร
ภาคเหนือตอนบนทีม่ สี ดั ส่วนการถือครองทีด่ นิ เล็กทีส่ ุดเพียง 8.8 ไร่ต่อครัวเรือน ในขณะภาคเหนือ
ตอนล่างมีสดั ส่วนการถือครองที่ดนิ เฉลี่ย 20.7 ไร่ต่อครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรมของภาคเหนือ
ตอนบนส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทานถึงร้อยละ 68 ประชาชนยังคงเรียกร้องการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรสาคัญคือ ดิน น้ า และป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ภาคเหนือมีครัวเรือนทีเ่ ป็ น
หนี้ร้อยละ 66.7 ในปี 2551 มีหนี้สนิ เฉลี่ย 1.1 แสนบาทต่อครัวเรือน ทาให้รายได้ไม่เพียงพอต่อ
รายจ่ายส่งผลให้สดั ส่วนคนจนของภาคเหนือยังคงสูง ถึงร้อยละ 13.3 ซึง่ สูงกว่าสัดส่วนคนจนของ
ประเทศที่มรี อ้ ยละ 8.9 ในปี 2551 และภาคเหนือกาลังก้าวเข้าสู่สงั คมผู้สูงอายุเร็วกว่าภาคอื่นๆ
ของประเทศถึง 10 ปี ขณะทีอ่ ตั ราเพิม่ ประชากรมีเพียงร้อยละ 0.6 ทาให้เกิดข้อจากัดด้านแรงงาน
ในเชิงปริมาณในภาคอุตสาหกรรม โดยมีแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคมเพียงร้อยละ 10.0 ของ
แรงงานทัง้ ภาค และแรงงานที่มอี ยู่ยงั ขาดคุ ณภาพทางทักษะฝี มอื แรงงานในระบบส่ วนใหญ่ ม ี
การศึก ษาระดับประถมศึกษาถึงร้อยละ 55.3 และภาคเหนือ มีการใช้แรงงานต่ างด้าวชาวพม่า
มากถึ ง ร้ อ ยละ 96.3 ของแรงงานต่ า งด้ า วที่ข้ึน ทะเบีย นในจัง หวัด ภาคเหนื อ 2.6 แสนคน
นอกจากนัน้ ภาคเหนือยังมีปญั หาในเชิงคุณภาพของระบบการศึกษา โดยเยาวชนในวัยศึกษายังมี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 และคุณภาพของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานของภาคเหนือ
ยังได้มาตรฐานน้อยที่สุดรองจากภาคใต้ ด้านคุณภาพชีวติ และภาวะการเจ็บป่วยของประชากรใน
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ภาคเหนือ ภาวะความเจ็บป่วยของประชากรภาคเหนือยังคงเป็ นอันดับหนึ่ง คิดเป็ นร้อยละ 34.2
ของทัง้ ประเทศ และประชากรมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านโรคเอดส์สูงสุดในระดับประเทศคือ มีผู้ป่วย
รายใหม่ 43.8 คนต่ อ ประชากรแสนคน และที่ส าคัญ จัง หวัดล าพูนมีอ ัต ราการฆ่า ตัว ตายสูง สุ ด
18 คนต่อประชากรแสนคน และในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภาคเหนือตอนบนได้รบั ผลกระทบจากปญั หาหมอก
ควันและฝุน่ ละอองรุนแรงทีส่ ุดในปี 2551 โดยมีผปู้ ่วยถึง 86,678 ราย และภาคเหนือตอนล่างมีการ
เจ็บ ป่ ว ยจากสารเคมีแ ละสารก าจัด ศัต รูพ ืช สู ง สุ ด เป็ น อัน ดับ หนึ่ ง ของประเทศ คือ 7.4 คนต่ อ
ประชากรแสนคน ปญั หาเหล่านี้จงึ นามาซึ่งความสามารถในการรองรับการพัฒนาโดยเฉพาะการ
รองรับการท่องเที่ยวในหลายๆ รูปแบบที่พ้นื ที่ภาคเหนื อมีศกั ยภาพ แต่ ยงั มีปญั หาการบริห าร
จัดการ การพัฒนาบุคลากร และการปรับตัวทีไ่ ม่ทนั กับกระแสการเปลีย่ นแปลง
การจัดทายุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 2555 – 2559) ของภาคเหนือ จึงกาหนดวิ สยั ทัศน์
ด้านการวิจยั ไว้ คือ “ประชาชนภาคเหนือมีองค์ความรูจ้ ากการวิจยั สร้างสรรค์ทรัพยากรมนุ ษย์ตาม
หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสังคมธรรมาธิปไตย ด้ว ยฐานทรัพยากรชุมชนและท้อ งถิน่
ขับ เคลือ่ นเศรษฐกิจ สู่ค วามสัม พัน ธ์ป ระเทศเพือ่ นบ้า น” โดยมี พัน ธกิ จ การวิ จ ยั 5 ประการ
คือ 1) เพิม่ คุณค่าทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเชิงสร้างสรรค์2) สรรค์สร้างคุณค่าการวิจยั เป็ น
องค์ค วามรู้สู่ก ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนภาคเหนือ 3) เชื่อมโยงภูมปิ ญั ญา และวิทยาการ
สมัยใหม่ส่กู ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ4) พัฒนาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมสนับสนุ น
การใช้ประโยชน์และอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมภาคเหนือ และ 5) พัฒนาระบบ
และกลไกบริห ารจัด การเครือ ข่ า ยความรู้ข องชุ ม ชนและท้ อ งถิ่น ด้ ว ยกระบวนการวิจ ัย และ
นวัตกรรม ภาคเหนือมีเป้ าประสงค์ของการวิ จยั ดังนี้ 1) ใช้การวิจยั จาแนกจัดกลุ่มความสาคัญ
การสร้างสรรค์เ ศรษฐกิจที่ส าคัญ ของท้อ งถิ่น จังหวัด และกลุ่ มจังหวัด 2) ใช้การวิจยั เป็ นองค์
ความรูพ้ ฒ
ั นาทรัพยากรมนุ ษย์ ด้วยหลักการเรียนรูต้ ลอดชีวติ คิดวิเคราะห์สถานการณ์ลดความ
ขัดแย้งทางสังคม 3) ใช้องค์ความรูจ้ ากการวิจยั สร้างสรรค์นวัตกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ 4) ใช้ก ระบวนการวิจยั แก้ไ ขปญั หาทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิง่ แวดล้อ ม โดยเฉพาะ
ปญั หาการจัด การน้ า มลภาวะทางอากาศ และการจัด การขยะชุ ม ชน และ 5) ใช้ก ารวิจ ยั เป็ น
ฐานข้อมูลและองค์ความรูเ้ พื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิน่ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคเหนือกาหนดไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 1 การวิ จยั เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์ความรู้แก้ไขปัญหาสังคมภาคเหนื อ มุ่งเน้นการใช้องค์ความรูพ้ ฒ
ั นาบุคคลและการทางาน
ั ญาและวิท ยาการสู่ ก ารจัด การความขัด แย้ ง เสริม สร้ า ง
ร่ ว มกัน อย่ า งเหมาะสม ด้ ว ยภู ม ิป ญ
ประชาธิปไตย ตลอดจนพัฒ นาระบบสวัส ดิการรองรับสัง คมผู้สูง อายุ ก าหนดกลยุทธ์ก ารวิจ ยั
ไว้ 4 กลยุทธ์ ได้แ ก่ 1) การนาภูมปิ ญั ญาและวิทยาการด้านการจัดการความมันคงเป็
่
นฐานคิด
สู่อ งค์ความรู้ใ นการจัดการทรัพ ยากรและชุมชน และสามารถสื่อสารสู่ชุมชนด้ว ยวิทยาการและ
เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมด้วยการจัดการของท้องถิน่ 2) ปฏิรปู และจัดระบบการศึกษาและการเรียนรู้
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ตามหลัก การเรีย นรู้ ต ลอดชีว ิต พัฒ นาทรัพ ยากรชุ ม ชนของท้ อ งถิ่ น เตรีย มความพร้อ มสู่
ตลาดแรงงานและสังคมผู้สูงอายุ 3) เสริมสร้างระบบสวัสดิการชุมชน ดูแลสุขภาพชุมชนด้วยการ
ปรับองค์กรให้บริการให้เหมาะสมกับคนท้องถิ่นและเชื่อมโยงศักยภาพผู้สูงอายุในท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม และ 4) การจัดการแรงงานต่างด้าวทัง้ ระบบการคัดกรอง จาแนกบุคคลต่างด้าวกับคน
ั หา รวมถึง การจัด ระบบ
ไทยไร้ส ญ
ั ชาติ จัด ระบบการใช้แ รงงานต่ างด้าว เฝ้ าระวัง ป้อ งกันป ญ
สวัสดิการแก่แรงงานต่างด้าวให้เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชน
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 2 การวิ จยั เพื่ อสนั บสนุ นการพัฒนาเศรษฐกิ จการค้ า และ
การลงทุ นภาคเหนื อ สู่กลุ่มประเทศอนุ ภ ูมิภ าคลุ่มน้ าโขงและอิ นโดจี น โดยมุ่งเน้ นการนา
คุณค่าความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิน่ และภูมปิ ญั ญา วัฒนธรรมชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์ท่ี
เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นเชื่อมโยงสู่กลุ่มธุรกิจสาคัญของภาคเหนือ และเชื่อมโยงตลาดทัง้ ในและ
ต่างประเทศ มีกลยุทธ์ก ารวิจยั 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) สร้างคุ ณค่ าจากผลผลิต การเกษตรและใช้
ประโยชน์จากพืชพืน้ บ้าน พืชท้องถิน่ พืชอาหารจากปา่ เข้าสู่อุตสาหกรรมและระบบตลาดอย่างเป็ น
ระบบ พร้อ มกับสร้างระบบสวัสดิการและประกันรายได้ให้เกษตรกร เสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิด
เกษตรกรรุ่น ใหม่แ ละเครือ ข่า ยเกษตรกร 2) นาเอกลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรมและประเพณีส ร้า ง
เศรษฐกิจ ให้ท้อ งถิ่น ภาคเหนื อ สู่ ต ลาดท่ อ งเที่ย วสากล 3) สร้า งความเข้ม แข็ง กลุ่ ม ธุ ร กิจ ที่ม ี
ศักยภาพสูงในภาคเหนือ และ 4) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยง
ระหว่างจังหวัดในภูมภิ าคสู่กลุ่มประเทศอนุภมู ภิ าคลุ่มน้าโขงและตลาดเสรีการค้าระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 3 การวิ จยั เพื่อสนับสนุนการดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลและยังยื
่ น มุง่ เน้นการผสมผสานวิทยาการและเทคโนโลยีเข้ากับภูม ิ
ั ญาและวิถีว ัฒ นธรรมในการจัด การสิ่ง แวดล้อ มและเพิ่ม ความหลากหลายของทรัพ ยากร
ปญ
ธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม มี 3 กลยุทธ์การวิจยั ได้แก่ 1) การวิจยั สนับสนุ นการจัดการระบบนิเวศ
ลุ่มน้ าแบบมีส่ว นร่วมและบูรณาการภูมปิ ญั ญาและวิทยาการสู่การจัดการสร้างนวัตกรรมการใช้
น้า 2) สนับสนุ นการจัดการเชิงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการต่อยอดภูมปิ ญั ญา
ั หาสิ่ง แวดล้อ ม ภาวะโลกร้อ นจาก
ผสานวิทยาการสมัย ใหม่ และ 3) วิจ ยั สนั บสนุ น การลดป ญ
กิจกรรมและวิถชี วี ติ พัฒนาอุปกรณ์การเตือนภัยและดูแลสิง่ แวดล้อมชุมชน
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ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 4 การวิ จยั เพื่ อสนั บสนุ นการใช้ ภมู ิ ปัญญาและวิ ทยาการสู่
การพึ่งตนเอง และการจัดการพื้นที่ เมือง ชนบท พื้นที่สูง และชายแดนภาคเหนื อ มุ่งเน้นการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพื้นที่ให้เชื่อมโยงการพัฒนาและความเจริญเสริมสร้างความ
มันคงและคุ
่
ณภาพชีวติ ทีด่ ี โดยมี 4 กลยุทธ์การวิจยั ได้แก่ 1) การสนับสนุ นจัดทาแผนแม่บทและ
แผนบริห ารเมือ ง พื้ น ที่ ช นบท พื้ น ที่ สู ง และพื้ น ที่ ช ายแดนรองรับ ประชาคมอาเซี ย นใน
ปี พ.ศ. 2558 2) การพัฒ นาระบบขนส่ ง ในเมือ ง ระหว่ า งเมือ ง และโครงข่ า ยสู่ ป ระเทศ
เพื่อนบ้าน 3) การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชวี ภาพสนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ การประหยัดพลังงาน และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และ 4) การวิจยั สนับสนุ นระบบบริหาร
จัดการและการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนของท้องถิน่ เพื่อการขับเคลื่อนแผนชุมชนและ
การลงทุนในกิจการบริการสาธารณะทีส่ ่งผลกระทบต่อชุมชน
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 5 การวิ จยั เพื่อพัฒนาระบบและกลไกบริ หารเป็ นภูมิค้มุ กัน
และสร้างความมันคงของท้
่
องถิ่ นและจังหวัดภาคเหนื อ มุ่งเน้นให้ทอ้ งถิน่ จัดระบบความรูจ้ าก
การวิจ ัย เพื่อ การวางแผนพัฒ นาและบริห ารการเปลี่ย นแปลงที่จ ะเกิ ด ขึ้น มี 3 กลยุ ท ธ์ ก าร
วิจยั ได้แก่ 1) การวิจยั การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารและบทบาทขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในการจัดการปญั หาและการพัฒนาบริการสาธารณะในท้องถิน่ 2) การวิจยั การปรับ
โครงสร้า งการคลัง การปรับ ปรุ ง นโยบายท้ อ งถิ่น เพื่อ การลงทุ น และการสื่อ สารนโยบาย สู่
ท้องถิน่ และ 3) การวิจยั โครงสร้างการบริหารและการเสริมสร้างสมรรถนะท้องถิน่ ทัง้ ด้านบุคลากร
การจัดระบบกลไก และระบบฐานข้อมูลท้องถิน่
ภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจยั ทัง้ 5 ยุทธศาสตร์ และผลการประมวลความต้องการเสริมสร้าง
และพัฒ นาภาคเหนื อ ของภาคีเ ครือ ข่ายวิจ ยั ได้ก าหนดประเด็น ที่ค วรมุ่ง เน้ นและเร่งด่ ว นของ
ภาคเหนือขึน้ ตามกลุ่มเรื่องวิจยั ที่ควรมุ่งเน้น 13 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1) การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิ จ
พอเพีย ง มุ่งวิจยั การประยุกต์ใ ช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมันคงทางอาหาร
่
พัฒนา
อาชีพ ลดปญั หาหนี้สนิ และขจัดความยากจนให้กบั ชุมชนภาคเหนือ 2) ความมันคงของรั
่
ฐและ
การเสริ มสร้างธรรมาภิ บาล มุ่งวิจยั การผลักดันยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิน่ สู่การบริหาร
จัดการทรัพยากร และการเสริมสร้างความมันคงของชุ
่
มชนในทุกระดับและทุกพืน้ ที่ 3) การปฎิ รปู
การศึกษา มุ่งวิจยั เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและรูปแบบการศึกษาที่เชื่อมโยงภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ สู่
การจัดการการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และสร้างเศรษฐกิจชุมชนโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ 4) การ
จัดการน้า มุ่งเน้นการวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบเครือข่ายและ
โครงข่ายการจัดสรรน้ าเพื่อการใช้ประโยชน์ของภาคเหนือ และลดปญั หาภัยพิบตั จิ ากน้ าในพื้นที่ภาค
กลางให้มปี ระสิทธิภาพและประหยัดภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 5) การพัฒนาพลังงานทดแทน
มุ่งเน้นการวิจยั และพัฒนาคุณภาพพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือก การสร้างทางเลือกจากการ
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ปลูกพืชพลังงาน การแปรรูปพืชพลังงาน และการใช้ไบโอเทคโนโลยีพฒ
ั นาพลังงานระดับอุตสาหกรรม
และชุมชน 6) การเพิ่ มมูลค่ าสิ นค้ าเกษตรเพื่ อการส่ งออกและลดการนาเข้ า มุ่งเน้ น การวิจยั
เกีย่ วกับการเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตร และเพิม่ ผลิตภาพการผลิตเพื่อพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรที่
สร้างรายได้หลักจากการส่งออกและสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน รวมทัง้ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และการ
พัฒ นาคุณ ภาพสิน ค้า มาตรฐานสิน ค้า ตลอดจนความปลอดภัย ของอาหาร(Food Safety)
7) การป้ องกัน โรคและการรัก ษาสุข ภาพ มุ ่ง เน้น การวิจ ัยเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุ ขภาพ
ประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ การติดเชื้อ วิท ยาการใหม่ ๆ รวมไปถึง การวิจ ยั ด้า น
บุค ลากรการแพทย์พ้นื บ้าน การแพทย์แ ผนไทยและแพทย์ท างเลือ ก 8) การบริ ห ารจัด การ
สิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชี วภาพ มุ่งเน้นการวิจยั เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในด้านต่าง ๆ การพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ั ญาท้อ งถิ่น กับ องค์ค วามรู้ใ หม่ 9) เทคโนโลยี ใ หม่ แ ละ
ทางชีว ภาพและการเชื่อ มต่ อ ภู ม ิป ญ
เทคโนโลยีที่สาคัญเพื่ออุตสาหกรรม มุ่งเน้นการวิจยั และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยีใหม่และ
เทคโนโลยีทส่ี าคัญสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมทัง้ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
โดยเฉพาะการสนับสนุ นการจัดตัง้ กลุ่ มธุ รกิจส าคัญของภาคเหนื อ 10) การบริ หารจัดการการ
ท่ องเที่ ยว มุ่งเน้ นการวิจยั เพื่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อย่างยังยื
่ น และการท่องเที่ยวชุมชนและเครือข่ายชุมชน 11) สัง คมผู้สูง อายุ มุ่งเน้ น การวิจยั
เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ ระบบและมาตรการการส่งเสริม ดูแล การจัดการ สวัสดิภาพ
และสวัสดิการผูส้ งู อายุให้มคี วามมันคงทางเศรษฐกิ
่
จและสังคม การส่งเสริมบทบาทของผูส้ ูงอายุใน
สถาบันสังคมและชุมชน รวมทัง้ การนาศักยภาพของผูส้ ูงอายุมาใช้ในการพัฒนาท้องถิน่ และการ
ถ่ายทอดภูมปิ ญั ญาสู่สงั คม 12) ระบบโลจิ สติ กส์ มุ่งเน้ นการวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ ทัง้ ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา
ประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการ การพัฒนาบุค ลากร และระบบบริหารจัดการขนส่งที่
เหมาะสม รวมทัง้ การเชื่อ มโยงระบบขนส่ งและโลจิส ติกส์ใ นภูมภิ าคและเครือ ข่ายคมนาคมกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นการค้า การลงทุน การท่องเทีย่ ว ความมันคง
่ ตลอดจน
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคเหนือ และ 13) การปฏิ รปู ระบบวิ จยั ของภาคเหนื อ
มุ่งเน้นการวิจยั เกี่ยวกับการปฏิรปู ระบบวิจยั ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อเชื่อมโยงระบบการวิจยั
ของประเทศในมิติต่าง ๆ เช่นนโยบายการวิจยั งบประมาณการวิจยั ประเด็นการวิจยั สถาบันวิจยั
บุคลากรวิจ ยั โครงสร้างพื้นฐานส าหรับการวิจ ยั มาตรฐานการวิจ ยั การจัดการผลผลิตการวิจ ยั
ฐานข้อมูลการวิจ ัย การเชื่อมโยงระหว่างภาคีเครือข่ายการวิจ ยั ไปจนถึงกลุ่ มผู้ใช้ประโยชน์ จาก
ผลงานวิจยั การติดตามและประเมินผล
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การบริห ารยุท ธศาสตร์ก ารวิจ ยั ภาคเหนือ เพื่อ เป็ น ฐานความรู้สู่การจัดการตนเองของ
ท้องถิน่ และจังหวัด จึงกาหนดให้ม ี เครือข่ายวิจยั ภูมภิ าคทาหน้าทีป่ ระสาน และวิเ คราะห์นโยบาย
จากส่วนกลาง (Top down) สู่การปฏิบตั ริ ะดับภาค ด้วยการวิเคราะห์จดั ทาประเด็นการวิจยั เร่งด่วน
จากท้อ งถิ่นและจัง หวัด (Bottom up) โดยเริม่ ตัง้ แต่ ศูนย์การเรีย นรู้ระดับ ต าบล โดยมีอ งค์การ
บริหารส่วนตาบลทาหน้ าที่ประสานงานรวบรวมประเด็นปญั หาและความต้องการงานวิจยั เข้าสู่
ศูนย์การวิจยั ระดับอาเภอเพื่อประมวลสู่ศูนย์การวิจยั ระดับจังหวัด และศูนย์การวิจยั กลุ่มจังหวัด
ในส่วนของภาคเอกชนจะมีกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจยั โดยผ่านสภาอุตสาหกรรม
และหอการค้าจังหวัดใน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมด้านการเงิน การตลาด
และการค้าสู่ประเทศในกลุ่มอนุภมู ภิ าคลุ่มน้าโขงและกลุ่มประเทศอินโดจีน กระบวนการดาเนินงาน
เป็นการปฏิบตั แิ บบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายวิจยั ในทุกระดับ และทุกขัน้ ตอนของการดาเนินงาน
รวมไปถึงการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการบริหารยุทธศาสตร์การวิจยั ของภาคเหนือ
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บทสรุปสาหรับผู้บริ หาร

ยุทธศาสตร์การวิ จยั (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ประเทศไทยมี ก ารติ ด ต่ อ และสั ม พั น ธ์ กั บ นานาประเทศทั ว่ โลก (Globalization)
การเปลี่ย นแปลงใดๆที่เ กิด ขึ้น ในโลกย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ ประเทศไทยและภาคตะวัน ออก
เฉียงเหนือด้วยเช่นเดียวกัน ตัวอย่างในเชิงประจักษ์ คือ ภาวะโลกร้อนและภูมอิ ากาศแปรปรวน
ตลอดจนปญั หาราคาน้ า มันซึ่ง เป็ น พลัง งานฟอสซิล มีราคาสูง ขึ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศไทยและในภาคย่อมส่งผลกระทบต่อการดารงชีวติ ของชุมชนและสภาพสิง่ แวดล้อม
อย่ า งหลีก เลี่ย งไม่ ไ ด้ ดัง นั ้น จึง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ง ที่ป ระชาชนและชุ ม ชนต้ อ งปรับ ตัว กับ การ
เปลีย่ นแปลงเหล่านัน้ อย่างมีความสุขในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ และสังคมทีม่ ภี ูมคิ ุม้ กันพร้อม
ทัง้ การอนุ รกั ษ์และการใช้ประโยชน์ อย่างชาญฉลาดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมโดย
องค์ ค วามรู้ จ ากการวิ จ ัย ดัง นั ้น การจัด ท ายุ ท ธศาสตร์ ก ารวิจ ัย (พ.ศ. 2555-2559) ของ
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ จึง ได้ม ีก ารท าการศึก ษาบริบ ทการเปลี่ย นแปลงทัง้ ภายนอกและ
ภายในประเทศที่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ การด ารงชี ว ิ ต และคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยงั ศึกษาสภาพทัวไปและศั
่
กยภาพตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของภาค แล้วนาข้อมูลดังกล่าวมาประมวลและวิเคราะห์สถานภาพในอนาคต (Scenario) จากนัน้
นาไปผนวกกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติระยะสัน้ (พ.ศ. 2551-2554) และนโยบาย
การวิ จ ัย ของชาติ ร ะยะยาว (พ.ศ. 2553-2572) และปฏิรู ป ระบบการวิ จ ัย ในการจัด ท าร่ า ง
ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์วจิ ยั (พ.ศ.2555-2559) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วนาไปสร้างการมี
ส่วนร่วมโดยการจัดประชุมระดมความคิดจานวน 5 ครัง้ กระจายไปตามกลุ่มจังหวัดและจัดประชุม
ระดมความคิดภาพรวมของภาคอีกหนึ่งครัง้ จากนัน้ ได้จดั ทาร่างฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การวิจยั แล้ว
จัด ประชุ ม ประชาพิจ ารณ์ จึง กล่ า วได้ ว่ า ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิจ ัย (พ.ศ. 2555-2559) ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมในการประชุมระดมความคิดและประชาพิจารณ์
จานวน 7 ครัง้ และเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติรวมทัง้ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พร้อมทัง้ นโยบายรัฐบาลและบริบทการเปลีย่ นแปลงทัง้
ภายนอกและภายในประเทศรวมทัง้ การปรับตัว บนพืน้ ฐานหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีจ่ ะ
ก่ อ ให้เ กิดการพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ด้ว ยการวิจยั การสร้างผลงานวิจยั ที่เ ป็ น องค์ค วามรู้และ
ั ญา
สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพัฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิต และเป็ น ฐานของสัง คมแห่ ง ป ญ
(Wisdom Based Society) บนบริบ ทของภาคในการพัฒ นาชุ ม ชนและประเทศอย่า งสมดุ ล และ
ยังยื
่ นต่อไป
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ยุทธศาสตร์การวิ จยั (พ.ศ.2555-25559) : ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
วิ สยั ทัศน์ : มีองค์ความรู้จากการวิ จยั ที่ มีคุณภาพเพื่อการเรียนรู้และใช้ ประโยชน์
อย่างแท้จริ งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและภาคอย่างสมดุลและยังยื
่ น
พันธกิ จ ประกอบด้ว ย 1) สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อ พัฒนาคุ ณภาพชีวติ ในการ
คงความสุ ข ของประชาชนและเม องน่ าอยู่ 2) พัฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์และสังคมที่มภี ูมคิ ุ้มกัน
ควบคุมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีส่ มดุล 3) พัฒนาขีดความสามารถ
ของจัง หวัด /กลุ่ ม จัง หวัด ด้ ว ยกระบวนการวิจ ัย แบบมีส่ ว นร่ ว มของผู้ เ กี่ย วข้อ งทุ ก ภาคส่ ว น
โดยเฉพาะภาคประชาชน 4) การบริหารจัดการงานวิจยั และผลงานการวิจยั แบบธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ดงั นี้
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
สังคม
ยุท ธศาสตร์ก ารวิจ ยั นี้เ ป็ น การมุ่ง เน้ น ให้ประชาชนมีค วามรู้แ ละทัก ษะควบคู่คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและจิตสาธารณะเพื่อความมันคงในชี
่
วติ และอาชีพ รวมทัง้ เกิดการคงความสุขในสังคม
และชุมชนหรือเมืองน่ าอยู่บนบริบทของภาคที่มปี ระชากรมากที่สุดแต่ขาดโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงค่านิยมและปญั หาด้านสุขภาพ พร้อมทัง้ มีประชากร
สูงวัย มากขึ้น อันมีผ ลให้แ นวโน้ มเป็ นสัง คมแห่งการพึ่งพิงและสังคมของผู้ด้อ ยโอกาสมากขึ้น
รวมทัง้ สถาบันครอบครัวอ่อนแอและมีการกระจายอานาจสู่ท้องถิน่ ทาให้เกิดความขัดแย้งมากขึน้
อย่างไรก็ตามยังมีการรวมกลุ่มที่เป็ นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย จึงได้กาหนดเป็ น 13 กลยุทธ์การวิจยั ทีม่ ุ่งเน้นการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ การอนุ รกั ษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และสวัสดิการเพื่อความมันคงและคุ
่
ณภาพของชีว ิต ตลอดจนการบริหารกิจการบ้านเมืองน่ าอยู่
ควบคู่ ก ารส่ ง เสริม ความเข้ม แข็ง และการสร้า งภูม ิคุ้ม กัน ของท้อ งถิ่น และสัง คม ตลอดจนการ
ั หา
เสริมสร้างศัก ยภาพของชุ มชนด้ว ยศาสนาและเน้ นกระบวนการมีส่ ว นร่ว มในการแก้ ไ ขป ญ
นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้ นการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิ าร และผู้สูงอายุ เพื่อการ
เสริมสร้างความสันติสุขและความมันคงของประเทศ
่
และความมันคงของมนุ
่
ษย์
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ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิ จ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จ ัย นี้ เ ป็ น การมุ่ ง พัฒ นาศั ก ยภาพด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ ป ระกอบด้ ว ย
ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรมและด้านการบริการบนบริบทของภาคที่ตงั ้ อยู่กลางกลุ่มประเทศ
อนุ ภูม ิภ าคลุ่ มแม่น้ า โขงที่ม ีค วามพร้อ มด้า นระบบสาธารณู ปโภค และสิ่ง อ านวยความสะดวก
รวมทัง้ เป็ นฐานการผลิตอาหารและพลังงานทดแทน ตลอดจนการเป็ นแหล่งที่มขี ้าวหอมมะลิท่ดี ี
ทีส่ ุดของประเทศและมีภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีโ่ ดดเด่นและได้รบั การพัฒนาและสืบทอดกันมาเป็ นเวลา
ยาวนานจึงได้กาหนดเป็ น 18 กลยุทธ์การวิจยั ที่มุ่งเน้นการวิจยั เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
และการแปรรูปทางการเกษตรและประมง ซึ่งครอบคลุมการเพิม่ ศักยภาพข้าวหอมมะลิและสร้าง
มูลค่าเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารและพลังงาน รวมทัง้ การพัฒนาองค์ความรูแ้ ละต่อยอด
ภูมปิ ญั ญาท้อ งถิ่น เพื่อ เป็ นพื้นฐานในการพัฒ นาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อ มโยงกับประชาชน
ทาการวิจยั เพื่อขยายผล นอกจากนี้ยงั มุ่งเน้ นการวิจยั เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
อุตสาหกรรมและการบริการ ซึง่ ครอบคลุมถึงการท่องเทีย่ ว การพัฒนาด้านพลังงาน โลจิสติกส์ และ
เทคโนโลยีโดยดาเนินการบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้ สัมพันธภาพกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 3 การอนุ ร ั ก ษ์ เสริ มสร้ า ง และพั ฒ นาทุ น ทรั พ ยากร
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ยุ ท ธศาสตร์ น้ี มุ่ ง เน้ น การฟื้ น ฟู แ ละพัฒ นาตลอดจนการใช้ ป ระโยชน์ ทุ น ทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีส่ นับสนุ นการพัฒนาศักยภาพด้านสังคม และเศรษฐกิจอย่างสมดุลและ
ยังยื
่ นบนบริบทของภาคที่สภาวะอากาศโลกร้อนขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงและพื้น
ทีด่ นิ เค็มขยายจานวนมากขึน้ การขยายตัวของชุมชนเมืองมากขึน้ อันมีผลให้เกิดมลพิษ แต่ภาคนี้
เป็ นแหล่งที่มคี วามหลากหลายด้านทรัพยากรธรรมชาติและมีทรัพยากรแร่จานวนมากที่ยงั ไม่ได้
นามาใช้ประโยชน์รวมทัง้ ความโดดเด่นซากดึกดาบรรพ์ จึงได้กาหนดเป็ น 10 กลยุทธ์การวิจยั ที่
มุ่งเน้นการวิจยั เกี่ยวกับการฟื้ นฟูดนิ และป่าไม้ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ ารวมทัง้ น้ าเสียจาก
ชุมชนและอุตสาหกรรม การอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพอ ย่ า งชาญฉล าด โดยการมี ส่ ว นร่ ว มขอ ง ประชาชนแล ะสั ง คม อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
(Meaningful Public Participation) เพื่อป้องกันและลดความขัดแย้ง รวมทัง้ การสร้างองค์ความรู้
และใช้ประโยชน์เกีย่ วกับการลดภาวะโลกร้อน
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ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 4 การสร้ า งศัก ยภาพและความสามารถเพื่ อ การพัฒ นา
นวัตกรรม และบุคลากรทางการวิ จยั
ยุทธศาสตร์การวิจยั นี้มุ่งเน้นพัฒนาและการนาความรูว้ ทิ ยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงได้
กาหนดเป็ น 3 กลยุทธ์การวิจยั ที่มุ่งเน้นการวิจยั ทีใ่ ช้วทิ ยาการและเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้
และต่ อยอดภูมปิ ญั ญาในการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปด้านการเกษตร การส่งเสริม
สุ ข ภาพและการป้ อ งกัน รัก ษาโรค การอนุ รกั ษ์ แ ละส่ ง เสริม ความภูมใิ จความเป็ นไทย รวมทัง้
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเสริมสร้าง
ศักยภาพการวิจยั ด้วยการพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 5 การบริ หารจั ด การความรู้ ผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม
สิ่ งประดิ ษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การ
ใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ชย์แ ละสาธารณะ ด้ ว ยยุ ท ธวิ ธี ที่
เหมาะสมที่ เ ข้ า ถึ ง ประชาชนและประชาสั ง คมอย่ า ง
แพร่หลาย
ยุทธศาสตร์การวิจยั นี้มงุ่ เน้นการวิจยั เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการวิจยั และ
ผลงานวิจยั ด้วยการบริหารจัดการด้านการวิจยั ให้เป็ นฐานความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
พัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อ มและสังคมของภาคบนบริบทของภาคที่การวิจยั มีทุนสนับสนุ นไม่
ั ญาท้ อ งถิ่น รวมทัง้ การใช้
เพีย งพอ การวิจ ัย มีค วามซ้ า ซ้ อ นและขาดการต่ อ ยอดจากภู ม ิป ญ
ประโยชน์จากผลงานวิจยั ไม่เต็มที่และมีนักวิจยั ไม่ เพียงพอจึงได้กาหนดเป็ น 3 กลยุทธ์การวิจยั ที่
มุ่ง เน้ น การวิจ ยั ในการพัฒ นาระบบบริห ารงานวิจ ยั การบริห ารจัด การองค์ค วามรู้ผ ลงานวิจ ยั
ั ญา เพื่อ ใช้ป ระโยชน์ เ ชิง พาณิ ช ย์แ ละ
นวัต กรรม สิ่ง ประดิษ ฐ์ ทรัพ ยากรการวิจ ัย และภู ม ิป ญ
สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ทงั ้ 5 ยุทธศาสตร์เมื่อนามาพิจารณาจัดความสาคัญเป็ นกลุ่มเรื่องทีค่ วรมุ่งเน้น
โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อ ม สังคมและการเม อง ความต้อ งการ
ผลงานวิจยั และความรู้จากการวิจยั เพื่อเร่งแก้ไขปญั หาและนาไปสู่การเสริมสร้างพร้อ มกับการ
พัฒนาภาคและประเทศให้ทนั กับเหตุการณ์ สามารถกาหนดกลุ่มเรื่องวิจยั ทีค่ วรมุ่งเน้นตามบริบท
ของภาคจ านวน 8 กลุ่ ม เรื่อ ง คือ 1) การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง
2) การป้ องกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพ 3) การจัด การทรัพ ยากรน้ า 4) การจัดการ
ทรัพยากรดิ นและป่ าไม้ 5) การพัฒนาด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร 6) ภาวะ
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โลกร้ อ นและพลัง งานทางเลื อ ก 7) ระเบี ย งเศรษฐกิ จ และสัง คมอนุ ภ ูมิ ภ าคลุ่ ม น้ า โขง
8) การบริ ห ารจัด การการท่ อ งเที่ ย ว จากกลุ่ ม เรื่อ งที่ค วรมุ่ง เน้ น ตามบริบ ทของภาคจ านวน
8 กลุ่มเรื่องนี้สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มเรื่องวิจยั ทีค่ วรมุ่งเน้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจ ั ย
ของชาติ ภ าพรวมจ านวน 13 กลุ่ ม เรื่อ งที่ ป ระกอบด้ ว ย 1) การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ศรษฐกิ จ
พอเพียง 2) ความมันคงของรั
่
ฐและการเสริ มสร้างธรรมาภิ บาล 3) การปฏิ รปู การศึกษาและ
สร้ า งสรรค์ ก ารเรี ย นรู้ 4) การจั ด การทรัพ ยากรน้ า 5) ภาวะโลกร้ อ นและพลัง งาน
ทางเลือก 6) การเพิ่ มมูลค่าสิ นค้าเกษตรเพื่อการส่ งออกและลดการนาเข้า 7) การป้ องกัน
โ ร ค แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า สุ ข ภ า พ 8) การบริ หารจั ด การสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ การพั ฒ นา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ 9) เทคโนโลยี ใ หม่ แ ละเทคโนโลยี ที่ ส าคั ญ เพื่ อ อุ ต สาหกรรม
10) การบริ หารจัดการการท่ องเที่ ยว 11) สังคมผู้สูงอายุ 12) ระบบโลจิ สติ กส์ 13) การปฏิ รปู
ระบบวิ จยั
การแปลงยุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่การปฏิบตั ใิ ห้
เกิดเป็ นรูปธรรมระดับท้อ งถิ่น และระดับภาคนัน้ จาเป็ นต้อ งสร้า งกลไกความเชื่อ มโยงระหว่า ง
หน่ วยงานที่มหี น้ าที่ (Function) ต่ างๆรวมถึงหน่ วยงานด้านนโยบาย หน่ วยงานการสนับสนุ น
ทุนวิจยั หน่ วยงานปฏิบตั ิการวิจยั และหน่ วยงานการใช้ผ ลงานวิจยั มาร่ว มดาเนินการวิจยั อย่าง
ธรรมาธิบาลในระดับ ท้อ งถิ่น จังหวัด หรือ กลุ่ ม จัง หวัด (Area) ทางด้านยุท ธศาสตร์ (Agenda)
นอกจากนี้ยงั ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเป็ นประจาทุกปีเพื่อการแก้ไขปรับปรุงให้
ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบตั ิ
ราชการของหน่ วยงาน ตลอดจนแผนการดาเนินงานของภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้ การ
ทบทวนและปรับปรุงขององค์กรวิจยั ในภาคีเครือข่ายวิจยั ของภาคและของประเทศต่อไป
ในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจยั ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาหนดให้ม ี
“ระบบการบริ หารการวิ จยั ภาคี เครือข่ ายในระดับภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ”
(เครือข่ายวิ จยั ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ) ขึน้ เพื่อทาหน้าทีป่ ระสานงานและบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์การวิจยั ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจยั ของชาติ โดยให้มกี ารเชื่อมโยงระหว่างภูมภิ าคและส่วนกลางให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ กาหนดให้มกี ารติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ดา้ นการ
วิจยั ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้บรรลุผลสาเร็จ
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์การวิ จยั (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคกลาง
ภาคกลางเป็นภูมภิ าคทีส่ าคัญยิง่ ของประเทศไทยเนื่องจากเป็ นทีต่ งั ้ ของเมืองหลวง
คือกรุงเทพมหานคร เป็ นแหล่งผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในด้านต่างๆ อีกทัง้ ยัง
เป็ นที่ตงั ้ ของสถาบันการศึกษาชัน้ นาทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
ระดับ มัธ ยมศึก ษาและระดับ อุ ด มศึกษา นอกจากนี้ ยัง เป็ นศู น ย์ก ลางของการบริหารประเทศ
โดยเป็นทีต่ งั ้ ของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของหน่ วยงาน
ต่าง ๆ ของภาคเอกชน ทาให้ภาคกลางเป็ นภูมภิ าคทีท่ ุกฝ่ายให้ความสนใจและมีบทบาทสาคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อันนามาสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ภาคกลางและการ
เป็ น ศู นย์ก ลางในการบริห ารจัด การ กลุ่ มจังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร และ
6 อนุภมู ภิ าค รวมทัง้ สิน้ 26 จังหวัด คือ (1) กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนบน 8 จังหวัด 2 อนุ ภูมภิ าค
ได้แ ก่ นนทบุ ร ี พระนครศรีอ ยุ ธ ยา ปทุ ม ธานี อ่ า งทอง สระบุ ร ี ลพบุ ร ี สิง ห์บุ ร ี และชัย นาท
(2) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 13 จังหวัด 3 อนุ ภูมภิ าค ได้แก่ ราชบุร ี สุพรรณบุร ี นครปฐม
กาญจนบุร ี เพชรบุ ร ี ประจวบคีรขี นั ธ์ สมุท รสงคราม สมุทรสาคร สมุท รปราการ ฉะเชิง เทรา
นครนายก สระแก้ว และปราจีนบุร ี และ (3) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 4 จังหวัด 1 อนุ ภูมภิ าค
ได้แก่ ชลบุร ี ระยอง จันทบุร ี และตราด
ภาคกลาง รวมทัง้ กรุง เทพมหานคร เป็ น ภูม ิภ าคที่ม ีค วามส าคัญ อย่า งสูง ทาง
เศรษฐกิจ โดยเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ คิดเป็ นมูลค่ากว่าร้อยละ 71 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ ขณะเดียวกัน กลุ่มจังหวัดภาคกลางยังมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
อัตราที่สูงมาก เฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี โดยภาคอุตสาหกรรมเป็ นภาคที่มบี ทบาทการผลิตหลักทาง
เศรษฐกิจ คิดเป็ นมูลค่าถึงร้อยละ 72 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ซึ่งภาคอุตสาหกรรม
มีอ ัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 9.8 ต่ อปี และมีการลงทุ นขยายตัวเฉลี่ยกว่ า 300,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยัง พบว่ า แรงงานนอกภาคเกษตรที่ท างานในภาค อุ ต สาหกรรมและภาคบริก าร
กว่ าร้อ ยละ 70 เป็ น แรงงานที่มรี ะดับการศึก ษาและมีผ ลิต ภาพแรงงานสูงกว่ า ภาคอื่น ๆ ด้ว ย
นอกเหนือจากการผลิตจากภาคอุตสาหกรรมแล้ว ภาคบริการยังเป็ นภาคที่มบี ทบาทสาคัญทาง
เศรษฐกิจของภาคกลาง โดยในแต่ละปี ภาคกลางมีรายได้จากการท่องเทีย่ วกว่า 85,000 ล้านบาท
โดยเป็ นรายได้จากนักท่อ งเที่ยวชาวไทยประมาณ 35,800 ล้านบาท และจากนักท่อ งเที่ยวชาว
ต่างประเทศประมาณ 49,200 ล้านบาท
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จากการที่ภาคกลางมีความเข้มแข็งในด้านต่างๆ ที่สาคัญได้แก่ การเป็ นแหล่งผลิต
ทางการเกษตรที่ ส าคั ญ ของประเทศ มี ค วามหลากหลายของการผลิ ต ทั ง้ ภาคเกษตร
ภาคอุ ต สาหกรรม และภาคบริก าร มีค วามหลากหลายทางชีว ภาพและมีค วามสมบู ร ณ์ ข อง
ทรัพยากรธรรมชาติ มีภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ที่เอื้อต่ อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ประวัติศ าสตร์ และวัฒนธรรม เป็ นศู นย์ก ลางของเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุ น
เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ ง และมีความพร้อมทางภูมศิ าสตร์ซ่งึ เอื้อต่อการลงทุนและการ
ส่งออก เป็ นศูนย์กลางของการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ มีการพัฒนาด้านคมนาคมและ
การขนส่งทัง้ ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ทาให้เป็ นศูนย์กลางเชื่อมโยงและกระจายสินค้าของ
ภูมภิ าค นอกจากนี้ ยังเป็ นที่ตงั ้ ของสถาบันอุดมศึกษาชัน้ นาของประเทศ ซึ่งมีความก้าวหน้าทาง
วิทยาการและเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน ภาคกลางสามารถสนับสนุ นการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) และอุตสาหกรรมการเกษตร มีกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศที่
เกื้อ หนุ น ต่ อ การค้า การลงทุ น ในขณะที่น โยบายรัฐ บาลมุ่ง เน้ น และสนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ย ว
ภายในประเทศ รวมถึง การส่ ง เสริม ผลิต ภัณ ฑ์ใ นท้อ งถิ่น และการด าเนิ น กิจ กรรมเพื่อ น าไปสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางจึงมีศกั ยภาพที่จะเป็ นช่องทางการค้า การลงทุน การ
ท่องเทีย่ วและการค้าชายแดนสู่พม่า อินเดีย ตะวันออกกลาง และยุโรปในอนาคต และยังมีแหล่ง
พลังงานธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน สามารถกระจายต่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอื่นได้
แม้ว่าภาคกลางจะได้ รบั การพัฒนาทางเศรษฐกิ จในสัดส่ วนสูง และมีอตั รา
การเจริ ญเติ บโตที่ สูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ปั ญหาที่ สาคัญของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางยังปรากฏให้ เห็นอยู่อย่างต่ อเนื่ องที่ สาคัญได้ แก่ 1) ปัญหาด้านการพัฒนา ซึง่ จากการ
วิเคราะห์ภาพรวมของภาคกลาง พบว่าปญั หาด้านการพัฒนาทีส่ าคัญคือปญั หาด้านการเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ แรงงาน และสังคม 2) ปั ญหาด้ านการวิ จยั
แม้ว่าภาคกลางจะมีศกั ยภาพและความพร้อมด้านการวิจยั สูงกว่าภูมภิ าคอื่นๆ แต่จากการวิเคราะห์
ภาพรวมของภาคกลาง ยัง พบว่ าปญั หาด้านการวิจยั ที่ส าคัญในภาคกลาง เช่น การขาดแคลน
นักวิจยั ทีม่ คี ุณภาพในแต่ละสาขา การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจยั ในแต่ละสาขาทีไ่ ม่พอเพียงแก่
การสร้างองค์ค วามรู้เ พื่อ การแก้ปญั หาและการพัฒนาเชิง รุก คุ ณภาพของผลงานวิจยั ที่เ ป็ น ที่
ยอมรับในระดับสากลยังมีน้อย เป็ นต้น 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค จากการที่ภาคกลาง
เป็ น กลุ่ ม จัง หวัด ที่ม ีข นาดใหญ่ ท่ีสุ ด รวมทัง้ สิ้น 26 จังหวัด อัน ประกอบด้ว ยกรุงเทพมหานคร
และ 3 กลุ่ ม จัง หวัด รวม 6 อนุ ภู ม ิภ าค คื อ กลุ่ ม จัง หวัด ภาคกลางตอนบน 2 อนุ ภ ู มิ ภ าค
กลุ่ มจั ง หวั ด ภาคกลาง ตอนล่ าง 3 อนุ ภู มิ ภาค และ กลุ่ มจั ง หวั ด ภาคตะ วั น ออก
1 อนุ ภมู ิ ภาค ซึ่งในแต่ละอนุ ภูมภิ าคได้ดาเนินการสร้างเครือข่ายย่อยและมุ่งพัฒนาเครือข่ายให้
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เข้มแข็ง สร้างจุดร่วมบนจุดต่างทีม่ คี วามหลากหลาย โดยมีกลไกการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นระบบราชการซึ่งมีความยืดหยุ่นน้อย และระบบความร่ว มมือทีม่ ติ ้องอิง
ระบบราชการ กลุ่มจังหวัดต่างๆ มีความตื่นตัวในการรองรับการเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ การปรับระบบ
การบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาเครือข่ายดังกล่าวได้นามาสู่การสร้างความร่วมมือในการ
ผลิต การตลาด การขนส่ง การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน รวมทัง้ กิจกรรมต่างๆ ในระดับท้องถิน่ ซึง่
ยังต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย เพื่อให้ เกิดความพร้อมที่จะสร้างศักยภาพ
และสร้างความเข้มแข็งของอนุ ภูมภิ าค โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันตามความเหมาะสมอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างพอเพียงและยังยื
่ น อันจะนาไปสู่การสร้างความ
เข้มแข็งของภาคกลางต่อไป
ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจาก
ั ่ นตกและฝงตะวั
ั ่ นออก ทัง้ ทางบกและทาง
ภาคกลางมีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทัง้ ฝงตะวั
ทะเล ประกอบกับนโยบายการเมืองระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้านของรัฐบาลทีม่ ุ่งส่งเสริม
ความสัมพันธ์อนั ดี ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้เงื่อนไข
และข้อจากัดการพัฒนาต่างๆ ได้รบั การปรับปรุงและแก้ไข เพื่อนาไปสู่การพัฒนาในระดับภูมภิ าค
อีกทัง้ กระแสการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ต่ า งๆ ทัง้ ในระดับ ภู ม ิภ าคอาเซีย น ภู ม ิภ าคเอเชีย -ยุ โ รป และบริบ ทของการลดอัต ราภาษี
(Free Trade Agreement, FTA) รวมทัง้ การเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การรวมตัว เป็ นกลุ่ ม
ประเทศประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558 และการดาเนินการภายใต้
ข้อ ตกลงขององค์ก ารการค้า โลก (World Trade Organization, WTO) ดัง นัน้ ภาคกลางจึง มุ่ ง
ตอบสนองยุทธศาสตร์ต่ างๆ ให้ส อดรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยกาหนดยุทธศาสตร์เ สริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่ง
จะนาไปสู่ความร่วมมือด้านการพัฒนาแนวเศรษฐกิจทีเ่ ชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้ทงั ้ สองฝงั ่
ต่อเนื่องไปสู่ภมู ภิ าคอื่น และเป็นฐานเศรษฐกิจด่านหน้าของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในยุทธศาสตร์การวิจยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคกลางนี้ ได้ดาเนินการกาหนด
วิสยั ทัศน์ดา้ นการวิจยั ของภาคกลางขึน้ โดยพิจารณาถึงวิสยั ทัศน์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดด้วย
ทัง้ นี้ เพื่อให้แนวทางการดาเนินภารกิจด้านการวิจยั ในภาคกลางนัน้ มีค วามชัดเจน สามารถนา
ผลงานวิจยั และองค์ค วามรู้ท่ีไ ด้ไ ปดาเนิ น การให้ส อดคล้อ งกับ ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒนาภูม ิภ าค
แผนปฏิบตั ริ าชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนความต้องการของภาคเอกชน ท้องถิน่
และชุมชน ซึง่ แต่ละกลุ่มจังหวัดได้มกี ารกาหนดวิสยั ทัศน์ของกลุ่มจังหวัดไว้
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เมื่อนาภาพรวมของวิสยั ทัศน์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม จังหวัดมาระดมความคิด
และสร้างความเข้าใจร่วมกัน จึงนามาสู่การกาหนดวิสยั ทัศน์ดา้ นการวิจยั ของภาคกลาง เพื่อแสดง
ถึงสภาพด้านการวิจยั ทีภ่ าคกลางต้องการจะเป็นในอนาคต ตามห้วงระยะเวลาทีก่ าหนด อันสะท้อน
ถึงความมุ่งมันเกี
่ ่ยวกับ ทิศ ทางและจุดยืนที่ต้อ งการผลักดันให้เ กิดขึ้น เป็ นจุด หมายปลายทาง
ร่วมกันของทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
“สร้างและนาองค์ความรู้ไปสนับสนุ นการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที ่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิ ถีชีวิตชุมชน เพือ่ พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการ
แข่งขัน ให้เป็ นภูมิภาคทีน่ ่ าอยู่และมีการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น”
ภาคกลางมีการกาหนดพันธกิจของกลุ่มจังหวัด ซึง่ สามารถนามากาหนดเป็ นพันธกิจ
ด้านการวิจยั ทีภ่ าคกลางจะดาเนินการให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ทก่ี าหนดไว้ ดังนี้
“ศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จ ัย ในทุ ก ระดับ โดยใช้ ท รัพ ยากรร่ ว ม พร้ อ มทัง้ สร้ า ง
เครือข่ายการวิ จยั ในท้ องถิ น่ เพือ่ นาความรู้มาสร้างมูลค่าเพิ ม่ และเสริ มคุณค่ าการพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคม เพือ่ ให้ชุมชนเข้มแข็ง บนฐานความรู้อย่างแท้จริ ง”
ยุท ธศาสตร์ก ารวิ จ ยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคกลาง มุ่ ง ให้ เ ชื่ อ มโยงกับ
“นโยบายและยุทธศาสตร์การวิ จยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)” ให้ มีความสอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของพื้ น ที่ รวมทัง้ ปั ญ หาและสถานการณ์ ข องประเทศ โดยได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์การวิ จยั ของภาคกลาง ในช่ วงระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 ไว้รวม5 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย 28 กลยุทธ์การวิ จยั โดยในแต่ละกลุ่มจังหวัดอาจมุง่ เน้นในประเด็นสาคัญทีม่ คี วาม
จาเป็นต้องการผลงานวิจยั เฉพาะในพืน้ ทีด่ ว้ ย
ยุทธศาสตร์การวิ จยั (พ.ศ. 2555-2559) ของภาคกลาง ประกอบด้วย
ยุ ท ธศาสตร์ก ารวิ จ ยั ที่ 1 การสร้ า งศัก ยภาพและความสามารถเพื่ อ การ
พัฒนาทางสังคม จานวน 10 กลยุทธ์ กลยุทธ์การวิจยั ทีส่ าคัญ คือ ปฏิรปู การศึกษา กระบวนการ
เรียนการสอน ทัง้ ในและนอกระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ระบบสนับสนุ น
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทีส่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ ในแต่ละท้องถิน่ ส่งเสริม อนุ รกั ษ์และพัฒนาคุณค่าทาง
ศาสนา ศิล ปวัฒนธรรมและเอกลัก ษณ์ ท่หี ลากหลาย ส่งเสริมสุ ข ภาพ การป้อ งกันโรคอุ บตั ิใ หม่
การรักษา พยาบาลการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ รวมถึง
การคุม้ ครองผู้บริโภค พัฒนาและการคุ้มครองภูมปิ ญั ญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พน้ื บ้าน
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การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพ
ั หายาเสพติ ด
ของหน่ ว ยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และการบริห ารรัฐ กิจ การจัด การป ญ
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และปญั หาผูม้ อี ทิ ธิพล ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้าง
ภูมคิ ุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม เสริมสร้างความมันคงแห่
่
งชาติ และบูรณาการการแก้ ไขปญั หา
สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น และปฏิรปู การเมืองไทยให้มเี สถียรภาพ
และมีธรรมาภิบาล
ยุ ท ธศาสตร์ก ารวิ จ ยั ที่ 2 การสร้ า งศัก ยภาพและความสามารถเพื่ อ การ
พัฒนาทางเศรษฐกิ จ จานวน 9 กลยุทธ์ กลยุทธ์การวิจยั ที่สาคัญ คือ สร้างมูลค่าผลผลิต ทาง
การเกษตรและประมง การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและการพึง่ พาตนเองของสินค้าเกษตรและ
ประมง พัฒนาองค์ความรูแ้ ละต่อยอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ
เพื่อ เป็ น พื้น ฐานในการพัฒ นาเศรษฐกิจ ชุ ม ชนอย่ า งยังยื
่ น พัฒ นาประสิท ธิภ าพการผลิต ทาง
อุ ต สาหกรรมให้เ อื้อ ต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิจ อย่า งยัง่ ยืน พัฒ นาศัก ยภาพทางเศรษฐกิจ จากการ
ท่ อ งเที่ ย ว พัฒ นาอุ ต สาหกรรมผลิต พลัง งานชี ว ภาพและพลัง งานทางเลื อ กอื่ น ยกระดับ
ประสิท ธิภ าพและมาตรฐานการให้บ ริก ารด้า นโลจิส ติก ส์แ ละการขนส่ ง สาธารณะที่ม ีคุ ณ ภาพ
ยกระดับ ประสิท ธิภ าพและมาตรฐานการให้บ ริก ารขนส่ ง สาธารณะ เพิ่ม สมรรถนะและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร และพัฒนา
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ที่ 3 การเ สริ มสร้ า งและพั ฒ นาทุ น ทรั พ ยากร
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม จานวน 4 กลยุทธ์ กลยุทธ์การวิจยั ที่สาคัญ คือ บริหารจัดการและ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น สร้างองค์ความรูเ้ กี่ยวกับการฟื้นฟู
บารุงดิน รวมทัง้ การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ
และสร้างความเป็ นเอกภาพในการบริหารจัดการน้ าของประเทศ และสร้างองค์ความรูเ้ กี่ยวกับภัย
พิบตั จิ ากธรรมชาติ
ยุ ท ธศาสตร์ก ารวิ จ ยั ที่ 4 การสร้ า งศัก ยภาพและความสามารถเพื่ อ การ
พัฒ นาทางวิ ทยาการและทรัพยากรบุคคล จานวน 3 กลยุทธ์ กลยุทธ์การวิจยั ที่สาคัญ คือ
พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรูใ้ หม่ทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์และการพัฒนา
องค์
ความรูใ้ หม่ในวิทยาการต่าง ๆ สร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลในวิทยาการ
ต่างๆ และพัฒนาและสร้างศักยภาพทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์การวิ จยั ที่ 5 การบริ หารจัดการความรู้ ผลงานวิ จยั นวัตกรรม
สิ่ งประดิ ษ ฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของ ประเทศ สู่การใช้ ประโยชน์ เชิ งพาณิ ชย์และ
สาธารณะด้วยยุทธวิ ธีที่เหมาะสม จานวน 2 กลยุทธ์ กลยุทธ์การวิจยั ทีส่ าคัญ คือ พัฒนาระบบ
บริหารงานวิจยั ของประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจยั นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์
ทรัพยากร และภูมปิ ญั ญาของประเทศ และจากต่ างประเทศสู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ และวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการวิจยั ของ
ประเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
จาก 5 ยุทธศาสตร์การวิจยั ดังกล่าว เมื่อพิจารณาความสาคัญ ของกลุ่มเรื่องวิจยั ที่
ควรมุ่งเน้น โดยคานึงถึงวิกฤตการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ความต้องการผลงานวิจยั และความรู้ เพื่อเร่งแก้ไข
ปญั หาและนาไปสู่การเสริมสร้างและการพัฒนาภูมภิ าคโดยเร็ว จึงกาหนดกรอบกลุ่มเรื่องวิจยั ทีค่ วร
มุง่ เน้นในช่วง พ.ศ. 2555-2559 รวม 12 กลุ่มเรือ่ ง ดังนี้คอื 1) การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิ จพอเพียง
2) ความมัน่ คงของรัฐ และการเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าล 3) การปฏิ รูป การศึ ก ษาและ
สร้างสรรค์การเรียนรู้ 4) การจัดการทรัพยากรน้า 5) ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก
6) การเพิ่ มมูลค่าสิ นค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนาเข้า 7) การป้ องกันโรคและการ
รักษาสุขภาพ 8) การบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 9) เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สาคัญเพื่ออุตสาหกรรม 10) การบริ หารจัดการ
การท่องเที่ยว 11) สังคมผูส้ งู อายุ และ 12) ระบบโลจิ สติ กส์
ในการบริห ารและขับ เคลื่อ นยุ ท ธศาสตร์ก ารวิจ ัย ของภาคกลาง ก าหนดให้ม ี
“ระบบการบริ หารการวิ จยั ภาคี เครือ ข่ ายในระดับภูมิภาค : ภาคกลาง” (เครือ ข่ ายวิ จยั
ภูมิภาค : ภาคกลาง) ขึน้ เพื่อทาหน้าที่ประสานงานและบริหารจัดการยุทธศาสตร์การวิจยั ของ
ภาคกลางให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ โดยให้มกี ารเชื่อมโยงระหว่าง
ภูมภิ าคและส่วนกลางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ กาหนดให้มกี ารติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจยั ของภาคกลางให้บรรลุผลสาเร็จ

