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I สารผู้บริหาร

สารประธานกรรมการ

นโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ดร.กฤษณพงศ กีรติกร
ประธานกรรมการ
นโยบายกองทุนสนับสนุนการว�จัย

ปงบประมำณ 2562 ที่ผำนมำเปนปแหงพลวัตและ
กำรเปลี่ยนแปลงสูง เนื่องจำกเปนจุดตั้งตนของกำรปฏิรูป
ระบบวิทยำศำสตร วิจัยและนวัตกรรม จุดตั้งตนของกำร
ปรับกระบวนทัศน กำรด�ำเนินงำนและทิศทำงกำรพัฒนำ
ดำนกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร วิจัยและนวัตกรรม
(อววน.) ใหสอดคลองและบูรณำกำรดำนวิจยั และนวัตกรรม
ใหตรงกับควำมตองกำรของประเทศและเปนไปในทิศทำง
เดียวกัน ลดควำมซ�้ำซอ น และสำมำรถผลักดันใหเกิ ด
กำรใชประโยชนอยำงเปนรูปธรรม
ในกระบวนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของ “ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)” ไปสู่การบริหารงานภายใต้กรอบ
พันธกิจใหม่ของ “ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)” ตามที่ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 136
ตอนที่ 57 ก หน้ า 8 ได้ เ ผยแพร่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ภานโยบาย
การอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม เมื่ อ วั น ที่ 1
พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป
สาระส� า คั ญ ของการปฏิ รู ป ระบบวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรมของประเทศ มีสี่ประการ คือ
ประการที่หนึ่ง มีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ก� า หนดนโยบาย
ยุ ท ธศาสตร์ และแผนด้ า นการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย
และนวัตกรรมของประเทศ ก�าหนดกรอบวงเงิน และจัดประเภท
หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประการทีส่ อง ก�าหนดให้มคี ณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ท�าหน้าที่เสนอแนะต่อสภานโยบายฯ ใน
การจัดท�านโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ รวมถึงเสนอแนะกรอบวงเงินงบประมาณ
ประจ�าปีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อสภา
นโยบายฯ รวมทั้งเสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงิน
ประการที่ ส าม จัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
ประการที่ สี่ จั ด ตั้ ง ส� า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นหน่วยงานของรัฐ และ
มีฐานะเป็นนิติบุคคล ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
โดยมีส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ท�าหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการ
และงานธุรการของสภานโยบายฯ และมีส�านักงานคณะกรรมการ

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (สกสว.) ท� ำ หน้ า ที่
รับผิดชอบงานวิชาการและงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
ในช่ ว งการเปลี่ ย นผ่ า น คณะกรรมการนโยบายกองทุ น
สนับสนุนการวิจยั ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิ จั ย และนวั ต กรรม และคณะกรรมการอ� ำ นวยการส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัตินี้
การด�ำเนินงานของ สกสว. ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562
จึงเป็นการบริหารจัดการสองรูปแบบ คือ
• ปิดงานเดิม คือ งานสนับสนุนโครงการวิจัยพัฒนาของ
สกว. ที่ท�ำมา 27 ปี และ
• เปิดงานใหม่ คือ เตรียมความพร้อมในการท�ำงานแบบทัน
ท่วงที ให้เกิดภาพรวมของระบบด้านการวิจยั และนวัตกรรม สามารถ
ขับเคลือ่ นไปข้างหน้าด้วยการพัฒนาและบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน
ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ในฐานะคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(กสว.) และคณะกรรมการอ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.) เพื่อพัฒนาระบบ
การบริหาร สกสว. ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและรองรับ
การท�ำงานตามวัตถุประสงค์หลักของการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ในปีที่ผ่านมา สกสว. ได้อนุมัติและเห็นชอบ
ประเด็นที่ส�ำคัญ อาทิ
• อนุมัติแผนปฏิบัติการ และวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ของกองทุนส่งเสริม ววน. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• เห็นชอบค�ำของบประมาณของกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• การอนุมตั แิ ผน กรอบวงเงิน ระบบการจัดสรร และบริหาร
งบประมาณบูรณาการทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิ์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• เห็ น ชอบระเบี ย บคณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษา
เงินกองทุน
ในระยะต่อมา ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม น�ำเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจาก กสว. เสนอต่อ
สภานโยบายฯ ในประเด็นการจัดท�ำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และกรอบวงเงิน
งบประมาณประจ�ำปีดา้ นวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมของประเทศ
รวมทั้ ง ระบบการจั ด สรรและบริ ห ารงบประมาณแบบบู ร ณาการ
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
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และแผนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้สภา
นโยบายฯ ให้ความเห็นชอบ
ส�ำหรับการด�ำเนินงานของ สกว. ในช่วงระยะเวลา 7 เดือน
แรกของปีงบประมาณ 2562 ก่อนการเปลี่ยนภารกิจเป็น สกสว.
ได้มกี ารผลักดันเรือ่ งการน�ำผลงานไปใช้ประโยชน์ โดยคณะกรรมการ
นโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้อนุมัติในประเด็นส�ำคัญ อาทิ
กรอบวงเงินรวมของแผนงานวิจยั และนวัตกรรมทีส่ ำ� คัญ (Spearhead
Research and Innovation Program) ที่ สกว. ได้รับมอบหมาย
ให้ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU)
แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม เป็นต้น
การสนับสนุนงานวิจยั ของ สกว. ตลอดระยะเวลา 27 ปีทผี่ า่ นมา
จนถึงช่วงเปลีย่ นผ่านสูก่ ารปฏิบตั งิ านตามภารกิจใหม่นนั้ สกว. ได้สร้าง
นักวิจัย สร้างรูปแบบการบริหารจัดการระบบและโครงการวิจัย เพื่อ
ขับเคลื่อนให้เกิดผลงานวิจัย และการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ตามเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศตลอดมา
ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา นับว่าประสบความส�ำเร็จระดับ
หนึ่ง ทั้งนี้การท�ำงานใหม่ของ สกสว. ต้องอาศัยบุคลากร สกว.
จ�ำนวนหนึ่งและบุคคลากรใหม่ที่มีความรู้ ทักษะ โลกทัศน์ ที่ต่างจาก
การท�ำงานของ สกว. หลายมิติ อาทิ
• ประเด็นแรก จากงานเดิมที่ สกว. ท�ำงานระดับโครงการ
ไปสู่งานใหม่ที่ สกสว. ท�ำงานระดับมหภาค ทั้งภาคเศรษฐกิจสังคม
และระดับประเทศ ก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย กลไก ยุทธศาสตร์ระดับ
ประเทศ เพื่อให้วิจัย วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล�้ำ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี
• ประเด็ น ที่ ส อง พั ฒ นาผู ้ มี ส ่ ว นร่ ว ม (Stakeholder
development) ที่เปลี่ยนจากท�ำโครงการวิจัยคือ นักวิจัย ไปสู่ผู้มี
ส่วนร่วมที่กว้างขวาง หลากหลาย และซับซ้อน ได้แก่ องค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพือ่ สร้าง ขับเคลือ่ น และจัดระบบนิเวศ
เพื่อวิจัยและนวัตกรรม
• ประเด็นใหม่ทสี่ ำ� คัญ คือ การระดมทรัพยากรการเคลือ่ นที่
ไปข้ า งหน้ า สกสว. จึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้
ท�ำงานใหม่ได้ รวมทั้งต้องมีการจัดรูปองค์กรที่พลวัต
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ สกสว. ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเท ปฏิบัติงานจนบรรลุ
ผลส�ำเร็จอย่างเต็มความสามารถ ในท้ายนี้ขอเป็นก�ำ ลังใจให้แก่
สกสว. ในการด�ำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทหน้าที่ใหม่ และ
เชื่อมั่นว่าต่อจากนี้ สกสว. จะสามารถท�ำให้เกิดควา มเข้มแข็งของ
ระบบวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศ ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรมของประเทศต่อไป
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สารประธานกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนการวิจัย

ศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ
ประธานกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการว�จัย

ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ได
ปรับเปลี่ยนบทบำทเปนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสงเสริม
วิ ท ยำศำสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม (สกสว.) ในเดื อ น
พฤษภำคม 2563 ท� ำ ให ค ณะกรรมกำรติ ด ตำมและ
ประเมินผลกำรสนับสนุนกำรวิจัยตองสิ้นสุดลงไปดวย
ตลอดเวลำที่คณะกรรมกำรชุดนี้ไดปฏิบัติงำนมำ ผมมี
ควำมเชื่ อ มั่ น ว ำ ได มี ก ำรวำงรำกฐำนด ำ นกำรติ ด ตำม
และประเมิ น ผลงำนวิ จั ย ในระดั บ ชำติ ไ ว อ ย ำ งแข็ ง แกร ง
มีกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรติดตำมและประเมินผล
ที่มุงตอบโจทยกำรวิจัยเพื่อสรำงผลลัพธและผลกระทบ
ให เ กิ ด ขึ้ น กั บ สั ง คม มี ก ำรศึ ก ษำและพั ฒ นำศำสตร
ดำนกำรติดตำมและประเมินผลใหเกิดควำมทันสมัยและ
ครอบคลุ ม สำขำกำรวิ จั ย ที่ ห ลำกหลำย มี ก ำรพั ฒ นำ
ระบบสำรสนเทศดำนกำรติดตำมและประเมินผล รวมทั้ง
มี ก ำรเตรี ย มควำมพร อ มด ำ นกำรจั ด อบรมเพื่ อ สร ำ ง
ผู  ป ระเมิ น ผลลั พ ธ แ ละผลกระทบของผลงำนวิ จั ย ที่ มี
ควำมสำมำรถ

แม้ว่าภารกิจของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนการวิจัย สกว. จะสิ้นสุดลง แต่สปิริตและหัวใจของ
งานการติดตามและประเมินผลยังคงอยู่ ส่วนหนึ่งถ่ายทอดไปสู่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
การวิจยั และนวัตกรรม ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ มาใหม่ซงึ่ ท�าหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ภารกิจการติดตามและประเมินผลในระดับชาติ อีกส่วนหนึ่ง
ถ่ายทอดไปยังการสร้างหน่วยงานด้านการติดตามและประเมินผล
ภายในองค์กรของผู้ให้ทุนวิจัยของชาติ ทั้งที่ด�าเนินการอยู่แล้ว
จ�านวน 4 แห่ง และทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่จา� นวน 3 แห่ง ให้มรี ะบบและ
กลไกการติดตามประเมินผลที่ดีและมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน
ผมจึงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คณะกรรมการชุดนี้ได้สร้างไว้จะยังคงอยู่
ตลอดไป ด้วยนัยของการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์
และหลักการของการติดตามและประเมินผลที่ถูกต้อง โปร่งใส
เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพดังกล่าว

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ผมมีความเชือ่ มัน่ ว่าได้มกี ารวางรากฐานด้านการติดตาม
และประเมินผลงานวิจัยในระดับชาติไว้อย่างแข็งแกร่ง
มีการพัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล
ที่มุ่งตอบโจทย์การวิจัย เพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ
ให้เกิดขึ้นกับสังคม

ผมขอขอบคุณกรรมการทุกท่านทีไ่ ด้เสียสละเวลาอันมีคา่
มาร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในคณะกรรมการชุ ด นี้ ขอขอบคุ ณ

ท่านประธานคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อน สกว. ด้วยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ สกว. ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายติดตามและ
ประเมิ น ผลงานวิ จั ย สกว. ที่ ช ่ ว ยสนั บ สนุ น การท� ำ งานของ
คณะกรรมการชุดนี้อย่างแข็งขันและมีประสิทธิภาพ ท�ำให้การ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการมีความราบรื่นและบังเกิดผลงาน
อย่างต่อเนื่อง
ท้ายที่สุดนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบการติดตามและ
ประเมินผลที่ดีจะช่วยให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่าง
มั่นคง ด้วยความจริงที่ประจักษ์ในผลลัพธ์และผลกระทบของ
การให้ทุนด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ด้วยความ
เป็นธรรมในการประเมิน และด้วยหัวใจของผู้ประเมินทุกคน
ทีผ่ มเชือ่ ว่าต่างก็หวังให้ชาติใช้เงินภาษีของประชาชนอย่างคุม้ ค่า
ช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างตรงจุด และช่วยสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประเทศชาติในระยะยาวสืบไป
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สารผู้อ�านวยการ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพันธ จ�ตพ�มลมาศ
ผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย

ในชวงตนของปงบประมำณ พ.ศ. 2562 นับตั้งแต
เดือนตุลำคม 2561 ถึงเมษำยน 2562 เปนชวงเวลำของ
กำรเตรียมกำรเขำสูกำรปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ ได มี ก ำรยกร ำ งกฎหมำยจั ด ตั้ ง กระทรวง
กำรอุ ด มศึ ก ษำ วิ ท ยำศำสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม และ
ท�ำควำมชัดเจนในบทบำทหนำที่ข องส�ำนักงำนกองทุ น
สนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ในระบบวิจัยและนวัตกรรมใหม
ในขณะนั้น สกว. ยังคงด�ำเนินภำรกิจตำมยุทธศำสตรของ
ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย พ.ศ. 2560 - 2564
ที่มุงเนนกำรสนับสนุนทุนและกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย
และพัฒนำในประเด็นส�ำคัญ สรำงองคควำมรูใหมและ
นวัตกรรมที่กำวทันหรือกำวน�ำกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
สรำงนโยบำยและตนแบบกำรพัฒนำชุมชนทองถิ่น สรำง
นักวิจัยใหมและพัฒนำศักยภำพนักวิจัย บุคลำกรวิจัย
เครือขำยวิจยั และองคกรวิจยั ใหเขมแข็งในทุกระดับ สนับสนุน
กำรพัฒนำระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พัฒนำ
ควำมร ว มมื อ กั บ หน ว ยงำนบริ ห ำรงำนวิ จั ย นำนำชำติ
ตลอดจนบริ ห ำรจั ด กำรผลงำนวิ จั ย ให มี ก ำรน� ำ ไปใช
ประโยชนและสื่อสำรสังคม เพื่อใหเกิดผลกระทบในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่ตอบสนองตอ
ยุทธศำสตรชำติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
จวบจนกระทั่งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 พระราชบัญญัติ
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ ซึง่ เป็นทีม่ าของการยกเลิกพระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 และมีการโอนภารกิจของ สกว.
มาเป็ น ส� า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม (สกสว.) โดยในมาตรา 71 วรรคท้ายภายใต้พระราชบัญญัตนิ ้ี
ได้ก�าหนดให้ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ยังคงด�าเนินโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
การวิจัยต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว จึงเป็น
ที่ ม าของการด� า เนิ น การตามภารกิ จ ของ สกว. เดิ ม อยู ่ ต ลอดปี
พุทธศักราช 2562 และก่อเกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมของการบริหาร
จัดการทุนวิจัย การสร้างนักวิจัย การพัฒนาเครือข่ายวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงการขับเคลือ่ นเพือ่ น�าผลงานวิจยั สูก่ ารใช้ประโยชน์
ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการทุนวิจยั ในประเด็นส�าคัญ
ที่มุ่งตอบโจทย์และสร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สกว.
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สิ่งแวดล้อมของประเทศ สกว. ได้ริเริ่มแผนงานและพัฒนาระบบ
การบริหารงานวิจัยส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่
(1) การบริหารจัดการทุนวิจัยภายใต้กรอบประเด็นวิจัย
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Research Issue; SRI) จ�ำนวน 15 ประเด็น
โดยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดผลลัพธ์น�ำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ส�ำคัญของประเทศอย่างมีเป้าหมาย และบูรณาการการท�ำงานของ
ฝ่ายต่างๆ ของ สกว. ซึ่งในปี 2562 มีการริเริ่มงานวิจัยส�ำคัญ อาทิ
การจัดท�ำแผนที่น�ำทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรายสาขา เพื่อ
รองรับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่มุ่งสู่ยุค 4.0 (Thailand 4.0)
ด้วย 10 อุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต และการจัดท�ำแผนที่น�ำทาง
การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย เป็นฐานความรู้

ส�ำคัญเพือ่ น�ำไปสูก่ ารวางนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ในอนาคต และมี ตั ว อย่ า งผลงานวิ จั ย ที่ ส� ำ เร็ จ เป็ น รู ป ธรรม อาทิ
การพัฒนาต้นแบบของแนวคิด Zero food waste ที่ผู้ประกอบการ
โรงแรมสามารถน�ำไปปฏิบัติได้ งานวิจัยการลดความเหลื่อมล�้ำใน
กลุ่มคนพิการ ได้พัฒนาสู่แนวทางการบริหารจัดการองค์กรคนพิการ
ทั่วประเทศ ประเด็นปัญหาคอร์รัปชัน สาเหตุและวิธีการร่วมแก้ไข
ปัญหาส�ำหรับประชาชน น�ำเสนอในรูปแบบสารคดีข่าว “ติดเครื่อง
ชนโกง” เพื่อเผยแพร่ในวงกว้าง
(2) การบริ ห ารจั ด การทุ น วิ จั ย มุ ่ ง เป้ า (Targeted
Research Issues; TRI) สกว. ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายองค์กร
บริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยมีฝ่ายมุ่งเป้าเป็นการแกนหลัก
ในการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย กลุ ่ ม นี้ ให้ ต อบโจทย์
ผู้ใช้ประโยชน์ (User) และใช้ประโยชน์ได้จริง ในปี 2562 ยังคงมี
การสนับสนุนต่อเนื่องใน 5 ประเด็น ดังนี้ (1) การบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว (2) ยางพารา (3) อ้อยและน�้ำตาล (4) วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ (5) โลจิสติกส์
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และโซ่อุปทาน เกิดผลงานที่สร้างผลกระทบระดับประเทศ เช่น การ
ยกระดับเครื่องทดสอบในอุตสาหกรรมยางล้อรองรับมาตรฐานระดับ
นานาชาติเพือ่ หนุนเสริมผูป้ ระกอบการให้สามารถแข่งขันได้ การพัฒนา
มาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพร้อมต่อการขยายตัวของ
การให้เช่าที่พักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวของไทย การจัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์รองรับโครงการก่อสร้างรถไฟลาว - จีน เป็นต้น
(3) แผนงานวิจัย TRF Flagship Research Program
(TRP) เป็นแผนงานวิจัยขนาดใหญ่ที่มีเป้าหมายเพื่อผลิตผลงานวิจัย
ที่ก่อผลกระทบสูงต่อประเทศ โดยเน้นผลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้ อาศัยทุนเดิมของ สกว. ที่มีความหลากหลาย
ทัง้ งานวิจยั พืน้ ฐาน งานวิจยั ประยุกต์ งานพัฒนาท้องถิน่ และเชิงพืน้ ที่

มาต่อยอดเพื่อตอบเป้าหมายการวิจัยที่สร้างผลกระทบใน 5 ประเด็น
ส�ำคัญ ได้แก่ TRP1 การจัดท�ำแผนบูรณาการจังหวัด ออกแบบ
และพัฒนาเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด TRP2 นวัตกรรม
การพัฒนาเกษตรกรสู่การเกษตรสมัยใหม่ TRP3 การสร้างคุณค่า
การท่องเที่ยวไทย TRP4 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
TRP5 การพัฒนาเยาวชนสู่พลเมืองคุณภาพสูง
(4) การบริ ห ารจั ด การแผนงานวิ จั ย และนวั ต กรรม
ที่ส�ำคัญ (Spearhead Research and Innovation Program)
โดย สกว. ด�ำเนินการในบทบาทหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบ
ผลลัพธ์ (Outcome Delivery Unit หรือ ODU) ในปี 2562 สกว.
เป็น ODU ใน 5 แผนงานวิจัยส�ำคัญ ดังนี้ แผนงาน Spearhead
ด้านเศรษฐกิจ 3 แผนงาน ได้แก่ (1) กลุ่มอาหารมูลค่าเพิ่มสูงและ
สารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ (2) กลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ และ (3) กลุ่มการ
บริการมูลค่าสูง : การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ และแผนงาน Spearhead
ด้านสังคม 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการบริหารจัดการน�้ำ และ
แผนงานการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0
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2. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการทุนวิจัย กลุ่มวิจัย
พื้นฐานและวิชาการ เพื่อพัฒนาก�ำลังคนให้ตรงกับความต้องการ
ของประเทศ ได้แก่
(1) โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เน้น
การพัฒนาก�ำลังคนเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความต้องการของภาค
อุตสาหกรรมและภาคการใช้งานต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี รวมถึงกระตุ้นการสร้างนวัตกรรมในระดับองค์กรซึ่งจะเป็น
ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต และประเทศจะ
สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง (Escaping Middle Income
Trap) ได้
(2) ฝ่ า ยวิ ช าการ ซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม งานส� ำ คั ญ ในการสร้ า ง
นักวิจยั อาชีพให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ และสร้างเครือข่าย
วิจยั ผ่านกระบวนการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ทเี่ ป็นพืน้ ฐานของการพัฒนา
ประเทศ มี ก ลไกการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย รุ ่ น ใหม่ ผ ่ า น Multi
Mentoring System (MMS) เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพอย่างมีคุณภาพ
นอกจากนี้ได้พัฒนากลไกจัดสรรทุนเพื่อเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัย
และนักวิจัยพื้นฐาน เข้ากับงานวิจัยและพัฒนาและงานวิจัยเพื่อสร้าง
นวัตกรรม ด้วยการคัดกรองผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ต่อยอดและใช้ประโยชน์มาวิเคราะห์รูปแบบและจัดท�ำแนวทางใน
การผลักดันให้ผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์
3. การพัฒนาระบบสนับสนุนทุนวิจัยด้านอุตสาหกรรม
ที่ ครอบคลุ มอุ ต สาหกรรมเป้า หมาย ทั้ง S-curve และ New
S-curve มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ
และปลายน�้ำ ทั้งในเรื่องการรับโจทย์ การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและ
การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
(1) ในมิติของการสร้างคนที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของภาคเอกชน สกว. ได้สนับสนุนทุนวิจยั ทีค่ รอบคลุมทุกระดับตัง้ แต่
การพัฒนานักวิจยั รุน่ ใหม่ระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอก ผ่านโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัยและ
งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ซึ่งในปีนี้มีการสนับสนุนทุนร่วมกับ
ภาคเอกชน 149 ทุน โดยมีภาคเอกชนร่วมทุน 130 ราย
(2) ในมิ ติ ข องการวิ จั ย เพื่ อ อุ ต สาหกรรม สกว. เน้ น
สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ตามความต้ อ งการของภาคเอกชน ท� ำ งานใน
รูปแบบสามประสาน (Triple Helix Models) ท�ำงานร่วมกันระหว่าง
นักวิจัยจากสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ในปี 2562 มีภาค
เอกชนร่วมโครงการและสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยจ�ำนวน 141
บริษัท เป็นจ�ำนวนเงิน matching fund ในรูปของเงินสดจ�ำนวน
93.13 ล้านบาท และในรูปส่วนสนับสนุนอื่นที่ไม่ใช่เงินสด (in kind)
มูลค่า 64.24 ล้านบาท
4. การพัฒนาระบบสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับพื้นที่ โดยในระดับชุมชนท้องถิ่น

มียุทธศาสตร์ส�ำคัญคือ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น
โดยเน้นให้ “คน” ในชุมชนท้องถิ่นเกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ได้จริง ด้วยการเข้าร่วมกระบวนการวิจยั ทุกขัน้ ตอน และกระบวนการ
วิจัยเพื่อท้องถิ่นได้ถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือ หรือทางเลือกในการแก้
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเอง ในปี 2562 เน้นยกระดับงานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นเป็นโครงการเชิงยุทธศาสตร์และแผนงานวิจัย ในประเด็น
ความเหลื่อมล�้ำ เศรษฐกิจฐานราก การศึกษา ประชาสังคม และ
ท่องเที่ยววิถีชาวนา และในระดับพื้นที่ ด�ำเนินการโดยใช้หลักการ
“สร้างข้อมูลความรู”้ ควบคูไ่ ปกับการ “สร้างความร่วมมือ” ของหลาย
ภาคส่วน ก่อให้เกิด “กลไกบูรณาการความร่วมมือเชิงพื้นที่” ที่แก้
ปัญหาโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ ในปีนี้ได้ด�ำเนินการแผนงาน
ยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพื้นที่ (Strategic Research Area; SRA) ในพื้นที่
จั ง หวั ด ชายแดนใต้ และจั ง หวั ด น่ า น พั ฒ นาตั ว แบบสนั บ สนุ น
การจัดท�ำแผนและโครงการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด เพื่อรองรับ
งบประมาณเชิงพื้นที่น�ำร่อง 9 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ก�ำแพงเพชร
อุบลราชธานี เลย ระยอง ชัยนาท นครปฐม ตรัง และพัทลุง สร้าง
ตัวแบบกลไกการพัฒนาพืน้ ทีว่ ฒ
ั นธรรมเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจชุมชน
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
5. การขยายภาคี เ ครื อ ข่ า ยการวิ จั ย และพั ฒ นาระดั บ
ประเทศสู่นานาชาติ สกว. ได้พัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
องค์กรวิจัยนานาชาติ จ�ำนวนมาก อาทิ British Council, Royal
Academy of Engineering, Medical Research Council, Royal
Society, British Academy, Research Council UK, Natural
Environment Research Council สหราชอาณาจักร, Chinese
Academy of Science (CAS), National Natural Science
Foundation of China (NSFC) สาธารณรัฐประชาชนจีน, National
Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น เพื่อสร้างเครือข่าย
วิจัยระดับนานาชาติที่เข้มแข็ง ท�ำให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและ
ก่อผลกระทบสูงในทางวิชาการ รวมถึงสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง สกว. จึงได้สนับสนุนให้นกั วิจยั ในประเทศได้สร้างเครือข่าย
วิจัยร่วมกับนักวิจัยและองค์กรสนับสนุนการวิจัยในต่างประเทศ ผ่าน
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research
Network Program; IRN) ณ ปัจจุบนั เกิดเครือข่ายวิจยั นานาชาติแล้ว
จ�ำนวน 25 เครือข่าย โดยมีนักวิจัยจาก 28 ประเทศ และ 67
หน่วยงาน เข้าร่วมเครือข่าย และมีองค์กรสนับสนุนการวิจัยจาก
ต่างประเทศให้ทุนสนับสนุนจ�ำนวน 9 หน่วยงาน
ในปี 2562 สนับสนุนเครือข่ายใหม่จ�ำนวน 7 เครือข่าย
มีกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศที่ส�ำคัญ ได้แก่
(1) ร่วมกับ The British Council ภายใต้ Newton Fund สนับสนุน
ทุนโครงการ Institutional Links (2) กิจกรรมโครงการ The e-ASIA
Join Research Program (e-ASIA JRP) เป็นการร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยจากประเทศ ASEAN+8 (3) กิจกรรม
The ANSO Working Group Meeting จัดโดย the Alliance of

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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พัฒนาระบบดิจิตอลเพื่อสนับสนุนการปิดโครงการวิจัย (3) พัฒนา
ระบบ E-proposal น�ำร่องส�ำหรับการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
ของฝ่ายอุตสาหกรรม (4) ระบบสืบค้นผลงานวิจัยผ่านห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ซึ่งสามารถสืบค้นผลงานวิจัยได้แล้ว
ถึง 13,505 โครงการ มีสมาชิกจากหลากหลายสาขาอาชีพ รวม
282,437 ราย ในปีที่ผ่านมามีผู้สนใจดาวน์โหลดผลงานวิจัยรวม
72,937 ครั้ง

International Science Organizations (ANSO) ซึ่งเป็นองค์กร
วิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศที่ก่อตั้งโดย CAS
6. การพัฒนากลไกการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ (Research Utilization) เพื่อสนับสนุนให้ผลงานวิจัย
ของ สกว. ได้ใช้ประโยชน์และเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ในปีนี้
ได้พัฒนารูปแบบและกลไกการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้าน
นโยบาย ด้านพาณิชย์ และด้านวิชาการ น�ำไปขยายผลกับกลุ่มการ
ใช้ประโยชน์ต่างๆ โดยใช้เครือข่ายที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด ดังนี้
(1) ด้านนโยบาย ได้ดำ� เนินกิจกรรมการเชือ่ มโยงงานวิจยั
กับภาคนโยบาย ฝ่ายนิติบัญญัติกับวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร
และกิจกรรมการเชือ่ มโยงงานวิจยั กับภาคนโยบาย ฝ่ายบริหาร มุง่ เน้น
ที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหลัก
(2) ด้านพาณิชย์ ได้จัดท�ำโครงการ “การแปลงงานวิจัย
และยกระดับสู่การใช้ประโยชน์ Research to technology transformation” เพือ่ ยกระดับองค์ความรูพ้ นื้ ฐานทีม่ อี ยูจ่ ำ� นวนมากให้เกิด
เป็นผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อให้มีระดับความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีที่สูงขึ้น
(3) ด้านวิชาการ ได้ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ ด�ำเนิน
กิจกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัย น�ำเสนอต่อกลุ่ม
เป้าหมาย คือ ครูผู้สอนและนักเรียน
(4) การสื่อสารงานวิจัยสู่สังคม ได้สื่อสารองค์ความรู้จาก
งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์
สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ มูลค่ารวม 462 ล้านบาท และมีการ
เผยแพร่ข่าวจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,010 ข่าว
7. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงาน
วิจยั ทั้งระบบ ออกแบบให้เป็น Fully digitized ตั้งแต่ระดับข้อเสนอ
โครงการ การติดตามความก้าวหน้ากระทั่งงานวิจัยเสร็จสิ้นและ
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยในปี 2562 ได้ด�ำเนินการ (1) จัดท�ำ
แผนยุทธศาสตร์ด้านสารสนเทศ สกว. (2) จัดท�ำโครงการน�ำร่อง

ส� ำ หรั บ ผลการด� ำ เนิ น การและบริ ห ารจั ด การทุ น วิ จั ย ใน
ปีงบประมาณ 2562 สกว. ได้สนับสนุนทุนวิจัยใหม่จำ� นวน 1,943
โครงการ เป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,496.08 ล้านบาท โดยเป็น
งบประมาณของ สกว. จ� ำ นวน 2,689.29 ล้ า นบาท และเป็ น
งบประมาณร่วมสนับสนุนจากแหล่งทุนอืน่ จ�ำนวน 806.79 ล้านบาท
มีโครงการเสร็จสิน้ จ�ำนวน 1,673 โครงการ มีผลงานวิจยั ทีใ่ ช้ประโยชน์
ในด้านต่างๆ รวม 97 โครงการ สามารถสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จาก
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก จ�ำนวน 153 คน และสร้าง
นักวิจัยใหม่จากฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ�ำนวน 1,174 คน มีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติจ�ำนวน 1,919 เรื่อง มีผลงาน
วิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จ�ำนวน 88 เรื่อง มีผลงาน
วิจัยที่จัดพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่ จ�ำนวน 15 เรื่อง
ด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น และทุ ่ ม เทของบุ ค ลากร ตลอดจนภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน ส่งผลให้ในปี 2562 สกว. ได้รับ “รางวัล
ทุนหมุนเวียนเกียรติยศ” จากการสร้างผลงานโดดเด่นในการบริหาร
งานอย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น จากกรม
บัญชีกลาง ต่อเนื่องกันถึง 8 ปี (พ.ศ. 2555 - 2562) ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความสามารถในการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลที่เป็น
รูปธรรมตามเป้าหมาย มีการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวางและเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในทุกด้านอย่างแท้จริง และ
จากความมุ่งมั่นไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมายการเป็นองค์กรดิจทิ ลั เต็มรูปแบบ (Fully Digitized)
สอดคล้องตามนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศ จึงท�ำให้ สกว. ได้รับ “รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจ�ำปี 2562”
หรือ “Digital Government Awards 2019” ซึ่งเป็นรางวัลแห่ง
ความภาคภูมิใจที่จะยังคงรักษาไว้และพัฒนาสานต่อให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ในบทบาทของ สกสว.
ตลอดระยะเวลา 27 ปี ที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือจาก
ทุกภาคีท�ำให้ สกว. มีส่วนส�ำคัญในการพัฒนาระบบวิจัย พัฒนา
นักวิจยั และสร้างสรรค์ผลงานวิจยั อันทรงคุณค่าให้กบั ประเทศทุกมิติ
ณ วันนี้ แม้ว่า สกว. ได้เปลี่ยนบทบาทเป็น สกสว. แล้ว แต่จะยังคง
สืบทอดปณิธานความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบวิจัยของไทย สกว.
ขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในความร่วมมืออย่างดียิ่ง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการท�ำงานใน
บทบาทใหม่ จะเป็นการรวมพลังเครือข่ายประชาคมวิจัย ขับเคลื่อน
ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อน�ำประเทศไทยก้าวเข้าสู่
ประเทศพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืนต่อไป
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คณะผูบริหาร

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

01

02

01 ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ
ผูอํานวยการ

02 รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
รองผูอํานวยการ
ดานการวิจัยเชิงยุทธศาสตร

03 รองศาสตราจารย ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ

03

04

รองผูอํานวยการ
ดานการบริหาร
และรักษาการผูอํานวยการฝายสํานักงาน

04 ศาสตราจารย ดร.สมปอง คลายหนองสรวง
รองผูอํานวยการ
ดานการวิจัยพื้นฐานและพัฒนานักวิจัย
และรักษาการผูอํานวยการฝาย ฝายวิชาการ

05 รองศาสตราจารย ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย

05

06

รองผูอํานวยการ
ดานเครือขายองคกรบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
และรักษาการผูอํานวยการฝาย ฝายอุตสาหกรรม

06 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกานดา เหลืองออน ลูวิส
ผูอํานวยการฝาย
ฝายนโยบายชาติและความสัมพันธขามชาติ

07 รองศาสตราจารย ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณม
ผูอํานวยการฝาย
ฝายเกษตร

07

08

08 รองศาสตราจารย ดร.ชนาธิป ผาริโน
ผูอํานวยการฝาย
ฝายสวัสดิภาพสาธารณะ

สกว.
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13

09

09 รองศาสตราจารย ดร.เรณู สุขารมณ
ผูอํานวยการฝาย
ฝายชุมชนและสังคม

10

11

12

13

14

15

16

17

10 ผูชวยศาสตราจารย สุภาวดี โพธิยะราช
ผูอํานวยการฝาย
ฝายการวิจัยมุงเปา

11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูพักตร สุทธิสา
ผูอํานวยการฝาย
ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น

12 ศาสตราจารย ดร.ไพศาล กิตติศุภกร

ผูอํานวยการโครงการ
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
และรักษาการผูอํานวยการโครงการ
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

13 รองศาสตราจารย ดร.คมสัน สุริยะ
ผูอํานวยการฝาย
ฝายติดตามและประเมินผลงานวิจัย

14 ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา

ผูอํานวยการฝาย
ฝายบูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

15 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัฏค เจริญโชติธรรม

ผูอํานวยการฝาย
ดานการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนและสื่อสารสังคม

16 รองศาสตราจารย ดร.ณัฐมา พงศ ไพโรจน
ผูชวยผูอํานวยการ
ดานมนุษยศาสตร

17 รองศาสตราจารย ดร.นายแพทย พงศกร ตันติลีปกร
ผูชวยผูอํานวยการ
ดานเครือขายวิจัยนานาชาติและวิเทศสัมพันธ
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18

19

20

18 รองศาสตราจารย ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร
รองผูอํานวยการฝาย
ฝายสํานักงานผูอํานวยการ

19 ดร.เลิศชาย ศิริชัย

รองผูอํานวยการฝาย
ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น

20 รองศาสตราจารย ดร.คมกฤต เล็กสกุล

21

22

รองผูอํานวยการฝาย
ฝายวิชาการ

21 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย

รองผูอํานวยการฝาย
ดานการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนและสื่อสารสังคม

22 รองศาสตราจารย ดร.ชินรักษ เธียรพงษ

รองผูอํานวยการโครงการ
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

23

24

23 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลิตา ศรีนวล
รองผูอํานวยการฝาย
ฝายติดตามและประเมินผลงานวิจัย

24 รองศาสตราจารย ดร.สิทธิเดช พงศกิจวรสิน
รองผูอํานวยฝาย
ฝายสวัสดิภาพสาธารณะ

25 ดร.อติชาต พฤฒิกัลป

25

26

ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ฝายอุตสาหกรรม

26 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุน เที่ยงบูรณธรรม
ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ฝายบูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

สกว.
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คณะผูบริหาร

ฝายสํานักงาน

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

02

01 นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล

ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ฝายสํานักงาน ดานการตรวจสอบภายใน

02 นายพิศุทธ เกิดปญญา

ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ฝายสํานักงาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

03

03 นางพรพิมล กิติมศักดิ์
ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ฝายสํานักงาน

04 นางสาวสุจารี สอนงาย
ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ฝายวิชาการ

05 นางสุรีรัตน ชะนะมา

ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ดานการวิจัยเชิงยุทธศาสตร

04

05
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I ภาพรวมส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

วิสัยทัศน์ Vision
สานพลังการวิจยั และนวัตกรรม เพือ่ เปลีย่ นประเทศไทยสูป่ ระเทศพัฒนาแล้วอย่างยัง่ ยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใน 20 ปี

พันธกิจ Mission
สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิ่น
สนับสนุนการสร้างการพัฒนานักวิจัยและองค์กรวิจัย เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของ
ประเทศ
สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ
สนับสนุนการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
สนับสนุนการพัฒนารูปแบบ ระบบและวิธีการ การติดตามและประเมินผลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1

สนับสนุนทุนและการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาในประเด็นส�ำคัญ มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่
ก้าวทันหรือก้าวน�ำการเปลี่ยนแปลงของโลก สร้างนโยบายและต้นแบบการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ และประเทศ
เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างนักวิจัยใหม่และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บุคลากรวิจัย เครือข่ายวิจัย และองค์กรวิจัยในทุกระดับให้เข้มแข็ง
เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สนับสนุนการพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ร่วมในการปฏิรูประบบวิจัย บูรณาการกับหน่วยงานบริหาร
งานวิจัยและหน่วยงานในระบบวิจัยทุกภาคส่วนของประเทศ พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานบริหารงานวิจัยนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

บริหารจัดการผลงานวิจัยให้มีการน�ำไปใช้ประโยชน์และสื่อสารสังคม จนเกิดผลกระทบในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5

พัฒนาและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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เป้าประสงค์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ สกว. พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1

1. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

มีเป้าประสงค์ 4 ข้อ

2. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น พื้นที่ สังคม และ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. ผลิตผลงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูพ้ นื้ ฐานของประเทศ เพือ่ ก้าวทันหรือก้าวน�ำพรมแดน
ความรู้และการเปลี่ยนแปลงของโลก
4. สร้ า งนวั ต กรรมและระบบบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
มีมาตรฐานในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
มีเป้าประสงค์ 3 ข้อ

1. เพิ่มจ�ำนวนนักวิจัย บุคลากรวิจัย องค์กรวิจัย และเครือข่ายวิจัย ที่สร้างผลกระทบต่อ
การพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
2. เพิ่มจ�ำนวนนักวิจัย บุคลากรวิจัย องค์กรวิจัย และเครือข่ายวิจัย ที่สร้างผลกระทบต่อ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และเศรษฐกิ จ ของคนในชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น พื้ น ที่ สั ง คม และ
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. เพิ่มจ�ำนวนนักวิจัย บุคลากรวิจัย องค์กรวิจัย และเครือข่ายวิจัยด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
ที่สามารถผลิตผลงานวิจัยให้ก้าวน�ำพรมแดนความรู้และการเปลี่ยนแปลงของโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 3
มีเป้าประสงค์ 2 ข้อ

1. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย หน่วยงานบริหารงานวิจัย และ
นวัตกรรม และหน่วยงานในระบบวิจัยทุกภาคส่วนของประเทศ มีบทบาทและส่วนร่วม
ในการปฏิรูประบบวิจัย เพื่อสานพลังในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม
2. พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม องค์กรสนับสนุนทุนวิจัย
ในต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
มีเป้าประสงค์ 3 ข้อ

1. ผลงานวิจัยถูกน�ำไปใช้ประโยชน์และสร้างผลกระทบด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ พร้อมทั้งตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลงานวิจัย
ที่ชี้น�ำสังคมและสร้างทางเลือกในการพัฒนาประเทศ
2. สกว. เป็นที่ยอมรับในวงกว้างว่าเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณภาพ
3. สกว. มีระบบประเมินผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพครอบคลุมผลลัพธ์และผลกระทบ (Outcome
และ Impact)

ยุทธศาสตร์ที่ 5

1. เป็นองค์กร SMART และ Innovative

มีเป้าประสงค์ 3 ข้อ

2. เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
3. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล (Good Governance)
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นโยบาย

และการบริหารจัดการงานวิจัยแบบ สกว.
บทบาทของ สกว.
สกว. ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 โดยเป็นหน่วยงานที่อยู่นอก
ระบบราชการ ภายใต้การก�ากับของส�านักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการวิจัยในด้านต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ
สกว. ได้ด�าเนินการสนับสนุนการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 และได้มีบทบาทส�าคัญในการสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ระบบวิจัยและนักวิจัยของประเทศ บทบาทของ สกว. สามารถสรุปได้ดังภาพประกอบ

บทบาทของ สกว.
ว�จัยและพัฒนา

เผยแพรและนำผลงานว�จัย
ไปใชประโยชน

เชิงประเด็น
เชิงพ�้นที่
เชิงนโยบาย
ปญหาเรงดวน
ความเขมแข็งของชุมชน
เกษตร
สวัสดิภาพสาธารณะ
ชุมชน
อุตสาหกรรม

ว�จัยพ�้นฐาน

สกว.
สนับสนุนทุนว�จัย

บร�หารงานว�จัย

จัดหา
การรวมทุนว�จัย

รวมมือกับ
หนวยงานอื่น

ว�ทยาศาสตร &
เทคโนโลยี
มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร

การพัฒนากำลังคน
ปร�ญญาโท - ปร�ญญาเอก
อาชีพนักว�จัย : นักว�จัยรุนใหม

พวอ.
เมธีว�จัย

คปก.
วุฒิเมธีว�จัย

เมธีว�จัยอาวุโส ศ. ว�จัยดีเดน

โดยรวมมือกับสถาบันว�จัย / มหาว�ทยาลัย

สกว.
I รายงานประจําปี 2562 I สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สกว. ได้สนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน ซึ่งเป็นการสร้าง
ความรู้ใหม่ที่เป็นความรู้พื้นฐานในศาสตร์ต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐาน
ของการพัฒนาต่อยอดในการใช้ประโยชน์และเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งเชิงวิชาการ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีทั้ง
วิจัยเชิงประเด็น เชิงนโยบาย เชิงพื้นที่ และปัญหาเร่งด่วน
นอกจากนี้ สกว. ยังได้พัฒนาก�าลังคน โดยการสร้างนักวิจัยใหม่
ผ่านโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และสร้างเส้นทาง
อาชีพของนักวิจัยผ่านทุนวิจัยในระดับต่างๆ ตั้งแต่อาจารย์/
นั ก วิ จั ย ใหม่ อาจารย์ / นั ก วิ จั ย รุ ่ น กลาง วุ ฒิ เ มธี วิ จั ย จนถึ ง
เมธีวิจัยอาวุโสและศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น นอกจากนี้ เพื่อให้
ผลงานวิจัยเกิดประโยชน์ สกว. จึงได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในรูปแบบต่างๆ และผลักดันให้มีการน�าผลงานไปใช้ประโยชน์
ในการด�าเนินการสนับสนุนการวิจัยและผลักดันให้เกิด
การใช้ประโยชน์นั้น สกว. ได้พัฒนาระบบและกระบวนการ
บริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการ
ติดตามการด�าเนินการวิจัยและประเมินผลการวิจัยอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ สกว. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และได้ รั บ การร่ ว มสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ
มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ซึ่งได้ช่วยให้การด�าเนินการของ
สกว. ประสบผลเป็นอย่างดี
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การบริหารจัดการระดับนโยบาย
เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานวิจัย พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 ได้ก�าหนด
ให้มีการก�ากับการบริหารงานภายใต้คณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย นอกจากคณะกรรมการทั้งสองชุดดังกล่าวแล้ว สกว. ยังมี
คณะกรรมการตรวจสอบการด�าเนินงาน (Audit Committee) มีผู้ตรวจสอบภายใน มีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้ตรวจสอบภายนอก และมีการประเมินการด�าเนินงานโดยกรมบัญชีกลางอีกด้วย

ภาคีเครือขาย
สกว. มีการท�างานผ่านภาคีเครือข่าย โดยมี “ผู้ประสานงาน” ตามที่ฝายงานต่างๆ ได้เฟ้นหาและเห็นว่าเป็น
ผู้เชี่ยวชาญและมีศักยภาพ มีความเป็นกลางและมีจริยธรรม ท�าหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักของชุดโครงการวิจัยนั้นๆ ตั้งแต่
การพัฒนาโครงการเพือ่ ให้ได้ขอ้ เสนอโครงการทีส่ มบูรณ์ (full proposal) ติดตามการสนับสนุนโครงการวิจยั การรายงาน
ความก้าวหน้าของชุดโครงการวิจัย ตลอดจนการน�าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ โดยมีกระบวนการประสานการท�างาน
ร่วมกันระหว่าง สกว. ผู้ประสานงาน ทีมนักวิจัยในชุดโครงการนั้นๆ อยู่ตลอดกระบวนการท�างาน เช่น มีการติดตาม
และประเมินผลการด�าเนินโครงการทุก 6 เดือน การเยี่ยมชมโครงการร่วมกันระหว่างผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ สกว.
และผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมน�าเสนอผลงานโดยมีผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้ให้ความเห็นเชิงวิพากษ์ เป็นต้น

โครงการวิจัย

ผู้ประสานงาน

สกว.

การด�ำเนินงานเด่น
ในปีงบประมาณ 2562

I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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I กำรด�ำเนินงำนเดนในปงบประมำณ 2562

เกียรติยศ

แห่งรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจ�าป 2562

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในฐานะองคกรหนึ่งในระบบวิจัยของประเทศ
มีสวนรวมในการรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืนดวยฐานการวิจัย
(Research Base Society) มีการดําเนินการพัฒนาระบบสนับสนุนทุนวิจัยทั้งระบบตั้งแตตนนํ้า
กลางนํ้า และปลายนํ้า ควบคูไปกับการขยายภาคีเครือขายการวิจัยทั้งในประเทศ และตางประเทศ
ดวยแนวทางการทํางานที่ใหความสําคัญกับผูใชประโยชนจากการวิจัย (User oriented) ไดสราง
การเปลี่ยนแปลงและสรางผลกระทบในผลงานวิจัยตอบสนองการพัฒนาประเทศในทุกมิติ
ปจจุบันไดเปลี่ยนผานสูสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.) ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่
2 พฤษภาคม 2562 ที่ผานมา และยังคงเขารับการประเมินผลการดําเนินงานประจําป 2562 จาก
กรมบัญชีกลางอยู โดยกองทุนสนับสนุนการวิจยั ไดรบั รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ โดยมีศาสตราจารย
นายแพทยสทุ ธิพนั ธ จิตพิมลมาศ ผูอ าํ นวยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจยั และ
นวัตกรรม (สกสว.) ขึ้นรับมอบรางวัลดังกลาวจากนายสันติ พรอมพัฒน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
การคลัง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
อยางไรก็ตามในป 2563 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.) แมวาจะเปลี่ยนบทบาทหนาที่ไปจากเดิมที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ดําเนินการมาเปนระยะเวลามากวา 25 ป แต สกสว. จะยังคงรักษามาตรฐานการดําเนินงาน เพื่อเปน
กลไกหนึ่งในการสนับสนุนการดําเนินนโยบายของรัฐบาลใหสามารถเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรมและ
ยั่งยืนตอไป

สกว.
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ผลงานวิจัยเด่น สกว.
ประจ�าปี 2561

ขอแสดงความชื่ น ชมและยิ น ดี กั บ ทุ ก ผลงานที่ ไ ด รั บ รางวั ล
รวมถึงสถาบันตนสังกัดและหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมใหการสนับสนุน
สกสว. มีความภาคภูมใิ จกับนักวิจยั ทุกท่านและขอเปนก�าลังใจใหทา่ น
สานต่อการท�างานเพื่อสรางฐานความรู สรางสรรคนวัตกรรม
ที่จะเปนประโยชนต่อการพัฒนาคน และพัฒนาประเทศต่อไป

ศ. นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ
ผูอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยเดน
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ประจําป พ.ศ. 2561
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
หองแกรนด บอลรูม
โรงแรม อินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

คณะกรรมการตั ด สิ น ผลงานเด น ได คั ด เลื อ กผลงานวิ จั ย เด น ประจํ า ป
พ.ศ. 2561 จํานวนทั้งสิ้น 13 ผลงาน แบงตามการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนและ
ผลกระทบในดานตางๆ ไดแก (1) ผลงานวิจัยเดนดานนโยบาย จํานวน 1 ผลงาน
(2) ผลงานวิจัยเดนดานสาธารณะ จํานวน 1 ผลงาน (3) ผลงานวิจัยเดนดานพาณิชย
จํานวน 4 ผลงาน (3) ผลงานวิจัยดานชุมชนและพื้นที่ จํานวน 4 ผลงาน และ
(4) ผลงานวิจัยเดนดานวิชาการ จํานวน 3 ผลงาน
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ผลงานวิจัยเดน

ดานนโยบาย

เปนการน�าความรูจากงานวิจัยไปใชในกระบวนการก�าหนดนโยบาย อาจเปน
นโยบายระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับทองถิ่น หรือระดับ
หน่วยงาน รวมทั้งการน�าองคความรูไปสังเคราะหเปนนโยบายหรือทางเลือก
เชิงนโยบาย (Policy Options) แลวน�านโยบายนั้นไปสู่ผูใชประโยชน

อนาคตสิมิลัน
บนความสมดุลของการท่องเที่ยว
หัวหนาโครงการ

ผูชวยศำสตรำจำรย ดร.ดรรชนี เอมพันธุ
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เครือขายสถาบันรวมวิจัย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
งานวิจัยไดคนหาคําตอบที่มุงเปาไปสูแนวทางการแกไข
ที่เปนรูปธรรม เปนประโยชนในการตัดสินใจเชิงนโยบายดาน
การทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ โดยใชการกําหนดอัตลักษณ
แบรนดของอุทยานแหงชาติหมูเ กาะสิมลิ นั เพือ่ ใหทกุ ฝายยอมรับ
ในแนวคิ ด เป า หมายของอั ต ลั ก ษณ แ บรนด ที่ กํ า หนดร ว มกั น
ทบทวนและประเมินขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวของ
อุ ท ยานแห ง ชาติ ห มู  เ กาะสิ มิ ลั น ให เ หมาะสมกั บ สถานการณ
ปจจุบนั ตลอดจนเสนอแนะระบบการบริหารจัดการการทองเทีย่ ว
ตามขีดความสามารถรองรับการทองเทีย่ วเพือ่ นําไปสูก ารทองเทีย่ ว
อยางยั่งยืนของอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน โดยการผลักดัน
ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแหงชาติหมูเ กาะ
สิมลิ นั เปนบรรทัดฐานการจัดการการทองเทีย่ วในอุทยานแหงชาติ
ทีม่ งุ สูส มดุล มีการนําผลงานวิจยั ไปขับเคลือ่ นใหเกิดการทองเทีย่ ว
อยางยั่งยืน มีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรมโดยใชหลัก
วิชาการ ตอบโจทยของสังคมที่ตองการเห็นการเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการการทองเทีย่ วในอุทยานแหงชาติไปสูม าตรฐาน
สากล และการแก ไ ขป ญ หาการท อ งเที่ ย วที่ มี ม ากเกิ น ไปใน
อุทยานแหงชาติ

ศักยภาพการน�าผลงานไปใชประโยชน
ผลการวิจัยถูกผลักดันไปสูการใชประโยชนเชิงนโยบาย
โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ไดประกาศเรื่อง
การกํ า หนดจํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ ข า ไปในอุ ท ยานแห ง ชาติ
หมูเกาะสิมิลัน ในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561
และมีผลบังคับใชอยางจริงจัง มีการสรางระบบการบริหารจัดการ
รองรับ โดยกําหนดเปนแผนงานบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ
สิมิลันใหเปนไปตามขีดความสามารถฯ ระยะ 3 ป ไดรับความ
เห็นชอบจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ผาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการอุทยานแหงชาติทางทะเล
เพื่อนําสูการปฏิบัติตอไป

สกว.
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เปนการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใชในวงกวางเพื่อประโยชนของสังคม
และประชาชนทั่ ว ไป ให มี ค วามรู  ค วามเข า ใจ เกิ ด ความตระหนั ก รู  เ ท่ า ทั น
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งน�าไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน สรางสังคมคุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

การบูรณะโบราณสถาน
เพื่อรากฐานการอนุรักษอย่างยั่งยืน
หัวหนาโครงการ
1. รองศำสตรำจำรย ดร.นคร ภูวโรดม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. รองศำสตรำจำรย ดร.สุทัศน ลีลำทวีวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
3. ศำสตรำจำรย ดร.อมร พิมำนมำศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. ผูชวยศำสตรจำรย ดร.ภำสกร ปนำนนท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เครือขายสถาบันรวมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยพะเยา
กรมศิลปากร กรมทรัพยากรธรณี

ป ญ หาหลั ก ด า นการ
อนุรักษโบราณสถาน คือ การ
ขาดขอมูลที่ใชชวยในการตัดสินใจและวางแผนเพื่อดําเนินการ
อนุรักษใหมีความมั่นคงสืบตอไป สําหรับขอมูลสําคัญที่ยังขาด
สวนใหญ ไดแก สภาพปจจุบันของโครงสรางโบราณสถาน คือ
ขนาด รูปทรง รอยราว การเอียงตัว คุณสมบัติวัสดุ ขอมูลดาน
ปจจัยภายนอกที่สงผลใหเกิดปญหาตอความมั่นคง
ไดแก นํ้าหนัก และแรงตางๆ ที่กระทําตอ
โครงสราง รวมถึงกําลังและสมรรถนะ
ของโครงสรางที่สามารถรับแรง
รูปแบบตางๆ

งานวิจัยนี้ทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิค
รวมถึงขอมูลองคความรูใหมในกระบวนการสํารวจและประเมิน
ความมั่นคงของโครงสรางโบราณสถานที่ไดจากงานวิจัย ไดแก
(1) เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิตใิ นการสรางแบบจําลองในการ
วิเคราะหและประเมินโครงสราง และการติดตามสภาพโครงสราง
โบราณสถานในระยะยาว (2) เว็บไซตฐานขอมูลดิจิทัลทาง
วิศวกรรมของโบราณสถาน (3) เทคโนโลยี Structure from
Motion (SfM) และไดเทคนิคการสรางแบบจําลอง 3 มิติจาก
การถายภาพเพื่อนําไปสรางแบบจําลองเพื่อประเมินความมั่นคง
ของโครงสรางโบราณสถาน (4) คูมือการเก็บภาพถายสําหรับ
เทคโนโลยีแบบจําลองสามมิติจากภาพถาย (5) แบบจําลอง
ไฟไนตเอลิเมนตสําหรับการวิเคราะหโครงสรางโบราณสถาน
(6) เครื่องมือเสริมประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลักษณะโครงสรางภายในโบราณสถานดวยการประยุกตใชธรณี
ฟสิกส ซึ่งความรูทั้งหมดลวนมีความจําเปนและเปนประโยชน
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กรมศิลปากร กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง หนวยงานทองถิ่นตางๆ ไดนําไปประยุกตใชเพื่อการ
อนุรักษโบราณสถานของไทยใหยังคงอยูสืบตอไป
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ดานพาณิชย

เปนผลงานวิจัยที่เนนสรางนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑใหม่ ไปสู่การผลิต
เชิงพาณิชย และลดการน�าเขาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยมีเปาหมาย
เพื่ อ สร า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการผลิ ต และ
การบริการ

หุ่นยนตส�าหรับการขูดหนายางรถยนตอัตโนมัติ
ในกระบวนการผลิตยางหล่อดอก
หัวหนาโครงการ ผูชวยศำสตรำจำรย ดร.ชนะ รักษศิริ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ยางหลอดอก (Tyre Retreading) หมายถึง ยางรถยนตเกา
ทีผ่ า นการใชงานจนดอกยางสึก แตโครงยาง (Casing) ยังดี และได
ผานกรรมวิธที าํ ดอกยางใหม การเลือกใชยางหลอดอกเปนอีกหนึง่
ทางเลือกที่สําคัญที่สามารถชวยลดตนทุนไดมาก โดยปกติแลว
ตนทุนของยางหลอดอกจะตํ่ากวายางใหม 30% ถึง 50% โดยที่
สมรรถนะในการขับขี่ ความเร็ว ความนุม นวล และความปลอดภัย
เทียบเทากับยางใหม ซึง่ หนึง่ ในขัน้ ตอนการทํายางหลอดอกก็คอื
การขูดหนายางเอาดอกยางเกาออก (Bufﬁng Tyres) ซึ่งเปน

ขั้นตอนที่ตองอาศัยความชํานาญของพนักงานและเปนขั้นตอน
ที่จะกําหนดคุณภาพของผลิตภัณฑยาง ถามีการพัฒนาหุนยนต
อัตโนมัติที่มีความยึดหยุนและสามารถใชไดกับยางลอไดหลาย
ประเภท ก็ จ ะทํ า ให ส ามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ยาง
หลอดอก พรอมทั้งเปนการลดตนทุนแรงงานในการผลิตดวย
ปจจุบนั ยังไมมหี นุ ยนตอตุ สาหกรรมทีจ่ าํ หนายในทองตลาด
ที่มีหนาที่ที่ใชในการขูดยางโดยตรงจึงเปนนวัตกรรมใหมสําหรับ
กระบวนการขูดยาง ซึ่งสามารถสรางสิทธิบัตรที่พัฒนาขึ้นใน
ประเทศไทยได โดยการทํางานของหุนยนตมีโปรแกรมถามตอบ
เพื่อใหผูใชมีความสะดวก ระบบตรวจสอบรัศมีความโคงของ
ลอยาง สามารถตรวจสอบไดวายางตกสเปคหรือไม วัดไดวามี
เหล็กอยูตรงไหนบาง ตองขูดลงไปในเนื้อยางเทาไร และมีระบบ
ตรวจสอบหลังจากขูดแลวมีความโคงเทาไร ซึ่งระบบการทํางาน
ทั้งหมดจะควบคุมดวยระบบอัตโนมัติ
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การผลิตเนื้อไก่ 3-LOW
(Low Uric - Low Fat - Low Cholesterol)
จากไก่ลูกผสมพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การแข่งขันในตลาดอาหารสุขภาพในระดับอุตสาหกรรม
หัวหนาโครงการ ศำสตรำจำรย ดร.มนตชัย ดวงจินดำ
ศูนยเครือขายวิจัยและพัฒนาดานการปรับปรุงพันธุสัตว (ไกพื้นเมือง)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
หนวยงานรวมทุน บริษัท ตะนาวศรีไกไทย จํากัด
เนื้อไกถือวามีปริมาณพิวรีนสูงเมื่อเทียบกับสัตวชนิดอื่น
อยางไรก็ตามการปรับปรุงพันธุไ กใหมปี ริมาณไขมัน คอเลสเตอรอล
และกรดยูรคิ (สารพิวรีน) ตํา่ กําลังเปนโจทยทที่ า ทายและนาสนใจ
จากรายงานของ สุกัญญา และคณะ (2556) พบวาไกเคเคยูวัน
(KKU-ONE) มีปริมาณกรดยูริคในพลาสมาตํ่ากวาไกสายพันธุอื่น
ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงและตลาดมีความตองการใหทางศูนย
เครื อ ข า ยวิ จั ย ฯ เพิ่ ม กํ า ลั ง ผลิ ต ให ม ากขึ้ น ดั ง นั้ น การศึ ก ษา
อัตลักษณเชิงลึกดานการเปนอาหารสุขภาพ (Functional Food)
ของไกเคเคยูวนั จึงมีความนาสนใจ เพือ่ สรางทางเลือกใหผบู ริโภค
หันมาทานไกไรโรคเกาต นอกจากนีไ้ กเคเคยูวนั ยังมีความโดดเดน
ดานการเจริญเติบโตและคุณภาพซาก ระยะเวลาเลี้ยงสั้นก็ได
นํ้าหนักตลาด เหมาะในการผลิตเปนเนื้อไกสงออกในระดับ
อุตสาหกรรมไดเปนอยางดี และมีความเปนไปไดในการผลิต
เพื่อทดแทนไกเนื้อสายพันธุทางการคาที่นําเขาสายพันธุจาก
ตางประเทศ

ผลงานวิจยั ดังกลาวไดถกู สรางการรับรูว า ไกเคเคยูวนั เปน
ไกที่มีพิวรีนและไขมันตํ่า ทําใหตลาดใหการตอบรับดีมาก โดย
กลุม เกษตรกรผูเ ลีย้ งและตลาดตองการใหทางศูนยเครือขายวิจยั ฯ

เพิม่ กําลังการผลิตใหมากขึน้ ซึง่ ยอดการผลิตจากปจจุบนั 500 ตัว
ตอสัปดาห เปน 2,000 ตัวตอสัปดาห ใหกับบริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีขอนแกน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ที่มีการสราง
เครือขายและกลุมเกษตรกรซึ่งถือวาเปนการสรางอาชีพใหกับ
เกษตรกร โดยบริษัทประชารัฐไดสงไกใหกับรานอาหารชื่อดัง
ในจังหวัดขอนแกน รวมถึงธุรกิจโรงแรม ไดแก โรงแรมโฆษะ
และบุษราคัม มีการแปรรูปเปนไกยาง ไกสดแชแข็ง วางขายที่
อะโกรเอาทเล็ทและวิลลามารเก็ท รวมยอดขายอยูที่ 155,842
บาทตอเดือน และกําลังจะทํา MOU กับลูกคารายใหญ (ZEN
Group) อีกประมาณ 300,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้ยังมี
การสงเสริมไกลกู ผสมเคเคยูวนั ใหกบั ชุมชนทีต่ อ งการสรางอาชีพ
ซึ่งเกษตรกรใหการตอบรับดีและมีความพึงพอใจตอสายพันธุ
ที่ทางศูนยเครือขายวิจัยฯ ไดพัฒนาขึ้น
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การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาส�าหรับการเปลี่ยน
กาซคารบอนไดออกไซด ใหเปนสารเคมีมูลค่าเพิ่ม
หัวหนาโครงการ รองศำสตรำจำรย ดร.ธงไทย วิฑูรย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หนวยงานรวมทุน สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จํากัด มหาชน
การลดปริมาณกาซ CO2 ที่ปลอยออกสูบรรยากาศเปน
แนวทางหนึ่งที่ชวยลดปญหาภาวะโลกรอนได โดยตัวอยางของ
กระบวนการลดปริมาณกาซ CO2 ที่มีการพัฒนาในปจจุบันคือ
กระบวนการดักจับและกักเก็บกาซ CO2 (Carbon Capture and
Storage) แตมีขอเสียคือ ตนทุนสูง และมีความซับซอนในการ
ติดตั้งชุดดักจับและกักเก็บกาซ CO2 นักวิจัยจึงมีแนวคิดในการ
เปลีย่ นกาซ CO2 เปนสารเคมีมลู คาเพิม่ แทนกระบวนการดังกลาว
อยางไรก็ตามโมเลกุลกาซ CO2 นั้นมีความเสถียรสูง ทําใหการ
เปลี่ยนกาซ CO2 เปนสารเคมีมูลคาเพิ่มตางๆ ทําไดคอนขางยาก
คณะผูวิจัยจึงมีการศึกษาและพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาสําหรับการ
เปลี่ยนกาซคารบอนไดออกไซดใหเปนสารเคมีมูลคาเพิ่มหลาย
ชนิด ไดแก เมทานอล ไดเมทิลอีเทอร และ โอเลฟนส ซึ่งผูวิจัย
ไดเริ่มงานวิจัยโดยไดรับการสนับสนุนทุนจาก สกว. มาตั้งแตป
พ.ศ. 2554 และดําเนินการมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน

จุดเดนสําคัญของงานวิจยั นี้ คือ การคนพบตัวเรงปฏิกริ ยิ า
ชนิดใหมสําหรับเปลี่ยนกาซ CO2 เปนโอเลฟนสที่ใหคารอยละ
ผลไดของโอเลฟนสสงู ทีส่ ดุ เทาทีม่ กี ารรายงาน ซึง่ เปนหัวใจสําคัญ
ในการสรางความคุม คาทางเศรษฐศาสตรสาํ หรับกระบวนการผลิต
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เนือ่ งจากสามารถชวยลดปริมาณวัตถุดบิ ตัง้ ตน
ที่จะรีไซเคิลกลับมาในระบบ ลดการใชพลังงาน และลดการ
สูญเสียวัตถุดิบตั้งตนที่จะเปลี่ยนไปเปนผลิตภัณฑอื่น
ความโดดเดนอีกประการของงานวิจยั นี้ คือ การออกแบบ
เครื่องปฏิกรณตนแบบ Microchannel Membrane Reactor
ที่ชวยใหสามารถลดปริมาณการใชตัวเรงปฏิกิริยาลงได ซึ่งเปน
การสรางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ที่เปนกลไกสําคัญใน
การขับเคลือ่ นและตอยอดงานวิจยั ทีม่ ศี กั ยภาพสูงสูก ารประยุกต
ใชจริงในเชิงพาณิชย เพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืนของอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีและอุตสาหกรรมภายในประเทศ
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เสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะ (Intelligent Smelling Shirt)
หัวหนาโครงการ ดร.ธำรำ สีสะอำด
นักวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผูชวยศำสตรำจำรย ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ2
อาจารยที่ปรึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
หนวยงานรวมทุน มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยนี้สงผลใหประเทศไทยมีนวัตกรรมใหม
เกิดขึ้น นั่นคือ “เสื้อดมกลิ่นกำยอัจฉริยะ” ซึ่งถือเปนเสื้อ
ดมกลิน่ กายตัวแรกของโลกทีม่ กี ารเพิม่ ฟงกชนั่ การตรวจวัด
กลิ่นใหกับสิ่งทอ และเปนเอกลักษณของการประดิษฐ
นวัตกรรมใหมที่ไมเคยปรากฏในเอกสารสิทธิบัตรฉบับใด
ทีเ่ คยทํามากอน โดยการใชเทคนิคการปริน้ สกรีนดวยหมึก
นําไฟฟา ในการสรางสรรคชิ้นงานอิเล็กทรอนิกสลงบนผา
ที่มีคุณภาพสมํ่าเสมอ จึงมีความเหมาะสมอยางยิ่งในการ
นําไปตอยอดผลิตภัณฑสูระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
ไดในอนาคต นอกจากนี้ยังใชระบบการรับสงขอมูลดวย
เครือขายไรสายซิกบีระหวางเสือ้ ดมกลิน่ กายกับคอมพิวเตอร
จึงทําใหมกี ารรับสงสัญญาณขอมูลทีส่ ะดวกรวดเร็ว มีการ
ใชงานทีง่ า ย และตองการพลังงานตํา่ ทําใหสามารถทํางาน
ที่อุณหภูมิหองได
หองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑระงับกลิ่นกาย
ยี่หอ NIVEA บริษัท Beiersdorf AG ประเทศเยอรมนี
นําเอาเสือ้ ดมกลิน่ กายและองคความรูท ไี่ ดจากผลงานวิจยั
ไปพัฒนาตอยอดสําหรับการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ
ระงับกลิ่นกายในภาคอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง จากการ
ตรวจวัดกลิ่นกาย และติดตามกลิ่นนํ้าหอมของโรลออน
เพื่อชวยในการตรวจสอบและติดตามคุณภาพกลิ่นของ
ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกาย นอกจากนี้ ยังมีการใชประโยชน
ในดานวิชาการ จากการสรางองคความรูใหมที่สามารถ
ตีพิมพเผยแพรลงในวารสาร Sensors ที่มีจํานวนการ
อางอิง (Citation) จากวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐาน
ขอมูล Scopus/ISI Web of Science และ Google
Scholar จํานวนมากกวา 39 citations และยังเปน
แหลงเรียนรู บริการวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอัจฉริยะใหกับหนวยงานและสถานศึกษาตางๆ
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ผลงานวิจัยเดน

ดานชุมชนและพื้นที่

เปนการน�ากระบวนการ วิธีการ องคความรู การเปลี่ยนแปลง การเสริมพลัง
อันเปนผลกระทบที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาชุมชน ทองถิ่น พื้นที่ ไปใช
ใหเกิดประโยชนการขยายผลต่อชุมชน ทองถิ่นและสังคมอื่น

การฟนฟูดินปนเปอนสารอันตรายดวยอนุภาคนาโน
เพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย โดยชุมชน เพื่อชุมชน :
กรณีน�าร่อง นาขาวปนเปอนแคดเมียม อ.แม่สอด จ.ตาก
หัวหนาโครงการ ผูชวยศำสตรำจำรย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
หนวยงานรวมทุน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
คณะวิ จั ย พั ฒ นาการใช อ นุ ภ าคนาโนของเหล็ ก ประจุ
ศูนยรว มกับเครือ่ งแยกแบบแมเหล็กในการลางแคดเมียมออกจาก
ดินเพาะปลูกขาว โดยพัฒนาทั้งในหองปฏิบัติการและการนําไป
ใชฟนฟูจริงในระดับภาคสนาม ในแปลงทดลองนาขาวปนเปอน
ที่แมสอด โดยนักวิจัยชุมชนเขามามีบทบาทในการฟนฟูดวย
ตนเอง งานวิจยั นีเ้ ปลีย่ นบทบาทชุมชนจากเหยือ่ ผูไ ดรบั ผลกระทบ
เปนผูลางพิษใหแผนดิน และสามารถมีรายไดจากการฟนฟู
การปนเปอนสารอันตรายได
โครงการวิจยั นีม้ ศี กั ยภาพในการนําไปใชฟน ฟูการปนเปอ น
สารอันตรายในพื้นที่เพาะปลูกของอีกหลายๆ ชุมชนทั่วประเทศ
ไมวาจะเปนพื้นที่ชุมชนรอบเหมืองทองคํา จังหวัดเลย หรือ
จังหวัดพิจิตรที่ปนเปอนโลหะพิษ หรือพื้นที่ปนเปอนดวยสาร
อินทรียอันตรายอื่นๆ เชน สารเคมีกําจัดศัตรูพืช นอกจาก

ประโยชนในการฟนฟูการปนเปอนสารอันตรายในพื้นที่ทํากิน
และประโยชน ใ นการลดความเสี่ ย งจากการบริ โ ภคอาหาร
ปนเปอนแลว ยังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองตอชุมชน
และลดการผูกขาดทางเทคโนโลยี ดวยดินปนเปอนสารอันตราย
ในพื้ น ที่ เ กษตรนั้ น มั ก ปนเป  อ นหลายหมื่ น ไร ใ นแต ล ะกรณี
การจะจางบริษัทที่ปรึกษาไปทําการฟนฟูทั้งหมดจะใชเวลานาน
และงบประมาณมหาศาล ฉะนั้ น การฝ ก ชาวนาให ฟ   น ฟู การ
ปนเปอนไดดวยตนเอง จึงเปนทางที่ยั่งยืนที่สุด
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บางชะนีโมเดล กระบวนการปรับตัวของชาวนา
ในพื้นที่ทุ่งรับน�้า
หัวหนาโครงการ นำงเรณู กสิกุล
ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น

โครงการนี้เกิดขึ้นจากสถานการณปญหาของชาวบาน
ตําบลบางชะนี ที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
แวดลอมอันเนื่องมาจากภาวะนํ้าทวม - นํ้าแลง ผลผลิตทาง
การเกษตรไม ไ ด ผ ล ชุ ม ชนที่ มี ห นี้ สิ น เริ่ ม ทวี ค วามรุ น แรงขึ้ น
เรื่อยๆ ตลอด 40 ปที่ผานมา ซึ่งจากการลงมือเก็บขอมูลและ
เห็นขอมูลเชิงประจักษรวมกัน ทําใหเกิดองคความรูใหม วิธีการ
ทํางานใหม กระบวนการใหมของคนในพื้นที่ทุงรับนํ้า ทั้งระบบ
กลไกการจัดการนํ้าในพื้นที่ เกิดความรักสามัคคีของคนในชุมชน
กลั บ คื น มา ช ว ยกั น ขุ ด ลอกคู ค ลองแม นํ้ า จั ด การแหล ง นํ้ า
สาธารณะที่รกรางใหเปนที่รับนํ้าและกักเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลง
ตอรองลดรายจายคาใชจายกับชลประทาน การทําเกษตรดวย
ความรูมากขึ้น กอเกิดรายไดหลุดจากภาวะหนี้สิ้น รายไดที่ตอง
สูญเสียไปปละ 17.9 ลานบาทกลับคืนมา ทัง้ ยังปรับเปลีย่ นการทํา
เกษตรปลูกขาวเคมีมาทํานาอินทรียส ง ออกจําหนายอยางตอเนือ่ ง
พรอมกับการจัดตั้งกลุมใหมๆ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชนซึ่งชาวบานรวมตัวกันเรียกวา “บางชะนีโมเดล”
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งานวิจัยไรพรมแดน
“45 ปี แห่งการพลัดพรากสู่การฟนความสัมพันธ
ชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา”
หัวหนาโครงการ คุณรุงวิชิต ค�ำงำม
ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น

งานวิจัยชุดโครงการนี้เปนการวิจัยเพื่อทองถิ่นขามแดน
ประเทศไทยกั บ กั ม พู ช าภายใต ส ถานการณ ค วามเสี่ ย งและ
ความเปราะบางพื้นที่ชายแดน แตในการดําเนินการวิจัยนักวิจัย
ล ว นเป น ชาวบ า นของทั้ ง สองฝ  ง ประเทศ ดํ า เนิ น การด ว ย
กระบวนการวิจัยเพื่อทองถิ่นที่ใชการเก็บขอมูลโดยนักวิจัยและ
สรางการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ รวมกับการสราง
การเรียนรูที่เริ่มตั้งแตกระบวนการรื้อฟนความรูสึกและความ
ทรงจํารวม การสรางความไววางใจ การสรางความเชือ่ มัน่ ศรัทธา
และการสรางพลังรวมทางสังคมและสาธารณะรวมกัน โดย
ดําเนินการผานระบบกลไกที่เปนเครือญาติ ความเปนพี่นอง
เสี่ยว/เกลอ วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อที่มีมารวมกันและ
วิถีการทํามาหากินบริเวณพื้นที่ชายแดนและขามชายแดนผาน
ชองผานแดนธรรมชาติภายใตสถานการณความเสี่ยงและความ
เปราะบาง เครือ่ งมือสําคัญ คือแผนผังเครือญาติ แผงผังเครือขาย
เสีย่ ว/เกลอ แผนผังเสนทางขามชายแดนในอดีต ปฏิทนิ วัฒนธรรม
และเสนประวัติศาสตร สื่อภาพวาดการตูน ความแตกตางจาก
การวิจยั อืน่ คือ เปนงานวิจยั ทีม่ พี นื้ ทีว่ จิ ยั อยู 2 ประเทศ มีชาวบาน
ทัง้ สองประเทศเปนทีมวิจยั รวมกัน เปนการวิจยั ฟน ความสัมพันธ
ระหวางชาวบานกับชาวบานชุมชนชายแดนทัง้ สองประเทศ และ
มีการบันทึกขอมูลทํารายงานเปน 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและ
ภาษาเขมร

ผลการวิจัยไดชุดความรูที่ชัดเจนตอบวัตถุประสงคและ
ตอบโจทยเพื่อแกไขปญหาในระดับชุมชนทองถิ่นชายแดนไทย
และกัมพูชารวมกันได ทําใหความสัมพันธระหวางชาวบานกับ
ชาวบาน ชาวบานกับหนวยงานรัฐบริเวณชายแดนทัง้ สองประเทศ
เปนมิตรตอกันทํางานรวมกันไดดียิ่งขึ้น กอเกิดชุดความรูใหม
และนวัตกรรมและการนําใชประโยชนทงั้ ในเชิงสังคม ชุมชนและ
พื้นที่ ซึ่งคุณคานี้นับเปนประโยชนตอการพัฒนาพื้นที่ชายแดน
ไทยและกัมพูชาใหเกิดความมั่นคงยั่งยืนโดยมีชุมชนทองถิ่น
ทั้งสองประเทศเปนฐานของการพัฒนารวมกันตอไปในอนาคต
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นวัตกรรมการปองกันก�าจัดโรคเหี่ยวในกลวย
หัวหนาโครงการ ดร.ปฏิมำพร ปลอดภัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

โรคเหี่ยวในกลวยเปนโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและ
มี แมลงเป น ตั ว นําเชื้อเขาสูพืช ดังนั้น วิธีก ารที่ใชเพื่ อ จั ด การ
โรคเหีย่ วในกลวยหิน ประกอบดวย 3 มาตรการ คือ (1) มาตรการ
กําจัดการระบาดในพื้นที่อยางเรงดวนดวยสารเคมีปองกันกําจัด
แบคทีเรีย การจัดการศัตรูพชื ในกลวยแบบผสมผสานดวยวิธกี าร
เขตกรรม และการใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษรวมกับสารสกัดจาก
พืชสมุนไพร (2) มาตรการควบคุมโดยเฝาระวังพื้นที่ที่มีเขต
ติดตอกับพื้นที่ระบาด และ (3) มาตรการถายทอดความรูแก
เกษตรกรโดยตรง

งานวิจยั ไดสรางองคความรูเ กีย่ วกับเชือ้ สาเหตุโรค กลไก
การเกิดโรคเหี่ยวของกลวย กระบวนการเขาทําลายพืชโดย
แมลงนําโรค การแพรกระจายของเชื้อสาเหตุโรค และบทสรุป
การควบคุมโรคเหี่ยวของกลวย สรางนวัตกรรมสารเคมีปองกัน
กําจัดแบคทีเรียและแมลงนําโรค การใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ

สารสกัดจากพืชสมุนไพรรวมกับวิธีการเขตกรรม ซึ่งสามารถ
ควบคุมโรคเหี่ยวของกลวย และเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเพื่อนําไปจําหนายและมีความปลอดภัยจากสารเคมี
ตกคางในผลผลิต นอกจากนีอ้ งคความรูท ไี่ ดจากการวิจยั สามารถ
นําไปใชในการควบคุมการระบาดโรคเหี่ยวของกลวยในพื้นที่
และสรางความยั่งยืนใหแกเกษตรกรผูปลูกกลวยเชิงพาณิชย
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ผลงานวิจัยเดน

ดานวิชาการ

เปนการน�าองคความรูจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผลงาน
ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ ต�ารา บทเรียน ไปเปน
ประโยชนดานวิชาการ การเรียนรู การเรียนการสอน ในวงนักวิชาการและ
ผูสนใจดานวิชาการ รวมถึงการน�าผลงานวิจัยไปวิจัยต่อยอด หรือการน�า
ไปสู่ Product และ Process ไปใชในการเสริมสรางนวัตกรรม และเทคโนโลยี

นโยบายต่างประเทศไทย ต่อประเทศเพื่อนบาน
ในยุคสงครามเย็น : สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
หัวหนาโครงการ อดีตเอกอัครรำชทูต สุรพงษ ชัยนำม
นักวิจัยอิสระ
งานวิจัยชิ้นนี้เนนเรื่องการดําเนินการของประเทศไทย
ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก ตอหลายประเด็นที่เกี่ยวของกับองครวม
ของนโยบายตางประเทศไทยตอประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร
ฟลิปปนส และบรูไน สิ่งที่ทําใหงานวิจัยชิ้นนี้โดดเดน คือ ไดนํา
ขอมูลทีไ่ มไดเปดเผยตอสาธารณะของกระทรวงการตางประเทศ
โดยไดรับอนุญาตอยางถูกตอง ออกมาเผยเปนครั้งแรก จึงอาจ
กลาวไดวาเปนงานวิจัยชิ้นแรกในประเภทนี้อยางแทจริง

ขอคนพบส�าคัญของงานวิจัย ไดแก่
1. เป า ประสงค สู ง สุ ด ของนโยบายต า งประเทศของ
ทุกประเทศ คือ ความมั่นคงและความอยูรอดของประเทศชาติ
2. ปจจัยภูมริ ฐั ศาสตร (ซึง่ เกีย่ วของกับระบบการถวงดุล
อํานาจ) เปนปจจัยคงที่และมีอิทธิพลชี้ขาดดานการกําหนดและ
การตัดสินใจดานนโยบายตางประเทศ
3. อิ ท ธิ พ ลของปจจัยอุด มการณเปน เพียงเครื่องมื อ
สําคัญชิ้นหนึ่งของนโยบายตางประเทศ เปนปจจัยที่สรางทั้ง
ความขัดแยงและความรวมมือระหวางประเทศ
4. เมื่ อ วิ เ คราะห กั น ถึ ง ที่ สุ ด แล ว เป น ที่ ป ระจั ก ษ ว  า
ความแตกตางของระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หาใชเปน
อุปสรรคตอการมีความสัมพันธแบบปกติระหวางกัน หากความ
สัมพันธน้ันอยูบนพื้นฐานของการมีผลประโยชนรวมกัน เพราะ
การมีผลประโยชนรวมกันไมไดเกี่ยวกับการมีอุดมการณรวมกัน
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งานวิจัยมุ่งเปาในการศึกษาสมุนไพรไทยและใชเทคโนโลยี
ต่อยอดเปนผลิตภัณฑแปรรูปเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย
หัวหนาโครงการ ศำสตรำจำรย ดร.ศุภยำงค วรวุฒิคุณชัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เครือขายสถาบันรวมวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และสถาบันรวมวิจัยทั่วโลก 35 สถาบัน อาทิ Tubingen
University ประเทศเยอรมนี University of Amsterdam ประเทศเนเธอรแลนด Universidad
de Cordoba ประเทศสเปน University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย University of
Illinois at Chicago และ University of Michigan School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลวิ จั ย จากกระบวนการสกั ด สารที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม โดยการสกัดสารจากใบกระทุ (Rhodomyrtus
Tomentosa) โดยวางงานวิจัยเปนสองสวนที่ดําเนินการแบบ
คู  ข นาน ได แ ก งานวิ จั ย ด า นวิ ท ยาศาสตร พื้ น ฐานเพื่ อ สร า ง
องคความรูใหม และงานวิจัยที่เนนการใชประโยชนโดยสราง
ความรวมมือกับผูใชประโยชน โดยนักวิจัยอาวุโสถายทอดและ
ใหคาํ ปรึกษานักวิจยั รุน นองตามลําดับประสบการณ และใชหลัก
การสรางความรวมมือตางศาสตรเพื่อสรางงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม พัฒนากระบวนการ
สกัดสาร เชน การใช Microwave Extraction ที่ชวยประหยัด
พลังงานและระยะเวลาในการสกัดสาร ทําใหไดสารสกัดที่มี
ปริมาณสารสําคัญสูงขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น ศึกษาทางเลือก
ในการรักษาโรคติดเชือ้ ดือ้ ยา ประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพของสารตานแบคทีเรียใหมีฤทธิ์ที่กวางขึ้น รวมถึง

ศึกษาตํารับยาแผนไทยเชิงบูรณาการ โดยนําองคความรูท ไี่ ดจาก
การศึกษาไปประยุกตใชสารธรรมชาติในการควบคุมและปองกัน
โรคติดเชื้อ เชน ใชในอุปกรณทางการแพทย อุตสาหกรรม
เวชสําอาง ใชเปนอุตสาหกรรมอาหารเปนอาหารเสริมสุขภาพ
(Food Supplement) และสารกันเสียธรรมชาติ (Natural
Preservative) ใชในการปองกันโรคติดเชื้อในสัตว การนํา
องค ค วามรู  ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาฤทธิ์ ต  า นการอั ก เสบของสาร
โรโดไมรโทน (PLoS One 2018) ไปใชประโยชนทางคลินิกใน
การรักษาผูปวยโรคสะเก็ดเงิน
ผลวิจัยดังกลาวไดรับความสนใจทั้งจากภาคเอกชนและ
ภาครัฐ ทําใหเกิดการบูรณาการงานวิจัยและตอยอดองคความรู
ทางวิทยาศาสตรจากหลายศาสตร เชน เภสัชศาสตร แพทยศาสตร
และสัตวแพทยศาสตร มีแพทยสนใจรวมมือศึกษาตอทางคลินิก
ในการใชประโยชนจากสารโรโดไมรโทนรักษาผูปวยสะเก็ดเงิน
และมีแพทยสนใจทําวิจัยรวมตอยอดเทคโนโลยีการเคลือบทอ
ชวยหายใจเพื่อลดไบโอฟลม (Bioﬁlm) ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญ
ที่ทําใหผูปวยวิกฤตเสียชีวิต เกิดความรวมมือจากภาคเอกชน
ที่จะนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย เชน ในการผลิต
เวชสําอาง โดยบริษัท อมินตา คอสโม จํากัด ทดลองใชเปนสาร
กันเสีย และอาหารเสริมสุขภาพในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดย
บริษัท ทิปโก ไบโอเท็ค จํากัด นับเปนการเพิ่มมูลคาการใช
วัตถุดิบในประเทศและเพิ่มขีดความสามารถของการแขงขันใน
เวทีโลก
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นวัตกรรมอุปกรณกักเก็บพลังงานไฟฟาเคมี
จากวัสดุผสมกราฟีนแอโรเจล
หัวหนาโครงการ ผูชวยศำสตรำจำรย ดร.มนตรี สวำงพฤกษ
สํานักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี
เครือขายสถาบันรวมวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
Saarland University, University of Nantes, The University of Texas at Austin,
University of Oxford และ Kyoto University
หนวยงานรวมทุน สถาบันวิทยสิริเมธี
งานวิจัยนี้เกี่ยวของกับการสังเคราะห
วั ส ดุ ผ สมชนิ ด ใหม ข องกราฟ น แอโรเจล
นาโนแมงกานีสออกไซดและโครงขายโลหะสารอินทรีย ซึ่งเปนวัสดุที่เหมาะสมในการนํา
มาใชทําขั้วไฟฟาเคมีและการเก็บประจุไฟฟา
เคมีของอุปกรณกักเก็บพลังงาน จากการวิจัย
พบวาวัสดุผสมชนิดใหมมีสมบัติที่แตกตางไป
จากวัสดุตั้งตน นอกจากนี้ยังพบวาวัสดุผสม
ดังกลาวใหคาการเก็บประจุสูงที่สุดเมื่อเทียบ
กั บ วั ส ดุ ตั้ ง ต น แต ล ะชนิ ด จากความเข า ใจ
กลไกการเก็บพลังงานของวัสดุหลากหลาย
ชนิ ด ทํ าให ที ม วิ จั ย มี องคความรูที่สามารถ
เลื อ กวั ส ดุ ที่ เ หมาะสมและดี ที่ สุ ด สํ า หรั บ
อุ ป กรณ เ ก็ บ พลั ง งานแตละชนิด รวมถึงได
พั ฒ นาโครงการวิ จั ย โดยมี เ ป า หมายหลั ก
เพื่อพัฒนาอุปกรณกักเก็บพลังงานในระดับ

โรงงานตนแบบ สรางเทคโนโลยีอุปกรณกักเก็บพลังงานของประเทศไทยที่สามารถ
ที่สามารถใชงานไดในหลากหลายอุปกรณ ลดการนําเขาจากตางประเทศ

สกว.
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ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ�าปี 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

หองแกรนด บอลรูม โรงแรม อินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

13 ผลงานวิจัยเด่น สกว.
ประจําป 2561
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บรรยากาศพิธีมอบโล่เกียรติยศ

ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ�ำปี 2561
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ
“ไทยบนเส้นทางการก้าวข้าม Middle Income Trap”

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวรายงาน

การแสดงชุด “Legend of research”

พิธีกรในงาน ค ุณพิภู พุ่มแก้วกล้า

สกว.
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ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และผู้บริหำร สกสว. เปิดงำนร่วมกัน
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ถ่ำยภำพหมู่ร่วมกับ
นักวิจัยที่ได้รับรำงวัล จ�ำนวน 13 ผลงำน

คณะกรรมกำร และคณะผู้บริหำร สกสว. เยี่ยมชมนิทรรศกำร
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สื่อมวลชนสัมภาษณ์นักวิจัย

ภาพรวมภายในงานพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น

การด�ำเนินงาน
ตามภารกิจหลักของฝ่าย

I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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I ผลกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของฝำย

กลุ่ม

ภารกิจวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธข้ามชาติ
สนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย และการสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และความมั่นคง
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ (แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals; SDGs) ประกอบด้วย
ประเด็นการศึกษาเกีย่ วกับการรวมกลุม่ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประชาคมอาเซียน การออกแบบโครงสร้างทาง
การเมื อ งใหม่ การบริ ห ารจั ด การชายแดน การพั ฒ นาทาง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และศาสนาใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ
การรับมือกับสถานการณ์ความรุนแรงของโลก เพือ่ น�าองค์ความรู้
ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะจากงานวิจยั ทีม่ ศี กั ยภาพ มาสกัดเป็น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ส�าหรับน�าเสนอต่อผู้ก�าหนดนโยบาย
ในหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดการน�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนา
โจทย์วิจัยที่ส�าคัญของประเทศและภูมิภาคร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 3 ส่วน ได้แก่
1. การวิจยั ภายใต้กรอบนโยบายชาติและความสัมพันธ์
ข้ามชาติ
2. การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการภายใน
การพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน
3. งานวิ จัย เชิ งยุทธศาสตร์ (Strategic Research
Issues; SRI) เรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SRI 13)

1. การวิจัยภายใต้กรอบนโยบายชาติ
และความสัมพันธ์ข้ามชาติ
1.1 ด้านนโยบายชาติ
1. ชุดโครงการ “มาเลเซีย : นัยที่ส�าคัญต่อประเทศ
ไทย” (รุ่นที่ 6) ชุดโครงการนี้เป็นโครงการที่ด�าเนินการต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ปี 2551 มีจุดประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ โดย
ในรุ่นที่ 6 นี้เป็นการท�าการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย 3 เรื่อง
ประกอบด้วยเรื่อง คน รัฐ และความรู้ มีโครงการที่ผ่านการ
พิจารณาทัง้ สิน้ 10 โครงการ นอกจากงานวิจยั จะมุง่ สร้างนักวิจยั
รุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยแล้ว องค์ความรู้
ที่ ไ ด้ จ ากงานวิ จั ย ยั ง อาจใช้ เ ป็ น แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หา
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อีกทางหนึ่ง

สกว.
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ที่รองรับผู้บริโภคมุสลิมจากต่างประเทศ รวมถึงแนวทางการ
วางแผนเตรียมความพร้อมและเพิ่มขนาดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ฮาลาลในประเทศ เป็นต้น
4. ศูนย์ประสานงานโครงการวิจยั เชิงนโยบาย (Think
Tank) ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ น�ำเสนอ
ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายต่ อ ผู ้ ก� ำ หนดนโยบายและผู ้ มี ส ่ ว น
เกีย่ วข้องทุกภาคส่วน พร้อมกับการเผยแพร่ความรูส้ สู่ าธารณชน
ผ่านการจัดเวทีสาธารณะ การตีพมิ พ์หนังสือและบทความ ตลอดจน
การสร้างเครือข่ายวิชาการด้านรัฐศาสตร์และศาสตร์อนื่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในปี 2562 เป็นการด�ำเนินการระยะที่ 3 มีประเด็นหลัก คือ
กระบวนการเปลีย่ นผ่านไปสูค่ วามเป็นประชาธิปไตย การพัฒนา
จังหวัดทางภาคเหนือ และบทบาทของภาคประชาสังคมใน
ประเทศและภาคประชาสังคมข้ามชาติ

2. โครงการยุ ท ธศาสตร์ สั น ติ วิ ธี ส� ำ หรั บ สั ง คมไทย
ในศตวรรษที่ 21 เป็นการท�ำงานโดยคณะท�ำงานยุทธศาสตร์
สันติวิธี (คยส.) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ท�ำงานทางความคิด
ด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Think Tank) จากฝ่ายต่างๆ
ในสังคมไทย 3 ฝ่าย คือ (1) ฝ่ายประชาสังคม (2) ฝ่ายราชการ
ที่มีประสบการณ์ด้านความมั่นคง และ (3) ฝ่ายวิชาการ ที่ได้
ผสมผสานองค์ความรู้จากประสบการณ์การท�ำงานด้านความ
มั่ น คง จากการศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นสั น ติ วิ ธี แ ละการแปลงเปลี่ ย น
ขับเคลื่อนความขัดแย้ง (Conflict transformation) และจาก
การปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายทั้งภาคประชาชนและภาครัฐในด้าน
การแสวงหาทางเลือกเพื่อเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งในสังคม
เช่น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่ ความรุนแรงในโรงเรียน
การกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ (Cyber Bullying) รวมทั้งประเด็น
เรื่องสังคมสูงวัย
3. โครงการ “ฮาลาลกับความยัง่ ยืนของประเทศไทย”
การศึ ก ษาวิ จั ย ของชุ ด โครงการนี้ ไ ด้ ศึ ก ษาวิ จั ย โลกมุ ส ลิ ม ใน
ประเด็นต่างๆ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม ซึง่ ท�ำให้
ได้ประโยชน์ อาทิ ได้ตัวชี้วัดระดับทักษะทางการเงินอิสลามของ
ประชากรไทยทัง้ ทีเ่ ป็นมุสลิมและไม่ใช่มสุ ลิม ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ
รูปแบบ FinTech ที่เหมาะสมส�ำหรับระบบการเงินตามหลัก
ศาสนาอิสลามในประเทศไทย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการก�ำกับดูแล FinTech การก�ำกับ
ดูแลด้านชะริอะฮ์ที่เหมาะสมกับ FinTech แนวทางการขยาย
ตลาดการส่งออกสินค้าฮาลาลไทย ตลอดจนแนวทางในการยก
ระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมฮาลาลไทยในตลาด

5. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้าน
ชายแดนศึกษา สนับสนุนมหาวิทยาลัยในเครือข่ายในการสร้าง
ความรูเ้ กีย่ วกับชายแดนศึกษาผ่านโครงการวิจยั จ�ำนวน 6 โครงการ
การประสานงานกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการด�ำเนินกิจกรรม
ทางวิชาการร่วมกัน และประสานงานกับผู้ก�ำหนดนโยบายและ
ภาคประชาสังคมในพื้นที่ในการน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์
6. ชุดโครงการ “อิทธิพลจีนกับผลกระทบด้านความ
มั่นคงทางการท่องเที่ยวและทางการเกษตรในเขตภาคเหนือ
ของไทย” เพื่อวิเคราะห์บริบทเชิงโครงสร้างพื้นฐาน และบริบท
ส�ำคัญอื่นๆ ที่เอื้อต่อการลงทุนในเศรษฐกิจภาคการเกษตรและ
เศรษฐกิจภาคการท่องเทีย่ วของจีนในประเทศไทยเชิงเปรียบเทียบ
รวมถึงน�ำข้อมูลงานวิจยั จากท้องถิน่ และจากการศึกษาเปรียบเทียบ
มาจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพให้แก่รฐั บาลไทย องค์กร และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
7. โครงการ “การศึกษาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เกิด
จากการน�ำเศษพลอยมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” สนับสนุน
การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยน�ำเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอัญมณี
(Gemstone Scrap) มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น น�ำไป
ท�ำผลิตภัณฑ์เครื่องประดับตกแต่ง (Decorative Product)
และผลิตภัณฑ์ทมี่ ไิ ด้เป็นเครือ่ งประดับตกแต่ง (Non Decorative
Product)
8. โครงการ “การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูก
ไม้สกั เชิงพาณิชย์” ศึกษาสภาพข้อเท็จจริงและปัญหาในปัจจุบนั
ของวงจรธุรกิจไม้สักและไม้มีค่าในส่วนของภาครัฐและเอกชน
รวมถึงประชาชนทัว่ ไปทีป่ ลูกในทีด่ นิ ของตนเอง การใช้ประโยชน์
ในประเทศ และการส่งออก ซึ่งจะท�ำให้ทราบถึงปัญหาและ
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I ผลการด�ำเนินงานตามภารกิจหลักของฝ่าย

อุปสรรคของอุตสาหกรรมไม้สัก ไม้มีค่า ผลิตภัณฑ์ สาเหตุ
ของปัญหาตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงข้อเสนอด้านนโยบาย
กฎหมาย และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้สักและ
ไม้มีค่า
9. โครงการ “การประเมินนโยบายของภาครัฐในการ
ส่งเสริมธุรกิจ SMEs ของประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบ
แบ่งตามรายภูมิภาคและรายประเภท” ศึกษาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของนโยบายภาครัฐในการส่งเสริม SMEs ของ
ประเทศไทย เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จากการประเมินโดย
ผู้ประกอบการ SMEs และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อเป็นข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับการปรับปรุงนโยบาย
10. โครงการ “การจัดท�ำตารางปัจจัยการผลิต ผลผลิตของภาคเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย” เพื่อแยก
ภาคเศรษฐกิจดิจิทัล ออกเป็น 4 ภาคธุรกิจ คือ อุปกรณ์ดิจิทัล
(Digital Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) โทรคมนาคม
(Telecommunications) และธุรกิจข้อมูล (Data Business)
แล้วผนวกกลับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตารางปัจจัยการผลิต ผลผลิตเดิม
11. โครงการ “การจัดท�ำดัชนีชวี้ ดั ภาวะตลาดแรงงาน
ของประเทศไทย” ศึกษาและสร้างแบบจ�ำลองทางเศรษฐมิติ
ในลักษณะ Dynamic Factor Model เพื่อจัดท�ำดัชนีรวม
(Composite Index) ที่สะท้อนภาวะของตลาดแรงงานโดยรวม
และสามารถวัดความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวภายในกลุ่ม
ตัวชี้วัด เช่น แรงงานรอฤดูกาลท�ำงาน ผู้ที่ท�ำงานส่วนตัว และ
ผู้ที่ท�ำงานต�่ำกว่าระดับได้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำเครื่องมือทางด้านเศรษฐมิติไปใช้ในการ
วิเคราะห์ พัฒนานโยบายต่างๆ รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ตลาดแรงงานไทย

1.2 ด้านความสัมพันธ์ข้ามชาติ
1. ชุดโครงการ “จับตาอาเซียน (ASEAN Watch)
ระยะที่ 4” เป็นศูนย์ประสานงานติดตามสถานการณ์และประเด็น
ส�ำคัญเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิก ตลอดจน
การพัฒนาโจทย์วจิ ยั การสนับสนุนและติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใต้การด�ำเนินงานของชุดโครงการฯ
ผ่านการจัดประชุม 3 เวที ได้แก่ เวทีวิชาการ TRF - ASEAN
Research Forum, เวทีระดับนโยบาย TRF - ASEAN Policy
Forum, และเวทีสาธารณะ TRF - ASEAN Public Forum

การเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์และข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น
เว็บไซต์ www.aseanwatch.org, สือ่ ออนไลน์ www.facebook.
com/aseanwatch, สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ จุลสารจับตาอาเซียน
บทความในคอลัมน์ “ASEAN Insight” หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ หนังสือสังเคราะห์และจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายที่น�ำไป
สู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
2. โครงการ “กิ จ กรรมการเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย สู ่
สาธารณะ ปี 2561 : โครงการวิจัยภายใต้ทุนมุ่งเป้าตอบสนอง
ความต้ อ งการในการพั ฒ นาประเทศ กลุ ่ ม เรื่ อ งประชาคม
อาเซียน ปีงบประมาณ 2558 และ 2559” มุ่งเน้นการน�ำ
ผลงานวิจัยในปี พ.ศ. 2558 - 2559 เผยแพร่สู่สาธารณชน เช่น
การพัฒนากฎหมายและความร่วมมือด้านความมัน่ คงในอาเซียน,
การพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs และความเชื่อมโยง
ด้ า นการค้ า การลงทุ น ของไทยและประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น,
การปรับตัวทางเทคโนโลยี ธุรกิจ และโอกาสในอนาคตของไทย
โดยได้จัดท�ำหนังสือ “สังเคราะห์งานวิจัย” จ�ำนวน 1,500 เล่ม
และส่งมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิจัย และสถาบัน
การศึกษาทั่วประเทศ

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

3. โครงการ “การพัฒนาความเชี่ยวชาญเอเชียใต้
ศึกษา” เพือ่ สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเอเชียใต้
ศึกษาในมิติด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรม ติดตามสถานการณ์และประมวลข่าวสารเอเชียใต้
จากสือ่ ทัง้ ในและต่างประเทศ ตลอดจนการศึกษาความเชือ่ มโยง
ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ เพื่อ
ให้ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงในกลุ ่ ม ประเทศภู มิ ภ าค
เอเชี ย ใต้ ได้ แ ก่ อั ฟ กานิ ส ถาน ปากี ส ถาน อิ น เดี ย เนปาล
ภูฏาน บังคลาเทศ ศรีลังกา และมัลดีฟส์
4. ชุดโครงการสันติไมตรีไทย - ญี่ปุ่น เพื่อสร้างฐาน
ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น สร้างโจทย์วิจัย
เกี่ยวกับญี่ปุ่นที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางใน
การก�ำหนดนโยบายของไทยในประเด็นส�ำคัญต่างๆ สร้างนักวิจยั
รุ่นใหม่ด้านญี่ปุ่นศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ส�ำคัญเกี่ยวกับญี่ปุ่น
สู่สังคมไทยเพื่อสนับสนุนการท�ำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงองค์ความรูด้ งั กล่าวอย่างทัว่ ถึง
5. ชุดโครงการ China Watch มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจประเทศจีนสมัยใหม่ ในประเด็นความท้าทาย
ด้านการพัฒนา นโยบายต่างประเทศ และความมั่นคง โดยผ่าน
การท�ำวิจัย การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการประชุมระดับ
นานาชาติ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านจีนศึกษา
ทั้งที่ท�ำการศึกษาในประเทศไทยและที่อื่นๆ
6. ชุ ด โครงการ “การศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง
โครงสร้างของรูปแบบการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน
ของประเทศไทย” มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาแนวโน้ ม
การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง โครงสร้ า งด้ า นการค้ า ระหว่ า งประเทศ
และการลงทุนของประเทศไทย ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างด้านการค้าระหว่างประเทศและ
การลงทุนของประเทศไทย ศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อภาคส่วน
ต่างๆ ของเศรษฐกิจ เช่น ตลาดแรงงาน ความต้องการทักษะ
แรงงาน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างมูลค่าเพิม่ ทีเ่ กิด
จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างด้านการค้าระหว่างประเทศ
และการลงทุนของประเทศไทย ศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อภาค
อุตสาหกรรมและบริการของประเทศไทย พิจารณาอุตสาหกรรม
หรือภาคบริการทีไ่ ด้ผลดีหรือผลเสียต่อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
รวมถึงมาตรการในการรับมือ ศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ในระดับ
สถานประกอบการและกลยุทธ์ในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างด้านการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน รวมทั้ง
จัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องถึง
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ยุทธศาสตร์ในการปรับตัวรับมือสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นของประเทศไทย

2. การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการ
ภายในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่อง
ประชาคมอาเซียน
ปีงบประมาณ 2562 มีวงเงินงบประมาณ 15 ล้านบาท
ครอบคลุมโครงการวิจัยภายใต้กรอบวิจัย 4 ด้าน ดังนี้

2.1 การวิจัยด้านเศรษฐกิจ
1. ความเป็นไปได้ของการร่วมลงทุนระหว่างไทยกับ
ประเทศอื่นในอาเซียน รวมถึงอุตสาหกรรมฮาลาล และการเงิน
อิสลาม
2. การท�ำความเข้าใจบทบาทของกองทุนส�ำคัญของ
ประเทศในอาเซียน เช่น เทมาเส็ก คาซานา เฟลด้า ตะบุงฮัจย์

2.2 การวิจัยด้านกฎหมาย
1. แนวทางที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย / กฎระเบียบ /
ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน
2. แนวทางการบริ ห ารจั ด การแรงงานข้ า มชาติ ข อง
สิงคโปร์ บรูไนฯ และมาเลเซีย

2.3 การวิจัยด้านสังคมวิทยา
1. ศึกษานโยบาย กฎเกณฑ์ กระบวนการทางสังคม
การบริหารจัดการของประเทศในอาเซียน
2. ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมในทุกๆ ด้านของกลุ่มคน
ในสั ง คม ชนกลุ ่ มน้ อ ย หรื อ สั ง คมต่ า งๆ ในประเทศสมาชิก
อาเซียน

2.4 การวิจัยทางด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์
ของประเทศในอาเซียน
1. หาแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย
กับประเทศอาเซียน
2. ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย
เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน
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3. งานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Research Issues; SRI)
เรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในปีงบประมาณ 2562 มีวงเงินงบประมาณ 10 ล้านบาท
โดยโครงการที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2562
ส่วนหนึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่างจังหวัดยะลา กับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิ จั ย (สกว.) เพื่ อ จั ด ระบบฐานข้ อ มู ล ของจั ง หวั ด ยะลา
การจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัดยะลาเป็นต้นแบบที่สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ การร่วมกันท�ำวิจัยในด้านอื่นๆ เช่น เกษตร
ชุมชน สิ่งแวดล้อม สังคม การศึกษา เป็นต้น

การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ด้านวิชาการ

1.

หนังสืออาเซียนกับระบบการอภิบาลภูมิภาคในเรื่องการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา
โดย อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช และนายณัฐณพัศ พิพัฒน์รัตนเสรี

2.

หนังสือสันติสนทนา : เส้นทางเผชิญความรุนแรงชายแดนใต้, 2534 - 2554 โดยโครงการยุทธศาสตร์สันติวิธี ในศตวรรษที่ 21

3.

ARCID China Update Volume 2, No.1 January - June 2019

4.

หนังสือการรังสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมในออสเตรเลีย โดย รศ. ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย

5.

หนังสือการเรียนรูจ้ ากการปฏิรปู เศรษฐกิจของออสเตรเลีย โดย รศ. ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย

6.

หนังสือ“สรรสาระจากออสเตรเลีย” โดย รศ. ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย

7.

หนังสือ “นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ”
โดย ออท.สุรพงษ์ ชัยนาม

สกว.
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ด้านสาธารณะ
ได้แก่ สาธารณะ การจัดประชุม ผลงานตีพิมพ์ ได้แก่
1. จุลสารจับตาอาเซียน (ASEAN Watch) ปีที่ 7
		 และปีที่ 8 ฉบับที่ 1 - 4 เล่มละ 1,000 ฉบับ
2. บทความลงในคอลั ม น์ “ASEAN Insight”
		 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จ�ำนวน 26 เรื่อง

ด้านนโยบาย
ได้แก่ หนังสือสังเคราะห์งานวิจัย ภายใต้แผนการท�ำ
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน
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การสร้างเครือข่ายนักวิจัยไทย
และต่างประเทศ
โครงการประสานงาน “เครื อ ข่ า ยนั ก วิ ช าการเพื่ อ
ความร่วมมือด้านการวิจัยเชิงนโยบายไทย - มาเลเซีย ภารกิจ
นิยมกับการบูรณาการทางเศรษฐกิจและสังคม” หรือ ThailandMalaysia Thinks Tanks and Scholar Network มีการ
แลกเปลี่ยนนักวิชาการของทั้งสองประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
มีนักวิชาการจากหลากหลายสถาบันการศึกษาของมาเลเซีย
เข้าร่วมในโครงการนี้ ได้แก่ Institute of Strategic and
International Studies (ISIS) Malaysia, Universiti
Kebansaan Malaysia (UKM), Universiti Utara Malaysia
(UUM), และ University of Malaya (UM) เป็นต้น
ส�ำหรับโครงการวิจัย “จีนข้ามชาติรุ่นใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์” มีนักวิจัยร่วมจากมหาวิทยาลัย University of Malaya
และ Nanyang Technological University เข้าร่วมท�ำวิจัย
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กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายเกษตร
สนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในทุกมิติ
เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรรายย่อย เร่งพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยด้านเกษตรไปสู่ระบบการผลิต
ด้านการเกษตรที่เหมาะสม ยั่งยืน ให้ประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่ม
เกษตรกร ชุมชน และประเทศ เพิ่มขีดความสามารถให้แก่
เกษตรกร Smart Famer เพือ่ การผลิตทีย่ งั่ ยืน และเหมาะสมกับ
ภูมินิเวศของพื้นที่ ด้วยกระบวนการพัฒนาโจทย์และการจัดการ
งานวิจัยที่ตรงประเด็นอย่างมีพลวัต ทันกับสถานการณ์ของ
เกษตรกร บนฐานองค์ความรูแ้ ละเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับ
และสามารถขั บ เคลื่ อ นงานวิ จั ย ด้ า นการเกษตรไปสู ่ ผ ลลั พ ธ์
ผลกระทบตามแผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
ในปีงบประมาณ 2562 เน้นการบริหารงานวิจัยที่มี
เป้าหมายในการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง สร้างการรวมกลุ่มและ
การยกระดั บ เกษตรกรและสิ น ค้ า สู ่ ร ะบบเกษตรสมั ย ใหม่
(Modern Agriculture) มีระบบตลาดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
มีระบบการจัดการที่เป็นธรรม และมาตรฐานสินค้า เพื่อน�ำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูบ้ ริโภคจากฐานการผลิตทีป่ ลอดภัย
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาค
อาเซียนด้วยงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อความมั่นคง
ของภูมิภาค (Sustainable Development Growths; SDGs)
ฝ่ายเกษตร ได้สนับสนุนโครงการวิจัยในปีงบประมาณ
2562 รวม 68 โครงการ รวมเป็นเงิน 127,029,743 บาท
ประกอบด้วย งานวิจัยตามภารกิจ (Function) จ�ำนวน 44
โครงการ งบประมาณ 73,000,965 บาท งานวิจัยภายใต้กรอบ
ประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Research Issues; SRI)
เรือ่ งความมัน่ คงทางอาหารและความปลอดภัยของอาหาร (SRI 2)
จ�ำนวน 7 โครงการ งบประมาณรวม 10,443,650 บาท และ
งานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยส�ำคัญ (TRF Flagship Research
Program; TRP) เรื่องนวัตกรรมการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตร
สมัยใหม่ (TRP2) จ�ำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 43,585,128
บาท และมีจ�ำนวนโครงการวิจัยที่ด�ำเนินงานเสร็จสิ้น จ�ำนวน

52 โครงการ โดยมีชุดโครงการและตัวอย่างโครงการที่สร้าง
ผลงานที่ส�ำคัญดังนี้

ผลการด�ำเนินงาน
1. ชุดโครงการการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร
รายย่อย และการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต
1.1 การพัฒนาสายพันธุ์เพื่อผลิตสุกรพันธุ์หมูด�ำ
เชียงใหม่
ในปี 2556-2562 ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) และกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกันสนับสนุนทุนวิจัยโครงการ
การพัฒนาพันธุ์สุกร 2 กลุ่มคือ สุกรลูกผสมเปียแตรง-พื้นเมือง
(Pietrain-Native, PN) และลูกผสมดูร็อค-เหมยซาน (DurocMeishan; DM) โดยการพั ฒ นาพั น ธุ ์ จ ะน� ำ มาผสมข้ า มเป็ น

ลักษณะไขมันแทรกในกล้ามเนือ้ ของหมูดำ� เชียงใหม่ ในชัว่ อายุที่ 3

สกว.
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นักวิจัยได้น�ำองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยมาจัดท�ำ
เป็นหนังสือ “ฐานข้อมูลวัตถุดบิ อาหารสัตว์และวัตถุดบิ ทางเลือก
ส�ำหรับสัตว์ปีกและสุกร” จ�ำนวน 500 เล่ม เพื่อเผยแพร่แก่
เกษตรกรและผู้สนใจ ซึ่งฐานข้อมูลนี้จะช่วยเสริมให้เกษตรกร
ได้ มีและเข้ า ถึ ง ความรู ้ ด ้ า นวั ต ถุ ดิบอาหารสั ต ว์ ที่ หลากหลาย
รวมถึงพืชทางเลือกใหม่ๆ พร้อมค�ำแนะน�ำการใช้วตั ถุดบิ ทดแทน

การกระจายพันธุ์หมูด�ำเชียงใหม่ให้แก่เกษตรกร โรงเรียน และ
โครงการฟาร์มตัวอย่าง
สุกรลูกผสม 4 สายพันธุ์ ส�ำหรับใช้เป็นสุกรขุนที่มีสีด�ำ เรียกว่า
“หมูด�ำเชียงใหม่” ให้เป็นสุกรที่ให้เนื้อคุณภาพสูง มีความนุ่ม
และมีไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ เพื่อตลาดจ�ำเพาะ
ผลการศึกษาพบว่า สามารถใช้เป็นสุกรต้นพันธุ์เพื่อ
พัฒนาเป็นหมูด�ำเชียงใหม่ที่สามารถใช้เป็นทางเลือกส�ำหรับ
เกษตรกรในการสร้างอาชีพทีส่ ามารถพึง่ พาตนเองได้ โครงการนี้
ได้ร่วมมือกับกลุ่มปศุสัตว์เพชรบูรณ์ ในการส่งเสริมการเลี้ยง
หมูด�ำให้กลุ่มเกษตรกรหมูด�ำ เพ็ดชะบูน จังหวัดเพชรบูรณ์
ภายใต้แบรนด์ “หมูด�ำเพ็ดชะบูน” ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเป็น
ที่ รู ้ จั ก ของผู ้ บ ริ โ ภค และได้ มี ก ารท� ำ ตลาดเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
ร้านอาหาร โรงแรม ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร
และภูเก็ต ท�ำให้เกิดการรับรู้อย่างแพร่หลายมากขึ้น

1.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ทางเลือก
ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมมือด้านการวิจัยในโครงการ
“ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาอาหารสัตว์ทางเลือก” เพือ่ องค์ความรูด้ า้ น
โภชนศาสตร์และการจัดการอาหารสัตว์ โดยการรวบรวมและ
ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมข้อมูลสารอาหารหลักในวัตถุดิบอาหารสัตว์
ที่ใช้ทั่วไป รวมทั้งวัตถุดิบอาหารสัตว์ทดแทนที่สามารถหาได้
ในท้องถิ่นตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ทั้งกลุ่มที่เป็น
เศษเหลือจากการแปรรูปทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

1.3 โครงการการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและหมู่บ้าน
ต้นแบบการผลิตและการตลาดสีเขียว มาตรฐาน
ด่านซ้ายกรีนเนต โดยประยุกต์ใช้แนวทางระบบ
การรับรองมาตรฐานอย่างมีส่วนร่วม
อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
จากปัญหาการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวอย่างข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์เป็นเวลาต่อเนื่องนับสิบปี อีกทั้งยังขยายพื้นที่ท�ำกิน
เข้าไปยังผืนป่ามากขึ้น การเร่งหาแนวทางฟื้นฟูและจัดการฐาน
ทรัพยากรอาหารของชุมชน (ป่า น�้ำและดิน) ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ส�ำคัญสุดในการท�ำการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน โดยการใช้พลัง
ของกระแสสังคมท้องถิ่น จากผลงานวิจัยที่ผ่านมาของ สกว. ใน
อ�ำเภอด่านซ้ายที่มีต่อตลาดพืชผักปลอดภัยมาตรฐาน Dansai
Green Net ซึ่งคณะวิจัยผลักดันให้เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 25592560 น�ำสู่การพัฒนาตลาด “ตลาดสีเขียว” โดยใช้แนวทาง
การมีส่วนร่วมของชุมชน หรือ Participatory Guarantee
System (PGS)
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ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) จึ ง ได้
สนับสนุนโครงการ “การพัฒนาเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวโพดหวานใน
พื้นที่ฟาร์มขนาดเล็กให้เป็น Smart Farmers” โดยมีเป้าหมาย
เพื่ อ สร้ า งกลุ ่ ม คนรุ ่ น ใหม่ แ ละเครื อ ข่ า ยในการขยายผลและ
ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ก่สมาชิกให้มคี วามรูพ้ นื้ ฐานด้านการเกษตร
เพื่อเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิต การสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น
มีการปรับตัวอย่างถูกต้องและรวดเร็วต่อสภาวะแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลง
ตลาดพืชผักปลอดภัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

ตลาดสุขภาพบ้านนาหมูม่น

ผลจากงานวิจัยนี้ ท�ำให้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อ
เนื่องจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) ในแผนงานวิจัยขนาดใหญ่เพื่อยกระดับ
เกษตรกรรายย่อย และขยายพืน้ ทีไ่ ปยังเกษตรกรในพืน้ ที่ เพือ่ ให้
เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ช่วยสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร และฟื้นฟูฐานทรัพยากรอาหาร ทั้งดิน น�้ำ และป่า
ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการท�ำการเกษตรจนน�ำไปสู่เป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ ยังมีการจัดตัง้ ศูนย์ถา่ ยทอดความรู้
หมู่บ้านต้นแบบ และขยายผลสู่หมู่บ้านต่างๆ ในอ�ำเภอด่านซ้าย
และถ่ายทอดในระดับจังหวัดต่อไป

1.4 การพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดหวานในพื้นที่
ฟาร์มขนาดเล็กให้เป็น Smart Farmers
หนึ่ ง ในทางเลื อ กส� ำ หรั บ เกษตรกรรายย่ อ ยซึ่ ง เป็ น
เกษตรกรที่มีเงินลงทุนต�่ำคือ ต้องท�ำการผลิตที่มีความพิเศษ
และจ�ำเพาะ (Specialty) มีเครือข่าย (Network) และพันธมิตร
(Cluster) และจัดจ�ำหน่ายเองโดยใช้การตลาด ท้องถิ่นและ
Online ในปริมาณการผลิตที่เหมาะสมกับตลาดในช่วงเวลาที่
ตลาดมีความต้องการ “คิดเป็น ท�ำได้ ขายเอง”

ผลจากการวิ จั ย ท� ำ ให้ เ กิ ด กลุ ่ ม เครื อ ข่ า ยอย่ า งน้ อ ย
3 เครือข่ายเพื่อขยายผลและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร
ได้แก่ (1) Fresh Corn Chonburi (2) คานาอันฟาร์ม และ
(3) ไร่สุริยนต์ ซึ่งมีความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต และมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว และผลผลิตเพิ่ม 2 เท่าตัว
มีหนังสือเผยแพร่ 1 เรื่อง คือ “ข้าวโพดหวาน การวางแผนและ
ปลูกอย่างประณีตเพื่อการค้า” และผลกระทบส�ำคัญคือ เกิด
นักธุรกิจรุ่นใหม่ในท้องถิ่นอาศัย (Entrepreneur) 9 ราย และ
แต่ละรายมีรายได้ต่อเดือน เริ่มต้น-สูงสุด เพิ่มขึ้นหลังจากที่
ร่วมโครงการ 2 ปี ดังนี้ 30,000-60,000/ 40,000-60,000/
20,000-80,000/ 10,000-100,000/ 40,000-100,000/ 6,000117,000/ 30,000-170,000/ 200,000-700,000/ 30,0001,000,000 และเป็นการสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่น 131 ราย

สกว.
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ในการเป็ น เครื อ ข่ า ยการผลิ ต และจ� ำ หน่ า ย โดยผลงานวิ จั ย
ถูกน�ำไปใช้ต่อยอดและขยายผลในโปรแกรม “นวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรสมัยใหม่ที่ยั่งยืน”

2. ชุดโครงการการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกร
สมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม เพื่อการผลิตทาง
เกษตรที่ยั่งยืน และได้ผลผลิตคุณภาพสูง
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.1 นวัตกรรมการผลิตไขมันวัวที่มีกรดไขมันอิ่มตัวต�่ำ
และการประยุกต์ใช้ในการผลิตเนื้อฉีดไขมันวัว
ปัจจุบันคนไทยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด และคลอเรสเตอรอลในร่างกาย ดังนั้น จึงท�ำให้
เกิดแนวทางการใช้ประโยชน์จากไขมันวัว โดยการแยกส่วนของ
กรดไขมันชนิดอิ่มตัวและไขมันชนิดที่ไม่จ�ำเป็นต่อร่างกายออก
และน�ำไขมันวัวที่มีกรดไขมันอิ่มตัวในสัดส่วนที่ต�่ำมาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากไขมันวัวแยกส่วน โดยการผลิตเนยขาว
ท�ำให้ได้สภาวะทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการขึน้ รูปเนยขาวจากไขมันวัว
แยกส่วนโดยค่าเนื้อสัมผัสของเนยขาวจากไขมันวัวแยกส่วนที่ได้
จากการขึ้นรูปมีค่าเท่ากับ 456.12 กรัม และมีค่าอุณหภูมิใน
การหลอมเหลวเท่ากับ 45.75 องศาเซลเซียส

ลักษณะพื้นผิวของเนื้อที่ฉีดไขมันดัดแปรจากสูตรควบคุม
และเลซิทิน (ไขมันดัดแปรที่น�้ำหนักเพิ่มขึ้นร้อยละ 20)

55

เมื่ อ น� ำ เนยขาวจากไขมั น วั ว แยกส่ ว นนี้ ไ ปใช้ กั บ เมนู
สเต็กเนื้อ เพื่อเปรียบเทียบกับสเต็กเนื้อที่ไม่ได้ใช้เนยขาว พบว่า
ผูบ้ ริโภคให้การยอมรับสเต็กเนือ้ ทีม่ กี ารใช้เนยขาวร่วมด้วย โดยมี
ค่าคุณภาพทางด้านความชุ่มฉ�่ำ และเนื้อสัมผัส ที่แตกต่างอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p≤0.05) อีกทั้งค่าความชอบโดยรวมของ
สเต็กเนื้อที่ใช้เนยขาวนั้นมีค่าสูงกว่าสเต็กเนื้อที่ไม่ได้ใช้เนยขาว
เช่นกัน ทั้งนี้ สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อก�ำแพงแสน แมกบีฟ ได้น�ำ
ข้อมูลเกี่ยวกับชนิด สัดส่วน และองค์ประกอบที่ใช้ในการผลิต
ไขมันดัดแปรจากงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการยืน่ ค�ำขออนุญาต
การผลิตเนื้อฉีดไขมันวัวดัดแปร

2.2 การพัฒนาและประยุกต์ระบบเซ็นเซอร์ทางเคมี
ส�ำหรับเกษตรแม่นย�ำ : จากข้อมูลเชิงจุดสู่ข้อมูล
เชิงพื้นที่
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ พั ฒ นาระบบเซ็ น เซอร์ ท างเคมี เ พื่ อ การ
วิเคราะห์ธาตุอาหารในดินชือ่ “Chemical Sensor System for
Precision Agriculture (ChemSenSys-PA) หรือ CSS-PA
ไปเป็น CSS-PASS เพื่อการสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ “From Spot
to Spatial” โดยเซนเซอร์ทางเคมีที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถท�ำ
การวัดได้ ณ จุดตรวจวัดในพื้นที่การเกษตร

แผนที่ธาตุอาหารพืชในดินตรวจวัดโดยระบบเซ็นเซอร์ทางเคมี
ส�ำหรับเกษตรแม่นย�ำ (CSS-PASS-A) : จากข้อมูลเชิงจุด
สู่ข้อมูลเชิงพื้นที่ (เป็นระบบเซ็นเซอร์ทางเคมีฯ ซึ่งเกษตรกร
สามารถตรวจวัดและเตรียมจัดการธาตุอาหารพืชได้ทันการณ์)
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2.3 โครงการ “การพัฒนาระบบตรวจจับการลอกคราบ
ของปูม้าโดยอัตโนมัติ เพื่อการผลิตปูม้านิ่ม
เชิงพาณิชย์”
การผลิตปูมา้ นิม่ เชิงพาณิชย์มขี อ้ จ�ำกัดทีส่ ำ� คัญในประเด็น
การแข็งตัวของเปลือกชุดใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้การ
ตรวจดูการลอกคราบด้วยตาไม่เพียงพอ ซึ่งสร้างปัญหาในเรื่อง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านแรงงาน และมีต้นทุน
การผลิตสูง จากข้อจ�ำกัดดังกล่าว สกสว. จึงได้ให้ทุนวิจัยใน
การศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในการตรวจจับ
การลอกคราบของปูม้า

ต้นแบบอุปกรณ์ระบบ CSS-PASS-B (Automation)
ในการเพาะปลูกพืชในโรงเรือน (เมล่อน) โดยตรวจวัดธาตุ
อาหารพืชจากวัสดุปลูกที่อยู่ในโรงเรือนเพาะปลูก
และส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์

ผลการด� ำ เนิ น งานพบว่ า การพั ฒ นาระบบอั ต โนมั ติ
ส�ำหรับตรวจจับการลอกคราบของปูม้า ได้อาศัยการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางด้านการประมวลสัญญาณและภาพมาประกอบกับ
การเลี้ยงปูม้าในบ่อคอนกรีต โดยอาศัยหลักการเปรียบเทียบ
พื้นที่ของตัวปูก่อนและหลังการลอกคราบ เมื่อน�ำโปรแกรม
มาทดลองใช้ในสภาพการเลี้ยงจริงแล้ว สามารถตรวจจับการ
ลอกคราบได้อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นย�ำที่ 81.81%
ของจ�ำนวนครั้งการลอกคราบทั้งหมด

ระบบดังกล่าวจะสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์
มือถือ และขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเป็นเทคโนโลยี IoT
(Internet of Thing) โดยระบบเซนเซอร์ทางเคมีที่พัฒนาขึ้นนี้
ได้น�ำไปใช้กับการเกษตรของพืชชนิดต่างๆ ในพื้นที่เกษตรกรรม
ได้แก่ (1) การบริหารจัดการคุณภาพดิน ปุ๋ย และน�้ำในพื้นที่
เกษตรกรรมสวนส้ม ที่อ�ำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
โดยคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการท�ำสวนส้มคุณภาพที่มี
ผลผลิตเป็นส้มเพื่อสุขภาพ (2) การบริหารจัดการเกษตรกรรม
พืชไร่ (ข้าวเพื่อสุขภาพ เช่น ข้าวก�่ำ และการท�ำไร่ข้าวโพด
(เน้นข้าวโพดสีมว่ ง)) ในพืน้ ทีก่ ารศึกษาบ้านท่ากลอง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา และแปลงทดลองในศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร
เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ (3) การ
ท�ำเกษตรแม่นย�ำเพื่อน�ำไปสู่การผลิตผลผลิตทางการเกษตร
ที่มีราคาสูงเป็นเกรดพรีเมียม โดยใช้เมล่อนเป็นพืชต้นแบบใน
การศึกษาทีอ่ ำ� เภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รบั ความร่วมมือ
จากภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ในการผลิตคือ บริษัท แฮปปี้
กรีนเฮ้าส์ จ�ำกัด และผู้ซื้อผลผลิตทางการเกษตร คือ บริษัท
โพสเฮลท์แคร์ จ�ำกัด
แผนผังของระบบอัตโนมัติตรวจจับการลอกคราบของปู

สกว.
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หน้าจอคอมพิวเตอร์
แสดงผลการตรวจจับ
การลอกคราบของปู

พื้นที่การวิจัย

3. งานวิจัยเชิงนโยบายด้านการเกษตร
รูปแบบการจัดเก็บข้าวในยุ้งฉางของเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความแตกต่างกันตามลักษณะภูมปิ ระเทศ
และวัฒนธรรมของพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการจัดเก็บข้าวและ
คุณภาพข้าวในยุง้ ฉาง โครงการ “การศึกษาผลกระทบการจัดเก็บ
ข้าวในยุ้งฉางของครัวเรือนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจร่ ว มกั บ การวิ จั ย เชิ ง ทดลองในแหล่ ง
เพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ส�ำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 จังหวัด ได้แก่ นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม
นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์
จากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว
ข้าวหอมมะลิจะใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก โดยเกษตรกร
81.57% มียุ้งฉางไว้เก็บข้าว ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเก็บข้าว
หอมมะลิ มี 3 ข้อคือ เก็บไว้เพื่อบริโภค ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ และ
เก็บไว้ขาย เกษตรกรที่เก็บผลผลิตไว้ขายจะมีประมาณ 23.26%
ส่วนอีก 24.17% เก็บข้าวไว้เข้าร่วมโครงการจ�ำน�ำยุ้งฉางของ
ธ.ก.ส. โดยมีต้นทุนการปลูกข้าวหอมมะลิที่เป็นเงินสด
เท่ากับ 5,066 บาทต่อตัน ราคาข้าวหอมมะลิในช่วงเก็บเกี่ยวที่
เกษตรกรได้รับเฉลี่ย 9,524-10,271 บาทต่อตัน ซึ่งหากค�ำนวณ

จากราคาข้าวหอมมะลิในปีการผลิต 2560/61 เกษตรกรทีจ่ ดั เก็บ
ข้าวจะมีก�ำไรเหนือต้นทุนเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 4,954 บาทต่อตัน
เป็น 9,518-10,244 บาทต่อตัน โดยคุณภาพข้าวหอมมะลิทั้ง
เปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าวและความหอมลดลงตามระยะเวลาการจัดเก็บ
ข้าวหอมมะลิมีความหอมมากที่สุดในการจัดเก็บข้าว
เดือนที่ 1 และปริมาณ 2AP จะลดลงต�่ำลงอย่างรวดเร็วในเดือน
ที่ 3 ในส่วนของโครงการจ�ำน�ำยุ้งฉางนั้น จ�ำนวนเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ยังไม่ได้ตามผลผลิตเป้าหมายที่ ธ.ก.ส. ก�ำหนดและ
ผลผลิตข้าวในโครงการฯ ยังมีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับผลผลิต
ข้าวที่ออกสู่ตลาด โดยที่ผ่านมาพบว่า โครงการจ�ำน�ำยุ้งฉางมี
เกษตรกรเข้าร่วมน้อยและส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายใหญ่ ซึง่ การ
ด�ำเนินโครงการของรัฐจะต้องต่อเนื่องและค�ำนวณผลประโยชน์
อย่างชัดเจน เพราะเกษตรกรจะต้องลงทุนสร้างยุ้งฉางในการ
เก็บข้าวที่เป็นมาตรฐาน และควรมีนโยบายที่ด�ำเนินการควบคู่
เพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยทีไ่ ม่ได้รบั ประโยชน์จากโครงการฯ
โดยเฉพาะการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ ซึ่งจะช่วยยกระดับรายได้และรักษามาตรฐานคุณภาพ
ข้ า วหอมมะลิ ไ ทย นอกจากนั้ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ ช ่ ว ย
ประหยัดแรงงานในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวก็นับเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่อไป
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แผ่นพับแนะน�ำรูปแบบการจัดเก็บข้าวหอมมะลิที่เหมาะสม
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4. ด้านความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาระหว่าง
สกว. และ National of Agriculture and
Forestry Research Institute (NAFRI)
บันทึกข้อตกลงด้านความร่วมมือทัง้ สองฝ่าย มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาต่างๆ
และแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน โดยน�ำแนวทางการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีโครงการที่เกิดจาก
ความร่วมมือ 2 โครงการ ได้แก่
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ผลการด�ำเนินงานพบว่า บุคลากรของ NAFRI ที่ได้รับ
การอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง
สามารถขยายผลความรู้เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา และใช้
ข้อมูลที่ได้เสนอต่อผู้ที่มีอ�ำนาจตัดสินใจ เพื่อใช้ในการก�ำหนด
ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน แก้ปัญหาความยากจน และความ
อดอยากของประชาชนประเทศ สปป.ลาว

4.2 โครงการพัฒนานักวิจัยในศูนย์วิจัยการเกษตรที่สูง
หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เพื่อการผลิตสตรอเบอรี่อินทรีย์
พบว่า บุคลากรของศูนย์วิจัยเกษตรพื้นที่สูง สถาบัน
ค้นคว้ากะสิกำ� และป่าไม้ (UARC) ทีผ่ า่ นการศึกษาดูงานการปลูก
สตรอเบอรี่ของประเทศไทย และอบรมการผลิตสตรอเบอรี่
อินทรีย์ มีความรู้ในการผลิตสตรอเบอรี่อินทรีย์ และสามารถ
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรของหลวงพระบางได้

4.1 โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา
พันธุ์ไก่พื้นเมืองในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของรัฐของประเทศ
สปป. ลาว ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการพันธุกรรม
การวางแผนการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จาก
พันธุกรรมของไก่พื้นเมืองได้อย่างยั่งยืน และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และเป็ น การประเมิ น สถานภาพของไก่ พื้ น เมื อ ง
ในประเทศ สปป.ลาว โดยใช้เกณฑ์ของ Conservation Rate
ที่ก�ำหนดโดย FAO
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กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
เน้นผลิตความรูท้ ที่ นั ต่อการเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อม
โลก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวให้กับประเทศ
การจั ด การความรู ้ แ ละตอบค� ำ ถามนโยบายสาธารณะด้ า น
การจัดการทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างทันการณ์
และเหมาะสมบนพื้นฐานที่เป็นข้อมูลหลักวิทยาศาสตร์ และ
บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์และพัฒนากลไกข้อต่อวิชาการกับ
การวางนโยบายและสาธารณะ ที่ท�ำให้เกิดองค์ความรู้สนับสนุน
การตัดสินใจของภาคนโยบายและเพิ่มขีดความสามารถของ
สังคมในการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การจัดการ
ความเสี่ ย งและลดผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต รวมถึ ง
งานวิ จั ย ที่ ส อดคล้ องกั บนโยบายยุทธศาสตร์ช าติในประเด็ น
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยสาธารณะ โดยกลไกการท�ำงานร่วมกับภาค
วิชาการและภาคการก�ำหนดนโยบายของประเทศ เพื่อส่งเสริม
การท�ำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ 2562 ได้สนับสนุนการวิจยั อย่างต่อเนือ่ ง
ในประเด็นงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการน�้ำเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคง
ทางทะเล งานวิจัยตามภารกิจของฝ่าย ในประเด็นเมืองยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เครื่องมือทางการเงินเพื่อ
การจัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ นโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว และ
ความปลอดภัยสาธารณะ ในประเด็นแผ่นดินไหวและภัยพิบัติ
อืน่ ๆ การบูรณะโบราณสถานด้วยหลักวิศวกรรม ส�ำหรับการเปิด
ประเด็นงานวิจัยใหม่ๆ ได้ด�ำเนินการสนับสนุนทุนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กับ Natural Environment Research Council
(NERC) ภายใต้กรอบวิจัย Understanding of the Impacts
of Hydrometeorological Hazards in Thailand และ
ความร่วมมือระหว่างประเทศกับ National Natural Science
Foundation of China (NSFC) ภายใต้กรอบวิจัย Climate
Change & Climate Variability Research in Monsoon Asia

(CMON2) และงานวิจยั แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead)
ด้านสังคมแผนงานการบริหารจัดการน�้ำ เพื่อผลักดันให้เกิดการ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการบริหารจัดการและสร้าง
เครื่องมือเพื่อพัฒนาทรัพยากรน�้ำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
อย่างเหมาะสม และระบบการจัดการขยะระบบหมุนเวียนเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อรูปแบบการพัฒนา
ระบบการจัดการขยะระบบหมุนเวียน
การขับเคลือ่ นผลงานวิจยั สูก่ ารใช้ประโยชน์ทสี่ ำ� คัญได้แก่
(1) บริหารจัดการงานวิจัยในฐานะ Outcome Delivery Unit
(ODU) ของโครงการวิจัยเข็มมุ่ง ด้านสังคม ภายใต้แผนงาน
การบริหารจัดการน�้ำ แบ่งออกเป็น 3 แผนงานหลัก โดยมุ่งเน้น
การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ท�ำ แนวทางการบริ ห ารจั ด การน�้ำ
การศึกษาเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน�้ำต้นทุน และ
การบริหารจัดการปลายน�ำ้ (2) ผลงานวิจยั เมืองยัง่ ยืน ได้เผยแพร่
คู่มือระบบประเมินเมืองยั่งยืนไปยังเทศบาลทั่วประเทศ จ�ำนวน
2,442 แห่ง และ (3) ผลงานวิจัยการใช้หลักวิศวกรรมในการ
อนุรักษ์โครงสร้างโบราณสถาน ได้พัฒนาแนวทางที่เหมาะสมใน
การสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการด้านการอนุรักษ์และบ�ำรุงรักษา
โครงสร้างเพื่อใช้ประกอบเอกสารการขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีการสนับสนุนทุนวิจยั ใหม่ในปี 2562 จ�ำนวน 72 โครงการ
ภายใต้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 278 ล้านบาท การด�ำเนินงาน
แบ่งเป็นกลุ่มประเด็นวิจัยต่างๆ ได้ดังนี้

1. กลุ่มประเด็นงานวิจัยเมืองยั่งยืน
(Sustainable City)
แนวทางการบริหารจัดการน�้ำส�ำหรับเทศบาลเมือง
ล�ำพูน เป็นองค์ความรูท้ เี่ กิดขึน้ จากงานวิจยั โครงการ “การพัฒนา
แนวทางการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์และ
จัดการน�้ำ : พื้นที่เทศบาลเมืองล�ำพูน” เป็นแนวทางการประเมิน
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ความต้องการน�้ำในปัจจุบันและอนาคต เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะด้านบริหารจัดการน�ำ้ ในจังหวัด
อย่างมีประสิทธิภาพให้เหมาะสมในแต่ละบริบท และจัดเวที
สาธารณะน�ำเสนอผลงานวิจัยให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาค
ประชาสังคม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่

จัดเวทีสาธารณะน�ำเสนอผลงานวิจัยของโครงการ “การพัฒนา
แนวทางการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการอนุรักษ์และ
จัดการน�้ำ : พื้นที่เทศบาลเมืองล�ำพูน”
แนวทางการพั ฒ นาเมื อ งล� ำ พู น อย่ า งยั่ ง ยื น เป็ น
องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยโครงการ “แนวทางการพัฒนา
ย่านน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในเขตเทศบาลเมืองล�ำพูน” โดยมุ่งเน้น
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการวางแผนและก�ำหนดแนวทาง
การพัฒนาของเทศบาลเมืองล�ำพูน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อน�ำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืน และผังแนวคิดในการพัฒนาย่านที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม และการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมืองล�ำพูน
มีการจัดนิทรรศการข่วงพันปี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
ณ ถนนรถแก้ว อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน ซึ่งเป็นการ
ส่งมอบงานวิจัยอย่างเป็นทางการให้กับเทศบาลเมืองล�ำพูน
เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
คูม่ อื ระบบประเมินเมืองยัง่ ยืน ได้เผยแพร่ไปยังเทศบาล
ต�ำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครทั่วประเทศ รวม 2,442
แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลเชิญชวนให้ผู้บริหารเทศบาลมีความ
สนใจในการประเมินและวางแผนพัฒนาเมืองไปสูค่ วามยัง่ ยืนจาก
โครงการ “การพัฒนาระบบประเมินภาพรวมสถานะเมืองยั่งยืน
กรณี ศึ ก ษาเทศบาลนคร เทศบาลเมื อ ง และเทศบาลต� ำ บล
ในเขตปริมณฑลอย่างสหวิทยาการ”
คู่มือระบบประเมินเมืองยั่งยืน

บรรยากาศการจัดงานข่วงพันปี
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จากทุนสนับสนุนการวิจยั ภายใต้ชดุ โครงการ 4 โครงการ
ได้แก่ (1) โครงการการศึกษารูปแบบการจัดการวงจรขยะชุมชน
แบบครอบคลุมโดยใช้แนวคิดการพึ่งพากันของระบบนิเวศเมือง
เพื่อน�ำไปสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม (2) โครงการวิจัยและพัฒนาแผนการจัดการขยะ
และน�ำ้ เสียแบบบูรณาการทุกภาคส่วนบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง (3) โครงการการพัฒนาระบบ
การประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
และ (4) โครงการการพัฒนาบัญชีรายการสิง่ แวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำหรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

Joint Conference on Climate Change” ระหว่าง สกสว.
และ NSFC ที่ Grand Metropark เมื อ งฉงชิ่ ง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561
โดยจัดขึน้ เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นข้อมูลองค์ความรูแ้ ละงานวิจยั
ระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยจีน และเปิดพื้นที่ให้นักวิจัยจาก
โครงการใหม่ได้น�ำเสนองานวิจัย ซักถาม และหารือประเด็นที่มี
ความสนใจร่วมกัน มีนักวิจัยเข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 70 คน

2. กลุ่มงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change)
ผลงานด้านองค์ความรู้และเครื่องมือส�ำหรับประเมิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อประเทศไทย
เข้าร่วมการจัดการประชุมวิชาการร่วมไทย - จีน ด้านการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ครั้งที่ 6 “The 6th China-Thailand

ได้พัฒนารูปแบบการน�ำเสนอและการสื่อสารข้อมูลด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่สาธารณะ จากองค์ความรู้
ที่ได้รวบรวมมาจากรายงานสังเคราะห์และประมวลสถานภาพ
องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2
(2nd TARC) มาจัดท�ำเป็นหนังสือในรูปแบบฉบับย่อ “สถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย” เพื่อเผยแพร่และ
สร้างการรับรู้ต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจสถานการณ์ได้มากขึ้น

การประชุมวิชาการร่วมไทย-จีน ครั้งที่ 6 ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ “The 6th China Thailand Joint
Conference on Climate Change” ระหว่าง สกสว.
และ NSFC ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลการศึกษาประเด็นด้านความเค็ม ได้มีการพัฒนา
กรอบประเด็นวิจัยร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และได้
สนับสนุนทุนวิจยั โครงการเรือ่ ง “การประเมินสถานะองค์ความรู้
ด้านความเค็มของน�ำ้ และดิน ข้อมูลและปัญหาหลักด้านความเค็ม
ของน�้ำและดิน เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดหัวข้อวิจัยด้านความเค็ม
ของน�้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย”
การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้ง ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สถานการณ์และการคาดการณ์
ภัยแล้ง ระบบข้อมูลการตรวจวัดในประเทศไทย และการเตรียม
ความพร้อมเพือ่ รับมือกับความเสีย่ งทีม่ าจากภัยแล้งสูส่ าธารณชน

สกว.
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โดยจัดประชุมเวที Global Warming Forum ครั้งที่ 1/2562
ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “เตรียมรับ
ความเสี่ยงภัยแล้ง” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เพื่อสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการและสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับ
สถานการณ์ภยั แล้งทีอ่ าจต้องเผชิญในปี 2562 เพือ่ เป็นการสร้าง
ความตระหนักรู้และวางแผนรับมือกับภัยแล้งที่ก�ำลังจะมาถึง
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

63

3. โครงการ “กลไกและผลกระทบของความผันแปร
ระหว่างทศวรรษและภาพฉายในอนาคตของการเกิดฝนหนัก
สุดขีดบริเวณคาบสมุทรอินโดจีนและประเทศจีนตอนใต้”
4. โครงการ “การศึ ก ษากลไกและพยากรณ์ ค วาม
แปรปรวนของสภาพอากาศในบริ เ วณพื้ น ที่ ภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้”
5. โครงการ “การตอบสนองของวัฏจักรน�้ำผิวดินและ
กระบวนการของพืชพรรณต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เหนือคาบสมุทรอินโดจีนและผลย้อนกลับต่อภูมิอากาศระดับ
ภูมิภาค”
6. โครงการ “การตอบสนองของป่ า ทั่ ว ไปต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงและความแปรปรวนของสภาพภู มิ อ ากาศตาม
แนวละติจูด : กรณีศึกษาของแปลงพลวัตบนเส้นลองจิจูดที่
101 องศาตะวันออก”
เครื่องมือทางการเงินเพื่อการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (1) ได้สนับสนุนโครงการ “การศึกษาความ
เป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันมือถือและเทคโนโลยี
อวกาศกับระบบประกันภัยพืชผลของประเทศไทย และโครงการ
“การออกแบบการจัดการความเสี่ยงปัญหาสภาพภูมิอากาศ
ส�ำหรับการผลิตข้าวของไทย” โดยเน้นการสร้างเครื่องมือทาง
การเงิ น และการประเมิ น ความเสี ย หายของพื ช ผลต่ อ การ

งานประชุมเวที Global Warming Forum ครั้งที่ 1/2562
ในหัวข้อ “เตรียมรับความเสี่ยงภัยแล้ง”
โครงการวิจัยจ�ำนวน 6 โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
ภายใต้กรอบ Climate Change & Climate Variability
Research in Monsoon Asia (CMON2) ซึ่งเป็นโครงการ
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกสว. และ National Natural
Science Foundation of China (NSFC) ประเทศจีน ได้แก่
1. โครงการ “บทบาทของฝุน่ ละอองในชัน้ บรรยากาศที่
มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ : ผลกระทบทางตรงทางอ้อม
และการส่งผลย้อนกลับต่อระบบลมมรสุมในประเทศไทย”
2. โครงการ “การขยายตัวของเขตร้อนและผลกระทบ
ต่อภาวะแห้งแล้งและน�้ำท่วมช่วงมรสุมฤดูร้อนในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น�้ำโขง”

บรรยากาศงานอบรมโครงการ Adaptation Finance
Fellowship Program (AFFP) รุ่นที่ 2
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการเงิน
ในการรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(2) จัดอบรมโครงการ Adaptation Finance Fellowship
Program (AFFP) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมเบเคอรี่ กรุงเทพฯ เพือ่ อบรมทางด้านการเงิน โดยเน้น
การเรียนรู้ในเรื่องการวางแผนการแก้ปัญหาภัยพิบัติจากน�้ำท่วม
น�ำ้ แล้ง ศึกษาประสบการณ์การแก้ปญ
ั หาจากภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม รวมถึงศึกษาดูงานในเรื่องการแก้ปัญหา
จากน�ำ้ ท่วมในปี 2554 ได้แก่ กรมชลประทาน นิคมอุตสาหกรรม
โรจนะ และโครงการกรมชลประทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็ น การขั บ เคลื่ อ นสู ่ เ ศรษฐกิ จ สี เ ขี ย วของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงมีการจัดงานเสวนา
ประจ�ำปีภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต”

3. กลุ่มงานวิจัยด้านนโยบายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
สีเขียว
ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 3 ได้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สกสว. กับคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา เพื่อหา
ช่องว่างการวิจัยเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อกระตุ้นให้
เกิดการวิจยั เชิงนโยบาย และร่วมกันขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศ
ให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาโจทย์วิจัย
และสนับสนุนทุนวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ ภาษี
สิง่ แวดล้อม และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องด้านเศรษฐกิจสีเขียวจ�ำนวน
ทัง้ สิน้ 5 โครงการ และมีการสร้างเครือข่ายนักวิจยั ด้านเศรษฐกิจ
สีเขียวด้วยการจัดเสวนา และสัมมนาประจ�ำปี การเผยแพร่
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับนักวิชาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
โดยในปีที่ 3 นี้ได้เน้นการสร้าง เผยแพร่องค์ความรู้
ผลักดัน และขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงเชิงนโยบายด้านมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์และภาษีสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรม รวมทั้ง
กลไกราคาที่สะท้อนต้นทุนสิ่งแวดล้อมและต้นทุนทางสังคม
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท�ำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่น�ำไปสู่
การผลิตและการบริโภคทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ผลงานทีส่ ำ� คัญ
คือ (1) สร้างองค์ความรูด้ า้ นเศรษฐกิจสีเขียว โดยเผยแพร่บทความ
ในรูปแบบจุลสาร “จับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว” จ�ำนวน 11
บทความ รายงานเศรษฐกิจสีเขียวประจ�ำปี และหนังสือชุด
ความรู้ จ�ำนวน 5 เรื่อง และ (2) สร้างเครือข่ายด้านเศรษฐกิจ
สี เ ขี ย วด้ ว ยการจั ด เสวนาจั บ กระแสเศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว ปี ที่ 3
ในแต่ละภูมิภาค จ�ำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
ระยอง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

งานเสวนาประจ�ำปีภายใต้
หัวข้อ “การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนในอนาคต”

สกว.
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4. การสนับสนุนทุนความร่วมมือกับต่างประเทศ
สนับสนุนทุนความร่วมมือระหว่างประเทศ (Co-Funding)
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ Natural Environment
Research Council (NERC) ภายใต้ Newton Fund กรอบวิจัย
Understanding of the Impacts of Hydrometeorological
Hazards in Thailand โดยเกิดโครงการวิจัยภายใต้โปรแกรมนี้
รวม 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ “การพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทย ตอ การรูร บั ปรับตัว และฟน คืนกลับจากภัยแล้งด้าน
การเกษตร” (2) โครงการ “การเพิ่มสมรรถภาพการฟื้นตัวจาก
ภัยพิบัติทางอุตุอุทกวิทยาในลุ่มน�้ำมูลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย” (3) โครงการ “ชายฝั่งทะเลไทย : ความ
เปราะบาง ความยืดหยุ่น และการปรับตัวของบริเวณชายฝั่ง
ทะเลในประเทศไทย” โดยแต่ละโครงการได้มีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อแนะน�ำโครงการ และสร้างความเข้าใจการ
ด�ำเนินงานร่วมระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยอังกฤษ รวมทั้ง
นักวิชาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

5. กลุ่มงานวิจัยความปลอดภัยสาธารณะ
การจั ด การองค์ ค วามรู ้ แ ละข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ
สถานการณ์ฝุ่นละอองในปัจจุบัน ในเวทีเสวนา “สถานการณ์
ฝุ ่ น ละอองในปั จ จุ บั น และมองภาพอนาคตของประเทศไทย
อย่างไร” เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจากหลาย
สาขาที่เกี่ยวข้องได้น�ำประเด็นองค์ความรู้และข้อมูลส�ำคัญมา
แลกเปลี่ ย นถึ ง ประเด็ น ที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ ข องสถานการณ์
ฝุ่นละอองในปัจจุบัน น�ำไปสู่ข้อเสนอแนะ แนวทางการวางแผน
และการด�ำเนินการศึกษาวิจยั ร่วมกันในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม
ผลงานจากองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและการบริหาร
จั ด การการลดความเสี่ ย งภั ย พิ บั ติ ข องประเทศในส่ ว นของ

งานประชุมเวทีรูปแบบ
มาตรการที่ไม่ใช่เชิง
โครงสร้างในการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวและอาคาร
ถล่ม ประเทศไทย

งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะน�ำโครงการและสร้าง
ความเข้าใจการด�ำเนินงานร่วมระหว่างนักวิจัยไทยและ
นักวิจัยอังกฤษ
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หนังสือ “การออกแบบมาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้าง
ในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
ส�ำหรับประเทศไทย”
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มาตรการที่เกี่ยวกับความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอาคาร
ถล่มของโครงการ “ข้อเสนอนโยบายการพัฒนามาตรการไม่ใช่
เชิงโครงสร้างการลดความเสี่ยงภัยพิบัติและรูปแบบมาตรการ
ไม่ใช่เชิงโครงสร้างการลดความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวและ
อาคารถล่ ม ส� ำ หรั บ ประเทศไทย” จั ด ท� ำ เป็ น หนั ง สื อ “การ
ออกแบบมาตรการไม่ ใ ช่ เ ชิ ง โครงสร้ า งในการลดความเสี่ ย ง
ภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอาคารถล่มส�ำหรับประเทศไทย” และ
จัดประชุมเวที “รูปแบบมาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้างในการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอาคารถล่มประเทศไทย”
พร้อมทัง้ เปิดตัวหนังสือ เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยข้อมูล
ได้น�ำไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ ฉบับที่จะมีการปรับปรุงในปี 2563 และ
ใช้ ใ นการปรั บ แนวคิ ด ระบบสมรรถนะ เส้ น ทางอาชี พ และ
การฝึกเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ต่ อ เนื่ อ งในระยะที่ 5 ภายใต้ ชุด
โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทยต่อเนื่อง
ได้พัฒนาโจทย์วิจัยด้วยการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสม
และให้ทุนสนับสนุนการวิจัยจ�ำนวน 6 โครงการ ได้แก่ (1)
โครงการ “การส�ำรวจและศึกษาคุณสมบัติของแอ่งดินต่อการ
ขยายคลื่นแผ่นดินไหวในเขตเมืองเชียงใหม่และเมืองเชียงราย”
(2) โครงการ “วิธกี ารออกแบบอาคารสูงรูปแบบต่างๆ ให้สามารถ
ต้ า นทานแผ่ น ดิ น ไหวในประเทศไทย” (3) โครงการ “การ
ออกแบบและการเสริมก�ำลังอาคารที่ใช้ผนังอิฐก่อเพื่อต้านทาน
แรงแผ่นดินไหวในประเทศไทย” (4) โครงการ “ศึกษาก�ำลัง
ต้านแผ่นดินไหวของโครงสร้างคอนกรีตส�ำเร็จรูป” (5) โครงการ
“การประเมินความเสีย่ งภัยสึนามิในประเทศไทยและการจ�ำลอง
การอพยพหนีภัยของผู้คนเพื่อศึกษาหามาตรการลดความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ” และ (6) โครงการ “การน�ำร่องมาตรการ
ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ชิ ง โครงสร้ า งการลดความเสี่ ย งภั ย พิ บั ติ แ ผ่ น ดิ น ไหว
อาคารถล่มส�ำหรับประเทศไทย”
ผลงานวิจยั เพือ่ บูรณะโบราณสถานด้วยหลักวิศวกรรม
อย่างยั่งยืน จากการด�ำเนินงานโครงการ “อนุรักษ์โครงสร้าง
โบราณสถานด้วยหลักวิศวกรรม” ในระยะที่ 1 ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่นด้านสาธารณะ ปี 2562 และได้น�ำองค์ความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในโครงการ “การใช้หลักวิศวกรรมเพื่อสนับสนุน
การขึน้ ทะเบียนมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” เพือ่
รวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบนั ด้วยหลักวิศวกรรมอันเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งมรดกวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ส�ำหรับการสนับสนุนการขึน้ ทะเบียนมรดกโลก และ
จากฐานข้อมูลและผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยน�ำไปสู่การด�ำเนิน

โครงการ “การอนุรกั ษ์โครงสร้างโบราณสถานด้วยหลักวิศวกรรม
ระยะที่ 2” เพื่อน�ำไปสู่การต่อยอดงานวิจัยให้ได้ผลการศึกษา
ที่สมบูรณ์และขยายฐานองค์ความรู้ให้ครอบคลุมมากขึ้น และ
ยังมีโบราณสถานทีส่ ำ� คัญของประเทศอีกจ�ำนวนมากทีค่ วรได้รบั
การศึกษาและประยุกต์หลักวิศวกรรมที่เหมาะสมส�ำหรับการ
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน จ�ำนวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) การใช้ฐาน
ข้อมูลดิจิทัลส�ำหรับงานวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืนในการอนุรักษ์
โบราณสถานหรืออาคารโบราณในชุมชน (2) การส�ำรวจและ
ประเมินความมั่นคงเพื่อการอนุรักษ์โครงสร้างโบราณสถานใน
อุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก (3) การวิเคราะห์โบราณสถาน
ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และ (4) การประยุกต์ใช้การส�ำรวจ
ธรณีฟิสิกส์เพื่อสนับสนุนการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานและ
การขุดค้นทางโบราณคดี
สนั บ สนุ น ทุ น ภายใต้ ก รอบวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า น
สิง่ แวดล้อม ได้แก่ (1) โครงการ “การศึกษาหามาตรการในการ
บรรเทาปญหามลพิษจากฝุ่นละออง PM2.5 ที่เหมาะสมกับ
กรุงเทพมหานครจากมุมมองของผูเ้ ชีย่ วชาญและประชาชน” และ
(2) โครงการ “การพัฒนาดัชนีความอยูด่ มี สี ขุ ของประชาชนไทย”

6. กลุ่มงานวิจัยระบบการจัดการขยะ
ระบบหมุนเวียน (Circular Waste)
งานวิ จั ย กลุ ่ ม นี้ เ กิ ด ขึ้ น จากความร่ ว มมื อ กั บ ส� ำ นั ก
ประสานงานชุดโครงการระบบการจัดการขยะระบบหมุนเวียน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต เป็นหัวหน้าชุดโครงการ
มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งใน
ลักษณะงานวิจัยใหม่ และงานวิจัยต่อยอดที่มีความเชื่อมโยง
กับงานวิจัยเดิม หรือบูรณาการเชื่อมโยงกับงานวิจัยฝ่ายอื่นที่
ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ให้ ก ารสนั บ สนุ น และ
สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิจัยที่ร่วมกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อรูปแบบการ
พัฒนาระบบการจัดการขยะระบบหมุนเวียน
นอกจากนี้ ได้พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับส�ำนัก
ประสานงานฯ จ�ำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ “การบริหาร
จัดการขยะโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร”
โครงการ “วิจัยถอดบทเรียนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมจาก
ขยะและวัสดุเหลือใช้ของคนไทยเพือ่ โอกาสการส่งเสริมเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและการบริหารจัดการขยะในระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน
และขยายผลการวิจัยถอดบทเรียนผ่านการผลิตสื่อสารคดีสั้น”
และโครงการ “การพัฒนาดัชนีความสุขของเมือง”

สกว.
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เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปล่ อ ยน�้ ำ ต้ น ทุ น จากเขื่ อ นในเขตพื้ น ที่
ภาคกลางตอนบน ใต้พื้นที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตติ์ จาก
ร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 80 และ (3) อัตราการใช้น�้ำคาดการณ์
ในพื้นที่ EEC ลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับข้อมูลคาดการณ์
ความต้องการใช้น�้ำที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ EEC

งานเสวนาชุดโครงการระบบการจัดการขยะระบบหมุนเวียน
วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความ
ยั่งยืน (RISC)

7. กลุ่มงานวิจัยแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย
(Spearhead) ด้านสังคม แผนงานการบริหาร
จัดการน�้ำ
ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�ำ้ ได้ให้ความส�ำคัญกับทรัพยากรน�ำ้ ทีเ่ ป็นปัจจัยส�ำคัญ
ของการผลิตเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน จากความส�ำคัญดังกล่าวจึงเป็น
ที่มาของการสนับสนุนงานวิจัยโครงการวิจัยเข็มมุ่ง ด้านสังคม
การบริหารจัดการน�้ำ (Spearhead น�้ำ) ที่จะเน้นการให้ทุน
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมในการบริหารจัดการและสร้างเครื่องมือเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรน�้ำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างเหมาะสม
ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ ได้รับผิดชอบบริหารจัดการ
งานวิจัยในฐานะ Outcome Delivery Unit ของ โครงการวิจัย
เข็มมุ่ง ด้านสังคม ภายใต้แผนงานการบริหารจัดการน�้ำ โดย
เป้าหมายหลักที่ประธานบริหารแผนงานตั้งไว้ (PC) คือ (1) งาน
วิ จั ย ต้ อ งสามารถลดค่ า เฉลี่ ย การสู ญ เสี ย น�้ ำ จากระบบส่ ง น�้ ำ
(ในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน) ในกลุม่
พืน้ ทีภ่ าคกลางตอนบน ร้อยละ 15 จากอัตราปัจจุบนั (2) สามารถ

ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารสนับสนุนทุนวิจยั ภายใต้แผนงานรวมทัง้ สิน้
29 โครงการ โดยแบ่งออกเป็น 3 แผนงานหลัก ได้แก่ แผนงาน
ที่ 1 เน้นการเชือ่ มโยงข้อมูลเพือ่ จัดท�ำแนวทางการบริหารจัดการ
น�้ำ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้น�้ำในเขตพื้นที่น�ำร่อง
(EEC) ในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตร ภาคบริการ
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้น�้ำในเขตชุมชน แผนงานที่ 2
เน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน�้ำต้นทุน
ใน 2 ส่วนหลักคือ (1) งานวิจัยที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมและสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
และ (2) งานวิจัยที่พัฒนาระบบในการบริหารจัดการน�้ำต้นทุน
แผนงานที่ 3 ในแผนงานนี้จะเน้นการบริหารจัดการปลายน�้ำ
วิธีหรือแนวทางในการบริหารจัดการน�้ำอย่างไรที่จะสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ำได้อย่างยั่งยืน ตัวอย่างของงานวิจัย
ในกลุ่มนี้ เช่น การพัฒนาระบบคาดการณ์ปริมาณฝนรายสอง
สัปดาห์เพือ่ การบริหารจัดการน�ำ้ ในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ เจ้าพระยา กลยุทธ์
การปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติการอ่างเก็บน�้ำส�ำหรับการ
พัฒนาการบริหารจัดการน�้ำต้นทุนในระยะยาวของเขื่อนภูมิพล
เป็นต้น
ก.

ข.

รูป (ก) การประชุมคณะวิจัยและผู้เกี่ยวข้องเพื่อท�ำความเข้าใจ
ภาพรวมแผนงาน และ (ข) การประชุมติดตามผลการด�ำเนินงาน
โครงการ
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กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายชุมชนและสังคม
สนั บ สนุ น การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม สนับสนุนการสร้างความคุ้มครองทาง
สังคม (Social Protection) ไม่ให้คนตกเข้าสู่ความยากจน และ
ลดความเหลื่อมล�้า และมุ่งหนุนเสริมการสร้างประสิทธิภาพกลุ่ม
องค์กร ที่ท�างานในมิติเศรษฐกิจสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการจัดการสังคมอย่างยั่งยืน และปรับเงื่อนไขเชิงโครงสร้าง
ที่กดทับการพัฒนาของชุมชนและท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ 2562 ได้สนับสนุนโครงการวิจัยทั้งสิ้น
จ�านวน 67 โครงการ รวม 102 ล้านบาท เป็นงานวิจยั ตามพันธกิจ
(Function) และงานวิจัยในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic
Research Issue; SRI) ซึ่งเป็นงบประมาณทั้งจากส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และงบประมาณสนับสนุน
จากแหล่งทุนอืน่ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้บนั ทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อด�าเนินงานสนับสนุนการพัฒนา
ระบบการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น
จ�านวน 4 ล้านบาท
งานวิจัยที่ให้การสนับสนุนมี 3 มิติ ได้แก่ (1) มิติสังคม
(2) มิติเศรษฐกิจ และ (3) มิติ Capacity Building รวมทั้งได้
บริหารจัดการกรอบประเด็นวิจยั เชิงยุทธศาสตร์ (การเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างประชากร) ทุนมุ่งเป้าการศึกษาและสร้างสรรค์การ
เรียนรู้ด้วยงบประมาณต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาของส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดังนี้

1. มิติสังคม :
แก้ไขปัญหา สร้างกลไก พัฒนากระบวนการ
>> ชุดโครงการการสร้างความคุม้ ครองทางสังคมในกลุม่
เด็กและเยาวชน
ได้นา� เสนอสถานการณ์สรู่ ะดับนโยบาย 2 ประเด็น ได้แก่
(1) ระดับการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนไทย สนับสนุนข้อมูล
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และ (2) ผลการ
บ�าบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เกิดโครงการต่อเนือ่ งเพือ่ ปรับปรุงระบบและกระบวนการจัดการ
ศึกษาส�าหรับเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม โครงการ
วิจัยออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากเกมออนไลน์
“การศึกษาสถานการณ์การประกอบกิจการเกีย่ วกับเกม : ข้อเสนอ
แนวทางยกร่างกฎหมายก�ากับดูแลการประกอบการ เพื่อการ
ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน” เสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้
จัดตั้ง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ “1212 OCC”
ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) รวมถึง
มีส่วนร่วมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564

สกว.
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>> ชุดโครงการแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

และคู่มือแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์
ได้จริง

ได้สนับสนุนการศึกษาวิจัยที่ตอบโจทย์ภายใต้กรอบวิจัย
“การพัฒนาเด็กปฐมวัย” จ�ำนวน 2 โครงการ ได้แก่ การสังเคราะห์
แนวทางการพัฒนาระบบการเรียนรู้และดูแลเด็กปฐมวัยสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน และการศึกษาและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้าน
การเลีย้ งดูเด็กภายใต้บริบทครอบครัวไทยเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการ
ทางสมอง ด้านทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย : ความ
ท้าทายแห่งศตวรรษที่ 21

• ได้ อ งค์ ค วามรู ้ จ ากงานวิ จั ย เรื่ อ งอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ภยั คุกคามทางเทคโนโลยี เช่น การวิเคราะห์กฎหมาย
ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ แนวทางพัฒนา
กฎหมายเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหรือ
ผู้เสียหาย การพัฒนาหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มาตรการและกลไก
การป้องกันและปราบปรามในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
การป้องกันและปราบปรามพิศวาสอาชญากรรม
• จัดสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “จับตาอาชญากรรม
ไซเบอร์ ภัยคุกคามยุคดิจิทัล” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้าง
ความตระหนักในกลุ่มของผู้เกี่ยวข้อง

>> การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตร์ของพระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และประโยชน์สุข
ได้ ง านวิ จั ย เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน
2 กลุ่ม คือ (1) การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน 6 เรื่อง จากกรณี
ศึกษาใน 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้ มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมทั้งหมด 197 แห่ง (2) การบริหาร
ราชการบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

>> ชุดโครงการกระบวนการยุติธรรม - ต�ำรวจ
ประเด็นการศึกษาเรือ่ งอาชญากรรมข้ามชาติ : ภัยคุกคาม
ประเทศไทยเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อาชญากรรมข้ามชาติ
ภัยคุกคามประเทศไทย และอาเซียนเกีย่ วกับการลักลอบเข้าเมือง
เพื่อเข้ามากระท�ำผิดในประเทศไทย และผลกระทบของธุรกิจ
ที่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ โดยได้สนับสนุน
ทุนวิจัย จ�ำนวน 3 โครงการ
ผลงานส�ำคัญและน�ำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่
• ได้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการพัฒนาศักยภาพ
และกระบวนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทัง้ ได้รา่ งกฎหมาย
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โดยมี รศ. ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ และ (7) โครงการ “นโยบาย
สวั ส ดิ ก ารแบบเจาะจงที่ ค นจนกั บ การลดความเหลื่ อ มล�้ ำ :
บทวิเคราะห์ประสบการณ์จากต่างประเทศส�ำหรับสร้างข้อเสนอ
ให้กับประเทศไทย” โดยมี ผศ. ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ

ผลงานส�ำคัญและน�ำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่
• การจัดท�ำเวทีอิเล็กทรอนิกส์ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ (Sepaction) เป็นพื้นที่เรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ภายใต้ประเด็นการขับเคลื่อน 9 ประเด็นได้แก่ การเมืองท้องถิ่น
ภาคราชการ การศึกษาระดับอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา
ภาคธุรกิจ เครือข่ายระหว่างประเทศ ศาสนา กฎหมาย และ
แนวความสุข

>> ชุดโครงการวิจัยความเหลื่อมล�้ำและนโยบายสังคม
ระยะที่ 1
ได้ อ นุ มั ติ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ภายใต้ ชุ ด โครงการนี้
จ�ำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ “การศึกษาตัวชี้วัด
แนวโน้ ม ความเหลื่ อ มล�้ ำ และความกิ น ดี อ ยู ่ ดี ข องครั ว เรื อ น
ในประเทศไทย” โดยมี ผศ. ดร.เฉลิ ม พงษ์ คงเจริ ญ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ
(2) โครงการ “การวิเคราะห์ความเหลื่อมล�้ำในประเทศไทยโดย
ใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ” โดยมี ผศ. ดร.ณัฐพงษ์
พัฒนพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น
หัวหน้าโครงการ (3) โครงการ “ความเหลื่อมล�้ำเชิงพื้นที่ด้าน
พฤฒิพลังผูส้ งู อายุในประเทศไทย : นัยต่อประสิทธิผลของนโยบาย
ผู้สูงอายุ” โดยมี ศ. ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ (4) โครงการ
“การประเมินส่วนแบ่งรายได้ของกลุม่ ผูม้ รี ายได้สงู ในประเทศไทย
โดยใช้ฐานข้อมูลภาษีเงินได้” โดยมี อาจารย์กุศล เลี้ยวสกุล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้า
โครงการ (5) โครงการ “การศึกษาการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างในประเทศไทย” โดยมี ผศ. ดร.ดวงมณี เลาวกุล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้า
โครงการ (6) โครงการ “การปฏิรูปทางเศรษฐกิจเพื่อลดความ
เหลื่อมล�้ำกับการสร้างระบอบประชาธิปไตยช่วง 2475 - 2500”

นอกจากนี้ “โครงการประสานงานและพัฒนาศูนย์วิจัย
ความเหลื่ อ มล�้ ำ และนโยบายสั ง คม” โดยมี ศ. ดร.อารยะ
ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น
หัวหน้าโครงการ ยังได้เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการจัดสัมมนา
วิชาการ จัดท�ำรายงาน/บทความวิชาการ และการจัดแถลงข่าว
ปั ญ หาความเหลื่ อ มล�้ ำ และผลการศึ ก ษาต่ อ สาธารณะอย่ า ง
ต่อเนื่อง รวมถึงการจัดท�ำรายงาน Inequality Policy Brief
จัดท�ำจุลสารจับกระแสความเหลื่อมล�้ำ

>> ชุ ด มุ ่ ง เป้ า การศึ ก ษาและสร้ า งสรรค์ ก ารเรี ย นรู ้
ปีงบประมาณ 2562
บริหารจัดการงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ ประจ�ำปี 2562 ในกลุ่มเรื่อง “การศึกษา
และสร้างสรรค์การเรียนรู้” ในวงเงินงบประมาณ 20,000,000
บาท เน้นให้การสนับสนุนการวิจัยด้านการศึกษาและสร้างสรรค์
การเรียนรู้ ให้ได้แผนงานและโครงการวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามกรอบ
การวิจัยที่ก�ำหนด สามารถน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหา
ด้านการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและ
ชุมชน มีโครงการที่เสนอเข้ารับการพิจารณาจ�ำนวน 141 แผน
งาน/โครงการ และได้ประเมินข้อเสนอโครงการเพื่อคัดกรอง
โดยผ่านการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย จ�ำนวน 20 โครงการ
ประกอบด้วย 3 กลุ่มประเด็นวิจัย ได้แก่ (1) การจัดการเรียนรู้ :
นวั ต กรรมและการประเมิ น ผล (2) การพั ฒ นาระบบนิ เ วศ
การเรียนรู้และครูชุมชน และ (3) การบริหารสถานศึกษาและ
ออกแบบระบบการศึกษา
ผลงานที่ส�ำคัญและน�ำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่
• โครงการพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาศิลปะในชั้นเรียน
แบบเรียนรวมที่มีนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และการทดลองขยายผล ซึ่งมี ผศ. ดร.สัญชัย สันติเวส คณะ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เป็ น หั ว หน้ า
โครงการ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยในโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่มีนักเรียนตาบอดเรียนรวมในจังหวัดขอนแก่น

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนกัลป์ยาณวัตร
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 และโรงเรียนนครขอนแก่น โดยน�ำ
แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ สื่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละคู ่ มื อ การผลิ ต สื่ อ
การเรียนรูไ้ ปใช้ในชัน้ เรียนและคาบเรียนจริง รวมทัง้ เป็นวิทยากร
ให้ความรู้การผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยเครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติแก่
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น มูลนิธิกรรมิกชนเพื่อ
คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผลงาน
ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ลงในสื่อต่างๆ
อย่างแพร่หลาย
• การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริงส�ำหรับ
ห้องเรียนธรณีวทิ ยา ซึง่ มี ดร.ปิยพงษ์ เชนร้าย คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการ เน้นการน�ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วยจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรูใ้ นรูปแบบสือ่ การสอน ซึง่ เป็นการกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
เกิ ด ความสนใจในเนื้ อ หาการเรี ย นมากขึ้ น ได้ สื่ อ การสอนที่
สามารถใช้ได้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ส�ำหรับผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ซึ่งออกแบบให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ของกลุม่ สาระที่ 7 มาตรฐาน ว 7.1 เรือ่ งกระบวนการเปลีย่ นแปลง
ภายในโลก ธรณีพิบัติภัย และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
การศึกษาล�ำดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการน�ำไป
ใช้ ป ระโยชน์ ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ขั้นตอนการผลิตสื่อการสอนยังสามารถ
น�ำไปประยุกต์และปรับใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ
ที่มีบริบทด้านการเรียนการสอนที่คล้ายกัน

2. มิติเศรษฐกิจ :
ปรับโครงสร้าง พัฒนากระบวนการ
พัฒนาฐานข้อมูลชนบทไทย
>> ชุดโครงการนโยบายที่ดิน
สนับสนุนศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน (Land
Policy Study Forum) ในการพัฒนา ประสานงาน และติดตาม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ และทรัพยากรน�้ำ
รวมถึงสนับสนุนทุนวิจัยอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบ
ก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ดิ น เพื่ อ การพั ฒ นา : ทางเลื อ กการใช้ ที่ ดิ น และ
นโยบายที่ดินใน 20 ปีข้างหน้า และโครงการภาษีก�ำไรส่วนเกิน :
ภาษีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์
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>> โครงการการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้าง
สมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม : กรณี
ศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
มีเป้าหมายเพือ่ พัฒนาตัวแบบส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้าง
สมรรถนะเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาธุรกิจ
ข้าวแบบมีส่วนร่วม (Inclusive business Model; IBM) ใน
สถาบันเกษตรกร สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจและการบ่มเพาะ
ธุรกิจข้าว IBM ของสถาบันเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 2 แห่ง
รวมทั้งสังเคราะห์ สรุปบทเรียน และจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย
ส�ำหรับขยายผล กลไกส่งเสริมการเรียนรู้ฯ และธุรกิจข้าว IBM
เพื่อแก้ปัญหาชาวนาอย่างเป็นองค์รวม
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I ผลการด�ำเนินงานตามภารกิจหลักของฝ่าย

ผลงานที่ส�ำคัญและน�ำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่
• ได้เสนอแนวคิด IBM ต่อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
และผู้บริหารกรมทุกกรมในกระทรวงพาณิชย์ จากนั้นส�ำนักงาน
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า (สนค.) กระทรวงพาณิ ช ย์
ได้บรรจุยุทธศาสตร์ Inclusive Business ไว้ในยุทธศาสตร์
การค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. 2562 - 2564 และ
ทางสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดแนวทางเชิง
กลยุทธ์ธุรกิจ IBM เพื่อยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์
การเกษตรในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไว้ในแผนพัฒนาสหกรณ์
ในห้วงเวลาเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
• จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วมในสหกรณ์
การเกษตรบ้านลาด จ�ำกัด และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
ทุ่งทองยั่งยืน เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

>> การวิจัยเศรษฐกิจนอกภาคทางการ
1.		 โครงการ “บทบาทของเศรษฐกิ จ นอกระบบต่ อ
เศรษฐกิจเมือง : กรณีศกึ ษาการค้าอาหารข้างทางในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ. ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อให้
ได้ขอ้ เสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการเศรษฐกิจนอกระบบ
ในกรุงเทพมหานคร และนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เป็นจริงของการค้าแผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานคร รวมถึง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ เป็นต้น
2.		 โครงการ “สนามทดลองเพื่อพัฒนาระบบประกันภัย
พืชผลและสินเชื่อเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์
พฤติกรรม” โดยมี ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ จันทร์วไิ ลศรี สถาบันวิจยั
เศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้า
โครงการ โดยน�ำเอาเทคโนโลยี ได้แก่ ภาพถ่ายดาวเทียม big data
และการถ่ายรูปแปลงเพื่อติดตามการเพาะปลูกและเสียหายของ
เกษตรกรโดยวิธี crowdsourcing ด้วย mobile technology
เข้ามาช่วยในการปรับปรุงการประเมินความเสียหายและสร้าง
ข้อมูลความเสี่ยงรายแปลงของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพขึ้น
และน�ำเอาหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาเข้าช่วยเพิ่ม
แรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาซื้อประกันด้วยตนเอง
ผลที่ ไ ด้ รั บ จากโครงการวิ จั ย นี้ คื อ (1) ช่ ว ยยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพิ่มเสถียรภาพทางการเงินให้กับทั้ง

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ สถาบันการเงิน ตลอดจนถึง
ลดภาระทางการคลังของรัฐบาล (2) ระบบฐานข้อมูลภาคเกษตร
ที่ดีช่วยให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เกษตรกรได้
หลากหลายมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นๆ
เพื่อต่อยอดทางนโยบายได้ และ (3) Mobile technology
platform ช่วยต่อยอดการใช้ระบบประกันภัยและสินเชือ่ ต้นแบบ
ไปสู่การยกระดับผลิตภาพและรายได้โดยตรง โดยให้เกษตรกร
เป็ น ผู ้ ส ร้ า งข้ อ มู ล และผู ้ ไ ด้ ป ระโยชน์ จ ากการใช้ ข ้ อ มู ล และ
เทคโนโลยีในการเพิ่มผลิตภาพ การเข้าถึงตลาด และต่อยอด
การเข้าถึงบริการทางการเงินแบบดิจทิ ลั ตามนโยบายของรัฐบาล

3. มิติ Capacity Building :
หนุนเสริม พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
>> โครงการจัดการความร่วมมือการพัฒนาระบบวิจัย
สู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ - ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ผลการด�ำเนินงานในปี 2562 มีดังนี้
1. ด้านการผลิตและพัฒนาครู
		 1.1 เกิดการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
Active Learning ที่บูรณาการจิตตปัญญา ระบบพี่เลี้ยง และ
การวิจยั เป็นฐาน (contemplative, Coaching and mentoring
and Researcher - Based Learning) เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของอาจารย์
คณะครุศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ
		 1.2 ได้น�ำเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ในบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการผลิตครูและพัฒนา
ครูประจ�ำการ และน�ำเสนอต่อที่ประชุมสภาคณบดีครุศาสตร์
และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ เป็นการท�ำงานร่วมกัน
ของที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และวิทยาลัย
การฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสนับสนุนและร่วมกัน
พัฒนาระบบผลิตครูและพัฒนาครูประจ�ำการ
		 1.3 เกิ ด เครื อ ข่ า ยการท� ำ งานของอาจารย์ ค ณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทัง้ ระดับมหาวิทยาลัย (ข้ามสาขา)
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยมีทีมหนุนเสริมวิชาการ
(Roving Team) ทั้งด้านวิชาการและกระบวนการ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
		 2.3 เกิดเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ
3. ด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน
สังคมท้องถิ่น
		 3.1 เกิดรูปแบบการพัฒนานักวิจยั เพือ่ พัฒนาชุมชน
สังคมท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 3.2 เกิดเครือข่ายผูน้ ำ� บุคลากรวิจยั เพือ่ พัฒนาชุมชน
สังคมท้องถิ่นในระดับภูมิภาค และได้รับการสนับสนุนทุนจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้เครือข่าย
ด� ำ เนิ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ชุ ม ชน 7 เครื อ ข่ า ยภู มิ ภ าค
2. ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
		 2.1 เกิดแผนการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่น โดยผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 2.2 เกิดการพัฒนาแนวคิดการเป็นมหาวิทยาลัย
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (University Engagement) โดยใช้
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ในประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์
ท้ อ งถิ่ น สู ่ ชุ ม ชนแห่ ง ความสุ ข วงเงิ น 20 ล้ า นบาท ภายใต้
คณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือ มรภ. - สกว.

		 3.3 เกิ ด เครื อ ข่ า ยนั ก วิ จั ย เพื่ อ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ของ
นักวิจัยในกลุ่มรัตนโกสินทร์ (6 มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร) โดยรับทุนวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุริมคลองในเขตกรุงเทพมหานคร

>> การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อ
ชุมชนและสังคม
สามารถสร้างผลผลิตและผลกระทบเชิงพัฒนาต่อชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม โครงการวิจยั ส่วนใหญ่ท�ำงานวิจยั โดยมีชมุ ชน
หรื อ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ร ่ ว มโครงการได้ ใ ช้ ผ ลงานวิ จั ย โดยตรง
มีการขยายผลเชิงพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในและนอกพื้นที่
วิจัย อาทิ มีผลงานที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงการได้ทุน
สนั บ สนุ น งบประมาณจากจั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนล่าง 1 (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ : นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ และสุรินทร์) เพื่อผลิตชุดอุปกรณ์ให้กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม
27 กลุ่ม งบประมาณ 50,797,400 บาท

>> ชุดโครงการการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของ
ท้องถิ่น
ในประเด็น “การศึกษาท้องถิ่นภายใต้บริบทและความ
ท้าทายใหม่” ที่มุ่งส�ำรวจและศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงใน
บริบทแวดล้อมต่างๆ ในประเด็นทีม่ คี วามท้าทายต่อบทบาทและ
ศักยภาพของท้องถิ่น มีผลงานที่ส�ำคัญและน�ำไปใช้ประโยชน์
ได้แก่
• ได้ข้อเสนอโครงการในประเด็นการจัดการภัยพิบัติมา
พัฒนาเป็นชุดโครงการ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
สหวิทยาการ จัดการความเสี่ยงภัยพิบัติอุทกภัย” มุ่งศึกษา
ความเสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันเพื่อผลิตข้อมูล
ความเสี่ยงอุทกภัย ในลักษณะของข้อมูลพื้นที่ความรู้ถิ่นและ
ข้อมูลความเสี่ยงอุทกภัยทางเทคนิคเชิงพื้นที่ และการออกแบบ
มาตรการทีจ่ ะสามารถจัดการลดความเสีย่ งอุทกภัยในพืน้ ทีน่ ำ�้ ท่วม
ซ�้ำซากและพื้นที่ที่มีอุทกภัยรุนแรง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคกลาง
ได้ผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่างของกระบวนการ
ศึกษาวิจัยที่เหมาะสมส�ำหรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
เชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน
• สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย และการระดม
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการกระจายอ�ำนาจและการปกครอง
ท้องถิน่ ภายใต้หวั ข้อ “บริบทใหม่ องค์ความรูใ้ หม่ กับยุทธศาสตร์
การวิจัยเพื่อการกระจายอ�ำนาจในอนาคต” เพื่อให้ผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องได้มโี อกาสรับฟังองค์ความรูใ้ หม่ดา้ นการกระจายอ�ำนาจ
และการปกครองท้องถิ่น และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ก�ำหนดทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับปัญหา
สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถน�ำองค์ความรู้จากงานวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นได้

●

หนังสือและเอกสารเผยแพร่

• หนั ง สื อ “ชาวนากั บ ความเปลี่ ย นแปลง” ส� ำ รวจ
องค์ความรู้การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจข้าวและการปรับตัวของ
ชาวนาไทยในทศวรรษ 2549 - 2559 โดย สุภา ใยเมือง และ
คณะ
• หนังสือ “องค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทาง
สังคม ส�ำหรับกิจการเพื่อสังคม และกรณีศึกษาน�ำร่อง” โดย
สฤณี อาชวานันทกุล และคณะ
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กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายอุตสาหกรรม
สนับสนุนการวิจยั เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมทีส่ อดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติ โดยให้ความส�ำคัญกับอุตสาหกรรม
ทีม่ ผี ลประโยชน์กระจายอยูใ่ นประเทศมาก ดังนัน้ จึงเน้นสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาในส่วนของการผลิตและบริการที่มีการใช้
ทรัพยากรในประเทศ (local content) สูง เป็นการกระจาย
ผลประโยชน์ ต ลอดสายโซ่ อุ ป ทานการผลิ ต ในทุ ก ระดั บ ของ
ประเทศ เพือ่ ให้เกิดการกระจายเศรษฐกิจและให้อตุ สาหกรรมไทย
แข่งขันได้ในเวทีโลกและมีสว่ นพัฒนาประเทศตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่องของการเติบโตและสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ (Growth and Competitiveness) รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
เล็ก ในส่วนทีม่ คี วามส�ำคัญและเชือ่ มโยงกับประชากรจ�ำนวนมาก
เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยที่กระจายตัวในภาค
อุตสาหกรรมหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งใน
ภาคการเกษตร ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวจะสอดคล้องกับ
ยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศไทยในประเด็ น การลดความเหลื่ อ มล�้ ำ
(Inclusiveness) อีกด้วย

พันธกิจ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรมไทย และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศ

ยุทธศาสตร์การท�ำงาน
1. เน้นสนับสนุนงานวิจัยตามความต้องการของภาค
เอกชน (Demand driven) โดยเอกชนต้องร่วมลงทุนในงานวิจยั
ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)

2. เน้นการท�ำงานในรูปแบบสามประสาน (Triple helix
models) โดยผลักดันให้นักวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งสถาบันวิจัย มีส่วนร่วมในการท�ำวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม
3. ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม
โดยเน้นสร้างเครือข่ายกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
●

ฝ่ายอุตสาหกรรมแบ่งกลุ่มการท�ำงาน
ออกเป็น 3 กลุ่มงานคือ
1. อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย S—Curve ได้ แ ก่

อุ ต สาหกรรมอาหารแห่ ง อนาคต อุ ต สาหกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรม
ดิจิทัล อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร และอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมความมั่นคงและเทคโนโลยีอวกาศ

2. การวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Research
Issue; SRI) งานวิจยั ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การวิจยั SRI ทีฝ่ า่ ยอุตสาหกรรม

รับผิดชอบคือ การวิจัยเพื่อการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง (Middle Income Trap; MIT)

3. Spearhead เป็ น แผนงาน/โครงการวิ จั ย และ

นวั ต กรรมขนาดใหญ่ ที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ได้ จ ริ ง
ในสาขาเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้
โดยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบ
ผลลัพธ์ (Outcome Delivery Unit; ODU) ใน 2 กลุ่มเรื่อง
ได้แก่ กลุ่มเรื่องอาหารมูลค่าเพิ่มสูงและสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่
และกลุ่มเรื่องเชื้อเพลิงชีวภาพ
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ในปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายอุตสาหกรรมได้สนับสนุน
การวิจัย รวมทั้งสิ้น 138 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 614.05 ล้าน
บาท โดยแบ่งเป็นเงินงบประมาณของส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 377.53 ล้าน
บาท และเงินสดจากแหล่งทุนอื่น (in-cash) 236.52 ล้านบาท
(ภาคเอกชน 93.13 ล้านบาท หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
143.39 ล้านบาท) และการสนับสนุนในรูปแบบอืน่ ทีไ่ ม่ใช่เงินสด
(in-kind) คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 64.24 ล้านบาท มีบริษทั เอกชน
ที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน 141 บริษัท มีจ�านวนโครงการวิจัย
ที่ด�าเนินงานเสร็จสิ้นจ�านวน 49 โครงการ มีภาคเอกชนมาขอ
อนุญาตใช้ตราสินค้าและใช้สิทธิ์ (licensing) กว่า 10 บริษัท
ตัวอย่างโครงการที่สร้างผลงานที่ส�าคัญดังนี้

1. อุตสาหกรรมเป้าหมาย S—Curve
• ชุ ด โครงกำรพั ฒ นำอุ ต สำหกรรมอำหำรแห่ ง
อนำคต ได้แก่ โครงการ “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด

รีโทรเกรเดชันของข้าวต้มมัดที่ผ่านการฆ่าเชื้อและบรรจุในถุง
รีทอร์ต” คณะนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับบริษทั โรส อารยา ฟูด้ จ�ากัด

Fresh or frozen

ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านการผลิตขนมไทยแช่แข็งส่งออกมา
เป็นเวลากว่า 40 ปี ภายใต้แบรนด์ “ใบสลาดขนมไทย” โดยมี
ข้าวต้มมัดแช่แข็ง (Frozen Sticky Rice) เป็นผลิตภัณฑ์หลัก
ทีท่ างบริษทั ผลิตเพือ่ ส่งออกไปขายในต่างประเทศ ได้ศกึ ษาปัจจัย
ที่สามารถชะลอการเกิดรีโทรกราเดชันของผลิตภัณฑ์ข้าวต้มมัด
ทีบ่ รรจุในถุงรีทอร์ตหลังการฆ่าเชือ้ และท�านายอายุการเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑ์ด้วยสมการจลนศาสตร์
ผลจากการวิ จั ย ท� า ให้ ท ราบถึ ง สภาวะการผลิ ต ที่
สามารถชะลอการเกิดรีโทรเกรเดชันของผลิตภัณฑ์ และน�าไปใช้
เป็นปัจจัยควบคุมในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ขณะนี้
บริษทั ฯ ได้รบั การติดต่อสัง่ ผลิตสินค้าจากลูกค้าต่างประเทศแล้ว
ทัง้ สิน้ 6 ราย ได้แก่ ประเทศจีน ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ และมาเลเซีย
นอกจากนี้ทางภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ยังได้ร่วม
จัดท�าข้าวต้มมัดไส้กล้วยในถุงรีทอร์ทเพาซ์ (ข้าวต้มมัดพร้อม
รับประทาน) จ�านวน 2,000 ชิ้น เพื่อช่วยบรรเทาผู้ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17 และ
18 กันยายน 2562

Ready to eat
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• ชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล มุ่งเน้นการวิจัย

ด้าน Internet of things & Big Data Platform, Smart City
Cloud Technology Platform และ Digital Contents
Platform ตัวอย่างผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญคือ โครงการ
“แพลตฟอร์มตรวจสอบการท�ำงานของอีซียูในยานยนต์แบบ
ทั น เวลาเพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ใ น
ประเทศไทย” เป็นการพัฒนาเครื่องมือส�ำหรับตรวจสอบการ
ท�ำงานของ ECU แบบทันเวลา เพื่อตรวจสอบหาข้อผิดพลาด
ที่อาจมีอยู่ โดยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นนี้ท�ำงานอยู่บนโปรแกรม
FreeRTOS ซึ่งช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารกับโปรแกรมบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสามารถตรวจดูค่าตัวแปรต่างๆ ของ
โปรแกรมที่ท�ำงานบน ECU แบบทันเวลา สามารถหยุดการ
ตรวจสอบชัว่ คราว สามารถแก้ไขค่าตัวแปรเพือ่ จ�ำลองสถานการณ์
ต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการทดสอบ และสามารถบันทึกค่าตัวแปร
ลงไฟล์เพื่อตรวจสอบภายหลังได้
เครื่ อ งมื อ ที่ โ ครงการพั ฒ นาขึ้ น นี้ ไ ด้ น� ำ ไปใช้ ใ น
กระบวนการท�ำงานของบริษทั ไทยเจอร์เทค จ�ำกัด ในกระบวนการ
ตรวจสอบการท�ำงานของเฟิรม์ แวร์ทที่ ำ� งานบนไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถดูค่าตัวแปรได้แบบทันเวลาและทดแทนเครื่องมือ
ตรวจสอบน�ำเข้าจากต่างประเทศมูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท
(ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) ได้ในบางฟังก์ชันการท�ำงาน
อีกทั้งยังสามารถพัฒนาฟังก์ชันการท�ำงานเพิ่มเติมที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้นได้

• ชุดโครงการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เน้นการพัฒนานวัตกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการแพทย์โดยเฉพาะในกลุ่มของ Smart Healthcare and
Hospital (วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ (Medical Devices)
และการพัฒนายาใหม่ (New Drug Products) ในกลุ่มที่มี
ศักยภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์ยาใหม่จากยาเดิมที่เคยได้รับอนุมัติ
ทะเบียนยา เพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศและเสริมสร้าง
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ขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการแพทย์
ของไทย
ตัวอย่างผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ได้แก่
• การวิจยั และพัฒนาเตียงรูปแบบใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
สูงในการช่วยลดแผลกดทับส�ำหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุ
ซึ่งมีคุณสมบัติในการพลิกตัวผู้ป่วยได้หลายรูปแบบและหลาย
ทิศทาง พร้อมด้วยเบาะทีผ่ ลิตจากวัสดุพอลิเมอร์เจล (viscoelastic
gel) ห่อหุม้ ด้วยยางธรรมชาติ ช่วยกระจายแรงกดทับและลดแรง
กระท�ำต่อผิวหนัง ที่ได้ผลิตและจ�ำหน่ายจริงในเชิงพาณิชย์แล้ว
โดยมีบริษัทร่วมทุนคือ กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จ�ำกัด และ
บริษัท เอ็นเอฟเฮลท์แคร์ จ�ำกัด

เตียงพลิกตัวและวัสดุรองรับส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีช่ ว่ ยเหลือตัวเองไม่ได้

• งานวิจัยด้านการพัฒนาชุดทดสอบแอนติเจนบนผิว
เม็ดเลือดแดงบนกระดาษ เพือ่ ทดแทนการตรวจด้วยวิธมี าตรฐาน
ที่มีขั้นตอนยุ่งยากและค่าใช้จ่ายสูง สามารถตรวจแอนติเจน
หมูเ่ ลือดชนิดต่างๆ ได้หลายชนิดพร้อมกัน มีตน้ ทุนต�ำ่ การทดสอบ
สามารถท�ำได้ง่าย รวดเร็วและมีความแม่นย�ำ เป็นประโยชน์กับ
ธนาคารเลือดของโรงพยาบาลทั่วไป ท�ำให้สามารถจัดหาเลือด
ที่มีความเหมาะสมและสามารถเข้ากันได้มากที่สุดให้กับผู้ป่วย
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การผ่าตัดแบบส่องกล้อง (Arthroscopy) ซึ่งเป็นการรักษาภาวะ
ข้อเข่าเสื่อมด้วยการผ่าตัดที่ท�ำได้ง่าย มีความปลอดภัย ถือเป็น
ความส�ำเร็จครั้งส�ำคัญของการรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อม ซึ่งเป็น
ปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน

• ชุดโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เน้นการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ

ชุดทดสอบแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงบนกระดาษ
และช่วยให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การรักษาทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพทีด่ ี
ยิ่งขึ้น
• งานวิจยั ด้านรักษาความผิดปกติของกระดูกอ่อนของ
ผิวข้อและภาวะข้อเสื่อมด้วยวิธีการใหม่และมีประสิทธิผลสูง
โดยการปลูกถ่ายเซลล์กระดูกอ่อนที่เพาะเลี้ยงร่วมกับเซลล์
ต้นก�ำเนิดจากไขกระดูกที่สกัดได้จากเลือดผู้ป่วยเอง ร่วมกับวิธี

เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายพลังงานของประเทศและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในด้านยานยนต์ เทคโนโลยีอัจฉริยะ
เพื่ออุตสาหกรรม รวมถึงแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของสังคมและท้องถิ่น
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญคือ โครงการนวัตกรรม
การผลิตวัสดุแรงเสียดทานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมีคณะ
นักวิจัยจากมูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร่วมกับนักวิจัยของบริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น
แมททีเรียล จ�ำกัด วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการผลิตวัสดุ

งานวิจัยด้านรักษาความผิดปกติของกระดูกอ่อนของผิวข้อและภาวะข้อเสื่อมด้วยวิธีการใหม่
และมีประสิทธิผลสูง

ภาพรวมการน�ำเอา
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ของโครงการ
นวัตกรรมการผลิต
วัสดุแรงเสียดทานใน
อุตสาหกรรมยานยนต์

สกว.
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แรงเสียดทาน (Friction Material) รูปแบบใหม่ ที่ท�ำให้ผู้ผลิต
สามารถควบคุมการจัดเรียงเส้นใยให้สั้นได้ น�ำไปสู่การเพิ่ม
ขี ด ความสามารถในการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ห ลายชนิ ด
การควบคุมคุณภาพ รวมไปถึงการลดต้นทุนในการผลิตของ
วัสดุ ขณะนี้บริษัทฯ ได้น�ำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีข้อก�ำหนดด้านน�้ำหนัก
และต้นทุนการผลิตที่รัดกุม โดยอาศัยกลุ่มวัตถุดิบหลักของ
บริษทั มาผ่านกระบวนการการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์รว่ มกับ
การออกแบบการจัดวางเส้นใยสั้นเพื่อช่วยในการจัดชั้นของวัสดุ
ปัจจุบนั อยูใ่ นขัน้ ตอนการวิจยั และออกแบบเพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่
ตลาดสินค้าใหม่และกระบวนการผลิตได้ โดยมีแผนให้บริการ
ในปี 2564 - 2565

• ชุดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพ
และเคมีชวี ภาพ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรตามหลัก

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) เสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านเทคโนโลยีการผลิต ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีกลุ่ม
ตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst platform) และการผลิตสารโอลิโอ
เคมี (Oleochemical platform) ตลอดจนส่งเสริมเทคโนโลยี
เพื่อการสร้างประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อเป็นการยกระดับ
อุ ต สาหกรรมเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพและเคมี ชี ว ภาพไทยให้ ก ้ า วสู ่
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ
ตั ว อย่ า งผลการด� ำ เนิ น งานที่ ส� ำ คั ญ คื อ โครงการ
“การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดยการควบคุม
สารอาหารที่ต้องการในปริมาณน้อยในระดับอุตสาหกรรม”
ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นาร่ ว มกั บ บริ ษั ท บางจากไบโอเอทานอล
(ฉะเชิงเทรา) จ�ำกัด และบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ�ำกัด เน้นการ
พั ฒ นาเทคนิ ค การเติมสารคีแลนท์ (Chelant) และการเติม
อากาศปริมาณน้อย (Microaeration) ส�ำหรับระบบหมักผลิต
ก๊าซชีวภาพขนาดอุตสาหกรรมที่รองรับน�้ำเสียจากกระบวนการ
ผลิตเอทานอลจากมันส�ำปะหลัง

หลังจากที่บริษัทได้น�ำเทคนิคการเติมสารคีแลนท์
และการเติมอากาศปริมาณน้อยไปประยุกต์ใช้ในระบบการผลิต
ก๊าซชีวภาพแบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)
ในโรงงานพบว่า การเติมสารคีแลนท์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตก๊าซชีวภาพได้ร้อยละ 120 - 124 จากระบบเดิม
ในขณะเดียวกันเทคนิคการเติมอากาศปริมาณน้อยสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 76 จาก
ระบบเดิม ทั้งนี้เมื่อใช้ทั้ง 2 เทคนิครวมกัน พบว่าสามารถ
ลดต้นทุนในการซื้อเชื้อเพลิงเศษไม้ส�ำหรับใช้ในการเผากว่า
7 แสนบาทต่อเดือน หรือคิดเป็น 8,400,000 บาทต่อปี ถือได้ว่า
โครงการดังกล่าวมีการประยุกต์ใช้จริงในระดับอุตสาหกรรม
เกิ ด การจั ด การและสามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากของเสี ย แบบ
บูรณาการ

• ชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพ เน้นการวิจัยในประเด็นเกษตรแม่นย�ำสูงและเกษตร

อัจฉริยะ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ วัสดุชีวภาพ และส่วนผสม
เชิงหน้าที่ (Active Ingredients) จากผลผลิตทางการเกษตร
ของเหลือทางการเกษตร และเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิต
ส�ำหรับผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวอย่างผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญคือ การพัฒนา
ต้นแบบระบบปิดและระบบ IoT เพื่อผลิตพืชภายใต้แสงไฟเทียม
ในตู้คอนเทนเนอร์ เป็นการวิจัยและพัฒนาระบบปลูกพืชใน
ระบบปิดร่วมกับระบบ IoT ที่สามารถสั่งการและควบคุมปัจจัย
การปลู ก พื ช ผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น บนโทรศั พ ท์ มือ ถื อ ได้ เพื่อให้
เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและสามารถปลูกพืช
ที่ มีมูล ค่ า ทางตลาดสู ง เป็ น ที่ นิ ย ม แต่ ไ ม่ ส ามารถปลูกได้ใน
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้ เช่น สตรอเบอร์รพี่ นั ธุท์ นี่ ำ� เข้า
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• การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมหุ ่ น ยนต์ แ ละระบบ
อัตโนมัติ เน้นการวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในภาค

อุตสาหกรรมและภาคการเกษตร งานบริการ ภาคการศึกษา
ภาคการส�ำรวจ สันทนาการ และประยุกต์ในงานด้านการแพทย์
เพื่อใช้ในการวินิจฉัย วิเคราะห์ รักษา ตลอดจนการฟื้นฟูและ
ฝึกหัด เป็นต้น
ตัวอย่างผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญคือ แพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีฐานด้านการบูรณาการระบบ (System Integration)
เพื่องานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ ส�ำหรับ
ใช้งานในระบบอุตสาหกรรม 4.0 (CiRACORE) คณะนักวิจัยจาก
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขัน้ สูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับบริษทั ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย) จ�ำกัด บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั
ไทยสตีลเคเบิล จ�ำกัด (มหาชน) พัฒนาคอร์แพลตฟอร์ม (Core
Platform) เทคโนโลยีฐานทีม่ ชี อื่ ว่า “CiRACORE” ภายใต้ระบบ
ปฏิบัติการ ROS เพื่องานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และปัญญา
ประดิษฐ์สำ� หรับใช้งานอยูใ่ นอุตสาหกรรมและเพือ่ การบูรณาการ

จากต่างประเทศ เป็นต้น เป็นการสร้างช่องทางการตลาดและ
เพิ่มขีดความสามารถในการท�ำเกษตรกรรมของประเทศ
มีการวิจัยและพัฒนาระบบในตู้คอนเทนเนอร์ของ
บริษัท ซีทีพี ดีซี จ�ำกัด (ผู้ร่วมทุน) ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการ
จัดการคลังสินค้า และหากงานวิจัยส�ำเร็จ ทางบริษัทมีแผนที่จะ
ผลิตและจ�ำหน่ายในลักษณะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มีระบบติดตั้ง
พร้อมใช้งาน อีกทัง้ สามารถน�ำไปต่อยอดเพือ่ น�ำไปประยุกต์ใช้กบั
การพัฒนาระบบปลูกในระบบปิดตั้งแต่ระดับเล็กไปจนถึงระดับ
โรงเรือนปลูกพืช (Plant Factory) ได้ในอนาคต

การติดตัง้ และทดสอบระบบการนับจ�ำนวนถุงอาหารของโรงงาน

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ให้ ท� ำ งานร่ ว มกั บ ระบบอั ต โนมั ติ ส มั ย ใหม่ ที่ มุ ่ ง เน้ น ให้ เ ป็ น
แพลตฟอร์มของหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัตทิ มี่ คี วามหลากหลาย
สามารถรองรับควบรวมระบบหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสะดวกรวดเร็ ว
ลดข้อจ�ำกัดในการเชื่อมโยงและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ
ขณะนี้มีบริษัทที่น�ำแพลตฟอร์ม CiRACORE ไป
ประยุกต์ใช้งานในกระบวนการผลิตกว่า 6 แห่ง นอกจากนี้
ทางวิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการผลิ ต ขั้ น สู ง สถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ยังได้จัดตั้ง spin-off
company ขึ้น ในนามบริษัท CiRA Robotics จ�ำกัด มีนักศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอกที่ ร ่ ว มด� ำ เนิ น งานวิ จั ย ใน
platform ดังกล่าว ร่วมเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงาน ซึ่งจะ
ด�ำเนินการน�ำผลงานวิจัยที่ได้ไปขยายผลเชิงธุรกิจในรูปของ
การให้บริการด้านเทคโนโลยีอย่างครบวงจรให้แก่ SMEs ไทยได้
ในวงกว้าง ท�ำให้ SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ในราคา
ถูกกว่าการซื้อระบบที่มีลักษณะคล้ายกันจากต่างประเทศ และ
ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการไทยมากกว่า ลดการ
น�ำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่มีราคาแพง ผลงานวิจัยนี้ได้
รับพระราชทานรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจ�ำปี 2562 จาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
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• ชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

เน้นการวิจัยและพัฒนาที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ระบบและก�ำลังคน
นวัตกรรมทางด้านวัสดุในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
การวิจัยและพัฒนาเชิงวิศวกรรมด้าน MRO (Maintenance,
Repair and Operation) ในอุตสาหกรรมการบิน
ตั ว อย่ า งผลการด� ำ เนิ น งานที่ ส� ำ คั ญ คื อ โครงการ
“ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการจองและ
ติดตามการขนส่งสินค้า” คณะนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัทที่
ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการขนส่ง ได้ร่วมกันพัฒนาระบบ
สารสนเทศส�ำหรับจัดการข้อมูลผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทั้งทาง
เรือ ทางอากาศ และทางบก ข้อมูลเที่ยวการเดินทาง และข้อมูล
ราคาการขนส่งแต่ละเที่ยว รวมถึงพัฒนาระบบ web services
ส�ำหรับเชือ่ มต่อกับระบบสารสนเทศสายการบิน (Air transport)
และสายเรือ (Sea transport) เพื่อจองเที่ยวการขนส่งสินค้า
และติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า หากงานวิจัยส�ำเร็จจะท�ำให้
บริ ษั ท โลจิ ส ติ ก ส์ ข นาดกลางและขนาดเล็ ก ของไทยสามารถ
ลงทุนในระบบสารสนเทศ โปรแกรมด้านโลจิสติกส์ได้ในราคา
ที่ถูกกว่าการซื้อระบบของต่างประเทศ รวมถึงตอบโจทย์การ
ใช้งานในบริบทของ SMEs ไทย
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• ชุดโครงการอุตสาหกรรมความมั่นคง เน้นงาน

วิจัยด้านความมั่นคงทางการทหาร ต�ำรวจ และหน่วยงานด้าน
ความมัน่ คงต่างๆ ตัวอย่างผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญคือ โครงการ
“การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพรูปแบบสารพันธุกรรม
จากหลักฐานระเบิดแสวงเครื่องทั้งระบบด้วยนวัตกรรมชุดน�้ำยา
สารเรืองแสง อุปกรณ์ และกระบวนการเก็บกูด้ เี อ็นเอแบบไดเร็ค
พีซีอาร์” คณะนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ร่วมกับสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลต�ำรวจ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการ
พิสูจน์ดีเอ็นเอจากหลักฐานระเบิดแสวงเครื่องแบบทั้งระบบ
ตั้งแต่การสร้างนวัตกรรมส�ำหรับระบุต�ำแหน่งและเก็บตัวอย่าง
ของดีเอ็นเอจากการสัมผัสบนหลักฐานด้วยชุดน�้ำยาเรืองแสง
ควบคู ่ กับ การพั ฒ นาอุ ปกรณ์ก�ำเนิด แสงทางเลือกภาคสนาม
รวมไปถึ ง กระบวนการพิ สู จ น์ ดี เ อ็ น เอจากกระบวนการเก็ บ
ตัวอย่างด้วยเทคนิคไดเร็คซีพีอาร์ ท�ำให้สามารถลดค่าใช้จ่าย
และเวลาในการตรวจวิเคราะห์ รวมถึงเพิ่มคุณภาพการได้รับ
รูปแบบสารพันธุกรรมที่เพิ่มขึ้น

ผลงานนวัตกรรมชุดน�้ำยาสารเรืองแสงและอุปกรณ์เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัยดังกล่าวได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตร 2 รายการ
และสิทธิบัตรการออกแบบ 1 รายการ โดยมีการพิสูจน์ทราบถึง
ความน่าเชือ่ ถือผ่านการทวนสอบการใช้ผลงานวิจยั ในสถานทีจ่ ริง
รวมถึงการได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารวิชาการระดับนานาชาติ
2 รายการ ขณะนี้ได้มีการเผยแพร่เทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัย
ไปสู่การใช้ประโยชน์ให้แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่ต�ำรวจพิสูจน์หลักฐาน
กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ และกลุ่มงานตรวจสถานที่

เกิดเหตุ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 จังหวัดยะลา ส�ำนักงานพิสูจน์
หลักฐานต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อน�ำไปใช้ปฏิบัติ
หน้ า ที่ จ ริ ง ณ ศู น ย์ นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
จังหวัดยะลา

2. การวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Research
Issue; SRI)
ผลการด�ำเนินงานได้สรุปไว้ในกลุ่มงานวิจัยส�ำคัญและ
การวิจัยเชิงยุทธศาสตร์

3. Spearhead
สนับสนุนการแปลงผลงานไปสูก่ ารผลิต (Translational
Research) ซึ่งต้องใช้ต้นทุนสูง และมีความเสี่ยงด้านตลาด
และกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนามากขึ้น ตัวอย่าง
ผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญคือ นวัตกรรมการผลิต Insect-based
functional ingredients ส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารสัตว์แบบครบวงจรด้วยระบบ Modern insect farming
และ Zero-waste เพื่อรองรับการเป็นแหล่งโปรตีนจากแมลง
ที่มีคุณภาพสูงทดแทนโปรตีนจากสัตว์ โดยโครงการจะพัฒนา
การผลิต Insect-based food และ functional ingredients
จากแมลงใน 2 กลุ่มคือ (1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง
จาก Insect-based food ingredients (จิ้งหรีด) เชิงพาณิชย์
และ (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Insect-based functional
feed ingredients/supplements ส�ำหรับเป็นส่วนผสมใน
อาหารสัตว์ (feedstock) และสัตว์น�้ำ (aquafeeds) จากแมลง
ทหารเสือในระดับอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์
ผงโปรตีนเข้มข้นจากจิ้งหรีด และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปชนิด
ต่างๆ เช่น โปรตีนบาร์ โปรตีนบอล บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปโปรตีนสูง
สารสกัดมูลค่าสูง โปรตีนเพือ่ เป็นอาหารสัตว์ ผงโปรตีนจากหนอน
แมลงวันลายและน�้ำมันจากหนอนแมลงวันลาย รวมถึงสารสกัด
มูลค่าสูงจากหนอนแมลงวันลาย ซึง่ บริษทั ไทย เอนโท ฟูด้ จ�ำกัด
ผู้ร่วมทุน วางแผนการตลาดโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคเพื่อ
การกีฬาเป็นหลัก มูลค่าตลาดเฉพาะในสหรัฐอเมริกา 7 ล้าน
ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ และวางแผนลงทุ น ระบบฟาร์ ม เลี้ ย งและ
โรงงานผลิตในปีที่ 2 ของโครงการ

สกว.
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กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า
สนับสนุนการวิจัยรวมทั้งสิ้น 163 แผนงาน/โครงการ
รวมเป็นงบประมาณ 443.61 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณ
จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จ�ำนวน 388.61
ล้านบาท และการสนับสนุนแหล่งทุนอื่น 55 ล้านบาท แบ่ง
รูปแบบการด�ำเนินงานออกเป็น 3 กลุ่มคือ (1) กลุ่มงานมุ่งเป้า
(2) กลุ ่ ม งาน Function และ (3) กลุ ่ ม งาน Spearhead
มีรายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
(บาท)

กลุ่มงานมุ่งเป้า
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
72,000,000
ยางพารา
65,000,000
อ้อยและน�้ำตาล
67,700,000
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
70,000,000
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
94,910,000
กลุ่มงาน Function
งานต่อยอด TRP
15,000,000
งานบูรณาการชุดท่องเที่ยว
4,000,000
สร้างรายได้
กลุ่มงาน Spearhead
การบริการมูลค่าสูง
55,000,000
รวม
443,610,000
●

จ�ำนวน
สัญญา
(แผนงาน/
โครงการ)

23
32
31
39
24
6
1

7
163

ผลการด�ำเนินงานวิจัยที่มีผลกระทบ
ระดับประเทศ

1. โครงการ “การยกระดั บ เครื่ อ งทดสอบสั ม ประสิ ท ธิ์
ความเสี ย ดทานยางล้ อ เพื่ อ ขอรั บ รองมาตรฐาน UN ECE
Reguration No.117” ได้เครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์ความ

ตัวอย่างการออกแบบเครือ่ งทดสอบสัมประสิทธิค์ วามเสียดทาน
ยางล้อ
เสียดทานยางล้อต้นทุนต�่ำ เพื่อรองรับการทดสอบยางล้อตาม
ข้อก�ำหนดเรื่องการประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน UN ECE
Reguration No.117 ส�ำหรับผู้ประกอบการยางล้อขนาดกลาง
และขนาดเล็กภายในประเทศให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมยางล้อใน
ประเทศไทย
2. โครงการ “การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรการทางกฎหมาย
ในการเตรียมความพร้อมต่อการขยายตัวของการให้เช่าที่พัก
ระยะสั้ น เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย” ได้ ก� ำ หนดร่ า ง
กฎหมายเพื่ อ ก� ำ กั บ ดู แ ลธุ ร กิ จ การให้ เ ช่ า ที่ พั ก ระยะสั้ น เพื่ อ
การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริบทในประเทศไทย แบบจ�ำลอง
แพลตฟอร์มออนไลน์ส�ำหรับการให้เช่าที่พักระยะสั้นเพื่อการ
ท่องเทีย่ วในประเทศไทย และแนวทางเชิงนโยบายในการจัดการ
การให้เช่าที่พักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย หาก
ผลการศึกษาดังกล่าวได้มีการน�ำไปใช้จะส่งผลกระทบเชิงบวก
ต่อการพัฒนากฎหมายด้านที่พักแรมที่สอดคล้องกับบริบทและ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ช่วยลดการรั่วไหล
ด้านภาษีและรายได้ รวมถึงสร้างโอกาสและเสถียรภาพให้กับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืน
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3. แผนงาน “การศึกษาเพื่อจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์รองรับ
โครงการก่อสร้างรถไฟลาว-จีน (ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทน์)” ได้
ข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างรถไฟ ลาว-จีน
(ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทน์) ในด้านโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ การท่องเทีย่ ว
ความมั่นคง ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน รวมถึงได้แผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี รองรับโครงการก่อสร้างรถไฟลาว-จีน
4. โครงการ “การศึกษาข้อมูลระบบโลจิสติกส์กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็น
มหานครแห่งเอเชีย ระยะที่ 2” ได้ต้นแบบการก�ำหนดต�ำแหน่ง
CDC (City Distribution Center) หรือ Hub & Spoke ที่
สอดคล้องกับระบบโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ และเกิดการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์การขนส่งสินค้าที่มี
ความส�ำคัญในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
5. โครงการ “การวิจัยและพัฒนาเครื่องผ่ากออ้อยและ
การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของอ้อยตออย่างแม่นย�ำ”
ได้พัฒนาเครื่องผ่ากออ้อยที่มีระบบการให้ปุ๋ยน�้ำแบบอัตโนมัติ
และแม่นย�ำ โดยสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยลง 20.4% เมื่อ
เปรียบเทียบกับรูปแบบเครือ่ งผ่ากออ้อยทีม่ จี ำ� หน่ายในท้องตลาด

●

ผลงานวิจัยที่น�ำไปใช้ประโยชน์

1. โครงการ “การใช้ยางธรรมชาติในพอลิเมอร์ผสมชนิด
ยางธรรมชาติ กั บ ยางอี พี ดี เ อ็ ม ส� ำ หรั บ ขอบประตู เ รื อ หลวง”
สามารถพัฒนาสูตรยางธรรมชาติผสมยางอีพดี เี อ็มทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ ี
เทียบเท่าของต่างประเทศ เหมาะสมส�ำหรับท�ำยางขอบประตู
เรือหลวง โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน MIL-R-900F
โดยกองทั พ เรื อ ได้ น� ำ ไปผลิ ต และใช้ ท ดแทนยางขอบประตู
เรือหลวงเดิมที่ช�ำรุดและหมดสภาพ เพื่อทดแทนการน�ำเข้า

ตัวอย่างงานวิจยั
ยางธรรมชาติกบั
ยางอีพดี เี อ็มส�ำหรับ
ขอบประตูเรือหลวง
2. แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศไทยและ
สปป.ลาว

โครงการ การวิจยั และพัฒนาเครือ่ งผ่ากออ้อยและการใช้สาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของอ้อยตออย่างแม่นย�ำ
6. โครงการ “การพัฒนาสปาล้านนาส�ำหรับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (ปีที่ 1)” ได้เกณฑ์การรับรองความเป็นสปาล้านนา
หลักสูตรส�ำหรับพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสปาและผู้ให้
บริการสปาแบบล้านนา เพือ่ การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพส�ำหรับกลุม่
ทุกวัย และรูปแบบการให้บริการสปาแบบล้านนาในบุคคลทั่วไป
ผู้สูงอายุ มารดาตั้งครรภ์ และทารก เพื่อสร้างอัตลักษณ์เฉพาะ
ส�ำหรับการให้บริการสปาแบบล้านนา เพือ่ การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
ของประเทศไทย เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่ออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีผู้ใช้ประโยชน์คือ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจสปาล้านนา

• คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว
ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่าง
ไทย และ สปป.ลาว เพื่อน�ำไปสู่การวางแผนพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงร่วมกันในอนาคต
• สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย แก่ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยาในปี
งบประมาณ 2561 ส�ำหรับจัดท�ำร่างแผนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ ว
เชื่ อ มโยงไทย-ลาว และได้ มี ค วามเห็ น ชอบร่ ว มกั น ให้ จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ไทย-ลาว ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา และกระทรวงการต่างประเทศ โดยฝัง่ ไทยได้มกี ารจัดตัง้
คณะกรรมการจัดท�ำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เชื่อมโยง
การท่องเที่ยวไทย-ลาว เรียบร้อยแล้ว
• กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีมติให้ใช้ร่าง
แผนยุทธศาสตร์ฯ จากงานวิจัย เป็นแนวทางในการจัดท�ำและ
ขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ เ ชื่ อ มโยงการท่ อ งเที่ ย วไทยและ
สปป.ลาว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

สกว.
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3. โครงการ “การพัฒนาระบบการผลิตแป้งมันส�ำปะหลัง
อิ น ทรี ย ์ ต ลอดโซ่ อุ ป ทานการผลิ ต ของเกษตรกรในจั ง หวั ด
อุบลราชธานี เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการเป็นศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์
ในภูมภิ าคอาเซียน ระยะที่ 2” เกิดศูนย์การเรียนรูแ้ ละองค์ความรู้
ในการผลิตแป้งมันส�ำปะหลังอินทรียท์ มี่ คี ณ
ุ ภาพ และได้มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ เพื่อผลิตเกษตรกรต้นแบบที่มีความรู้และความ
สามารถ เพื่อยกระดับการผลิตมันส�ำปะหลังอินทรีย์ให้เป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน มีหน่วยงานเอกชนให้ความสนใจ
คือ บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จ�ำกัด (มหาชน)
4. โครงการ “การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวแบบ
ประณีตแนวใหม่ในสภาพโรงเรือนอนุบาลและแปลงปลูก” ได้
พันธุ์อ้อยปลอดโรคตามมาตรฐานแปลงพันธุ์เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบาดของโรคใบขาว และลดโอกาสเสี่ยงในการน�ำท่อน
พันธุพ์ ชื ทีม่ โี รคไปใช้ อีกทัง้ เกษตรกรสามารถจัดท�ำแปลงพันธุอ์ อ้ ย
ปลอดโรคตามมาตรฐานแปลงพันธุ์ รวมถึงได้มอบกล้าพันธุ์อ้อย
ปลอดโรคใบขาว คือ พันธุ์ขอนแก่น 3 และพันธุ์ LK92-11
ให้กับผู้แทนจาก 6 โรงงาน จ�ำนวนกว่า 100,000 ต้น เพื่อน�ำไป
แจกจ่ายให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท
น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัท ฮาอัส จ�ำกัด โรงงานน�้ำตาลพิษณุโลก กลุ่ม
บริษัท น�้ำตาลไทยรุ่งเรือง บริษัท น�้ำตาลวังขนาย จ�ำกัด และ
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน)

ผู้ประกอบการเห็ดโคนญี่ปุ่นมีก�ำไรเพิ่มขึ้น 70-80% จากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกทั้งได้น�ำผลิตภัณฑ์วางจ�ำหน่ายที่ 7-11
6. โครงการ “วิสาหกิจชุมชนน�ำร่องการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ ำ เศรษฐกิ จ โดยใช้ โ รงเรื อ นแสงอาทิ ต ย์ แ ละ
การแปรรู ป เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ลาชุ ม ชน” ได้ ต ้ น แบบโรงเรื อ น
บ่อเลี้ยงปลาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ด�ำเนินการส่งเสริมเทคโนโลยี
ด้านพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ของกลุม่ ท�ำขนมจีนบ้านบวกเปา อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ลดระยะเวลาอบแห้งเนื้อปลาดุกและปลาหมอลง 9 ชั่วโมง และ
15 ชั่วโมง ตามล�ำดับ เมื่อเทียบกับการตากแดดด้วยวิธีทาง
ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังได้เทคโนโลยีการจัดการของเสียจาก
กระบวนการแปรรูปปลา เพื่อผลิตเป็นพลังงานความร้อน โดย
ระบบนี้สามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้ 500 ลิตรต่อวัน โดยคิด
เทียบการทดแทนแก๊สหุงต้มได้ประมาณ 12.9 กิโลกรัมต่อเดือน
หรือ 1 ถังต่อเดือน ภายใต้การสนับสนุนของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในพื้นที่ภาค
ตะวันตกของประเทศไทย จ�ำนวน 15 โรง
●

นวัตกรรมจากงานวิจัย

1. โครงการ “การพั ฒ นาวั ส ดุ แ ละออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์
ยางธรรมชาติส�ำหรับยางรองหมอนรถไฟ” ได้พัฒนาสูตรและ
ออกแบบยางรองหมอนรถไฟที่ ล ดการสั่ น สะเทื อ นและเสี ย ง
เมื่อรถไฟวิ่งผ่านได้ ตรงกับความต้องการของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย

โครงการ การผลิตท่อนพันธุอ์ อ้ ยปลอดโรคใบขาวแบบประณีต
แนวใหม่ในสภาพโรงเรือนอนุบาลและแปลงปลูก
5. โครงการ “การสร้างศักยภาพและขีดความสามารถทาง
การแข่งขันผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์อาหารน�ำร่อง จังหวัดบุรรี มั ย์
(Buriram Product Highlight) เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
อย่ างยั่ ง ยื น ” ได้ผลิต ภัณฑ์แ ปรรูป เห็ด ญี่ปุ่น ดอง 3 รส คื อ
ดองเปรี้ยว ดองหวาน ดองเค็ม ที่ผ่านการทดสอบค่าความ
เป็ น กรด-ด่ า ง ที่ ถู ก ต้ อ งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
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2. โครงการ “การส�ำรวจศักยภาพและพัฒนาฐานข้อมูล
การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย” เกิดฐานข้อมูลชุมชน
ท่องเทีย่ วทัว่ ประเทศไทยทัง้ หมด 850 ชุมชน โดยระบบฐานข้อมูล
ประกอบด้วยข้อมูลพืน้ ฐานด้านศักยภาพการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ข้อมูลตามเกณฑ์ชี้วัด 6 ด้าน ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และ
แผนการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยนักวิจัย
ได้มีการจัดอบรมการลงระบบข้อมูลให้กับชุมชนทั่วประเทศ
และได้ถูกน�ำเสนอต่อคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(CBT Thailand) ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ให้เป็นผู้น�ำระบบไปใช้ในการประเมินชุมชนต่อไป
3. โครงการ “การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ พลตฟอร์ ม เพื่ อ
การบริหารจัดการขนส่งเที่ยวเปล่า” ได้รับการต่อยอดไปเป็น
Backhaul management platform ที่สามารถใช้งานได้กับ
รถขนส่งทุกประเภทที่เชื่อมต่อกับทุกรูปแบบการขนส่งในชื่อ
ระบบ Haulimiser (Haulimiser.com) ทีพ่ ร้อมจะเปิดให้บริการ
ทั่วประเทศไทยในเร็วๆ นี้
นอกจากนี้นักวิจัยยังได้วางแผนเพื่อศึกษาและพัฒนา
ระบบให้เป็น Thailand Truck Transportation platform
เพื่อเป็น National platform ของประเทศไทยในการบริหาร
จั ด การการขนส่ ง แบบครบวงจรร่ ว มกั บ สมาพั น ธ์ โ ลจิ ส ติ ก ส์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และบริ ษั ท เอกชนที่ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเทคโนโลยี ก ารขนส่ ง และ
โลจิสติกส์

Smartbackhaul.com (Prototype version)
▼

Haulimiser (Commercialize version)
▼
Thailand Truck Transportation Platform

(National platform version)

4. โครงการ “การพัฒนาระบบวัดความแข็งดินภายในแปลง
ขณะรถแทรกเตอร์วิ่ง และการท�ำแผนที่ความแข็งดินส�ำหรับ
แปลงเพาะปลูกอ้อย” ได้สร้างอุปกรณ์วัดความแข็งดินภายใน
แปลงแบบอัตโนมัติ โดยพัฒนาระบบการวัดความแข็งของดิน
ในแปลงขณะรถแทรกเตอร์วิ่ง พร้อมวัดความลึกในการไถของ

โครงการ การพัฒนาระบบวัดความแข็งดินภายในแปลงขณะ
รถแทรกเตอร์วงิ่ และการท�ำแผนทีค่ วามแข็งดินส�ำหรับแปลง
เพาะปลูกอ้อย

ไถระเบิดดินดาน เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพการไถระเบิดดินดานและ
จัดท�ำแผนที่ความแข็งดินในแปลงเพาะปลูก น�ำไปสู่การบริหาร
จัดการการเตรียมดินและการเพาะปลูกพืชให้มีประสิทธิภาพ
5. โครงการ “อิทธิพลของโครเมียมที่มีผลต่อโครงสร้าง
จุลภาคและสีของโลหะผสมทอง-แพลเลเดียม” ได้องค์ความรู้
เกี่ยวกับผลของโครเมียมต่อโครงสร้างและสีของโลหะผสมทองแพลเลเดียม และได้สิทธิบัตร 2 เรื่อง โดยโรงงานคริสตี้เจมส์
ได้นำ� องค์ความรูไ้ ปต่อยอดใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตเครือ่ งประดับ
ท�ำให้ต้นทุนของวัตถุดิบลดต�่ำลงประมาณ 50,000 บาท/เดือน
6. โครงการ “การพัฒนาสปาล้านนาส�ำหรับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (ปีที่ 1)” ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการ
สปาที่มีพืชหอมล้านนาเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ ครีมบ�ำรุงผิว
สบู่เหลวหอม แชมพู และสครับผสมสารสกัดเสน่ห์จันทร์หอม
รวมทั้งน�้ำมันนวดตัว ครีมบ�ำรุงผิว เกลือสปา สบู่ส�ำหรับแช่ตัว
ในอ่างอาบน�้ำ สบู่เหลว และแชมพูผสมน�้ำมันหอมระเหยตะไคร้
ภูเขา จัดเป็นนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์สปาล้านนา ทีส่ ามารถ
น�ำมาใช้ในการให้บริการสปาส�ำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
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กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research;
CBR) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เริ่มระบบสนับสนุน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541
มียุทธศาสตร์ส�ำคัญคือ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่น โดยเน้นให้ “คน” ในชุมชนท้องถิ่นเกิดการใช้ประโยชน์
จากงานวิจยั ได้จริง ด้วยการเข้าร่วมกระบวนการวิจยั ทุกขัน้ ตอน
เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อก�ำหนดโจทย์หรือค�ำถามวิจัย
การทบทวนทุนเดิมในพื้นที่ การออกแบบการวิจัย การวางแผน
ปฏิบัติการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การทดลองปฏิบัติจริงเพื่อสร้างรูปธรรมในการตอบโจทย์วิจัย
หรือแก้ปญ
ั หาในพืน้ ทีว่ จิ ยั การประเมินและสรุปบทเรียน รวมถึง
สร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยชาวบ้าน คนใน
ชุมชนท้องถิ่น นักวิชาการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
นั ก พั ฒ นาและผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ จ ะได้ เ รี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น เพื่ อ สร้ า ง
ความรู้และกลไกการจัดการปัญหา เพื่อน�ำไปสู่การพึ่งตนเอง
ของชุมชนในพื้นที่การวิจัย

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ได้ถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือ หรือทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหา
ด้วยปัญญาของชุมชนท้องถิน่ เอง ดอกผลจากการขับเคลือ่ นงาน
วิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้ปรากฏให้เห็นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
อาทิ เกิดโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ชาวบ้านเป็นผู้ท�ำวิจัยด้วย
ตัวเองกว่า 4,000 โครงการ เกิดนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นมากกว่า
40,000 คน และขยายฐานจากงานวิจัยชาวบ้านสู่กลุ่มคนทั้งใน
หน่วยงานและสถาบันต่างๆ นอกจากนี้ พลังคนวิจัยได้น�ำไปสู่
การสร้างสรรค์งานวิจัยในประเด็นต่างๆ มากมายที่เป็นผลเชิง
ประจักษ์ ทัง้ การหลุดออกจากปัญหา ก่อเกิดวิธกี ารใหม่ ระบบใหม่
นวัตกรรมใหม่ๆ ขึน้ ในชุมชนท้องถิน่ ได้แก่ ประเด็นการท่องเทีย่ ว
เกษตรกรรมยั่งยืน สุขภาพ การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและประวั ติ ศ าสตร์ ท ้ อ งถิ่ น เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
การบริหารจัดการท้องถิ่น เด็กและเยาวชน การศึกษากับชุมชน
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเด็นล้วนก่อ
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ให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนท้องถิ่น น�ำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และ
ความสุขของคนท�ำวิจัยที่ ณ วันนี้ ชาวบ้านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว
ว่า “ชาวบ้านท�ำวิจัยได้” และ “ใครๆ ก็ท�ำวิจัยได้”
งานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ เป็นการท�ำวิจยั แนวใหม่ของสังคม
เป็นกระบวนการสร้างนักวิจยั ซึง่ ให้ชมุ ชนเป็นฐานของการวิจยั
เพื่อค้นหาความรู้ที่จะน�ำไปสู่การแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
แนวคิดของกระบวนการวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ เริม่ จาก (1) การสร้างคน
(นักวิจัยชาวบ้าน) (2) คนจะเป็นผู้ “สร้างความรู้” (3) ความรู้
ที่เกิดขึ้นจะน�ำไปสู่ “การเปลี่ยนแปลง” ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจะน�ำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป เป็นการ “ใช้
ความรู้น�ำการพัฒนา” ซึ่งเป็น “เครื่องมือ” ของการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มีโอกาส
เข้าถึงการวิจัยและกระบวนการวิจัย เพื่อให้สังคมไทยได้ใช้
“ความรู้และข้อมูล” ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นของตนเอง ถือเป็นการพัฒนาประเทศจากฐานล่าง
ที่ยั่งยืนที่สุด
●

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (NODE)

• ประสานงานหน่วยงานในพืน้ ที่ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารต่อยอด
การด�ำเนินงาน
• สรุ ป และถอดบทเรี ย นที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการวิ จั ย และ
ปฏิบัติการ เพื่อให้เห็นความรู้ที่เกิดจากกระบวนการท�ำงาน
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
• ติดตามสนับสนุนในด้านการจัดการงานวิจัย ด้าน
การใช้งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ตรวจสอบและสรุปการเงิน
โครงการวิจัย การจัดท�ำเอกสาร การจัดประชุม รายงานในพื้นที่

>> หัวใจส�ำคัญของการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ฝ่ายวิจัย
เพื่อท้องถิ่น

พี่เลี้ยง
(Node)

โครงการวิจัย/
นักวิจัยชาวบ้าน
(ชุมชน)

>> ระบบสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ถือเป็นกลไกส�ำคัญที่ช่วยในการท�ำงานบริหารจัดการ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ “ศูนย์
ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” ประกอบด้วย ผู้ประสานงาน
และผู้ช่วยผู้ประสานงาน โดยท�ำหน้าที่หลัก ดังนี้

• ประสานงานระหว่าง “ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น” และ
“โครงการวิจัยในพื้นที่”
• ก�ำกับ สนับสนุน และอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำ
วิจัยของชุมชนพื้นที่
• พัฒนาให้เกิดข้อเสนอโครงการ ด้วยการเข้าไปร่วม
พัฒนาโจทย์
• ติดตามหนุนเสริมการท�ำงานวิจัยของชาวบ้าน

●

คุณสมบัติของศูนย์ประสานงาน

• เป็นบุคคลที่มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่จ�ำเป็น
ในการสนับสนุนงานในพื้นที่ อาทิ เป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ
มีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ มีจดุ ยืนศรัทธาและเชือ่ มัน่ ในการท�ำงานกับคน
เชื่อว่าคนมีศักยภาพและพัฒนาได้ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
การท�ำงานวิจัย

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

• เป็นคนที่ท�ำงานกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะในกระบวนการ
วิ จั ย และการพั ฒ นาด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ในการท� ำ งานวิ จั ย แบบมี
ส่วนร่วม
• เป็นนักประสานงานที่ต้องประสานทั้งชาวบ้าน ผู้ที่
ต้องการท�ำงานวิจัย และภาคีภายนอก
• เป็ น นั ก จั ด กระบวนการ เป็ น ผู ้ ก ระตุ ้ น ให้ ก�ำ ลั ง ใจ
ทักษะในการจัดการความรู้ และการเขียนรายงาน มีทักษะใน
การสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ ในยุคสังคมออนไลน์
• เป็ น ผู ้ ที่ ส ามารถวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ใ นพื้ น ที่ กั บ
ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์การท�ำงานของโหนด การร่วมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ในสถานการณ์ปัญหาใหม่ๆ ที่สังคมเผชิญอยู่
• สามารถเพิ่มเติมแนวคิดและให้มุมมองใหม่ๆ หรือ
การประสานผู้รู้มาช่วยเติมความรู้ให้กับโครงการวิจัย น�ำไปสู่
ความเท่าทันและจัดการกับปัญหาใหม่ๆ ได้ ท�ำให้โครงการวิจัย
ท�ำงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น”
ได้ ส ร้ า งการเปลี่ ย นแปลงแก่ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เป็ น อย่ า งมาก
โดยจากการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนใน
โครงการวิจัย 8 โครงการ ระหว่างปี 2544 - 2562 ประเมิน
โดย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ พบว่างบประมาณ
การวิจัย 2,780,085 บาท ได้สร้างผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุนสูงถึง 73,519,361.56 บาท ตัวอย่างโครงการ อาทิ
• โครงการศึกษารูปแบบการจัดการน�ำ้ ทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด : กรณีบ้านผาชัน ต�ำบลส�ำโรง อ�ำเภอ
โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณวิจัย 300,000 บาท
ภายหลังจบโครงการชาวบ้านยังด�ำเนินการต่อ โดยมีหน่วยงาน
ทั้งรัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนเพิ่มมากกว่า 1,100,000 บาท
รวมถึ ง ทางกรมชลประทานได้ ช ่ ว ยจั ด ท� ำ อ่ า งเก็ บ น�้ ำ ด้ ว ย
งบประมาณ 20 ล้านบาท
• โครงการรู ป แบบการจั ด การน�้ ำ ในคลองต� ำ บล
แพรกหนามแดง อ� ำ เภออั ม พวา จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
งบประมาณวิจัย 300,000 บาท ทางกรมชลประทาน และ
หน่วยงานอื่นๆ เข้ามาต่อยอดด้วยการจัดสรรงบประมาณใน
การจัดท�ำประตูระบายน�้ำมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท
• โครงการรูปแบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินของชุมชน
บ้ า นสามขา ต� ำ บลหั ว เสื อ อ� ำ เภอแม่ ท ะ จั ง หวั ด ล� ำ ปาง
งบประมาณวิจยั 300,000 บาท บริษทั ปูนซีเมนต์ จังหวัดล�ำปาง
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สนับสนุนงบประมาณต่อยอดโครงการด้านการจัดการน�ำ้ จ�ำนวน
2,000,000 บาท
●

กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ยังแก้ปัญหา
ในชุมชนท้องถิ่นหลายประเด็น อาทิ

ประเด็ น ลดความขั ด แย้ ง ในโครงการรู ป แบบ
การจัดการน�้ำในคลองต�ำบลแพรกหนามแดง อ�ำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ให้กับชุมชนแพรกหนามแดง ที่ขัดแย้งเรื่องการใช้น�้ำที่ยืดเยื้อ
ยาวนานมากว่า 20 ปีได้ส�ำเร็จ


การแก้ไขหนี้สิน ในโครงการรูปแบบการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของชุมชนบ้านสามขา ต�ำบลหัวเสือ อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัด
ล�ำปาง คนในชุมชนสามารถช่วยกันปลดหนี้ของชุมชนมากกว่า
18 ล้าน และปัจจุบันบ้านสามขา มีเงินกองทุนส�ำรองในชุมชน
ไม่น้อยกว่า 20 ล้าน


ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ในชุดโครงการท่องเที่ยว
ชาวนา ชุดโครงการศูนย์วิจัยนวัตกรรม โครงการท่องเที่ยว
โดยชุมชน เกิดการใช้ประโยชน์จากฐานทุนของชุมชน อาทิ
ฐานทรัพยากร การมีส่วนร่วม น�ำไปสู่การสร้างกลไก และเกิด
ระบบเศรษฐกิจของชุมชนทีช่ มุ ชนเป็นผูบ้ ริหารจัดการด้วยตนเอง


ประเด็นความเหลื่อมล�้ำ  ในชุดโครงการคนพิการ
จังหวัดนครราชสีมา ยกระดับการดูแลและการให้ความเท่าเทียม
ของกลุ ่ ม คนพิ ก ารในพื้ น ที่ โดยเฉพาะด้ า นระบบการรั ก ษา
พยาบาล


ด้ า นการศึ ก ษา งานวิ จั ย ระดั บ โครงการด้ า นการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนตะโล๊ะใส ได้ถูกยกระดับเป็นงานวิจัย
ในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
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ด้ า นสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน มี ห ลายชุ ม ชนสามารถ
ออกแบบระบบสวัสดิการชุมชนของตนเองได้ เช่น บ้านแม่กำ� ปอง
บ้านสามขา บ้านผาหมอน ฯลฯ


ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร เกิดระบบการ
จัดการทรัพยากรของชุมชนในหลายพื้นที่ อาทิ โครงการวิจัย
อ่ า วบ้ า นดอน จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี มี ก ลไกการดู แ ลรั ก ษา
อ่าวบ้านดอน ที่น�ำไปสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน


●

ผลการด�ำเนินงาน แบ่งตามประเภทกลุ่มงาน
ดังนี้
กลุ่มงานวิจัย Classic CBR หรืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

แบบพื้นฐาน เน้นเปิดโอกาสให้คนเล็กคนน้อยได้เข้ามาท�ำวิจัย
เรียนรู้และจัดการปัญหาด้วยตัวเอง

ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน กรณีชุดเกษตรกรรมยั่งยืน
จังหวัดมหาสารคาม สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการ
ปลูกพืชแบบปลอดสารเคมี มีระบบตลาดทีแ่ ข็งแรง ขณะเดียวกัน
ชุมชนสามารถก�ำหนดราคาสินค้าเกษตรได้ด้วยตัวเองภายใต้
การจัดการระบบกลุ่ม


1
3

2
กลุ่มงานวิจัย
Classic CBR

4
1. ภาคใต้
● จ�ำนวนโครงการใหม่
37 โครงการ
● งบประมาณ จ�ำนวน
16,122,560 บาท
● จ�ำนวนนักวิจัยใหม่
223 คน
● จ�ำนวนงานวิจัยที่ไปใช้ประโยชน์
43 เรื่อง
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
● จ�ำนวนโครงการใหม่
68 โครงการ
● งบประมาณ จ�ำนวน
26,280,558 บาท
● จ�ำนวนนักวิจัยใหม่
573 คน
● จ�ำนวนงานวิจัยที่ไปใช้ประโยชน์
79 เรื่อง
3. ภาคเหนือ
● จ�ำนวนโครงการใหม่
44 โครงการ
● งบประมาณ จ�ำนวน
20,732.379 บาท
● จ�ำนวนนักวิจัยใหม่
32 คน
● จ�ำนวนงานวิจัยที่ไปใช้ประโยชน์
27 เรื่อง

ผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2562 มีโครงการวิจัยใหม่
จ�ำนวน 306 โครงการ รวมทัง้ สิน้ 196,704,418 บาท นักวิจยั ใหม่
จ�ำนวน 1,174 คน และเกิดการน�ำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
จ�ำนวน 190 เรื่อง

4. ภาคกลาง ตะวันออกและตะวันตก
● จ�ำนวนโครงการใหม่
36 โครงการ
● งบประมาณ จ�ำนวน
16,551,910 บาท
● จ�ำนวนนักวิจัยใหม่
346 คน
● จ�ำนวนงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
41 เรื่อง

สกว.
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กลุ่มงานยกระดับ (Mega Projects) และกลุ่มงาน
เชิงยุทธศาสตร์ มีจ�ำนวนโครงการใหม่ จ�ำนวน 121 โครงการ

งบประมาณทั้งสิ้น รวม 117,017,011 บาท
SRI4 ความเหลื่อมล�้ำ
● จ�ำนวนโครงการใหม่
● งบประมาณ จ�ำนวน

6 โครงการ
9,921,950 บาท

ประเด็นการศึกษา
● จ�ำนวนโครงการใหม่
● งบประมาณ จ�ำนวน

2 โครงการ
2,445,600 บาท

TRP เศรษฐกิจฐานราก
● จ�ำนวนโครงการใหม่
● งบประมาณ จ�ำนวน

20 โครงการ
36,240,511 บาท

●
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ยุทธศาสตร์เชิงประเด็น

• ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติ ด้านน�้ำแล้ง น�้ำท่วม
หมอกควั น ไฟป่ า ยั ง คงเป็ น โจทย์ วิ จั ย ที่ มี ค วามจ�ำ เป็ น อย่ า ง
ต่อเนื่องของชุมชนท้องถิ่น
• ประเด็นเกษตรกรรมยัง่ ยืน ผลงานวิจยั เชิงสังเคราะห์
ด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้านเกษตรอินทรีย์ ได้เชื่อมร้อย
ผู้ประกอบการในรูปแบบธุรกิจ Social enterprise ตลอดทั้ง
ห่วงโซ่ (ครัวเรือน-ชุมชน-เครือข่าย-หน่วยงาน-ผู้ประกอบการ
เอกชน) น�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาเกษตรกร ขยายฐานการผลิต
เกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนจากการท�ำเกษตร
เคมี และสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่

ยุทธศาสตร์
กลุ่มงานยกระดับ
(Mega Projects)
และกลุ่มงานเชิง
ยุทธศาสตร์

งาน Mega
Projects
ประเด็นศูนย์วิจัยนวัตกรรม
● จ�ำนวนโครงการใหม่
● งบประมาณ จ�ำนวน

19 โครงการ
16,449,935 บาท

ประเด็นประชาสังคม
● จ�ำนวนโครงการใหม่
● งบประมาณ จ�ำนวน

34 โครงการ
14,965,203 บาท

ประเด็นท่องเที่ยววิถีชาวนา
● จ�ำนวนโครงการใหม่
● งบประมาณ จ�ำนวน

12 โครงการ
11,757,770 บาท

ประเด็นการสื่อสารและจัดการความรู้
● จ�ำนวนโครงการใหม่
14 โครงการ
● งบประมาณ จ�ำนวน
16,817,666 บาท
ประเด็นความร่วมมือระหว่างองค์กร/หน่วยงาน
● จ�ำนวนโครงการใหม่
14 โครงการ
● งบประมาณ จ�ำนวน
8,418,376 บาท

• ประเด็นการศึกษา ผลงานวิจยั เชิงสังเคราะห์ดา้ นการ
ศึกษาตลอด 18 ปี ได้ถูกน�ำเสนอเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการ
อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
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• ประเด็นการท่องเทีย่ วโดยชุมชนวิถชี าวนา เป็นกลุม่
งานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ รูปแบบใหม่ดา้ นการท่องเทีย่ วโดยชุมชนตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล ที่น�ำเสนออัตลักษณ์วิถีชาวนาท้องถิ่น
ไทย ทีจ่ ะช่วยรักษาฐานทรัพยากรให้คงอยู่ การสืบสานภูมปิ ญ
ั ญา
วัฒนธรรมข้าว ประเพณี อาหาร และวิถีชีวิตคนไทยที่สัมพันธ์
กับข้าว ให้ความส�ำคัญกับการสร้างคุณค่าวิถีข้าวชาวนาและวิถี
วัฒนธรรมไทย เน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยกลุ่ม
ชาวนาและคนในชุมชนท้องถิน่ เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง
นักท่องเทีย่ วกับชาวบ้าน หรือระหว่างผูบ้ ริโภคข้าวกับผูป้ ลูกข้าว
ที่ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระตุ้นเศรษฐกิจของชาวนา
●

ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ (Area) ได้แก่

การขับเคลือ่ นงานในระดับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้ขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ประเด็นเศรษฐกิจชุมชน
ประเด็นการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและทะเล ประเด็นอิสลาม
ศึกษาและวัฒนธรรม และประเด็นเกษตรยั่งยืนกรณีชาวนา
และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เช่น ศูนย์อำ� นวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และเครือข่ายประชาสังคม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
●

นวัตกรรมงานวิจัยใหม่ ได้แก่

• ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ได้แก่ (1) สร้างคนในพื้นที่ให้กบั สังคม (2) สร้างความรู้ทเี่ ชือ่ มต่อ
กับคนและพื้นที่ (3) สร้างการเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนา
ในพื้นที่ด้วยกระบวนการวิจัย โดยด�ำเนินการสนับสนุนให้เกิด
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมชุมชนเพื่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทย

• พั ฒ นางานวิ จั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น ในเขตเมื อ ง กทม.
โดยร่ ว มกั บ กลุ ่ ม แกนน� ำ ชุ ม ชนเขตบางพลั ด เขตพระนคร
เขตสั ม พั น ธวงศ์ เขตห้ ว ยขวาง เขตบางซื่ อ เขตหลั ก สี่
เขตหนองจอก ฯลฯ เชื่อมประสานกับหน่วยงาน ภาคีต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน
อาทิ ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หน่วยงานพัฒนา
ย่านเมืองเก่า ชุมชนนิเวศเอเชีย บริษัท โชว์ดีซี คอปอเรชั่น
จ� ำ กั ด บริ ษัท ปั ้ น เมื อ ง จ� ำ กั ด ชมรมอนุ รั ก ษ์ ค ลองบางเขน
รวมถึงสถาบันการศึกษาในพืน้ ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง มหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก มหาวิ ท ยาลั ย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในประเด็นงานวิจยั ต่างๆ เช่น การสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนริมแม่น�้ำเจ้าพระยาจากการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาร้านอาหารรายย่อย
ในชุมชนพื้นที่ธุรกิจ พื้นที่ศูนย์อาหารพนักงานห้างสรรพสินค้า
โชว์ ดี ซี การสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการจั ด การคุ ณ ภาพน�้ ำ แบบมี
ส่วนร่วมของคลองบางเขน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการ
ด้านการตลาดดินปุย๋ หมักพร้อมปลูก เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตหนองจอก เป็นต้น

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

●

93

การพัฒนาและสร้างคน ได้แก่

• การพัฒนาศักยภาพคนหนุนวิจัยในยุค Thailand
4.0 ภายใต้บริบทใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มากมาย อาทิ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ท�ำให้ทิศทางการพัฒนาต้องเร่ง
ยกระดั บ คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการผลิ ต
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและ
สิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น การรวมกลุ ่ ม เศรษฐกิ จ และการสร้ า ง
ประชาคมอาเซียน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกและพลังงาน
กรณีพนื้ ทีก่ ารท�ำงานภาคกลาง รศ. ดร.กาญจนา แก้วเทพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้วางแนวทางการอบรมความรู้ให้กับคนท�ำงาน
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ประสานงาน
พี่เลี้ยงงานวิจัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ผ่านวิธีการ
ฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานและสะท้อนผลการเรียนรู้ร่วมกัน
(on the job training and reflection) เน้นเนื้อหาในเชิง
แนวคิดและหลักการ (ที่เป็น core content / knowledge)
รวมถึงวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ในวาระเปลีย่ นผ่าน โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างองค์กร
วิจัยของประเทศ แง่หนึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าภาครัฐให้ความ
ส�ำคัญกับ “งานวิจยั ” และ ต้องการใช้ “ความรู”้ ในการขับเคลือ่ น
ประเทศ แต่ผลกระทบที่เกิดจากการปรับโครงสร้างในครั้งนี้คือ
ขาดกลไกสนับสนุนการท�ำงานวิจยั ของชาวบ้าน นัน่ หมายความว่า
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ระบบจะหยุดหมุนไปพักใหญ่ และแน่นอน
“วิจัยเพื่อท้องถิ่น” เองก็ต้องเติบโต และหลุดออกไปจากการ
โอบอุ้มขององค์กรต้นสังกัดอย่าง สกว. หรือ สกสว. ในปัจจุบัน
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กลุ่ม

ภารกิจวิจัยพื้นฐานและผลิตนักวิจัย

ฝ่ายวิชาการ
ได้ เ ริ่ ม สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2537 โดยมี
พั น ธกิ จ หลั ก ในการสร้ า งนั ก วิ จั ย อาชี พ ให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ใน
ระดับนานาชาติ และสร้างเครือข่ายวิจัยผ่านกระบวนการสร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ทเี่ ป็นพืน้ ฐานต่อการพัฒนาประเทศ โดยสนับสนุน
การตีพมิ พ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ รวมทัง้ การจดสิทธิบตั ร
และผลงานวิ ช าการที่ มีคุณภาพสูงในรูป แบบอื่น ด้ว ย ดังนั้ น
ฝ่ายวิชาการ สกว. จึงเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่
สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
●

ผลการด�าเนินงาน

1. จ�านวนโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนทัง้ สิน้ 423 โครงการ
ได้แก่
1.1 ทุนพัฒนาศักยภาพในการ
ท�างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

259 โครงการ

1.2 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

13 โครงการ

1.3 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
(เมธีวิจัย สกว.)

108 โครงการ

1.4 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย
(เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)

15 โครงการ

1.5 ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

3 โครงการ

1.6 ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
สู่การใช้ประโยชน์

16 โครงการ

1.7 ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์

9 โครงการ

2. จ�านวนบทความที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการนานาชาติ

1,407 เรื่อง

3. จ�านวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด

18 เรื่อง

4. จ�านวนนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัย
ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย

1,005 คน

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ
ได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ ดังนี้

1. ความร่วมมือกับ National Natural Science
Foundation of China (NSFC)
ภายใต้ หั ว ข้ อ เรื่ อ ง Natural Products for Drug
Discovery จัดการประชุม The 7th China - Thailand Joint
Workshop on Natural Products and Drug Discovery
ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2561 ณ Nanjing University
เมืองนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างและสานต่อ
ความร่ ว มมื อ อั น ดี ร ะหว่ า งนั ก วิ จั ย ชั้ น น� า ด้ า นเคมี ท างยาจาก
หลากหลายสถาบันของสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย โดยจัด
ให้มีการน�าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายของนักวิจัยไทย - จีน
ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ที่มีผลงานวิจัยอยู่ในระดับแนวหน้าของ
ประเทศฝ่ายละ 15 คน และจะเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มี
ศักยภาพได้นา� เสนอผลงานวิจยั แบบโปสเตอร์ดว้ ย โดยคาดหวังว่า
ผลสัมฤทธิ์จากการประชุมนอกจากนักวิจัยจะได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์อันน�าไปสู่การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
ด้านการวิจยั และนักวิจยั จากทัง้ สองประเทศจะได้มโี อกาสพัฒนา
โจทย์วจิ ยั ร่วมกันภายใต้หวั ข้อ “ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพือ่ การค้นพบ
ยาใหม่ส�าหรับสังคมผู้สูงอายุ (Natural Products for Drug
Discovery for Aging Society)” โดยในปีงบประมาณ 2562
สกว. มีการสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะ Joint funding ร่วมกับ
NSFC จ�านวน 3 โครงการ

2. ความร่วมมือกับ Chinese Academy of Sciences
(CAS) และ National Natural Science
Foundation of China (NSFC)
ภายใต้หัวข้อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) โดยร่วมกับ Chinese Academy of Sciences (CAS)
จัดการประชุม The Workshop on Science and Technology

สกว.
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Cooperation : From Biodiversity to Bioeconomy ระหว่าง
วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2561 ณ Shanghai Chenshan Plant
Science Research Center เมืองเซีย่ งไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยทั้งจากประเทศไทย และสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น น� ำ เสนองานวิ จั ย ในการประชุ ม วิ ช าการระดั บ
นานาชาติ เกิดจุดสนใจในการท�ำงานวิจยั ร่วมกัน มีการแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์อันน�ำไปสู่การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
ด้านการวิจัย โดยมีการเชิญผู้แทนจาก National Natural
Science Foundation of China (NSFC) เข้าร่วมประชุม
และได้มีการขยายความร่วมมือในการสนับสนุนทุน ในลักษณะ
Joint Funding ระหว่าง สกว. และ NSFC จ�ำนวน 1 โครงการ

3. โครงการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนา
ศักยภาพของนักวิจัยระหว่างประเทศไทย
และประเทศนิวซีแลนด์
สกว. และส�ำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา (สกอ.)
จัดโครงการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยและพั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก วิ จั ย ร่ ว มกั บ
หน่วยงานในประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 11 - 18 พฤษภาคม
2562 โดยนั ก วิ จั ย ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการจะเป็ น นั ก วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ
รางวัล 2019 TRF - OHEC - Clarivate Analytics Research
Excellence Award, 2019 TRF - OHEC - SCOPUS Research
Awards for Mid - career Scholar และ 2019 TRF - OHEC SCOPUS Research Awards for New Scholar โดยโครงการ
จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาดู ง านและสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันในประเทศนิวซีแลนด์ ได้แก่ University of Auckland,
Massey University, University of Canterbury และ
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน

จากการเดินทางไปศึกษาดูงานในสถาบันของประเทศ
นิวซีแลนด์ในครั้งนี้ ท�ำให้ทราบว่าปัจจุบันทุกมหาวิทยาลัยให้
ความใส่ใจกับเรื่องของ Comprehensive University ซึ่งก็คือ
การน�ำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในแต่ละแขนงมารวบรวมและ
ประยุกต์เข้าหากันเพื่อให้เกิดองค์ความรู้รวมแล้วน�ำไปต่อยอด
เป็นงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
ดีกว่าการมีความรู้งานวิจัยอยู่แค่ในกลุ่มเล็กๆ ของตนเอง ซึ่ง
ท�ำให้นักวิจัยค�ำนึงถึงการท�ำวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างสาขาเพื่อ
ให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพสูงสุด
การพบปะและหารือเรื่องงานวิจัยระหว่างนักวิจัยไทย
และนักวิจยั จากประเทศนิวซีแลนด์ ท�ำให้นกั วิจยั ได้หาโจทย์วจิ ยั
ที่สอดคล้องกัน และสามารถท�ำงานวิจัยร่วมกันได้ โดยหลังจาก
การเดินทาง มีกลุ่มวิจัยใหม่ท่ีเกิดขึ้นและคาดว่าจะได้ท�ำวิจัย
ร่วมกันในอนาคตอันใกล้อย่างน้อยสองกลุ่มคือ กลุ่มวิจัยด้าน
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าวิวธิ พันธ์ และกลุม่ วิจยั ด้านโรคมะเร็ง นอกจากนัน้
ในคณะวิจัยที่เดินทางร่วมกันได้มีการสร้างความร่วมมือด้าน
การวิจัยทั้งในสาขาเดียวกันและสหสาขาอีกด้วยแล้ว
นอกเหนือจากการสร้างเครือข่ายวิจัยแล้ว การศึกษา
ดูงานยังท�ำให้มีการเรียนรู้ระบบสนับสนุนการวิจัย การจัดการ
และการบริหารงานวิจัยเพื่อเพิ่ม University Ranking ของ

96

I ผลการด�ำเนินงานตามภารกิจหลักของฝ่าย

อย่างมีคุณภาพ และเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยประสบความส�ำเร็จ
ในการท�ำงานวิจยั มากยิง่ ขึน้ มีการจัดกิจกรรมเพือ่ เป็นประโยชน์
แก่นกั วิจยั ผลักดันให้นกั วิจยั รุน่ ใหม่ผา่ นก้าวแรกของบันไดอาชีพ
นักวิจัยเข้าสู่การเป็นนักวิจัยอาชีพที่ประสบความส�ำเร็จต่อไป
ในอนาคต

มหาวิทยาลัยชั้นน�ำต่างๆ ทราบถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือทาง
งานวิจัยใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยไทยเป็นอย่างมาก
●

ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
ผ่าน Multi Mentoring System (MMS)

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ สกอ. สนับสนุนการสร้างนักวิจัย
รุน่ ใหม่ ภายใต้ทนุ พัฒนาศักยภาพในการท�ำงานวิจยั ของอาจารย์
รุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับปี 2562 มีการสนับสนุนโครงการ
MMS โดยผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย
รุ่นใหม่ นักวิจัยพี่เลี้ยง และมหาวิทยาลัยต้นสังกัด ที่กระตุ้นให้
นักวิจัยรุ่นใหม่ท�ำงานวิจัย ผ่านกระบวนการให้ค�ำปรึกษาและ
ให้คำ� แนะน�ำทางด้านวิชาการเป็นแนวทางสูก่ ารเป็นนักวิจยั อาชีพ

●

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัย
และเครือข่ายงานวิจัย ประชุมประจ�ำปี
“นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.”
ครั้งที่ 18

สกว. และ สกอ. ได้ร่วมกันจัดการประชุม “นักวิจัย
รุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ซึ่งเป็นการประชุมประจ�ำปี
ที่ได้ด�ำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 แล้ว โดยยังคง
วัตถุประสงค์ให้นักวิจัยที่ได้รับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. มา
น�ำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในรูปแบบการน�ำเสนอ
ผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อน�ำไปปรับแก้ไขโครงการวิจัย
ส�ำหรับการประชุมในปีนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก
ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และปาฐกถาน�ำเรื่อง

สกว.
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“ปฏิ รู ป ระบบวิ จั ย และนวั ต กรรมอย่ า งไร…ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ” นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายและเสวนาใน
หัวข้อต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ
• การบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติกับการ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” โดย ดร.กฤษณพงศ์
กีรติกร ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
• การบรรยาย เรื่อง “ทางรอดของมหาวิทยาลัยในยุค
Disruptive” โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
• การเสวนา เรื่อง "ระบบวิจัยใหม่ในกระทรวงใหม่ :
โอกาสและความท้าทาย” โดย ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง
รองผูอ้ ำ� นวยการด้านการวิจยั พืน้ ฐานและการพัฒนานักวิจยั และ
รั ก ษาการผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยวิ ช าการ สกว., ศ. ดร.สั ก กมน
เทพหัสดิน ณ อยุธยา เมธีวจิ ยั อาวุโส สกว., รศ. ดร. นพ.เกริกวิชช์
ศิลปวิทยาทร เมธีวจิ ยั สกว. ด�ำเนินรายการโดย ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์
สมบัติสมภพ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ อาทิ “เขียนงาน
วิจัยอย่างไรให้ขายได้”, “ทุนวิจัยต่างประเทศ : โอกาสและ
ความท้าทาย”, “พูดงานวิจัยอย่างไรให้ โดนใจคนฟัง” เป็นต้น
• การน�ำเสนอผลงานวิจัยของผู้รับทุน โดยแบ่งเป็น
การน�ำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย จ�ำนวน 164 เรื่อง และ
การน� ำ เสนอผลงานวิ จั ย แบบโปสเตอร์ จ� ำ นวน 328 เรื่ อ ง
นอกจากนี้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่น�ำเสนอ
ผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเยี่ยม จ�ำนวน 14 ท่าน

จ�ำนวน 4 รางวัล และ 2019 TRF - OHEC - Scopus Young
Research Awards จ�ำนวน 5 รางวัล
●

การปฐมนิเทศผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพ
ในการท�ำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ�ำปี 2562

โดยจั ด ประชุ ม ปฐมนิ เ ทศผู ้ รั บ ทุ น พั ฒ นาศั ก ยภาพใน
การท�ำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และทุนส่งเสริมนักวิจัย
รุ่นใหม่ ประจ�ำปี 2562 (รุ่นที่ 17) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นจูรพี่ าร์ค กรุงเทพฯ ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) พันธมิตรที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อ
ชีแ้ จงและท�ำความเข้าใจการบริหารจัดการทุน ตลอดจนระเบียบ
การเงินและบัญชี การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์และชี้แจงแผนการด�ำเนินโครงการ “การพัฒนา

• พลอากาศเอก ดร.ประจิน จัน่ ตอง รองนายกรัฐมนตรี
ได้กรุณาให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักวิจัย รางวัล TRF - OHEC Clarivate Analytics Research Excellence Awards จ�ำนวน
1 รางวัล, 2019 TRF - OHEC - Scopus Research Awards
ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System
(MMS)” ให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ ซึ่งมี
ผู้เข้าประชุมกว่า 280 คน
●

การประชุมวิชาการเพื่อน�ำเสนอผลงานวิจัย
ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม

จัดโดย สกว., สกอ., ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ระหว่างวันที่
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18 - 20 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) เป็นการน�ำเสนอผลงานวิจัยต่อวงวิชาการและผู้สนใจ
ทั่วไป โดยกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การเปิดตัวหนังสือ “นิราศ
หริภญ
ุ ชัยและจารึกวัดพระยืน มรดกความทรงจ�ำแห่งอภินวบุรี ศรีหริภุญชัย” การน�ำเสนอผลงานวิจัยจากโครงการ “ความ
เปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของไทยในปริ ท รรศน์
ประวัติศาสตร์” ในรูปแบบโปสเตอร์และบรรยาย รวมถึงการ
น�ำเสนอสถานภาพความรู้ปัจจุบันจากโครงการ “การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System”
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ในรูปแบบ
โปสเตอร์และบรรยาย
●

การสร้างนักวิจยั และผลงานวิจยั สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม

โดยจัดประชุมเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม เป็นประจ�ำทุก 2 เดือน โดยในปีนี้

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปกรรม ได้ร่วมกันจัดท�ำหนังสือ “ประเทศไทยในความคิด
ของเมธีวิจัยอาวุโส เล่ม 1 - 2” เพื่อรวบรวมบทความวิชาการ
ด้านต่างๆ จากผลงานวิจัยของเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ที่ได้ศึกษา
วิจัยไว้และประสงค์จะน�ำข้อค้นพบและข้อเสนอแนะมาน�ำเสนอ
ต่อวงวิชาการ สาธารณชน และผู้ก�ำหนดนโยบายสาธารณะ
ส�ำหรับการพัฒนาประเทศไทย
●

ตัวอย่างผลงานวิจยั เด่น

ผู้รับทุนฝ่ายวิชาการได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ ทั้งใน
ระดับนานาชาติและระดับชาติ อาทิ
1. งานวิจัยมุ่งเป้าในการศึกษาสมุนไพรไทยและใช้
เทคโนโลยีต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ โดย ศ. ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย สังกัดมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

เกิดการบูรณาการงานวิจัยและต่อยอดองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์จากหลายศาสตร์ เช่น เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์
และสัตวแพทยศาสตร์ มีแพทย์สนใจร่วมมือศึกษาต่อทางคลินิก
ในการใช้ประโยชน์จากสารโรโดไมรโทนรักษาผู้ป่วยสะเก็ดเงิน
และมีแพทย์สนใจท�ำวิจัยร่วมต่อยอดเทคโนโลยีการเคลือบท่อ
ช่วยหายใจเพื่อลดไบโอฟิล์ม (Biofilm) ซึ่งเป็นสาเหตุส�ำคัญ

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ที่ท�ำให้ผู้ป่วยวิกฤตเสียชีวิต เกิดความร่วมมือจากภาคเอกชนที่
จะน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น ในการผลิต
เวชส�ำอาง โดยบริษัท อมินตา คอสโม จ�ำกัด ทดลองใช้เป็นสาร
กันเสีย และอาหารเสริมสุขภาพในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดย
บริษทั ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ำกัด นับเป็นการเพิม่ มูลค่าการใช้วตั ถุดบิ
ในประเทศและเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันในเวทีโลก
ผลงานวิจยั เกีย่ วกับสารสกัดใบกระทุและสารโรโดไมรโทน
ได้รบั การคัดเลือกให้เป็น ASNP NATURAL PRODUCT of 2018
จาก Asian Society of Natural Products จากการค้นพบว่า
สารโรโดไมรโทนมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นยาปฏิชีวนะ
กลุ่มใหม่ส�ำหรับรองรับการรักษาโรคติดเชื้อดื้อยาในอนาคต
เนือ่ งจากมีฤทธิเ์ ทียบเคียงได้กบั ยาปฏิชวี นะกลุม่ Glycopeptide
ที่จะใช้เฉพาะในกรณีที่มีความจ�ำเป็นทางการแพทย์ส�ำหรับ
รั ก ษาโรคติ ด เชื้ อ ดื้ อ ยา Staphylococci และสารใช้ ก ลไก
แบบใหม่ในการออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียซึ่งไม่เหมือนกับกลุ่ม
ยาปฏิชีวนะอื่นๆ
2. นวัตกรรมอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าเคมีจาก
วัสดุผสมกราฟีนแอโรเจล โดย ผศ. ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์
สังกัดสถาบันวิทยสิริเมธี
งานวิจัยนี้ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีศักยภาพสูงในการ
น�ำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการในวงกว้าง ท�ำให้นักวิจัยไทยเป็น
ที่รู้จักและยอมรับในวงวิชาการ โดยเมื่อค้นจากฐานข้อมูล ISI
ด้วยค�ำส�ำคัญ “graphene aerogel*” และ “supercapacitor”
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 ถึง 2019 พบว่า มีผลงานจ�ำนวนมากที่สุด
ในโลก อีกทั้ง ผศ. ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ ยังสามารถตีพิมพ์
ผลงานด้านวัสดุกราฟีนกว่า 50 เรื่อง และมีการอ้างอิงผลงาน
รวมกันมากกว่า 880 ครั้ง สามารถตีพิมพ์ผลงานด้านตัวเก็บ
ประจุ ไ ฟฟ้ าเคมียิ่งยวดมากกว่า 34 เรื่อง ได้รับการอ้ า งอิ ง
ผลงานที่เกี่ยวข้องรวมกันประมาณ 639 ครั้ง อีกทั้งทีมวิจัย
ยังมีผลงานด้านแบตเตอรี่มากที่สุดในประเทศไทย รวมถึงมี
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การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มวิจัยหลายกลุ่มทั้งใน
และต่างประเทศ
งานวิจัยนี้ยังมีศักยภาพน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
โดยบริษัท 5 แห่ง ได้ร่วมมือกับทีมวิจัยผ่านโครงการบริการ
วิชาการของสถาบันมากกว่า 15 โครงการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัสดุ
กราฟีนและอุปกรณ์กักเก็บพลังงานโดยคิดเป็นงบประมาณรวม
มากกว่า 100 ล้านบาท นอกจากนี้ทีมวิจัยได้มีส่วนช่วยส�ำนัก
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในสร้างโรงงาน
ต้นแบบอุปกรณ์กักพลังงานแบบครบวงจรของประเทศไทยด้วย
งบประมาณรวมกว่า 186 ล้านบาท เป็นศูนย์วิจัยด้านอุปกรณ์
กักเก็บพลังงานของประเทศทีอ่ าจท�ำให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยี
กักเก็บพลังงานของเราเอง ทัดเทียมกับนานาประเทศทีเ่ จริญแล้ว
ในอนาคต
3. การฟืน้ ฟูดนิ ปนเปือ้ นสารอันตรายด้วยอนุภาคนาโน
เพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย โดยชุมชน เพื่อชุมชน : กรณี
น�ำร่อง นาข้าวปนเปื้อนแคดเมียม อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โดย ผศ. ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ พบว่าเทคนิคการ
ล้างแคดเมียมออกจากดินด้วยอนุภาคเหล็กประจุศูนย์ ล้าง
แคดเมียมรวมออกได้ 78% แต่สามารถล้างแคดเมียมประเภท
รั่วไหลง่าย (เสี่ยงต่อการรั่วไหลเข้าสู่ต้นข้าวได้มากที่สุด) ออก
ได้ถึง 93% อย่างไรก็ดีในการด�ำเนินการภาคสนามโดยนักวิจัย
ชุมชนพบว่า กระบวนการล้างแคดเมียมออกจากดินด้วยอนุภาค
เหล็กประจุศูนย์และเครื่องแยกแบบแม่เหล็ก เมื่อใช้ร่วมกับสาร
ปรับปรุงดินสามารถช่วยลดการสะสมของแคดเมียมในข้าวลง
เหลือ 0.18 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (จากการปนเปื้อนเท่ากับ 0.9
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ผ่านค่ามาตรฐานอาหารปลอดภัย (0.4
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) โดยใช้งบประมาณการฟื้นฟูประมาณ
6,347 - 14,506 บาทต่อไร่ต่อปี ในการป้องกันความเสียหาย
ต่อสุขภาพมูลค่า 1.3 ล้านบาท ถือเป็นการฟื้นฟูการปนเปื้อน
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I ผลการด�ำเนินงานตามภารกิจหลักของฝ่าย

สารอันตรายโดยชุมชน เพื่อชุมชนครั้งแรกในรอบ 15 ปีของ
การปนเปือ้ นแคดเมียม โดยได้นำ� ไปใช้ประโยชน์จริงในระดับพืน้ ที่
และน�ำไปใช้ฟื้นฟูการปนเปื้อนสารอันตรายในพื้นที่เพาะปลูก
ของอี ก หลายๆ ชุ ม ชนทั่ ว ประเทศ ไม่ ว ่ า จะเป็ น พื้ น ที่ ชุ ม ชน
รอบเหมืองทองค�ำ จังหวัดเลย หรือจังหวัดพิจิตรที่ปนเปื้อน
โลหะพิษ หรือพื้นที่ปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์อันตรายอื่นๆ เช่น
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
นอกจากประโยชน์ในการฟืน้ ฟูการปนเปือ้ นสารอันตราย
ในพืน้ ทีท่ ำ� กิน และประโยชน์ในการลดความเสีย่ งจากการบริโภค
อาหารปนเปือ้ นแล้ว โครงการวิจยั นีจ้ ะท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
มุ ม มองต่ อชุ ม ชนและลดการผูก ขาดทางเทคโนโลยี ด้ว ยดิ น
ปนเปือ้ นสารอันตรายในพืน้ ทีเ่ กษตรนัน้ มักปนเปือ้ นหลายหมืน่ ไร่
ในแต่ละกรณี การจะจ้างบริษัทที่ปรึกษาไปท�ำการฟื้นฟูทั้งหมด
จะใช้เวลานานและงบประมาณมหาศาล ฉะนั้นการฝึกชาวนา
ให้ฟื้นฟูการปนเปื้อนได้ด้วยตนเอง จึงเป็นทางที่ยั่งยืนที่สุด
รวดเร็วทีส่ ดุ และเปลีย่ นบทบาทชุมชนจากเหยือ่ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
เป็นผู้ล้างพิษให้แผ่นดิน และสามารถมีรายได้จากการฟื้นฟู
การปนเปื้อนสารอันตรายได้
4. การพั ฒ นาตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าส� ำ หรั บ การเปลี่ ย น
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารเคมีมลู ค่าเพิม่ โดย รศ. ดร.
ธงไทย วิฑูรย์ สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเปลีย่ นก๊าซ CO2 ให้เป็นโอเลฟินส์ มีโจทย์วจิ ยั มาจาก
กลุ่มธุรกิจ ปตท. และมีการด�ำเนินงานร่วมกับนักวิจัยในสถาบัน
นวัตกรรม ปตท. และบริษทั ปตท. โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด อย่าง
ใกล้ชิด ท�ำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเชิงลึกสูภ่ าคอุตสาหกรรม และท�ำให้ภาคอุตสาหกรรม
เกิดความเชื่อมั่นในผลงานของนักวิจัยไทย เมื่อพิจารณาด้าน

เศรษฐศาสตร์ (ข้อมูลจากบริษัท ปตท. โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด)
พบว่า ถ้าผลิตโอเลฟินส์ 1 ตันโดยใช้ก๊าซ CO2 เป็นสารตั้งต้น
จะมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 573 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (รวมค่า
วัตถุดิบหลักและค่าการด�ำเนินงาน) และโอเลฟินส์มีราคาขาย
อยู่ที่ 900 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน สร้างก�ำไรทั้งสิ้น 337
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตันโอเลฟินส์ ซึ่งถ้าบริษัท ปตท. มี
ก�ำลังการผลิตโอเลฟินส์ 1 แสนตันต่อปี จะสร้างก�ำไรทั้งสิ้น
33.7 ล้านดอลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี หรือคิดเป็น 1,045 ล้านบาท
ต่อปี
เมื่อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมพบว่า ปัจจุบันก๊าซ CO2
มีปริมาณอยู่ในชั้นบรรยากาศประมาณ 400 ppm และมีการ
คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2034 ปริมาณก๊าซ CO2 จะเพิ่มสูงขึ้นถึง
450 ppm ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น 2 องศา
เซลเซียส ซึ่งเป็นสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อย่างรุนแรง เช่น ระดับน�้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการละลาย
ของธารน�้ำแข็ง การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต และการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศ เป็นต้น ซึ่งถ้ามีการสร้างโรงงานผลิตโอเลฟินส์จาก
ก๊าซ CO2 ขนาด 1 แสนตันต่อปี จะมีการน�ำก๊าซ CO2 กลับ
มาใช้ 3.14 แสนตันต่อปี หรือคิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซ
CO2 สู่ชั้นบรรยากาศ 0.00174 ppm ต่อปี ซึ่งจะมีส่วนช่วย
ชะลอการเกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศดังกล่าว ปัจจุบนั

คณะผู้วิจัยกับนักวิจัยในสถาบันนวัตกรรม ปตท. ร่วมกันพัฒนา
สูตรตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อให้ได้ร้อยละผลได้ของโอเลฟินส์สูงขึ้น
จากเดิม 21 เป็น 30 ซึง่ จะท�ำให้เกิดความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
มากยิ่งขึ้น และน�ำไปสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ของกลุ่ม
ธุรกิจ ปตท. ต่อไป

สกว.
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รางวัลเกียรติยศของผูร้ บั ทุนฝ่ายวิชาการ

1. รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ประจ�ำปี 2561 ได้แก่ ศ. ดร.ศกรณ์ มงคลสุข ศ. ดร.ศุภยางค์
วรวุฒิคุณชัย ศ. ดร.สายสมร ล�ำยอง ศ. ดร. นพ.อภิวัฒน์
มุทิรางกูร และ ศ. ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ

4. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ�ำปี 2562 จาก
ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้แก่ ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง ศ. นพ.
ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์ ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ศ. ดร.อารยะ
ปรีชาเมตตา และ ศ. ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
5. รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�ำปี 2562
จากมูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้แก่
ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
6. รางวัลทุนวิจัยลอรีอัลประเทศไทยเพื่อสตรีในงาน
วิทยาศาสตร์ ประจ�ำปี 2562 จาก L'Oreal Thailand ร่วมกับ
UNESCO ได้แก่ ดร.ธัญญพร วงศ์เนตร ดร.จ�ำเรียง ธรรมธร
รศ. ดร.ศิริลตา ยศแผ่น และ รศ. ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์

2. รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจ�ำปี 2562 จาก
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้แก่ ผศ. ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์
3. รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจ�ำปี 2562 จาก
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้แก่ ดร.ธีรพงศ์ ยะทา ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์ และ ผศ. ดร.ภูวดล
ธนะเกียรติไกร
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กลุ่มภารกิจวิจัยพื้นฐานและผลิตนักวิจัย

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
1. เพื่อผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกและผลงานวิจัย
ให้ได้มาตรฐานสากล
2. เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้แก่บณ
ั ฑิตศึกษาในประเทศ
ให้ได้มาตรฐานสากล
เป็นโครงการของรัฐที่ให้ทุนระดับปริญญาเอก เกิดจาก
การประชุมร่วมกันของ 4 หน่วยงานสนับสนุนการวิจัย ได้แก่
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ปัจจุบนั คือ ส�ำนักงาน
การวิจัยแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สวทช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เนื่องจาก
เห็นว่าประเทศไทยขาดแคลนนักวิจัยระดับปริญญาเอกอย่าง
รุนแรง ท�ำให้มีความอ่อนแอด้านการวิจัยและการพัฒนา รวมทั้ง
มีผลงานวิจัยที่น�ำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศน้อยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงมีมติเสนอให้ สกว.
รับภาระในการผลิตนักวิจัยใหม่เนื่องจากเป็นปัญหาหลักของ
ประเทศ
สกสว. (หรือ สกว. ในขณะนั้น) โดยความร่วมมือของ
สวทช. และส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. หรือ
ทบวงมหาวิทยาลัย ในขณะนั้น) ได้เสนอ “โครงการสนับสนุน
ผลิตงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอกให้ทันความต้องการ
ของประเทศใน 25 ปีข้างหน้า; Vision 2020” ต่อคณะรัฐมนตรี
ซึ่งมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 เนื่องจาก
โครงการนีไ้ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินการในปี ซึง่ เป็นปีฉลองกาญจนาภิเษกของการครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จ
พระมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราชบรมนาถบพิ ต ร จึ ง ได้ รั บ
การจัดให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ และมีชื่อว่า “โครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ

3. เพือ่ ประหยัดเงินตราในการให้ทนุ การศึกษาปริญญาเอก
เพื่อไปศึกษาในต่างประเทศ
4. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบัน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
สกสว. เริ่มจัดสรรทุน คปก. ครั้งแรกในปี 2541 จนถึง
ปี 2562 จัดสรรทุนไปแล้ว 21 รุ่น ในทุกสาขาวิชา (ประมาณ
250 ทุน/ปี) มีนักศึกษาที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 5,168 คน ผลงาน
ตี พิ ม พ์ น านาชาติ 8,584 เรื่ อ ง มี ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาเอก 3,559 คน ซึ่งไปท�ำงานในภาคส่วนต่างๆ โดย
จ�ำนวนสูงถึง 50% เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและ
เอกชน 36% ปฏิบัติงานวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
และ 14% ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น วิศวกร แพทย์ พยาบาล
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประกอบธุรกิจส่วนตัว
การด�ำเนินงานของ คปก. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ทุกข้อทีต่ งั้ ไว้ และก่อให้เกิดผลกระทบทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศ
คือ ท�ำให้การเรียนต่อปริญญาเอกในประเทศมีการตื่นตัว มีการ
ยอมรับคุณภาพดุษฎีบัณฑิตที่ผลิตขึ้นในประเทศ ดุษฎีบัณฑิตมี
จ�ำนวนเพียงพอต่อการเติบโตของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทัว่ ประเทศ
เกิดความเข้มแข็งของบัณฑิตศึกษาในประเทศ เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทย และสถาบันวิจัยชั้นน�ำ
ทัว่ โลก รวมถึงเป็นต้นแบบของทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกอืน่
ในประเทศ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคที่พัฒนาการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถูกน�ำไปสร้างเป็นนวัตกรรมได้อย่าง

สกว.
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รวดเร็ว ดังนั้น เป้าหมายของการด�ำเนินโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษกระยะ 2 - 3 ปีหลัง จึงมีเป้าหมายเพือ่ สร้างงานวิจยั
ที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่าน
กลไกการสร้างบุคลากรระดับปริญญาเอกให้เป็นนักวิจยั มืออาชีพ
มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในศาสตร์เฉพาะที่ศึกษา มีประสบการณ์
เชื่อมโยงงานวิจัยของตนที่สร้างขึ้นไปใช้เพื่อตอบสนองความ
●
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ต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคการใช้งานต่างๆ ทีส่ อดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงกระตุ้นการสร้างนวัตกรรมใน
ระดับองค์กร ซึง่ จะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย
ในอนาคต และประเทศจะสามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง
(Escaping Middle Income Trap) ได้

งบประมาณด�ำเนินการปี 2562
ในปีงบประมาณ 2562 คปก. ได้เซ็นสัญญารับนักศึกษาเข้าสู่โครงการ โดยใช้งบประมาณจากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้


งบประมาณที่ คปก. ได้รับการจัดสรร

420 ล้านบาท



งบประมาณสมทบจากหน่วยงานอื่นๆ

1.05 ล้านบาท



รวมงบประมาณทั้งหมด

จ�ำนวน
ปี
นักศึกษาที่ได้ทุน
งบประมาณ
(คน)
2562
		

●

421.05  ล้านบาท

จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จ
ปริญญาเอก
(คน)

จ�ำนวนผลงาน จ�ำนวนสิทธิบัตร / จ�ำนวนผลงาน จ�ำนวนสิทธิบัตร /
ตีพิมพ์นานาชาติ อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด ตีพิมพ์ต่อนักศึกษา อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด
(เรื่อง)
(เรื่อง)
ทีส่ �ำเร็จการศึกษา ต่อนักศึกษาที่ส�ำเร็จ
การศึกษา

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

210

221

200

153

400

447

5

3

2

2.61

-

0.02

การจัดสรรทุน คปก. ให้นักศึกษาในปีงบประมาณ 2562

ในระบบการจัดสรรทุน คปก. นักศึกษาไม่สามารถขอ
สมัครรับทุนได้โดยตรง คปก. จะจัดสรรทุนให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ของ คปก. ซึ่งจะเป็นผู้คัดเลือกและ
เสนอชือ่ นักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ของ คปก. และเป็นผูท้ ี่
อาจารย์ทปี่ รึกษาเห็นว่าสามารถจะท�ำงานวิจยั ร่วมกับอาจารย์ได้

มาให้ คปก. พิจารณาเห็นชอบ แต่ละปีมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มี
คุ ณ ภาพเสนอนั ก ศึ ก ษามารั บ ทุ น คปก. จ� ำ นวนมาก และ
มีนักศึกษาบางส่วนไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากข้อจ�ำกัด
ด้านงบประมาณ

>> จ�ำนวนนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุน คปก. ประเภทต่างๆ ในปีงบประมาณ 2562


ทุน คปก. ทั่วไป



ทุน คปก. ร่วมทุนกับหน่วยงานรัฐ



ทุน คปก. อาเซียน



รวมทั้งสิ้น

201 คน
13 คน
7 คน
221 คน
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>> จ�านวนอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาทุน คปก. ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561)

1
2

อาจารย์ที่ปรึกษาเก่า1 (คน)

อาจารย์ที่ปรึกษาใหม่2 (คน)

สมัคร

นักศึกษาได้รับทุน

สมัคร

นักศึกษาได้รับทุน

สมัคร

นักศึกษาได้รับทุน

16

201

174

133

46

334

220

2558

17

235

181

203

38

438

219

2559

18

204

160

181

81

385

241

2560

19

175

147

210

67

385

214

2561

20

380

173

333

58

713

231

2562

21

363

119

275

102

638

221

ปี
งบประมาณ

รุ่น

2557

รวม (คน)

อาจารย์ที่ปรึกษาเก่า คือ อาจารย์ที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ คือ อาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก.

>> จ�านวนนักศึกษาได้ทุนปีงบประมาณ 2562 จ�านวน 221 คน แยกตามสาขาวิชา
70

60

(27.1%)

60
50
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สังคมศาสตร

>> คุณภาพของนักศึกษาที่รับทุน คปก. ปีงบประมาณ 2561
นั ก ศึ ก ษาที่ รั บ ทุ น คปก. มี คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น ในแต่ ล ะปี
นักศึกษา คปก. ใหม่ จ�านวน 221 คนในปีงบประมาณ 2562
ประกอบด้วยนักศึกษาวุฒปิ ริญญาโท 130 คน และวุฒปิ ริญญาตรี
91 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 102 คน (46%)
เกียรตินิยมอันดับสอง 67 คน (30%) ผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ไม่ได้

เกียรตินิยมแต่ผลการเรียนเทียบเท่าเกียรตินิยม หรือเป็นผู้มีวุฒิ
ปริญญาโททีม่ ผี ลงานวิจยั เผยแพร่ 51 คน (23%) เมือ่ เปรียบเทียบ
คุณภาพของนักศึกษา คปก. ใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ปี 2541-2550
ปี 2551-2560 และ ปี 2561 เห็นได้ว่า สัดส่วนของผู้มีวุฒิ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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เปร�ยบเทียบคุณภาพของนักศึกษาที่รับทุน คปก. ป 2541 - 2562
1,318 คน 341 คน
(63%) (16%)

ป
2541-2550 444 คน
(21%)

เกียรตินิยมอันดับ 1

●

1,313 คน 643 คน
(54%) (26%)

79 คน 85 คน
(34%) (37%)

51 คน 102 คน
(23%) (46%)

ป
2551-2560

ป
2561

ป
2562

500 คน
(20%)

เกียรตินิยมอันดับ 2

67 คน
(29%)

67 คน
(30%)

ปร�ญญาตร� 10% แรกของชั้น หร�อปร�ญญาโท ที่มีผลงานว�จัยเผยแพร

การเสริมคุณภาพของดุษฎีบัณฑิต คปก. และคุณภาพของผลงานวิจัย

คปก. ตระหนักว่าการที่นักศึกษา คปก. จะเป็นดุษฎี
บัณฑิตที่มีคุณภาพจะต้องมีการพัฒนาด้านอื่นๆ ควบคู่ไปกับ
การท�ำวิจัย ในปีงบประมาณที่ผ่านมา คปก. ได้จัดกิจกรรมเสริม
ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับทุน คปก. ดังต่อไปนี้
1. โครงการติดตามผลงานวิจยั ของนิสติ และนักศึกษา
คปก. ประจําปีงบประมาณ 2562 (RGJ University Forum)
ได้ ม อบหมายให้ ค ณะผู ้ ป ระสานงาน ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม
RGJ-University Forum ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อให้นิสิต/
นักศึกษา คปก. รุ่นที่ 18 และ 19 ในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในแต่ละ
ภูมภิ าคได้เข้าร่วมการประชุม เพือ่ นําเสนอผลงานวิจยั ในระหว่าง
วันที่ 16-27 พฤษภาคม 2562 มีนิสิต/นักศึกษา คปก. ที่ได้รับ
การประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒวิ า่ มีผลงานวิจยั ดีเด่น จากแต่ละภาค
จํานวนทั้งสิ้น 50 คน ดังนี้
จ�ำนวน
จ�ำนวน
นักศึกษา
ผลงานเด่น
ที่เสนอผลงาน ที่ได้รับคัดเลือก
ภาคกลาง		
122
25
ภาคเหนือ 		
19
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
31
8
ภาคใต้		
56
13
รวม
339
50

ส�ำหรับนักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลงานเด่นนั้น
จะได้เข้าร่วมการนําเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา สกสว. ปี 2562 (TSRI Congress 2019)

ภาคเหนือ
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ภาคใต้

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. การประชุ ม วิ ช าการระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สกสว.
ประจ�ำปี 2562 (TSRI Congress 2019) ภายใต้หวั ข้อ ก้าวทัน
“เทคโนโลยีเปลีย่ นโลก” ด้วยงานวิจยั (Disruptive Technology
for World Society) ด้วยความร่วมมือของ คปก. โครงการ
พัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) และฝ่าย
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่
8-9 สิงหาคม 2562 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 ศูนย์การค้า

สยามพารากอน เพือ่ ให้นกั ศึกษาน�ำเสนอผลงานวิจยั แลกเปลีย่ น
และเผยแพร่องค์ความรู้ เกิดการสร้างและถ่ายทอดความรู้ใน
งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจยั
ระหว่ า งนั ก วิ จั ย ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและภาคอุ ต สาหกรรม
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว.
ประจ�ำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

• คุณเจน น�ำชัยศิริ
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• คุณรัชนี จณะวัตร

• คุณมนตรี ศรไพศาล

• รศ. ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล • ศ. ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม • Assoc. Prof. Dr.Ali Zemouche

• Dr. Ing. Bernd Wetzel

• คุณนฤมล ทักษอุดม

• คุณสัญชัย ทองจันทรา

การน�ำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

• คุณเฉลิมพล ปุณโณทก

108

I ผลการด�ำเนินงานตามภารกิจหลักของฝ่าย

พิธีมอบรางวัลการน�ำเสนอผลงานดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ประจ�ำปี 2562

เสวนาพิเศษจากมุมมองของคนรุ่นใหม่ และการมอบรางวัลการน�ำเสนอผลงานแบบบรรยาย

●

กิจกรรมด้านต่างประเทศและการขยาย
เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ

แม้วา่ คปก. จะเป็นโครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก
ภายในประเทศ แต่กลยุทธ์ในการด�ำเนินงานตั้งแต่แรกเริ่มของ
คปก. ก�ำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาไทยมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษา คปก. ได้ไปท�ำวิจัยในต่างประเทศ
มีโอกาสใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ และได้เรียนรู้
พัฒนาการทางวิชาการล่าสุด โดยให้อาจารย์ทปี่ รึกษาไทยเดินทาง
ไปปรึกษางานวิจยั กับอาจารย์ทปี่ รึกษาในต่างประเทศและติดตาม
การปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษา และให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
ต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยด้วย

ปัจจุบัน คปก. มีอาจารย์ท่ีปรึกษาในต่างประเทศทั้งสิ้น
3,431 คนใน 52 ประเทศ และมีจ�ำนวนโครงการร่วมมือระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาไทยกับอาจารย์ต่างประเทศมากกว่า 3,632
โครงการ จึงนับเป็นโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่ใหญ่ที่สุด
โครงการหนึ่งของประเทศและในระดับนานาชาติด้วย
ด้ ว ยกลไกที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ได้ ส ่ ง ผลให้ ใ นปั จ จุ บั น
กิ จ กรรมดั ง กล่ า วกลายเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งหนึ่ ง
ที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นกิจกรรมที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จของ
คปก. อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลดีต่อระบบความร่วมมือทางวิชาการ
มาสูป่ ระเทศไทยเป็นอย่างมาก ช่วยขยายจ�ำนวนนักวิชาการและ
องค์กรวิจัยให้เพิ่มขึ้น น�ำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

สกว.
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อย่างเป็นรูปธรรมระหว่างหน่วยวิจัยในประเทศไทยกับห้อง
ปฏิบัติการและศูนย์วิจัยชั้นน�ำหลายร้อยแห่งทั่วโลก ที่ส�ำคัญคือ
สถาบันและหน่วยงานในต่างประเทศจ�ำนวนมากเห็นประโยชน์
และคุณค่าของโครงการนี้ จึงได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนแก่
นักศึกษาในโครงการเพื่อไปศึกษาวิจัยในประเทศของตน โดยมี
การลงนามความร่วมมือเพื่อเป็นข้อตกลงในการร่วมสนับสนุน
ทุนแก่ผู้รับทุน
ในปี 2562 ได้มีข้อตกลงกับองค์กรต่างๆ ที่ผู้รับทุน
สามารถรับประโยชน์จากความร่วมมือที่เกิดขึ้นได้จ�ำนวนทั้งสิ้น
9 แห่ง ได้แก่
ฝรั่งเศส

1. The French Embassy in Thailand ประเทศ

●
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งานวิจัยเด่นของนักศึกษา คปก.

>> เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าส�ำหรับตรวจวัดสารก�ำจัด
ศัตรูพืช
การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าโดยใช้วัสดุนาโน
ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกรีนคาร์บอนส�ำหรับตรวจวัดสาร
ก�ำจัดศัตรูพืชในตัวอย่างผักร่วมกับระบบการไหลอัตโนมัติ
โดย ผศ. ดร.อัญชลี ส�ำเภา และ น.ส.กาญจนา คุณพาที
นักศึกษา คปก. รุ่นที่ 19 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. The German Academic Exchange Service
(DAAD) ประเทศเยอรมนี
3. University of Georgia (UGA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
4. มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
5. University of Hawaii at Manoa (UHM) และ
East-West Center (EWC) ประเทศสหรัฐอเมริกา
6. University of California, Davis (UC Davis)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
7. University of Alberta ประเทศแคนาดา
8. Leibniz Centre for Tropical Marine Research
(ZMT) GmbH ประเทศเยอรมนี
9. Uppsala University: International Science
Program (ISP), The Swedish International Development
Cooperation Agency (Sida) ประเทศสวี เ ดน และกรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ*

* เป็ น ความร่ ว มมื อ ไตรภาคี เ พื่ อ สนั บ สนุ น ทุ น ปริ ญ ญาเอก
ในสาขาวิ ท ยาศาสตร์ก ายภาพแก่นัก ศึก ษาจากประเทศ
กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม เนปาล และบังคลาเทศ

งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ อิ เ ล็ ก โทรเคมิ คั ล เซนเซอร์ ช นิ ด ใหม่
มีจุดเด่น คือ มีความไวในการวิเคราะห์ ขนาดเล็ก ราคาถูก
มีความถูกต้องสูง ใช้งานง่าย พกพาไปใช้ในภาคสนามได้
สามารถใช้วิเคราะห์สารก�ำจัดศัตรูพืช ซึ่งอิเล็กโทรเคมิคัล
เซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถวิเคราะห์ปริมาณสารก�ำจัด
ศัตรูพืชฟีโนบูคาร์บในผัก รวมทั้งยังเป็นองค์ความรู้เพื่อ
ต่ อ ยอดเป็ น ชิ้ น งานเซนเซอร์ ส� ำ หรั บ ตรวจวั ด สารก� ำ จั ด
ศัตรูพืชชนิดอื่นได้ อิเล็กโทรเคมิคัลเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้น
มี ต ้ น ทุ น การผลิ ต ที่ ต�่ ำ เนื่ อ งจากการเตรี ย มแต่ ล ะครั้ ง ได้
เซนเซอร์จำ� นวนหลายชิน้ สามารถลดต้นทุนในการวิเคราะห์
ด้วยเครื่องมือที่มีความซับซ้อนได้ เช่น ค่าการวิเคราะห์
ตัวอย่างด้วยเทคนิคทีพ่ ฒ
ั นาอยูใ่ นหลัก 250 บาทต่อตัวอย่าง
เป็นต้น
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>> เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติ เพื่อการประเมินสภาพโครงสร้างโบราณสถานของไทย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสแกน
วัตถุ 3 มิติ ด้วยแสงเลเซอร์ และวิธีการ
ไฟไนต์ เ อลิ เ มนต์ เ พื่ อ การประเมิ น สภาพ
โครงสร้างโบราณสถานของไทย กรณีศึกษา
วั ด หลั ง คาขาว พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดย
ผศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล และนายพีรสิทธิ์
มหาสุวรรณชัย นักศึกษา คปก. รุน่ ที่ 19 ภาค
วิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ฐ านข้ อ มู ล กลุ ่ ม จุ ด 3 มิ ติ จ� ำ นวนมาก
ณ สภาพปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลด้านขนาด มิติ รูปร่าง รูปทรง
ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงส�ำหรับการติดตามสภาพ
โครงสร้างโบราณสถานในอนาคต ข้อมูลด้านสมบัติของวัสดุ
โบราณ ข้อมูลแนวโน้มความเสี่ยงของโบราณสถาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อกรมศิลปากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิด
ประโยชน์ดา้ นการประเมินเสถียรภาพของโครงสร้างโบราณสถาน
ตามหลักวิศวกรรม โดยสามารถน�ำข้อมูลด้านวิศวกรรมเชิงลึก
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลทางด้านวิศวกรรมเพื่อเผยแพร่ผ่าน
สื่อดิจิทัล อีกทั้งต่อยอดสู่การพัฒนาเนื้อหาดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์

นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบูรณะโบราณสถาน
สามารถใช้ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลในขั้นตอนการประเมินได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการพัฒนาเนื้อหาดิจิทัลเชิง
สร้างสรรค์และส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลและข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ช่วยลดต้นทุนในแง่เวลาการท�ำงาน ทรัพยากรมนุษย์
ค่าใช้จา่ ยในขัน้ ตอนการตรวจสอบด้วยวิธพี นิ จิ (Visual Inspection)
ข้อมูลวิจยั สามารถน�ำไปบูรณาการระหว่างวิทยาการคอมพิวเตอร์
กับความรู้ทางด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของไทย

>> ระบบกั้นเนื้อเยื่อชนิดกึ่งแข็งที่ผลิตจากวัสดุผสมโพลิคาโปรแลกโตนและไบเฟสิกแคลเซียมฟอสเฟต
ส�ำหรับการคืนสภาพของกระดูก
ระบบกั้นเนื้อเยื่อชนิดกึ่งแข็งที่ผลิต
จากวัสดุผสมโพลิคาโปรแลกโตนและไบเฟสิก
แคลเซียมฟอสเฟตส�ำหรับการคืนสภาพของ
กระดูก โดย รศ. ทพญ.ปริศนา ปริพฒ
ั นานนท์
และนางสาวรั ด จิ ต ตั ณ ฑเสน นั ก ศึ ก ษา
รุ ่ น ที่ 19 ภาควิ ช าศั ล ยศาสตร์ ช ่ อ งปาก
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์

สกว.
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งานวิจัยนี้ ได้ผลิตภัณฑ์แผ่นเยื้อกั้นที่มีลักษณะเป็นแผ่น
สีขาว โดยมีผลึกของไบเฟสิกแคลเซียมฟอสเฟตกระจายตัวอยู่
ซึ่งสามารถกระตุ้นการสร้างของกระดูกใหม่ได้ดี เหมาะต่อการ
แพร่ของหลอดเลือดและสารอาหาร น�ำ้ หนักเบา มีความสามารถ
ยืดหยุ่นและทนต่อแรงดึงสูง มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพโดย
เซลล์กระดูกและเซลล์เนื้อเยื่อเหงือกยึดเกาะและเติบโตได้ดี
บนผิววัสดุ วัสดุสามารถสลายตัวได้เองในสภาวะร่างกาย สามารถ
ปรับตัวไปกับเนื้อเยื่อในช่องปากได้ ท�ำให้ไม่จ�ำเป็นต้องมีการ
ผ่าตัดออกเป็นครั้งที่ 2 ท�ำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของการซ่อม
สร้างกระดูกใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ทเี่ กิดขึน้ นีเ้ ป็นการผสมผสาน
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ข้อดีและเป็นการก�ำจัดข้อเสียของวัสดุทใี่ ช้ในงานปลูกกระดูกทีม่ ี
ใช้ในปัจจุบัน การผลิตระบบกั้นเนื้อเยื่อชนิดกึ่งแข็งที่ผลิตจาก
วัสดุผสมโพลิคาโปรแลกโตนและไบเฟสิกแคลเซียมฟอสเฟตนี้
หากมี ก ารผลิ ต เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นระดั บ อุ ต สาหกรรมจะเป็ น
ทางเลือกหนึง่ ของแผ่นเยือ่ กัน้ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในงานปลูก
กระดูก ท�ำให้สามารถลดการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ
และมีราคาถูกกว่าวัสดุทมี่ ขี ายในท้องตลาดด้วยต้นทุนในการผลิต
ต่อแผ่นต�่ำกว่า 500 บาท เมื่อเทียบกับแผ่นเยื่อกั้นที่ต้องน�ำเข้า
จากต่างประเทศที่มีขายอยู่ในท้องตลาด 5,000-9,000 บาท

>> การผลิตเอนไซม์เพื่อใช้ในการลดขั้นตอนการผลิตเส้นไหมจากเส้นไหมดิบ

การผลิตและการศึกษาลักษณะของ
แอลคาไลน์เซอรีนโปรติเอสทีท่ นอุณหภูมสิ งู
และการประยุกต์ในการผลิตเพปไทด์ทมี่ ฤี ทธิ์
ทางชีวภาพจากเซริซนิ โดย ผศ. ดร.ทนงศักดิ์
ไชยาโส และนายกมล ยากูล ภาคเทคโนโลยี
ชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร คณะบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ผ ลิ ต เอนไซม์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการลดขั้ น ตอน
การผลิตเส้นไหมจากเส้นไหมดิบ หรือเส้นไหมปัน่ จากรังไหมปาด
ในอุตสาหกรรม โดยใช้การลอกกาวไหมร่วมกับการฟอกสี และ
การผลิตเซริซินไฮโดรไลเสท ซึ่งวิธีการทางเอนไซม์สามารถลด
การใช้สารเคมีในขัน้ ตอนการลอกกาวไหมและการฟอกสี วิธที าง
เอนไซม์โดยใช้โปรติเอสที่ผลิตขึ้นเองจากเชื้อ SE5 นี้ สามารถ
ก�ำจัดเซริซินและสิ่งเจือปนอื่นๆ ออกจากรังไหมสีเหลือง ได้
ผลิตภัณฑ์เป็นเส้นไหมทีม่ คี วามนุม่ และความขาวทีเ่ หมาะส�ำหรับ
การย้อมสี และการทอหรือขึ้นรูปเป็นเส้นไหมปั่น

นอกจากนี้ งานวิจัยยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้
ในการเก็ บ เกี่ ย วเซริ ซิ น ไฮโดรไลเสทที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ้ า นทาน
การออกซิ เ ดชั น ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ ของเสี ย จาก
อุตสาหกรรมการผลิตเส้นไหม โดยใช้เป็นส่วนผสมในเครือ่ งส�ำอาง
เวชภัณฑ์ หรืออาหารสุขภาพได้ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย โดยส่ ว นผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ซริ ซิ น ไฮโดรไลเสทที่
เก็บเกี่ยวได้คิดเป็นมูลค่าโดยรวมประมาณ 100,000-200,000
บาทต่อปี
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กลุ่มภารกิจวิจัยพื้นฐานและผลิตนักวิจัย

โครงการพัฒนานักวิจยั และงานวิจยั เพือ่ อุตสาหกรรม

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
(พวอ.) หรือ Research and Researcher for Industries (RRi)
ได้จดั สรรทุนการศึกษาวิจยั ตามพันธกิจและสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานพันธมิตรอืน่ ทัง้ ในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
เพื่อพัฒนาก�าลังคน เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนสร้าง
ความตระหนักรูถ้ งึ ความส�าคัญของการวิจยั และพัฒนาให้แก่กลุม่

อุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ด้วยแนวความคิดการให้ทุนสนับสนุนแก่โจทย์วิจัยที่
เป็นความต้องการจริงของภาคอุตสาหกรรมภายใต้ความร่วมมือ
กันระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และภาครัฐ โดยมี
กลไกให้ ภ าคอุ ต สาหกรรมมี ส ่ ว นร่ ว มตั้ ง แต่ ก ารยื่ น ขอเสนอ
โครงการถึงการติดตามการด�าเนินงานวิจัย ดังตาราง
ปีงบประมาณ
2562

ผลการด�าเนินงาน

สะสม
ปีงบประมาณ
2562

จ�านวนบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ (หน่วย : คน)
• นักศึกษาระดับปริญญาโท
• นักศึกษาระดับปริญญาเอก
• นักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (หลังปริญญาเอก)
รวม

98
35
-

974
532
2

133

1,508

12

19
28

12

47

4

9

20

79

จ�านวนทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (หน่วย : ทุน)
• ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) (1)
• ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE) (2)
รวม
ทุนสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ (Industry Academia Partnership Programme - IAPP) (3)
จ�านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานวิจัย (4) (หน่วย : เรื่อง)
หมายเหตุ
(1)
(2)
(3)
(4)

ให้ทุนในปีงบประมาณ 2557 - 2561
เริ่มให้ทุนในปีงบประมาณ 2561
เริ่มให้ทุนในปีงบประมาณ 2559
จ�านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นจด (สิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร)

สกว.
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●

การสนับสนุนงบประมาณของผู้ประกอบการ
และหน่วยงานอื่นๆ

สกสว.

ผูประกอบการ

112.41 (83%) 16.08 (12%)

มหาว�ทยาลัย
2.27 (2%)
หนวยงานรัฐอื่น
3.76 (3%)

ได้สร้างกลไกให้ภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการ
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ติดตามการ
ด�าเนินงานวิจยั ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณ (In cash) ร่วมกับ
พวอ. และหน่วยงานพันธมิตร ในการจัดสรรทุนประเภทต่างๆ
ในปีงบประมาณ 2562 ซึง่ ใช้งบประมาณในการจัดสรรรวมทัง้ สิน้
134.53 ล้านบาท

สัดส่วนงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนทุน พวอ.
ปีงบประมาณ 2562

การร่วมสนับสนุนทุนของผู้ประกอบการ

100
จำนวนผูประกอบการ (ราย)

●

การจัดสรรทุนจ�านวน 149 ทุนในปีงบประมาณ 2562
ของ พวอ. ได้รบั การสนับสนุนจากผูป้ ระกอบการจ�านวน 130 ราย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก มีการกระจายตัวอยู่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ ดังนี้

95

(73%)

80
60
40
20
0

(15%)

M

L

(12%)

S

20

15

ขนาดสถานประกอบการ

สัดส่วนของผู้ประกอบการที่ร่วมสนับสนุนทุน

จำนวนผูประกอบการ (ราย)

50
40
30

43
34

28

20
10
0

10
การแปรรูป การเกษตรและ อิเล็กทรอนิกส
อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ อัจฉร�ยะ

113

7

5

2

การแพทย เชื้อเพลิงชีวภาพ การบินและ
ครบวงจร และเคมีชีวภาพ โลจ�สติกส

1
ยานยนต
สมัยใหม

การกระจายตัวของผู้ประกอบการที่ร่วมสนับสนุนทุน พวอ. ในอุตสาหกรรมต่างๆ

อื่นๆ
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามประเภททุนที่ พวอ. สนับสนุน
กลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่ร่วมสนับสนุนทุนเพื่อสร้างนักวิจัย
ระดับปริญญาโทได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
(26%) ทุ น เพื่ อ สร้ า งนั ก วิ จั ย ระดั บ ปริ ญ ญาเอกได้ แ ก่ กลุ ่ ม
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ (22%) และกลุม่
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (22%) ทุนวิจัยและนวัตกรรม
เพื่ อ กิ จ การขนาดเล็ ก และขนาดย่ อ ม (RISE) ได้ แ ก่ กลุ ่ ม
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (33%)
●

การติดตามผลการวิจยั และการประชุมวิชาการ
ของโครงการ พวอ.

>> ประชุมเพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานโครงการที่ได้
รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก
ได้จัดงานประชุมเพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานโครงการ
ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนทุนประจ�ำปีงบประมาณ 2562 (RRi University
Forum 2019) ตามสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคกลาง
แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม 7 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง
อุตสาหกรรมการแพทย์และเภสัชกรรม อุตสาหกรรมเกษตร
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมโลหะ ยานยนต์ และเครื่อง
จักรกล อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม
เคมีและสิง่ แวดล้อม โดยจัดให้มกี ารน�ำเสนอผลงานของนักศึกษา
ทั้งในรูปแบบการน�ำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation)
และการน�ำเสนอแบบโปสเตอร์ (poster presentation) จัดงาน
ทั้งสิ้น 10 วัน มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษา และผู้ประกอบการที่ให้การ
สนับสนุนทุนกว่า 550 คน ภายในงานมีการซักถาม แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ การพบปะและเรียนรู้ผลงานของกันและกันเพื่อ
กระตุ้นบรรยากาศของการวิจัยและพัฒนากระบวนการการท�ำ
วิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานประกอบการที่ร่วมสนับสนุน
ทุน นอกจากนี้ผู้ที่น�ำเสนอผลงานใน RRi University Forum
2019 ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ยังได้รับการคัดเลือก
มาน�ำเสนอผลงานการท�ำวิจยั ในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิต
ศึกษา สกสว. ปี 2562 อีกด้วย

บรรยากาศงาน RRi University Forum 2019
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>> การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว.
ปี 2562
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
(พวอ.) โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และฝ่าย
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกัน
จัดนิทรรศการและงานประชุมวิชาการ “การประชุมวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ปี 2562 (TSRI Congress 2019)”
ภายใต้หัวข้อ ก้าวทัน “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” ด้วยงานวิจัย
(Disruptive Technology for World Society) ณ พารากอนฮอลล์
ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุนจากฝ่าย
ต่างๆ ของ สกสว. ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มาน�ำ
เสนอผลงานวิจัยและสร้างบรรยากาศในการท�ำวิจัย รวมถึงเป็น
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษาสู่สาธารณะ
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมหรือผูส้ นใจด้านการวิจยั
ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยจากภาคการศึกษาทั้งใน
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และต่างประเทศ ซึง่ จะช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ด้านการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี คุณเจน
น�ำชัยศิริ สมาชิกวุฒสิ ภา และประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย อดีตประธานคณะกรรมการก�ำกับทิศทาง
งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาน�ำ รวมถึงการบรรยายให้
ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายด้าน
ส�ำหรับการน�ำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุน
ระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. มีการน�ำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์
จ�ำนวนทั้งสิ้น 211 ผลงาน โดยแบ่งตามกลุ่มงานวิจัย 4 กลุ่ม
ได้แก่ (1) กลุ่มงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (2) กลุ่มงานวิจัยขั้น
แนวหน้า (3) กลุ่มงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม (4) ผลงานวิจัยเด่นระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งงานนี้มีอาจารย์ นิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบการ
และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานกว่า 900 คน

คุณเจน น�ำชัยศิริ สมาชิกวุฒิสภา และประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อดีตประธานคณะกรรมการก�ำกับทิศทาง
งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประธานเปิดงานและปาฐกถาน�ำ

การบรรยายพิเศษในช่วงเช้าโดย คุณรัชนี จณะวัตร และคุณมนตรี ศรไพศาล
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นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. น�ำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์

●

ตัวอย่างผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ พวอ.

>> การศึกษาคุณลักษณะทางไฟฟ้าและทางความร้อนของหม้อแปลงที่ใช้เอสเตอร์ธรรมชาติเป็นฉนวนเปรียบเทียบกับ
หม้อแปลงที่ใช้น�้ำมันหม้อแปลงและน�้ำมันปาล์มเป็นฉนวน
นักวิจัย : นายกิตติพศ จริยานุรัตน์
รศ. ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าและทาง
ความร้อน เมื่อน�ำเอสเตอร์ธรรมชาติและน�้ำมันปาล์มมาใช้เป็น
ฉนวนเหลว เปรียบเทียบกับการใช้น�้ำมันหม้อแปลงเป็นฉนวน
เหลวส� ำ หรั บ หม้ อ แปลงขนาดเล็ ก (10 kVA 220/1000V)

ผลปรากฏว่าเอสเตอร์ธรรมชาติและน�ำ้ มันปาล์ม แสดงคุณสมบัติ
ทางไฟฟ้าและความร้อนทีด่ ี คุณสมบัตโิ ดยรวมสามารถเทียบเคียง
กับน�้ำมันหม้อแปลงได้ เมื่อพิจารณาจุดแข็งดั้งเดิมของเอสเตอร์
ธรรมชาติในเรือ่ งจุดติดไฟทีส่ งู ความเป็นมิตรต่อธรรมชาติ รวมทัง้
ความคงทนต่อแรงดันเบรกดาวน์ที่มี
ความชื้นเจือปนในระดับสูง
ทั้ ง นี้ ไ ด้ มี ก ารน� ำ องค์ ค วามรู ้
จากการวิ จั ย ไปใช้ ใ นการออกแบบ
หม้ อ แปลงต้ น แบบซึ่ ง ใช้ เ อสเตอร์
ธรรมชาติและน�้ำมันปาล์มเป็นฉนวน
ส�ำหรับใช้งานจริงในระบบไฟฟ้าก�ำลัง
โดยได้มีการน�ำไปติดตั้งเข้ากับระบบ
ไฟฟ้ า ก� ำ ลั ง เพื่ อ เก็ บข้ อ มู ล ก่ อ นน�ำ
มาปรับปรุงเพื่อผลิตจ�ำหน่ายภายใน
ระยะเวลา 1-2 ปี

หม้อแปลงต้นแบบส�ำหรับการผลิตเพื่ออุตสาหกรรม หม้อแปลง 1 เฟส 400/1000V 10kVA

สกว.
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>> โครงการพัฒนายานยนต์อัจฉริยะท�ำงานร่วมกันส�ำหรับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์
นักวิจัย : รศ. ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยานยนต์อัจฉริยะท�ำงานร่วมกันส�ำหรับอุตสาหกรรม
ฮาร์ ด ดิ ส ที่ ส ร้ า งขึ้ น พั ฒ นาผ่ า น Open source ที่ ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ ต่างจากหุ่นยนต์ในปัจจุบัน นอกจากนี้หุ่นยนต์
ที่ออกแบบเป็นหุ่นยนต์ที่รองรับการท�ำงานในห้องสะอาดและ
ได้รับการทดสอบด้าน safety ร่วมกับบริษัทและองค์กรตรวจ
มาตรฐาน ความปลอดภัย งานวิจัยนี้จะช่วยลดต้นทุนการผลิต
โดยเฉพาะในส่วนที่หุ่นยนต์ท�ำงานได้ยาก เช่น การขนถ่ายวัสดุ

ไปในทีต่ า่ งๆ โดยไม่มกี ารน�ำทาง หุน่ ยนต์หนึง่ ตัวสามารถแทนคน
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประหยัดต้นทุนในแง่แรงงานได้ถึง 648,000
บาทต่อปี ปัจจุบันระบบท�ำงานร่วมกันหุ่นยนต์ทั้งสิ้น 6 ตัว
คิดเป็นการลดต้นทุนได้ 3,888,000 บาทต่อปี และในอนาคต
ตามแผนของบริษัทจะเพิ่มเป็น 24 ตัวคิดเป็นเงิน 15,552,000
บาทต่อปี ต้นแบบทีป่ ระดิษฐ์ขนึ้ มีราคาถูกกว่าทีข่ ายในท้องตลาด
ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันอยู่ถึง 40% โดยประมาณ

ตัวอย่างหุ่นยนต์ AIV
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กลุ่มภารกิจวิจัยพื้นฐานและผลิตนักวิจัย

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (พคน.) หรือ
International Research Network Program; IRN จัดตั้งขึ้น
ตัง้ แต่ปี 2557 ด้วยเห็นว่าการท�ำงานวิจยั ในลักษณะเป็นเครือข่าย
วิจัยร่วมกัน (Collaboration) จะก่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มี
ผลกระทบสูงในทางวิชาการ ดังนั้นการสร้างเครือข่ายวิจัยระดับ
นานาชาติ ที่ เ ข้ ม แข็ ง จะท� ำ ให้ เ กิ ด ผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง
ได้รับการน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดความ
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในอนาคต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ คาดหวังว่าการขยายการสนับสนุน
การวิจัยของเครือข่ายวิจัยของนักวิจัยชาวไทยและนักวิจัยชาว
ต่างชาติจะสามารถยกระดับความร่วมมือกับนานาชาติ ก่อให้
เกิดความร่วมมือในการให้ทนุ สนับสนุนงานวิจยั (Joint Research
Fund) และในทีส่ ดุ เกิดเป็นหน่วยวิจยั นานาชาติ (Joint Research
Center) ขึ้นได้ในประเทศไทย น�ำไปสู่การพัฒนาระบบงานวิจัย
ของประเทศ สร้างความเข้มแข็งในด้านความเป็นนานาชาติและ
ด้านวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยของประเทศไทย
●

เครือข่ายวิจยั นานาชาติ จึงเป็นเครือ่ งมือและกลไกส�ำคัญ
ในการบริหารจัดการโปรแกรมวิจัยในรูปแบบเครือข่าย เพื่อให้
นั ก วิ จั ย ด� ำ เนิ น การวิ จั ย ในลั ก ษณะโปรแกรมวิ จั ย และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบ
ทางวิชาการ รวมถึงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้สงู ขึน้
โดยให้ ก ารสนั บ สนุ น ในรู ป แบบของการแลกเปลี่ ย นวิ ช าการ
(Mobility Fund) รวมทั้งให้การสนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัยและ
ทุนวิจัยส�ำหรับการผลิตดุษฎีบัณฑิต ทุนผู้ร่วมวิจัยหลังปริญญา
เอก และทุนวิจัยในกรอบเวลา 3 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2557-2561
ได้สนับสนุนทุน IRN ไปแล้วจ�ำนวน 25 เครือข่าย และส�ำหรับ
ปี 2562 สนับสนุนทุน IRN ไปแล้ว 7 เครือข่าย
นอกจากนี้ พคน. ได้ร่วมมื อกับหน่วยงานสนับสนุน
การวิจัยในต่างประเทศ สนับสนุนกิจกรรมและทุนวิจัยผ่าน
โครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation
Partnership Fund และโครงการ e-ASIA Joint Research
Program ด้วย

ผลการด�ำเนินงาน
1. จ�ำนวนโครงการที่สนับสนุนทุน 31 โครงการ ได้แก่
• ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN 62)
• ทุน Institutional Links ภายใต้โครงการความร่วมมือ
		 Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund
2. จ�ำนวนนักวิจัยและหน่วยงานที่เข้าร่วมในเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (ตั้งแต่ปี 2557-2562)
• จ�ำนวนนักวิจัยไทยที่อยู่ในเครือข่าย
• จ�ำนวนนักวิจัยต่างประเทศที่อยู่ในเครือข่าย
• จ�ำนวนหน่วยงานในไทยที่อยู่ในเครือข่าย
• จ�ำนวนหน่วยงานในต่างประเทศที่อยู่ในเครือข่าย
• จ�ำนวนประเทศที่อยู่ในเครือข่าย
• จ�ำนวนทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาเอก
• จ�ำนวนทุนสนุบสนุนผู้ช่วยวิจัยระดับหลังปริญญาเอก
• จ�ำนวนทุนสนับสนุนการท�ำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ
• จ�ำนวนทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในด้านธุรกิจ

7 โครงการ
3 โครงการ
182
114
37
67
28
49
23
52
14

คน
คน
แห่ง
แห่ง
ประเทศ
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน

สกว.
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3.
4.
5.
6.

●

จ�ำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
จ�ำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
จ�ำนวนหน่วยงานในต่างเทศที่ร่วมสนับสนุนทุน (ตั้งแต่ปี 2557-2561)
งบประมาณที่จัดสรร
• งบประมาณจาก สกว.
• งบประมาณจากแหล่งทุนต่างประเทศ

150
3
9
76.72
70.24
6.48
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เรื่อง
เรื่อง
แห่ง
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

เครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติปี 2562

เครือข่ายที่ 1

		
		

เครือข่ายวิจยั นานาชาติสำ� หรับการพัฒนาเทคโนโลยีฐานของเชือ้ เพลิงและเคมีชวี ภาพจากชีวมวลจุลสาหร่ายและ
ลิกโนเซลลูโลส (International Research Network for Platform Technology Development of Biofuels
and Biochemicals from Microalgal and Lignocellulosic Biomass)
หัวหน้าเครือข่าย : ศ. ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ I ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครือข่ายที่ 2

เครือข่ายการออกแบบและสร้างเซนเซอร์แนวใหม่ (Network on Emerging Sensor Designs and Fabrication
Strategies)
หัวหน้าเครือข่าย : รศ. ดร.ปณต ถาวรังกูร I คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เครือข่ายที่ 3

		

เครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาสมุนไพร (International Research Network
for Pharmacovigilance in Herbal Medicines)
หัวหน้าเครือข่าย : รศ. ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว I คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เครือข่ายที่ 4
		

เครือข่ายวิจัยนานาชาติการสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลของข้าว การผลิต และการประยุกต์ใช้ (Rice Molecular
biosyn thesis, production and application network)
หัวหน้าเครือข่าย : ศ. ดร.เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์ I ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เครือข่ายที   
่ 5
		

เครือข่ายวิจัยนานาชาติ - เทคโนโลยีสีเขียวส�ำหรับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในด้านอาหาร น�้ำ พลังงาน (IRN - Green
Technologies Network for Sustainable Environment: Food-Water-Energy Nexus)
หัวหน้าเครือข่าย : รศ. ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล I คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เครือข่ายที่   6

โครงการความร่วมมืองานวิจัยชั้นแนวหน้าระหว่างกลุ่มประเทศใน เอเชีย - ยุโรป (Eurasia Frontier Research
Collaboration)
หัวหน้าเครือข่าย : ผศ. ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช I ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เครือข่ายที   
่ 7
		

เครือข่ายการวิจัยนานาชาติทางด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลและการเรียนรู้ของเครื่อง (International
Research Network in Digital Image Processing and Machine Learning)
หัวหน้าเครือข่าย : ศ. ดร.สุเทพ สวนใต้ I คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ในต่างประเทศ

>> ร่วมกับ The British Council ภายใต้ Newton Fund
สนับสนุนทุนโครงการ Institutional Links : ริเริ่ม

ความร่วมมือ หรือการพัฒนาความร่วมมือจากที่มีอยู่แล้วในด้าน
การวิจัยและนวัตกรรมทั้งในระดับกลุ่มวิชาการ ภาควิชา และ
สถาบัน เป็นต้น ตลอดจนเสริมสร้างให้ความร่วมมือ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและนวัตกรรม และเกิดการถ่ายทอด
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ โดยในปีงบประมาณ
2562 ได้สนับสนุนทุนไปแล้วจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการจากผักตบชวาสู่การน�ำไปใช้ประโยชน์ทาง
ด้านพลังงานโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัลคาร์บอไนเซชั่น
(From Water Hyacinth Parasite to Energy Using
Hydrothermal Carbonisation) โดยมีหัวหน้าโครงการคือ
ดร.แหลมทอง ชื่นชม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ และ Prof. Dr.Maria Magdalena Titirici, School
of Engineering and Materials Science, Queen Mary
University of London
2) โครงการการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพสตรี ผ ่ า นการ
เป็นผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรม : กลุ่มชาวไทยภูเขา
(Empowering Women Through Arts Entrepreneurship :
The Thai Hill Tribes Exchange) โดยมีหัวหน้าโครงการคือ
ดร.สิ ริ พั น ธ์ ดี ศี ล ธรรม คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย
หอการค้าไทย และ Professor Sameer Hosany, School of
Management, Royal Holloway University of London
3) โครงการคลังข้อมูลดิจทิ ลั ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ : ส่งเสริม
การปกป้อง และด�ำรงรักษา ความหลากหลายทางภาษาและ

วัฒนธรรมในประเทศไทย (The ethnic group digital archive
project : Promoting the protection and preservation of
language and culture diversity in Thailand) โดยมีหัวหน้า
โครงการ คือ ผศ. ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และ Dr.Mandana
Seyfeddinipur, SOAS, University of London

>> โครงการ e-ASIA Joint Research Program :

ได้ เข้า ร่ ว มโครงการ the e-ASIA Join Research
Program (e-ASIA JRP) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยจากประเทศ ASEAN+8
โดยมีสมาชิก คือ ประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา เพื่อ
ให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
ภูมิภาคโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกลไกส�ำคัญ

จากที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมภายใต้กรอบวิจัยด้าน
การเกษตร (วิทยาศาสตร์การอาหาร) จัดประชุมวิชาการเชิง
ปฏิบตั กิ ารในหัวข้อเรือ่ ง “Strategy for genetic conservation
and utilization of endangered or indigenous/native
animal species in Asia” เมื่อปี 2561 ไปแล้วนั้น ในปี 2562
ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้หวั ข้อดังกล่าว ซึง่ การจัดสรรทุน
จะด�ำเนินการต่อโดยส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อไป

>> กิจกรรม The ANSO Working Group Meeting

จัดโดย The Alliance of International Science
Organizations (ANSO) ซึ่งเป็นองค์กรวิทยาศาสตร์ระหว่าง
ประเทศที่ก่อตั้งเมื่อปี 2561 โดย Chinese Academy of
Sciences และสถาบันวิทยาศาสตร์และการศึกษานานาชาติอนื่ ๆ
อีก 36 แห่งจากทัว่ โลก อยูภ่ ายใต้หลักการของ “การให้คำ� ปรึกษา
ร่วมกัน การแบ่งปันร่วมกัน” โดยได้รับการสนับสนุนจากจีน

สกว.
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ในโครงการ Belt and Road Initiative การพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ความก้าวหน้าของ SDGs ของสหประชาชาติดว้ ยการกระตุน้ และ
ด�ำเนินโครงการความร่วมมือระดับนานาชาติในด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการเสริมสร้างศักยภาพ (Science,
Technology & Innovation and Capacity Building; STIC)
เพื่ อ สนั บ สนุ น ความต้ อ งการและสร้ า งขี ด ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ของโลก
ทั้งนี้ กลุ่มประเทศสมาชิกของ ANSO ได้แก่ Chinese
Academy of Sciences Hungarian Academy of Sciences
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National Academy of Sciences of the Republic of
Kazakhstan Jomo Kenyatta University of Agriculture
and Technology, Kenya Tribhuvan University of Nepal
Pakistan Academy of Sciences Russian Academy of
Sciences National Science and Technology Development
Agency, Thailand United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization โดยในปี 2562 - 2563 มีแผน
การด�ำเนินงานโครงการต่างๆ อาทิ การจัดประชุม (ANSO Meeting)
ANSO Scholarship เพื่อมอบทุนวิจัยในระดับปริญญาโทและ
ระดับปริญญาเอก การมอบรางวัล (ANSO Prize & Award)
เป็นต้น
●

ผลงานวิจัยที่ส�ำคัญ

>> โครงการการวางแผนเพื่ อ เมื อ งนิ เ วศและสภาพแวดล้ อ มที่ ส ่ ง เสริ ม ความพลวั ต ของภู มิ อ ากาศ :
การเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อการวางแผนอย่างมี
ส่วนร่วมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (Planning for Ecocities and Climate-resilient Environments: building
capacity for inclusive planning in the Bangkok
Metropolitan Region; PEACE-BMR) โดย ผศ. ดร.วิจิตร

บุษบา มารมย์ คณะสถาปัตยกรรมและผังเมือง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และคณะผู้ร่วมวิจัย
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เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจัย Urban
Futures มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ International Institute
for Environments and Development (IIED) สหราชอาณาจักร โดยด�ำเนินการวิจัยผ่านกระบวนการทางวิชาการ
และการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และเพิ่มความ
สามารถในการวางกลยุ ท ธ์ ใ นการปรั บ ตั ว กั บ วิ ก ฤตการณ์ ที่
ไม่คาดคิดในอนาคตให้แก่ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชนรายได้ตำ�่
หน่วยงานท้องถิน่ และนักวิจยั ทีม่ คี วามสนใจเกีย่ วกับการพัฒนา
พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้มีความยืดหยุ่นและยั่งยืน
โดยน�ำองค์ความรู้และชุดเครื่องมือ “กินดี อยู่ดี” ไปช่วยใน
การวางแผนการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนเพือ่ ให้เกิดความพลวัต
ภายในชุมชนตนเอง โดยได้ให้ข้อเสนอทางนโยบาย 4 ประการ
ได้แก่
2) ชุดเครื่องมือสามารถน�ำไปใช้กับหน่วยงานปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร หรือองค์กรชุมชน เพื่อที่
จะส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันระหว่างชุมชน กับหน่วยงานท้องถิน่
ในบริบทเมือง โดยจะสามารถช่วยระบุความเสี่ยงและประเภท
สินทรัพย์ (สินทรัพย์ทางสังคม กายภาพ และเศรษฐกิจ) ที่จะ
สามารถใช้ในการวางแผนและปรับตัวกับความเสี่ยงเหล่านี้
3) การบูรณาการโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ร่วมกับ
โครงการที่ริเริ่มโดยชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงวิธีการท�ำงาน
ของชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดต่อสินทรัพย์ทาง
สังคมและกายภาพที่มีอยู่ในชุมชน
1) หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นควรต้องบูรณาการ
กลยุทธ์การปรับตัวด้านภูมิอากาศที่เกิดจากประสบการณ์ของ
ชุมชนไปสู่ระดับเมือง วิธีการได้แก่ การใช้ชุดเครื่องมือที่มีภาพ
ประกอบให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และชุมชน
มีความเข้าใจความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะวิกฤติทางภูมิอากาศ

4) ภาครัฐควรสนับสนุนนโยบายทีช่ ว่ ยส่งเสริมการเข้าถึง
สินทรัพย์หรือเป็นโครงการทีก่ อ่ ให้เกิดผลตอบแทนทีด่ ตี อ่ สินทรัพย์
ชุมชน (Returns on Assets) เพื่อน�ำไปสู่การเพิ่มสินทรัพย์
ชุมชนในด้านอื่นๆ เช่น โครงการบ้านมั่นคงที่สร้างความมั่นคง
ในทีด่ นิ การสร้างบ้าน รวมทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐาน และทุนทางสังคม
ในชุมชน

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

>> โครงการการยกระดับระบบนิเวศผู้ประกอบการใน
ประเทศไทย (Enhancing Thailand’s Ecosystem
for Entrepreneurship) โดย ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ สถาบัน
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะผู้ร่วมวิจัย

123

ความเทีย่ งสูง สามารถตรวจวัดสารอาหารของพืชกลุม่ ไนโตรเจน
ในรูปแบบทีพ่ ร้อมดูดซึมน�ำ้ ในดินและน�ำ้ โดยคาดหวังว่าเซนเซอร์
เหล่านีจ้ ะเป็นส่วนส�ำคัญในการจัดการสารเคมีสำ� หรับการเกษตร
แบบยั่งยืน

เป็นโครงการวิจยั ร่วม ระหว่างสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี และ Imperial College London ประเทศสหราช
อาณาจักร เพือ่ สร้างทฤษฎีและรูปแบบจ�ำลองส�ำหรับการพัฒนา
ระบบนิเวศผู้ประกอบการในกลุ่มต่างๆ วิเคราะห์ระบบนิเวศ
ผู้ประกอบการของไทย พัฒนารูปแบบจ�ำลองที่สามารถแยกแยะ
ความแตกต่างของอุปสรรคทางด้านนโยบายและการสนับสนุน
การพัฒนาระบบนิเวศผูป้ ระกอบการ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดท�ำนโยบายและน�ำนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ระบบนิเวศผู้ประกอบการมี
บทบาทส�ำคัญต่อการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญ 3 กลุ่ม คือ
กลุม่ ธุรกิจสแตนอัพ (Stand-up) กลุม่ ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Start-up)
และกลุ่มธุรกิจสเกลอัพ (Scale-up) ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐ
ทีร่ บั ผิดชอบแต่ยงั ขาดความร่วมมือในการด�ำเนินงาน ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาธุรกิจใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนภูมิภาค
ปัจจัยที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศที่ส�ำคัญ
คือ นวัตกรรม (Innovation) ระบบดิจิทัล (Digitalisation)
ผู ้ ป ระกอบการ (Entrepreneurship) และอุ ต สาหกรรม
(Industry) ดังนั้น รัฐบาลจึงควรให้ความส�ำคัญในการจัดท�ำ
นโยบายส�ำหรับพัฒนาระบบนิเวศผู้ประกอบการให้เหมาะสม
ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาปัจจัยที่ส�ำคัญที่ใช้สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้จัดท�ำ
นโยบายเพื่อให้สามารถจัดท�ำนโยบายให้ตรงกับความต้องการ
ของการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

>> โครงการการเข้ า สู ่ เ กษตรกรรมความแม่ น ย� ำ สู ง
(Towards Precision Agriculture) โดย รศ. ดร.ปณต

ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
คณะผู้ร่วมวิจัย
เป็ น โครงการวิ จั ย ร่ ว มระหว่ า งคณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Keele University และ
University of Birmingham ประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อ
ร่วมกันเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและการผลิตผลงาน
วิจัยด้านเซนเซอร์ที่ใช้งานง่าย ราคาถูก มีความแม่นย�ำ และ

>> โครงการการพัฒนาเครือข่ายงานวิจยั ด้านสุขภาพกุง้
เพื่อลดช่องว่างและเชื่อมโยงในการท�ำงานของภาค
วิชาการ ภาคนโยบาย และภาคการเกษตร (An International
Network for Shrimp Health (INSH) to Bridge the
Gap between Cutting-Edge Research, Policy and
the Farmer) โดย ดร.กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา-แดงติ๊บ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะผู้ร่วมวิจัย

เป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ และ Centre for Environment, Fisheries
and Aquaculture Science (Cefas) ประเทศสหราชอาณาจักร
เพือ่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพกุง้ เพือ่ ให้อตุ สาหกรรมการเลีย้ งกุง้
มี ก ารเจริ ญเติ บโตอย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง ในระดั บประเทศและระดับ
ภูมิภาค โดยได้มีการจัดตั้งเครือข่ายนานาชาติด้านสุขภาพกุ้ง
INSH เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกิดจากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อน�ำไปใช้ในการลดปัญหาโรคระบาดในกุ้ง
นอกจากนีไ้ ด้มกี ารพัฒนาเครือ่ งมือตรวจเชือ้ ไวรัสตัวแดงดวงขาว
โดยใช้ GENEDRIVE Platform สามารถน�ำมาใช้ตรวจไวรัส
ตัวแดงดวงขาวในบ่อเลี้ยงได้ด้วยเทคนิคที่ง่าย และเกษตรกร
สามารถทดสอบได้ด้วยตนเอง
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I ผลการด�ำเนินงานตามภารกิจหลักของฝ่าย

กลุ่มภารกิจวิจัยพื้นฐานและผลิตนักวิจัย

ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
สนั บ สนุ น การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ความดี
ความงาม ความจริงและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของมนุษย์
สร้ า งกลไกการพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ วงวิ ช าการด้ า น
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดจน
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ทั้งในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ จ�ำนวน 37 โครงการ วงเงินงบประมาณ
51.4 ล้านบาท ทั้งการวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยและพัฒนา
ประกอบด้วยประเด็นการวิจัยที่หลากหลาย เช่น การสร้างสรรค์
ละครประยุกต์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องสิทธิเด็กของเยาวชน
ไร้สัญชาติเชื้อชาติพม่า ชุดโครงการคนจนเมืองที่เปลี่ยนไปใน
สังคมเมืองที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
โดยการริเริ่มด้วยตนเองในสภาพแวดล้อมยูบิควิตัส ร่วมกับการ
ใช้อปุ กรณ์เทคโนโลยีสวมใส่อจั ฉริยะเพือ่ ส่งเสริมการรูด้ จิ ทิ ลั ของ
พลเมืองโลก และการน�ำเศษแก้วจากโรงงานเป่าแก้วกลับมาใช้
สร้างสรรค์งานออกแบบและศิลปะแก้ว
นอกจากนี้ได้พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับส�ำนักประสานงาน
และหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยอื่นๆ ดังนี้

โครงการประสานงานเวทีวจิ ยั มนุษยศาสตร์ไทย
โดย รศ. ดร.สุรเดช โชติอดุ มพันธ์ เป็นผูป้ ระสานงาน มีจดุ มุง่ หมาย
ที่จะเปิดโอกาสให้มนุษยศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทในกระแส
ความคิดของสังคม ให้เกิดการอภิปรายถึงความจ�ำเป็น ความส�ำคัญ
และขีดจ�ำกัดของมนุษยศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาสังคมหรือ
ในการสร้างสรรค์จุดยืน วิธีคิด แนวปฏิบัติที่เหมาะสมในโลก
ร่วมสมัย ผ่านการเสวนากับองค์ความรู้มนุษยศาสตร์สากล
และศาสตร์แขนงอื่นๆ รอบข้าง การผลักดันองค์ความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์ฯ ไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ โดยได้
สนับสนุนโครงการ “เวทีสาธารณะเพือ่ เชือ่ มความรูม้ นุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์สู่นโยบายสาธารณะ” การพัฒนาโจทย์วิจัย
การสร้างองค์ความรู้เรื่องวิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตร์
สุนทรียสหสื่อ ส�ำรวจพื้นที่ทางสังคม การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ - รุ่นกลาง การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์

ทุนวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ ในฐานะเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
(คอบช.) ด้วยงบประมาณ 15 ล้านบาท ภายใต้กรอบการวิจยั เรือ่ ง
การสร้างความรู้ และ/หรือ นวัตกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
และการสร้างความรู้ และ/หรือ นวัตกรรมเพือ่ แก้ปญ
ั หาสังคมไทย
ให้แก่โครงการวิจัยจ�ำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ

ทุ น ภายใต้ โ ปรแกรม Newton Advanced
Fellowship เป็นความร่วมมือในการสนับสนุนทุนวิจัยใน

สาขามนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์ ร่วมกับ British Academy
สหราชอาณาจั ก ร ให้ แ ก่ นั ก วิ จั ย ที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาเอกไม่เกิน 15 ปี และมีประวัตกิ ารท�ำงานวิจยั ในเกณฑ์ดี
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัยแก่นักวิจัยฝ่ายไทย พัฒนา
ความร่ ว มมื อ ด้ า นการวิ จั ย กั บ นั ก วิ จั ย จากสหราชอาณาจั ก ร
รวมถึงถ่ายทอดความรูแ้ ละความสามารถในการวิจัยให้แก่ชมุ ชน
นักวิจัยไทย จ�ำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการ Philosophical Enquiry as a Pedagogy
for Teaching Critical Thinking and Democratic
Citizenship in Higher Education โดย ดร.วัชรฤทัย

บุญธินันท์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นหัวหน้าโครงการ และ Dr.Joshua Forstenzer
ภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ เป็นผู้ร่วมวิจัย เพื่อ
ศึกษาศักยภาพของกิจกรรมทางปรัชญาในการพัฒนาความเป็น
พลเมืองและการคิดเชิงวิพากษ์ โดยส�ำรวจผลกระทบต่อการสอน
ผ่านประสบการณ์ของนักเรียนและครู โดยผู้วิจัยและนักวิจัย
ด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยจะได้รับการฝึกฝน

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

แนวปฏิบตั กิ ารใช้ปรัชญาเพือ่ สอนการคิดเชิงวิพากษ์และการเป็น
พลเมืองประชาธิปไตยในการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย
และสามารถน�ำแนวปฏิบัติไปใช้ในการเรียนการสอนในวงกว้าง
ต่อไป

2. โครงการ “Selling Thai - ness” to Westerners :
the Social and Development Impacts of
Marketing “Thai - ness” on Entrepreneurs and
People who Work in the Small - Scale Service Sector

โดย ผศ. ดร.ศิรจิ ติ สุนนั ต๊ะ สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการ และ Prof. Paul
Statham วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยซัสเซ็กส์ เป็น
ผู ้ ร ่ ว มวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาโอกาสและผลกระทบทางสั ง คมของ
“การขายความเป็นไทย” ให้แก่ชาวตะวันตก ภายใต้กลยุทธ์
ส�ำหรับการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยการท่องเที่ยวประเทศไทย
เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคม (Social
consequences) และโอกาสในการพัฒนา (Development
impacts) “การขายความเป็นไทย” ต่อผู้ประกอบการ และ
ผู้ที่ท�ำงานในธุรกิจบริการขนาดย่อมในอ�ำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
●

การสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
ด้านมนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์

1. การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ในระดับปริญญาโท ใน
โครงการ “ทุนวิจยั มหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์” (TRF - MAG) โดย รศ. ดร.พจี ยุวชิต และ

ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นผู้ประสานงาน เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัย
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ระดับมหาบัณฑิตที่มีจริยธรรม ความรู้ ความสามารถ และ
สร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา รวมถึง
สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถ
ผลิตผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สร้างชุดความรูใ้ นสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ที่รอบด้านมากขึ้น โดยสนับสนุนทุนในรุ่นที่ 15
จ�ำนวนทั้งสิ้น 50 ทุน
ในปี 2562 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
และฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
ได้ร่วมมือกันจัดงาน “การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
สกสว. ปี 2562 (TSRI Congress 2019)” ภายใต้หัวข้อ
“ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกด้วยงานวิจัย (Disruptive
Technology for World Society)” โดยได้จัดแสดงผลงาน
วิจัยของนักศึกษาแบบโปสเตอร์จ�ำนวน 25 เรื่อง และน�ำเสนอ
ด้วยวาจาจ�ำนวน 10 เรื่อง

2. โครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ โดยปีนี้จัดขึ้นเป็น

ครั้งที่ 5 เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัย นักวิชาการรุ่นใหม่และ
รุน่ กลางในสายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
ได้เรียนรู้และฝึกฝนการเขียนโครงร่างวิจัยที่มีคุณภาพเนื้อหา
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การอบรมประกอบด้วย (1) การทบทวนวรรณกรรม (2) ความ
เชื่อมโยงระหว่างการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และ
การตั้ ง ค� ำ ถามวิ จั ย และ (3) การออกแบบระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย
หลั ง การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ผลการประเมิ น พั ฒ นาการใน
การเขียนโครงร่างวิจยั ของผูเ้ ข้าอบรมอยูใ่ นระดับที่ “ดีขนึ้ ” และ
“ดีขึ้นมาก”
●

การน�ำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์

1. โครงการภาษา การสื่อสาร และโรคซึมเศร้า : การ
ส�ำรวจแนวทางพัฒนาการสื่อสารด้านโรคซึมเศร้า
เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีย่ งั่ ยืนของเยาวชนไทย” โดย ผศ. ดร.จันทิมา

อังคพณิชกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
คณะ เป็ น โครงการภายใต้ ทุ น วิ จั ย ที่ มุ ่ ง เป้ า ตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ ปี 2559
โครงการวิ จั ย นี้ มี ลั ก ษณะข้ า มสาขาระหว่ า งภาษา
การสื่อสาร และจิตวิทยา ศึกษาเชิงส�ำรวจอุบัติการณ์ภาวะ
ซึมเศร้าของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และส�ำรวจ
ภาษาที่ใช้สื่อสารเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในวาทกรรมสาธารณะ

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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และวาทกรรมของนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้า เพื่อค้นหาลักษณะ
ทางภาษาที่บ่งชี้สัญญาณของโรคซึมเศร้า ส�ำหรับเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเครื่องมือสื่อสารโรคซึมเศร้าที่เหมาะสม
ได้เผยแพร่ผลการวิจัยในเว็บเพจของโครงการ “ภาษา
การสื่อสาร และโรคซึมเศร้า - Language Communication
Depression - LCD” และใน “Facebook/Depression
ProjectTu” รวมถึงผลิตคู่มือโรคซึมเศร้า “ตาดู หูฟัง ซึมเศร้า
เราสังเกตได้” เผยแพร่ไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ในการสังเกตอาการภาวะซึมเศร้าผ่านการสังเกต
ภาษาและพฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ ค าดว่ า จะมี ภ าวะซึ ม เศร้ า
เพื่อจะได้ช่วยเหลือให้บุคคลนั้นเข้ารับการคัดกรองและรักษา
จากแพทย์ต่อไป ซึ่งช่วยป้องกันและลดจ�ำนวนการฆ่าตัวตายได้
นอกจากนี้ บริ ษั ท Feedback180 ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท
สตาร์ทอัพที่เน้นการผลิตซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อความ
แสดงอารมณ์ความรูส้ กึ (Sentiment analysis) ได้วา่ จ้างหัวหน้า
โครงการวิจัยไปเป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ข้อความ และมี
แผนงานพัฒนาองค์ความรู้นี้เป็นแอพพลิเคชั่นส�ำหรับตรวจสอบ
อารมณ์ความรู้สึก หรือคัดกรองภาวะซึมเศร้า

2. โครงการ “การออกแบบประติมากรรมบนทีส่ าธารณะ
กับการมีส่วนร่วมของชุมชน” โดยมี รศ.จักรพันธ์

วิ ล าสิ นี กุ ล คณะจิ ต รกรรม ประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหัวหน้าโครงการ เป็นโครงการทีไ่ ด้รบั
การสนับสนุนทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ : มนุษยศาสตร์ ปี 2558 ทีไ่ ด้ศกึ ษาประวัตศิ าสตร์

ความเป็นมา วิถีชีวิต และการค้าของชุมชน รวมไปถึงลักษณะ
ทางศิลปกรรมของสถานทีส่ ำ� คัญในอดีต เพือ่ ออกแบบงานศิลปะ
ประเภทต่างๆ ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของชุมชนโอ่งอ่าง และติดตั้ง
ฝาท่อศิลปะที่สร้างสรรค์จากการศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชน
จากการน�ำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อน�ำชมฝาท่อ ท�ำให้
ผลงานได้เผยแพร่ไปสูส่ าธารณชน โดยได้รบั ความสนใจเป็นอย่าง
มาก และยังได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนในการรักษา
อัตลักษณ์ และปรับปรุงทัศนียภาพของชุมชนด้วยศิลปะในพื้นที่
อื่นๆ อีกด้วย

3. โครงการมิ ติ เ ชิ ง จริ ย ศาสตร์ แ ละญาณวิ ท ยาของ
คนไทย : การพิจารณาผ่านข้อขัดแย้ง เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และระเบียบวินยั ในสือ่ สังคม
ออนไลน์ โดย ผศ. ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อวิเคราะห์
“มิตทิ างจริยศาสตร์” และ “มิตทิ างญาณวิทยา” ของคนไทยผ่าน
การพิจารณาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
และระเบียบวินัยในเว็บสื่อสังคมออนไลน์ โดยมุ่งหวังที่จะท�ำ
ความเข้าใจความคิดพื้นฐานของคนไทย ซึ่งถูกยอมรับว่าจริงอยู่
โดยไม่ได้เอ่ยออกมาในข้อขัดแย้ง
งานวิจัยนี้ได้รวบรวมข้อมูลความขัดแย้งจากเพจเฟสบุ๊ค
ที่ได้รับความนิยมจํานวน 10 เพจ ในระหว่างเดือนตุลาคม
2560 - มกราคม 2561 โดยข้อขัดแย้งเกีย่ วกับคุณธรรม จริยธรรม
วัฒนธรรมและระเบียบวินยั ในสือ่ สังคมออนไลน์ สามารถน�ำไปใช้
ในการเรียนการสอนวิชาการใช้เหตุผลและวิชาปรัชญา รวมถึง
คณะนิเทศศาสตร์ สามารถน�ำไปใช้สอนในประเด็นปรากฏการณ์
ความขัดแย้งในสือ่ สังคมออนไลน์ และจรรยาบรรณของสือ่ ซึง่ จะ
ท�ำให้ผู้ท�ำสื่อรุ่นใหม่ท�ำสื่อได้อย่างมีจรรยาบรรณและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงช่วยให้สาธารณชนรู้เท่าทันที่มา
ของความขัดแย้งและแนวทางการป้องกันความขัดแย้ง รวมถึง
รู้เท่าทันสื่อ
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กลุ่ม

ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และภารกิจพิเศษ

หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนา
เชิงพื้นที่
แนวคิดของงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (Area Based
Collaborative Research; ABC) เป็นการ “สร้างข้อมูลความรู”้
ควบคูไ่ ปกับการ “สร้างความร่วมมือ” ของหลายภาคส่วนในพืน้ ที่
ให้เกิดการมองเห็นปัญหา สาเหตุ และสามารถบรรลุขอ้ ยุตเิ กีย่ วกับ
เป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน และแบ่งบทบาทหน้าที่ท่ีเหมาะสม
ของภาคีพฒ
ั นาฝ่ายต่างๆ ทัง้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน
ประชาสังคม และวิชาการ ให้สามารถใช้จุดแข็งที่แตกต่างกัน
ของแต่ละฝ่ายมาเสริมแรงกันได้

คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนเพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงของพื้ น ที่
ด้วยการหารือร่วมกับภาคีพัฒนาที่เป็นกลไกขับเคลื่อนงานหลัก
ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ได้กรอบการสนับสนุนการวิจัยเพื่อ
สร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ดังนี้

1. พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ได้รว่ มมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองอ�านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.)
และศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ด้วยการน�าความรู้และข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาในพื้นที่ ทั้งในรูปแบบการจัดการความรู้ไปสู่
การใช้ประโยชน์ และการพัฒนาโครงการวิจัยที่ตอบเป้าหมาย
การพัฒนา ซึง่ การสนับสนุนทุนวิจยั มุง่ เน้นให้สอดรับกับโครงการ
เมืองต้นแบบ การพัฒนาเศรษฐกิจ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน”
ตัวอย่างผลการด�าเนินงานทีส่ า� คัญ ได้แก่

กระบวนการดั ง กล่ า วเกิ ด จากการจั ด การการเรี ย นรู ้
จากข้อมูลร่วมกัน และการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างภาคี
พัฒนาฝ่ายต่างๆ ก่อให้เกิดเป็น “กลไกบูรณาการความร่วมมือ
เชิงพืน้ ที”่ ทีแ่ ก้ปญ
ั หาโดยมีจดุ มุง่ หมายร่วมกัน ก่อให้เกิดรูปธรรม
การด�าเนินงาน ดังนี้
●

แผนงานยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพื้นที่
(Strategic Research Area; SRA)

ด้วยการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ในพื้นที่
เป้าหมาย 2 พื้นที่ คือ จังหวัดน่าน และจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในมิติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน�้า และการยกระดับ

1. โครงการวิจยั “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงปู
ทะเลให้เป็นสัตว์น�้าเศรษฐกิจตัวใหม่แบบครบวงจร โดยการมี

สกว.
I รายงานประจ�าปี 2562 I สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ส่วนร่วมของกลไกความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดปัตตานี”
โดย รศ. ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหัวหน้า
โครงการ เพื่อสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิธีการการพัฒนา
แม่พันธุ์ปูทะเล เพื่อให้ได้ต้นแบบฟาร์มเลี้ยงปูแบบครบวงจร
ในบริเวณพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี ผ่านกลไกความร่วมมือของ
ผู้ประกอบการ กลุ่มเครือข่ายคนรักษ์อ่าวปัตตานี และชมรม
ประมงพื้นบ้าน อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี, หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
ชายฝัง่ จังหวัดปัตตานี กรมประมง และ ศอ.บต. รวมถึงนักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคาดว่าปูทะเลจะสามารถ
สร้างรายได้ไม่ต�่ากว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี ภายในไม่เกิน 5 ปี
การด�าเนินงานในระยะ 6 เดือน สามารถเพาะฟักลูกปู
ที่ใช้แม่พันธุ์ปูขาวจากอ่าวปัตตานีได้ส�าเร็จเป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทย ผลิตลูกปูได้จ�านวนทั้งสิ้น 34,658 ตัว แล้วน�าลูกปู
ดังกล่าวไปเลีย้ งในบ่อเลีย้ งปูตน้ แบบ โดยร่วมมือกับผูป้ ระกอบการ
จาก 5 ฟาร์ม และผลผลิตปูขาวออกมาจ�าหน่ายแล้ว
2. โครงการ “การจัดการโรค Bugtok ของกล้วยอย่าง
ยัง่ ยืน” โดย ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เกิดจากการระดมโจทย์วิจัยร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญ ได้แก่
ศู น ย์ อ� า นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
สภาเกษตรกรจังหวัดยะลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
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โดยพบประเด็นโจทย์วจิ ยั จากปัญหาการระบาดของโรคเหีย่ วกล้วย
ของกล้วยหินที่เป็นพืชทางเลือกที่รัฐบาลส่งเสริมให้ปลูกทดแทน
รายได้จากยางพารา ซึง่ ระบาดเป็นวงกว้างมากกว่า 3 - 4 ปี
การวิจัยท�าให้ทราบถึงลักษณะการเกิดโรคและการแพร่
ระบาดของโรค ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย รวมทั้ง
สามารถพัฒนานวัตกรรมการก�าจัดและป้องกันโรคนี้ได้เป็น
ครัง้ แรกของโลก โดยการใช้สารเคมีทพี่ ฒ
ั นาขึน้ ชือ่ ว่า “CUBAC”
(อยู่ระหว่างจดสิทธิบัตร) ร่วมกับการเขตกรรม ท�าเป็นชุดความรู้
สาธารณะเพื่อถ่ายทอดแก่เกษตรกร จึงเป็นที่มาให้เกิดแผน
ป้องกันและจัดการโรคทั้งระบบของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ศอ.บต. ร่วมกับภาคี
ที่ส�าคัญในพื้นที่จัดการกลไกการติดตามโรคเหี่ยวในกล้วย และ
สนับสนุนทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคณะผู้วิจัย ผ่านการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และ
ก�าจัดโรคเหีย่ วของกล้วยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ในพืน้ ที่
จั ง หวั ด ยะลาและนราธิ ว าส โดยได้ ถ ่ า ยทอดเทคโนโลยี กั บ
เกษตรกรไปแล้วจ�านวน 19 รุ่น เกษตรกร 1,050 ราย
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I ผลการด�ำเนินงานตามภารกิจหลักของฝ่าย

2. พื้นที่จังหวัดน่าน
โดยร่วมกับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จัดท�ำข้อมูลและ
หาทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน�้ำ
หนุนเสริมให้กลไกการจัดการภายในของภาคีพัฒนาภาคส่วน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เกิดการบูรณาการ
การท�ำงานร่วมกันผ่านการจัดกิจกรรมเวที “น่านฟอรั่ม” โดยให้
ภาคส่วนประชาสังคม “มูลนิธฮิ กั เมืองน่าน” เป็นกลไกขับเคลือ่ น
การจัดเวทีและสังเคราะห์ขอ้ มูลความรูจ้ ากทุกหน่วยงานทีท่ ำ� งาน
ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐ
ผลการด�ำเนินงานด้านประเด็นป่าไม้และทีด่ นิ ในโครงการ
เสริมสร้างและฟืน้ พลังป่าชุมชนเพือ่ รักษาพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ จังหวัดน่าน
(ระหว่างเดือนมิถุนายน 2560 - สิงหาคม 2562) โดยสถาบัน
วิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิฮักเมืองน่าน พบว่า
ป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่านทั้งหมด 1,950 แห่ง หลายชุมชน
ขาดการเข้าถึงกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และที่ดิน
ส่งผลให้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนภายใต้กรมป่าไม้ ท� ำให้
ขาดในการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการป่าชุมชน
นอกจากนี้ยังมีป่าชุมชน จ�ำนวน 231 ป่าที่อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ ทีย่ งั ไม่ทราบถึงรายละเอียดและข้อปฏิบตั ติ ามมาตรา 65
ของ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ 2562 ในขณะที่ป่าชุมชนจังหวัด
น่านที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน
มีจ�ำนวน 297 แห่งเท่านั้น
ด้วยข้อมูลงานวิจยั เครือข่ายป่าชุมชนน่าน และหน่วยงาน
สนับสนุน ได้แก่ มูลนิธิฮักเมืองน่าน มูลนิธิรักษ์ไทย ศูนย์วนศาสตร์ชมุ ชนเพือ่ คนกับป่า (RECOFTC) ได้วางแผนขับเคลือ่ น
การท�ำงานด้านป่าชุมชน เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายนโยบายระดับชาติ สร้างการรับรู้และความตระหนัก
ของชุมชน เช่น เร่งด�ำเนินการขึ้นทะเบียนป่าชุมชนในพื้นที่เพื่อ
เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาตินันทบุรี รวมทั้งประสานความ
ร่วมมือด้านข้อมูลการขึ้นทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ เพื่อ
ให้ ชุ ม ชนที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การขึ้ น ทะเบี ย นและชุ ม ชนที่ เ คย
ขึ้นทะเบียนด�ำเนินการต่ออายุป่าชุมชน เป็นต้น
●

พัฒนาตัวแบบสนับสนุนการจัดท�ำแผน
และโครงการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด
เพื่อรองรับงบประมาณเชิงพื้นที่

ร่วมกับกลไกการพัฒนาจังหวัดในจังหวัดน�ำร่อง 9 จังหวัด
คือ เชียงใหม่ ก�ำแพงเพชร อุบลราชธานี เลย ระยอง ชัยนาท
นครปฐม ตรัง และพัทลุง

เน้นในการเสนอกรอบแนวทาง การจัดท�ำแผน และ
โครงการพัฒนาพืน้ ทีจ่ ากการมีสว่ นร่วมของชุมชน ความต้องการ
ของประชาชน และการเลือกประเด็นส่งผลต่อการพัฒนาผลิตผล
ของพื้ น ที่ โดยมี นายแมน ปุ โ รทกานนท์ สั ง กั ด มู ล นิ ธิ เ พื่ อ
การบริหารจัดการน�้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย) เป็นหัวหน้า
โครงการ ในพื้นที่จังหวัดระยอง เกิดโครงการประยุกต์ใช้ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตและ
ห่วงโซ่คุณค่ามังคุด ของกลุ่มวิสาหกิจเกษตร (แปลงใหญ่มังคุด)
ต�ำบลบางบุตร อ�ำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ที่เป็นเสมือน
“ตัวแบบ” ในการพัฒนาโครงการที่เริ่มจากการใช้กระบวนการ
มีสว่ นร่วมของภาคีพฒ
ั นาทีเ่ กีย่ วข้อง มาสร้างกระบวนการเรียนรู้
ให้สามารถตอบสนองปัญหา ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในระดับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และได้รับการพัฒนา
ต่ อ ยอดโดยส� ำ นั ก งานสภาเกษตร ส� ำ นั ก งานเกษตรอ� ำ เภอ
สู ่ ส� ำ นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด เพื่ อ เสนอต่ อ ส� ำ นั ก งานจั ง หวั ด
ตามล�ำดับ
●

สร้างตัวแบบกลไกการพัฒนาพื้นที่
วัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

“โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน ผ่านกลไกความร่วมมือของภาคประชาสังคม

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ศิลปินหรือชุมชน และสถาบันการศึกษา” โดย รศ. ดร.สุพรรณี
ฉายะบุตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหัวหน้าโครงการ และ
ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลือ่ นศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่ อ การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ระยะที่ 2” โดย รศ. ดร.วิ ฑู ร ย์
เหลี ย วรุ ่ ง เรื อ ง มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เป็ น ผู ้ ป ระสานงาน
ชุดโครงการวิจัย
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เชิงวัฒนธรรม อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสร้าง
พื้ น ที่ ท างวั ฒ นธรรมให้ อ ดี ต “ชุ ม ทางรถไฟทุ ่ ง สง” ให้ เ ป็ น
“หลาดชุมทางทุ่งสง” ทุกวันอาทิตย์ ปัจจุบันจัดมาเกือบ 2 ปี
มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการมากกว่า 250 ราย น�ำไปสู่
รายได้หมุนเวียนในเมืองทุ่งสงกว่า 100 ล้านบาท

ทัง้ สองชุดโครงการวิจยั มีเป้าประสงค์รว่ มกันคือ การพัฒนา
พื้นที่และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้ทุนทางศิลปวัฒนธรรม
ของพืน้ ที่ เน้นการจัดท�ำแผนทีท่ างวัฒนธรรม (Cultural Mapping)
และการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Space) เพื่อสร้าง
ความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สร้างแรงกระตุ้นโดยขับเคลื่อนให้เกิดการน�ำข้อมูลแผนที่ทาง
วัฒนธรรมทีไ่ ด้มาบริหารจัดการผ่านการสร้างพืน้ ทีท่ างวัฒนธรรม
รวมถึงส่งเสริมการสร้างผูป้ ระกอบการทางวัฒนธรรมและวิสาหกิจ
ชุมชนเชิงวัฒนธรรม การวิเคราะห์รายได้เสริมครัวเรือนจาก
ทุนวัฒนธรรม การกระจายรายได้และการจ้างงานของชุมชน
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการพื้นที่ทางวัฒนธรรมการค้าผลิตภัณฑ์

●

พัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นถิ่น
ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

เพื่อหนุนเสริมนโยบายการมีส่วนร่วมของรัฐบาล ผ่าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นให้เป็น Product Champion ที่มี
การกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Network
Value Chain) และมีโครงสร้างการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจ
ฐานรากของชุมชน รวมถึงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
OTOP ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง
มหาดไทย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ.
2560 - 2564 มีโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. โครงการวิจยั “การพัฒนาและสนับสนุนชุดโครงการ
วิ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบสู ง เพื่ อ สร้ า งนวั ต กรรมและเพิ่ ม ความ
สามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งต�ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล (มทร.) 8 แห่ง ด้วยการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน
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ของผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้นวัตกรรมสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่น�ำไปสู่ “ห่วงโซ่คุณค่าใหม่” (New Value Chain)
ใน 8 จังหวัด 8 ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย และ 1 บริการ ได้แก่
เครื่องแกงและเครื่องถมจังหวัดนครศรีธรรมราช, ไผ่ จังหวัด
ปราจีนบุรี, ข้าว จังหวัดนครราชสีมา, ขนมหวานพื้นถิ่น จังหวัด
เพชรบุรี, ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถิ่น จังหวัดเชียงใหม่, ผลิตภัณฑ์
สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, อัตลักษณ์ชาติ พันธุ์มอญ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และปลาน�้ำจืด จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุ ด โครงการนี้ไ ด้น�ำเสนอผลงานวิจัยต่อรัฐ มนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย น�ำไปสู่การตัดสินใจการพัฒนา
พื้นที่ รวมถึงได้น�ำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล�้ำ เพื่อน�ำข้อมูลมาประยุกต์ใช้
แก้ไขปัญหาความเลื่อมล�้ำและกระจายรายได้ของประเทศ อาทิ
ผลงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไผ่ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ หน่อ ล�ำ
ใบ และเศษเหลือใช้ ได้รว่ มกับส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) จัดกิจกรรม “OTOP
สัญจร” ถ่ายทอดเทคโนโลยีส�ำหรับสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงได้รับงบประมาณจัด
โครงการ OTOP สัญจร และงบวิจัยเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
OTOP ในจั ง หวั ด นครนายก ปราจี น บุ รี และฉะเชิ ง เทรา
เป็นจ�ำนวนเงิน 5 ล้านบาท
2. โครงการวิจยั “การพัฒนาต้นแบบการจัดการห่วงโซ่
คุณค่าใหม่ ด้วยการเสริมพลังกลไกการพัฒนาเชิงพืน้ ทีก่ รณีศกึ ษา
ข้าวและพืชหลังนาอินทรีย์” โดย ผศ. ดร.บัณฑิต อินณวงศ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพัฒนากลไกการจัดการเชิงพื้นที่ โดย
การพัฒนาและเสริมพลังธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise;
SE) ทั้งแบบ Top down และ Bottom up ในพื้นที่ 13 จังหวัด
ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน อุทัยธานี อ่างทอง ราชบุรี นครราชสีมา
บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม พัทลุง และ
นราธิวาส
ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาได้แก่ (1) วิสาหกิจชุมชน
แปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึง้ (ข้าวสุข) จังหวัดนครพนม ได้องค์ความรู้
ด้านการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวหัก ข้าวท่อน
ข้าวเกรดรอง มาเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นกลางคือ ข้าวผง โดยท�ำแผน
และน� ำ ไปเสนอกั บ จั ง หวั ด เพื่ อ ขอรั บ งบประมาณสนั บ สนุ น
การลงทุนโรงงานต้นแบบและการแปรรูปข้าว (2) โครงการวิจยั
ในจังหวัดน่านร่วมกับ บริษัท เก้าศิริ จ�ำกัด ได้ Platform
การค้าขายแบบ Fair Trade และพลิกฟื้นพื้นที่ท�ำเกษตรอินทรีย์

เกิดโมเดลธุรกิจผลไม้ โมเดลผัก - สมุนไพรอินทรีย์ (3) โครงการ
วิจัยในจังหวัดศรีสะเกษ น�ำองค์ความรู้ด้านการแปรรูปและ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปหม่อนผง ไปใช้เป็นส่วนประกอบ
ในผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น แยมหม่อน นอกจากนี้ทางสภาเกษตรกร
จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับโครงการประชารัฐ เกิดแนวคิดการท�ำ
มหานครอินทรีย์ โดยสร้างโรงงานต้นแบบในพื้นที่เพื่อแปรรูป
ข้าวหัก/ข้าวท่อนอินทรีย์ และสร้างช่องทางการตลาดใหม่ของ
ข้าวที่ผ่านการแปรรูปมูลค่าเพิ่มโดยจะเสนอขอรับการสนับสนุน
จากภาครัฐต่อไป

●

งานสนับสนุนการยกระดับความรู้
และเผยแพร่การด�ำเนินงานวิจัย
เพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้แก่

1. วารสารวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ฉบั บ ออนไลน์
สองภาษา (http://abcjournal.trf.or.th และ https://www.
tci-thaijo.org/index.php/abcjournal) ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 11
จัดอยู่ในกลุ่ม 1 ของฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index
(TCI) โดย รศ. ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล เป็นบรรณาธิการ
มีการตีพมิ พ์จำ� นวน 7 ฉบับ รวมบทความทัง้ สิน้ 42 เรือ่ ง จัดพิมพ์
บทความภาษาอังกฤษ จ�ำนวน 8 เรื่อง รวมถึงจัดกิจกรรมอบรม
การเขียนบทความภายใน 24 ชัว่ โมงให้แก่เครือข่ายมหาวิทยาลัย
ที่สนใจรวม 13 ครั้ง

สกว.
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2. จั ด ท� ำ การสื่ อ สารสาธารณะเรื่ อ ง “งานวิ จั ย เพื่ อ
การพัฒนาพื้นที่” ผ่านเฟสบุ๊ค เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร
ระหว่างผูบ้ ริหาร และนักวิจยั ของมหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
นวัตกรรมการวิจยั เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ รวมถึงผูท้ สี่ นใจการท�ำวิจยั เชิง
พืน้ ทีม่ ผี ตู้ ดิ ตามกว่า 4 พันคน จัด Workshop “สือ่ สารสาธารณะ”
พัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาใน
พืน้ ที่ เพือ่ เสนอข่าวความส�ำเร็จของโครงการ มีหลายมหาวิทยาลัย
เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
น�ำไปต่อยอดจัดสื่อสารสาธารณะ
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กลุ่มภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และภารกิจพิเศษ

หน่วยบูรณาการงานวิจัยส�ำคัญและการวิจัย
เชิงยุทธศาสตร์
มุ ่ ง แก้ ป ั ญ หาที่ ส� ำ คั ญ ของประเทศอย่ า งมี เ ป้ า หมาย
และบูรณาการงานหลายฝ่ายให้เกิดผลลัพธ์ ผ่านการสนับสนุน
ประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 15 เรื่อง ในปีงบประมาณ
2562 มีการสนับสนุนทุนวิจัย จ�ำนวน 66 โครงการ รวมเป็นเงิน
163 ล้านบาท ดังนี้

SRI 2

จากปัญหาดังกล่าว จึงควรเร่งหาแนวทางการลดขยะอาหาร
ที่เกิดขึ้น
โครงการวิจัย “ปริมาณ องค์ประกอบ และมูลค่า รวมถึง
แนวทางที่เหมาะสมส�ำหรับการลดและใช้ประโยชน์ขยะอาหาร
จากภาคธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล” โดย
ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจนั ทราพันธุ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการ ท�ำให้ทราบว่าสาเหตุ

ความมัน่ คงทางอาหารและความปลอดภัยของอาหาร
(Food Security and Safety)
ปัจจุบนั ปัญหาวิกฤตขยะล้นเมืองเกิดขึน้ เกือบทุกประเทศ
โดยในแต่ละปีมีอาหารที่ผลิตได้ในโลกกลายเป็นเศษอาหาร
เหลือทิ้งมากถึง 1.3 ล้านตัน/ปี ส�ำหรับประเทศไทย ขยะอาหาร
นับเป็นปัญหาส�ำคัญของการจัดการขยะ โดยเฉพาะในเขตเมือง
จากการศึกษาในระหว่างปี 2548 - 2552 พบว่าขยะอาหาร
มีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็น 41.95 - 44.99% ของปริมาณขยะ
ที่จัดเก็บได้ในกรุงเทพฯ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากภาคธุรกิจโรงแรม
การเกิดขยะอาหารในโรงแรมทีม่ ากทีส่ ดุ คือ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ที่ไม่ได้ค�ำนึงถึงการเกิดขยะอาหาร และพบว่ามีปริมาณขยะ
เศษอาหารทีเ่ หลือจากการจัดเลีย้ งในโรงแรม คิดเป็น 89.51 กรัม/
คน/มื้อ โดยการจัดเลี้ยงอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ก่อให้เกิดขยะ
เศษอาหารที่ยังทานได้มากที่สุด รองลงมาคือการจัดเลี้ยงแบบ
โต๊ะจีน และการจัดเลี้ยงอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ โดยจากการ
ศึกษากรณีตัวอย่างโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ พบว่า ไม่พบ
ขยะเศษอาหารเหลือจากการจัดเลี้ยงทั้ง 3 ประเภทที่โรงแรม
จัดขึน้ ซึง่ นับเป็นต้นแบบของแนวคิด Zero food waste สามารถ
น�ำไปเป็นแนวทางการลดขยะอาหารของโรงแรมอื่นได้ รวมถึง
มีการจัดท�ำ “คู่มือแนวทางการลดขยะอาหารที่เหมาะสมของ
โรงแรมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการจัดจ�ำหน่าย” ที่สามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ได้ในทันที

สกว.
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SRI 3
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น�้ำ ที่ดิน
และการจัดการสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ได้จัดงานประชุมระดับนานาชาติเรื่อง “THA
2019 International Conference on Water Management
and Climate Change towards Asia’s Water-Energy-Food
Nexus and SDGs” เพื่อน�ำเสนอความรู้ใหม่ และแนวทางการ
บริหารจัดการน�ำ้ ในบริบทความมัน่ คงและการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ เป็นเวทีกลางในการแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์
ด้านการวิจัย การต่อยอดงานวิจัยด้านการบริหารจัดการน�้ำ

SRI 4
การลดความเหลื่อมล�้ำของสังคม และการแก้ปัญหา
ความยากจน
เน้นการด�ำเนินการโครงการวิจัยผ่านกลุ่มเป้าหมาย คือ
“คนด้อยโอกาส” ใน 5 ประเด็น ได้แก่
ได้ต่อยอดการจัดเวทีสาธารณะนโยบายน�้ำเรื่อง “การ
บริหารจัดการน�ำ้ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์น�้ำของประเทศ” เพื่อน�ำเสนอกรอบ
การบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ภายใต้ แ ผนแม่ บ ทการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน�้ำเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย
หลายประเด็นทีน่ ำ� เสนอในงานนีเ้ ป็นผลลัพธ์จากงานวิจยั ที่ สกว.
ให้การสนับสนุนทั้งงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ งานวิจัยเชิงพื้นที่
และงานวิจัยท้องถิ่น

1. การลดความเหลื่อมล�้ำในกลุ่มคนพิการ เกิดการ
ขยายผลจากศูนย์บริการคนพิการ 8 ศูนย์ไปสู่ความร่วมมือกับ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เพื่อน�ำ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาใช้ในการ
สนั บ สนุ น การวิ จั ย และการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รคนพิ ก าร
ทั่วประเทศ นอกจากนี้การสนับสนุนงานวิจัยในกลุ่มคนพิการ
ยังสามารถพัฒนา “นักวิจัยผู้พิการ” จนเกิด “คู่มือการบริหาร
จัดการงานวิจัยในการสนับสนุนงานวิจัยส�ำหรับองค์กรคนพิการ
ทั่วประเทศ”
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2. ชุ ด โครงการ “สวั ส ดิ ก ารผู ้ สู ง อายุ ” เกิ ด รู ป แบบ
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทางเลือกที่มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมเชิงพืน้ ที่ เกิดการพัฒนา
ระบบ กลไกการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุเพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้
ทางสังคมและตอบสนองกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต เกิดการ
ทบทวนนโยบาย แผน มาตรการ กลยุทธ์การขับเคลื่อน ระบบ
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทางเลือกที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุร่วมกับ
กรมกิจการผู้สูงอายุ และที่ส�ำคัญเกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่
ในการดูแลผู้สูงอายุโดยความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4. ชุ ด โครงการ “ระบบยุ ติ ธ รรม” เกิ ด รู ป ธรรม
การน�ำหลักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกฎหมายที่สนับสนุน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยชุมชนไปสู่การก�ำหนดแนวทางใน
การปฏิบัติของหน่วยงานในระดับกรม เรื่องกฎหมายประมง
พื้นบ้าน อ่าวตัวกอ จังหวัดสมุทรสงคราม ขับเคลื่อนกฎหมาย
IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)
เกิดความร่วมมือในการแก้ระเบียบและกฎหมายประมงพืน้ บ้าน
ร่วมกับสหประชาชาติ เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำของกลุ่ม
ประมงพื้นบ้าน
3. ชุ ด โครงการ “คนจนเมื อ ง” ได้ ส ร้ า งโอกาสให้
คนจนเมืองเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถจัดการ
ตนเองได้ ด ้ ว ยกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว ม เกิ ด ความร่ ว มมื อ กั บ
เครือข่ายเมือง ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง เกิด
เครื่องมือพัฒนาเมืองและการจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมถึงเกิดข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
การพัฒนาเมืองเพื่อ ลดความเหลื่อมล�้ำและความยากจน

5. การศึ ก ษาองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ใ นการพั ฒ นาระบอบ
กฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำกับกลุ่มแรงงานรับจ้างอิสระ
ที่ได้รับผลกระทบจากความท้าทายในศตวรรษที่ 21 โดยเกิด
ข้อเสนอเพื่อเป็นทางเลือกและทางออกเพื่อปรับกฎหมายให้
สอดคล้องกับกลุ่มแรงงานนอกระบบในยุค Disruptive

สกว.
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ประกอบด้วย ส่วนทีห่ นึง่ สนับสนุนโดยงบประมาณ สกว.
ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็น สกสว. และส่วนที่สอง งบประมาณจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยน
เป็นส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้แผนงานท้าทายเรื่อง
สังคมไทยไร้คอร์รัปชัน
ส่วนที่หนึ่ง สกว. ได้สนับสนุนโครงการ “บทบาทของ
สภามหาวิทยาลัยในการก�ำกับธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา :
กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ
ในประเทศไทย” โดย ผศ. ดร.ณดา จันทร์สม คณะพัฒนา
การเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นหัวหน้า
โครงการ

ได้สนับสนุนทุนวิจัยด้านการพัฒนาอาชีวศึกษาคุณภาพ
ในโครงการ “การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อยกระดับการพัฒนา
ช่างเทคนิคพรีเมี่ยมสาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ กับสาขา
เทคนิคควบคุมและซ่อมบ�ำรุงระบบขนส่งทางราง” โดย สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ความ
คาดหวั ง และความต้ อ งการก� ำ ลั ง คนของภาคประกอบการ
วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างสภาพปัจจุบันของผู้เกี่ยวข้อง และ
จัดท�ำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้รองรับอุตสาหกรรม
ตาม New S-Curve

SRI 6
ธรรมาภิบาลและการลดคอร์รัปชัน
(Good Governance and Corruption Reduction)

ส่วนที่สอง สนับสนุนชุดโครงการแผนงานท้าทายเรื่อง
“สังคมไทยไร้คอร์รัปชัน (Corruption Free Thailand) ระยะ
ที่ 2” จากส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อออกแบบงาน
วิจัยส�ำหรับแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันบนฐานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ สร้างความท้าทายใหม่ในการ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ พัฒนาระบบและเครื่องมือใหม่ในการ
ป้องกันและลดคอร์รัปชันระดับพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกหนุนเสริม
การป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันโดยหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระ โดยได้จดั สัมมนาวิชาการ “การศึกษาเพือ่ การต่อต้าน
คอร์รัปชัน : จากบทเรียนสู่การปฏิบัติ” ร่วมกับ ศูนย์ทดลอง
การออกแบบสถาปัตยกรรม และกลไกสร้างส�ำนึกต่อสังคม
(SIAM Lab) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และร่วมกับ 7 องค์กรภาคีเครือข่าย
ปฏิบัติงานต่อต้านคอร์รัปชันด้านสื่อและด้านวิชาการ จัดท�ำ
รายการโทรทัศน์สารคดีขา่ ว “ติดเครือ่ งชนโกง” ออกอากาศทาง
ช่อง ThaiPBS เพื่อน�ำเสนอ 14 ประเด็นปัญหาคอร์รัปชัน
รวมถึงเผยแพร่องค์ความรูจ้ ากชุดโครงการทางสือ่ สังคมออนไลน์
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นอกจากนี้ ยั ง ได้ ร ่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยปฏิ บั ติ ง านต่ อ ต้ า น
คอร์รัปชัน น�ำผลการวิจัยไปผลิตเป็นหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดท�ำหลักสูตร Integration
of teaching Anti-Corruption tools in a classroom บน
Trainkru platform การอบรมครูออนไลน์ผ่าน www.trainkru.
net เพื่อให้ครูเข้าใจปัญหาคอร์รัปชันในมุมมองใหม่จากงาน
วิ จั ย 10 ชิ้น เช่น คนแต่ละช่วงวัยเข้าใจค�ำว่า ‘คอร์รัปชัน’
แตกต่างกัน, คอร์รัปชันแต่ละประเภทแก้ปัญหาได้ยาก-ง่าย
ไม่เท่ากัน เป็นต้น

SRI 7
ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล
(National Interests on Marine Resources
and Maritime Security)

หนังสือเศรษฐกิจสีน�้ำเงิน : คู่มือการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจ
สีน�้ำเงินของประเทศไทย

ได้จดั กิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจยั และแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การประชุมวิชาการเศรษฐกิจสีนำ�้ เงินของ
ประเทศไทย ครั้งที่ 1 เรื่อง “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคทะเลไทย
สูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” เพือ่ ขยายเครือข่ายด้านการศึกษาวิจยั และ
การด� ำ เนิ น นโยบายทางทะเลและชายฝั ่ ง ระหว่ า งสถาบั น

การศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนต่างๆ
พร้อมทั้งแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “เศรษฐกิจสีน�้ำเงิน: คู่มือการ
ด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจสีน�้ำเงินของประเทศไทย” ซึ่งเป็น
ส่วนหนึง่ ของงานวิจยั ทีไ่ ด้ดำ� เนินการภายใต้ชดุ โครงการ “การพัฒนา
กรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่ อย่างยัง่ ยืนในบริบทของประเทศไทย (Blue Economy)”
ปี 2559 และชุ ด โครงการ “ความรู ้ เ พื่ อ ขั บเคลื่ อ นนโยบาย
ทางทะเลแห่งชาติสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ปี 2561 เพื่อ
ให้เข้าใจพืน้ ฐานแนวคิดของเศรษฐกิจสีนำ�้ เงินส�ำหรับประเทศไทย
ที่ระบุถึงความท้าทายที่ส�ำคัญ และให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจในการน�ำไปปฏิบัติ

การประชุมวิชาการเศรษฐกิจสีน้�ำเงินของประเทศไทย ครั้งที่ 1
“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคทะเลไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีน�้ำเงิน
ของประเทศไทย

สกว.
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SRI 12

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
(Demographic Transition)

การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
(Overcoming the Middle Income Trap)

ได้ศกึ ษาการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรครอบคลุม
3 ประเด็นหลักคือ การรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมัน่ คง
ทางการเงิน และครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ ได้แก่ (1) โครงการสังเคราะห์
งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวไทย เพื่อส่งเสริมการท�ำ
หน้าที่ของครอบครัวภายใต้บริบทสังคมสูงวัย (2) โครงการวิจัย
เรื่องสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย : รอบ
ที่ 3 (3) ด�ำเนินงานโครงการวิจัยต่อเนื่องเรื่องเศรษฐศาสตร์
พฤติ ก รรมและการทดลองว่ า ด้ ว ยการเงิ น ครั ว เรื อ น ซึ่ ง เป็ น
งบประมาณร่วมระหว่าง สกว. และธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ในชุดโครงการวิจยั “การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากร
(ด้านการเงินภาคครัวเรือน : รายได้ การออม หนี้สิน)”

ได้สนับสนุนโครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ “การยกระดับ
อุ ต สาหกรรมอาหารด้ ว ยนวั ต กรรม” ท� ำ ให้ ไ ด้ ข ้ อ เสนอแนะ
มาตรการ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นให้
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในกลุ่มกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ขา้ ว
กุ้งแปรรูป และอาหาร OTOP โดยพบว่า นโยบายของภาครัฐ
เช่น โครงการลดหย่อนภาษี 300% ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการวิจัย
และพัฒนา คูปองนวัตกรรม Food Innopolis และโครงการ
ในกลุ่มการสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ เช่น Talent
Mobility, iTAP, Innovative House by TRF เป็นกลุ่มที่
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการและน�ำไปสู่
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนได้ อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวยังขาดข้อต่อ
ที่ส�ำคัญ ส�ำหรับการขับเคลื่อนนโยบายให้เต็มศักยภาพและเป็น
รูปธรรม คือ (1) ต้องสร้างความเป็นสถาบัน (institutionalization) เพื่อ การขั บเคลื่ อนอย่ า งต่ อเนื่ อ ง (2) ต้องมีกรอบ
การประเมินโครงการให้ความช่วยเหลือที่แตกต่างจากโครงการ
ปกติ และต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง และ (3) ต้องปรับเปลี่ยนวิธี
การประเมินผลงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
นอกจากนี้ โ ครงการวิ จั ย “การจั ด ท� ำ แผนที่ น� ำ ทาง
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรายสาขา เพื่อรองรับยุทธศาสตร์
ของประเทศไทยที่ มุ ่ ง สู ่ ยุ ค 4.0 (Thailand 4.0) ด้ ว ย 10
อุ ต สาหกรรมใหม่ ใ นอนาคต” ซึ่ ง ได้ รั บ การอนุ มั ติ ทุ น ในปี
งบประมาณ 2562 ซึ่งหากการด�ำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ จะได้

นอกจากนี้ได้จัดเวทีสัมมนา “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อย
อายุยืน : ทางเลือกและข้อท้าทาย” เพื่อน�ำเสนอผลงานวิจัยของ
ชุดโครงการ และเวทีเสวนา “ท�ำอย่างไรให้ครอบครัวฟังก์ชัน ? :
บทบาทสถาบันที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองจาก
ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม มีการน�ำเสนอผลการศึกษา
ในโครงการน�ำร่องเพือ่ ก�ำหนดมาตรฐานรายได้ขนั้ ต�ำ่ ของประชากร
ไทย (Minimum Income Standard; MIS) โดยเป็นการบอกเล่า
ประสบการณ์การท�ำงาน และน�ำเสนอผลของการน�ำแนวคิด
การก�ำหนดมาตรฐานรายได้ขั้นต�่ำมาปรับใช้ในการค�ำนวณหา
มาตรฐานรายได้ขั้นต�่ำส�ำหรับครัวเรือนไทย
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ต้นแบบศูนย์คลังความคิดแผนที่น�ำทางเทคโนโลยี (Think Tank
Technology Roadmap) เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่จะท�ำให้
หน่วยงานระดับนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมี
ข้อมูลผลการวิเคราะห์แผนทีน่ ำ� ทางเทคโนโลยี 10 อุตสาหกรรมใหม่
เพื่อจัดท�ำแผนวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทาง
การแข่งขัน (Competitiveness) อย่างมีทิศทางก่อให้เกิด
นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เกิดการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ท�ำให้ประเทศไทย
สามารถหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

SRI 13
สามจังหวัดชายแดนใต้
(Three Provinces in Southern Border)

SRI 14
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Achievement of Sustainable Development
Goals; SDGs)
ได้สนับสนุนทุนวิจยั การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGmove) ระยะ
ที่ 2 โดย อาจารย์ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ โดยน�ำเอา SDGs ไปปฏิบตั จิ ริง
ในพื้ น ที่ (Localizing SDGs) และส� ำ รวจสถานะเป้ า หมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในบริบทประเทศไทย เพือ่ ให้เห็นภาพรวมของ
สถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย ทราบทางเลือก
มาตรการและแนวทางการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน
ซึ่ ง จะถู ก น� ำ ไปใช้ ต ่ อ ในกระบวนการวางแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
(Roadmap) และพัฒนาตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

โจทย์วจิ ยั ของโครงการจ�ำนวน 11 โครงการได้กำ� หนดขึน้
จากการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและนอก
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้ทราบความต้องการและ
องค์ความรู้ที่จะน�ำมาช่วยหนุนเสริม หรือปรับใช้ในการท�ำงาน
สร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนพัฒนาพื้นที่
ให้ผู้คนอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมบนฐานคิดเรื่องความ
มั่ น คงของมนุ ษ ย์ มี โ ครงการที่ ด� ำ เนิ น การแล้ ว เสร็ จ จ� ำ นวน
1 โครงการ ส่วนโครงการที่เหลืออยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
ในช่วงสุดท้าย ทั้งนี้ผลการวิจัยของโครงการจะเป็นประโยชน์
โดยตรงต่อหน่วยงาน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับประวัตศิ าสตร์ กฎหมาย
การเมือง สังคมพหุวัฒนธรรม การสร้างพื้นที่ให้มีการพูดคุย
เรื่องสันติภาพ เพื่อลดความรุนแรงในพื้นที่
นอกจากนี้ โครงการประสานงานเพือ่ สนับสนุนการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น (SDGmove) ยั ง ได้ ร ่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
พัฒนา National SDGs Indicators ซึ่งจะเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการน�ำ SDGs ไปผนวกกับแผนและนโยบายของประเทศ
และเป็นเครือ่ งมือในการประเมินสถานะความยัง่ ยืนของประเทศ
ตามกรอบ SDGs ด้วย ทั้งนี้ National SDGs Indicators
ที่พัฒนาแล้วจะน�ำส่งต่อไปยังอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อปรับใช้ควบคู่กับตัวชี้วัดสากล (Global
Indicators) เพื่อพัฒนาข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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SRI 15
ปัญญาประดิษฐ์และองค์ความรู้ของสมอง
(Artificial Intelligence andCognitive-Brain
Science)
ปัจจุบันการพัฒนา Artificial Intelligence (AI) ไม่ใช่
เป็นเพียงระบบอัตโนมัตทิ สี่ งั่ การโดยคอมพิวเตอร์ (Automated
System) เท่านัน้ แต่ได้นำ� วิทยาการปัญญา (Cognitive science)
เข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกันกับ AI ซึ่ง Cognitive science คือ
ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านความ
สัมพันธ์ระหว่างการคิด อารมณ์ และการกระท�ำ การเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นพื้นฐาน ซึ่งท�ำให้ AI มีความคิดที่ใกล้เคียง
กับมนุษย์มากขึ้น สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดและแก้ไข
ความผิดพลาดนั้นได้ด้วยตัวเอง การรวมองค์ความรู้จากปัญญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และวิทยาการปัญญา
(Cognitive science) เข้ า ด้ ว ยกั น จะสามารถน� ำ ไปพั ฒ นา
ต่อยอดงานวิจัยและตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมได้อย่าง
รวดเร็ว
การด�ำเนินโครงการวิจัยที่ผ่านมา ได้แก่
• โครงการแผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์ในประเทศไทย (Artificial Intelligent Roadmap)
โดย ศ. ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ

สิรนิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะผูร้ ว่ มวิจยั ซึง่ เบือ้ งต้น
ได้น�ำเสนอยุทธศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์จาก 18 ประเทศ
ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย เพื่อน�ำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
มาใช้ประโยชน์ในสาขาต่างๆ
• สนับสนุนทุนโครงการการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
ควบคูไ่ ปกับการศึกษาสมองของมนุษย์ ซึง่ มุง่ เน้นไปทางด้านการ
รับรูผ้ า่ นประสาทรับภาพ และประมวลผลข้อมูลเชิงองค์ประกอบ
ระหว่างปริภมู ิ และรูปลักษณ์ของวัตถุ (Toward the Evolution
of Neuro-inspired Artificial Intelligence Guided by Brain
Mechanisms Underpinning Space-and Object-based
Visual Attention) โดย ดร.ธีรวิทย์ วิไลประสิทธิพร ส�ำนักวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี และ
คณะผู้ร่วมวิจัย เพื่อศึกษากลไกทางระบบประสาทที่ส่งผลต่อ
การประมวลผลภาพวัตถุในต�ำแหน่งต่างๆ บนหน้าจอภาพของ
มนุษย์ ทดสอบและพัฒนาแบบจ�ำลองการเรียนรูใ้ นคอมพิวเตอร์
การสร้างความร่วมมือเชิงวิจัยระหว่างนักประสาทวิทยาและ
นักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อหนุนให้เกิดการพัฒนาและ
ค้นพบองค์ความรู้ใหม่โดยใช้หลักบูรณาการ
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TRF Flagship Research Program (TRP)
เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มุ่งหวังให้เกิดผลกระทบต่อประเทศ เน้นด้านเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ จากการสนับสนุน
ทุนเดิมและฐานงานเดิมที่หลากหลายของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด�าเนินการในเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อ
ประเทศ และเป็นเรื่อง สกว. ท�าได้ดีที่สุด
งานวิจัยที่อยู่ภายใต้ TRP จะมีได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ และงานเชิงพื้นที่ เพื่อตอบ
เป้าหมายการวิจัยที่สร้างผลกระทบ ประกอบด้วย 5 TRP ได้แก่

TRP1 จังหวัด
●

การจัดท�าแผนบูรณาการจังหวัด ออกแบบ และพัฒนาเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด
Provincial Planning Integration, Urban Design and Development for Provincial Economic Development
โดย หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

แผนงาน TRP จั ง หวั ด อาศั ย กระบวนการรู ป แบบ
การพัฒนาเมือง (Urban Development Scheme) แบ่งออก
เป็น 3 แผนงาน ได้แก่

เมืองนครสวรรค์ เมืองสระบุรี เมืองเชียงใหม่ มี ดร.ฐาปนา
บุณยประวิตร บริษัท เอเซีย สเปช แพลนนิ่ง จ�ากัด เป็นหัวหน้า
โครงการ

1. โปรแกรม A แผนงานด้านผลักดันการลงทุนและ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีโครงการพัฒนากลไกเชิงพื้นที่โดยการวางแผน
และการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาด เพือ่ ยกระดับทางเศรษฐกิจ
และสังคม (SG-ABC) เป็นโครงการวิจัยหลัก

จากการด�าเนินตามแผนงาน ท�าให้สามารถจ�าแนกมูลค่า
การลงทุนทางเศรษฐกิจได้ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาคาร
อยู่อาศัยรวม อาคารสาธารณะ และโครงข่ายคมนาคม โดยมี
การประมาณการลงทุนทั้งในภาคเอกชน และภาครัฐ ท�าให้
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เกิ ด ความเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่
ขนาดใหญ่ โดยกลุ่มกิจการสาขาไมซ์และสาขาเศรษฐกิจสีเขียว
ที่เป็นกลุ่มธุรกิจท้องถิ่น ทั้งนี้เทศบาลเมืองป่าตองได้ประกาศ
สนับสนุนการลงทุนในกิจการประเภทต่างๆ ทั้งศูนย์การประชุม
ขนาดใหญ่ ศูนย์การค้าและพื้นที่ค้าปลีกขนาดใหญ่ โรงแรมและ
ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด เช่น โครงการก่อสร้างอาคารและ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยขนาด 70,000 หน่วย โครงการทางด่วนกระทู้ - ป่าตอง
โครงการรถไฟเชื่อมสนามบิน - ตัวเมืองภูเก็ต รวมมูลค่ากว่า
3 แสนล้านบาท จังหวัดอุดรธานี มีโครงการรถไฟฟ้ารางเบา
อาคารมิกซ์ยูสบนที่ดินเรือนจ�าและกรมธนารักษ์มูลค่ารวมกว่า
1.5 หมื่นล้านบาท ส่วนเมืองสระบุรี มีโครงการก่อสร้างโรงแรม
เซ็นทารา ขนาด 300 ห้อง และโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุม
ขนาด 3,000 ที่ มูลค่ารวมกว่า 3 พันล้านบาท

2. โปรแกรม B แผนงานด้านการพัฒนาภาคประชาสังคม
ด้านการพัฒนาเมือง ซึ่งประกอบด้วยชุดโครงการขนาดเล็กของ
การวิจัยเชิงพื้นที่ด้านเมือง
3. โปรแกรม C แผนงานด้านการพัฒนาชุดความรู้และ
วิทยาการด้านการพัฒนาเมืองจากบริบทสังคมไทย เช่น การพัฒนา
ดัชนีการพัฒนาเมืองที่เหมาะสม การออกแบบนโยบายและ
มาตรฐานของการใช้ข้อมูลเปิดในเมือง กลไกการเก็บและใช้ชุด
ข้อมูลเปิดภาคประชาชนในเมือง
โครงการวิจัย “การศึกษากลไกเชิงพื้นที่โดยการวางแผน
และการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาด เพือ่ ยกระดับทางเศรษฐกิจ
และสังคม” พืน้ ทีศ่ กึ ษาประกอบด้วย เมืองอุดรธานี เมืองป่าตอง

สกว.
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โครงการพัฒนาระบบต้นแบบส�ำหรับการบริหารจัดการ
และให้บริการข้อมูลเปิดระดับเมือง การพัฒนาระบบการปฏิบตั งิ าน
ข้อมูล (Data Operation System) เป็นการพัฒนาระบบ
ในระยะยาว ท�ำให้ได้ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดโดยเชื่อมต่อกับ
ข้อมูลของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ แบ่งเป็น 20 ด้านในระดับ
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จังหวัดและอ�ำเภอ ต้นแบบ 7 จังหวัด ได้การพัฒนาระบบ
คลังข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูลส�ำหรับการวิเคราะห์ การพัฒนา
เครื่องมือเพื่อเรียกใช้ข้อมูล เป็นการพัฒนาระบบในระยะยาว
เกิดเครื่องมือเชื่อมโยงข้อมูลจากระดับจังหวัดเข้าสู่ศูนย์กลาง
เกิดกลไกขับเคลือ่ นข้อมูลให้มคี วามทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน
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TRP 2 เกษตรกร
●

นวัตกรรมการพัฒนาเกษตรกรสู่การเกษตรสมัยใหม่
Innovative Development for Thai Farmers towards Modern Agriculture
โดย ฝ่ายเกษตร

สนั บ สนุ น โครงการภายใต้ ชุ ด โครงการ “นวั ต กรรม
การพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรสมัยใหม่” จ�ำนวน 17 โครงการ
งบประมาณรวม 43.585 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 แผนงานย่อย
ได้แก่

เศรษฐกิจประเทศชาติให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มและเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร
รุ ่ น ใหม่ และผู ้ ที่มีส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การยกระดั บและ
แปลงรูปภาคเกษตรของแต่ละภูมิภาค

แผนงานที่ 1 ศึกษาภาพรวมของสถานการณ์การท�ำ
เกษตร รูปแบบการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ปัจจัยที่มีผลต่อ
การยอมรับและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในเกษตรกรประเภทต่างๆ
รวมถึงข้อจ�ำกัดและความต้องการใช้นวัตกรรมของเกษตรกรใน
4 ภูมิภาค จ�ำนวน 5 โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลส�ำคัญที่จะท�ำให้
ทราบถึงรูปแบบและแนวทางในการขับเคลือ่ นการส่งเสริมการผลิต
ทางการเกษตรบนฐานความรู้และนวัตกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อ
การยกระดับการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ชุมชนเกษตร และ

แผนงานที่ 2 รู ปแบบการพั ฒ นากลุ ่ มเกษตรกรด้วย
ฐานความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามความเหมาะสมของ
แต่ละกลุ่ม จ�ำนวน 12 โครงการ โดยกระบวนการส�ำคัญในการ
พัฒนาเกษตรกรคือ การหา Change agent ทีใ่ ช่เพือ่ เป็นเครือข่าย
ส�ำคัญในการพัฒนาเกษตรกรในพืน้ ที่ ซึง่ ต้องเป็นผูท้ กี่ ลุม่ เกษตรกร
ให้ความเชื่อถือ และมีอิทธิพลพอต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร
และใช้กระบวนการ “นวัตกรรมทางสังคม” เป็นกลไกในการเข้า
ท�ำงานและกระตุ้นการรวมกลุ่มของเกษตรกร

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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TRP 4 เศรษฐกิจฐานราก
●

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
Sustainable Development of Grassroots Economy towards Thailand 4.0
โดย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ด�ำเนินงานใน 2 รูปแบบ ได้แก่

1. การพัฒนาโครงการเพื่อน�ำไปสู่การสร้างตัวแบบ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนในภูมิภาคต่างๆ
ทัว่ ประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ แบ่งตามนิเวศและเขตเศรษฐกิจ
ได้แก่ พื้นที่ชายขอบและเขตป่า พื้นที่กึ่งเมือง และพื้นที่เมือง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นการสร้างตัวแบบเศรษฐกิจของ
เกษตรกรรมยัง่ ยืนและเกษตรอินทรีย์ ภาคกลางและภาคตะวันตก
ถูกพัฒนาจากบริบทของภาคกลางและภาคตะวันตกที่มีสภาพ
เศรษฐกิจทีเ่ คลือ่ นตัวรวดเร็ว ความเป็นเมืองเข้าถึงพืน้ ทีต่ า่ งๆ และ
เป็นพื้นที่ที่ภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนเข้าไปด�ำเนินกิจการ
ถึงระดับประชาชนฐานราก ทัง้ การผลิตอาหาร อุตสาหกรรม และ
การท่องเที่ยว ภาคใต้ พัฒนาโครงการตัวแบบจากฐานเศรษฐกิจ
ส�ำคัญของภาคใต้ ได้แก่ การผลิตยางพารา และการผลิตปาล์ม
น�ำ้ มัน ซึง่ เป็นระบบเศรษฐกิจทีเ่ ป็นตัวจักรส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจภาคใต้

2. การติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินโครงการทีอ่ ยู่
ในช่วงด�ำเนินงาน เป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับกลไกการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับภูมภิ าค ได้แก่ การเชือ่ มประสานหน่วยงานภาคี
ของการท�ำงานในแต่ละภูมภิ าค อาทิ ภาคเหนือ เชือ่ มการท�ำงาน
กับภาคีเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภาคอีสาน ด�ำเนินการร่วมกับ
เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสานตอนกลาง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดยโสธร
ส่วนการด�ำเนินงานภายใต้โปรแกรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากอย่างยั่งยืน ยังเป็นการด�ำเนินงานในระยะเริ่มต้นของ
การท�ำงาน เน้นการเก็บข้อมูลพื้นฐานของโครงการ รวมถึงการ
ขยายความร่วมมือกับภาคีในระดับพืน้ ที่ รูปธรรมทีเ่ กิดช่วงต้นทาง
จึงเน้นไปที่กลุ่มภาคีของการท�ำงานที่เป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
ผลักดันงานในระดับพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารเกิดตัวแบบ
(Model) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนในอนาคต
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TRP 5 เยาวชน
●

การพัฒนาเยาวชนสู่พลเมืองคุณภาพสูง
Youth Development towards High-Quality Citizens
โดย หน่วยบูรณาการงานวิจัยส�ำคัญและการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์
ได้สนับสนุนทุนวิจัย 2 กลุ่มเรื่อง ได้แก่

1. โครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญา โดยร่วมกับ บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบจัดกระบวนการ
พัฒนาการเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัย (Research Based
Learning) การผสาน STEM และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการศึกษา (Science - Economic - Ecology - Engineering Mathematic; SEEEM) รวมทั้งพัฒนาโครงงานฐานวิจัยแบบ
เพาะพันธุ์ปัญญา ให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะกับบริบท
ของแต่ละโรงเรียน เน้นการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 16 แห่ง
ร่วมกับศูนย์พี่เลี้ยง โดยด�ำเนินงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
1.1 นิเทศติดตามการท�ำงานของศูนย์พี่เลี้ยงและ
โรงเรียน และจัด workshop เพาะพันธุ์ปัญญาแก่บุคลากรทาง
การศึกษา เช่น ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ครูแกนน�ำ ศึกษานิเทศก์
เขตพื้นที่การศึกษา
1.2 พัฒนาทักษะการท�ำ PLC ทีบ่ รู ณาการจิตตปัญญา
ศึกษา และการจัดการความรู้แก่ศูนย์พี่เลี้ยงและโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ

1.3 ประชุ ม พี่ เ ลี้ ย ง เพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า
การหนุนเสริมโรงเรียนต้นแบบ ถอดบทเรียนการด�ำเนินงาน
ของศูนย์พี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมของศูนย์พี่เลี้ยงกับโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาโครงงานฐานวิจัยแบบเพาะพันธุ์
ปัญญาให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะกับบริบทของแต่ละ
โรงเรียน
1.4 เผยแพร่ แ นวความคิ ด และองค์ ค วามรู ้ ข อง
โครงการเพื่อขยายผลให้แก่โรงเรียนนอกโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา อาทิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียน
ร่ ว มพั ฒ นาของบริ ษั ท มิ ต รผล จั ง หวั ด ขอนแก่ น โรงเรี ย น
พระปริยัติธรรม รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นต้น
มีการถอดบทเรียน นักเรียน ครูแกนน�ำ และพี่เลี้ยง เพื่อ
จัดท�ำหนังสือเผยแพร่มมุ มอง แนวความคิด รวมถึงองค์ความรูจ้ าก
โครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาจ�ำนวนทัง้ สิน้ 14 เรือ่ ง อาทิ “หลักการ
สร้างการเรียนรูจ้ ากโครงงานวิทยาศาสตร์และสะเต็ม”, “SEEEM
มิติใหม่ของการผสานสะเต็มและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

สกว.
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การศึกษา”, “เขียนคือคิด” โดย รศ. ดร.สุธรี ะ ประเสริฐสรรพ์,
“การสร้างสายสัมพันธ์กัลยาณมิตรเพาะพันธุ์ปัญญาเพื่อความ
ยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ ” โดยศู น ย์ พี่ เ ลี้ ย งโครงการเพาะพั น ธุ ์ ป ั ญ ญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง , “ทางของผึง้ : ปลุก Passion ความ
เป็นครู” โดย นายณัฐวุฒิ แฝงนาม ครูเพาะพันธุ์ปัญญา
2. งานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
2.1 โครงการวิจัยปฏิบัติก ารเพื่อพัฒนาต้ น แบบ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับจังหวัด กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัด
ระยอง และจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สถาบันอาศรมศิลป์ และ
มูลนิธิสยามกัมมาจล มีโรงเรียนน�ำร่อง 25 โรงในพื้นที่จังหวัด
ระยอง แนวคิ ด หลั ก คื อ การพั ฒ นาโรงเรี ย นทั้ ง ระบบเพื่ อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเข้าสูก่ ารสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 อาทิ การพัฒนาวิสัยทัศน์ การพัฒนาผู้น�ำ
ทางวิชาการ การพัฒนาครูสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการ
เรี ย นรู ้ (Learning Expert) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและแผน
การเรียนการสอน การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล โดย
มี เ งื่ อ นไขคื อ มี ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ในระดั บ พื้ น ที่ จ าก

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนที่จะก่อให้เกิดการปรับ
กฏระเบียบ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการท�ำงานของโรงเรียน และ
เกิดการสนับสนุนด้านทรัพยากร ความรู้ และความร่วมมือชนิด
ต่างๆ ให้โรงเรียนสามารถด�ำเนินงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น
ผลการด�ำเนินงานจากการติดตั้งระบบ 4.0 Whole
School Transform พบว่า โรงเรียนน�ำร่อง รุ่นที่ 1 (โรงเรียน
กล้ า เปลี่ ย น) ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ระยอง จ� ำ นวน 25 โรงเรี ย น
มีพัฒนาการและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ตัวอย่างเช่น
พบว่าร้อยละ 72 ของโรงเรียนน�ำร่องมีการพัฒนาเป้าหมาย
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเชื่อมโยงกับบริบทของโรงเรียน
มุ ่ ง เน้ น ผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด กั บผู ้ เ รี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ ร้ อ ยละ 64 ของ
โรงเรียน ผู้อ�ำนวยการและครูแกนน�ำ มีความรู้และเข้าใจในการ
ออกแบบตารางเรียนหลักสูตรมุ่งสร้างสมรรถนะของผู้เรียน
(Competency Based) และเข้าใจถึงการออกแบบการสอน
แบบใฝ่รู้และสร้างสรรค์ (Creative & Active Learning) มีการ
ประเมินผลตามสภาพการเรียนรูจ้ ริงแบบ 360 องศา เพือ่ พัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ผลการด�ำเนินการติดตั้งระบบ  4.0 WHOLE SHOOL TRANSFORM
โรงเรียนกล้าเปลี่ยน จังหวัดระยอง รุ่นที่ 1 ระยะที่ 1
School Concept

Super Coach

Learning Expert

Pedagogy

Curriculum

Evaluate

Learning Space

%
72

72

68 68

72

72

64

72

72
60

48
36

36
20
1

ระดับที่ 1
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8

4

8

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ผลการด�ำเนินการติดตั้งระบบ 4.0 Whole School Transform
โรงเรียนน�ำร่อง รุ่นที่ 1 (โรงเรียนกล้าเปลี่ยน)
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ส่วนโรงเรียนน�ำร่องในจังหวัดศรีสะเกษ จ�ำนวน 50 โรง
ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนน�ำเพื่อปรับหลักสูตรให้เกิดการบูรณาการ
นวัตกรรมหลัก 7 นวัตกรรม ได้แก่ การจัดการเรียนรู้เชิงระบบ,
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning),
การจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี (Montessori), การจัดการ
เรียนรูแ้ บบโครงงานบนฐานวิจยั , การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยนวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด, การจัดการศึกษาแบบ
องค์รวม (Holistic Education) และการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน (Project Approach) พบว่าโรงเรียนน�ำร่องส่วนใหญ่
สามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมาย เกิดกลไกขับเคลื่อนระดับ
จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด สนับสนุนงบประมาณ จ�ำนวน
20 ล้านบาท

2.2		 โครงการวิ จัย เพื่ อ ประเมิ น ผลและถอดบทเรียน
การพัฒนาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย พบว่า เกิดการผลักดันเพื่อให้เกิดการปรับ
แก้กฏระเบียบให้เป็นไปตามแนวคิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อให้เกิดพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562,
การประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนใน 3 พื้นที่การศึกษาคือ จังหวัดสตูล ระยอง และ
ศรี ส ะเกษ ซึ่ ง นั บ เป็ น มิ ติ ใ หม่ ข องการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ
ในระบบราชการ ที่สะท้อนถึงความต้องการจากผู้ปฏิบัติงาน
โดยตรง

สกว.
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กลุ่มภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และภารกิจพิเศษ

โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา
กฟผ. - สกว.
เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตัง้ เมือ่ พ.ศ. 2554
เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการผลิต การส่งและ
การใช้พลังงานไฟฟ้า ตลอดจนการวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ด้านพลังงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับการวิจัยและ
พัฒนาด้านกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.) และ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตกลงร่วมสนับสนุน
เงินงบประมาณในแต่ละปี ฝ่ายละเท่าๆ กัน โดย สกว. ท�ำหน้าที่
บริหารจัดการโครงการผ่านกลไกของผู้ประสานงานโครงการ
โดย รศ. ดร.ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ อดีตอาจารย์ประจ�ำ
สถาบั น เทคโนโลยี น านาชาติ สิ ริ น ธร และให้ ทุ น สนั บ สนุ น
ผ่านกระบวนการการพิจารณาจากคณะกรรมการอ�ำนวยการ
โครงการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก กฟผ. และ สกว. รวมทั้ง

ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด ้ า นพลั ง งาน โดยมี อดี ต ผู ้ อ� ำ นวยการ สกว.
ศ. ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ เป็นประธาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ. เป็น
รองประธาน และ ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�ำนวยการ
สกว. คนปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาโครงการ
ในปีงบประมาณ 2562 ให้การสนับสนุนทุนวิจัย จ�ำนวน
13 โครงการ วงเงินงบประมาณ 24 ล้านบาท มีโครงการวิจัย
ที่แล้วเสร็จ มีศักยภาพน�ำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จ�ำนวน
4 โครงการ ได้แก่

1. โครงการ “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชีวมวล
ของหญ้าเนเปียร์เชิงพื้นที่เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า”
หัวหน้าโครงการ :  ผศ. ดร.นรุณ วรามิตร  ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก�ำแพงแสน
จากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการเขตกรรม
ที่ เ หมาะสม เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพชี ว มวลของหญ้ า
เนเปียร์ในพื้นที่น�ำร่อง ได้แก่ พื้นที่แห้งแล้ง พื้นที่ชุ่มน�้ำ และ
พื้นที่อุดมสมบูรณ์ต�่ำ พบว่าการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
หญ้าเนเปียร์แต่ละพันธุ์ตอบสนองต่อสภาพอากาศและดินที่
แตกต่ างกั น ซึ่ งปริม าณน�้ำฝนต่อปีเป็น ปัจจัยหลัก ที่ มีผ ลต่ อ
การให้ผลผลิตของหญ้าเนเปียร์ทุกพันธุ์
ดังนั้นแนวทางในการผลิตหญ้าเนเปียร์เพื่อผลิตพลังงาน
ทดแทนทัง้ ในระดับชุมชนหรืออุตสาหกรรมให้ได้ตลอดปีในสภาพ
พื้นที่เสื่อมโทรมเหล่านี้ ควรมีการพิจารณาศึกษาวิจัยการจัดการ

น�้ำชลประทาน และจัดการดินอย่างแม่นย�ำ จากผลการศึกษา
ยังชี้ให้เห็นว่า หญ้าเนเปียร์สามารถเป็นพืชพลังงานทางเลือก
ชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ใน
พื้ น ที่ เ สื่ อ มโทรม และยั ง ให้ ชี ว มวลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสม
ต่อการแปรสภาพเป็นพลังงานได้หลายประเภท หากเลือกพันธุ์
และวิธีการจัดการพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทั้งนี้จังหวัด
สระแก้ว ได้น�ำได้ชุดเทคโนโลยีการจัดการเขตกรรมที่เหมาะสม
เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของหญ้าชีวมวลไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในผลิตไฟฟ้า
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2. โครงการประเมินมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าต่อการยอมรับของ
ผู้บริโภค และประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ง
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.ภูรี สิรสุนทร
ทีมวิจัย : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์การตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะ
หันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle; EV) เพื่อทดแทน
ยานยนต์ทใี่ ช้เครือ่ งยนต์สนั ดาปภายใน (Internal Combustion
Engine; ICE) โดยเปรียบเทียบต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ
(Total Cost of Ownership; TCO) ยานยนต์ ICE และ EV ทั้ง
ก่อนและหลังจากการรวมต้นทุนทางสังคม ที่เกิดจากผลกระทบ
ภายนอกเชิงลบจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และจากมลพิษทางอากาศ
ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของรถ EV
ในกลุ่มรถยนต์นั่งขนาดเล็กกะทัดรัดและอีโคคาร์ และกลุ่ม
รถยนต์หรูขนาดใหญ่ ต�่ำกว่าต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของรถ
ICE ในขณะที่ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของรถ EV ในกลุ่ม
รถยนต์นั่งขนาดเล็ก สูงกว่าของรถ ICE โดยปัจจัยส�ำคัญที่
ส่งผลต่อต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของคือ “ราคาซื้อ” ของ EV

ที่มา : ส�ำนักข่าวออนไลน์ The matter

จึงมีความเป็นไปได้ที่รัฐจะส่งเสริมให้มียานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง
อันจะน�ำไปสูก่ ารเกิด “ธุรกิจแปลงรถยนต์ให้เป็นยานยนต์ไฟฟ้า”
ต่อไปในอนาคต
ในกรณีที่ประเทศไทยประสบผลส�ำเร็จในการส่งเสริม
การใช้ EV เกินกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้คิดเป็น 140% จะพบว่า
ในปี 2579 ประเทศไทยจะสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้คิด
เป็นมูลค่า 27,852 ล้านบาท และสามารถลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้สูงถึง 1,516,804 ตัน CO2e และลดต้นทุน
ทางสังคมที่สามารถประหยัดได้สูงถึง 163,985 ล้านบาท ดังนั้น
การด�ำเนินนโยบายเพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ EV ภายใน
ประเทศมากขึ้น ย่อมส่งผลดีต่อการประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิง
และต้นทุนทางสังคม และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้มากยิ่งขึ้น

สกว.
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3. โครงการสมาร์ทมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยลอร่าแวน
(โครงข่ายการสื่อสารแบบไร้สายระยะไกลและใช้ก�าลังไฟฟ้าต�่า)
หัวหน้าโครงการ : ดร.ปยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี

ระบบ LoRaWAN ร่วมกับ Wired Network และ LTE Network เพื่อใช้งานในรูปแบบ IoT

อุปกรณ์ส�าหรับ Smart Meter เป็นหนึ่งในอุปกรณ์
ส�าคัญที่จะเติมเต็มระบบ Smart Grids ให้มีความสมบูรณ์ คือ
เป็นเครือ่ งวัดพลังงานไฟฟ้าแบบดิจทิ ลั ทีร่ วมการควบคุมระยะไกล
การดูสถานะการใช้พลังงาน การป้องกันการลักลอบแก้ไขข้อมูล
เตือนเมื่อเกิดความผิดพลาด ฯลฯ โดยอาศัยการสื่อสารในหลาย
รูปแบบ เช่น อินฟราเรด (IRDA) การสือ่ สารแบบมีสาย (RS - 485,
RS - 422, RS - 232, Ethernet) การสือ่ สารแบบไร้สาย เชือ่ มต่อ
กับผู้ให้บริการเพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับโปรโตคอล Smart Grids
ในอนาคต ดังนั้นปัจจุบัน Smart meter ในประเทศไทยจึงนิยม
เชื่อมต่อระบบผ่านทาง GPRS ซึ่งเป็นการสื่อสารของโทรศัพท์
มือถือ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศอยู่แล้วโดยบริษัท

ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ แต่มีข้อเสียตรงการเชื่อมต่อแบบนี้
ต้องเสียค่าเช่าใช้บริการเป็นรายมิเตอร์
ระบบนี้ ท างการไฟฟ้ า นครหลวง รวมถึ ง ภาคเอกชน
ได้แก่ บริษัทซีนาไลส์ จ�ากัด, บริษัทเลคิเซ่ไลท์ติ้ง จ�ากัด บริษัท
ปาร์คโฮเทลแอนด์รีสอร์ท จ�ากัด, บริษัทสุขสมบูรณ์ น�้ามันปาล์ม
จ�ากัด, Patlite (Thailand) Co.,Ltd. ได้น�าผลการศึกษาไปท�า
วิจยั ต่อยอด บริการ และสร้างผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้ระบบการสือ่ สาร
แบบ LoRa WAN ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์, ใช้เทคนิค
การวัดค่าทางไฟฟ้าไปประกอบงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง, ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินเพือ่ พัฒนาระบบบริการแบบอัตโนมัติ เป็นต้น
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4. การพัฒนาเมมเบรนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวภาพเป็นไบโอมีเทน
หัวหน้าโครงการ : รศ. ดร. อาทิตย์ อัศวสุขี
			
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ทีมวิจัย : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานวิจยั นีศ้ กึ ษาการซึมผ่านเมมเบรนของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทน เพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอมีเทนระดับ
ชุมชน พอลิเมอร์และโคพอลิเมอร์เมมเบรนที่ใช้ในงานวิจัยคือ
พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต�่ำ (LDPE) พอลิเอทิลีน-เอทิล
อะคริเลต (EEA) และพอลิเอทิลนี -ไวนิลอะซีเทต (EVA) นอกจากนี้
ยั ง ศึ ก ษาผลของปริ ม าณหมู ่ ไ วนิ ล อะซี เ ทต และปริ ม าณสาร
ตัวเติมซิลิกาที่ส่งผลต่อการแยกแก๊ส และวิเคราะห์คุณลักษณะ
ต่างๆ ของเมมเบรน

ผลการทดลองพบว่า เมมเบรนชนิดที่มีขั้วจะมีความ
สามารถในการซึมผ่านแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี แต่จะซึมผ่าน
แก๊สมีเทนได้ลดลง ปริมาณหมู่ไวนิลอะซีเทตที่เป็นองค์ประกอบ
ในโคพอลิเมอร์เมมเบรน จะมีผลท�ำให้ปริมาณผลึกของเมมเบรน
ลดลง และท�ำให้การซึมผ่านแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ดีขึ้น จึงมี
ศั ก ยภาพในการน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ยกแก๊ ส ชี ว ภาพเพื่ อ ผลิ ต
ไบโอมีเทน ใช้ในการพัฒนาคุณภาพเชื้อเพลิงที่สะอาดที่มีค่า
ความร้อนสูง ได้เทคโนโลยีที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจาก
การใช้แก๊สหุงต้มได้

สกว.
I รายงานประจ�าปี 2562 I สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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กลุ่มภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และภารกิจพิเศษ

กลุ่มงานการน�าผลงานวิจัยไปใชประโยชน์
และสื่อสารสังคม
งานการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในปี 2562 เป็นช่วงที่ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังให้ระบบวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาไปอย่างรุดหน้า และท�าให้หน่วยงานต่างๆ เกิดการท�างานอย่างมีบูรณาการมากขึ้น สามารถพัฒนา
บุคลากรและผลิตผลงานวิจัยได้ตรงกับความต้องการของประเทศ รวมทั้งให้ความส�าคัญต่อการน�าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ สกว. ที่ด�าเนินการมาโดยตลอด
คือ การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่สังคม
การด�าเนินงานในปี 2562 งานการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้มุ่งเน้นการใช้กลไกและเครือข่ายที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด รวมถึงการน�ารูปแบบและกลไกไปขยายผลกับกลุ่มการใช้ประโยชน์ทั้งด้านโยบาย ด้านพาณิชย์ และ
ด้านวิชาการ โดยพัฒนารูปแบบ วางระบบ และกลไกการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
●

การน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย

>> โครงการ “กิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาค
นโยบาย ฝ่ายนิติบัญญัติ (The Policy-Research
Platform for Legislative Branch [PRP-LLB]
Project)”

สร้างการเชื่อมโยงความรู้ระหว่าง สกว. และหน่วยงาน
ภาคนโยบาย โดยเน้นการผลักดันผลงานวิจยั ไปสูก่ ารใช้ประโยชน์
ในเชิงนิติบัญญัติเป็นหลัก การด�าเนินงานของโครงการที่ผ่านมา
ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ได้แก่ เพิ่มการรับรู้ให้แก่
หน่วยงานภาคนโยบาย ฝ่ายนิติบัญญัติแห่งชาติ (วุฒิสภาและ
สภาผู้แทนราษฎร) โดยรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยของ สกว.
จัดท�าเป็นเอกสารหรือการเผยแพร่ที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่า
จะเป็นการจัดเวทีสัมมนาเผยแพร่ (Forum) การจัดนิทรรศการ
การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Workshop) การจั ด ท� า เอกสาร
บทสรุปงานวิจัย (Policy Brief) จัดท�าเอกสารบทสรุปงานวิจัย
(Research Brief) การจัดท�าบทสรุปของนักวิจัยรายประเด็น
(Expert Judgement) ท�าให้เกิดการเชื่อมโยงและความร่วมมือ
กับฝ่ายนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม และเน้นการสร้างความ
เชื่อมโยงที่เข้มแข็งและต่อเนื่องกับส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ในการน� า ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ไปเสนอต่ อ ผู ้ อ อกกฎหมายและ
ผู้ก�าหนดนโยบายการปฏิรูปประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี
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ข้อมูล/ข้อค้นพบจากงานวิจัยของ สกว. สู่สังคม มุ่งสร้างผลต่อ
ผู้ก�ำหนดนโยบาย โดยเน้นที่ฝ่ายบริหารในภาครัฐเป็นหลักใน
รูปแบบการแบ่งปันองค์ความรู้ (Sharing knowledge)
นอกจากจะสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ตอบสนอง
ความต้องการของแต่ละหน่วยงานได้ตรงประเด็นแล้ว ยังเป็น
การช่วยแก้ปัญหาข้อจ�ำกัดบางประเด็นที่หน่วยใดหน่วยหนึ่ง
ไม่สามารถท�ำได้ ผ่านการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการ
แบ่งปันองค์ความรู้ ได้แก่ การจัดนิทรรศการ การจัดสัมมนา
นอกจากนี้ ได้เพิม่ เติมกิจกรรมเพือ่ การเสริมสร้างศักยภาพ
นักวิจัย สกว. ในการเขียน และการจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายที่
สามารถน�ำไปใช้ได้จริง ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
และฝ่ายการเมืองทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำนโยบายให้เกิดการรับรู้
งานวิจัย สกว. และน�ำข้อมูลจากงานวิจัยไปใช้เป็นฐานส�ำหรับ
การเขียน หรือใช้ประกอบการพิจารณาประเด็นเชิงนโยบาย
ต่างๆ ต่อไป
การผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการน�ำผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย ฝ่ายนิติบัญญัติ ด�ำเนินการผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดประชุมเวที สกสว. (ชื่อเดิม คือ
สกว.) หรือ TSRI Public Policy Forum จ�ำนวน 15 ครั้ง เช่น
เวทีการจัดการแรงงานข้ามชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย :
นัยยะเชิงนโยบาย เวทีปฏิรูปภาษีอย่างไรแก้ไขความเหลื่อมล�้ำ
เวทีการอบรมการเขียน Policy Brief เพือ่ สนับสนุนกระบวนการ
นิ ติ บั ญ ญั ติ ฯลฯ การจั ด นิ ท รรศการ (TSRI Exhibition)
ณ ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา การจัดท�ำเอกสาร TSRI Policy
Brief จ�ำนวน 41 ฉบับ เช่น ประเด็นการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในรัฐอาเจะห์และบทเรียนที่มีต่อสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของไทย ประเด็นการจัดการแรงงานข้ามชาติของไทย
เปรียบเทียบกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเด็น
ความอยู่ดีมีสุขของครัวเรือนข้ามรุ่นกับการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน ฯลฯ รวมถึงการจัดท�ำเอกสาร TSRI Research Brief
จ�ำนวน 120 ฉบับ

การจัด Roadshow การแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือข้อค้นพบจาก
งานวิจัยไปยังฝ่ายบริหารของภาครัฐ พร้อมกับการรับข้อมูล
ข้อเสนอแนะหรือโจทย์จากฝ่ายบริหารกลับมายังผูท้ ำ� วิจยั รวมถึง
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Integration) โดยมี
สกสว. เป็นจุดเชื่อมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ยังเป็น
ข้อจ�ำกัดของภาครัฐผ่านองค์ความรู้ที่มี โดยมุ่งเน้นที่กระทรวง
พาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหลัก

>> โครงการ “กิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาค
นโยบาย ฝ่ายบริหาร (The Policy-Research
Platform for Administrative Branch [PRP-AB]
Project)”

การผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการน�ำผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย ฝ่ายบริหารได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
ได้แก่ เวทีแลกเปลี่ยนของ สกสว. (TSRI Sharing Platform)
จ�ำนวน 9 ครั้ง เช่น เวทีแนวทางการตรวจสอบแหล่งที่มาของ
ฝุ่นละออง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เวทีการพัฒนาระบบ
เครือข่ายเซนเซอร์และระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามและ
เฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือของประเทศไทย :
การศึกษาน�ำร่องในพืน้ ทีจ่ งั หวัดน่าน เวทีการออกแบบโครงสร้าง
น�ำ้ หนักเบาส�ำหรับรถโดยสารไมโครบัสไฟฟ้าในประเทศไทยด้วย
วัสดุคอมโพสิท เป็นต้น

เพื่อให้เป็นกลไกเชิงสถาบันในการช่วยพัฒนาให้ สกว.
เป็นหน่วยสร้างผลกระทบ (Impacts Delivery Unit) ผ่าน
บทบาทผู้อ�ำนวยความสะดวก (Facilitator) ในการรับ - ส่ง

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมสินค้า
เกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ ในการบ่มเพาะและ
เสริมสร้างศักยภาพของผูป้ ระกอบการ (Nurtured by Research)

สกว.
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โดยเสริมสร้างศักยภาพหลากหลายรูปแบบให้สามารถผลักดัน
ผลิตภัณฑ์ให้เข้าสูต่ ลาดได้ หรือยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ให้ พั ฒ นาขึ้ น จนไปถึ ง การส่ ง ออก รวมถึ ง การจั ด ท� ำ เว็ บ ไซต์
ฐานข้อมูลร่วมกันระหว่าง สกสว. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
รวมถึงการท�ำเอกสาร TSRI Bulletin เอกสาร TSRI Policy
Brief และเอกสาร TSRI Research Brief
●

การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์

สกว. เห็นความส�ำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงได้สนับสนุนการวิจัยให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยผ่านความร่วมมือและการท�ำงาน
ในลั ก ษณะต่ า งๆ โดยในแต่ ล ะปี สกว. มี ผ ลงานวิ จั ย ที่ เ ป็ น
องค์ความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมส�ำคัญจ�ำนวน
มาก งานการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้เข้าไปหนุนเสริม
การท�ำงานของฝ่ายต่างๆ หรือนักวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และ
มีขอ้ มูลเพียงพอต่อการน�ำผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
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โดยได้พฒ
ั นารูปแบบและกลไกใหม่เพือ่ เป็นการปิดช่องว่างทีเ่ ป็น
อุปสรรคของการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อาทิ
การยกระดับเทคโนโลยี การวิจัยด้านการตลาด และการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้

>> โครงการ “การแปลงงานวิ จั ย และยกระดั บสู ่ การ
ใช้ประโยชน์ Research to technology transformation”
จากการพิจารณาผลงานวิจัยของ สกว. ที่มีศักยภาพเชิง
พาณิชย์ พบว่า ผลงานวิจัยจ�ำนวนมากมีระดับความพร้อมของ
เทคโนโลยี (Technology Readiness Level, TRL) อยู่ในขั้น
Basic Research (TRL 1-2) ซึ่งการที่จะผลักดันผลงานวิจัยไปสู่
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น จ�ำเป็นต้องมีการหนุนเสริม
ให้เกิดการพัฒนางานวิจยั พืน้ ฐาน ไปเป็นงานวิจยั หรือเทคโนโลยี
ต้นแบบที่ท�ำให้ภาคเอกชนมองเห็นปลายทางของผลงานวิจัย
ชิ้นนั้นมากขึ้น เนื่องจากพบว่าแหล่งทุนวิจัยส่วนใหญ่มักผลักดัน
ผลงานวิจัยที่มีระดับ TRL 5 - 6 ขึ้นไป แต่ยังขาดการสนับสนุน
ช่วงงานวิจัย TRL 1 - 2 ให้มีระดับสูงขึ้นเป็น TRL 3 - 5
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I ผลการด�ำเนินงานตามภารกิจหลักของฝ่าย

สกว. จึงมีแนวคิดในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา
และยกระดับองค์ความรูพ้ นื้ ฐานทีม่ อี ยูเ่ ป็นจ�ำนวนมากให้เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อให้มีระดับความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีที่สูงขึ้น โดยอาศัยกลไกการท�ำงานร่วมกับอุทยาน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีจุดแข็งคือ มีการท�ำงานใกล้ชิดกับนักวิจัย
(Supply Side) และภาคเอกชน (Demand Side)
ในระยะแรกได้ให้การสนับสนุนโครงการน�ำร่องด้วย
ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ที่ เ คยได้ รั บ การสนั บ สนุ น
ทุนวิจัยจาก สกว. โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Science and Technology Park, STEP)
เป็นหน่วยประสานและผลักดันให้เกิดการยกระดับเทคโนโลยี
ภายใต้โครงการ “การแปลงงานวิจัยและยกระดับสู่การใช้
ประโยชน์ Research to Technology Transformation”

เพื่อให้ได้โครงการวิจัยพื้นฐานที่มีความเป็นไปได้ในการ
ต่อยอดและยกระดับเทคโนโลยี และมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
ตลอดจนสร้ า งการรั บ รู ้ แ นวคิ ด โครงการฯ จึ ง ได้ จั ด สั ม มนา
กระตุ้นการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายหลังจาก
การจัดงานดังกล่าวมีนกั วิจัยให้ความสนใจส่งข้อเสนอเข้ามาร่วม
โครงการมากกว่า 100 ข้อเสนอโครงการ และคณะกรรมการ
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ พิ จ ารณากลั่ น กรองข้ อ เสนอโครงการจนได้
โครงการน�ำร่องในระยะแรกจ�ำนวน 10 โครงการ ผลที่คาดว่า
จะได้รับจากการด�ำเนินงานโครงการนี้คือ ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ที่สามารถน�ำเสนอต่อภาคเอกชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวคิด
ที่ได้จากการวิจัยสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม
ได้จริง จ�ำนวน 10 ตัวอย่าง (prototype) และได้ข้อมูลเชิง
สั ง เคราะห์ เ กี่ ย วกั บ รู ป แบบ กลไก และขั้ น ตอนการผลั ก ดั น
ผลงานวิจัยพื้นฐานให้เป็นเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น

>> ชุดโครงการ “ผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์”
สกว. ให้การสนับสนุนชุดโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2560
ซึ่งถือเป็นกลไกส�ำคัญที่จะท�ำให้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิง
พาณิชย์ หรือผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยมีข้อมูลด้านธุรกิจและด้าน
เศรษฐศาสตร์เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชนหรือ
ผู้ประกอบการ หรือการน�ำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดอย่างมีกลยุทธ์
ผ่ า นมุ มมองของนั ก การตลาด ตลอดจนเป็ น หน่ ว ยเชื่ อ มโยง
ผลงานกับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง (Stakeholder) เพือ่ น�ำไปสูก่ ารไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ที่ผ่านมาโจทย์วิจัยด้านการตลาดจะมาจากฝ่ายให้ทุน
ที่จะมีผู้ประกอบการ หรือภาคเอกชนร่วมทุนอยู่แล้ว ตัวอย่าง
ความส�ำเร็จจากการร่วมทุนกัน เช่น โครงการ “การศึกษาศักยภาพ
ด้านการตลาดแป้งแต่งหน้าจากผงไหมไทย” บริษทั วัลยา โคคูณ
จ�ำกัด ได้น�ำข้อมูลไปใช้ในการวางกลยุทธ์ด้านการตลาดและ
การส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งผงไหมที่ได้จากงานวิจัย สกว. โดย
ปัจจุบนั ได้นำ� ออกจ�ำหน่ายแล้ว และอยูร่ ะหว่างการเจรจาการค้า
ร่วมกับบริษัทที่สนใจส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ข้อมูลจาก
โครงการ “การศึกษาศักยภาพด้านการตลาดเครื่องส�ำอางบ�ำรุง
ข้อจากขิง” บริษัท เอ็กซ์ เซิร์ฟ จ�ำกัด ได้น�ำไปใช้ประกอบการ
ด�ำเนินกิจการ ปัจจุบันมีวางจ�ำหน่ายในประเทศ และอยู่ระหว่าง
การเจรจาการค้าร่วมบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในปี 2562 ได้มีการปรับทิศทางการด�ำเนินงานโดยมุ่ง
เน้นไปทีก่ ารน�ำข้อมูลด้านการตลาดไปช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์
ของวิสาหกิจชุมชนที่ท�ำงานร่วมกับ สกว. ให้ไปสู่การขาย
ได้จริง เพิ่มมูลค่า และเกิดความยั่งยืนในอาชีพ โดยได้เข้าไป
ร่วมผลักดันผลผลิตจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มต่างๆ อาทิ โครงการ
“การศึกษาศักยภาพด้านการตลาดเครื่องดื่มชาใบข้าวจากข้าว
หอมมะลิอนิ ทรีย์ โดยวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า
จังหวัดร้อยเอ็ด” ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้น�ำออกจ�ำหน่าย
ผ่านทางออนไลน์ และผ่านโครงการประชารัฐจังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการ “การศึกษาศักยภาพด้านการตลาดเครือ่ งเงิน กรณีศกึ ษา
กลุ่มเครื่องประดับเงิน จังหวัดน่าน” โดยได้ส่งมอบข้อมูลด้าน
การตลาดกลับไปยังภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องในจังหวัดน่าน ได้รบั ทราบ
เพื่อเป็นแนวทางในการผลักดันสินค้าเครื่องประดับเงินให้เป็น
ที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และน�ำข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ส่งไปยังกลุ่มผู้ผลิต เพื่อให้เห็นแนวทางการท�ำอาชีพ และ
แนวทางการเพิ่มมูลค่าด้านการตลาดต่อไป
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>> การพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา
สกว. ได้ จั ด ท� ำ โครงการ “การพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า น
ทรัพย์สินทางปัญญาปีที่ 2” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรด้านการวิจัย
มีทักษะและประสบการณ์ในการด�ำเนินการด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างเป็นขั้นตอนและครบทั้งกระบวนการ และเรียนรู้
เครื่องมือการสืบค้นและวิเคราะห์สิทธิบัตร เพื่อให้สามารถสร้าง
นวัตกรรมที่มีความใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และเป็น
เทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การจัดท�ำโครงการนี้ถือเป็นการขยายฐานนักวิจัยที่มี
ความสามารถด้ า นการจั ด การทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา และมี
ความพร้อมในการสนับสนุนและผลักดันผลงานวิจัย สกว. ไปสู่
เชิงพาณิชย์ โดยการอบรมครัง้ นีไ้ ด้ปรับปรุงหลักสูตรจากปี 2561
โดยเพิ่มช่องทางการการเรียนรู้พื้นฐานและประเมินผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online Assessment) ผลที่ได้รับจากโครงการคือ
(1) กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่และผู้ประกอบการได้รับความรู้ ความ
เข้าใจทรัพย์สนิ ทางปัญญาเบือ้ งต้น สามารถวิเคราะห์และจ�ำแนก
ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ได้ สามารถด�ำเนินการสืบค้น
ข้ อ มู ล สิ ท ธิ บั ต รจากฐานข้ อ มู ล สิ ท ธิ บั ต รภายในประเทศและ
ทั่ ว โลกด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ที่ ห ลากหลาย สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ผ ล
การวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมใหม่ได้
รวมทั้งตรวจสอบและบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ของตนเองได้อย่างมีความเข้าใจและเหมาะสม (2) หน่วยจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology
Licensing Office, TLO) ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
ได้รับความรู้และเข้าใจในการประยุกต์ใช้หรือสร้างโมเดลธุรกิจ
ด้วยตนเอง (3) ได้ศาสตร์การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเป็นรายงานผลการทดสอบและ
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ผลการฝึกอบรมให้ความรู้ตามมาตรฐานความรู้ระดับที่ 1 และ
ระดับที่ 2 รวม 7 หลักสูตร โดยผลการประเมินความเหมาะสม
ของแต่ละหลักสูตรจะน�ำไปใช้จัดท�ำหลักสูตรการฝึกอบรมให้
ความรูด้ า้ นทรัพย์สนิ ทางปัญญาในรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์
(e-learning) ในอนาคต

●

การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ด้านวิชาการ

สกว. ได้สร้างความร่วมมือกับอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
ในการน�ำเสนองานวิจยั ด้วยรูปแบบทีห่ ลากหลาย เช่น สือ่ สิง่ พิมพ์
(Printed Media) และการจัดนิทรรศการมีชีวิต แต่ยังถือเป็น
การกระจายองค์ความรูด้ ว้ ยสือ่ หลักและการจัดแสดงนิทรรศการ
มีชีวิตเพียงสถานที่เดียว ดังนั้นเพื่อให้องค์ความรู้สามารถขยาย
พืน้ ที่ ท�ำให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายซึง่ เป็นเด็กและเยาวชนทีป่ จั จุบนั
มีการใช้สื่อใหม่เป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ จึงได้เกิดโครงการ
“การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัย” โดยน�ำเสนอ
ความรู้ผ่านคลิปวิดีโอสั้นโดยกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารคือ
นักเรียน และครูผู้สอน
การน�ำผลงานวิจัยมาผลิตเป็นสื่อสร้างสรรค์เพื่อการ
เรียนรู้นี้ ได้มีการวัดผลทางความรู้ของนักเรียนที่ได้รับชม โดย
พบว่านักเรียนที่ผ่านการรับชมคลิปมีความเข้าใจในเนื้อหา และ
มีความสนใจเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยที่น�ำมาถ่ายทอดมากขึ้น
ซึ่งถือเป็นโครงการขยายผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้องเรียนที่จะช่วย
เพิ่มกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ที่เป็นเด็กและเยาวชน รวมทั้งผลการวิจัย
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวคิด Edutainment ต่อไป
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การสื่อสารงานวิจัยสู่สังคม
นอกจากภารกิจหลักในการสร้างองค์ความรู้ สร้างนักวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และสร้างระบบวิจยั ทีเ่ ข้มแข็ง ผ่านระบบการบริหารจัดการ
งานวิจัยในแบบฉบับของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แล้ว สกว. ยังมีภารกิจในการสื่อสารผลงานวิจัยสู่สังคม โดยพัฒนา
เครื่องมือและช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทันสมัย สามารถท�าความเข้าใจได้ง่าย และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้
ประโยชน์สามารถเข้าถึง น�าไปปรับใช้หรือต่อยอดงานวิจัยนั้นๆ ได้ การน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกิดจากกระบวนการวิจัยให้สังคมได้
รับทราบ มีหลากหลายรูปแบบตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม โดยไม่จ�าเป็นว่างานวิจัยนั้นๆ จะต้องเสร็จสิ้นลงก่อน

ในปีงบประมาณ 2562 สกว. มีช่องทางการสื่อสารทั้ง
ช่องทางทีท่ า� ประจ�าทุกปีและช่องทางใหม่ เพือ่ ให้คนทัว่ ไปเข้าถึง
งานวิจัยได้มากขึ้น ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ มีดังนี้

1. การสื่ อ สารองค์ ค วามรู ้ จ ากงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น
สนับสนุนจาก สกว.
ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์
มูลค่ารวม 462 ล้านบาท มีการเผยแพร่ผา่ นช่องทางต่างๆ จ�านวน
ทั้งสิ้น 3,010 ข่าว

2. งานแถลงข่าว “เตียงพลิกตัวและวัสดุรองรับส�าหรับ
ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้”
ภายในงาน STYLE Bangkok ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค โดยมี ผศ. พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ อาจารย์สมคิด สมนักพงษ์ สังกัด
วิทยาลัยเทคนิคก�าแพงเพชร พัฒนาคิดค้นและออกแบบเตียง
ส�าหรับผู้ป่วยอัมพาตและป้องกันแผลกดทับรูปแบบใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการดูแลผู้ป่วยอัมพาตหรือผู้ป่วยแผลกดทับ
ให้ ส ามารถยกและพลิ ก ตั ว ผู ้ ป ่ ว ยได้ ห ลายรู ป แบบและหลาย

ทิศทาง ช่วยลดภาระการดูแลของญาติและพยาบาล ภายใต้
การสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว. และบริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์
เวชภัณฑ์ จ�ากัด

3. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ได้แก่
เยี่ ย มชมรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นแนวทาง
เพาะพันธุ์ปัญญา นวัตกรรมการสอนโครงงานฐานวิจัยแบบ
ประณีต ณ โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา เพื่อสื่อสาร
และสะท้อนบทเรียนความส�าเร็จของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
ผ่ า นแว่ น ตาและมุ ม มองของสื่ อ มวลชนด้ า นการศึ ก ษาของ
ประเทศไทย ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ สกว. ร่ ว มมื อ กั บ ธนาคาร
กสิกรไทย และมหาวิทยาลัย 8 แห่งใน 4 ภูมิภาคที่ได้ออกแบบ
●

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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การวิ จั ย เพื่ อเป็น เครื่องมือการเรียนรู้ของเด็ก และท� ำ ให้ ค รู
เปลี่ยนชุดความคิด (mindset) ของวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบ
วิทยาศาสตร์โดยบูรณาการสาระวิชาต่างๆ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์
การลงมือหาค�ำตอบจากการทดลองปฏิบตั ิ และการเรียนรูป้ ญ
ั หา
จริงจากชุมชนที่ค�ำนึงถึงมิติเศรษฐกิจท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
ชมการสาธิตการใช้งานไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินใน
โครงการ “ความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ของผู้ป่วยโรค
พาร์กินสัน และไม้เท้าเลเซอร์ (รุ่นใหม่) ส�ำหรับผู้สูงอายุที่เดิน
ติดขัด” ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ
ตึก สธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ. นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
หัวหน้าศูนย์ฯ และ ดร. พญ.อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล อาจารย์
ประจ�ำศูนย์ฯ ร่วมน�ำเสนอผลงานวิจยั และสาธิตการใช้งานไม้เท้า
เลเซอร์ชว่ ยเดิน ซึง่ มีแผนงานขึน้ ทะเบียนมาตรฐานอาหารและยา
พร้อมถ่ายทอดและพัฒนาต่อยอดร่วมกับผู้ประกอบการก่อน
ผลิตจ�ำหน่ายเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีรถพาร์กินสันติดตั้ง
อุปกรณ์อจั ฉริยะในการประเมินการขับขีร่ ถยนต์ ซึง่ เป็นแห่งเดียว
ของประเทศไทยที่มีระบบอัจฉริยะในการตรวจวัดหรือคัดกรอง
การขับขี่รถยนต์ของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน โดย สกว. พร้อม
ผลักดันให้เกิดการขยายผลในภาคเอกชนที่สนใจท�ำธุรกิจเพื่อ
สังคม หรือเข้าบัญชีนวัตกรรมเพื่อให้โรงพยาบาลรัฐสามารถ
จัดซื้ออุปกรณ์ได้ในราคาถูกกว่าน�ำเข้าจากต่างประเทศ
●

โดยคณะวิจัยชุดโครงการ “อนุรักษ์โครงสร้างโบราณสถานตาม
หลักวิศวกรรม” น�ำโดย รศ. ดร.นคร ภู่วโรดม ได้วางแผนส�ำรวจ
ประเมินความมัน่ คงขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ โดยใช้เทคนิควิธี
และเทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจัดท�ำข้อมูลด้านแผน
อนุรักษ์คุ้มครองโบราณสถานรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลก ทั้งการใช้เครื่องเลเซอร์ในการเก็บข้อมูลภาคพื้นดินแบบ
กลุม่ จุดข้อมูลเพือ่ เก็บข้อมูลแบบดิจทิ ลั การวิเคราะห์โครงสร้างว่า
มั่นคงปลอดภัย ภายใต้น�้ำหนักของตัวองค์เจดีย์ และการรับ
น�้ำหนักของดินฐานราก ตลอดจนการส�ำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วย
Ground Penetrating Radar (GPR) พร้อมเสนอให้ตรวจ
ติดตามสภาพในอนาคตด้วยเทคโนโลยีที่สามารถท�ำเองได้และ
ถ่ายทอดสู่ผู้ดูแล
เยีย่ มชมห้องปฏิบตั กิ ารและตัวอย่างนวัตกรรมเคลือบ
อนุภาคนาโนอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์จากสารสกัดจาก
ใบกระทุพืชสมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อลดไบโอฟิล์มและเชื้อดื้อยา
รวมถึงการสาธิตใส่ท่อช่วยหายใจกับหุ่นจ�ำลอง ในโครงการ
“งานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ และ
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากสารธรรมชาติ” ณ มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ และโรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ อ� ำ เภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ศ. ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. เป็นหัวหน้าโครงการ งานวิจัยนี้ได้ช่วยลด
●

ชมการส�ำรวจประเมินความมัน่ คงขององค์พระบรมธาตุ
เจดีย์ โดยใช้เทคนิควิธีและเทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร์ใน
โครงการ “การอนุรกั ษ์วดั พระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สูม่ รดกโลก”
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพือ่ สร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของประวัตศิ าสตร์และโบราณสถาน รวมถึงการจัดท�ำแผนอนุรกั ษ์
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อย่างยั่งยืนตามหลักวิศวกรรม
●
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ทะเล โดย ศ. ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล คณะเภสัชศาสตร์ และ
น.ส.วรอนงค์ พฤกษากิ จ คณะวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
เวทีสัมมนา “แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การแก้ ไ ขปั ญ หาฝุ ่ น ละออง” โดยโครงการสั ม มนาเผยแพร่
(TRF Forum) ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย
เพื่อน�ำเสนอสถานภาพเทคโนโลยี และเป็นเวทีหารือแนวทาง
การแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างนักวิจยั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถน�ำข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้
ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองได้
อย่างยั่งยืน
●

อัตราการเกิดปอดอักเสบติดเชือ้ และค่าใช้จา่ ยโดยรวมทีเ่ กีย่ วข้อง
และยังช่วยส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนในอ�ำเภอระโนด จังหวัด
สงขลา ปลู ก พื ช ดั ง กล่ า วเพื่ อ เพิ่ ม รายได้ รวมถึ ง พั ฒ นาการ
สังเคราะห์สารจากใบยูคาลิปตัสที่เหลือทิ้งจากโรงงานกระดาษ
ด้วย

4. จัดเวทีเสวนา และนิทรรศการ

5. งานผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ
ในรูปแบบที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชม หรือเข้าถึง
ได้ง่าย โดยแปลงข้อมูลงานวิจัยให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย แต่
ยังคงความครบถ้วนของสาระความรู้ เกิดการรับรู้ สร้างความ
เข้าใจจากสื่อในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่
แอปพลิเคชัน (Application) ได้แก่ (1) แอปพลิเคชัน
“สกสว.” ซึ่งพัฒนาต่อมาจากแอปพลิเคชัน “สกว.” เดิม ที่จะ
ท� ำ ให้ ติ ด ตามข่ า วสารจาก สกสว. ได้ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด ทั้ ง เรื่ อ ง
นโยบายการให้ทุน ประเด็นเร่งด่วนในการวิจัย แนวทางการ
ขับเคลื่อนงานต่างๆ ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(2) แอปพลิเคชัน “สาระ” แหล่งรวบรวมสาระความรู้จาก
งานวิจัยในรูปแบบสื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์ ประชาคมวิจัย อีบุ๊ค
ที่พร้อมให้บริการดาวน์โหลดอ่านได้ฟรี รวมถึงเป็นอีกช่องทาง
ที่สามารถเข้าถึงร้านหนังสือ สกสว. ได้อีกด้วย (3) แอปพลิเคชัน
“Research Café” พื้นที่เข้าถึงงานวิจัยที่ย่อยง่าย พร้อมให้
●

เผยแพร่องค์ความรู้จากผลิตภัณฑ์ที่มีสมุนไพรเป็น
องค์ประกอบในหัวข้อ “สืบสานภูมิปัญญาไทย ด้วยสมุนไพร
ท้องถิ่น” เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยสู่การ
จ�ำหน่ายในเชิงพาณิชย์และการรักษาทางการแพทย์ เพือ่ ยกระดับ
มาตรฐานการท�ำวิจยั และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ ได้แก่ สมุนไพรและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ จาก
ฟ้าทะลายโจรแห้งอินทรีย์และเพชรสังฆาตอินทรีย์ ซึ่งผ่าน
มาตรฐาน IFOAM และน�ำส่งแก่มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรอินทรีย์ จังหวัด
ชัยภูม,ิ ผลิตภัณฑ์จากเมืองสปาน�ำ้ พุรอ้ นคลองท่อม จังหวัดกระบี่
โดยคณะวิ จั ย จากสถาบั น พั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม, ซีรั่มเสริมการงอกของเส้นผมจากสารสกัดจากแสม
●

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

161

Catalog, Pitching เพื่อสร้างโอกาสในการน�ำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ผลิตสือ่ อินโฟกราฟิก จ�ำนวน 120 ชิน้ โดยน�ำเนือ้ หา
งานวิจยั ในสาขาต่างๆ ทัง้ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
การแพทย์และสาธารณะสุข มาย่อยให้เข้าใจง่ายและเผยแพร่
ผ่านทางสื่อสมัยใหม่
●

คลิปวิดีโอ (ความยาว 3 นาที) จ�ำนวน 200 ตอนที่
เป็นการสรุปข้อค้นพบส�ำคัญในงานวิจยั แล้วน�ำมาเล่าด้วยรูปแบบ
และลีลาการเล่าแบบคนรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ทางสื่อ
สังคมออนไลน์อย่างแพร่หลายในลักษณะ viral clip
●

Podcast รายการ Witcast ตอน “WiTThai”
จ�ำนวน 10 ตอน เป็นการเล่าเรื่องงานวิจัยผ่านสื่อเสียงที่สะดวก
ให้ฟังได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องพื้นที่และเวลา เป็นการพูดคุย
กับนักวิจัยที่ได้รับทุน มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อค้นพบทางการวิจัย
ประสบการณ์การท�ำวิจัย และแรงบันดาลใจในการท�ำงาน
●

คนไทยเข้าถึง เข้าใจ และน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ ด้วยสื่อ
สมัยใหม่รปู แบบต่างๆ เช่น บทความ อินโฟกราฟิก คลิปสัน้ ฯลฯ
แล้วงานวิจัยจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป
เว็บไซต์ Research café เว็บไซต์ที่รวบรวมผลงาน
วิจัยมาเผยแพร่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น คลิปวิดีโอ บทความ
อินโฟกราฟิก นิทรรศการออนไลน์ รวมถึงการสร้างพื้นที่พบกัน
ระหว่างนักวิจยั กับผูป้ ระกอบการผ่านช่องทางของ Technology
●
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I ผลการด�ำเนินงานตามภารกิจหลักของฝ่าย

6. การจัดท�ำจดหมายข่าวประชาคมวิจัย
เป็นจดหมายข่าวประจ�ำราย 2 เดือน เพื่อเผยแพร่
ความรู้และผลงานวิจัยของเครือข่ายผู้ได้รับทุนวิจัยจาก สกว.
มาตั้งแต่ปี 2538 ยอดพิมพ์ครั้งละ 1,000 เล่ม รวมถึงจัดท�ำ
ในรูปแบบจดหมายข่าวออนไลน์ (E-Newsletter) โดยผู้อ่าน
สามารถดาว์นโหลดบทความเรื่องที่สนใจได้ที่ http://rescom.
trf.or.th เรื่องหลัก (Theme) ที่น�ำเสนอในปีงบประมาณ 2562
ได้ แ ก่ ท่ องเที่ ย ววิ ถี ชุม ชน, รังสรรค์อาหารพื้น ถิ่น ...กิน ตาม
ภูมินิเวศ, ฝุ่นพิษ องค์ความรู้กับการจัดการ, 13 งานวิจัยเด่น
สกว. ประจ�ำปี 2561 และ จาก Funding Agency สู่บทบาท
หน้าที่ใหม่...Policy Development & Budget Allocation

7. งานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี
สร้างความร่วมมือกับอุทยานการเรียนรู้ (TK park)
เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อจากงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในกลุ่ม
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยผลิตเป็นสื่อความรู้จากเนื้อหางานวิจัย
และน�ำไปจัดเป็นนิทรรศการมีชีวิตภายในอุทยานการเรียนรู้
ต้นแบบที่กรุงเทพมหานคร แล้วท�ำเป็นคลิปสาระความรู้ “วิจัย
วาไรตี”้ ส่งตรงไปยังโรงเรียนมัธยมและห้องสมุดในเครือ TK park
ทั่วประเทศ
●

จัดเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้งานประชุมวิชาการ
“มนุษย์ในโลกดิจิทัล” ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) โดย สกว. ได้จัดเผยแพร่การน�ำเสนอผลงานวิชาการ
โดยได้คัดเลือกงานวิจัยฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
●

ศิลปกรรม ไปน�ำเสนอ 3 ผลงาน และจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ
“อินเทอร์เน็ตกับการเคลือ่ นไหวทางการเมือง” โดยเป็นการเสวนา
ภายใต้งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน 3 โครงการ
โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูล สนับสนุนงานวิจัย และ
ผลิตสื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะร่วมกันระหว่างองค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) กับ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และฐานข้อมูล ในรูปแบบการเผยแพร่และต่อยอด
องค์ความรู้จนสามารถน�ำไปสู่การแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เป็นระยะเวลา 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2564
●

รายงานการเงิน
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164

I รายงานการเงิน

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

165

166

I รายงานการเงิน

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

167

168

I รายงานการเงิน

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

169

170

I รายงานการเงิน

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

171

172

I รายงานการเงิน

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

173

174

I รายงานการเงิน

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดรายงานการเงิน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ได้ที่ www.tsri.or.th

ข้อมูลผลผลิต
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ผลผลิตที่ 1

สรุปภาพรวมการสนับสนุนโครงการของ สกว. ในปีงบประมาณ 2562
โครงการใหม่ในปีงบประมาณ 2562
จํานวน
1,950 โครงการ
งบประมาณ 3,497,195,337 บาท

14
24
15
46
37

32

167

224

139
67
72
68

ทุนปริญญาเอกกาญจนภิเษก
ทุนวิจัยเชิงวิชาการ
โครงการพัฒนาวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
งานพัฒนาเชิงพื้นที่
ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ
ฝ่ายเกษตร
ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
ฝ่ายชุมชนและสังคม
ฝ่ายอุตสาหกรรม
งานมนุษยศาสตร์
การจัดการปลายทาง
งานวิจัยที่ริเริ่มโดยผู้อ�านวยการ สกว.
งานติดตามและประเมินผลงานวิจัย
โครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยนานาชาติ
งานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์
งานวิจัยมุ่งเป้า
รวม

437

72

80

จ�ำนวน
224
437
150
306
80
72
68
72
67
139
37
46
15
24
14
32
167
1,950

150
306
โครงกำรใหม่
งบประมำณ
421,050,000
447,018,890
134,561,664
196,704,418
321,242,009
85,403,345
127,029,743
268,717,352
102,117,613
614,879,638
51,287,992
54,809,465
27,540,080
32,117,645
74,295,314
82,993,789
455,426,380
3,497,195,337

สกว.
I รายงานประจ�าปี 2562 I ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

โครงการที่เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2562
จํานวน
1,688 โครงการ
งบประมาณ 2,314,927,207 บาท

11 715
9
102
55

267

187
141
38
48

ทุนปริญญาเอกกาญจนภิเษก
ทุนวิจัยเชิงวิชาการ
โครงการพัฒนาวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
งานพัฒนาเชิงพื้นที่
ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ
ฝ่ายเกษตร
ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
ฝ่ายชุมชนและสังคม
ฝ่ายอุตสาหกรรม
งานมนุษยศาสตร์
การจัดการปลายทาง
งานวิจัยที่ริเริ่มโดยผู้อ�านวยการ สกว.
งานติดตามและประเมินผลงานวิจัย
โครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยนานาชาติ
งานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์
งานวิจัยมุ่งเป้า
รวม

451
96

50

จ�ำนวน
267
451
23
188
50
96
48
38
141
187
55
9
11
7
15
102
1,688

188

23

สิ้นสุดโครงกำร
งบประมำณ
424,057,812
338,292,219
10,047,140
92,246,088
135,092,780
123,670,188
80,425,939
72,417,297
222,577,981
448,154,962
48,951,200
17,235,940
13,518,720
3,781,420
47,885,996
236,571,525
2,314,927,207
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โครงการต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา
38
50
79
199

จํานวน
8,973 โครงการ
งบประมาณ 13,798,868,606 บาท
209
158
140
146

61
47
407
1,973

621
286
761

2,473
1,325

ทุนปริญญาเอกกาญจนภิเษก
ทุนวิจัยเชิงวิชาการ
โครงการพัฒนาวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
งานพัฒนาเชิงพื้นที่
ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ
ฝ่ายเกษตร
ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
ฝ่ายชุมชนและสังคม
ฝ่ายอุตสาหกรรม
งานมนุษยศาสตร์
การจัดการปลายทาง
งานวิจัยที่ริเริ่มโดยผู้อ�านวยการ สกว.
งานติดตามและประเมินผลงานวิจัย
โครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยนานาชาติ
งานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์
งานวิจัยมุ่งเป้า
รวม

จ�ำนวน
1,973
2,473
1,325
761
146
286
140
158
209
621
199
79
50
38
61
47
407
8,973

ด�ำเนินกำร
งบประมำณ
3,458,397,885
2,294,463,634
1,383,007,779
446,139,441
560,640,890
334,053,832
315,611,561
530,372,067
424,551,361
1,934,775,945
322,119,818
106,582,913
129,414,468
53,121,305
364,768,236
120,820,742
1,020,026,729
13,798,868,606
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งบประมาณและภาระผูกพัน ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ฝ่าย/งาน

แหล่งทุนจาก สกว.
แหล่งทุนจากแหล่งอื่น
จ�ำนวน
โครงการ งบประมาณ
จ่าย
ภาระผูกพัน งบประมาณ
จ่าย
ภาระผูกพัน งบประมาณ

รวม
จ่าย

ภาระผูกพัน

ฝ่ายมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร์

199

271,089,422

194,098,107

76,991,315

51,030,396

38,843,914

12,186,482

322,119,818 232,942,021

89,177,797

ฝ่ายนโยบายชาติและ
ความสัมพันธ์ข้ามชาติ

286

310,002,239

206,713,963

103,288,276

24,051,593

18,542,383

5,509,210

334,053,832 225,256,346

108,797,486

ฝ่ายเกษตร

140

293,341,561

185,590,165

107,751,396

22,270,000

19,977,392

2,292,608

315,611,561 205,567,557

110,044,004

ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ

158

359,233,452

223,618,363

135,615,089

171,138,615

42,844,584 128,294,031

530,372,067 266,462,947

263,909,120

ฝ่ายชุมชนและสังคม

209

361,030,375

268,706,366

92,324,009

63,520,986

53,985,556

424,551,361 322,691,922

101,859,439

ฝ่ายอุตสาหกรรม

621

1,243,329,227

789,450,777

453,878,450

691,446,718

442,762,428 248,684,290 1,934,775,945 1,232,213,205

702,562,740

79

106,502,913

62,060,273

44,442,640

80,000

1,785,969,398 1,209,031,941

576,937,457

508,494,236

27,092,625

48,615,059

31,032,255

17,582,804

3,405,332,760 1,939,288,064 1,466,044,696

53,065,125

43,030,341

10,034,784 3,458,397,885 1,982,318,405 1,476,079,480

3,299,893

กลุ่มงานน�ำผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์
และสื่อสารสังคม
ฝ่ายวิชาการ
งานวิจัยที่ริเริ่มโดย
ผู้อ�ำนวยการ สกว.

2,473
50

80,799,409

53,706,784

80,000

9,535,430
0

62,140,273

44,442,640

391,532,062 116,962,174 2,294,463,634 1,600,564,003

693,899,631

โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก

1,973

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น

761

440,983,205

308,672,775

132,310,430

5,156,236

หน่วยบูรณาการวิจัย
และความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

146

316,240,890

198,428,196

117,812,694

โครงการพัฒนานักวิจัย
และงานวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม

1,325

1,204,191,507

705,667,898

498,523,609

งานติดตามและประเมิน
ผลงานวิจัย

38

53,121,305

28,742,148

24,379,157

0

โครงการพัฒนาเครือข่าย
วิจัยนานาชาติ

61

364,768,236

149,941,134

214,827,102

0

หน่วยวิจัยเชิงยุทธศาสตร์

47

93,876,529

51,032,365

42,844,164

26,944,213

10,527,143

407

749,022,139

590,387,621

158,634,518

271,004,590

245,474,378

ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า
รวม

106,582,913

129,414,468

84,739,039

44,675,429

1,856,343

446,139,441 311,972,668

134,166,773

244,400,000

135,905,109 108,494,891

560,640,890 334,333,305

226,307,585

178,816,272

124,933,817

53,882,455 1,383,007,779 830,601,715

552,406,064

16,417,070

53,121,305

28,742,148

24,379,157

364,768,236 149,941,134

214,827,102

120,820,742

61,559,508

59,261,234

25,530,212 1,020,026,729 835,861,999

184,164,730

8,973 11,438,834,567 7,165,136,940 4,273,697,627 2,360,034,039 1,602,771,255 757,262,784 13,798,868,606 8,767,908,195 5,030,960,411
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I ข้อมูลผลผลิต

ผลผลิตที่ 2

ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)
ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของอาจารย์ระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น
จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้มีโอกาสได้พัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ สามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอด หรือก่อประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ
อันรวมถึงประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย

ในปี พ.ศ. 2562 มีผู้รับทุนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา

สาขาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์

สาขาปรสิตวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ ทองสง

สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสให้สร้างนักวิจัยใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูง และเพื่อเป็นเกียรติ
ในฐานะที่ได้สร้างผลงานดีเด่นมาตลอดชีวิต ผู้ที่ได้รับทุนนี้เรียกว่า “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ซึ่งนอกจากจะมีผลงานในอดีตและเป็น
แบบอย่างนักวิจัยที่ดีแล้ว ยังเป็นผู้มีพลังที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงได้ต่อไป และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในอนาคต
ทุนประเภทนี้ไม่ได้เปิดให้สมัคร แต่ใช้วิธีการสรรหาและเสนอชื่อโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการเสนอชื่อจากคณบดี
และผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยทั่วประเทศ

ในปี พ.ศ. 2562 มีผู้รับทุนทั้งสิ้น 16 ท่าน ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล

สาขาฟิสิกส์อวกาศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์

สาขาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

4. ศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์

สาขาชีววิทยาโมเลกุล
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์

สาขาโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ

สาขาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

สาขาประสาทวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. ดร. เภสัชกรหญิงวลัยพร พัชรนฤมล

สาขานโยบายและระบบสุขภาพ
ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข

9. ศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข

สาขาไวรัสวิทยาทางสัตวแพทย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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10. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์

สาขาวิทยาการสืบพันธุ์สุกร
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11. ศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12. ศาสตราจารย์ ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์

สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

13. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู

สาขาวิศวกรรมโครงสร้างและกลศาสตร์ประยุกต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14. ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15. ดร.นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

สาขามานุษยวิทยาการแพทย์
มูลนิธิสังคมและสุขภาพ

16. รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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I ข้อมูลผลผลิต

ผลผลิตที่ 3

ผลงานการยื่นขอลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร
ผลงานวิจัยที่เป็นการค้นพบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ (new product) หรือเป็นกระบวนการใหม่ (new process)
สามารถน�ำไปยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้ และที่ผ่านมาผลงานวิจัยของ สกว. ทั้งที่เป็นทุนประเภทวิจัยและ
พัฒนา และเชิงวิชาการ มีผลลัพธ์ที่น�ำไปสู่การยื่นขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ในปีงบประมาณ 2562 มีผลงานวิจัยที่ได้ยื่นขอรับความคุ้มครองทั้งสิ้น 133 เรื่อง (ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศ
16 เรื่อง สิทธิบัตรการออกแบบ 83 เรื่อง อนุสิทธิบัตร 34 เรื่อง) มีการรับการจดทะเบียนทั้งสิ้น 45 เรื่อง (สิทธิบัตรการประดิษฐ์ใน
ประเทศ จ�ำนวน 7 เรื่อง สิทธิบัตรการออกแบบ จ�ำนวน 17 เรื่อง อนุสิทธิบัตร 21 เรื่อง) โดยมีการท�ำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จ�ำนวน 1 สัญญา ด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสมุนไพรและการเกษตร จ�ำนวน 5 สัญญา รวม
ทั้งสิ้น 6 สัญญา

ผลงานการยื่นขอลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร
ล�ำ เลขค�ำขอ
ดับ
1 371895

ประเภท

ชื่อเรื่อง

ผู้ประดิษฐ์

โปรแกรมระบบบริหารการขนส่งรถเที่ยวเปล่า
ลิขสิทธิ์
(โปรแกรมคอมพิวเตอร์) ในรูปแบบ web-based service

ผศ. ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต

2 373396

แอปพลิเคชัน “มาตะ เมืองลุง”
ลิขสิทธิ์
(โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

รศ.ทัศนีย์ ประธาน

3 373397

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลการท่องเที่ยว
ลิขสิทธิ์
(โปรแกรมคอมพิวเตอร์) “มาตะ เมืองลุง”

รศ.ทัศนีย์ ประธาน

4 376567

โปรแกรม HI-MDKKU
ลิขสิทธิ์
(โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

ศ. ดร.วันชัย มาลีวงษ์

5 1801007808 สิทธิบัตร (การประดิษฐ์) ไบโอรีดักทีฟโพรดรักส์ของคิวเคอร์บิตาซิน
ที่มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง

ศ. ดร.อภิชาต สุขส�ำราญ

6 1801007808 สิทธิบัตร (การประดิษฐ์) ไบโอรีดักทีฟโพรดรักส์ของคิวเคอร์บิตาซิน
ที่มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง

ศ. ดร.อภิชาต สุขส�ำราญ

ศ. นพ. ดร.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
7 1801006488 สิทธิบัตร (การประดิษฐ์) ชุดทดสอบการตรวจกรองมะเร็งศรีษะและล�ำคอ
ในเลือดโดยวัดระดับการแสดงออกของยีนแซดซีซีหก
ที่เซลล์เม็ดเลือดขาว
8 1801006487 สิทธิบัตร (การประดิษฐ์) ชุดลดความไม่เสถียรของจีโนมโดยการเติมโปรตีน
เอชเอ็มจีบีวันและโรงสร้างเอบ็อก

ศ. นพ. ดร.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

9 1901000152 สิทธิบัตร (การประดิษฐ์) องค์ประกอบส�ำหรับเตรียมน�้ำยาแช่แข็งน�้ำเชื้อไก่

รศ. ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ

10 1901000654 สิทธิบัตร (การประดิษฐ์) การผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนชนิดซีสตาตินชนิดใหม่ รศ. ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา
ของพยาธิทริไคเนลลาที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบ

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ล�ำ เลขค�ำขอ
ประเภท
ชื่อเรื่อง
ดับ
11 1901003181 สิทธิบัตร (การประดิษฐ์) กรรมวิธีการผลิต แอลฟา-ดี-กลูโคซิลอะไซด์ โดยใช้
การเร่งปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์ และกรรมวิธีการผลิต
อนุพันธ์ของ 1,2,3-ไตรอะโซล-แอลฟา-ดี-กลูโคไซด์
12 1901005045 สิทธิบัตร (การประดิษฐ์) อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้ท่อความร้อน
ขนาดเล็กที่ติดตั้งด้านเย็นและด้านร้อนของสแต็ก
ในเครื่องท�ำความเย็นเทอร์โมอะคูสติก
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Prof. Dr.เจมส์ (James R.)
เกตุทัต (Ketudat-Cairns)
ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

รศ. ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ
13 1901000385 สิทธิบัตร (การประดิษฐ์) สารประกอบ เอ็น,เอ็น (5,5-ไดฟลูออโร-3,7-บิส
(4-เมทอกซีฟีนิล)-5H-4?4,5?4-ไดพิโรโล[1,2-c:2’,
1’-f][1,3,5,2] ไตรเอซาโบรินิน-1,9-ไดอิล)ฯ ส�ำหรับ
ใช้ในการตรวจวัดไออนแคดเมียม และกรรมวิธี
การสังเคราะห์สารดังกล่าว
14 1901001621 สิทธิบัตร (การประดิษฐ์) นาโนอิมัลเจลส�ำหรับฟอกสีฟัน

รศ. ดร.ศิริพร โอโกโนกิ

15 1901003260 สิทธิบัตร (การประดิษฐ์) สูตรส่วนผสมวัตถุดิบส�ำหรับใช้ผลิตแก๊สชีวภาพ

ศ. ดร.อลิศรา เรืองแสง

16 1901005754 สิทธิบัตร (การประดิษฐ์) เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชปริมาตรใหญ่ด้วยระบบ
อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

17 1901005755 สิทธิบัตร (การประดิษฐ์) กระบวนการผลิตผลึกนาโนเซลลูโลสจากกากร�ำข้าว รศ. ดร.จิรดา สิงขรรัตน์
18 1901002862 สิทธิบัตร (การประดิษฐ์) วัสดุซับแรงผลิตจากยางพาราและกรรมวิธีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ผศ. ดร.พรศิริ แก้วประดิษฐ์

19 1901002084 สิทธิบัตร (การประดิษฐ์) วิธีการกระตุ้นการผลิตเซลล์ที่มีการแสดงออกของ
โปรตีนซีดี 41 จากเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดเลือด

ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์

20 1901004582 สิทธิบัตร (การประดิษฐ์) วัคซีนอนุภาคนาโนดัดแปลงพื้นผิวด้วยสารเสริมฤทธิ์ ผศ. ดร. ภญ.อังคณา
ที่บรรจุด้วยไวรัสพีอาร์อาร์เอสเชื้อตาย และกรรมวิธี ตันติธุวานนท์
การเตรียม
21 1802004293 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายแม่พิมพ์ขนม

ผศ. ดร.กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์

22 1802004294 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายแม่พิมพ์ขนม

ผศ. ดร.กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์

23 1802004295 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายแม่พิมพ์ขนม

ผศ. ดร.กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์

24 1802004296 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายแม่พิมพ์ขนม

ผศ. ดร.กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์

25 1802004297 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายแม่พิมพ์ขนม

ผศ. ดร.กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์

26 1802004298 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายแม่พิมพ์ขนม

ผศ. ดร.กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์

27 1802004299 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายแม่พิมพ์ขนม

ผศ. ดร.กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์

28 1801006633 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ถังหมักท�ำปุ๋ยหมักจากกากไขมัน

รศ. ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช

29 1902000411 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ.ดร.รจนา จันทราสา

30 1902000412 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ.ดร.รจนา จันทราสา

31 1902000413 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ.ดร.รจนา จันทราสา

32 1902000414 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ.ดร.รจนา จันทราสา
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ล�ำ เลขค�ำขอ
ประเภท
ดับ
33 1902000417 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ชื่อเรื่อง

ผู้ประดิษฐ์
ผศ.ดร.รจนา จันทราสา

34 1902000418 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

35 1902000419 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

36 1902000421 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

37 1902000422 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

38 1902000423 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

39 1902000424 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

40 1902000425 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

41 1902000426 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

42 1902000427 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

43 1902000428 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

44 1902000429 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

45 1902000430 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

46 1902000431 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

47 1902000432 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

48 1902000433 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

49 1902000434 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

50 1902000435 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

51 1902000436 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

52 1902000437 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

53 1902000438 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

54 1902000439 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

55 1902000440 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

56 1902000441 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

57 1902000442 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

58 1902000443 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

59 1902000444 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

60 1902000445 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

61 1902000446 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

62 1902000447 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

63 1902000448 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ล�ำ เลขค�ำขอ
ประเภท
ดับ
64 1902000450 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ชื่อเรื่อง
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ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

65 1902000451 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

66 1902000452 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

67 1902000453 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

68 1902000415 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

69 1902000416 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลวดลายผ้า

ผศ. ดร.รจนา จันทราสา

70 1802005139 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ก�ำไลข้อมือ

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

71 1802005140 สิทธิบัตร (การออกแบบ) จี้

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

72 1802005141 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ต่างหู

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

73 1802005142 สิทธิบัตร (การออกแบบ) แหวน

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

74 1802005143 สิทธิบัตร (การออกแบบ) เข็มกลัด

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

75 1802005144 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ก�ำไลข้อมือ

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

76 1802005145 สิทธิบัตร (การออกแบบ) เข็มกลัด

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

77 1802005150 สิทธิบัตร (การออกแบบ) แหวน

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

78 1802005146 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ต่างหู

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

79 1802005147 สิทธิบัตร (การออกแบบ) จี้

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

80 1802005148 สิทธิบัตร (การออกแบบ) จี้

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

81 1802005149 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ก�ำไลข้อมือ

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

82 1801007108 สิทธิบัตร (การออกแบบ) เครื่องร้อยใบยาสูบ

ผศ. ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

83 1901000330 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ระบบการผลิตน�้ำที่กระตุ้นด้วยพลาสมา

รศ. ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา

84 1902000208 สิทธิบัตร (การออกแบบ) อุปกรณ์ส�ำหรับช่วยถ่ายภาพฟลูออเรสเซนซ์
ด้วยกล้องในสมาร์ตโฟน

ผศ. ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย

85 1902001509 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลายเสื่อกกจันทบูร

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

86 1902001510 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลายเสื่อกกจันทบูร

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

87 1902001511 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลายเสื่อกก

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

88 1902001512 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลายเสื่อกก

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

89 1902001513 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลายเสื่อกก

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

90 1903001514 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลายเสื่อกก

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

91 1902001515 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลายเสื่อกก

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

92 1902001516 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลายเสื่อกก

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

93 1902001517 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลายเสื่อกก

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ
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94 1902001518 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลายเสื่อกก

ชื่อเรื่อง

ผู้ประดิษฐ์
ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

95 1902001519 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลายเสื่อกก

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

96 1902001520 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลายเสื่อกก

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

97 1902001521 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลายเสื่อกก

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

98 1902001573 สิทธิบัตร (การออกแบบ) ลายเสื่อกก

ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ

99 1902001700 สิทธิบัตร (การออกแบบ) เครื่องระเบิดเยื่อไม้

รศ. ดร.สินชัย ชินวรรัตน์

100 1902001700 สิทธิบัตร (การออกแบบ) เครื่องระเบิดเยื่อไม้

รศ. ดร.สินชัย ชินวรรัตน์

101 1902001259 สิทธิบัตร (การออกแบบ) นิ้วมือหุ่นยนต์อ่อนนิ่มส�ำหรับหยิบจับ

ดร.ไพศาล ขันชัยทิศ

102 1902003226 สิทธิบัตร (การออกแบบ) แผ่นแปะผิวหนัง

ดร.จีราพร ลีลาวัฒนชัย

103 1903001905 สิทธิบัตร (การออกแบบ) วิธีการเตรียมวัสดุไฮบริดคาร์บอนนาโนพอรัสจาก
กากกาแฟปละท่อคาร์บอนนาโนส�ำหรับการใช้งาน
เป็นวัสดุขั้วอิเล็กโทรดตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด

ดร.ชัชวรินทร์ ปูชัย

104 1803002338 อนุสิทธิบัตร

โยเกิร์ตผงผสมฟักข้าวเสริมพรอไบโอติกแบบลูกอม
และกรรมวิธีการผลิต

รศ. ดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล

105 1803002377 อนุสิทธิบัตร

สูตรอาหารส�ำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์กวาวเครือขาว

รศ. ภญ. ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง

106 1803002926 อนุสิทธิบัตร

ผศ. ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
กระบวนการผลิตข้าวพองข้าวเปลือก ข้าวกล้อง
และข้าวสาร โดยใช้เตาไมโครเวฟร่วมกับอินฟราเรด
ในระดับอุตสาหกรรม

107 1903000205 อนุสิทธิบัตร

การพัฒนากระบวนการแยกส่วนทะลายปาล์มเปล่า รศ. ดร.จุฬารัตน์ ศักดารณรงค์
เหลือทิ้งส�ำหรับการผลิตสารส�ำคัญมูลค่าสูงจากลิกนิน

108 1803002333 อนุสิทธิบัตร

สารประกอบเพื่อการควบคุมและก�ำจัดตัวเรือด

ผศ. ดร.อ�ำมร อินทร์สังข์

109 1803002341 อนุสิทธิบัตร

สายดีออกซิโอลิโกนิวคลีโอไทด์ส�ำหรับเสริมฤทธิ์
การกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสุกร

ศ. สพ. ญ. ดร.พรทิพภา
เล็กเจริญสุข

110 1803002599 อนุสิทธิบัตร

กรรมวิธีการผลิตเอนไซม์เปปซินจากกระเพาะปลา รศ. ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
โดยระบบสารละลายน�้ำสองวัฏภาคร่วมกับความร้อน

111 1903000635 อนุสิทธิบัตร

กรรมวิธกี ารผลิตข้าวพองโดยใช้เตาไมโครเวฟ
ครัวเรือน

ผศ. ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์

112 1903000669 อนุสิทธิบัตร

เครื่องผ่ากออ้อยและให้ปุ๋ย

ผศ. ดร.รัตนา การุญบุญญานันท์

113 1903001032 อนุสิทธิบัตร

สูตรโครงสร้างและกรรมวิธีการสังเคราะห์ไซโคเฮกซิล ภก. ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา
ปิเปอร์เรต (Cyclohexyl piperate) จากกรด
ปิเปอร์รกิ (Piperic acid) ให้เป็นสารป้องกันรังสี
ยูวีเอ (UVA) และยูวีบี (UVB) พร้อมทั้งยับยั้ง
เอนไซม์ไทโรซิเนส

114 1903002104 อนุสิทธิบัตร

ผศ. ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
มาส์กไฮโดรเจลที่มีอนุภาคนาโนไคโตซานห่อหุ้ม
น�้ำมันเมล็ดชาเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิต

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ล�ำ เลขค�ำขอ
ประเภท
ดับ
115 1903000671 อนุสิทธิบัตร

ชื่อเรื่อง
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ผู้ประดิษฐ์

อุปกรณ์น�ำส่งยาผ่านผิวหนังอิเล็กโทรแพทซ์จาก
น�้ำยางธรรมชาติชนิดโปรตีนต�่ำ

ศ. ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์

116 1903001367 อนุสิทธิบัตร

กระบวนการผลิตกาวที่มีส่วนผสมของลิกนิน
ดัดแปรที่ไม่เป็นพิษ

ดร.จักรพล สุนทรวราภาส

117 1903000803 อนุสิทธิบัตร

กระบวนการดัดแปรลิกนินที่ไม่เป็นพิษ

ดร.จักรพล สุนทรวราภาส

118 1903000050 อนุสิทธิบัตร

กรรมวิธีการสกัดเขากวางอ่อนเพื่อให้ได้อินซูลินไลด์
โกรทแฟคเตอร์

ศ. ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต

119 1903000051 อนุสิทธิบัตร

กรรมวิธีการผลิตเข็มขนาดเล็กของสารสกัดฟองน�้ำ
เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์น�ำส่งโปรตีนทางผิวหนัง

ศ. ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต

120 1903000633 อนุสิทธิบัตร

สูตรผลิตภัณฑ์โฟมยางพาราลดการแพ้และกรรมวิธี
การผลิต

ดร.พิมสิรี สุวรรณะ

121 1903000225 อนุสิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวชนิดผงพร้อมชงเสริม
โปรตีนสกัดจากร�ำข้าวและกรรมวิธีการผลิต

ผศ. ดร.ทิพวรรณ ทองสุข

122 1903000226 อนุสิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวชนิดผงพร้อมชงเสริม
โปรตีนสกัดจากข้าวและกรรมวิธีการผลิต

ผศ. ดร.ทิพวรรณ ทองสุข

123 1803002965 อนุสิทธิบัตร

ผศ. ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับ
เซลล์แสงอาทิตย์ส�ำหรับบ�ำบัดน�้ำเสียประเภทสีย้อม

124 1903000025 อนุสิทธิบัตร

ผศ. ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
กรรมวิธีการผลิตขั้วไฟฟ้าท�ำงานส�ำหรับเซลล์เคมี
ไฟฟ้าเพื่อตรวจวัดค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี
ในน�้ำเสียและการใช้ขั้วไฟฟ้าท�ำงานดังกล่าว

125 1903000843 อนุสิทธิบัตร

กระบวนการพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก
ส�ำหรับก�ำจัดน�้ำมันในน�้ำ

ผศ. ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว

126 1903000610 อนุสิทธิบัตร

เตียงป้องกันการเกิดแผลกดทับ

ผศ. พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์

127 1903002399 อนุสิทธิบัตร

เครื่องปฏิกรณ์แบบช่องทางการไหลหลายช่องทาง ผศ. ดร.มนฤดี ผ่องอักษร
ชนิดถอดประกอบได้ ส�ำหรับทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยา
วิวิธพันธ์ในรูปแบบฟิล์มบางที่เคลือบบนแผ่นวัสดุ
รองรับ

128 1903000472 อนุสิทธิบัตร

ชุดอุปกรณ์ส�ำหรับตรวจจ�ำนวนเซลล์โซมาติก
กึ่งปริมาณในน�้ำนมโค

129 1903000907 อนุสิทธิบัตร

ผศ. ดร.วรรณพร คลังเพชร
ขนมจีนผสมสารสกัดไบบัวบกที่มีฤทธิ์ในการต้าน
อนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรีย และกรรมวิธีการผลิต อุเอโนะ

130 1903001195 อนุสิทธิบัตร

สูตรไดลาเทนต์ที่มีไซเลนเป็นองค์ประกอบดังกล่าว

ผศ. ดร.พรศิริ แก้วประดิษฐ์

131 1903001243 อนุสิทธิบัตร

กรรมวิธีการผลิตอุปกรณ์ตรวจวัดความเครียดจาก
วัสดุนาโนบนยางธรรมชาติ

ดร.ณัฐสมน เพชรแสง

132 1903001105 อนุสิทธิบัตร

เครื่องระเบิดเยื่อไม้ปาล์มแบบต่อเนื่อง

รศ. ดร.สินชัย ชินวรรัตน์

133 1903001105 อนุสิทธิบัตร

เครื่องระเบิดเยื่อไม้ปาล์มแบบต่อเนื่อง

รศ. ดร.สินชัย ชินวรรัตน์

รศ. น. สพ. ดร.กิตติศักดิ์
อัจฉริยะขจร
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I ข้อมูลผลผลิต

ล�ำ เลขค�ำขอ
ประเภท
ดับ
134 1903001193 อนุสิทธิบัตร

ชื่อเรื่อง

ผู้ประดิษฐ์

รศ. ดร.ปริศนา ปริพัฒนานนท์
ระบบกั้นเยื่อชนิดกึ่งแข็งที่ผลิตจากวัสดุผสม
โพลิคาร์โพรแลคโตนและไบเฟสิกแคลเซียมฟอสเฟต
ส�ำหรับการคืนสภาพของกระดูกและกรรมวิธีการผลิต

135 1903000831 อนุสิทธิบัตร

ชุดน�้ำยาเลี้ยงเซลล์ที่จ�ำเพาะส�ำหรับกระตุ้นการผลิต ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์
เซลล์ที่มีการแสดงออกของโปรตีนซีดี 41 จากเซลล์
ต้นก�ำเนิดเม็ดเลือด

136 1703001456 อนุสิทธิบัตร

กระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ท�ำจากชานอ้อยเพื่อ
ดูดซับโลหะหนัก

ผศ. ดร.ศิริกาญจนา ทองมี

137 1901000969 อนุสิทธิบัตร

ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพเคราติเนสทนร้อนที่ได้จาก
ดีเอ็นเอลูกผสม

ดร.นุจริน จงรุจา

ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียน
ล�ำ เลขที่ค�ำขอ เลขที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ
ดับ
สิทธิบัตร
1 1803001289 14985 สูตรผสมผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานชนิดยิปซั่ม
คอมพอสิต (Composit gypsum board)
ด้วยน�้ำยางธรรมชาติคอมปาวด์ (Natural
rubber compound)

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
นางสาวนุชนภา ตั้งบริบูรณ์

2 1803000514 14995 ชุดของยีนส�ำหรับท�ำลายยีน Ags พลาสมิดลูกผสม นางสาวสุกัญญา จีนเหนาะ, นางกอบกุล เหล่าเท้ง,
และเชื้อราเส้นใยดัดแปลงพันธุกรรมที่มีชุดของยีน นางสาวสโรชา ปัญจนวพร, นางสาวชนิกุล ชูตระกูร,
ส�ำหรับท�ำลายยีน Ags ดังกล่าว รวมถึงกรรมวิธี นางสาวจุฑามาศ อนันทยานนท์
การผลิตเชื้อราเส้นใยดัดแปลงพันธุกรรม
3 1803000411 15245 กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดชะมวงโอนจาก
ใบชะมวง

นายภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์,
นางสาวพิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม

4 1803000164 14957 กรรมวิธีการวิเคราะห์ปริมาณเตตระเมทธิล
ไทยูแรมไดซัลไฟด์ (TMTD) ของน�้ำยางข้นด้วย
เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

นางสาวปานมนัส ศิริสมบูรณ์, นายลิม ชิน ฮอกค์

5 1803000163 15137 กรรมวิธีการแยกบริสุทธิ์เปปไทด์จากเลือดจระเข้
และอนุพันธ์ของเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อก่อสิว
และเชื้อก่อโรคทางผิวหนัง

นางสมปอง คล้ายหนองสรวง,
นายธีรนันท์ เต็มศิริพงศ์, นางสาววีรยา ภูผิวค�ำ

6 1803000162 14959 กรรมวิธีการวิเคราะห์ความหนาแน่นของพันธะ นางสาวปานมนัส ศิริสมบูรณ์, นายลิม ชิน ฮอกค์
เชื่อมขวางของน�้ำยางด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด
สเปกโทรสโกปี
7 1703001616 14804 ชุดทดสอบแบบไหลตามแนวราบส�ำหรับ
การตรวจวัดแรกโทพามีน

ศ. ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล,
ผศ. ดร.นันทิกา คงเจริญพร,
นางสาวภัทรชยา ปรีชาเกษตรกิจ

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ล�ำ เลขที่ค�ำขอ เลขที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ
ดับ
สิทธิบัตร
8 1703001456 15465 กระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ท�ำจากชานอ้อย
เพื่อดูดซับโลหะหนัก
9 1703001404 14639 กรรมวิธีการเพิ่มการละลายน�้ำของสารสกัด
เคอร์คูมินอยด์โดยการเตรียมเป็น สารประกอบ
เชิงซ้อนและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว
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ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
นางสาวศิริกาญจนา ทองมี
นายลิขิต ลาเต๊ะ, นางนัฏฐา แก้วนพรัตน์,
นายภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์

10 1703001366 14455 กรรมวิธกี ารเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสทีถ่ กู ดัดแปลง นางสาวอัจฉรา แป้งอ่อน, นายวรล อินทะสันตา
โครงสร้างด้วยอะมิโนแอลคิลอิมิดาโซลส�ำหรับ
การดูดซับและจ�ำแนกประเภทของโลหะหนัก
11 1703000667 14826 สูตรเจลส�ำหรับเลี้ยงหิ่งห้อย

นางสาวสรญา ใจกล้า, นางสาวอัญชนา ท่านเจริญ,
นายนันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว

12 1703000666 14824 ชุดอุปกรณ์เลี้ยงหิ่งห้อย

นางสาวสรญา ใจกล้า, นางสาวอัญชนา ท่านเจริญ,
นายนันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว

13 1703000293 15068 มิเตอร์วัดความชื้นในไม้ยางพาราแบบต้านทาน

นางสุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ, นายนิรันดร มาแทน,
นายชูศักดิ์ ฤทธิเพชร

14 1703000215 14971 กรรมวิธีการผลิตโคจิส�ำหรับการหมักเครื่องปรุงรส รศ. ดร.สิทธิสิน บวรสมบัติ, นางสาวภานุมาศ คนล�่ำ
15 1702004689 70524 แผ่นแปะผิวหนัง

นางสาวจีราพร ลีลาวัฒนชัย,
นายสุพล มนะเกษตรธาร, นางสาวธารารัชต์ ธารากุล

16 1702003848 70082 ภาชนะบรรจุสารระเหย

ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี

17 1702003847 70081 ภาชนะบรรจุสารระเหย

ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี

18 1702003846 71220 ภาชนะบรรจุสารระเหย

ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี

19 1702003845 70080 ภาชนะบรรจุสารระเหย

ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี

20 1702003844 70079 ภาชนะบรรจุสารระเหย

ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี

21 1702003843 70078 ภาชนะบรรจุสารระเหย

ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี

22 1702003842 70077 ภาชนะบรรจุสารระเหย

ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี

23 1702003841 70076 ภาชนะบรรจุสารระเหย

ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี

24 1702003840 70075 ภาชนะบรรจุสารระเหย

ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี

25 1702003839 71219 ภาชนะบรรจุสารระเหย

ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี

26 1702002845 69384 แม่แบบขึ้นรูปเข็ม

นางสาวสุวิมล สุรัสโม, นายอรรณพ คล�้ำชื่น,
นายจักรพงศ์ ศุภเดช, นายวุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ,
นายวิศรุต ศรีพุ่มไข่, นายคุณัช สุขธรรม,
นางณัฎฐิกา แสงกฤช

27 1702000991 66960 แม่พิมพ์ส�ำหรับหล่ออุปกรณ์ทางการแพทย์

นางสาวอรสา ภัทรไพบูลย์ชยั , นายเวนิช สุวรรณโมลี

28 1702000990 66959 แม่พิมพ์ส�ำหรับหล่ออุปกรณ์ทางการแพทย์

นางสาวอรสา ภัทรไพบูลย์ชยั , นายเวนิช สุวรรณโมลี

29 1702000989 71162 เข็มขัดช่วยพยุงสรีระ

นางสาวดวงฤดี ดิษสงวน, รศ.อาทิตย์ พวงมะลิ

30 1702000988 66958 แม่พิมพ์ส�ำหรับหล่ออุปกรณ์ทางการแพทย์

นางสาวอรสา ภัทรไพบูลย์ชยั , นายเวนิช สุวรรณโมลี
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I ข้อมูลผลผลิต

ล�ำ เลขที่ค�ำขอ เลขที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ
ดับ
สิทธิบัตร
31 1702000095 70526 แผ่นปิดผิวหนัง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
นางสาวสุวิมล สุรัสโม, นายอรรณพ คล�้ำชื่น,
นายคุณัช สุขธรรม, นางณัฎฐิกา แสงกฤช,
นายจักรพงศ์ ศุภเดช, นายวิศรุต ศรีพุ่มไข่,
นายวุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ

32 1603002192 15411 กรรมวิธีผลิตเส้นใยโฟโตคะตะไลติกไททาเนียม นางสาวมัธณา วงศ์อารีย์, นางสิริลักษณ์ เจียรากร,
ไดออกไซด์ผสมท่อนาโนคาร์บอนโดยกระบวนการ นายสุรวุฒิ ช่วงโชติ
อิเล็กโตรสปินนิ่ง
33 1603002133 14498 ชุดทดสอบแมกนีเซียมภาคสนามในน�้ำยางพารา

นายปุริม จารุจ�ำรัส, นางสาวณัฐพร มาลาหอม,
นายรัฐพล มีลาภสม

34 1603002079 14958 ระบบและวิธีการก�ำหนดคลาสและย่านความถี่
ใช้งานของวงจรขยายก�ำลังโดยใช้สัญญาณทาง
ไฟฟ้าในการควบคุม

นายสุรเมธ เฉลิมวิสุตม์กุล, นายวสันต์ จันทรโชติ,
นายณัฐพงศ์ ศิริเวช, นายประยุทธ อัครเอกฒาลิน

35 1603001629 14788 สูตรการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตนมควายรสฟักข้าว
ผสมเสาวรสและกรรมวิธีการผลิต

รศ. ดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล,
ผศ. ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, นางสาวกฤติยา
เขื่อนเพชร, นางสาว มลนพรรษ สงพิมพ์

36 1503001694 15410 ชุดทดลองส่งบิตข้อมูลเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อศึกษา
การสื่อสารแบบดิจิทัล

นายภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ, นายณัฐภพ นิ่มปิติวัน,
นายปกรณ์ ยุบลโกศล

37 1303000644 14926 ชุดไพร์เมอร์และโพรบเพื่อใช้กับดีเอ็นเอชิพที่
นางอังคณา ฉายประเสริฐ, นางสาวประภาภรณ์
สามารถจ�ำแนกชนิดเชือ้ กลุม่ ก่อวัณโรค และจ�ำแนก ศรีโลหะสิน, นายเทอดศักดิ์ พราหมณะนันท์,
สายพันธุ์ของเชื้อก่อวัณโรคในระดับโมเลกุล
นายนาโอะ นิชิดะ, นายคัทซุชิ โตคูนากะ
38 1303000585 14565 ไพร์เมอร์ต่อไวรัสหัวเหลืองทั้งหกสายพันธุ์
และการตรวจหาไวรัสหัวเหลืองทั้งหกสายพันธุ์
พร้อมกันในครั้งเดียว

นางสาวศิรนิ ทิพย์ แดงติบ๊ , นางสาวแสงจันทร์ เสนาปิน,
นายสง่าพงศ์ พลับจีน, นายสุดเขต มณฑลทอง

39 0901004855 67212 กรรมวิธีการเลือกขนาดท่อคาปิลลารี่เพื่อใช้
ในระบบท�ำความเย็นที่ใช้สารท�ำความเย็น

นายสมชาย วงศ์วิเศษ, นายวรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์

40 0601003087 70424 ระบบการผลิตก�ำลังด้วยเครื่องยนต์สเตอร์ลิง
พลังงานแสงอาทิตย์

นายสมชาย วงศ์วิเศษ, นายบัญชา ค้งตระกูล

41 0601003086 65565 เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบลูกสูบก�ำลังสี่ลูกสูบ

นายสมชาย วงศ์วิเศษ, นายบัญชา ค้งตระกูล

42 0601000684 69094 กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดนกโดยใช้
ล�ำดับเบสของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ที่จ�ำเพาะ
ต่อสายพันธุ์ H5, H7 และ H9

นางสาวอัญญรัตน์ ต้นธีรวงศ์, นางสาวจุฑาทิพย์
เขียวเจริญ, อภิรดี เทียมบุญเลิศ, นายสัญชัย พยุงภร,
นางสาวสลิล ชุตินิมิตกุล, นางอารุณี ชัยสิงห์,
นางสุดารัตน์ ด�ำรงวัฒนโภคิน,  
นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ, นายยง ภู่วรวรรณ,
นายคณิศักดิ์ อรวีระกุล

43 401002017

นายปรัชญา คงทวีเลิศ

69553 โมโนโคลนอล แอนติบอดีย์ที่ท�ำปฏิกิริยาได้กับ
คอนดรอยติน 6-ซัลเฟต โอลิโกแซคคาไรด์ และ
คอนดรอยติน 6-ซัลเฟต พอลิแซคคาไรด์ และ
การน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อการวินิจฉัยโรค

สกว.
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ล�ำ เลขที่ค�ำขอ เลขที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ดับ
สิทธิบัตร
44 0301004032 66798 กรรมวิธีและอุปกรณ์การสร้างลูกไฟผุดจากท้องน�้ำ นายสมคิด พรหมมา
โดยจุดขึ้นจากถังหรือกระทงลอยน�้ำ
45 0201002907 68478 โมโนโคลนอล แอนติบอดีต่อ Na,K ATPase
(สูตร)3 ซับยูนิต กดการตอบสนองของที และ
บี ลิมโฟซัยท์

นายวัชระ กสิณฤกษ์, นางสาวสาวิตรี เจียมพานิชยกุล

ผลผลิตที่ 4
รายชื่อสิ่งพิมพ์
ล�ำดับ

รายการหนังสือ

ผูแ้ ต่ง / บรรณาธิการ

1

SEEEM มิติใหม่ของการผสานสะเต็มและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการศึกษา

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

2

ชาวนากับความเปลี่ยนแปลง

สุภา ใยเมือง และคณะ

3

ทุนนิยมจีนในอุษาคเนย์

ยศ สันตสมบัติ

4

สวัสดิการผู้สูงวัยปลายทางชีวิตออกแบบได้

โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล�้ำ
ของสังคม

5

เมื่อคนพิการเป็นนักวิจัย

โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล�้ำ
ของสังคม

6

รอบรู้รอบเอว ชุดความรู้การจัดการโรคอ้วน

ตปากร พุธเกส

7

Biodiversity : The Variety of Life

ภาคิณ สุขี

8

ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส (เล่ม 1)

ศุภางค์ จันทวานิช, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ,
ผาสุก พงษ์ไพจิตร, สดชื่น ชื่นประสาธน์

9

การสร้างการรับรู้ในสังคมไทย เล่ม 1 : เรื่องเล่า

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร และคณะ

10

วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชนพลวัติและศักยภาพของชุมชน
ในการพัฒนา

อานันท์ กาญจนพันธุ์

11

การสร้างการรับรู้ในสังคมไทย เล่ม 2 อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด
แอฟเฟคท์

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร และคณะ

12

เชื้อเพลงชีวภาพและชีวเคมีภัณฑ์โดยจุลินทรีย์

อลิศรา เรืองแสง

13

ท่องเที่ยววิถีชาวนา

เบญจวรรณ วงศ์ค�ำ และคณะ

14

อาเซียนกับการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงยา

อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช และณัฐณพัศ พิพัฒน์รัตนเสรี

15

ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส เล่ม 2

สุภางค์ จันทวานิช, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ,
ผาสุก พงษ์ไพจิตร, สดชื่น ชัยประสาธน์    

ภาคผนวก
I รายงานประจ�ำปี 2562 I ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สกว.
I รายงานประจ�าปี 2562 I ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
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คณะกรรมการนโยบาย
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
ลําดับที่

รายชื่อ

ตําแหนง

1

ดร.กฤษณพงศ กีรติกร

ประธานกรรมการ

2

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

3

ปลัดกระทรวงกลาโหม

กรรมการ

4

ปลัดกระทรวงการคลัง

กรรมการ

5

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรรมการ

6

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

กรรมการ

7

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

8

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ

9

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการ

10

ผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ

กรรมการ

11

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

กรรมการ

12

ศาสตราจารย ดร.กมล เลิศรัตน

กรรมการ

13

ศาสตราจารยนายแพทย ภิเศก ลุมพิกานนท

กรรมการ

14

ศาสตราจารย ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล

กรรมการ

15

รองศาสตราจารย ดร.ชิต เหลาวัฒนา

กรรมการ

16

ศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ

กรรมการ

17

คุณธันวา เลาหศิริวงศ

กรรมการ

18

ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ที่ปรึกษา

19

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

รองประธานกรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ :
1. คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 1 พฤษภาคม 2562
2. คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
และคณะกรรมการอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 30 กันยายน 2562
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I ภำคผนวก

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เกิด 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489
สังเขปประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2512 B.Sc. in Engineering, University of Glasgow สหราชอาณาจักร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
• พ.ศ. 2516 Ph.D (Electrical Engineering) University of Glasgow สหราชอาณาจักร

สังเขปประวัติการทํางาน
•
•
•
•
•
•
•
•

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (พ.ศ. 2541 - 2549)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2549 - 2550)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (พ.ศ. 2549 - 2560)
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2557 - 2558)
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ(องคการมหาชน)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการปฏิรูป, กองทุนอนุรักษพลังงาน, สถาบันคลังสมองแหงชาติ,
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ, สภามหาวิทยาลัยแมโจ, สภามหาวิทยาลัยมหิดล, สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,
สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, สภามหาวิทยาลัยรังสิต และสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุน
• ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
• ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แหง
• ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน

ตําแหน่งหนาที่สําคัญในปจจุบัน
•
•
•
•

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประธานคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี
กรรมการกฤษฎีกา

สกว.
I รายงานประจ�าปี 2562 I ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์
กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เกิด 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497
สังเขปประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2519 ปริญญาตรีสาขาพืชศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
• พ.ศ. 2527 ปริญญาเอกสาขาปรับปรุงพันธุพืช มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล - เมดิสัน สหรัฐอเมริกา
(ไดรับพระราชทุนอานันทมหิดล สาขาเกษตรศาสตร พ.ศ. 2524)

สังเขปประวัติการทํางาน
• อาจารย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (พ.ศ. 2525)
• ผูอํานวยการศูนยวิจัยปรับปรุงพันธุพืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
(พ.ศ. 2545 - 2558)
• รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (พ.ศ. 2545 - 2551)
• นายกสมาคมปรับปรุงพันธุและขยายพันธุพืชแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2552 - 2555)

ตําแหน่งหนาที่สําคัญในปจจุบัน
• นักวิจัยอาวุโส ศูนยวิจัยปรับปรุงพันธุพืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เกิด 28 สิงหาคม พ.ศ. 2496
สังเขปประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2519 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• พ.ศ. 2523 วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญ สาขาสูติศาสตร - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
• พ.ศ. 2534 M.S. (Clinical Epidemiology) University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา

สังเขปประวัติการทํางาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อาจารย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (พ.ศ. 2522)
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. (พ.ศ. 2547)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร (พ.ศ. 2548 - 2549)
คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (พ.ศ. 2552 - 2556)
ตําแหนงประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2559 - 2561)
Advisor, Department of Reproductive Health and Research, WHO, Geneva, Switzerland
Technical Consultant, Johns Hopkins Program for International Education in
Reproductive Health, Baltimore, USA
Member of the Steering Committee, Task Force for Epidemiological Research in
Reproductive Health, WHO, Geneva, Switzerland
Member of the British Medical Journal (BMJ) Editorial Board, London, UK
Member of the Editorial Board, WHO Reproductive Health Library, Geneva, Switzerland
Member of the Editorial Board, Reproductive Health Journal, Geneva Health Foundation,
Switzerland
Member of the Health System Research Task Force, WHO, Geneva, Switzerland
กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

ตําแหน่งหนาที่สําคัญในปจจุบัน
• ที่ปรึกษาราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
• Vice President, Asia Oceania Federation of Obstetrics and Gynecology (AOFOG)

สกว.
I รายงานประจ�าปี 2562 I ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
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ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล
กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เกิด 28 สิงหาคม พ.ศ. 2498
สังเขปประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2521 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2523 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
• พ.ศ. 2530 Ph.D. (ชีวเคมีดานพืช) University of Guelph, Canada

สังเขปประวัติการทํางาน
•
•
•
•
•

อาจารย คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2524)
ชวยราชการในตําแหนง คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2540 - 2543)
ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2544 - 2548)
กรรมการบริหารศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (พ.ศ. 2546 - 2547)
หัวหนาศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(พ.ศ. 2548)
• หัวหนาโครงการจัดตั้งศูนยพัฒนายาระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตของ International Centre for
Science and High - Technology United Nations Industrial Development Organization
(ICS - UNIDO) (พ.ศ. 2550)
• ประธานเครือขายนวัตกรรมดานผลิตภัณฑธรรมชาติ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (พ.ศ. 2552 - 2555)
• รองประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสูมหาวิทยาลัยระดับโลก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2556 - 2558)

ตําแหน่งหนาที่สําคัญในปจจุบัน
• ศาสตราจารย สาขาวิชาเภสัชเวท สังกัดคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหลาวัฒนา
กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เกิด 25 เมษายน พ.ศ. 2504
สังเขปประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2521 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
• พ.ศ. 2533 M.Eng. (Mechanical Engineering) Carnegie Mellon University สหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2537 Ph.D. (Mechanical Engineering) Carnegie Mellon University สหรัฐอเมริกา

สังเขปประวัติการทํางาน
• อาจารยสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนผูกอตั้งสถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม
(Institute of Field Robotics : FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
• เคยดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
• เคยดํารงตําแหนงที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• เคยดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารออมสิน
• รวมกับศิษยเกาสถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา จัดตั้ง “มูลนิธิศึกษาพัฒน”
• มีสวนผลักดันสําคัญในการสรางความรวมมือระหวางอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย และจัดตั้งเครือขาย
เพื่อความสามารถเชิงแขงขันระดับประเทศ (Cluster for National Competitiveness) ในสาขาหุนยนต
และวิศวกรรมอัตโนมัติ ผานทางสมาคมวิชาการหุนยนตไทย (Thai Robotics Society)

ตําแหน่งหนาที่สําคัญในปจจุบัน
•
•
•
•

ผูกอตั้งและที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
กรรมการ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงานระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ดานพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี
คณะทํางานประสานงานดานการพัฒนาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Human Development Center: EEC HDC)

สกว.
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ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เกิด 27 เมษายน พ.ศ. 2491
สังเขปประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2516 B.A., University of Rochester, New York สหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2527 M.A., Binghamton University, New York สหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2533 Ph.D. (U.S. History), Binghamton University, New York สหรัฐอเมริกา

สังเขปประวัติการทํางาน
•
•
•
•
•

อาจารยคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (พ.ศ. 2518 - 2536)
อาจารยสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2536 - 2553)
รองอธิการบดี ฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2537 - 2538)
คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2550 - 2553)
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. (พ.ศ. 2556)

ตําแหน่งหนาที่สําคัญในปจจุบัน
• ธรรมศาสตราภิชาน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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คุณธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เกิด 18 ธันวาคม พ.ศ. 2508
สังเขปประวัติการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

สังเขปประวัติการทํางาน
•
•
•
•
•
•
•

ผูบริหาร บริษัท ไอ บี เอ็ม ภูมิภาคเอเชียและกลุมประเทศอาเซียน
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไอ บี เอ็ม ประเทศไทย จํากัด (พ.ศ. 2550 - 2554)
รักษาการกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซี บาย จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
คอลัมนิสต บทความ คิด วิเคราะห แยกแยะ หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ นักลงทุนเนนคุณคา
กรรมการ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่งหนาที่สําคัญในปจจุบัน
• กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
กรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน และกรรมการกํากับดูแลความเสี่ยง)
• ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ฮิวแมนิกา จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
• บริษัท ทีพีบีไอ จํากัด (มหาชน)
• กรรมการการรถไฟแหงประเทศไทย

สกว.
I รายงานประจ�าปี 2562 I ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
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ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ที่ปรึกษาในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เกิด 19 ตุลาคม พ.ศ. 2497
สังเขปประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2518 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2519 เนติบัณฑิตไทย
• พ.ศ. 2522 Diplômes Supérieurs d’Université (droit adminstratif) Université de paris II
ประเทศฝรั่งเศส
• พ.ศ. 2525 D.E.A. Université de paris X (Nanterre) (mention bien) ประเทศฝรั่งเศส
• พ.ศ. 2525 Docteur en droit (3 Cycle en général) X (Nanterre) (mention très bien)
Université de Paris ประเทศฝรั่งเศส
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 4111

สังเขปประวัติการทํางาน
•
•
•
•
•
•
•
•

อาจารยสังกัดคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2520 - 2542)
คณบดีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2538 - 2542)
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2539)
เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา (พ.ศ. 2542 - 2545 และ พ.ศ. 2549 - 2557)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2546 - 2549)
รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ (พ.ศ. 2558)
ประธานคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2558)
ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ

ตําแหนงหนาที่สําคัญในปจจุบัน
•
•
•
•

ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย
ราชบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนการวิจัย
ลําดับที่

รายชื่อ

ตําแหนง

1

ศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ

ประธานกรรมการ

2

ผูแทนกรมวิชาการเกษตร

กรรมการ

3

ผูแทนกองบัญชาการกองทัพไทย

กรรมการ

4

ผูแทนสํานักงบประมาณ

กรรมการ

5

ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กรรมการ

6

ผูแทนกรมบัญชีกลาง

กรรมการ

7

ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

กรรมการ

8

ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย

กรรมการ

9

ผูแทนสมาคมธนาคารไทย

กรรมการ

10

ศาสตราจารย ดร.สุทัศน ยกสาน

กรรมการ

11

ดร.บุญชู ปโกฏิประภา

กรรมการ

12

ศาสตราจารยนายแพทย สุทธิพร จิตตมิตรภาพ

กรรมการ

13

ศาสตราจารยนายแพทย ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ

กรรมการ

14

ดร.สัมพันธ ศิลปนาฏ

กรรมการ

15

ศาสตราจารย ดร.โมไนย ไกรฤกษ

กรรมการ

16

นายปยะบุตร ชลวิจารณ

กรรมการ

17

รองศาสตราจารย ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ

กรรมการ

18

ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ :
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 1 พฤษภาคม 2562
2. ศาสตราจารยนายแพทย ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ ลาออกจากตําแหนงตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป

สกว.
I รายงานประจ�าปี 2562 I ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย

เกิด 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2487
สังเขปประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2509 ปริญญาตรี สาขาเคมี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยลอนดอน
• พ.ศ. 2512 ปริญญาเอก สาขาเคมีอินทรีย มหาวิทยาลัยออกซฟอรด

สังเขปประวัติการทํางาน
•
•
•
•
•
•
•

อาจารยสังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2512 - 2534)
ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (พ.ศ. 2528 - 2534)
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (คนแรก) (พ.ศ. 2535 - 2541)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พ.ศ. 2549 - 2551)
Chairman, UNESCO International Bioethics Committee (พ.ศ. 2555 - 2558)
รองนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2557 - 2558)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ ในมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตําแหน่งหนาที่สําคัญในปจจุบัน
• ที่ปรึกษาอาวุโส สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
• นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
• ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาเคมี
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ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกสาน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย

เกิด 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2488
สังเขปประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2512 B.Sc. (Hons.), A.R.C.S., M.Sc., D.I.C. Imperial College, London University
สหราชอาณาจักร
• พ.ศ. 2521 M.S., Ph.D., University of California at Riverside สหรัฐอเมริกา

สังเขปประวัติการทํางาน
• หัวหนาภาควิชาฟสิกส คณบดีคณะวิทยาศาสตร รองอธิการบดีฝายวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• ศาสตราจารยระดับ 11 สาขาฟสิกส
• เมธีวิจัยอาวุโส สาขาฟสิกส สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
(พ.ศ. 2542 - 2545 และ พ.ศ. 2546 - 2549)

ตําแหน่งหนาที่สําคัญในปจจุบัน
• ราชบัณฑิต สํานักวิทยาศาสตร สาขาฟสิกสและดาราศาสตร ของราชบัณฑิตยสภา
• ผูเชี่ยวชาญพิเศษสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

สกว.
I รายงานประจ�าปี 2562 I ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

ดร.บุญชู ปโกฏิประภา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย

เกิด 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
สังเขปประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2514 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2519 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT)

สังเขปประวัติการทํางาน
• สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2519 - 2520)
• ทํางานในเครือซิเมนตไทย (พ.ศ. 2520 - 2547)
 กรรมการผูจัดการ บริษัท สยามวิจัยและพัฒนา จํากัด
 ที่ปรึกษาในบริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด และบริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด
• กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร (พ.ศ. 2543 - 2550 และ พ.ศ. 2553 - 2556)
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย (พ.ศ. 2548 - 2555)

ตําแหน่งหนาที่สําคัญในปจจุบัน
• ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญผูประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
สภาวิศวกร
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ
นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย

เกิด 2 กันยายน พ.ศ. 2498
สังเขปประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2522 แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2528 วุฒิบัตรแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยศาสตรทั่วไป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2530 วุฒิบัตรแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางกุมารศัลยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สังเขปประวัติการทํางาน
•
•
•
•

อาจารย สังกัดคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2525 - 2552)
รองอธิการบดี ฝายวิจัยและวิรัชกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (พ.ศ. 2553 - 2558)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม

ตําแหน่งหนาที่สําคัญในปจจุบัน
• ภาคีสมาชิก สํานักวิทยาศาสตร สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
• นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สกว.
I รายงานประจ�าปี 2562 I ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

ศาสตราจารย์
นายแพทย์ ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย

เกิด 1 มิถุนายน 2501
สังเขปประวัติการศึกษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สังเขปประวัติการทํางาน
• เริ่มรับราชการในตําแหนงนายแพทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดสงขลา
• ตอมาไดยายมาปฏิบัติราชการ ในตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําแหนงปจจุบันเปนศาสตราจารย ระดับ 10
• เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของ สํานักมาตรวิทยาแหงชาติ และสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
และที่ปรึกษาองคการอนามัยโลก

ตําแหน่งหนาที่สําคัญในปจจุบัน
• รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
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ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย

เกิด 28 กันยายน 2501
สังเขปประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2523 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2523
• พ.ศ. 2538 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2538
• พ.ศ. 2549 - 2550 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง

สังเขปประวัติการทํางาน
•
•
•
•

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ตําแหนงสุดทายเปนรองประธาน (พ.ศ. 2527 - 2550)
รองประธาน บริษัท เวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย) (พ.ศ. 2550 - 2558)
รองประธานและกรรมการผูจัดการ บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด (พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน)
รองประธานกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ตําแหน่งหนาที่สําคัญในปจจุบัน
•
•
•
•

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
ประธานความรวมมือสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative education, WACE)

สกว.
I รายงานประจ�าปี 2562 I ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย

เกิด 19 มิถุนายน พ.ศ. 2500
สังเขปประวัติการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

สังเขปประวัติการทํางาน
• อาจารยสังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 2524 - ปจจุบัน)
• ผูอํานวยการสํานักวิจัยการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ. 2540 - 2545)
• รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 2555 - 2556)
• รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 2557 - 2558)

ตําแหน่งหนาที่สําคัญในปจจุบัน
• อาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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I ภำคผนวก

นายปยะบุตร ชลวิจารณ์

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย

เกิด 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492
สังเขปประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2515 เศรษฐศาสตรบัณฑิต University of Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2517 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต Columbia University สหรัฐอเมริกา

สังเขปประวัติการทํางาน
•
•
•
•
•
•
•

อาจารย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (พ.ศ. 2517 - 2519)
ธนาคารสหธนาคาร โดยตําแหนงสุดทายเปนกรรมการผูจัดการใหญ (พ.ศ. 2518 - 2540)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2539)
กรรมการเหรัญญิก หอการคาไทย (พ.ศ. 2540 - 2546)
ประธาน คณะกรรมการธุรกิจการเงินและการลงทุน หอการคาไทย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย (พ.ศ. 2541 - 2543)
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายศูนยที่ปรึกษาดานเงินแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
กระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2542 - 2546)
• รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549 - 2551)
• ประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2560)
• สมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 1 สมัย

ตําแหน่งหนาที่สําคัญในปจจุบัน
• ประธานอํานวยการและรองประธานกรรมการสถาบันคีนันแหงเอเซีย
• ประธานกรรมการบริษัท ปยะณรงค จํากัด
• ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาติ

สกว.
I รายงานประจ�าปี 2562 I ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย

สังเขปประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2522 วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• พ.ศ. 2545 สังคมสงเคราะหศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สังเขปประวัติการทํางาน
•
•
•
•

อาจารยวิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2524 - ปจจุบัน)
รองผูอํานวยการฝายวิชาการและวิจัย
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (Thai PBS)

ตําแหน่งหนาที่สําคัญในปจจุบัน
• อาจารยหลักสูตรประกาศนียบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ชนบทศึกษาและการพัฒนา) วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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เปลี่ยนผ่าน

สู่การขับเคลื่อน

ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

