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(ส ำเนำ) 
ที่ สร.0202/ ว.107          ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

 
      28   กรกฎำคม  2521 

 
เรื่อง ขออนุมัติในหลักกำรให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ เป็นผู้ตรวจสอบโครงกำรวิจัย 

 

เรียน ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 

ด้วยในครำวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2521 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้เสนอผลกำรพิจำรณำร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ  เกี่ยวกบักำรวำงนโยบำยและแผนวิจัยส่วนรวม และได้เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพ่ือคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำรวม 2 ประกำร  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจำรณำแล้วลงมติว่ำ 
 

1. กำรวำงนโยบำยและแผนวิจัยส่วนรวม เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ให้เป็นหน้ำที่ร่วมกันของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ จัดท ำเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือก ำหนดวงเงินงบประมำณ
ประจ ำป ี
 

2. กำรพิจำรณำโครงกำรและแผนงำนกำรวิจัย เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนงำน 
วิจัยส่วนรวม เพ่ือประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ เพ่ือป้องกันกำรซ้ ำซ้อน เพ่ือกำรประสำนงำนและ
ประสำนประโยชน์กัน และเพ่ือประหยัดงบประมำณแผ่นดินที่มีอยู่จ ำกัด ตลอดจนกำรติดตำมผล
โครงกำรวิจัยและแผนงำน ให้เป็นหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ทั้งนี้  ให้พิจำรณำ
ในทำงท่ีไม่ให้เป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนวิจัยทั่ว ๆ ไปด้วย และให้ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจต่ำง ๆ 
ถือปฏิบัติต่อไป  
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จึงเรียนมำเพ่ือถือปฏิบัติต่อไป และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจในสังกัด
ทรำบต่อไปด้วย 
 
 
      ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงสูง 
 
     (ลงชื่อ)    ปลั่ง    มีจุล 
                ( นำยปลั่ง   มีจุล )  
             เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
กองกำรประชุมคณะรัฐมนตรี 
โทร. 281-2220 
 
 
 
ส ำเนำถูกต้อง       สมลักษณ์   คัด  13  มิ.ย.37 
รจนำ   อ่วมฉลู       รจนำ อ่ำน/ทำน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11  

(พ.ศ. 2555-2559) 

 
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม   
 1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้าง

ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
 1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และ

สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
 1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 
 1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ

สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบ
และการรับผิดชอบที่รัดกุม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
 2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
 2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
 3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
 3.3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
 3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
 3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
 3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง

ภาคเกษตร 
 3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
 4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
 4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 
 4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
 4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน

อนุภูมิภาคต่าง ๆ 
 5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
 5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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 5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็น
ทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 

 5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อน 
ย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 

 5.6 การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อ
การร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 

 5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไร 

 5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
 5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้งเป็นฐาน

ความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
 5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ตั้งแต่ระดับชมุชน

ท้องถิน่ 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 6.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ

และสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
 6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
 6.6 การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี

ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 6.7 การควบคุมและลดมลพิษ 
 6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 
 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ก ำหนดไว้บนพ้ืนฐำนควำมต่อเนื่อง
จำกนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2551-2554) ดังนี้ 

1. เน้นกำรบูรณำกำรด้ำนกำรวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
สำมำรถเชื่อมโยงกับแนวทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ควำม
ต่อเนื่องของนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ (พ.ศ. 2551-2554) และกำรปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ  
โดยกำรวิจัยจะตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและปัญหำที่ส ำคัญเร่งด่วนเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ พร้อมกับ
ด ำเนินกำรควบคู่กับกำรวิจัยเพ่ือควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร อันเป็นรำกฐำนอันส ำคัญของกำรพัฒนำประเทศ
อย่ำงสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ มุ่งให้เกิดกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย ทั้งจำกหน่วยงำนที่มี
ภำรกิจประจ ำตำมหน้ำที่ (function) ภำรกิจตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของชำติหรือรัฐบำล (agenda) 
                   (area) ซึ่งจะส่งผลให้กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรวิจัยในระดับหน่วยงำนและภูมิภำค
เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและกำรบริหำรงบประมำณเพ่ือกำรพัฒนำภูมิภำคต่ำง ๆ อันจะ
ท ำให้เกิดประสิทธิผลต่อกำรพัฒนำประเทศโดยรวม 

 2. ให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวกับกำรวิจัย ตลอดจนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมกันเสนอแนะ ปฏิบัติ และ
ติดตำมผล เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำงำนวิจัยในทุกภำคส่วนและทุกระดับของประเทศ  อีกทั้งเพ่ือส่งเสริมให้เกิด
งำนวิจัยที่มีกำรต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นและตอบสนองกำรพัฒนำประเทศมำกข้ึน  

 3. เน้นงำนวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัย ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึง
มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรวิจัยที่สอดรับกับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ บนพ้ืนฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
จุดเน้นที่สอดคล้องกับบริบทกำรเปลี่ยนแปลงและภำวะควำมเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้นในอนำคต โดยให้สำมำรถน ำผลกำรวิจัยที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสำธำรณะ
ในระดับชุมชนและระดับประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงสู่กำรน ำผลกำรวิจัยไปสู่กำรลงทุนในเชิงพำณิชย์ให้มำกยิ่งขึ้น 

              4. จัดสรรงบประมำณกำรวิจัยให้กระจำยไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ รวมทั้งในภูมิภำค โดยมีกระบวนกำร
บริหำรจัดกำรงบประมำณเพ่ือกำรวิจัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีกลไกกระตุ้นให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนวิจัยในส่วนกลำงและในส่วนภูมิภำค อันจะน ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำ
ศูนย์กลำงกำรวิจัยเฉพำะทำง และกำรพัฒนำบุคลำกรกำรวิจัยร่วมกัน 

 5. ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ (พ.ศ. 2555-2559) อย่ำงเป็นเอกภำพและมี
ประสิทธิภำพ โดยมีกำรด ำเนินกำรวิจัยและติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยก ำหนดแนวทำง
ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรวิจัย รวมทั้งติดตำมผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือกำรวิจัยให้เป็นไปตำม
ระยะเวลำและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

 6. ให้นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) เป็นพ้ืนฐำนเชิงนโยบำย
ที่เชื่อมโยงกับกำรปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ และนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของหน่วยงำนต่ำง ๆ ซ่ึง
จะน ำไปสู่กำรพัฒนำงำนวิจัยที่มีคุณภำพ เพื่อกำรพัฒนำที่สมดุลและยั่งยืนของประเทศ 

นโยบำยกำรวิจัยของชำติดังกล่ำว รองรับวิสัยทัศน์กำรวิจัยของชำติ คือ “ประเทศไทยมีและใช้
งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีพันธกิจกำรวิจัยของชำติ คือ “พัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และ

 ผนวก 3 



 

พัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัย
อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” 

เพ่ือให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจกำรวิจัยของชำติ (พ.ศ. 2555-2559) วช. จึงได้ก ำหนด
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ (พ.ศ. 2555-2559) รวม 5 ยุทธศำสตร์ ดังนี้คือ 

  1.  ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม 
  เป้าประสงค์การวิจัย :  สร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ให้เป็นพ้ืนฐำนเพ่ือควำมมั่นคงของประเทศ 

โดยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคม กำรพัฒนำและยกระดับ
คุณภำพชีวิต และควำมผำสุกของประชำชน 

  ตัวช้ีวัด   : 1. ผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ มีกระบวนกำรวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ มีกำรถ่ำยทอดผลกำรวิจัยสู่
กลุ่มเป้ำหมำย สร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ และกำรน ำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นมำใช้เพ่ือก่อให้เกิดคุณค่ำทำงสังคม และก่อให้เกิด
ผลกระทบทำงสร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรพัฒนำสังคม 

    2. งบประมำณกำรวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงำนภำครัฐภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 1  

 เป้าหมาย  : 1. มีจ ำนวนผลงำนวิจัยที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
สังคมและเชิงสำธำรณะในระดับชุมชน ท้องถิ่น และ
ระดบัประเทศเพ่ิมข้ึน 

    2. มีกำรจัดสรรงบประมำณกำรวิจัยให้หน่วยงำนภำครัฐ 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 1 คิดเป็นสัดส่วนเพ่ิมข้ึน 

  ยุทธศำสตร์กำรวิจัยนี้มุ่งเน้นกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระบบกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
วัฒนธรรม สุขภำพอนำมัย คุณภำพชีวิต สวัสดิกำรเพ่ือควำมมั่นคงของชีวิต ตลอดจนกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
ของชุมชนที่เน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน นอกจำกนี้ ยังมุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพ
เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร และผู้สูงอำยุ และกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของประเทศ โดยในระดับภูมิภำค 
อำจมุ่งเน้นในประเด็นส ำคัญที่มีควำมจ ำเป็นต้องกำรผลงำนวิจัยในพ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้  ได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรวิจัยที่
ให้ควำมส ำคัญในเรื่องต่ำง ๆ รวม 10 กลยุทธ์ และ 67 แผนงำนวิจัย ดังนี้  
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 1 ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ 
ตลอดจนการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ในแต่ละท้องถิ่นด้วยการพัฒนาคน เด็ก และเยาวชน ประกอบด้วย 6 แผนงำนวิจัย ดังนี้  
    1.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษำ 
 1.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่เหมำะสมกับท้องถิ่น 
 1.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรม ควำมต้องกำรของท้องถิ่นและประชำชนในพื้นที่ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ทั้งในและ
นอกระบบ 
 1.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 



 

 1.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ 
    1.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม ควำมมั่นคงทำงอำรมณ์ รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรบริโภคสื่อและข่ำวสำรอย่ำงชำญฉลำด 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 2 ส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วย 4 แผนงำนวิจัย ดังนี้     
 2.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนำคุณค่ำทำงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์ของชำติ บนฐำนภูมิปัญญำท้องถิ่น   
 2.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ทำงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่ำนิยม และสร้ำงสรรค์งำน
ศิลป์ ระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ 
 2.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรมีคุณธรรมและจริยธรรม และกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในสังคม 
 2.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 3 ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย 12 
แผนงำนวิจัย ดังนี้     
 3.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันและส่งเสริมกำรดูแลรักษำและฟ้ืนฟูสุขภำพ 
 3.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
 3.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับสุขภำพของประชำชนในภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร 
 3.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อเอดส์ 
 3.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคติดต่อที่ระบำดต่อเนื่องและโรคเรื้อรังที่
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและครอบครัว 
 3.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพ่ึงพำตนเองด้ำนสุขภำพและเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนสุขภำพอนำมัย 
 3.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 3.8 กำรวิจัยเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยทำงสำธำรณสุขและระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร
สำธำรณสุขที่มีประสิทธิภำพ 
 3.9 กำรวิจัยเกี่ยวกับควำมปลอดภัยส ำหรับผู้ใช้บริกำรสุขภำพ 
 3.10 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ปัญหำควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นในกลุ่มเด็ก เยำวชน และ
สตรี โดยเน้นในระดับครอบครัว โรงเรียน สถำนที่ท ำงำน ชุมชน และสังคม 
 3.11 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำพฤติกรรมสุขภำพที่เหมำะสม และกำรปลูกฝัง
จิตสำธำรณะเพ่ือกำรพัฒนำสังคมที่ยั่งยืน 
 3.12 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ และกำรตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 4 พัฒนาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน 
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ประกอบด้วย 2 แผนงำนวิจัย ดังนี้      
 4.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พ้ืนบ้ำน และกำรแพทย์ทำงเลือก เพ่ือ
สร้ำงองค์ควำมรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น และกำรคุ้มครองภูมิปัญญำ 
 4.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรเพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข  
    กลยุทธ์การวิจัยท่ี 5 พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ประกอบด้วย 3 แผนงำนวิจัย ดังนี้   
 5.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรกีฬำเพ่ือกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดี 



 

 5.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
 5.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศทำงกำรกีฬำเพ่ือเป็นพ้ืนฐำนสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ด้วยกำรกีฬำ 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 6 พัฒนาขีดสมรรถนะ และศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
และการบริหารรัฐกิจ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 7 แผนงำนวิจัย ดังนี้        
 6.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำครัฐและ
ภำคเอกชน    
 6.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำย ระบบงำนยุติธรรมของประเทศ และ
กระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกในสังคมไทย  
 6.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรต่อต้ำนและป้องกันกำร
ทุจริตและกำรประพฤติมิชอบของภำครำชกำร ภำคเอกชน และนักกำรเมือง  
 6.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรและกำรบริหำรรัฐกิจที่มี
ประสิทธิภำพ บนพ้ืนฐำนของหลักธรรมำภิบำล 
 6.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปรับปรุงกลไกและกฎระเบียบภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำและ
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐกับเอกชนต่อกำรส่งเสริมภำคกำรเกษตร กำร
ผลิต กำรบริกำร และกำรค้ำ 
 6.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำร
ด ำเนินกำรภำครัฐ 
  กลยุทธ์การวิจัยท่ี 7 จัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหา
ผู้มีอิทธิพล ประกอบด้วย 3 แผนงำนวิจัย ดังนี้   

7.1  กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำเครือข่ำยบริหำรจัดกำรปัญหำยำเสพติด 
7.2  กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมผู้มีอิทธิพล โดยใช้มำตรกำรทำงสังคม และ

กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 8 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม 
ประกอบด้วย 15 แผนงำนวิจัย ดังนี้   
 8.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งของท้องถิ่น กระบวนกำรและกลไกสนับสนุน
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน และกำรพัฒนำระเบียบชุมชน 
 8.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับรัฐสวัสดิกำรเพ่ือควำมมั่นคงของชีวิต 
 8.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรท้องถิ่น เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันและควำม
มั่นคงในกำรบริหำรและเสริมสมรรถนะกำรพัฒนำท้องถิ่นภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลง 
 8.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกระบวนกำรออมและกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ ตลอดจน
ควำมมั่นคงในครัวเรือน 
 8.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในชีวิตให้กับเยำวชน 
ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ 
 8.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนประชำสังคม และกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือขจัด
ควำมยำกจนและเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม 



 

 8.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับค่ำนิยมของสังคมไทยอันเนื่องมำจำกโลกำภิวัตน ์
 8.8 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำบริกำรทำงเพศ 
 8.9 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรว่ำงงำน ตลอดจนกำรจัดกำรงำนและ
อำชีพ 
 8.10 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพของแรงงำนและกำรส่งเสริมทักษะทรัพยำกรบุคคล
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
 8.11 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรองค์กรของเกษตรกร
เกี่ยวกับกำรผลิตทำงกำรเกษตรในระดับชุมชน ระดับภูมิภำค และระดับประเทศ ตลอดจนกำรสร้ำงกำรยอมรับ
ในอำชีพเกษตรกรให้ด ำรงอยู่ 
 8.12 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรจัดกำรผังเมือง กำรจัดกำรชุมชนชนบท 
ชุมชนห่ำงไกล และกำรเชื่อมโยงกำรพัฒนำและควำมเจริญระหว่ำงจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้ำน 
 8.13 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัว และแนวทำงกำร
ด ำรงชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.14 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกลุ่มคน โดยเฉพำะเยำวชนผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ 
ให้มีบทบำทกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 
 8.15 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนประชำกรอย่ำงเหมำะสม 
  กลยุทธ์การวิจัยท่ี 9 เสริมสร้างความม่ันคงและการป้องกันประเทศ และบูรณาการการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
การเมือง และความไม่เท่าเทียมในสังคม ประกอบด้วย 12 แผนงำนวิจัย ดังนี้ 

9.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมเป็นธรรมกับชุมชนในกำรพัฒนำพื้นที่
แบบมีส่วนร่วม กำรบริหำรจัดกำรควำมขัดแย้ง ลดควำมเหลื่อมล้ ำเพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคมไทย 

9.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับหลักกำร “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” คุณภำพชีวิตและสังคม กำรสร้ำง
ควำมปรองดอง กำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์และสันติสุข ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดชำยแดนและในประเทศ 

9.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในประเทศ และ
กำรจัดกำรชำยแดน 
 9.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรและผลกระทบอันเนื่องมำจำกผู้ลักลอบเข้ำเมือง แรงงำน
ต่ำงด้ำว และแรงงำนต่ำงถิ่น 
 9.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับศักยภำพและประสิทธิภำพงำนกำรข่ำวและกำรประชำสัมพันธ์ภำครัฐ
และภำคเอกชน 

9.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรยืดอำยุกำรใช้งำน กำรผลิต และสร้ำงชิ้นส่วนอะไหล่ยุทโธปกรณ์
ทดแทนกำรจัดหำจำกต่ำงประเทศ 

9.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับหลักกำรและหลักนิยมเพ่ือกำรใช้ก ำลังในกำรรักษำควำมมั่นคงและป้องกัน
ประเทศในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

9.8 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงและพัฒนำแสนยำนุภำพด้ำนต่ำง ๆ ของประเทศ เช่น กำรพัฒนำ
ยุทโธปกรณ์ เป็นต้น 

9.9 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยทำงบก ทำงทะเล และทำง
อำกำศ 



 

9.10 กำรวิจัยเกี่ยวกับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือควำมมั่นคง  
9.11 กำรวิจัยเกี่ยวกับกฎหมำยเพ่ือกำรปกป้องและกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรทำงบกและทำง

ทะเล และเพ่ือรองรับกฎหมำยระหว่ำงประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้พ้ืนที่ทำงบกและทะเล 
9.12 กำรวิจัยเกี่ยวกับปัญหำและกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งจำกกำรประกำศเขต

พ้ืนทีเ่หลื่อมทับหรือทับซ้อนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
กลยุทธ์การวิจัยท่ี 10 วิจัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยให้มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 

ประกอบด้วย 3 แผนงำนวิจัย ดังนี้ 
10.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปฏิรูปประเทศไทย 
10.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรเมือง โดยกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน เพ่ือวำงระบบ

กำรบริหำรประเทศให้มีเสถียรภำพประสิทธิภำพและสอดคล้องกับสภำพสังคมไทย ในแนวทำงกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

10.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับควำมเชื่อมโยงทำงสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural 
Connectivity)                                     (ASEAN Community) 

  2. ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
  เป้าประสงค์การวิจัย : สร้ำงเสริมองค์ควำมรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนสู่กำรสร้ำงศักยภำพและ

ควำมสำมำรถเพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจที่เท่ำเทียมและเป็นธรรม
อย่ำงสร้ำงสรรค์ สมดุลและยั่ งยืน โดยค ำนึงถึงหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  ตัวช้ีวัด    : 1. ผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ มีกระบวนกำรวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ มีกำรถ่ำยทอดผลกำรวิจัยสู่
กลุ่มเป้ำหมำย สร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ และน ำภูมิปัญญำมำใช้ 
ก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจและก่อให้เกิดผลกระทบ
ทำงสร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

    2. งบประมำณกำรวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงำนภำครัฐภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 2  

  เป้าหมาย  : 1. มีจ ำนวนผลงำนวิจัยที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
และสำธำรณะในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับประเทศ 
เพ่ิมขึน้  

    2. มีกำรจัดสรรงบประมำณกำรวิจัยให้หน่วยงำนภำครัฐภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 2 คิดเป็นสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 

 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยนี้มุ่งเน้นกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตร ซึ่งครอบคลุม
กำรสร้ำงมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร ป่ำไม้ และประมง รวมทั้งกำรพัฒนำและจัดกำรองค์ควำมรู้และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์อย่ำงยั่งยืน นอกจำกนี้ ยังมุ่งเน้น
กำรวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงอุตสำหกรรมและอุตสำหกรรมบริกำร ซึ่งครอบคลุมถึงกำร
ท่องเที่ยว กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยค ำนึงถึงบทบำท
กำรแข่งขันของประเทศภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ รวมทั้งสัมพันธภำพ
กับประเทศเพ่ือนบ้ำน และสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN 



 

Economic Community – AEC) โดยด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ โดยในระดับภูมิภำค อำจมุ่งเน้นในประเด็นส ำคัญที่มีควำมจ ำเป็นต้องกำร
ผลงำนวิจัยในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ ได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรวิจัยที่ให้ควำมส ำคัญในเรื่องต่ำง ๆ รวม 8 กลยุทธ์ และ 81 
แผนงำนวิจัย ดังนี้ 
                    1 สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
และการพึ่งพาตนเองของสินค้าเกษตร            18                      
 1.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรผลิตพืชเศรษฐกิจเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและน ำไปสู่กำรแข่งขัน
และกำรพ่ึงพำตนเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ข้ำว (รวมถึงข้ำวพื้นเมือง) ยำงพำรำ ข้ำวโพด ปำล์มน้ ำมัน อ้อย 
มันส ำปะหลัง พืชผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ  
 1.2 กำรวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับปศุสัตว์เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและน ำไปสู่กำรแข่งขันและกำร
พ่ึงพำตนเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง สุกร โคเนื้อ โคนม สัตว์ปีก และแพะ 
 1.3 กำรวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับประมงและกำรเพำะเลี้ยงชำยฝั่ง เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและ
น ำไปสู่กำรแข่งขันและกำรพ่ึงพำตนเอง  
 1.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรจัดกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตทำงกำรเกษตร 
 1.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำมำตรฐำนด้ำนกำรผลิตและผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเกษตร   
    1.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรผลิตอำหำรปลอดภัย 

1.7  กำรวิจัยเกี่ยวกับอำหำรไทย และกำรพัฒนำศักยภำพของอำหำรไทยเพ่ือส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจระหว่ำงประเทศและผลักดันสู่กำรเป็นครัวของโลก 
 1.8 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรผลิตเกษตรอินทรีย์ 

1.9 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำวิธีกำรตรวจสอบคุณภำพอำหำรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ด้ำน
กำรเกษตร 

1.10 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรรักษำคุณภำพผลผลิตกำรเกษตรหลังกำรเก็บเก่ียว 
1.11 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรรักษำคุณภำพและกำรจัดกำรผลผลิตกำรเกษตรเพ่ือกำรส่งออก 
1.12 กำรวิจัยเกี่ยวกับไม้โตเร็วและไม้ยืนต้นในระบบฟำร์มเพ่ือพัฒนำเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ 
1.13 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนสินค้ำและผลิตภัณฑ์ด้ำนควำมปลอดภัย

ของอำหำร (Food Safety) รวมทั้งควำมปลอดภัยของภำชนะและวัสดุสัมผัสอำหำร  
1.14 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพ่ิมศักยภำพของกำรเป็นฐำนควำมมั่นคงด้ำนอำหำร (Food 

Security) 
1.15 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบชลประทำนที่เหมำะสมในพ้ืนที่และกำรใช้น้ ำ

ชลประทำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
1.16 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำน้ ำใต้ดินมำใช้เพ่ือกำรเกษตร อุปโภคและบริโภค 
1.17 กำรวิจัยเกี่ยวกับศักยภำพในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยกับต่ำงประเทศ 
1.18 กำรวิจัยเกี่ยวกับมำตรกำรสงวนรักษำพ้ืนที่เหมำะสมทำงกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน เพ่ือเพ่ิม

แนวทำงปกป้องพ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศจำกกำรรุกล้ ำของกิจกรรมเมือง 
                    2 พัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชย์และสาธารณะ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน            7             
         
 2.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   



 

 2.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกระบวนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 2.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์และสินค้ำของท้องถิ่น 
 2.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำในระดับชุมชนที่เหมำะสม โดยใช้
องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

2.5  กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพอำหำรท้องถิ่นเพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน 
2.6  กำรวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนและกลุ่มเครือข่ำย 

(Cluster) เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันภำคกำรเกษตร ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำร 
2.7  กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของธุรกิจขนำดกลำงและขนำด

ย่อม (Small and Medium Enterprises - SMEs)  
                    3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ
อย่างย่ังยืน            8                    
 3.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตทำงอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
 3.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพิ่มศักยภำพของกำรเป็นฐำนกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม 
 3.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำวัตถุดิบในประเทศและกำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเพ่ือพัฒนำศักยภำพ
กำรผลิตและกำรตลำด 
   3.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนำศักยภำพด้ำนอุตสำหกรรมเกษตรของ
ประเทศ 
  3.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนำศักยภำพเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีกำร
ทำงกำรเกษตรส ำหรับประเทศไทย 
  3.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำและกำรสร้ำงตลำดภำยในประเทศ 

3.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำและกำรจัดกำรนิคมอุตสำหกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในพ้ืนที่ที่
ต้องกำรกำรพัฒนำ เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ และกำรลงทุนในอนำคต 
 3.8 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรม โดยเน้นควำมเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 4 พัฒนาศักยภาพระดับคุณภาพบริการในอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย 13 แผนงำนวิจัย ดังนี้ 
         4.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว  และรูปแบบ
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงเป็นธรรม 
 4.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับวิสำหกิจชุมชนกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวตำมอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

4.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพบุคคลในชุมชนเพ่ือกำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืน เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถจัดกำรท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง 

4.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพทำงเศรษฐกิจจำกกำรท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นให้เกิดกำร
สร้ำงรำยได้และกำรบริหำรทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 
    4.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน  
     4.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว 

4.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพทำงเศรษฐกิจจำกกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่ง
เชื่อมโยงถึงกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและวัฒนธรรม 



 

4.8 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพทำงเศรษฐกิจจำกกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
4.9 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพทำงเศรษฐกิจจำกกำรท่องเที่ยวทำงทะเล 
4.10 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพทำงเศรษฐกิจจำกกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ  
4.11 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพทำงเศรษฐกิจจำกกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเชื่อมโยง

กับวัฒนธรรมด้ำนกำรเกษตรและอำหำร 
4.12 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพทำงเศรษฐกิจจำกกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ 
4.13 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพทำงเศรษฐกิจจำกกำรท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับกำร

จัดกำรประชุมและกำรจัดแสดงนิทรรศกำรต่ำง ๆ (MICE Tourism - Meeting Intensive Convention Exhibition 
Tourism) 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 5 พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอ่ืน 
ประกอบด้วย 7 แผนงำนวิจัย ดังนี้ 
    5.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งวัตถุดิบเพ่ือกำรผลิตพลังงำนชีวภำพและพลังงำน
ทำงเลือกอ่ืน รวมทั้งกำรก ำหนดเขตกำรผลิต (Zoning) พืชพลังงำน 
 5.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมผลิตพลังงำนชีวภำพ  
 5.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมผลิตพลังงำนทำงเลือกอ่ืน 
   5.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรประหยัดกำรใช้พลังงำนประเภทต่ำง ๆ 
แบบมีส่วนร่วม 

5.5  กำรวิจัยเกี่ยวกับพลังงำนทดแทนในภำคกำรขนส่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและลดต้นทุน
กำรขนส่งทุกประเภท 

5.6  กำรวิจัยเกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงพลังงำน 
5.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับแผนพัฒนำและจัดกำรพลังงำนที่ตอบสนองต่อสนธิสัญญำหรือ

อนุสัญญำระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ  
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 6 ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์และ
การขนส่งสาธารณะท่ีมีคุณภาพ ประกอบด้วย 9 แผนงำนวิจัย ดังนี้      
 6.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรยกระดับประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ และกำรขนส่ง
สำธำรณะ 
 6.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพระบบขนส่งผู้โดยสำรทำงบก ทำงน้ ำ 
และทำงอำกำศ 
 6.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์และกำรขนส่งสำธำรณะ 
 6.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนโลจิสติกส์และกำรขนส่งสำธำรณะ 
 6.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำโครงข่ำยคมนำคม และกำรเชื่อมโยงกำรคมนำคมขนส่ง
ระหว่ำงภูมิภำคของไทยและระหว่ำงประเทศในภูมิภำคอำเซียน (ASEAN Connectivity) 
 6.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับระบบกำรจัดส่งและกระจำยสินค้ำที่มีมำตรฐำน และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
ด้ำนกำรขนส่งผลผลิตที่มีประสิทธิภำพ 

6.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจของวิธีกำรขนส่งต่ำง ๆ 
6.8 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรขนส่งระบบรำงของประเทศ 
6.9 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรขนส่งทำงน้ ำในประเทศ โดยครอบคลุมถึงด้ำนกำยภำพ 

ชลศำสตร์ และอุทกวิทยำ 



 

 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 7 เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 7 แผนงำนวิจัย ดังนี้ 
 7.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนำศักยภำพขีดควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 7.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับระบบฐำนข้อมูลและกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน
และผู้ใช้บริกำร 

7.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือชุมชน เพ่ือผู้ด้อยโอกำส และเพ่ือควำมมั่นคง
ของประเทศ 

7.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือกำรแข่งขันและลด
ต้นทุน รวมทั้งรองรับนโยบำยเสรีทำงกำรค้ำ 

7.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุปกรณ์โทรคมนำคมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 7.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงศักยภำพและขีดควำมสำมำรถทำงอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์
และซอฟท์แวร์ 
 7.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันควำมเสียหำยหรือแก้ไขปัญหำต่ออุปกรณ์หรือเครื่องมือใน
ระบบกำรสื่อสำร ทั้งภำคพ้ืนดิน มหำสมุทร และอวกำศ 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 8 พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 12 แผนงำนวิจัย ดังนี้   

8.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทำงเศรษฐกิจและเสถียรภำพทำงกำรเงิน และแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำอันเกิดจำกวิกฤตกำรเงิน  

8.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยทำงกำรค้ำ ข้อตกลงกำรค้ำเสรี และกำรเชื่อม
อำเซียนสู่สำกล 

8.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับแนวทำงกำรส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศเชิงรุกและ
สร้ำงสรรค ์

8.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรค้ำชำยแดนในภูมิภำคต่ำง ๆ 
8.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงสัมพันธภำพและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่ยั่งยืนร่วมกับประเทศ

เพ่ือนบ้ำน   
8.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับระเบยีงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ของอนุภูมิภำค ที่มีเขตติดต่อ

กับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
8.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำพ้ืนที่ชำยฝั่งตะวันตก (Western Seaboard) 

  8.8 กำรวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบและกลไกที่เหมำะสมในกำรพัฒนำเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 
และกำรพัฒนำศักยภำพของประเทศเพ่ือรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic 
Community - AEC) 

8.9 กำรวิจัยเกี่ยวกับควำมพร้อมของกำรรับกำรแข่งขันจำกข้อตกลงระหว่ำงประเทศ และกำร
เพ่ิมอ ำนำจต่อรองให้กับประเทศ 

8.10 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงศักยภำพกำรเป็นศูนย์กลำงในภูมิภำคด้ำนสุขภำพ (Health Hub) 
ด้ำนกำรแพทย์ (Medical Hub) ด้ำนกำรศึกษำ (Education Hub) และด้ำนกำรบ ำรุงรักษำเครื่องบิน 
(Aeronautic Maintenance Hub) และด้ำนอ่ืน ๆ ที่มีศักยภำพในอนำคต 

8.11 กำรวิจัยเกี่ยวกับนโยบำยควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง
ระหว่ำงประเทศทีเ่หมำะสม  



 

 8.12 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลกำรวิจัยเพ่ือสร้ำงศักยภำพของประเทศในเวที
นำนำชำติและสร้ำงอ ำนำจต่อรองให้กับประเทศ  

 3. ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 3 การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

  เป้าประสงค์การวิจัย   : พัฒนำองค์ควำมรู้และฐำนข้อมูล เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำร
พัฒนำทุนทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภำพ
อย่ำงเป็นระบบโดยท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม 

  ตัวช้ีวัด    : 1. ผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ มีกระบวนกำรวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ มีกำรถ่ำยทอดผลกำรวิจัยสู่
กลุ่มเป้ำหมำย พัฒนำองค์ควำมรู้ และก่อให้เกิดผลกระทบ
ทำงสร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรพัฒนำประเทศ 

     2. งบประมำณกำรวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงำนภำครัฐภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 3 

  เป้าหมาย  : 1. มีจ ำนวนผลงำนวิจัยที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมและสำธำรณะ รวมทั้งกำรฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับประเทศ 
คิดเป็นสัดส่วนของงบประมำณกำรวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงำน
ภำครัฐทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 

    2. มีกำรจัดสรรงบประมำณกำรวิจัยให้หน่วยงำนภำครัฐภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 3 เพ่ิมข้ึน 

  ยุทธศำสตร์กำรวิจัยนี้มุ่งเน้นกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน โดยกำร
มีส่วนร่วมของประชำชนและสังคม รวมทั้งกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับทรัพยำกรดิน ทรัพยำกรธรณี 
ทรัพยำกรน้ ำ ทรัพยำกรป่ำไม้ ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ รวมถึงกำรแบ่งปันกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง (Meaningful Public Participation) และกำรวิจัยที่เกี่ยวกับ
กำรรองรับและฟ้ืนฟูหลังภัยธรรมชำติและภัยพิบัติในระดับภูมิภำคและท้องถิ่น โดยระดับภูมิภำค อำจมุ่งเน้น
ในประเด็นส ำคัญที่มีควำมจ ำเป็นต้องกำรผลงำนวิจัยในพ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้ ได้ ก ำหนดกลยุทธ์กำรวิจัยที่ให้
ควำมส ำคัญในเรื่องต่ำง ๆ รวม 4 กลยุทธ์ และ 31 แผนงำนวิจัย ดังนี้ 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 1 บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน ประกอบด้วย 12 แผนงำนวิจัย ดังนี้   
 1.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน      
 1.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรใช้
ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน 
 1.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ เพ่ือเสริมสร้ำงคุณค่ำ (Value Creation) ของ
ผลผลิตและทรัพยำกรธรรมชำติ 



 

 1.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรใช้มำตรกำรทำงสิ่งแวดล้อมเพ่ือแก้ปัญหำกำรกีดกันทำงกำรค้ำและ
มำตรกำรอื่น ๆ ระหว่ำงประเทศ 
 1.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกับกำรเปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรทำง
กำรเกษตร ประมง และชำยฝั่ง 
 1.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์และรับผิดชอบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
 1.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พ้ืนที่ที่ส ำคัญและมีควำมเปรำะบำงเชิงนิเวศ รวมทั้งกำรกัด
เซำะชำยฝั่ง 
 1.8 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรฟ้ืนฟูและเพ่ิมควำมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำ
ชำยเลน ป่ำพรุ และทรัพยำกรชำยฝั่ง และกำรจัดกำรไฟป่ำ 
 1.9 กำรวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ กำรจัดกำรมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำกมลพิษ รวมทั้ง
กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของอุตสำหกรรมและของชุมชน โดยเฉพำะกำรบริหำรจัดกำรขยะในเมืองและชุมชน
อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

1.10 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชน กำรสร้ำง
เครือข่ำยชุมชนในกำรสงวน อนุรักษ์ และคุ้มครองทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

1.11 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและกำรเพ่ิมจ ำนวนสัตว์หรือสัตว์ป่ำใกล้สูญพันธุ์ 
1.12 กำรวิจัยเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 2 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดินและทรัพยากรธรณี ประกอบด้วย 
6 แผนงำนวิจัย ดังนี้    
 2.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับทรัพยำกรดินและวิทยำศำสตร์ทำงดิน  
 2.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปรับปรุงคุณภำพและกำรบ ำรุงฟ้ืนฟูทรัพยำกรดิน ให้เหมำะสมกับกำร
ใช้ประโยชน์ 

2.3  กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดและฟ้ืนฟูดินเปรี้ยว ดินเค็ม 
 2.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำ กำรอนุรักษ์ และกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรดินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

2.5  กำรวิจัยเกี่ยวกับทรัพยำกรธรณี 
2.6  กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำนวัตกรรมและองค์ควำมรู้ใหม่ทำงวิทยำศำสตร์ร่วมกับทำง

สังคมศำสตร์เพ่ือกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรแร่อย่ำงชำญฉลำด 
กลยุทธ์การวิจัยท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการและสร้าง

ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน้ าของประเทศ ประกอบด้วย 4 แผนงำนวิจัย ดังนี้ 
 3.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและพ้ืนที่ลุ่มน้ ำ
ของประเทศที่มีประสิทธิภำพ 
     3.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำกกำรสร้ำงเขื่อนและฝำย  

3.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในเชิงบูรณำกำรศำสตร์ทำงอุตุนิยมวิทยำ อุทกวิทยำ
และชลศำสตร์ เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

3.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรบูรณำกำรระหว่ำงน้ ำใต้ดินและน้ ำผิวดินใน
กำรจัดกำรน้ ำ 



 

กลยุทธ์การวิจัยท่ี 4 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ระบบบริหารจัดการน้ าท่วมที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 9 แผนงำนวิจัย ดังนี้ 
 4.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติจำกธรรมชำติ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และกำรป้องกันภัยพิบัติ
ธรรมชำติ และผลกระทบทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจำกภัยพิบัติธรรมชำติ   
 4.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล ระบบกำรพยำกรณ์เตือนภัยและระบบกำรเฝ้ำ
ระวังเกี่ยวกับอุบัติภัยทำงธรรมชำติ 
 4.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่มีควำมเปรำะบำงหรือ
เสี่ยงต่อภัยพิบัติอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
 4.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติจำกอุตสำหกรรมและสร้ำงองค์ควำมรู้และกำรป้องกันภัยจำก
อุตสำหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอำด (Clean Technology) และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Environmentally Friendly Technology/Green Technology) 
 4.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรรองรับสถำนกำรณ์และกำรฟ้ืนฟูที่เหมำะสมเมื่อเกิดสำธำรณภัย และ
ภำยหลังกำรเกิดภัยธรรมชำติและภัยพิบัติ   

4.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรด้ำนสุขภำพในกำรจัดกำรและกำรฟ้ืนฟู 
เมื่อเกิดพิบัติภัยและสำธำรณภัย 

4.7  กำรวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบด้ำนสุขภำพกำย จิต สังคมและจิตวิญญำณของผู้ประสบภัย
พิบัติและสำธำรณภัย 

4.8  กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรดูแลและฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยพิบัติและสำธำรณภัย 
4.9  กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมของชุมชนในกำรรับสถำนกำรณ์ภับพิบัติและ

สำธำรณภัย 

  4. ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและ
บุคลากรทางการวิจัย   

  เป้าประสงค์การวิจัย   : พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและกำรพ่ึงพำ
ตนเอง โดยใช้ฐำนควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และ
วิทยำกำรต่ำง ๆ อย่ำงสมดุลและเหมำะสม 

  ตัวช้ีวัด    : 1. ผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ มีกระบวนกำรวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ มีกำรถ่ำยทอดผลกำรวิจัยสู่
กลุ่มเป้ำหมำย สร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ ทั้งกำรวิจัยพื้นฐำนและ
กำรวิจัยประยุกต์ อันก่อให้เกิดผลกระทบทำงสร้ำงสรรค์ใน
ด้ำนกำรพัฒนำประเทศ 

     2. งบประมำณกำรวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงำนภำครัฐภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 4  

  เป้าหมาย  : 1. มีจ ำนวนผลงำนวิจัยที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมและสำธำรณะ ในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับ 
ประเทศ เพ่ิมขึ้น 

    2. มีกำรจัดสรรงบประมำณกำรวิจัยให้หน่วยงำนภำครัฐภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 4 คิดเป็นสัดส่วนเพ่ิมข้ึน  



 

 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยนี้มุ่งเน้นกำรวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และต่อยอดภูมิปัญญำของประเทศและ
สำธำรณะ ตลอดจนเสริมสร้ำงศักยภำพกำรวิจัยของประเทศ โดยในระดับภูมิภำค อำจมุ่งเน้นในประเด็นส ำคัญ
ที่มีควำมจ ำเป็นต้องกำรผลงำนวิจัยในพ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้ ได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรวิจัยที่ให้ควำมส ำคัญในเรื่องต่ำง ๆ รวม 
2 กลยุทธ์ และ 12 แผนงำนวิจัย ดังนี้   
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 1 พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้ง
องค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในวิทยาการต่าง ๆ ประกอบด้วย 
9 แผนงำนวิจัย ดังนี้ 

1.1 กำรวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และองค์ควำมรู้ใหม่ทำงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีชีวภำพ วัสดุศำสตร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร นำโนเทคโนโลยี 
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุข สัตว์ทดลองและวิธีกำรอ่ืนเพ่ือทดแทนกำรใช้สัตว์ เทคโนโลยีด้ำนอำวุธ
ยุทโธปกรณ์ เป็นต้น   

1.2 กำรวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ควำมรู้ใหม่ทำงสังคมศำสตร์  
1.3 กำรวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ควำมรู้ใหม่ทำงวิทยำกำรอ่ืน ๆ  
1.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงองค์ควำมรู้จำกกำรต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นและของประเทศ

ด้วยหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ เพื่อกำรใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำประเทศและเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเอง  
1.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรน ำแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมและองค์

ควำมรู้อย่ำงเป็นรูปธรรมที่เหมำะสมตำมศักยภำพของท้องถิ่นด้วยหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
1.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้ภำคกำรผลิตและเศรษฐกิจ 
1.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงนวัตกรรมและองค์ควำมรู้ใหม่ด้ำนเทคโนโลยีสะอำด (Clean 

Technology) และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Technology/Green 
Technology) 

1.8 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ชีวสำรสนเทศ 
(Bioinformatics) ภูมิสำรสนเทศ (Geoinformatics) และวิทยำกำรปัญญำ (Cognitive Science) เพ่ือกำร
แข่งขันและรองรับนโยบำยเขตกำรค้ำเสรี 

1.9 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรทหำร 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 2 สร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลทางการวิจัยใน
วิทยาการต่าง ๆ ประกอบด้วย 3 แผนงำนวิจัย ดังนี้  
 2.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับควำมต้องกำรนักวิจัยในวิทยำกำรสำขำต่ำง ๆ ของภำครัฐและภำคเอกชน 
และกำรพัฒนำแผนควำมต้องกำรก ำลังคนด้ำนกำรวิจัยของประเทศ   
 2.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพและควำมสำมำรถของนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัย และ
นักบริหำรกำรวิจัยให้มีมำตรฐำนของวิชำชีพในวิทยำกำรต่ำง ๆ ของภำครัฐและภำคเอกชน ตลอดจนนักวิจัยใน
ชุมชนท้องถิ่นในภำคประชำชน ที่ควรเน้นทั้งปริมำณและคุณภำพ รวมถึงมีช่องทำงควำมก้ำวหน้ำของอำชีพ
นักวิจัย 

2.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้ช่วยนักวิจัยในภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน 



 

  5. ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 5 การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการความรู้ 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย   

  เป้าประสงค์การวิจัย   : พัฒนำระบบและกลไกกำรปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพ่ือบริหำร
จัดกำรควำมรู้ของประเทศอย่ำงมีเอกภำพและมีประสิทธิภำพ 

  ตัวช้ีวัด    : 1. จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่จะสำมำรถน ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิง
พำณิชย์และสำธำรณะ  

    2. งบประมำณกำรวิจัยที่จัดสรรให้หน่วยงำนภำครัฐภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 5 

    3. สัดส่วนงบประมำณเพ่ือกำรวิจัยระหว่ำงภำครัฐและเอกชน 
1 : 1 

 เป้าหมาย  : 1. โครงกำรวิจัยที่จะสำมำรถน ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์
และสำธำรณะเป็นร้อยละ 80 ของโครงกำรวิจัยทั้งหมด โดย
ให้ภำคประชำสังคมมีบทบำทในกำรวิจัยด้วยตนเอง    

   2. มีกำรจัดสรรงบประมำณกำรวิจัยให้หน่วยงำนภำครัฐภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 5 เป็นร้อยละ 30 ของงบประมำณกำร
วิจัย 

   3. สัดส่วนงบประมำณเพ่ือกำรวิจัยระหว่ำงภำครัฐและเอกชน 
1 : 1      50%                     

 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยนี้มุ่งเน้นกำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรวิจัยของประเทศ โดยในระดับภูมิภำค อำจมุ่งเน้นในประเด็นส ำคัญที่มีควำมจ ำเป็นต้องกำรผลงำนวิจัย
ในพ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้ ได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรวิจัยที่ให้ควำมส ำคัญในเรื่องต่ำง ๆ รวม 2 กลยุทธ์ และ 19 แผนงำนวิจัย 
ดังนี้  
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 1 วิจัยเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ประกอบด้วย 16 แผนงำนวิจัย 
ดังนี้   
  1.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำรกำรวิจัยของประเทศในแต่ละระบบ ได้แก่ ระบบ
นโยบำยกำรวิจัย ระบบสนับสนุนทุนวิจัย ระบบทุนอุดหนุนกำรวิจัย ซึ่งครอบคลุมระบบกำรจัดสรรงบประมำณ
ด้ำนกำรวิจัยของประเทศ ระบบสถำบันกำรวิจัย ระบบบุคลำกรวิจัย ระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำหรับกำรวิจัย 
ระบบมำตรฐำนกำรวิจัย ระบบกำรจัดกำรผลผลิตกำรวิจัย และระบบกำรติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ 
 1.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ ผลงำนวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยำกร 
และภูมิปัญญำของประเทศ สู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ กำรใช้ประโยชน์โดยชุมชน ท้องถิ่น และสำธำรณะ 
ตลอดจนสู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ 
 1.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยกำรวิจัย (Research Network)            
                (Missing Links)                          (Research Value Chain) 
 1.4 กำรวิจัยเกี่ยวกับระบบกำรส่งเสริมกำรวิจัยในภำคเอกชนเพ่ือกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี 
 1.5 กำรวิจัยเกี่ยวกับระบบกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ภำคเอกชนในต่ำงประเทศมำลงทุนวิจัยใน
ประเทศ 



 

 1.6 กำรวิจัยเกี่ยวกับระบบกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทำงปัญญำ และแนวทำง
กำรผลักดันสู่กำรสร้ำงทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 1.7 กำรวิจัยเกี่ยวกับระบบทรัพย์สินทำงปัญญำเชิงพำณิชย์ กำรน ำทรัพย์สินทำงปัญญำไปใช้
ประโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในเชิงพำณิชย์และสำธำรณะ 
 1.8 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรวิจัย ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
เพ่ือสร้ำงควำมพร้อมและสร้ำงขีดควำมสำมำรถของประเทศ 
 1.9 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศงำนวิจัยและระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำร
บริหำรกำรวิจัยของประเทศ 
 1.10 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงทรัพยำกรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและวิทยำกำรสำขำ
ต่ำง ๆ ของประชำชน ตลอดจนกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ในประเทศและจำกต่ำงประเทศ 
 1.11 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์กรวิจัยระดับชุมชนและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำร
วิจัยในระดับภูมิภำค 
 1.12 กำรวิจัยเกี่ยวกับระบบกำรบริหำรกำรวิจัยในระดับภูมิภำค 
 1.13 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ คุณค่ำทำงภูมิปัญญำ และอัตลักษณ์ทำงศิลปะ 
วัฒนธรรม หัตถกรรม และควำมหลำกหลำยของกลุ่มคน สร้ำงมูลค่ำสู่กำรตลำดด้วยกระบวนกำรบนพ้ืนฐำน
ของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ เพ่ือให้เกิดกำรกระจำยรำยได้ และลดช่องว่ำงทำง
เศรษฐกิจ 
 1.14 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรองค์ควำมรู้สู่กำรสื่อสำรระดับชุมชนฐำนรำกด้วยภูมิปัญญำ
และวิทยำกำรสู่กำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม 
 1.15 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกลไกกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยที่มีประสิทธิภำพ
ระหว่ำงภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ และเอกชน รวมทั้งต่ำงประเทศ 
 1.16 กำรวิจัยเกี่ยวกับนโยบำยทำงภำษีและกำรปฏิรูประบบกฎหมำย ให้เอ้ือต่อกำรประกอบกำร
และกำรส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยพัฒนำของภำคเอกชน 
 กลยุทธ์การวิจัยท่ี 2 วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้าน
การวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 แผนงำนวิจัย ดังนี้  
 2.1 กำรวิจัยเกี่ยวกับระบบกำรวิเครำะห์และประเมินผลเพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพและ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยของประเทศท่ีมีประสิทธิภำพ  
 2.2 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรวิจัยของประเทศ  
 2.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำดัชนีด้ำนกำรวิจัยที่เหมำะสมแก่กำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำประเทศ 

กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) 
 จำก 5 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยดังกล่ำว เมื่อพิจำรณำควำมส ำคัญกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น โดย
ค ำนึงถึงวิกฤติกำรณ์ที่เกิดขึ้น ควำมต้องกำรผลงำนวิจัยและควำมรู้ เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหำและน ำไปสู่กำรเสริมสร้ำง
และกำรพัฒนำประเทศโดยเร็ว ประกำรส ำคัญ เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ซึ่งในระดับภูมิภำค อำจ
มุ่งเน้นในกลุ่มเรื่องที่มีควำมจ ำเป็นต้องกำรผลงำนวิจัยในพื้นที่ด้วย ดังนั้น จึงก ำหนดกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น 
13 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 
 



 

 1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงจิตส ำนึกของชุมชนด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง กำรน ำแนวคิดปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมและองค์ควำมรู้ ควบคู่ไปกับกำรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ือ
คุณภำพชีวิตที่ดี เสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิต ขจัดควำมยำกจน และพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
รวมทั้งกำรต่อยอดภูมิปัญญำให้เกิดประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ ตลอดจนกำรจัดกำรงำนและอำชีพใน
อนำคตของสังคมไทย 
 เป้าประสงค์ : สังคมมีควำมเข้มแข็ง ลดปัญหำควำมยำกจน ลดปัญหำกำรว่ำงงำน ประชำชน
สำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงมั่นคง 
 2. ความม่ันคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปฏิรูปประเทศไทย กำรปฏิรูปกำรเมืองทุกระดับ ควำมมั่นคงของรัฐ และ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ กำรปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำย กำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ กำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม รัฐสวัสดิกำรเพ่ือควำมมั่นคง
ของชีวิต ควำมมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน ปัญหำสถำนกำรณ์ชำยแดนและกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรด้ำนควำมมั่นคง รวมทั้งกำรบริหำรรัฐกิจร่วมระหว่ำงรัฐบำล ท้องถิ่น และกลุ่มประชำสังคม 
 เป้าประสงค์ : เกดิควำมมั่นคงในประเทศ เกิดควำมปรองดอง มีควำมสมำนฉันท์และควำม
เป็นธรรมในสังคม ประชำชนมีควำมผำสุก 
 3. การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำ และรูปแบบกำรศึกษำที่เชื่อมโยงสู่ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
 เป้าประสงค์ : ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ มีกำรพัฒนำกำรศึกษำที่สอดคล้อง
กับท้องถิ่นและควำมต้องกำรของประเทศ อันน ำไปสู่กำรสร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งของสังคมฐำนควำมรู้ในทุกระดับ 
และสร้ำงควำมพร้อมของประเทศเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
 4. การจัดการทรัพยากรน้ า 
 กำรวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับระบบและโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำแบบมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วน ทั้งน้ ำผิวดินและน้ ำใต้ดิน ทั้งในและนอกระบบชลประทำนของประเทศ ตลอดจนทรัพยำกรน้ ำ
ระหว่ำงประเทศให้มีประสิทธิภำพและประหยัด รวมทั้งกำรวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบต่ำง ๆ ต่อกำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ ำในอนำคต รวมไปถึงข้อตกลงระหว่ำงประเทศ    
    เป้าประสงค์ : มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำอย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพอย่ำงยั่งยืน 
เพ่ือคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนและคุณภำพที่ดีของสิ่งแวดล้อม 
 5. ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก 
 กำรวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับภำวะโลกร้อน กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่มีผลกระทบต่อ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พลังงำนทดแทน พลังงำนชีวภำพ พืชพลังงำน และพลังงำน
ทำงเลือก ที่ก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ ประหยัด มีประสิทธิภำพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนข้อตกลง
ระหว่ำงประเทศและสนธิสัญญำต่ำง ๆ  
 เป้าประสงค์ : สังคมมีควำมรู้และมีจิตส ำนึกเกี่ยวกับผลกระทบอันเนื่องมำจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของภูมิอำกำศและกำรใช้พลังงำนอย่ำงเหมำะสม ก่อให้เกิดกำรประหยัดเงินตรำต่ำงประเทศใน



 

กำรน ำเข้ำพลังงำน ลดกำรขำดแคลนพลังงำน และลดมลพิษจำกกำรใช้พลังงำน รวมทั้งลดค่ำใช้จ่ำยด้ำน
พลังงำนของประเทศ 
   6. เกษตรเพื่อความยั่งยืน 
  กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตรและเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิต เพ่ือพัฒนำศักยภำพกำร
ส่งออกในกลุ่มสินค้ำทีส่ร้ำงรำยได้หลักจำกกำรส่งออกและสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน กำรวิจัยเพ่ือต่อยอดภูมิปัญญำ
ให้เกิดประโยชน์เชิงพำณิชย์ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสำธำรณะ รวมทั้งกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำ
และผลิตภัณฑ์ มำตรฐำนสินค้ำและผลิตภัณฑ์ ควำมปลอดภัยของอำหำร (Food Safety) และควำมมั่นคงด้ำน
อำหำร (Food Security) 
 เป้าประสงค์ : เพ่ิมมูลค่ำสินค้ำและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน สร้ำงรำยได้ให้กับประเทศ ก่อให้เกิดกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และ
สำมำรถสร้ำงให้เกิดอ ำนำจกำรต่อรองให้กับประเทศได้ 
 7. การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ 
  กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรสำธำรณสุข 
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข กำรติดเชื้อ วิทยำกำรใหม่ทำงสำธำรณสุข กำรพ่ึงพำ
ตนเองและเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนสุขภำพในกลุ่มเป้ำหมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส 
รวมถึงกำรวิจัยด้ำนกำรแพทย์พ้ืนฐำน กำรแพทย์แผนไทย และแพทย์ทำงเลือก และกำรวิจัยเพ่ือต่อยอดภูมิปัญญำ
ให้เกิดประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ  
  เป้าประสงค์ : คุณภำพชีวิตของประชำชนและระบบกำรจัดกำรสำธำรณสุขดีขึ้น และมี
ควำมมั่นคงด้ำนสุขภำพของประเทศ 
 8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
   กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในด้ำนต่ำง ๆ กำรพัฒนำคุณค่ำควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ และกำรพัฒนำคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติ กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเหมำะสม
และยั่งยืน และกำรเชื่อมต่อภูมิปัญญำท้องถิ่นกับองค์ควำมรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ และ
กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีในกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ : มีคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนและสังคม มีกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติที่เหมำะสมบนฐำนควำมรู้ 
 9. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ออุตสาหกรรม 
  กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือเสริมสร้ำงเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีชีวภำพ 
และเทคโนโลยีที่ส ำคัญสู่กำรพัฒนำอุตสำหกรรมทุกระดับ เช่น กลุ่มธุรกิจขนำดกลำง ขนำดย่อม รวมไปถึง
ขนำดใหญ่ รวมทั้งอุตสำหกรรม Eco-Industry กำรวิจัยเพ่ือเป็นกำรชี้น ำกำรพัฒนำกำรประดิษฐ์คิดค้นและ
นวัตกรรมสู่เชิงพำณิชย์ รวมทั้งกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ 
 เป้าประสงค์ : เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยมีเทคโนโลยีที่น ำไปสู่กำรพัฒนำ
ระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีที่สนับสนุนภำคกำรผลิต ภำคอุตสำหกรรม และ
ภำคบริกำร 
 10. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน และ
กำรมีส่วนร่วมของชุมชนกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว โดยค ำนึงถึงควำมเชื่อมโยงกับประชำคมอำเซียน 



 

 เป้าประสงค์ : สร้ำงคุณค่ำจำกวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน เพ่ิม
รำยไดใ้ห้กับประเทศ และน ำไปสู่กำรสร้ำงเสริมภำพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 
 11. สังคมผู้สูงอายุ 
  กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ กำรพัฒนำสุขภำพผู้สูงอำยุและกำรพัฒนำผู้ดูแล
ผู้สูงอำยุในครอบครัว/ชุมชน กำรพัฒนำรูปแบบสถำนดูแลผู้สูงอำยุที่เหมำะสมในบริบทสังคม วัฒนธรรมไทย 
ระบบและมำตรกำรส่งเสริมดูแล กำรจัดกำร สวัสดิภำพและสวัสดิกำรผู้สูงอำยุให้มีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ
และสังคม กำรส่งเสริมบทบำทของผู้สูงอำยุในสถำบันสังคมและชุมชน กำรน ำศักยภำพของผู้สูงอำยุมำใช้ใน
กำรพัฒนำประเทศและภูมิภำคอำเซียน ตลอดจนกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำสู่สังคม 
   เป้าประสงค์ : ผู้สูงอำยุมีศักยภำพที่พัฒนำขึ้นเพ่ือสร้ำงคุณค่ำให้กับสังคม ตลอดจนมี
สวัสดิกำรและสวัสดิภำพต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมั่นคง 
  12. ระบบโลจิสติกส์ 
   กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรคมนำคมขนส่งและโลจิสติกส์อย่ำงบูรณำกำร ทั้งในด้ำน
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรพัฒนำประสิทธิภำพและมำตรกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ กำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนโลจิสติกส์ และระบบบริหำรจัดกำรขนส่งที่เหมำะสม รวมทั้งกำรเชื่อมโยงระบบขนส่งและโลจิสติกส์ใน
ภูมิภำคและเครือข่ำยคมนำคมกับประเทศเพ่ือนบ้ำน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว 
ควำมมั่นคง ตลอดจนส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ   
   เป้าประสงค์ : ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ  
  13. การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ 
   กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปฏิรูประบบวิจัยของประเทศที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพในมิติต่ำง ๆ 
เช่น นโยบำยกำรวิจัย งบประมำณกำรวิจัย ประเด็นกำรวิจัย สถำบันวิจัย บุคลำกรวิจัย โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ส ำหรับกำรวิจัย มำตรฐำนกำรวิจัย กำรจัดกำรผลผลิตกำรวิจัย ฐำนข้อมูลกำรวิจัย กำรเชื่อมโยงระหว่ำง
เครือข่ำยผู้เกี่ยวข้องในระบบวิจัย ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัย กำรติดตำมและประเมินผล กฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัย และ
บุคลำกรวิจัยสำมำรถให้บริกำรวิจัยและพัฒนำ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนควำมรู้ที่มีควำมเชื่อมโยงกับ
ภำคเอกชน ชุมชน และเครือข่ำยวิสำหกิจต่ำง ๆ และอ่ืน ๆ ทั้งในส่วนกลำงและในส่วนภูมิภำค รวมทั้งกำรวิจัย
ด้ำนกำรตลำดต่ำงประเทศ ระบบทรัพย์สินทำงปัญญำเชิงพำณิชย์ และเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เพื่อเป็นพ้ืนฐำนอัน
มั่นคงในกำรพัฒนำประเทศสู่สังคมฐำนปัญญำ (Wisdom-Based Society)                  ศ                 
(Creative Economy and Society)                                                       ศมำ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   เป้าประสงค์ : 1. มีระบบกำรวิจัยของประเทศที่เข้มแข็ง มีเอกภำพและมีประสิทธิภำพที่
มีกลไกกำรขับเคลื่อนที่สำมำรถประสำนทุกภำคส่วนของระบบให้มำท ำงำนสอดคล้องสัมพันธ์กันได้อย่ำงแท้จริง 
เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ 

   : 2. มีระบบวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งที่ฝังตัว (Embedded)             อยู่ใน
องค์กร และสำมำรถท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงมั่นคงให้กับประเทศ โดยอำศัยฐำนควำมรู้ 

   : 3. เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม โดยให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
สร้ำงขีดควำมสำมำรถของประเทศ และก่อให้เกิดสังคมแห่งกำรเรียนรู้ทุกระดับ 



 

   : 4.                                 ิจัยไปสู่กำรลงทุนในเชิงพำณิชย์เพ่ิม
มำกยิ่งขึ้น 

   : 5.                                         ศ                   
                 

 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

นโยบายรัฐบาล1 
 

รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไว้ โดยแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล เพ่ือให้มีการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 

      1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย  
            1.1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย โดย
การเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
           1.1.2 เยียวยาและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝ่าย เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่
รัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากความเห็นที่แตกต่าง และความรุนแรง
ที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายของการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
           1.1.3 สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการ
ปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ด าเนินการอย่างเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ใน
การตรวจสอบและค้นหาความจริงจากกรณีความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การ
สูญเสียชีวิต บาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งความเสียหายทางทรัพย์สิน 

        1.2 ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึด
หลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม 
พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบด าเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการ
แสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นใน
การผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลัง
ทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

         1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดย
ยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากลเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาประเทศเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขยายการบังคับใช้บทบัญญัติเรื่องการห้ามการ
กระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ให้ครอบคลุมผู้ใช้อ านาจรัฐในต าแหน่งส าคัญและต าแหน่งระดับสูง
อย่างทั่วถึง เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
รัฐ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝัง
จิตส านึกและค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม 

             1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่
ชลประทาน โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการน้ าในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถป้องกัน

                                                           
1 ค าแถลงการณ์นโยบายรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 

ผนวก 4 



 

ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ รวมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาด
ใหญ ่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฟ้ืนฟูการขุดลอกคูคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ขยายเขตการ
สูบน้ าด้วยไฟฟ้า จัดสร้างคลองส่งน้ าขนาดเล็กเข้าสู่ไร่นา และขยายเขตการจัดรูปที่ดิน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้น้ าและการผลิตส่งเสริมการใช้น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืช 
และจัดหาแหล่งน้ าในระดับไร่นาและชุมชนอย่างทั่วถึง 

 1.5 เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจนยาเสพติด และอิทธิพลอ านาจมืด โดย
น้อมน ากระแสพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติใน
แนวทางสันติวิธี โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพ้ืนที่ อ านวยความ
ยุติธรรมอย่างทั่วถึง เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ เคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพ้ืนที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้จะมี
การบูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  รวมทั้ง
ปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง ทันสมัยกับสภาพความเป็นจริงของปัญหา
ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม 

 1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานา
ประเทศ เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน โดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหา
กระทบกระท่ังตามแนวพรมแดน ผ่านกระบวนการทางการทูตบนพ้ืนฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และเร่งด าเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี  2558 ทั้งในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตลอดจนการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในและภายนอกภูมิภาค 

 1.7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงิน
เฟ้อและราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 
 1.7.1 ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงบาง
ประเภทชั่วคราวเพ่ือให้ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงทันที และปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบให้มุ่งสู่
การสะท้อนราคาต้นทุนพลังงาน 
 1.7.2 จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานส าหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสาร
สาธารณะในวงเงินที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริงต่อเดือน 
 1.7.3 ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต 
 1.7.4 แก้ไขปัญหาค่าครองชีพโดยการดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้เพ่ือเพ่ิมก าลัง
ซื้อสุทธิของประชาชนโดยป้องกันและแก้ไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ สร้าง
สมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
 1.8.1 พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ ากว่า 
500,000 บาท อย่างน้อย 3 ปี และปรับโครงสร้างหนี้ส าหรับผู้ที่มีหนี้เกิน 500,000 บาท รวมทั้งจัดท า
แผนฟ้ืนฟูอาชีพและแผนการปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร เพ่ือสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตด้วยการมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถใช้หนี้คืน 



 

 1.8.2 ด าเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท และผู้ที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท อย่างสอดคล้องกับผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพของบุคลากร รวมทั้งมีมาตรการเพ่ือลดภาระแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเพ่ือให้
แรงงานและบุคลากรสามารถด ารงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.8.3 จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มีอายุ 60-
69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 
90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท 
 1.8.4 ให้มีมาตรการภาษีเพ่ือลดภาระการลงทุนส าหรับสิ่งจ าเป็นในชีวิตของ
ประชาชนทั่วไป ได้แก่ บ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก 

 1.9 ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้เหลือร้อยละ 23 ในปีพ.ศ. 2555 และลดลงเหลือ
ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2556 เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน ขยายฐานภาษี และ
รองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

 1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะ
สินเชื่อเพ่ือประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงเพ่ิมสวัสดิการของรัฐเพ่ือเป็นการดูแล
สังคมในชุมชน จัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน โดย 
 1.10.1 เพ่ิมเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ 1 ล้านบาท 
 1.10.2 จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท 
 1.10.3 จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อสถาบันอุดมศึกษา
ที่ร่วมโครงการ สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือให้สามารถกู้ยืมเพ่ือการสร้างอาชีพ ผนวก
กับกลไกของ “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ” ในสถานศึกษาโดยมุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ที่จะเป็นกลไก
ใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 1.10.4 จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจ านวนเงิน 300,000 400,000 และ 500,000 บาท ตามล าดับ
ขนาดของหมู่บ้าน เพ่ือให้หมู่บ้านบริหารจัดการกองทุนเพ่ือการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง 

 1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยดูแลราคา
สินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพที่เหมาะสม ค านึงถึงกลไกราคาตลาดโลกโดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาด
และกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งผลักดันให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรได้ในราคาสูงเพียงพอ
เมื่อเทียบกับต้นทุน และน าระบบรับจ าน าสินค้าเกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่
เกษตรกร เริ่มต้นจากการรับจ าน าข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ที่
ราคาเกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาท ตามล าดับ พร้อมทั้งจัดให้มีการเยียวยาความเสียหาย
ของพืชผลจากภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกร การจัดท าระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให้สมบูรณ์ และ
การออกบัตรเครดิตส าหรับเกษตรกร 

 1.12 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยประกาศให้ปี พ.ศ. 
2554-2555 เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” (“Miracle Thailand” Year) และประชาสัมพันธ์เชิญชวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลที่จะมีข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555 

 1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 



 

 1.13.1 สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในการผลิตงานศิลปหัตถกรรม
อันทรงคุณค่า เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ราษฎรผู้ยากไร้ให้สามารถพัฒนาเป็นช่างฝีมือด้านศิลปะที่มี
ความสามารถสูงและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ 
 1.13.2 บริหารจัดการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ ด้วยการ
สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้าถาวรในภูมิภาคและเมืองท่องเที่ยวหลักที่
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและการส่งออก 

 1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า 30 บาทรักษาทุกโรค เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็น
ธรรม รวมทั้งบูรณาการสิทธิของผู้ป่วยที่พึงได้รับจากระบบประกันสุขภาพต่าง ๆ บูรณาการแผนงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยและคุ้มค่าต่อการให้บริการมาใช้ให้แพร่หลาย รวมทั้งจัดให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยง
ที่มีผลต่อสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่น าไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง รวมทั้งการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ และมาตรการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร 

 1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองด าเนินการใน
โรงเรียนน าร่องส าหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒนา
เนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้งจัดท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาท่ีก าหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 1.16 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง โดย
มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพ่ือวางกลไกการใช้อ านาจอธิปไตยที่ยึดหลัก
นิติธรรม และองค์กรที่ใช้อ านาจรัฐที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนและพร้อมรับการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้
ประชาชนเห็นชอบผ่านการออกเสียงประชามติ 

2. นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล 
 ในส่วนของนโยบายที่จะด าเนินการภายในช่วงระยะเวลา 4 ปีของรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลจะ

ด าเนินนโยบายหลักในการบริหารประเทศซึ่งปรากฏดังต่อไปนี้ 

 2.1  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
       2.1.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ด ารงไว้ซึ่งพระบรม
เดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ น้อมน าพระราชด าริทั้งปวงไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้ง
อัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพ่ือให้ประชาชนในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งจะส่งเสริมและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพ่ือให้
สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการรู้รักสามัคคี และด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
             2.1.2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ ให้
มีความพร้อมในการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุนให้
กองทัพมีโครงสร้างที่เหมาะสมและมีความทันสมัยส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้สามารถ
บูรณาการขีดความสามารถของภาครัฐและเอกชนให้เป็นเอกภาพ น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ในการผลิต



 

อาวุธยุทโธปกรณ์ได้เอง สนับสนุนสิทธิและหน้าที่ก าลังพลของกองทัพเพ่ือให้เป็นทหารอาชีพในระบอบ
ประชาธิปไตยและสามารถผนึกก าลังกับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
รวมทั้งก าหนดเป็นบทบาทของทหารในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเกิดภัยพิบัติ
ร้ายแรง ขณะเดียวกันจะปรับปรุงสวัสดิการของก าลังพลทุกระดับให้มีมาตรฐานการด ารงชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 
       2.1.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้กองทัพ
พัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารกับมิตรประเทศ และมีความพร้อมในการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพในกรอบ
สหประชาชาติ พัฒนาความสัมพันธ์ของหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ทั้ง
จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับประเทศเพ่ือนบ้านบนพ้ืนฐานของการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ด าเนินการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนตามหลักฐานพ้ืนฐานของกฎหมาย
และสนธิสัญญาที่มีอยู่เพื่อมิให้เป็นเงื่อนไขของความขัดแย้ง รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพ่ือน
บ้านเพื่อระงับยับยั้งและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดให้หมดไป 
        2.1.4 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยเน้นการบริหารวิกฤตการณ์
เพ่ือรับมือภัยคุกคามด้านต่าง ๆ ทั้งท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นท่ีมากขึ้น โดยมุ่งระดม
สรรพก าลังจากทุกภาคส่วนให้สามารถด าเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกัน แก้ไข บรรเทา 
และฟ้ืนฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัยต่าง ๆ รวมถึงให้ความส าคัญในการเตรียมพร้อมเพ่ือเผชิญกับ
ปัญหาความม่ันคงในรูปแบบใหม่ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของมนุษย์ 
อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และอุบัติภัย ทั้งนี้ เพ่ือให้มีความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ของประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงในยุคโลกาภิวัตน์ 
         2.1.5 เร่งด าเนินการแกไ้ขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ 
ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน โดยการปรับปรุง
ระบบป้องกันและบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มงวด 
ดูแลให้ความเป็นธรรมและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบสุขภายในประเทศ
ควบคู่ไปกับการจัดการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ภายใต้ความสมดุลระหว่างการรักษาความ
มั่นคงของชาติกับการดูแลสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 

 2.2 นโยบายเศรษฐกิจ 
       2.2.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
               1) ด าเนินการให้มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ และให้เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอย่างมีเสถียรภาพโดยด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ที่สนับสนุนการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรม และก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีการจ้าง
งานเต็มที่ ระดับราคามีเสถียรภาพ ระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศโดยการสร้างความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพของตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศ  
รวมถึงการสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเพ่ือรองรับความผันผวนที่อาจเกิดข้ึน 
                  2) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยให้เป็นทั้งแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและเป็น
ช่องทางการออมของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถใน
การด าเนินงานขององค์กรทางการเงินชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
สหกรณ์ทุกระดับ พร้อมกับการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน 
                  3) พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศให้รับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่
และผู้ด้อยโอกาส สามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการเงินและความ



 

ต้องการที่เปลี่ยนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมด้วยค่าบริการที่ต่ าและการบริการที่มีประสิทธิภาพ  
การสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงโดยการออกมาตรการที่จ าเป็น และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
รวมถึงส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในระบบการเงิน ปรับปรุงระบบก ากับดูแลให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
                  4) ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ สร้างความเป็นธรรมในสังคม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสร้างฐานรายได้ภาษีที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ทั้งจากภาษีและ
ที่มิใช่ภาษ ี
                  5) ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงองค์ประกอบและโครงสร้าง
งบประมาณให้เหมาะสม มีระบบบริหารความเสี่ยงทางการคลังที่มีประสิทธิภาพ จัดล าดับความส าคัญ
ของงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและให้เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาในอนาคต  
ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการร่วมลงทุนและด าเนินการในกิจการของรัฐ ตลอดจนส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการรายได้ในท้องถิ่นเพ่ือลดการพ่ึงพาเงิน
อุดหนุนจากส่วนกลาง 
                  6) ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ 
การบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเร่งฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน รวมทั้งปฏิรูป
ระบบการก ากับดูแลการลงทุนและการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็น
บริษัทมหาชน เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกที่สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
การลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
                  7) บริหารสินทรัพย์ของประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ทั้งสินทรัพย์ของภาครัฐ ตลอดจนทุนในท้องถิ่นที่รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้งกองทุนที่สามารถใช้ในการบริหารสินทรัพย์ของชาติให้เป็นประโยชน์ 
เช่น กองทุนมั่งคั่งแห่งชาติ กองทุนน ้ามันเชื้อเพลิงส ารองแห่งชาติ กองทุนความม่ันคงทางอาหาร 
          2.2.2 นโยบายสร้างรายได้ 
                 1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ จัดให้มีการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งหลักประกันความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพและสปา ที่มีคุณภาพและ
มูลค่าเพ่ิมสูง ให้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 2 เท่าตัวในเวลา 5 ปี 
                  2) ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่งรายได้และ
การจ้างงานในประเทศมาเป็นเวลานานให้ก้าวข้ามไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหาร
คุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่มีฐานะและรสนิยมเฉพาะตัว การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรและอาหาร เช่น ข้าว น้ าตาล มันส าปะหลัง และอ่ืน ๆ จะ
ท าให้เป้าหมายการเป็นครัวที่มีคุณภาพของโลกสัมฤทธิผลรวดเร็วยิ่งขึ้น 
                  3) ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานปิโตรเลียมและพลังงาน
ทดแทนสามารถสร้างรายได้จากความต้องการภายในประเทศรวมทั้งสร้างการจ้างงานให้แก่ประเทศโดย
ถือเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่ 
                  4) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและคุณภาพสูงซึ่งจะต้องสร้างคนที่มีฐานความรู้  ความช านาญ 



 

และความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย พัฒนา สร้างตราสินค้าใหม่จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะงานศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน อัญมณี และอ่ืน ๆ 
                  5) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายการลงทุนไปประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งมี
ความพร้อมทางด้านแรงงานและวัตถุดิบเพื่อสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศและภูมิภาค 
                  6) ดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศในสาขาที่เป็นการผลิตสินค้าและบริการ
ที่มีพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีมีมูลค่าสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทย 
รวมถึงการลงทุนในการสร้างเมืองใหม่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม และโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะ โดยปรับปรุง
กฎ ระเบียบ และสภาวะแวดล้อมของการลงทุนให้เอ้ืออ านวยและดึงดูดนักลงทุน 
                  7) เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพและมีรายได้
สูงให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง เป็นระบบ ในทุกระดับชั้นความรู้ และส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความช านาญ 
และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้และเงินร่วมลงทุนระยะยาว รวมทั้งจัดตั้ง
กองทุนต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการผลิต การแปรรูป และการค้าอย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถขายได้ในราคาท่ีดี 
 8) ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และ
การเงิน ภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของกรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางการค้าหลายฝ่าย โดยจัดมาตรการ
เตรียมพร้อมและให้ธุรกิจและประชาชนไทยสามารถปรับตัวเพ่ือแสวงหาโอกาสใหม่และมีความพร้อม
รองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภาคส่วน 
                    2.2.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
                  1) ภาคเกษตร 
 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกร
ในการสื่อสารกับรัฐบาลและร่วมกันพัฒนาเกษตรกรด้วยตนเองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
                  1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ 
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช สอดคล้องกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่เกษตรกรเพื่อให้มีการใช้
พันธุ์ดี ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยตามคุณสมบัติของดินแต่ละชนิด ทั้งนี้ 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
                  1.3 เพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศและการส่งออก  เพ่ิม
สมรรถนะการควบคุม ป้องกัน วินิจฉัย และบ าบัดโรค การติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน การพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านชีวภัณฑ์สัตว์ และการตรวจสอบคุณภาพ 
                 1.4 พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลี้ยงและในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
โดยการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงและจัดระเบียบการท าประมงให้สมดุลกับศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ 
ขยายพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือการประมงทะเลพ้ืนบ้าน ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม แสวงหาลู่ทางการท าประมงในน่านน้ าต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อระเบียบขององค์การระหว่าง
ประเทศและประเทศที่น าเข้า โดยการพัฒนากองเรือประมงน้ าลึกและความร่วมมือกับต่างประเทศ 
รวมทั้งพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพและปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ตลอดจนพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ าตามมาตรฐานสากล 
                 1.5 เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาระบบการผลิตที่เป็นขั้นตอน โดยมีการวางแผนการ



 

ผลิตและการจ าหน่ายล่วงหน้าที่แม่นย า และประสานโครงสร้างพ้ืนฐานของทางราชการและเอกชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สร้างกระบวนการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 1.6 จัดท าระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่มีข้อมูลการเกษตรของ
ครัวเรือนครบถ้วน สามารถเชื่อมโยงกับบัตรเครดิตส าหรับเกษตรกรและมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
เพ่ือความสะดวกในการสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกร  สร้างหลักประกันความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร จัดให้มีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพ่ือสนับสนุนการท างานของภาครัฐ 
ตลอดจนจัดให้มีรายการโทรทัศน์เพ่ือการเกษตรเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดแก่เกษตรกร
ทั่วไป 
 1.7 เร่งรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรใน
ด้านธุรกิจ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่จากโครงการกองทุนตั้งตัวได้ ร่วมมือสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตรทุกสาขา และด าเนินการให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาได้ท าหน้าที่
สนับสนุนการส่งเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบการจัดการผลิต การบรรจุผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตเร่งรัดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  เช่น ยางพาราและพืช
พลังงาน เช่น ปาล์มน้ ามัน อ้อย มันส าปะหลัง เพ่ือรองรับวิกฤตพลังงานโลก ส่งเสริมการผลิตสินค้าใหม่ที่
ให้ผลตอบแทนสูงโดยมีเป้าหมายเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตรต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 1.8 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน
ในตลาดโลก โดยการส่งเสริมการผลิตสินค้าใหม่ที่มีก าไรสูง มีการแปรรูปอย่างครบวงจรเพื่อแสวงหา
มูลค่าเพ่ิมสูงสุด พัฒนาระบบตลาดทุกขั้นตอน ยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาด
ต่างประเทศ สร้างกลุ่มธุรกิจรายสินค้าระดับภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างโอกาสชี้น า
ในเรื่องราคาโดยเฉพาะตลาดข้าวเร่งรัดการเจรจาข้อตกลงต่าง ๆ ที่เก่ียวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารในตลาดโลกส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวโลกทั้งในแง่สินค้าเกษตร อาหารไทย และสนับสนุน
การลงทุนภาคเกษตรในต่างประเทศ 
 1.9 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ 
ด าเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและสร้างความมั่นคงทางอาหารเพ่ือเผชิญ
กับวิกฤตอาหารโลก สร้างความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรทางเลือก ปรับโครงสร้างและจัดหาที่ท ากินให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้และด าเนินการฟ้ืนฟูคุณภาพ
ดินให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดจนการคุ้มครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 2) ภาคอุตสาหกรรม 
                          2.1 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ 
และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนลงทุนวิจัย
และพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งในกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ตรง
ตามความต้องการของผู้ซื้อและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างตรา
สินค้าไทย 
 2.2 ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีใช้ปัญญา 
ใช้เทคโนโลยี และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทดแทนอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก โดยส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมจากวัฒนธรรมของชาติเพ่ือน ารายได้เข้าประเทศ เช่น อุตสาหกรรมถ่ายท าภาพยนตร์ อุตสาหกรรม
อาหารไทย อุตสาหกรรมการกีฬาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการออกแบบ  



 

 2.3 พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ มี
ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมีโอกาสในการขยายตลาด เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารฮาลาล  
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร 
 2.4 สร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
สนับสนุนช่องทางการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินต่าง  ๆ ส่งเสริมสถาบันเฉพาะทางให้เป็น
ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทดสอบผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า และปรับปรุงหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมให้เอ้ืออ านวยต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น 
 2.5 ก าหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพ้ืนฐานของสินค้าอุตสาหกรรม
เมื่อมีการเปิดเสรีการค้ามากขึ้น เพ่ือป้องกันสินค้าน าเข้าที่ไม่ได้คุณภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้มีการบังคับใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรมส าหรับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศอย่างจริงจัง และส่งเสริมให้เกิดการยอมรับมาตรฐาน
และคุณภาพสินค้าร่วมกันในกลุ่มอาเซียน 
 2.6 พัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ โดยพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม
ใหม่ในทุกภูมิภาคที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อมลพิษ  และพัฒนาเส้นทาง
การขนส่งเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่อุตสาหกรรมดังกล่าวกับท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด 
รวมทั้งการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจระหว่างฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยส าหรับรองรับอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อ
มลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 2.7 เร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตลดการใช้ทรัพยากรและลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยหลักการการลดการใช้ การใช้ซ้ า และการน ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ิม
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างรายได้จากการขาย
คาร์บอนเครดิต และลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและ
ตรวจสอบสภาวะแวดล้อม และพัฒนาเมืองหรือพ้ืนที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สอดคล้องกับแนวทาง
ดังกล่าวเพ่ือน าไปสู่สังคมคาร์บอนต่ า 
 2.8 ส่งเสริมและจัดให้มีมาตรการทางภาษีและมาตรการอื่นที่เก่ียวข้อง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงาน
จากภาคเกษตร อุตสาหกรรมรถยนต์ประหยัดพลังงาน อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทนและ
สะอาด ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นต้น 
 2.9 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกสาขาการผลิตเข้า
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีความพร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ความเพียงพอของ
แหล่งพลังงาน การจัดการของเสีย การจัดการมลพิษเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการจัดและวางระบบการ
ผลิตที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว 
 2.10 เร่งรัดส ารวจและแสวงหาแหล่งแร่ส าคัญเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยให้ความส าคัญกับการก ากับดูแล
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 3) ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา 
  3.1 การพัฒนาการท่องเที่ยว 



 

 1) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
และเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยค านึงถึง
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ 
 2) พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของประเทศรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้
ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 3) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือให้
การประกอบการและด าเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสากลรวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เก่ียวข้อง
กับการท่องเที่ยว ตลอดจนปรับปรุงการบริการภาครัฐเพื่อให้สามารถดึงดูดและรองรับตลาดนักท่องเที่ยว
กลุ่มคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งจาก
ต่างประเทศและในประเทศ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งระดับภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้า
ระหว่างประเทศ และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจลงตรา การ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวที่อยู่ในกรอบการค้าเสรี หรือมีความสัมพันธ์ด้าน
การค้าการลงทุนร่วมกับประเทศไทย และการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวจากประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย 
 5) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพการบริการท่องเที่ยว สนับสนุนการถ่ายท าภาพยนตร์
ต่างชาติในประเทศไทย และส่งเสริมการเสนอตัวให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมนานาชาติ
ขนาดใหญ ่
 6) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้บริการ
นักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้เพียงพอกับ
ความต้องการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และป้องกันการเอา
เปรียบนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 
 7) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  กลยุทธ์ด้าน
การตลาด และการประชาสัมพันธ์เพ่ือยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก 
 3.2 การพัฒนาภาคบริการ 
 1) เร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการด้านบริการให้มีองค์ความรู้ 
เสริมสร้างนวัตกรรมและทักษะทั้งด้านภาษา มาตรฐานการบริการ และการจัดการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความตกลงระหว่างประเทศด้านการค้าบริการ การเสริมสร้างบรรยากาศ
การลงทุน มาตรฐานธุรกิจ และการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการขยายตัวของธุรกิจ และส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการไทย 



 

 2) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการผลิตและ
การตลาดสู่ระดับภูมิภาค โดยเพ่ิมความหลากหลาย มูลค่า ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการ 
ทั้งนี ้เพ่ือให้เป็นแหล่งสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศและรายได้ท้องถิ่น เช่น การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ
สุขภาพ ธุรกิจการประชุมและแสดงสินค้า การศึกษานานาชาติ การก่อสร้าง ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจ
ออกแบบแฟชั่น ธุรกิจอัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งสินค้าบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐาน
ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 3.3 การพัฒนาการกีฬา 
 1) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคและ
ของโลก จัดให้มีการแข่งขันกีฬาและกีฬาคนพิการระดับโลกที่ส าคัญ ๆ ตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับกีฬา
ระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
เป็น “ทีมไทยแลนด์” 
 2) จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ 
โดยเฉพาะสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และจัดให้มีผู้ฝึกสอนและ
อาสาสมัครการกีฬาประจ าศูนย์และสนามกีฬา รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนและ
การบริจาคเพ่ือพัฒนาการกีฬาด้วยมาตรการจูงใจที่เหมาะสม เช่น มาตรการภาษี มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุน และมาตรการการเงิน ภายใต้ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
 3) จัดให้มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถและมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้มีความสามารถสูงด้านกีฬาในระดับนานาชาติ ให้สามารถพัฒนา
เป็นนักกีฬาทีมชาติที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของประเทศ รวมทั้งปรับบทบาทของ
กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติให้นับสนุนภารกิจในการพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน 
 4) พัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ด้วยการน าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง เพ่ือพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ พร้อมไปกับ
การพัฒนาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินให้ได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ผู้พิการเข้าถึงการกีฬาและ
การแข่งขันกีฬาในทุกระดับเพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถในนามทีมชาติไทยในการ
แข่งขันกีฬาและมหกรรมกีฬาต่าง ๆ 
 4) การตลาด การค้า และการลงทุน 
 4.1 ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมเพ่ือป้องกัน
การผูกขาดตัดตอน ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภาครัฐ
และเอกชน แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย มาตรการต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการในด้านการคุ้มครองและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า
และผลิตภัณฑ์ไทยในต่างประเทศ 
 4.2 สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
ปรับปรุงพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนที่ครอบคลุมการลงทุนด้านเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ และปรับปรุงมาตรการบริหารการน าเข้าเพ่ือป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม การ
ทุ่มตลาด และสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย การปรับเปลี่ยนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจให้มีคุณภาพที่สามารถขยายตัวได้อย่างยั่งยืน กระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่าง
ทั่วถึงและมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต 



 

 4.3 สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่ผู้ประกอบการไทยมี
ศักยภาพทั้งในการลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินค้า การท าสัญญาสินค้าเกษตรตามข้อตกลง การเปิดสาขา การหา
ตัวแทนและหุ้นส่วนในต่างประเทศเพ่ือสร้างเครือข่ายธุรกิจไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เปิดร้านอาหารไทยของคนไทยตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และนโยบายไทยเป็นครัวอาหารโลก 
 4.4 ปรับปรุงมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้ครอบคลุมการให้สิทธิ
ประโยชน์แก่ธุรกิจในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และบริการ โดยเน้นกิจการที่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม 
 4.5 ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพ่ือรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาด
ใหม่เพ่ือลดการพ่ึงพาการส่งออกไปตลาดหลัก โดยส่งเสริมการส่งออกสินค้าและบริการในตลาดใหม่ 
ได้แก่ จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปตะวันออก พร้อมทั้งรักษาส่วนแบ่งในตลาดหลัก
ไม่ให้ลดลง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในเชิงของทักษะเทคโนโลยี และวิทยาการที่จ าเป็นในการ
แข่งขันระดับโลกเพ่ือการขยายตัวอย่างยั่งยืนของประเทศในอนาคต และเป็นการส่งเสริมให้สินค้าและ
บริการของไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายจากผู้บริโภคในประเทศต่าง ๆ 
 4.6 พัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้ การ
ผลิตสินค้าและบริการอันเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกซึ่งพัฒนาจากแนวคิดระบบเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ท่ีใช้นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยค านึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะขยายโอกาสใน
การส่งออก ลดต้นทุนจากการพัฒนาระบบการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตท้องถิ่นไปสู่ตลาดในทุกระดับ 
โดยให้ความส าคัญในการเชื่อมโยงให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดโลกของภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศและศูนย์กลางการผลิต
และส่งออกอาหารฮาลาลในโลก 
 4.7 ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และการตลาด
ภายใต้กรอบความร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรีในระบบพหุภาคีและทวิภาคี โดยเร่งรัดการใช้ประโยชน์
จากความตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว พร้อมทั้งวางแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น ก าหนดมาตรการใน
การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเพ่ือเตรียมพร้อมในการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และมาตรฐานต่าง ๆ 
 4.8 เร่งรัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 
โดยให้ความส าคัญต่อจังหวัดชายแดน เพ่ือส่งเสริมการค้า การตลาดการลงทุน การจ้างงาน และการใช้
วัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเปน็การใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาค
อาเซียน 
 2.2.4 นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ
การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 
 1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง ระบบประปา และระบบ
ไฟฟ้าให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการ
ขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งสร้างโอกาสการกระจาย
รายได้ กระจายเศรษฐกิจ และกระจายการลงทุนสู่ชนบท รวมทั้งก ากับดูแลอัตราค่าบริการที่สอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่และกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์และการคุ้มครองผู้บริโภค 
 2) ขยายการให้บริการน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุม
ประชาชนในทุกพ้ืนที่ และสร้างการเข้าถึงบริการน้ าสะอาดอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 



 

 3) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพ่ือ
เชื่อมโยงกับฐานการผลิตและฐานการส่งออกของประเทศ รวมทั้งเร่งปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ
ระบบรางของประเทศให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว 
 4) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยเชื่อมโยงโครงข่ายและการ
บริหารจัดการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าและบริการที่สะดวกและปลอดภัยทั้งในพ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่เมือง 
และระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนวเส้นทางรถไฟ 
 4.1 พัฒนาระบบรถไฟทางคู่เชื่อมชานเมืองและหัวเมืองหลักในเส้นทาง
ที่มีความส าคัญ 
 4.2 ศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ–เชียงใหม่
กรุงเทพฯ–นครราชสีมา กรุงเทพฯ–หัวหิน และเส้นทางอ่ืนเพื่อเตรียมการเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 4.3 ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต เรล ลิงค ์ต่อจาก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังชลบุรีและพัทยา 
 5) เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า 10 สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ครบใน 4 ปี โดยเก็บค่าบริการ 20 บาทตลอดสายทั้งระบบ รวมทั้งเร่งพัฒนา
ระบบตั๋วร่วมบัตรเดียว และพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสได้ที่อยู่อาศัยในราคาและค่าเช่า
ถูกตามบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้า 
 6) พัฒนาการขนส่งทางน้ าและกิจการพาณิชย์นาวีขนส่งเดินเรือชายฝั่ง
ทะเล ทั้งฝั่งด้านทะเลอันดามันและฝั่งด้านทะเลอ่าวไทย โดยพัฒนาท่าเรือน้ าลึกและสะพานเศรษฐกิจ
เชื่อมสองฝั่งทะเลภาคใต้ 
 7) พัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาคและอุตสาหกรรม
การบินของไทย รวมทั้งเพ่ิมความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้รองรับผู้โดยสารจากปีละ 45 ล้านคน 
เป็นปีละ 65 ล้านคนข้ึนไป เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้า
ทางอากาศชั้นน าของเอเชียและโลก 
 2.2.5 นโยบายพลังงาน 
 1) ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้
ประเทศ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ิมการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานและ
พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาคโดยใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตร์ 
 2) สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่ง
พลังงานและระบบไฟฟ้าจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้มีการกระจายแหล่งและประเภทพลังงาน
ให้มีความหลากหลาย เหมาะสม และยั่งยืน 
 3) ก ากับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสม เป็นธรรมและมุ่งสู่การสะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริง โดยปรับบทบาทกองทุนน้ ามันให้เป็นกองทุนส าหรับรักษาเสถียรภาพราคา ส่วนการ
ชดเชยราคานั้นจะด าเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติมากข้ึนในภาคขนส่ง 
และส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลในภาคครัวเรือน 
 4) ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 
10 ป ีทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร 
 5) ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดับ
การใช้พลังงานต่อผลผลิตลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี และมีการพัฒนาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้



 

อุปกรณ์และอาคารสถานที่ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาดเพ่ือลดก๊าซ
เรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างจิตส านึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัด และ
มีประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจังและต่อเนื่องทั้งภาคการผลิต ภาคการขนส่ง และภาคครัวเรือน 
 2.2.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเร่งรัดพัฒนา
โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม และการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมแห่งความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค ์ช่วยลดความเหลื่อมล้ าระหว่างสังคมเมืองและชนบท สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส่งเสริมการลดการใช้
พลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 
 2) ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่มี
การใช้งานตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผลักดันให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ใช้กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ จัดให้มีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามมาตรฐานการ
ให้บริการในพ้ืนที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาที่ก าหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือก าหนด
เป็นเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการจัดให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 3) ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งด ารงรักษาไว้ซึ่งสิทธิอันพึงได้ของ
ประเทศในการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเหนือพ้ืนผิวโลก 
 4) ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ทั้งภาครัฐ ภาค
ประชาชน รวมทั้งการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใช้เทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล 
ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อประชาชนและประเทศชาติ  โดยผลักดันให้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกสนับสนุนแหล่งทุนส าหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมเพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ภูมิภาค 

2.3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.3.1 นโยบายการศึกษา 
 1) เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย 
อันประกอบด้วยการยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล  จัดให้มีโครงการต าราแห่งชาติที่บรรจุ
ความรู้ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็น
ท้องถิ่นและความเป็นไทยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบ
มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอ
ในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพ้ืนที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่



 

ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก  
รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเสมอภาค และด าเนินการให้การศึกษาเป็นพ้ืนฐานของ
สังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอ านาจสู่พ้ืนที่ให้
เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพ้ืนที่ที่มีความพร้อม 
 2) สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 
โดยค านึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก  สนับสนุนการ
จัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัด
ให้มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาส าหรับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระบบ
สะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบ
การศึกษา 
 นอกจากนี้ จะด าเนินการลดข้อจ ากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต” โดยให้ผู้กู้
เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้ พักช าระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดย
ปรับเปลี่ยนการช าระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ทุกระดับให้เอื้อต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพ่ือเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ด าเนิน “โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน” เพ่ือเปิดโอกาสให้
เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพ่ือมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษา
ตลอดชีวิต 
 3) ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงโดยปฏิรูประบบ
การผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู 
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิง
ประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก  จัดระบบการศึกษาและ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักช าระหนี้และการปรับ
โครงสร้างหนี้ตามนโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
กระจายครูขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา 
 4) จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม  และ
สนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าได้ทันทีโดยความร่วมมือ
ระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการ
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพรวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจ าชุมชนเพ่ือฝึกฝนช่างฝีมือและการ
สร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน 
 ทั้งนี้ จะด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจังเพ่ือส่งเสริมการศึกษาใน
สายอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ 
 5) เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับ
นานาชาติ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา  จัดให้มี
ระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพ่ือเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็น



 

แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริม
ให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือการศึกษา  ขยายระบบโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนน าร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งเร่ง
ด าเนินการให้ “กองทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” สามารถด าเนินการตามภารกิจได้ 
 6) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพก าลังเพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายการ
วิจัยแห่งชาติเพ่ือสร้างทุนทางปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยี
เพ่ือน าไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือการวิจัยส าหรับ
สาขาวิชาที่จ าเป็น พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา 
 7) เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เร่งรัด
การจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดท า
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม 
 2.3.2 นโยบายแรงงาน 
 1) ส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานท าในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ต าแหน่งงานว่างของสถานประกอบการได้โดยสะดวก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้สถานประกอบการ
สามารถรับทราบข้อมูลของผู้ต้องการมีงานท าได้ทุกระดับความต้องการ และส่งเสริมให้แรงงานที่อยู่นอก
ระบบสามารถเลือกและมีงานท าได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมกับสถานะ 
 2) ให้การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย โดยให้ความส าคัญด้านความ
ปลอดภัยในการท างานและสวัสดิการแรงงาน และดูแลหลักประกันความมั่นคงในการท างานแก่ผู้ใช้
แรงงาน 
 3) ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหา
แรงงานสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 4) เพ่ิมสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้มากข้ึนเพ่ือผู้ประกันตนสามารถเข้า
รับการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึง และปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ้มครองและส่งเสริมให้เกิด
ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการประกันตนของแรงงานนอกระบบ 
 5) เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือ
ให้เป็นแรงงานมีฝีมือ โดยภาครัฐจะท างานร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีใช้แรงงานมีฝีมือท้ังระบบ 
 6) เตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยเน้นระบบบริหารจัดการเพ่ือจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ จัดระบบอ านวย
ความสะดวก และมาตรการการก ากับดูแล ติดตามการเข้าออกของแรงงานทุกประเภทเพ่ือดึงดูดแรงงาน
ที่มีฝีมือเข้าประเทศควบคู่กับการป้องกันผลกระทบจากการเข้าประเทศของแรงงานไร้ฝีมือ 
 7) ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเข้ามาท างานของ
แรงงานต่างด้าว โดยค านึงถึงความต้องการแรงงานของภาคเอกชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงภายในประเทศ 



 

 2.3.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
 1) ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพ
ทั้งระบบอย่างมีบูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ จัดให้มีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ 
และเร่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนตามข้อเท็จจริงใน
ปัจจุบัน เพ่ิมขีดความสามารถของโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศท่ี
กระจายอยู่ในส่วนภูมิภาค และมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปสู่โรงพยาบาลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สนับสนุนให้โรงพยาบาลในระดับต่าง ๆ มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิในเขตเมืองและชนบทที่สมบูรณ์แบบทั่วประเทศ 
 2) ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ โดยก าหนดแผนงานแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับจ านวนประชากรในพื้นที่ และสนับสนุนให้มีการ
เร่งผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือให้กลับไปปฏิบัติงานในภูมิล าเนาเดิมในชนบท พร้อมกับ
การสร้างขวัญก าลังใจในเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพ และการมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
 3) จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราป่วย ตาย 
และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง และโรคมะเร็ง อย่างมีบูรณาการและครบวงจร ตั้งแต่การมีนโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อการลดปัจจัย
เสี่ยงทางสุขภาพ จัดให้มีการสื่อสารสาธารณะของรัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให้ความรู้
ป้องกันโรคเพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน การให้บริการเชิงรุก ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 4) พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้ เป็นนัก
จัดการสุขภาพชุมชน ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็น
เพ่ือให้สามารถเป็นก าลังส าคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พัฒนาแกนน าสุขภาพครอบครัวและ
การสาธารณสุขมูลฐาน ที่ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการปัญหาสุขภาพของ
ตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 5) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัย
เจริญพันธุ์ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผู้พิการ สนับสนุนโครงการส่งเสริมเชาว์ปัญญาของเด็ก และให้
ความช่วยเหลือ แนะน า ฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนโครงการพัฒนา
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสตรีเพ่ือดูแลสุขภาพของสตรีและเด็กอย่างบูรณาการทั่วประเทศ  รวมทั้งเผยแพร่ให้
ความรู้และดูแลป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และลดความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุและ
ผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้ได้เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพ และเป็นธรรม รวมทั้งให้
มีระบบการฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อ
แขนงต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
 6) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือ
สร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี สร้างนิสัยความมีน้ าใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เพ่ือหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด 
 7) ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้าน
สุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
การสร้างความก้าวหน้าในทางวิชาการ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย 



 

สนับสนุนเอกชนให้จัดบริการศูนย์พักฟ้ืนผู้ป่วยที่มีมาตรฐาน รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้มีการใช้บุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนให้เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงาน 
 2.3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 1) เร่งด าเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทน าในการร่วม
เทิดทนูสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่อยู่สบาย 
โดยน้อมน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้แก่รัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดินด้วยการท างานตั้งใจให้ประเทศเป็นที่อยู่ที่สบายในโลกที่มีความวุ่นวาย  และน้อมน า
พระราชด ารัสในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา “การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษา
ชาติ” มาหล่อหลอมและยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นหนึ่งเดียวเพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับคน
ในชาติ 
 2) อุปถัมภ์ คุ้มครอง และท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กร
และกลไกที่รับผิดชอบด้านศาสนาเพ่ือให้การบริหารจัดการ ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา มีความเป็นเอกภาพ
และประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนาเพ่ือ
น าหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรม
ในการด ารงชีวิตมากข้ึน 
 3) อนุรักษ์ ท านุบ ารุง และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์รวมถึงอนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปะการแสดง ทั้งท่ีเป็นมรดกของชาติและการแสดงพ้ืนบ้านให้เป็นมรดกไทยมรดกโลกของคนรุ่นต่อไป 
โดยจัดหาสถานที่จัดการแสดงทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค และเพ่ิมพ้ืนที่เวทีทางด้านวัฒนธรรมให้สามารถ
จัดการแสดงได้อย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสมที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าชมได้เพ่ือสืบสานและสืบทอด
การแสดงที่ทรงคุณค่าและสมควรภาคภูมิใจสู่ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และถ่ายทอด
สู่ชาวต่างชาติให้ร่วมชื่นชมคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 
 4) สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ดังนี้ 
 4.1 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุคสมัยอย่างต่อเนื่องโดยให้ความส าคัญ
ต่อบุคลากรทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพให้ได้รับการดูแลและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเพ่ือเป็นแม่พิมพ์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ รวมถึงเป็นทูตวัฒนธรรม และเป็น
แบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนรุ่นต่อไป 
 4.2 ส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดกีับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านการสื่อสารรูปแบบใหม่
และเทคโนโลยีทันสมัย ผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สื่อเคลื่อนไหว สารคดีและภาพยนตร์ 
รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารอันทันสมัย 
 5) น าทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยน าวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และ
น ามาซึ่งรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนให้สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจร
ที่สร้างรายได้เข้าประเทศ 
 6) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการเพ่ือส่งเสริมให้
วัยรุ่นไทยเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณธรรมเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน และเกิดการ
เรียนรู้ศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึ้งในความสุนทรีย์ของศิลปะ 



 

 7) ขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมทุก
จังหวัดกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเพ่ือขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็นกลไกเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม
และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งขจัดสื่อที่เป็นภัยต่อสังคม ขยายสื่อดีเพ่ือน าไปสู่การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่างเท่าทันสถานการณ์ 
 2.3.5 นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
 1) ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุ่น โดย
เพ่ิมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายครอบครัว รวมทั้งพัฒนาความรู้
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่พ่อแม่และผู้ปกครองรู้จักใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทันเพ่ือลดช่องว่าง
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของคณะสงฆ์และผู้น าทางศาสนาให้สามารถเป็นที่
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนในแต่ละชุมชนเพ่ือเชื่อมประสานระหว่างบ้าน  ศาสนา โรงเรียน เพ่ือ
สร้างครอบครัวให้อบอุ่นม่ันคง 
 นอกจากนี้ จะส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 
โดยประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว 
และส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนสนับสนุนการท างาน
แบบบูรณาการของส่วนราชการและกองทุนต่าง ๆ ร่วมกับอาสาสมัครภาคประชาชน รวมถึงชักจูงให้ภาค
ธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐเพ่ือรวมพลังทุกภาคส่วนในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
ชีวิตคนไทยโดยการใช้พื้นที่เป็นฐาน 
 2) สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ด้วยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ ปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้น
ไป ปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือควบคุมแหล่งอบายมุขสิ่งเสพติด ตลอดจน
ป้องกัน ปราบปราม และลงโทษอย่างจริงจังต่อผู้กระท าความผิด ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูก
หลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงให้โอกาสประชาชนที่มีฐานะยากจนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือ
มีที่อยู่อาศัยพร้อมกับการสร้างอาชีพเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ 
 3) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
ด้วยการพัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กแรกเกิด เด็กก่อนวัยเรียน และเยาวชนทุกช่วงวัยให้มี
ความรู้คู่จริยธรรม ให้ความส าคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วง 6 เดือนแรก สนับสนุนให้มีศูนย์เลี้ยง
เด็กก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพ ขจัดการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนในทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคมควบคู่กับการเรียนรู้จากกิจกรรม รวมถึงส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือสร้างความฉลาดทางปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ให้กับ
เด็กและเยาวชนของชาติ 
 4) สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่าง
เสมอภาค ด้วยการปกป้องสิทธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมายที่คุ้มครองสตรีที่ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว 
และดึงศักยภาพของสตรีให้มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ิมโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุขแก่สตรีทั้งในเมืองและชนบทเพื่อให้มีความรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
มีรายได้ มีหลักประกันในการด ารงชีวิต จัดตั้งสถานดูแลเด็กในที่ท างานภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับ
ชุมชน การเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพของศูนย์พ่ึงได้เพ่ือช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของสตรีให้เป็นหลักในการสร้างครอบครัวที่
อบอุ่นม่ันคง รวมถึงจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาบทบาทสตรีไทยให้เท่าทันโลกยุคใหม่ 



 

 5) เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ด้วยการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ ส าหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ สร้างความพร้อม
ในการเป็นสังคมผู้สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให้การสงเคราะห์ จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ 
รวมถึงหาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นพลังขับเคลื่อน
สังคมภายใต้หลักคิดท่ีว่า ผูสู้งอายุเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูง สมควรให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
บ้านเมือง 
 6) ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด 
ส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางและการใช้การขนส่งอย่างปลอดภัยโดยน้อมน าหลักการแก้ไขปัญหาจราจร
ตามแนวพระราชด าริไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ต้องด าเนินการอย่าง
เข้มข้นในทุกพ้ืนที่ของประเทศ 

 2.4 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.4.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเร่งให้มีการปลูกป่า
เพ่ิมขึ้นควบคู่ไปกับการป้องกันการลักลอบบุกรุกท าลายป่าไม้และสัตว์ป่า เร่งส ารวจและจัดท าแนวเขต
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าแบบกลุ่มป่าป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า สนับสนุนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม และให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันในลักษณะที่ท าให้คนมีภารกิจ
ดูแลป่าให้มีความยั่งยืน โดยการปรับปรุงกฎหมายป่าไม้ทั้ง 5 ฉบับ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ สร้าง
แรงจูงใจและส่งเสริมรายได้จากการอนุรักษ์ป่าไม้ ฟ้ืนฟูป่าไม้ตามแนวทางพระราชด าริ เพ่ิมความชุ่มชื้น
ของป่าโดยฝายต้นน้ าล าธาร ป้องกันไฟป่า ส่งเสริมการอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพจากป่า
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 2.4.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการฟ้ืนฟูทะเลไทย 
จัดสร้างและขยายปะการังเทียมและหญ้าทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลนและแก้ไข
กฎระเบียบให้สามารถใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนได้ ปรับปรุงการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล 
อุทยานแห่งชาติทางทะเลบนฐานนิเวศอย่างมีส่วนร่วม เร่งประกาศเขตคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งใน
พ้ืนที่ระบบนิเวศส าคัญ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ปรับปรุงและขยายเขตการท าประมง
ชายฝั่ง จ ากัดและยกเลิกเครื่องมือประมงที่ท าลายล้าง เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการดูแลเกี่ยวกับความ
มัน่คงทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1982 แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามหลักวิชาการ 
 2.4.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ โดยการ
ปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ปรับปรุงกองทุน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เอ้ือต่อการเข้าถึงขององค์กรภาคประชาชน ผลักดันกฎหมายว่าด้วยองค์กรอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค โดยเฉพาะ
เร่งรัดการสร้างระบบบ าบัดน ้าเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
การจัดการระบบก าจัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ หมอกควันโดยวิธีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการ
จัดการน้ าเสียชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและกิจกรรมที่ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมาย
ให้ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ า และสร้างกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดสมดุลระหว่างการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้หลักการบุคคลที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต้อง
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และหลักการการตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม 



 

 2.4.4 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปฏิรูปการจัดการที่ดินโดยให้มีการกระจายสิทธิที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
โดยใช้มาตรการทางภาษีและจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แก่คนจนและเกษตรกรรายย่อย พิจารณาให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินทิ้งร้างทางราชการ ปกป้องที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์ ห้ามการปิดกั้น
ชายหาดสาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรที่ดิน น้ า ป่าไม ้
และทะเล ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาการด าเนินคดี
โลกร้อนกับคนจน 
 2.4.5 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินกิจกรรม 
และการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้าและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทั้ง
สนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญ
แก่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินการ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะน ามาสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 2.4.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ โดยการจัดให้มีการ
บริหารจัดการน้ าในระดับประเทศทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงศักยภาพของ
ลุ่มน้ า จัดหาและจัดสรรน้ าให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ด้วยการบูรณาการระบบน้ าในประเทศทั้ง 25 
ลุ่มน้ า สนับสนุนเกษตรกรท าแหล่งน้ าในไร่นาพร้อมการผันน้ าจากลุ่มน้ าอ่ืน ๆ และการจัดสร้างระบบ
โครงข่ายน้ าอย่างมปีระสิทธิภาพทั่วถึงตามศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจ
และการอุปโภคบริโภค 
 2.4.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรู้
และระบบฐานข้อมลูเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการพยากรณ์และคาดการณ์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติใน
ระดับประเทศและระดับพื้นท่ี จัดท ายุทธศาสตร์รองรับภัยพิบัติระยะยาว ส่งเสริมและเร่งรัดการเตือนภัย
และการเตรียมความพร้อมในการรับมือความแปรปรวนในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นฐานกับการรับมือความ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาว ป้องกันภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ าท่วม สึนามิ แผ่นดินไหวและดินถล่ม สร้างกลไก
ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดับชุมชน ท้องถิ่น เพ่ิมขีดความสามารถในระดับชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติต่าง ๆ ด าเนินการศึกษาอย่างรอบคอบในเรื่องของความ
จ าเป็นของโครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะเพ่ือป้องกันกรุงเทพฯ  และภาคกลางให้ปลอดภัยจากการ
เพ่ิมข้ึนของระดับน้ าทะเล และจากการละลายของน้ าแข็งขั้วโลกตามสภาวะโลกร้อนที่ก าลังเกิดขึ้น 
 2.4.8 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ชุมชน ท้องถิ่นส่งเสริมการท าวิจัยร่วมกับ
ต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด
และช่วยลดมลพิษ จัดหาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและภาคี
อ่ืน ๆ สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางอาหาร รวมทั้งการฟ้ืนฟูดินและ
การป้องกันการชะล้างท าลายดิน ด าเนินการศึกษา ส ารวจ และก าหนดยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรธรณี
อย่างยั่งยืน รวมถึงการศึกษาและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 



 

 2.5 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 2.5.1 เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ โดย
พัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ประชาชนได้ใช้ในชีวิตประจ าวันให้ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับ
นานาชาติ จัดให้มีแหล่งความรู้สาธารณะเพ่ิมขึ้นทั้งในรูปองค์กร เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สิ่งพิมพ์ 
และผ่านทางเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทุกระดับ 
 2.5.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและน าพาประเทศไทยเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้แบบสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ พัฒนาสายงานการวิจัยเพ่ือให้นักวิจัยมีระบบ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาแหล่งงานด้านการวิจัยเพ่ือรองรับบุคลากรการวิจัยทั้งในภาครัฐ
และเอกชน 
 2.5.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงให้เกิดการวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือมุ่งสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและจ าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ เช่น สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2.5.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือการวิจัยระหว่างหน่วยงานและสถาบันวิจัยที่สังกัดภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศ รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือลดความซ้ าซ้อนและทวีศักยภาพ จัดท าแผนวิจัยแม่บทเพ่ือมุ่งเป้าหมายของการวิจัย
ให้ชัดเจน เน้นให้เกิดการวิจัยที่ครบวงจรตั้งแต่การวิจัยพ้ืนฐานไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์โดยมุ่งให้เกิดห่วงโซ่
คุณค่าในระดับสูงสุด ส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยโดยมุ่งเข้าสู่ระดับร้อยละ ๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ 
 2.5.5 ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการผลิตด้านการเกษตร การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 2.6 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 2.6.1 เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่งเสริม
ความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความ
ใกล้ชิดระหว่างกัน อันจะน าไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การขยายการคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค
เพ่ือส่งเสริมความเป็นเพ่ือนบ้านที่ดีต่อกัน 
 2.6.2 สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย
ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความม่ันคง 
 2.6.3 เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติใน
องค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองค์กรระดับภูมิภาคต่าง ๆ เพ่ือรักษา
สันติภาพและความมั่นคง ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม สิ่งแวดล้อม 



 

และการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขประเด็นปัญหาข้ามชาติทุกด้านที่ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
 2.6.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ 
กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทส าคัญของโลก เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นใน
ประเทศไทย พร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการแข่งขันให้เศรษฐกิจไทย 
 2.6.5 สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้ง
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือให้ประชาชน รัฐบาล 
และประชาคมระหว่างประเทศ มีทัศนคติในทางบวกต่อประชาชนและประเทศไทย 
 2.6.6 ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่อง
พรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เพ่ือก่อให้เกิดฉันทามติในการ
ก าหนดนโยบายและด าเนินนโยบายต่างประเทศ 
 2.6.7 สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคน
ไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในต่างประเทศ 
ส่งเสริมบทบาทและความแข็งแกร่งของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย 
 2.6.8 ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
ให้เป็นประโยชน์ต่อการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน โดยให้ความส าคัญในการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน 
 2.6.9 ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ ตามแนวทาง
นโยบายทีมประเทศไทยเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการต่างประเทศมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณภาพ 
 2.6.10 ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม
ระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าประเทศไทยก าลังด าเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไทย ในฐานะปัญหาภายในประเทศที่มีความส าคัญด้วยหลักการตามแนวพระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

 2.7 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  2.7.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
 1) พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ใน
ระดับชาติอย่างมีวิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ
ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้บทบาทและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐมีความกระชับ มีประสิทธิภาพ มี
ความคุ้มค่า เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งการดูแลพ้ืนที่การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ปกติ และ
การปฏิบัติราชการตามระเบียบวาระงานพิเศษพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเกิดประโยชน์สูงสุดกับการ
บริการประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 2) เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่าง
ต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง 
และระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็น
เชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น 
และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ  
มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการ
สร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 



 

 3) พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่สามารถประเมินผลงานได้ด้วยระบบคุณธรรม และให้หลักประกันความ
มั่นคงบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและผลงานสาธารณะ ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด 
และวิธีปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการแก่
ประชาชน 
 4) พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะ โดยจะเน้นการพัฒนา
ข้าราชการในต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบราชการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้นเพ่ือให้สามารถ
ด ารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับต้นซึ่งจะปรับค่าตอบแทนให้อยู่
ในระดับที่เพียงพอแก่การด ารงชีวิตดูแลครอบครัว และสามารถรักษาเกียรติศักดิ์ของการเป็นบุคลากร
ภาครัฐ 
 5) เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อม
ทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง
เพ่ือให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
และชุมชน โดยปรับปรุงกฎหมายให้มีการเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งระดับสูงและต าแหน่งที่มีอ านาจมาก รวมทั้งบุคลากรขององค์กรอิสระต่อ
สาธารณชน เพ่ือความโปร่งใสของผู้ด ารงต าแหน่งเหล่านี้ และเปิดโอกาสให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบ
บุคลากรของภาครัฐเพ่ิมขึ้น พัฒนาและน ามาตรการทางสังคมมาใช้ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความเสมอภาคเท่าเทียมกันและความถูกต้องชอบธรรม 
 6) สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตาม
ความคาดหวัง รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย ๆ แห่ง ร่วมกันจัดบริการสาธารณะ
บางอย่าง ซึ่งโดยสภาพหรือเพ่ือประสิทธิภาพ ควรที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมกันท า โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น ให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจ
กับแผนชุมชนและแผนระดับต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นฐานส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ปรับปรุงการจัดระบบความสัมพันธ์ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณและ
บุคลากรของท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่เหมาะสม และมีระบบบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับภารกิจและให้บริการที่ดีแก่ประชาชน  ตลอดจนเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่บัญญัติเป็นหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7) พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสขึ้นโดยการวางระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมความคุ้มค่า พัฒนากระบวนการ
ติดตาม เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ให้เกิดความสุจริตและมีประสิทธิภาพ 



 

 8) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น  
รวมทั้งให้ประชาชนมีโอกาสแสดงประชาทัศน์ในประเด็นส าคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมเสนอความเห็น ปัญหา และแนวทางแก้ไข และมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
 9) ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชนโดยเฉพาะระบบ
การตรวจสอบกิจการที่โปร่งใส และสนับสนุนให้ภาคเอกชนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สังคม โดยการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือสร้างความเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันการผูกขาดตัดตอน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 2.7.2 กฎหมายและการยุติธรรม 
 1) ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับหลักนิติ
ธรรม เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ด าเนินการโดยอิสระตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ รวมถึงสนับสนุนคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและองค์กรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมให้สามารถด าเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ปฏิรูปกระบวนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหลายบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โปร่งใส มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักนิติธรรมและ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และให้ประเทศไทยมีระบบและกระบวนการอ านวยความยุติธรรม
เป็นมาตรฐานเดียว ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนอันเป็นหัวใจส าคัญของระบบ
เศรษฐกิจสมัยใหม ่
 2) ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วย
มาตรการเชิงรุก ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ทั้งการช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุน
ยุติธรรมเพ่ือการคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาส การคุ้มครองดูแลรักษาสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การเยียวยาผู้บริสุทธิ์และผู้ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้อง การกระจายโอกาสการเข้าถึงความ
ยุติธรรมไปสู่ระดับจังหวัด การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยุติธรรมระดับชุมชนและหมู่บ้าน การพัฒนา
ทางเลือกของกระบวนการยุติธรรม 
 3) เพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การป้องกัน และปราบปราม
อาชญากรรม การน ามาตรการทางภาษีและการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการด าเนินการ
ต่อผู้กระท าผิด ดูแลแก้ไขและฟ้ืนฟูพัฒนาผู้กระท าความผิดให้เป็นคนดีสามารถกลับสู่สังคมได้ เพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน การคุมประพฤติ การบังคับคดีและส่งเสริมความ
ยุติธรรมและความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4) ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการแบบครบวงจร วิเคราะห์แนวโน้มของอาชญากรรมล่วงหน้า เพ่ือป้องปราม
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการควบคุมอาชญากรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวมทั้งรณรงค์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยให้



 

หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องสนับสนุนในการจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงและรับข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งรวมถึง
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุโทรคมนาคม 
 2.7.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ 
สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 
 1) ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
ด้วยการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัยและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างสื่อสารมวลชนในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสื่อสารมวลชนโลก 
 2) ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางด้านเทคโนโลยี 
เครือข่าย และปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท าหน้าที่เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิวัฒนาการสมัยใหม่ และส่งเสริมให้สื่อมวลชนร่วมเป็นผู้น าในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศโดยเพ่ิม
รายการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม นวัตกรรม 
การเตือนภัยกรณีภัยพิบัติต่าง ๆ หรืออ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยประสานความร่วมมือจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 3) ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอ
ข้อมูลข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักต่อจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน  
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างดุลยภาพของข่าวสาร 
 



 

นิยามเกี่ยวกับการวิจัย 
 

 1. การวิจัย1 หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์
หรือวิธีการ เพื่อให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ 

2. ลักษณะของงานที่ถือว่าเป็นการวิจัย ควรจะประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญ ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

2.1 การคัดเลือกหัวข้อในการวิจัย (selection of problem area) 
2.2 วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล (method of gathering data) 
2.3 การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล (analysis and interpretation of the data) 
2.4 การเสนอผลการวิจัยและข้อสรุป (conclusions and final report) 

 กิจกรรมหรือลักษณะงานที่เป็นเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการวิจัย เช่น การส ารวจเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การท ารายงานหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือกิจกรรมสนับสนุนการวิจัย เช่น 
การฝึกอบรมนักวิจัย การให้เงินอุดหนุนการวิจัย ฯลฯ เหล่านี้ไม่นับเป็นการวิจัยตามนิยามข้างต้น และสามารถ
แบ่งการวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาการใหญ่ ๆ ได้เป็น 2 ด้าน คือ 
 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การส ารวจ วิเคราะห์ ทดลองอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอนด้วย
อุปกรณ์หรือวิธีพิเศษ เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์
ขึ้นมาด้วยความรู้ หรือประสบการณ์ เพ่ือเสนอความรู้ใหม่ เพ่ือสุขภาพอนามัย ความผาสุกและความเจริญ 
ก้าวหน้าของมนุษยชาติ 
 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบและวิธีการทาง
วิทยาศาสตรเ์กี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์และสังคม 
เพ่ือให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะน ามาแก้ไขปัญหาของสังคม หรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
 3. มิติหลักและองค์ประกอบการวิจัย2 (core and functional dimension) 

     3.1 ทิศทางการวิจัย (research direction) หมายถึง ลักษณะหรือแนวทางการท าวิจัยที่มุ่ง
ไปสู่สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หากด าเนินการไปตามแนวทางนี้ ความคาดหวังยังไม่เป็นรูปธรรมที่เป็น
ตัวเลขที่ก าหนดไว้ แต่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยล าดับ ทั้งนี้ ทิศทางการวิจัยเปรียบเสมือน
นโยบายวิจัย (research policy) 

 3.2 แผนวิจัย (research plan) หมายถึง โครงร่างข้อก าหนดที่ระบุเรื่องหรือลักษณะการ
ด าเนินการในการท าวิจัยให้เป็นไปในทางสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยหรือนโยบายวิจัยที่ก าหนดไว้ 
 3.3 แผนงานวิจัย (research program) หมายถงึ แผนซ่ึงถูกก าหนดขึ้นเพ่ือด าเนินการวิจัย 
ประกอบด้วยโครงการวิจัย (research project) หลาย ๆ โครงการ หรืออาจเรียกว่าชุดโครงการวิจัย โดยมี
ความสัมพันธ์หรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีลักษณะบูรณาการ (integration) ท าให้เกิดองค์รวม (holistic 
ideology) เป็นการวิจัยสหสาขาวิชาการ (multi-disciplines) และครบวงจร (complete set) โดยมี
เป้าหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน 

   3.4 แผนงานวิจัยย่อย (research sub-program) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 
ซึ่งก าหนดลักษณะการท างานวิจัยของโครงการวิจัย 

                                                           
1 จุมพล  สวัสดิยากร หลักและวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  2520,  หน้า 9 
2 นที  เนียมศรีจันทร์  ประโยชน์ท่ีคาดหวังจากการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย : มุมมองของผู้

ก าหนดนโยบายการวิจยั  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2545, หน้า 2 
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 3.5 โครงการวิจัย (research project) หมายถึง รูปการที่ก าหนดหรือคิดไว้ในการด าเนินการ
วิจัย โดยมีแผนการแสดงหัวข้อรายละเอียดในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบที่แน่นอน 
ซึ่งหน่วยงานหนึ่ง ๆ หรือหลายหน่วยงานจะร่วมกันด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

 3.6 โครงการวิจัยย่อย (research sub-project) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้โครงการวิจัย 
ซึ่งระบุถึงการวิจัยที่ด าเนินการ 

 3.7 งานวิจัยย่อย (research task) หมายถึง เป็นขั้นสุดท้ายของแต่ละโครงการวิจัย 
(research project) 

 3.8 กิจกรรมวิจัย (research activity) หมายถงึ การแสดงหัวข้อเรื่องวิจัยที่จะต้องปฏิบัติใน
งานวิจัยย่อย โครงการวิจัย และแผนงานวิจัย โดยให้สอดคล้องและเป็นล าดับกับแผนการด าเนินงาน (work 
plan) ที่ก าหนดไว้ 

4. ประเภทของการวิจัย (type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D)3 ประกอบด้วย 
     4.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research หรือ pure research หรือ theoretical research) 

เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพ่ือหาความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสมมุติฐานของปรากฏการณ์ 
และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ือตั้ง
และทดสอบสมมุติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎต่าง ๆ (laws) โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์
โดยเฉพาะ 
 4.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาความรู้ใหม่ ๆ และมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการน าเอาความรู้และวิธีการต่าง ๆ 
ที่ได้จากการวิจัยขั้นพ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ ๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ได้ระบุไว้แน่ชัด
ล่วงหน้า 
 4.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development) เป็นงานที่ท าอย่างเป็นระบบ โดยใช้
ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยและประสบการณ์ท่ีมีอยู่ เพ่ือสร้างวัสดุ ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือใหม่ เพ่ือการติดตั้ง
กระบวนการ ระบบและบริการใหม่ หรือเพ่ือการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นให้ดีขึ้น  

5. สาขาวิชาการ หมายถงึ สาขาวิชาการ และกลุ่มวิชาของสภาวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย 
 5.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ และ
สถิติ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

 5.2 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์ 
สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 5.3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา อนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมี
ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเลียม เคมีสิ่ง แวดล้อม เคมีเทคนิค 
นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัช
วิทยาและพิษวิทยา  เครื่องส าอาง  เภสัชเวช  เภสัชชีวภาพ  และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

                                                           
3 ที่มา :  Organization for Economic Co – operation and Development (OECD). 1993. The 

Measurement of Scientific and Technological Activities : Functional Distribution : 67 - 72.   
 



 

 5.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช การป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทาง
การเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

  5.5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

  5.6 สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี   
ศิลปกรรม ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 5.7 สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา 
กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5.8 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยาทาง
การเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพ่ือความมั่นคง 
เศรษฐศาสตร์การเมือง และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 5.9 สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ   
การบัญชี และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 5.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา 
จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและ
นิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศ 
คติชนวิทยา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม การสื่อสารด้วยดาวเทียม การสื่อสารเครือข่าย การส ารวจและรับรู้จากระยะไกล 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ เทคนิคพิพิธภัณฑ์และ
ภัณฑาคาร และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 5.12 สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พ้ืนฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัด
และประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยา และการแนะแนวการศึกษา 
การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 



 ผนวก 6 

 
รายละเอยีดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจยั ทั้งโครงการวิจัยเด่ียว/ชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยย่อย 

จําแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มนี้ใช้สําหรับข้อเสนอการวิจัยท้ังแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ซ่ึงเป็นรายละเอียดงบประมาณการวิจัยเฉพาะ
ปีงบประมาณท่ีเสนอขอ  โดยจําแนกตามงบประเภทต่าง ๆ สําหรับชุดโครงการวิจยัเป็นงบประมาณในส่วนของการ
บริหารจัดการชุดโครงการวิจัย 
 

รายการ หน่วย จํานวนเงิน 
งบดําเนนิการ   
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ    
(1) ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน 
    นอกเวลาราชการ, ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 

จํานวนคน x จํานวนเวลา x อัตราค่าตอบแทน    
 

.......... 

(2) ค่าใช้สอย เช่น   
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  
- ค่าเช่าท่ีพัก  
- ค่าพาหนะ           

จํานวนคน x จํานวนเวลา x อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง
จํานวนห้องพัก x จํานวนเวลา x อัตราค่าท่ีพัก

จํานวนเวลา x อัตราค่าเช่า 

.......... 

- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (แสดง 
  รายละเอียด ไม่รวมค่าตอบแทน) 

 .......... 

- ค่าใช้จ่ายในการนําเสนอผลงาน 
  = ค่าลงทะเบียนเพ่ือเสนอผลงาน 
  = ค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงาน ฯลฯ 

  

- ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ  
  = ค่าจ้างเหมาช่วยติดต้ังผลงาน 
  = ค่าจ้างเหมาช่างภาพ  
  = ค่าจ้างเหมาออกแบบสิ่งพิมพ์ 
  = ค่าจ้างเหมาจัดทําสิ่งพิมพ์ประกอบ 
     นิทรรศการได้แก่ สูจิบัตร/แผ่นพับ และ  
     โปสเตอร์/โปสการ์ด 
  = ค่าจ้างเหมารื้อถอนผลงาน 
  = ค่าเช่าสถานท่ี  ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนวัน x อัตราค่าเช่า 

 

- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง          
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร   
- ค่าจ้างเหมาบริการ   
 (3) ค่าวัสดุ เช่น   
- วัสดุสํานักงาน   
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
- วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา    
- วัสดุคอมพิวเตอร์   
- วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมีและอุปกรณ์   

ตัวอย่าง 
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รายการ หน่วย จํานวนเงิน 
- ค่าถ่ายเอกสาร   
- วัสดุอ่ืนๆ ฯลฯ   
ค่าสาธารณูปโภค เช่น   
- ค่าดวงตราไปรษณียากร   
- ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์  

  

งบลงทุน  
(สําหรับชุดโครงการวิจัยเท่านั้น 

  

ค่าครุภัณฑ์ (ระบุชื่อภาษาไทย                     
และภาษาอังกฤษให้ชัดเจน พร้อมแนบหนังสือ
รับรองของคณบดี ใบเสนอราคา รายละเอียด
ครุภัณฑ์) 

  

 รวมงบประมาณที่เสนอขอ  ...........  
 (ให้หมายเหตุว่าขอถัวจ่ายทุกรายการ  และแสดงรายละเอียดงบประมาณเฉพาะเสนอขอ) 
หมายเหตุ  
 1. ค่าใช้จ่ายที่ไมส่ามารถต้ังงบประมาณได้ เช่น ค่าตอบแทนผู้วิจัย ค่าตอบแทนที่ปรึกษา บัตรเติมเงิน 
 2. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม ใหแ้ยกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายให้ตรงหมวด 
  เช่น ค่าตอบแทนอยู่ในหมวดค่าตอบแทน 
 3. ค่าใช้จ่ายในการนําเสนอผลงานให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน 
 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน 
 5. การต้ังขอครุภัณฑ์ต้องมีเอกสารต่อไปน้ีประกอบการของบประมาณ 
     (1)  บันทึกเป็นลายลกัษณ์อักษรจากผู้อํานวยการชุดโครงการ (ถ้าเป็นชุดโครงการ) และ 
  หัวหน้าโครงการรับรองและยืนยันว่าครุภัณฑ์ที่ขอต้ังน้ันไม่มีในคณะ/หน่วยงาน  
  หรือมหาวิทยาลัย และมีความจําเป็นที่ต้องใช้งานมาก  ถา้ไม่มีครุภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่ 
  สามารถดําเนินการวิจัยได้ โดยให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดลงนามรับรองด้วย 
     (2) ใบเสนอราคาครุภัณฑ์เสนอในชื่อชุดโครงการวิจัย 
  ซึ่งยืนยันราคาในช่วงของการเสนอโครงการวิจัยและช่วงของการของวดเงิน  
     (3) เอกสารที่แสดงรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่จะทําการจัดซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 



 ผนวก 7 

 
รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย ทั้งโครงการวิจัยเด่ียว/ชุดโครงการวิจัย 

จําแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (เฉพาะโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับทนุปี 2557) 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มนี้ใช้สําหรับข้อเสนอการวิจัยท้ังแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ซ่ึงเป็นรายละเอียดงบประมาณการวิจัยเฉพาะ
ปีงบประมาณท่ีเสนอขอ  โดยจําแนกตามงบประเภทต่าง ๆ สําหรับชุดโครงการวิจยัเป็นงบประมาณในส่วนของการ
บริหารจัดการชุดโครงการวิจัย 
 

รายการ หน่วย 
จํานวนเงิน 

ปีที่ 1 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
ปีที่ n 
(บาท) 

งบดําเนนิการ    

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ     
(1) ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทน    
    การปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ,  
    ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 

จํานวนคน x จํานวนเวลา x อัตราค่าตอบแทน   
 

.......... .......... 

(2) ค่าใช้สอย เช่น    
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  
- ค่าเช่าท่ีพัก  
- ค่าพาหนะ           

จํานวนคน x จํานวนเวลา x อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง
จํานวนห้องพัก x จํานวนเวลา x อัตราค่าท่ีพัก

จํานวนเวลา x อัตราค่าเช่า 

.......... .......... 

- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  
  (แสดงรายละเอียด ไม่รวมค่าตอบแทน) 

 .......... .......... 

- ค่าใช้จ่ายในการนําเสนอผลงาน 
  = ค่าลงทะเบียนเพ่ือเสนอผลงาน 
  = ค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงาน ฯลฯ 

   

- ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ  
  = ค่าจ้างเหมาช่วยติดต้ังผลงาน 
  = ค่าจ้างเหมาช่างภาพ  
  = ค่าจ้างเหมาออกแบบสิ่งพิมพ์ 
  = ค่าจ้างเหมาจัดทําสิ่งพิมพ์ประกอบ 
     นิทรรศการได้แก่ สูจิบัตร/แผ่นพับ   
     และโปสเตอร์/โปสการ์ด 
  = ค่าจ้างเหมารื้อถอนผลงาน 
  = ค่าเช่าสถานท่ี  ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนวัน x อัตราค่าเช่า 

  

- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง           
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์    
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร    
- ค่าจ้างเหมาบริการ    
(3) ค่าวัสดุ เช่น    
- วัสดุสํานักงาน    
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    

ตัวอย่าง 
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รายการ หน่วย 
จํานวนเงิน 

ปีที่ 1 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
ปีที่ n 
(บาท) 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    
- วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา     
- วัสดุคอมพิวเตอร์    
- วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมีและอุปกรณ์    
- ค่าถ่ายเอกสาร    
- วัสดุอ่ืนๆ ฯลฯ    
ค่าสาธารณูปโภค เช่น    
- ค่าดวงตราไปรษณียากร  
- ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์  

   

งบลงทุน  
(สําหรับชุดโครงการวิจัยเท่านั้น 

   

ค่าครุภัณฑ์ (ระบุชื่อภาษาไทย                  
และภาษาอังกฤษให้ชัดเจน พร้อมแนบ
หนังสือรับรองของคณบดี ใบเสนอราคา 
รายละเอียดครุภัณฑ์) 

   

 
 (ให้หมายเหตุว่าขอถัวจ่ายทุกรายการ  และแสดงรายละเอียดงบประมาณท่ีได้รับและงบประมาณปีท่ี 2 ท่ีจะขอ) 
หมายเหตุ  
 1. ค่าใช้จ่ายที่ไมส่ามารถต้ังงบประมาณได้ เช่น ค่าตอบแทนผู้วิจัย ค่าตอบแทนที่ปรึกษา บัตรเติมเงิน 
 2. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม ใหแ้ยกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายให้ตรงหมวด 
  เช่น ค่าตอบแทนอยู่ในหมวดค่าตอบแทน 
 3. ค่าใช้จ่ายในการนําเสนอผลงานให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน 
 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน 
 5. การต้ังขอครุภัณฑ์ต้องมีเอกสารต่อไปน้ีประกอบการของบประมาณ 
     (1)  บันทึกเป็นลายลกัษณ์อักษรจากผู้อํานวยการชุดโครงการ (ถ้าเป็นชุดโครงการ) และ 
  หัวหน้าโครงการรับรองและยืนยันว่าครุภัณฑ์ที่ขอต้ังน้ันไม่มีในคณะ/หน่วยงาน  
  หรือมหาวิทยาลัย และมีความจําเป็นที่ต้องใช้งานมาก  ถา้ไม่มีครุภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่ 
  สามารถดําเนินการวิจัยได้ โดยให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดลงนามรับรองด้วย 
     (2) ใบเสนอราคาครุภัณฑ์เสนอในชื่อชุดโครงการวิจัย 
  ซึ่งยืนยันราคาในช่วงของการเสนอโครงการวิจัยและช่วงของการของวดเงิน  
     (3) เอกสารที่แสดงรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่จะทําการจัดซื้อ 
 
 
 



 
ผนวก 8 

 
 

ภาพรวมของงบประมาณการวิจัย 
ของชุดโครงการวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปตีลอดการวิจัย 

 

รายการ 
งบประมาณทีเ่สนอขอ  (บาท) 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 

แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย 
     แผนงานวิจัยที่ 1…….n (ถ้ามี) 
       โครงการวิจัยที่  1   
       โครงการวิจัยที่  2 
 
 
 
 
 
 
       โครงการวิจัยที่  n  

   

รวม    
 

ตัวอย่าง 
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รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของชุดโครงการวิจัย 

ตามหมวดเงินประเภทต่างๆที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย 
 

รายการ 
งบประมาณที่เสนอขอ  (บาท) 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ n รวม 

งบดําเนนิการ 
ค่าตอบแทน        

งบบริหารแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย 
       โครงการวิจัยที่  1   
       โครงการวิจัยที่  2 
       โครงการวิจัยที่  n  
ค่าใช้สอย 

งบบริหารแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย 
       โครงการวิจัยที่  1   
       โครงการวิจัยที่  2 
       โครงการวิจัยที่  n         
ค่าวัสดุ 

งบบริหารแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย 
       โครงการวิจัยที่  1   
       โครงการวิจัยที่  2 
       โครงการวิจัยที่  n  
งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 
(ขอให้ต้ังไว้ในงบบริหารแผนงานวิจัยหรือชุด
โครงการวิจัย)  

    

รวม     
 
 
 
 

ตัวอย่าง 



 

จรรยาบรรณนักวิจัย 

ความเป็นมา 

ปัจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง หากงานวิจัยที่
ปรากฏสู่สาธารณชน มีความเที่ยงตรง น าเสนอสิ่งที่เป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างแท้จริงก็จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให้ได้มาซึ่งงานวิจัยที่ดีมี
คุณภาพ จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบส าคัญหลายประการ นอกจากการด าเนินตามระเบียบวิธีการวิจัย
อย่างมีคุณภาพแล้ว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งประการหนึ่ง 

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความส าคัญของจรรยาบรรณนักวิจัย
ดังกล่าว จึงได้ริเริ่มด าเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเพ่ือให้นักวิจัย 
นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่าง ๆ สามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยผ่านกระบวนการขอรับความคิดเห็นจาก
นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการต่าง ๆ และได้ปรับปรุงให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจน จนกระทั่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ประกาศให้เป็นหลักเกณฑ์ควรประพฤติของ
นักวิจัยทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์มากกว่า
จะเป็นข้อบังคับ อันจะน าไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป 

นิยาม 

นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบประเด็นที่สงสัย โดยมี
ระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้
ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ 
ยึดถือปฏิบัติ  เพ่ือรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การ
ด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย 
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จรรยาบรรณนักวิจัย :  แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ 1. นักวิจัยต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน 
ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหา
ทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 

 แนวทางปฏิบัติ 
1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 
 1.1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือกเรื่องที่

จะท าวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมท าวิจัย การด าเนินการวิจัย ตลอดจนการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ 

 1.1.2 นักวิจัยต้องให้เกียรติผู ้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและ
ความคิดเห็นที่น ามาใช้ในงานวิจัย 

1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย 
 1.2.1 นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการ 

วิจัยเพื่อขอรับทุน 
 1.2.2 นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ าซ้อน 
1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 

 1.3.1 นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม 
 1.3.2 นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาอ้างว่าเป็น

ของตน 

ข้อ 2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย ตามข้อตกลงท่ีท าไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุน
การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 

 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลา
ท างานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างด าเนินการ 

 แนวทางปฏิบัติ 
 2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย 
  2.1.1 นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือ

ป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง 
  2.1.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน 
 2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาท างานวิจัย 
  2.2.1 นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการท างานวิจัย เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ 
 2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการท าวิจัย 
  2.3.1 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่งงานตาม

ก าหนดเวลา ไม่ท าผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย 
  2.3.2 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพ่ือให้ผล

อันเกิดจากการวิจัยได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 



 

ข้อ 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย 
 นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความช านาญหรือ
มีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท าวิจัย เพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการ
วิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 

 แนวทางปฏิบัติ 
  3.1 นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ความช านาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ท าวิจัยอย่าง

เพียงพอเพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพ่ือป้องกัน

ความเสียหายต่อวงการวิชาการ 

ข้อ 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นสิ่งท่ีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
 นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน 
สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

 แนวทางปฏิบัติ 
 4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องท าในกรณีท่ีไม่มีทางเลือกอ่ืนเท่านั้น 
 4.2 นักวิจัยต้องด าเนินการวิจัยโดยมีจิตส านึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช

ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
 4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและ

สังคม 

ข้อ 5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
 นักวิจัยต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของ
เพ่ือนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดย
ไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

 แนวทางปฏิบัติ 
 5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความยินยอมก่อน

ท าการวิจัย 
 5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่ค านึงถึงแต่

ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
 5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 

ข้อ 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวิจัย 
 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความล าเอียงทางวิชาการ อาจ
ส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 

 แนวทางปฏิบัติ 
 6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ท างานวิจัยด้วยความเกรงใจ 
 6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง 
 6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวัง

ผลประโยชน์ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น 



 

ข้อ 7. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 
 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกิน
ความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 

 แนวทางปฏิบัติ 
 7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่เผยแพร่

ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง 
 7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบ 

ยืนยันในทางวิชาการ 

ข้อ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน 
 นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและ
เหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 

 แนวทางปฏิบัติ 
 8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในงานวิจัย

กับเพ่ือนร่วมงานและนักวิชาการอ่ืน ๆ 
 8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการท าวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะน าที่ดี เพ่ือสร้าง

ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 

ข้อ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 นักวิจัยมีจิตส านึกที่จะอุทิศก าลังสติปัญญาในการท าวิจัย เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือ
ความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 

 แนวทางปฏิบัติ 
 9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและท าการวิจัยด้วยจิตส านึกที่จะ

อุทิศก าลังปัญญาของตนเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญของสถาบันและ
ประโยชน์สุขต่อสังคม 

 9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพ่ือความเจริญของสังคม ไม่ท าการวิจัย
ที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้ าใจ กระท าการส่งเสริม
พัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป 

 
 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
สภาวิจัยแห่งชาติ 

 
บทน า 
 นับแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน สัตว์หลากชนิดจ านวนหลายสิบล้านตัวได้ถูกน ามาใช้ในงานวิจัย 
งานทดสอบ และงานสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์
และสัตว์ ความจ าเป็นที่จะต้องใช้สัตว์เพ่ือการนี้ยังมีอยู่ต่อไป เนื่องจากในหลาย ๆ กรณียังไม่มีวิธีการอ่ืนใด
ที่จะน ามาใช้ทดแทนได้ดีกว่าหรือดีเท่า 
 อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผู้ใช้สัตว์จ านวนไม่น้อยละเลยคุณธรรมที่พึงมีต่อสัตว์ ไม่ค านึงถึง
ชีวิตสัตว์ที่จะต้องสูญเสียไปในการทดลองแต่ละครั้ง ไม่ค านึงว่าวิธีการที่น ามาใช้จะท าให้เกิดความทรมาน
และสร้างความเจ็บปวดแก่สัตว์หรือไม่ ไม่ค านึงถึงความกดดันที่สัตว์ได้รับเนื่องจากถูกกักขังสูญเสียอิสรภาพ 
และไม่ค านึงถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าที่ถูกน าออกจากป่ามาใช้โดยไม่มีการเพาะขยายพันธุ์เพ่ิม ด้วยเหตุนี้ 
กลุ่มพิทักษ์สิทธิของสัตว์ กลุ่มต่อต้านการทรมานสัตว์ และกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า จึงต่อต้านในรูปแบบ
ต่าง ๆ บางครั้งมีการท าลายทรัพย์สิน บางครั้งรุนแรงถึงกับเสียเลือดเนื้อและชีวิต กลุ่มผู้ใช้สัตว์และผู้รักษา
กฎหมาย จึงก าหนดมาตรการต่าง ๆ ขึ้นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติรวมทั้งออกกฎหมายบังคับใช้ เช่น ประเทศ
อังกฤษเป็นประเทศแรกที่ออกกฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2519 และปรับปรุง
ให้รัดกุมยิ่งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2529 จนเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีการควบคุมใช้สัตว์
ในงานวิจัยที่เข้มงวดที่สุด  
 องค์กรระหว่างประเทศ คือ สภาองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Council 
for International Organization of Medical Science หรือ CIOMS) ได้จัดให้มีการประชุมระหว่าง
ผู้ใช้สัตว์ทดลองและกลุ่มผู้คัดค้านจากทั่วโลก ที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ. 2528 และ
ได้จัดท าข้อสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติในการใช้สัตว์เพ่ือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (International 
Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals) ซึ่งหลายประเทศ เช่น 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ได้น ามาใช้เป็นแนวทาง ในการก าหนดจรรยาบรรณควบคุมการใช้
สัตว์ทดลองในประเทศของตนอย่างได้ผล จรรยาบรรณดังกล่าวได้น าไปสู่มาตรฐานต่าง ๆ เช่น การพัฒนา
พันธุกรรมของสัตว์ ขึ้นอย่างหลากหลาย และน าไปสู่การใช้พันธุวิศวกรรมในการผลิตสัตว์ เพ่ือแก้ไขปัญหา
โรคต่าง ๆ ที่ยังไม่มีสัตว์เป็นตัวแบบ นอกจากนั้น จรรยาบรรณนี้ยังได้น าไปสู่การเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นระบบ 
และได้พัฒนาเทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์แต่ละชนิด โดยเฉพาะเพ่ือลดความทรมานของสัตว์ลง ขณะเดียวกัน
ก็มีความพยายามที่จะน าวิธีการทางด้านคณิตศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ และ In vitro biological system 
มาใช้แทนการใช้สัตว์ เพ่ือลดจ านวนการใช้สัตว์ลง แต่วิธีการเหล่านี้ได้ผลเฉพาะบางกรณีเท่านั้น ยังไม่
สามารถใช้ทดแทนได้ทุกกรณี  
 นักวิชาการท่ีใช้สัตว์ในการทดลองต่างตระหนักดีว่า พันธุกรรมของสัตว์ สภาพแวดล้อมในการ
เลี้ยงดู และเทคนิคที่ใช้ปฏิบัติต่อสัตว์ เป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อผลการทดลอง คณะกรรมการนานาชาติว่าด้วย
วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง (International Committee on Laboratory Animal Science, ICLAS) ได้
แนะน าให้นักวิจัยรายงานปัจจัยทั้งสามอย่างละเอียดในการรายงานผลการวิจัย และได้เรียกร้องให้วารสาร
ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางวิชาการตีพิมพ์เฉพาะผลงานที่เสนอรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ในการใช้สัตว์เท่านั้น 
รวมทั้งเสนอให้แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยยกเลิกการให้ทุนในกรณีท่ีผู้ได้รับทุนวิจัยปฏิบัติผิดแผนงานการใช้
สัตว์ที่ได้เสนอไว้ ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทั้งจากวารสารและแหล่งทุนอุดหนุนการวิจยั
เป็นอย่างดี 
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 ในปัจจุบัน วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีผู้ใช้สัตว์ใน
งานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ เป็นจ านวนมากเช่นเดียวกับในต่างประเทศ ดังนั้น
เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวของประเทศไทย มีมาตรฐานในระดับสากล สภาวิจัยแห่งชาติ จึงเห็นควร
ก าหนด "จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์" ขึ้น เพ่ือให้นักวิจัยและนักวิชาการได้ใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติ ในการใช้สัตว์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์
และสัตว์ อย่างแท้จริงต่อไป  

นิยาม 

 จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคล แต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ 
ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 
  สัตว ์หมายถึง สัตว์ทีม่ีกระดูกสันหลังทุกชนิด รวมถึง สัตว์ทดลอง สัตว์ป่า 
  สัตว์ทดลอง หมายถึง สัตว์ที่ถูกน ามาเพาะเลี้ยงในที่กักขัง สามารถสืบสายพันธุ์ได้ ซึ่งมนุษย์น ามาใช้
เพ่ือประโยชน์ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา 
 สัตว์ป่า หมายถึง สัตว์ทุกชนิดที่เกิดหรือด ารงชีวิตอยู่ในป่าตามธรรมชาติ 
  ผู้ใช้สัตว์ หมายถึง ผู้ใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา 
  องค์การ หมายถึง สถาบันการศึกษาทุกระดับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนว่ยงานเอกชน 
และองค์กรต่าง ๆ 
  จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ผู้ใช้สัตว์และผู้เลี้ยง
สัตว์เพ่ืองานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา 
ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการ
ที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นมาตรฐานการด าเนินงานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
1. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์  
 ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจ าเป็นสูงสุดต่อ
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของมนุษย์และสัตว์และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน
แล้วว่าไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า 

2. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใช้สัตว์จ านวนน้อยที่สุด 
 ผู้ใช้สัตว์จะต้องค านึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ที่จะน ามาใช้
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพ่ือให้มีการใช้สัตว์จ านวนที่น้อยที่สุด และได้รับ
ผลงานที่ถูกต้องแม่นย ามากท่ีสุด 

3. การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 การน าสัตว์ป่ามาใช้ ควรกระท าเฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่สามารถใช้สัตว์
ประเภทอ่ืนทดแทนได้ และการใช้สัตว์ป่านั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า 

4. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์  
 ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่า สัตว์มีความรู้สึกเจ็บปวดและมีความรู้สึกตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม 
เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การใช้ วัสดุ



 

อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง เทคนิคในการเลี้ยง และการปฏิบัติ
ต่อสัตว์ โดยไม่ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมาน 

5. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน 
 ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
อย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส 

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และแนวทางปฏิบัติ 
 

แนวทางปฏิบัติ 
1.1 ผู้ใช้สัตว์ควรใช้สัตว์เฉพาะในกรณีท่ีจ าเป็นสูงสุด หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่มีวิธีการอ่ืนทีเ่หมาะสม

เท่านั้น ไม่ใช้สัตว์อย่างพร่ าเพรื่อ ทั้งนี้ ผู้ใช้สัตว์ต้องยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์
และศีลธรรมตามหลักศาสนา 

 1.2 ก่อนการใช้สัตว์ ผู้ใช้สัตว์ต้องศึกษาข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นอย่างถ่ีถ้วน และ
น าข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาพิจารณาประกอบการศึกษา ทดลอง เพ่ือให้การใช้สัตว์มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 1.3 ก่อนการใช้สัตว์ ผู้ใช้สัตว์ต้องน าเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงานและขั้นตอนการใช้ พร้อมทั้ง
เหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์ และ/
หรือความก้าวหน้าทางวิชาการและข้อมูล หลักฐาน หรือเหตุผลที่แสดงว่า ไม่มีวิธีการอ่ืนที่
เหมาะสมที่จะน ามาใช้ทดแทนได้ในสภาวการณ์ขณะนั้น 

 1.4 เมื่อสิ้นสุดการใช้สัตว์ ผู้ใช้สัตว์ต้องด าเนินการให้สัตว์ตายอย่างสงบ กรณีที่จ าเป็นต้องให้สัตว์นั้น
มีชีวิตอยู่ต่อไป ผู้ใช้สัตว์ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นและระบุวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้ชัดเจนไว้ใน
โครงการที่น าเสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันทุกครั้งก่อนที่จะด าเนินโครงการ และต้อง
รับผิดชอบเลี้ยงดูแลสัตว์นั้นเองโดยไม่ใช้สถานที่หรือทรัพย์สินขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้องไม่ปล่อยสัตว์กลับคืนสู่ธรรมชาติ 

 

1. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์  
ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจ าเป็นสูงสุด

ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้พิจารณา
อย่างถี่ถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า 

2. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใช้สัตว์จ านวนน้อยที่สุด 
ผู้ใช้สัตว์จะต้องค านึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ ที่จะ

น ามาใช้ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพื่อให้มีการใช้สัตว์จ านวนที่
น้อยท่ีสุด และได้รับผลงานที่ถูกต้องแม่นย ามากที่สุด 



 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 ผู้ใช้สัตว์ ควรศึกษาและพิจารณาข้อมูลด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยงสัตว์ให้ตรงกับ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัยและการใช้สัตว์  
2.2 ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ที่มีคุณสมบัติทางพันธุกรรมตรงกับวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของงานวิจัย และใช้สัตว์จ านวนน้อยที่สุด ที่จะให้ผลงานถูกต้อง แม่นย า และ
เป็นที่ยอมรับ โดยการใช้วิธีการทางสถิติค านวณหาจ านวนตัวอย่างที่เหมาะสม 

2.3 ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้สัตว์จากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ที่มีประวัติการสืบสายพันธุ์ และมีคุณสมบัติ
ทางพันธุกรรมคงที่ มีข้อมูลทางด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยง และพร้อมที่จะให้บริการ
ได้ทุกรูปแบบของชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก และจ านวนสัตว์ ตามความต้องการของ
ผู้ใช้สัตว์อย่างต่อเนื่อง 

2.4 ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้สัตว์จากแหล่งที่มีการเลี้ยงด้วยระบบใดระบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 2.4.1 Strict Hygienic Conventional  
 2.4.2 Specified Pathogen Free 
 2.4.3 Germ Free 

 2.5 ผู้ใช้สัตว์ ควรน าสัตว์ที่ไม่มีประวัติการสืบสายพันธุ์มาใช้เฉพาะในกรณีที่จ าเป็นซึ่งตรงกับ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการศึกษาวิจัยเท่านั้น 

 2.6 ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้วิธีการศึกษาวิจัย วิธีการเลี้ยงสัตว์ วธิีการปฏิบัติต่อสัตว์ การวางแผน
  การวิจัย และการวิเคราะห์ผลการวิจัยที่ถูกต้องทั้งทางเทคนิคและสถิติ 
 

 

แนวทางปฏิบัติ 
 3.1 ผู้ใช้สัตว์ ควรใช้สัตว์ป่าเฉพาะกรณีท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการวิจัยที่ไม่มีวิธีการอ่ืนหรือใช้ สัตว์อ่ืน

ทดแทนได้ 
 3.2 ผู้ใช้สัตว์ป่าในการศึกษาวิจัยจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์

สัตว์ป่าอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด 
 

3. การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
การน าสัตว์ป่ามาใช้ ควรกระท าเฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่สามารถ

ใช้สัตว์ประเภทอ่ืนทดแทนได้ และการใช้สัตว์ป่านั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์
สัตว์ป่า 



 

แนวทางปฏิบัติ 
 4.1 การขนส่งสัตว์ หน่วยงานที่มีการใช้สัตว์ทดลอง และหน่วยงานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ทดลองต้อง

ร่วมกันจัดการให้มีผู้รับผิดชอบดูแลให้การขนส่งสัตว์ทั้งทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ มี
ผลกระทบต่อสวัสดิภาพและสุขภาพของสัตว์น้อยที่สุด และให้สัตว์ได้รับความปลอดภัยมาก
ที่สุด (โดยให้มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกันการติดเชื้อ ภาชนะ
บรรจุสัตว์ที่แข็งแรงมั่นคงป้องกันสัตว์หลบหนีได้ และมีพ้ืนที่ให้สัตว์เคลื่อนไหวได้ตามที่ก าหนด
ไว้ในมาตรฐานสากล) 

 4.2 การจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องสามารถป้องกันการติดเชื้อ มีการควบคุม
อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสง และเสียงให้คงที่ และเหมาะสมกับความต้องการ
ของสัตว์แต่ละชนิด ไม่สร้างความเครียดให้แก่สัตว์ 

 4.3 วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ 
  4.3.1 กรงหรือคอกเลี้ยงสัตว์ ต้องแข็งแรงมั่นคงเพียงพอที่จะป้องกันสัตว์หลบหนีได้  และ

ถูกต้องตามมาตรฐานสากลที่ก าหนดไว้ส าหรับชนิด ขนาด และจ านวนสัตว์ ไม่มี
ส่วนประกอบที่จะท าให้สัตว์บาดเจ็บและต้องท าด้วยวัสดุที่คงทนต่อสารเคมี หรือ
ความร้อนท่ีใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ 

  4.3.2 วัสดุรองนอน ต้องเหมาะกับสัตว์แต่ละชนิด ไม่แหลมคม มีคุณสมบัติที่ซึมซับน้ าแล้วไม่
เปื่อยยุ่ย และต้องปลอดจากสารพิษและเชื้อโรค 

  4.3.3 สัตว์ต้องได้รับอาหารและน้ าที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค สารพิษ และสารที่ก่อมะเร็ง
ต้องได้รับอาหารและน้ ากินในปริมาณที่พอเพียงกับความต้องการตามระยะเวลา อาหาร
ต้องมีส่วนประกอบของโปรตีน ไขมัน แป้ง วิตามิน แร่ธาตุและกาก อย่างครบถ้วน 
เหมาะสมกับความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด 

 4.4 การจัดการ 
  4.4.1 หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้องเลี้ยงสัตว์ตามระบบการเลี้ยงแบบ Strict Hygienic Conventional 

หรือ Specified Pathogen Free หรือ Germ Free ระบบใดระบบหนึ่งอย่างต่อเนื่อง 
และเข้มงวดกวดขันในการป้องกันการติดเชื้อ โดยด าเนินการตามระบบดังกล่าวข้างต้น
อย่างเคร่งครัด 

  4.4.2 หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้องมีสัตวแพทย์หรือนักวิชาการที่มีพ้ืนความรู้และประสบการณ์
ด้านสัตว์ทดลองและต้องมีพนักงานเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการอบรมการเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ได้
มาตรฐาน  

4. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์  
ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่า สัตว์มีความรู้สึกเจ็บปวดและมีความรู้สึกตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม 

เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การใช้
วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง เทคนิคในการเลี้ยง และ
การปฏิบัติต่อสัตว์ โดยไม่ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมาน 



 

  4.4.3 หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้องมีข้อมูล แหล่งที่มาของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ การ
ป้องกันสัตว์ติดเชื้อ การควบคุมตรวจสอบสภาพแวดล้อม และการช่วยให้สัตว์ตาย
อย่างสงบในกรณีที่จ าเป็น เพ่ือให้สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง
และถูกต้องตามความต้องการ พร้อมทั้งต้องมีวัสดุอุปกรณ์ส ารอง และหน่วยซ่อมบ ารุง
ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยต้องได้รับงบประมาณในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเพียงพอ
และต่อเนื่อง 

  4.4.4 หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้องจัดการก าจัดซากสัตว์และขยะปฏิกูล ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ที่สามารถก าจัดท าลายสารกัมมันตรังสี สารพิษ และเชื้อโรค ไม่ให้ตกค้าง หรือ
แพร่กระจายเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพ 

 4.5 เทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์ 
  4.5.1 ผู้ใช้สัตว์ ต้องก าหนดแผนงานและวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล ไว้ในโครงการอย่างชัดเจน 
  4.5.2 ผู้ใช้สัตว์และพนักงานเลี้ยงสัตว์ ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความเมตตา ไม่ท าให้สัตว์ได้รับ

ความเจ็บปวด หรือเกิดความเครียด ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องแสดง
เหตุผลทางวิชาการที่ชัดเจนว่าไม่มีทางเลือกอ่ืนแล้วและต้องระบุวิธีการบ าบัดหรือลด
ความเครียดและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไว้ในโครงการที่เสนอต่อคณะกรรมการของ
สถาบันไว้ด้วย ทั้งนี้การใช้สัตว์ควรสิ้นสุดลงก่อนที่สัตว์จะได้รับความเจ็บปวดจนถึงตาย 

  4.5.3 ผู้ใช้สัตว์ ต้องเรียนรู้เทคนิคพ้ืนฐานการปฏิบัติต่อสัตว์และมีความช านาญพร้อมในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี้ 
1) การจัดและควบคุมสัตว์ 
2) การท าเครื่องหมายบนตัวสัตว์ 
3) การแยกเพศ 
4) การให้สารทางปาก ผิวหนัง กล้ามเนื้อ เส้นเลือด ฯลฯ 
5) การเก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ชิ้นเนื้อ 
6) การท าให้สัตว์สลบ 
7) การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ  
8) การผ่าซากสัตว์ 

 

แนวทางปฏิบัติ 
5.1 ผู้ใช้สัตว์ต้องด าเนินการตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการอย่างเคร่งครัด  
5.2 ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกหลักฐานแหล่งที่มาของสัตว์ วิธีการเลี้ยง ระบบการป้องกันการติดเชื้อ

และสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง  
5.3 ผู้ใช้สัตว์ต้องท าบันทึกทุกครั้งที่มีการปฏิบัติต่อสัตว์ 

5. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน 
ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็น

หลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส 



 

การก ากับและดูแลให้ผู้ใช้สัตว์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
1. ระดับองค์การ 

1.1 องค์การที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ควรมี
คณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งชุด เพ่ือรับผิดชอบและจัดการในเรื่องการใช้สัตว์ให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ และแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

1.2 คณะกรรมการควรประกอบด้วย กรรมการบริหารขององค์การ นักวิจัย และบุคคลภายนอก
วงการหรือนอกองค์การ อย่างหลากหลาย  

1.3 หน้าที่ของคณะกรรมการมีดังนี้ 
1.3.1 ก าหนดรายละเอียด แนวทางปฏิบัติในการใช้และการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานวิจัย งานทดสอบ 

งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ  
1.3.2 พิจารณาโครงการที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ

ที่มีผู้เสนอทั้งท่ีต้องการจะด าเนินการภายในหรือภายนอกองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการที่ต้องการด าเนินการภายในองค์การ และน าเสนอต่อผู้บริหารองค์การเฉพาะ
โครงการที่มีแผนปฏิบัติการถูกต้องสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ซึ่งจะ
ด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น 

1.3.3 ติดตามก ากับดูแลการใช้สัตว์ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติต่อสัตว์โดยถูกต้องตาม
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ 

1.3.4 จัดการให้หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ด าเนินการอย่างมีมาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์ฯ 

1.3.5 สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ได้รับงบประมาณเพียงพอในการด าเนินงาน
ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ 

1.3.6 จัดให้มีการสอน การอบรม การประชุมทางวิชาการ เพ่ือให้และเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับ
การใช้สัตว์แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่ใช้สัตว์ และพนักงานเลี้ยง
สัตว์เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

2. ระดับชาติ 
2.1 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง เพ่ือก ากับดูแล ส่งเสริม

และสนับสนุน ให้การใช้สัตว์เพ่ืองานวิจัย งานสอน งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุของทุก
องค์การ เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ และแนวทางปฏิบัติ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 2.1.1 มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในองค์การ กรณีท่ีมี
การร้องเรียนจากประชาชน สื่อมวลชน วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และแหล่ง
ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 

 2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้สัตว์ องค์การที่ใช้สัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ อย่างเคร่งครัด 

 2.1.3 สนับสนุนและเสนอแนะแก่องค์การ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใช้สัตว์ ในการก าหนด
รายละเอียดและแนวทางปฏิบัติส าหรับการใช้และการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานวิจัย งานทดสอบ 
งานสอน และงานผลิตชีววัตถุขององค์การให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ  

 2.1.4 แก้ไขปรับปรุงจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ  



 

 2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้สัตว์ จัดการประชุมสัมมนา อบรมวิธีการเลี้ยง
และวิธีการใช้สัตว์ ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ  

2.1.6 ประสานงานกับส านักงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ ให้
ได้รับทราบถึงความส าคัญของการด าเนินงานตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนด้านงบประมาณให้เพียงพอแก่การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

 2.1.7 ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ให้พิจารณาให้ทุนอุดหนุนแก่
โครงการที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการของแต่ละองค์การแล้วเท่านั้น 

 2.2 กองบรรณาธิการของวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ควรก าหนดให้ผู้ส่งบทความหรือผลงานวิจัย 
เพ่ือพิมพ์เผยแพร่ จัดส่งต้นฉบับพร้อมด้วยข้อมูลที่แสดงความชัดเจนทั้งด้านพันธุกรรมสัตว์ 
จ านวนสัตว์ที่ใช้ วิธีการเลี้ยงและเทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์ รวมทั้งเอกสารแสดงหลักฐานการ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการขององค์การให้ด าเนินการวิจัยได้มาด้วย และควรรอการตีพิมพ์ไว้ 
จนกว่าผู้ส่งบทความหรือผลงานวิจัยจะส่งเอกสารแสดงหลักฐานว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ มาให้ครบถ้วนแล้ว 

 
 

__________________________________ 
 



 

ข้อกําหนดสาํหรับข้อเสนอการวิจัยท่ีมีการใช้สตัว ์
ท่ีเสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

 

1. ข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์
ของหน่วยงาน (หรือคณะกรรมการที่มีช่ือเรียกเป็นอย่างอ่ืน แต่มีหน้าที่ในการกํากับและดูแลการเลี้ยง
และใช้สัตว์) และต้องมีใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ ที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ ลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของหน่วยงาน และหัวหน้าส่วนราชการในแบบฟอร์ม
ที่กําหนด  

2. ผู้เสนอข้อเสนอการวิจัย ต้องส่งข้อเสนอการวิจัยที่จะเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน พร้อมใบรับรอง
การอนุมัติให้ดําเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ตามแบบฟอร์มทีกํ่าหนด 

 

แบบฟอร์มใบรับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

ID #.........................                     

ชื่อข้อเสนอการวิจัย   

(ภาษาไทย) .................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................................  

(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 

ชื่อ-สกุล ผู้เสนอข้อเสนอการวิจัย 

              (ภาษาไทย)  .................................................................................................................................................................................. 
              (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................................................... 
 หน่วยงานท่ีสังกัด (คณะ/กอง) ...................................................................................................................................................... 
                       (มหาวิทยาลัย/กรม) ......................................................................................................................................... 
          (กระทรวง) ....................................................................................................................................................... 

สถานท่ีดําเนินการเล้ียงและใช้สัตว์ 
              ....................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 

 ข้อเสนอการวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกํากับดูแลการเล้ียงและใช้สัตว์แล้ว เห็นว่ามีความสอดคล้องกับ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ จึงเห็นสมควรให้ดําเนินการเล้ียงและใช้สัตว์ ตามข้อเสนอการวิจัยนี้ได้ 
 
 
  ลงนาม  ........................................................                ลงนาม ........................................................ 
              (.......................................................)         (........................................................) 
ตําแหน่ง   ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการเล้ียงและใช้สัตว์ของหน่วยงาน       ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วนราชการ  
 วัน/เดือน/ปี .................................................     วัน/เดือน/ปี ...................................... 
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จริยธรรมการวิจัยในคน 
 

บทน า 
 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าการศึกษาวิจัยหรือการทดลองในคนท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
การแพทย์ เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดวิทยา การเกิดโรค สรีรพยาธิของโรค การวินิจฉัย การป้องกัน  
การรักษา เพ่ือยืนยัน efficacy และ safety ของยา ท าให้พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัย การป้องกัน รักษาโรค
และการดูแลสุขภาพให้ก้าวหน้าขึ้น อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ที่เข้าใจว่ามีความเสี่ยงน้อยต่อร่างกายของอาสาสมัครในการวิจัยนั้น อาจก่อให้เกิ ดอันตรายต่อ
จิตใจ สถานะทางสังคม ฐานะทางการเงิน และอันตรายทางกฎหมาย  เช่น ถูกจับกุมได้ ประเทศไทยยังไม่มี
บทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการทดลองในคนโดยเฉพาะ (ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่าง) นอกจากพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ ค าประกาศสิทธิผู้ป่วย และข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
แล้ว ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคนให้การยอมรับหลักจริยธรรมการท าวิจัยในคนที่เป็นหลักสากล และยึดถือปฏิบัติ
มาอย่างยาวนาน 

ชมรมจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทยได้จัดท า “แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนแห่งชาติ” 
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 และได้ปรับปรุงเพ่ิมเติมเป็น “แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 
2550” เผยแพร่ให้สมาชิกท่ัวประเทศ ทั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนและนักวิจัยให้ใช้เป็น 
แนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมในการท าวิจัยในคน แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนแห่งชาติฉบับนี้สอดคล้องกับ
หลักจริยธรรมสากลที่ใช้ยึดถือปฏิบัติ ได้แก่ Belmont Report, Declaration of Helsinki, International 
Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects (CIOMS), International 
Ethical Guidelines for Epidemiological Studies (CIOMS and WHO) และ ICH GCP Guidelines  
ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับและข้อก าหนดขององค์กรก ากับดูแลในประเทศไทย ได้แก่ ค าประกาศสิทธิของ
ผู้ป่วย พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พศ. 2550 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 หมวด 9 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย
การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่อง การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเพ่ือการรักษา พ.ศ. 2552 และ
ครอบคลุมการวิจัยทางคลินิก การวิจัยทางระบาดวิทยา การวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิจัยเกี่ยวกับวัคซีน การ
วิจัยเกี่ยวกับเนื้อเยื่อ การวิจัยทางมนุษย์พันธุศาสตร์ การวิจัยเกี่ยวกับเซลล์สืบพันธุ์ ตัวอ่อน และทารกในครรภ์ 
ซึ่งสถาบันต่าง ๆ ในประเทศได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมการท าวิจัยในคนอย่างกว้างขวาง   

ด้านการก ากับดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุขมีพระราชบัญญัติยาและกฎกระทรวง (Drug Act and 
Ministerial Regulations) ที่ใช้บังคับการน ายาใหม่ หรือเครื่องมือแพทย์เข้ามาใช้ในการศึกษาวิจัย โครงการวิจัยนั้น
ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาให้การยอมรับ ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าวต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   

ปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในหลายสถาบันได้พัฒนาเข้าสู่
ระบบคุณภาพ และได้รับการรับรองคุณภาพจาก SIDCER (The Strategic Initiative for Developing 
Capacity of Ethical Review) ซึ่งอยู่ภายใต้ TDR/WHO ได้แก่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของกรม
แพทย์ทหารบก (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรม
พัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการกลาง
พิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Central Research Ethics Committee หรือ CREC ชื่อเดิมคือ JREC) 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผนวก 13 



รวม 11 สถาบัน เป็นการให้ความเชื่อม่ันว่าอาสาสมัครในการวิจัยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความ
ปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการวิจัยและหลังเสร็จสิ้นการวิจัย และท าให้
ได้ผลการศึกษาวิจัยท่ีเชื่อถือได้ 

จริยธรรมการท าวิจัยในคนฉบับนี้จะกล่าวถึงหลักจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ หรือการประยุกต์ใช้ 
โดยบางส่วนน ามาจาก “แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550” ของชมรมจริยธรรม
การท าวิจัยในคนในประเทศไทย (Forum for Ethical Review Committee in Thailand หรือ FERCIT) 
หลักจริยธรรมสากล และรายงานโครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน สนับสนุนโดย
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

นิยาม 
จริยธรรม หมายถึง หลักปฏิบัติอันเหมาะสมเป็นที่ยอมรับในกลุ่มบุคคลหรือสังคมให้ยึดถือปฏิบัติ 

สอดคล้องกับหลักสากล และไม่ขัดต่อวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น  
การท าวิจัยในคน หมายถึง กระบวนการศึกษาท่ีเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางด้านสุขภาพ หรือ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้กระท าต่อร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัครในการวิ จัย หรือที่ได้กระท าต่อเซลล์
ส่วนประกอบของเซลล์ วัสดุสิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ น้ าคัดหลั่ง สารพันธุกรรม เวชระเบียน หรือข้อมูลด้านสุขภาพ
ของอาสาสมัครในการวิจัย และให้หมายความรวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ 

แนวทางจริยธรรมการวิจัยและการทดลองในคน หมายถึง แนวทางหรือหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรม
เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในคน เช่น ค าประกาศกรุงเฮลซิงกิ หรือปฏิญญาเฮลซิงกิ (Declaration 
of Helsinki) กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก าหนดและแนวทางท่ีองค์กรก ากับดูแลระดับประเทศ (National 
Regulatory Authorities, NRA) และสถาบันก าหนด 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย หมายถึง คณะกรรมการที่สถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานแต่งตั้งขึ้น
เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอการวิจัยในคน เพ่ือคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี 
ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันต้องมี
องค์ประกอบและวิธีด าเนินการมาตรฐาน (SOPs) ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่ชัดเจนสอดคล้องกับ กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางของประเทศตลอดจนแนวทางสากล   

หลักจริยธรรมการท าวิจัยในคนทั่วไป หรือ Belmont Report ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ ได้แก่ 
 

1. หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)  
2.    หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence) 
3.    หลักความยุติธรรม (Justice)  

แนวทางปฏิบัติหลักจริยธรรมข้อ 1 : หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) 
หลักความเคารพในบุคคล คือ การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Respect for human dignity) 

ซึ่งเป็นหลักส าคัญของจริยธรรมการท าวิจัยในคน หลักนี้เป็นพ้ืนฐานของแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
1.1 เคารพในการขอความยินยอมโดยให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและให้อาสาสมัครตัดสินใจอย่างอิสระ 

ปราศจากการข่มขู่ บังคับ หรือให้สินจ้างรางวัล (Respect for free and informed consent 
และ Respect to autonomy of decision making) 

1.2 เคารพในความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัคร (Respect for privacy) 



 ความหมายของ privacy คือตัวบุคคล (person) ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคล พฤติกรรม
ส่วนตัว พฤติกรรมปกปิด การเคารพในความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัคร ท าโดยจัดสถานที่ในการขอความยินยอม
และการซักประวัติตรวจร่างกาย การไม่มีป้ายระบุชื่อคลินิก เช่น “คลินิกโรคเอดส์” “คลินิกยาเสพติด” 

1.3 เคารพในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัคร (Respect for confidentiality) 
 ความหมายของ Confidentiality คือข้อมูล (data) เป็นวิธีการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว
ของอาสาสมัครโดยมีข้อจ ากัด ข้อมูลเหล่านั้นได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล (case report form) ใบยินยอม 
(consent form) การบันทึกเสียงหรือภาพ (tape, video and photo) มาตรการรักษาความลับ เช่น ใช้รหัส 
เก็บในตู้มีกุญแจล็อค (locked cabinet) เก็บในคอมพิวเตอร์ (computer) ที่มีรหัสผ่าน (password) ข้อมูลส่ง
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มีการท าให้เป็นรหัส (encrypted) 

1.4 เคารพในความเป็นผู้อ่อนด้อย เปราะบาง (Respect for vulnerable persons) 
ความหมายของ ผู้อ่อนด้อย เปราะบาง คือบุคคลที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้อย่างเต็มที่ ไม่สามารถ

ท าความเข้าใจกับข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยที่ได้รับ ไม่สามารถตัดสินใจได้โดยอิสระ เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาหรือทางจิต ผู้ป่วยโรคเอดส์ (HIV/AIDS) ผู้ป่วยหมดสติ (comatose) ผู้ป่วยพิการ (handicapped) 
นักโทษ (prisoners) นักเรียน นิสิต นักศึกษา (students) ทหาร (soldiers) กลุ่มคนที่มีพลังอ านาจน้อย 
(marginalized people) เช่น ผู้อพยพ (immigrants) ชนกลุ่มน้อย (ethnic minority) กลุ่มเบี่ยงเบนทางเพศ 
หรือกลุ่มรักร่วมเพศ (homosexuality) กลุ่มเปราะบางทางสังคม (socially vulnerable) เช่น ผู้ให้บริการ
ทางเพศ (sex workers) ผู้ติดยาเสพติด (drug addicts) 

CIOMS Guideline 13 และ 14 ระบุว่าการท าวิจัยในกลุ่มนี้ต้องมีเหตุผลสมควร (Justification) 
ต้องขออนุญาตและมีลายเซ็นของผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีการขออนุญาตบุคคลผู้นั้นด้วย การท าวิจัย
ในเด็ก ไม่สมควรท าการศึกษาในสถานเลี้ยงเด็กก าพร้า ยกเว้นอาสาสมัครเด็กก าพร้าจะได้รับประโยชน์โดยตรง หรือ
ผลการวิจัยจะเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเด็กก าพร้าคนอ่ืน ๆ และอนุโลมให้ผู้ดูแลเด็กในสถานเลี้ยงเด็กก าพร้าเป็นผู้ให้
ความยินยอม ทั้งนี้ ต้องด าเนินการขอ assent ตามข้อก าหนดเช่นกัน 

การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล เป็นกระบวนการ (Informed Consent process) เริ่มต้นจากการติดต่อครั้ง
แรก (initial contact) และกระบวนการต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
(elements) ได้แก่        

 Information ให้ข้อมูลครบถ้วนไม่ปิดบัง 
 Comprehension ผู้รับข้อมูลมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ผู้ขอความยินยอมต้องตรวจสอบความเข้าใจ

ของผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย  
 Voluntariness ตัดสินใจโดยอิสระ (เข้าร่วมการวิจัย/ถอนตัวออกจากการวิจัย) โดยปราศจาก

การขู่บังคับ (free of coercion) การชักจูงเกินเหตุ (undue inducement) และแรงกดดัน 
(unjustifiable pressure) 

แบบฟอร์มการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (informed consent form หรือ ICF) ที่สมบูรณ์ต้อง
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

1) เอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย (participant information 
sheet) 

2) เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (consent form) 

ค าแนะน าการเตรียมเอกสาร 
 ใช้สรรพนามให้ถูกต้อง ข้อความเข้าใจง่าย ชัดเจน  



 ภาษาชาวบ้าน ประโยคสั้น ๆ กะทัดรัด 
 ไม่ใช้ศัพท์ทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ 
 ไม่ใช้ประโยคที่แสดงการบังคับ ลดสิทธิ ชักจูง หรือให้ประโยชน์เกินไป 
 เป็นการสื่อสาร 2 ทาง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้วิจัยและอาสาสมัครที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมใน

การวิจัย  
 เป็นกระบวนการต่อเนื่องและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ (reconsent) ตลอดระยะเวลาที่ร่วมใน

การวิจัย 
 อาจขอความยินยอมด้วยวาจา (verbal/by action โดยมีเหตุผลเหมาะสม) หรือด้วยการลงนาม 

(written)  
 อาจขอความยินยอมจากอาสาสมัคร หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย (อายุต่ ากว่า 18 ปี หรือผู้ที่

อยู่ในภาวะที่ไม่มีความสามารถท าความเข้าใจ หรือตัดสินใจ ผู้ป่วยหมดสติ) 
 ให้ข้อมูลครบถ้วน ตอบค าถามทุกข้อ ตรวจสอบว่าอาสาสมัครเข้าใจ 
 เอกสารข้อมูลส าหรับเด็ก 7-12 ขวบ ให้ใช้ภาษาง่ายที่เหมาะสมกับเด็ก 
 ให้เวลาอาสาสมัครอย่างเพียงพอที่จะปรึกษากับครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนก่อนการตัดสินใจ โดยอิสระ 
 ถ้าอาสาสมัคร/ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้ ต้องมีพยานที่เป็นกลาง 

(impartial witness) อยู่ด้วยตลอดเวลาที่ขอความยินยอม 
 ผู้ให้ความยินยอม/พยาน ลงนามและวันที่ด้วยตนเอง (การลงนามไม่ส าคัญเท่ากระบวนการ) 
 ให้เอกสารข้อมูลแก่อาสาสมัครไว้ 1 ชุด  
 ให้ส าเนาใบยินยอมแก่อาสาสมัครไว้ 1 ชุด 

เอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย (participant information sheet) 
CIOMS Guideline 5 ระบุข้อมูลที่จ าเป็นในเอกสารข้อมูลฯ (essential information) ได้แก่ 

 

1. ระบุว่าเป็นโครงการวิจัย 
2. วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
3. การรักษาที่จะให้และโอกาสที่อาสาสมัครจะได้รับการสุ่มเข้ากลุ่มศึกษา (ถ้ามี) 
4. ขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจัยที่จะปฏิบัติต่ออาสาสมัคร 
5. หน้าที่/รับผิดชอบของอาสาสมัคร 
6. ความเสี่ยงจากการวิจัยที่อาจเกิดข้ึนกับอาสาสมัคร 
7. ประโยชน์ที่อาสาสมัครอาจได้รับโดยตรง หากไม่ได้รับประโยชน์ต้องระบุด้วย และประโยชน์อื่น ๆ 

เช่น ประโยชน์ต่อผู้ป่วยรายอื่น ประโยชน์ต่อชุมชน 
8. วิธีการรักษาที่เป็นทางเลือกอ่ืน หากไม่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย 
9. ค่าชดเชยกรณีเกิดอันตราย โดยอาจท าประกันชีวิต หรือระบุว่าผู้วิจัยและผู้สนับสนุนการวิจัยเป็น

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย   
10. ค่าเดินทาง ค่าเสียเวลา และความไม่สะดวก ไม่สบาย (ถ้ามี) 
11. ค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัครต้องจ่ายเอง (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายที่ผู้วิจัย/ผู้สนับสนุนการวิจัยรับผิดชอบ 
12. การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย หรือการถอนตัวออกจากการวิจัยโดยสมัครใจ 
13. ระบุการเก็บรักษาความลับ และขอบเขตการรักษาความลับ ใครสามารถเข้าถึงขอมูลความลับ 
14. การให้ข้อมูลใหม่ในระหว่างด าเนินการวิจัย 
15. บุคคลที่อาสาสมัครจะติดต่อและรับแจ้งเหตุ 
16. เหตุผลที่อาจถอนอาสาสมัครออกจากการวิจัย 



17. ระยะเวลาที่อาสาสมัครเข้าร่วมในการวิจัย 
18. จ านวนอาสาสมัคร 

การยกเว้นการขอความยินยอม  
CIOMS Guideline 4 ระบุว่าผู้วิจัยไม่ควรท าวิจัยโดยไม่ได้รับ informed consent จากอาสาสมัคร 

ยกเว้นว่าได้รับการพิจารณาอนุมัติ/รับรอง (approval) จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและการวิจัยนั้นมี
ความเสี่ยงไม่เกิน “ความเสี่ยงน้อย (minimal risk)” การขอความยินยอม ไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ เป็น
ภาวะฉุกเฉิน (emergency, impractical or impossible) คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจพิจารณาให้ยกเว้น
ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด อาจอนุมัติให้ใช้วิธีให้ความยินยอมโดยการร่วมมือ (consent by action) เช่น การ
ตอบแบบสอบถามโดยกลุ่มหญิงอาชีพพิเศษ ผู้ติดยาเสพติด ผู้เบี่ยงเบนทางเพศ ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  

การวิจัยท่ีใช้แฟ้มประวัติผู้ป่วย (medical records) และตัวอย่างทางชีวภาพ (biological specimens) 
การใช้ medical records และ biological specimens จากการให้บริการเพ่ือการวิจัย ถ้าท าตาม 

พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 9 จะต้องขอความยินยอม แต่ในการปฏิบัติอาจขอยกเว้นการขอความยินยอม
ถ้าผู้วิจัยแสดงเหตุผลสมควรและคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของสถาบันอนุมัติ เช่น กรณีดังต่อไปนี้ 

 การวิจัยนั้นจะตอบค าถามท่ีส าคัญมาก 
 การวิจัยมี minimal risk 
 ไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ป่วย 
 รับรองว่าจะรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว 
 การขอความยินยอมไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ 

การวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Research in Emergency Situations) 
 การวิจัยในผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ เช่น มีปัญหาทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น หมดสติ

ไม่รู้สึกตัว เป็นโรคจิตเภท กรณีนี้จะท าได้ก็ต่อเม่ือสภาวะทางกายและจิตใจนั้นเป็นลักษณะของ
ประชากรที่จะใช้ในการวิจัย ในสถานการณ์เช่นนี้แพทย์ควรขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

 ถ้าไม่มีผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย และการวิจัยไม่สามารถรอได้ (delay) ให้ท าการศึกษาได้โดย
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ และให้ขอความยินยอมจากผู้ป่วย หรือผู้แทนโดยชอบ
ด้วยกฎหมายในทันทีที่ท าได้  

 ผู้วิจัยควรพยายามหากลุ่มประชากรที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดภาวะ (condition) ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา 
แล้วเชิญเข้าร่วมการวิจัย ขอความยินยอมล่วงหน้าในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะที่สามารถให้ความ
ยินยอมได้ 

 ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการให้สิ่งทดสอบ หรือ intervention และวิธีการวิจัยจะต้องมีเหตุผล
สมควร (justified) 

การขอความยินยอมโดยได้รับข้อมูลในอาสาสมัครเด็ก (Assent of the child) 
 เด็กอายุ 7 - ต่ ากว่า 18 ปี ให้ขอ assent “การยอมตาม”  
 เด็กอายุ 7 - 12 ปี ให้มีเอกสารข้อมูลฉบับที่ง่ายส าหรับเด็กท่ีจะเข้าใจได้ อาจมีรูปภาพประกอบ

ค าอธิบาย  
 ให้ผู้ปกครองลงนามใน assent form ของเด็กด้วย 



 เด็กอายุเกิน 12 - ต่ ากว่า 18 ปี ให้ใช้เอกสารข้อมูลที่มีข้อความเหมือนฉบับส าหรับผู้ปกครองได้ 
โดยปรับสรรพนามให้สอดคล้อง 

 การก าหนดอายุของเด็กท่ีจะให้ assent อาจแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน 

ผู้ขอความยินยอม  
 ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหากแพทย์เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่แพทย์จะเชิญเข้าร่วมการวิจัย เพราะผู้ป่วย

อาจให้ความยินยอมด้วยความเกรงใจ หรือเหมือนถูกบังคับ 
 ผู้ขอ informed consent ควรเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้อย่างดีเก่ียวกับการวิจัย เป็น

ผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับอาสาสมัคร  

การขอความยินยอมใหม่ (reconsent) หรือขอความยินยอมเพิ่มเติม (additional consent) 
 ระหว่างด าเนินการวิจัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะมีผลต่อการตัดสินใจของอาสาสมัครใน

การอยู่ในการวิจัยหรือถอนตัวออกจากการวิจัย เช่น มีข้อมูลใหม่เพ่ิมขึ้น มีการตรวจบางอย่าง
เพ่ิมข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงวิธีวิจัย ฯลฯ 

แนวทางปฏิบัติหลักจริยธรรมข้อ 2 : หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence) 

การประเมินความเสี่ยง หรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากการวิจัย ได้แก่  
1) อันตรายต่อร่างกาย (Physical harm) 
2) อันตรายต่อจิตใจ (Psychological harm) 
3) อันตรายต่อสถานะทางสังคม และฐานะทางการเงิน (Social and economic harms) 
4) อันตรายทางกฎหมาย เช่น ถูกจับกุม 

การประเมินการให้คุณประโยชน์ (Benefit) 
1) ประโยชน์ที่ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการวิจัยได้รับโดยตรง 
2)  ประโยชน์ที่ผู้ป่วยคนอ่ืนจะได้รับจากผลการศึกษา 
3) ประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์หรือสังคม 
4)  ประโยชน์ต่อชุมชนที่อาสาสมัครอยู่ 

 

การให้คุณประโยชน์ (Benefits) อาจเป็นได้หลายรูปแบบ ได้แก่ 
1) ประโยชน์ทางร่างกาย (Physical benefits) เช่น อาการของโรคดีขึ้น (Improvement of 

disease) 
2) ประโยชน์ทางด้านจิตใจ (Psychological benefits) เช่น รู้สึกสบายขึ้นจากความทุกข์

ทรมาน (Comfort from suffering) รู้สึกว่าได้ช่วยผู้อ่ืนในอนาคต (Feeling of helping 
others in the future?) 

 

3) ประโยชน์ทางด้านเศรษฐานะ (Economic benefits) เช่น ได้รับเงินจากการเข้าร่วมในการวิจัย 
(Financial benefits related to research participation) 

 

4) ประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์/สังคม (Benefit to science/society) เช่น ได้ความรู้ที่
น าไปใช้ได้ (Generalizable knowledge) ได้วิธีการที่มีประสิทธิภาพใช้ในอนาคต (Effective 
interventions in the future) เปลี่ยนแปลงวิธีการรักษามาตรฐาน ท าให้ลดความพิการและ
ลดอัตราตาย (Change in practice standards decreasing morbidity and mortality) 



ชั่งน้ าหนักระหว่างประโยชน์และความเสี่ยง 
1) ผู้วิจัยต้องลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด 
2) เพ่ิมคุณประโยชน์มากท่ีสุด 

การพิจารณาว่ามี “ความเสี่ยงน้อย (minimal risk)” มีตัวอย่างดังนี้  
 การศึกษาทดลองทางสรีรวิทยาเก่ียวกับการออกก าลังกาย 
 การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ 
 การวัดส่วนสูง ชั่งน้ าหนักตัว 
 การเก็บตัวอย่างโดยตัดเล็บหรือตัวอย่างผมปริมาณเล็กน้อย 
 การประเมินเกี่ยวกับพัฒนาการ 
 การตรวจร่างกายที่เป็นวิธีปกติ (routine) 
 การสังเกตการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมโภชนาการ หรือการเปลี่ยนแปลงโภชนาการ 
 การเจาะเลือดเพียงครั้งเดียวจากหลอดเลือดด าของผู้ใหญ่หรือเด็กโตสุขภาพดี 

แนวทางปฏิบัติหลักจริยธรรมข้อ 3 : หลักความยุติธรรม (Justice) 

การให้ความเป็นธรรมประเมินจาก 
3.1 การเลือกอาสาสมัคร (Selection of Subjects) 

 มีเกณฑ์การคัดเข้า และคัดออกชัดเจน 
 ไม่มีอคติ (selection bias) 
 ไม่เลือกกลุ่มตัวอย่างที่หาง่าย สั่งง่าย คนจน ผู้ด้อยการศึกษา 

3.2 การจัดอาสาสมัครเข้ากลุ่มศึกษา 
 มีการสุ่มเข้ากลุ่มศึกษา (randomization) ไม่มีอคติ (bias) 

สรุปแนวทางปฏิบัติ 
1. ผู้วิจัยต้องเขียนข้อเสนอการวิจัยที่มีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ถูกต้อง (Scientific validity) 
2. ในระเบียบวิธีวิจัย หรือวิธีด าเนินการวิจัย ก่อนจะด าเนินการใด ๆ กับอาสาสมัคร เช่น การตรวจ

คัดกรอง (screening) ผู้วิจัยต้องเขียนขั้นตอนกระบวนการขอความยินยอมก่อน1 ได้แก่ ผู้ที่จะท าหน้าที่ขอ
ความยินยอม สถานที่ที่จะขอความยินยอม การให้ข้อมูลค าอธิบาย ฯลฯ ตรวจสอบกลับว่ามีความเข้าใจอย่าง
แท้จริง ตอบข้อสงสัย ให้เวลาตัดสินใจโดยอิสระ ก่อนลงนามให้ความยินยอม  

3. เพ่ือแสดงว่าผู้วิจัยจะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน (Ethical principles) ผู้วิจยัจะต้อง
เขียนหัวข้อ “ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Ethical consideration)” โดยวิเคราะห์ตามหลักจริยธรรม
การวิจัยในคน 3 ข้อ แต่ละข้อผู้วิจัยท าอย่างไรตามท่ีได้กล่าวไว้ในแนวทางปฏิบัติข้างต้นได้แก่  

 หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)  
โดยระบุว่ามีกระบวนการขอความยินยอมจากผู้ที่เป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายของการวิจัย ให้

เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย 
 

 หลักการให้ประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย (Beneficence/Non-maleficence)   

                                                           
1หมายเหต ุ ผู้วิจัยสามารถเข้าดูตัวอย่างเอกสารข้อมูลฯ และใบยินยอมต้นแบบ (template) จาก web site ของ CREC (Central Research Ethic 

Committee) ที่อยู่ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 



โดยระบุว่าอาสาสมัครจะได้รับประโยชน์หรือไม่ ประโยชน์อะไร หรือประโยชน์อ่ืน ๆ อาจเกิด
ความเสี่ยงอะไรต่อตัวอาสาสมัคร ผู้วิจัยจะเก็บรักษาความลับของอาสาสมัครโดยในแบบบันทึกข้อมูลจะไม่มี 
identifier ที่จะระบุถึงตัวอาสาสมัคร   

 หลักความยุติธรรม (Justice) คือมีเกณฑ์การคัดเข้าและออกชัดเจน ไม่มีอคติ มีการกระจาย
ประโยชน์และความเสี่ยงอย่างเท่าเทียมกันโดยวิธีการสุ่ม 

4. ผู้วิจัยเสนอตารางแผนการด าเนินการวิจัย ทั้งนี้ขั้นตอนการทดลองกับอาสาสมัคร การเก็บข้อมูล 
จะต้องด าเนินการหลังจากข้อเสนอการวิจัยได้รับการพิจารณาอนุมัติหรือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยแล้วเสมอ 
 

---------------------------------- 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 



ข้อกําหนดสาํหรับข้อเสนอการวิจัยในคน 
ท่ีเสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่าน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 

1. ข้อเสนอการวิจัยในคน (การทําวิจัยในคน หมายถึง กระบวนการศึกษาที่เป็นระบบเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้
ทางด้านสขุภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้กระทําต่อร่างกายหรือจติใจของอาสาสมัครในการวิจยัหรือ
ที่ได้กระทําต่อเซลล ์ส่วนประกอบของเซลล ์วัสดุสิ่งส่งตรวจ เน้ือเย่ือ นํ้าคดัหลั่ง สารพันธุกรรม เวชระเบียน 
หรือข้อมูลด้านสุขภาพของอาสาสมัครในการวิจัย และให้หมายความรวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร์ 
พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ทีเ่ก่ียวกับสุขภาพ) ต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยของสถาบัน (คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันต้องมีองค์ประกอบและวิธีดําเนินการ
มาตรฐาน หรือ SOPs ที่ชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางของประเทศตลอดจน
แนวทางสากล) หรือคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(หรือคณะกรรมการท่ีมีช่ือเรียกเป็นอย่างอ่ืน แต่ทําหน้าที่คุ้มครองสิทธิ ศักด์ิศรี ความปลอดภัยและความ
เป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัย)  

2. ผู้เสนอข้อเสนอการวิจัย ต้องส่งข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับงบประมาณแผ่นดินพร้อมใบรับรองการ
อนุมัติให้ดําเนนิการวิจัยหรือ Certificate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ของสถาบัน หรือใช้แบบฟอร์มใบรับรองน้ี 

 
 

 
ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย  

เอกสารข้อมูลคําอธิบายสําหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยและใบยินยอม 

  หมายเลขข้อเสนอการวิจัย............(ของสถาบัน)............ 
 

ข้อเสนอการวิจัยนี้และเอกสารประกอบของข้อเสนอการวิจัยตามรายการแสดงด้านล่าง ได้รับการพิจารณาจาก...........................(ระบุชื่อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย)..................แล้ว คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าข้อเสนอการวิจัยที่จะดําเนินการมีความสอดคล้องกับหลักจริยธรรม
สากล ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกําหนดภายในประเทศ จึงเห็นสมควรให้ดําเนินการวิจัยตามข้อเสนอการวิจัยนี้ได้ 
 

ชื่อข้อเสนอการวิจยั :- 
รหัสข้อเสนอการวจิัย (ถ้ามี) :- 
สถาบันที่สังกัด :- 
ผู้วิจัยหลัก    :-  
 

เอกสารที่พิจารณาทบทวน  
1. ข้อเสนอการวิจัย          ฉบับที่......วัน/เดือน/ปี....................... 
2. เอกสารข้อมูลคําอธิบายสําหรับอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย   ฉบับที่......วัน/เดือน/ปี....................... 
3. แบบบันทึกข้อมูล      ฉบับที่......วัน/เดือน/ปี.......................  
4. งบประมาณการวิจัย        ฉบับที่......วัน/เดือน/ปี.......................   
5. ประวัติและผลงานผู้วิจัย      ฉบับที่......วัน/เดือน/ปี.......................     
6. อ่ืน ๆ (ถ้ามี)      ฉบับที่......วัน/เดือน/ปี.......................         
 

        ลงนาม.................................................. 
                                                   (................................................) 
                       ประธานคณะกรรมการ................................ 

                                        วัน/เดือน/ปี......................................... 
หมายเลขใบรับรอง :- 
วันที่ให้การรับรอง :- 
วันหมดอายุใบรับรอง :- 

Logo ของ
สถาบัน (ถ้ามี)
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(Study Protocol and Consent Form Approval) 

(Reference Number ...........) 
 

(...................................IRB/IEC/REC,............................), Thailand has approved the following study to be carried out 
according to the protocol and informed consent dated as follows in compliance with the Declaration of Helsinki, ICH GCP, 
..............................). 
 

Protocol Title     :-                
Study Code        :-   
Institution          :- 
Principal Investigator :- 
 

Document Reviewed     
1. Protocol       Version......dd/mm/yy.................... 
2.  Patient Information and informed consent form    Version......dd/mm/yy.................... 
3.  Case Report Form                        Version......dd/mm/yy....................                                               
4.  Study Budget      Version......dd/mm/yy....................   
5.  Investigator’s CV      Version......dd/mm/yy....................   
6.  Others (if any)       Version......dd/mm/yy.................... 
  
 Sign ........................................................ 

                                                  Chairman of Ethics Committee 
 Date........……../….........……/…..........…… 
Certificate Number :- COA-.......... 
Approval Date :-   
Expiry Date :-  
 

  

Logo



แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 

 
บทน า 
 เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม (Modern Biotechnology or Genetic Engineering) 
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการตัดแต่ง หรือดัดแปลงสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต ทั้งจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ ให้มี
ลักษณะใหม่ตามที่ต้องการ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว สิ่งมีชีวิตนั้น ๆ จะไม่มีลักษณะดังกล่าว พันธุวิศวกรรมเป็น
วิทยาการหนึ่งที่มีความส าคัญในการสร้างประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ และการเกษตร ทั้งนี้ ตามหลักการ
สากลในการด าเนนิงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ต้องมีการดูแลความปลอดภัยอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า การวิจัยและพัฒนาพันธุวิศวกรรมจะมีความปลอดภัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยและต่อสิ่งแวดล้อม หลักการที่ใช้ดูแลเรื่องดังกล่าว ได้แก่ หลักการความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(biosafety) โดยมีการแบ่งงานวิจัยด้านพันธุวิศวกรรมออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามระดับความเสี่ยง (Biological 
Safety Levels – BSLs) และระบุระดับความปลอดภัยของสถานที่ ที่เหมาะสมส าหรับการทดลองนั้น ๆ โดยมี
หน่วยงานหลักท่ีดูแลในเรื่องดังกล่าวภายในสถาบัน เรียกว่า คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ
สถาบัน (Institutional Biosafety Committee – IBC) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่จัดขึ้นในหน่วยงานหรือ
สถาบันที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรมมีหน้าที่ในการพิจารณาและตรวจสอบโครงการวิจัยที่หัวหน้าโครงการ
เสนอ รวมทั้งมีบทบาทในการตรวจสอบมาตรฐานของสถานที่ทดลอง โดยมีคณะกรรมการเทคนิคด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (Technical Biosafety Committee – TBC) ให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ด้านพันธุวิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการวิจัยประเภทที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการที่อาจอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน  

นิยาม 
 เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม (Modern Biotechnology or Genetic 
Engineering) หมายถึง 

1. กระบวนการใช้เทคนิคกรดนิวคลีอิคในหลอดทดลอง (in vitro) หรือในสภาพของห้องปฏิบัติการ 
รวมถึงการตัดต่อสารพันธุกรรม หรือการใช้สารพันธุกรรมลูกผสม หรือการใส่กรดนิวคลีอิคเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งข้ามขอบเขตของการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ และไม่ได้ใช้เทคนิคในการ
ขยายพันธุ์หรือคัดเลือกพันธุ์แบบดั้งเดิม (ธรรมชาติ) หรือ 

2. การรวมตัวกันของเซลล์ (fusion of cells) นอกวงศ์ (family) ทางอนุกรมวิธาน ซึ่งข้ามขอบเขต
ของการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ และไม่ได้ใช้เทคนิคในการขยายพันธุ์หรือคัดเลือกพันธุ์แบบดั้งเดิม (ธรรมชาติ) 

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (Genetically Modified Organism – 
GMOs) หมายถึง สิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่มีการตัดต่อ ตัดแต่ง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม หรือ
ผสมผสานสารพันธุกรรมที่แปลกใหม่ (novel combination of genetic material) ซึ่งได้จากการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety level) หมายถึง ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพใน
การท างานที่มีการใช้สิ่งมชีีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือเชื้อโรคในคนและสัตว์ภายใต้สภาพควบคุมท่ีระดับต่าง ๆ  
ทั้งนี้ ในบางประเทศระดับความปลอดภัยทางชีวภาพมีความหมายเดียวกับระดับสภาพควบคุม 

คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional Biosafety Committee - 
IBC) หมายถึง คณะกรรมการที่สถาบันหรือหน่วยงาน แต่งตั้งข้ึนเพ่ือท าหน้าที่พิจารณา ให้ค าแนะน า และ
ตรวจสอบการด าเนินงาน หรือโครงงานวิจัยทีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม ให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ผนวก 15 



คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Technical Biosafety Committee – 
TBC) หมายถึง คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคในการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เก่ียวกับการวิจัย
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่พันธุวิศวกรรม ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึง
การบ่งชี้ประเภทของงานที่มีระดับความเสี่ยงอันตรายที่ยังไม่มีความแน่ชัด ตลอดจนท าหน้าที่ประสานงานกับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และเป็นแกนกลางในการประสานงานควบคู่กับการ
สร้างขีดความสามารถของ IBC ของประเทศ 

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือ
พันธุวิศวกรรม 

งานทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ตามระดับความเสี่ยง 
ได้แก่ 

1. งานประเภทท่ี 1 การวิจัยและทดลองท่ีไม่มีอันตราย 
งานประเภทนี้ เป็นงานวิจัยและทดลองที่ไม่มีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม ใช้การควบคุมระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1 (Biosafety Level 1) 
1.1 การวิจัยและทดลองท่ีจ าแนกเป็นงานประเภทท่ี 1 ได้แก่ 

1) การดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล์สิ่งมีชีวิตที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
2) งานวิจัยและทดลองที่เก่ียวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่มีการแลกเปลี่ยน DNA 

โดยกระบวนการทางสรีรวิทยา ซึ่งเป็นที่ยอมรับ (รายละเอียดดังภาคผนวกท่ี 2 ข้อ 2.1 ของแนวทางปฏิบัติฯ)  
3) การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะที่ได้อนุญาตไว้ในภาคผนวกที่ 2 

ข้อ 2.2 ของแนวทางปฏิบัติฯ 
4) การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมในพืชที่ใช้สารพันธุกรรมจากพืชชนิดนั้นเอง และ

ไม่เป็นวัชพืชร้ายแรงหรือไม่สามารถผสมข้ามกับวัชพืชได้ 
1.2 วิธีการด าเนินงาน 

 หัวหน้าโครงการวิจัยเพียงแจ้งรายละเอียดการทดลองและวิธีการด าเนินงานที่เหมาะสมต่อ 
IBC ใหท้ราบถึงสภาพการท างานและมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ และเริ่มงานได้ทันทีเม่ือ IBC อนุมัติ 

2. งานประเภทท่ี 2 การวิจัยและทดลองที่อาจเป็นอันตรายในระดับต่ าต่อผู้ปฏิบัติงานในห้อง 
ทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

งานประเภทนี้ เป็นงานวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายในระดับต่ าต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควรใช้การควบคุมระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1 หรือ BSL2 (Biosafety 
Level 2) เป็นอย่างต่ า 

2.1 การวิจัยและทดลองท่ีจ าแนกเป็นงานประเภทท่ี 2 ได้แก่ 
1) การดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล์สิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดอันตรายในระดับต่ า 
2) การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะทีไ่ม่ได้อนุญาตไว้ในภาคผนวกท่ี 2 

ข้อ 2.2 ของแนวทางปฏิบัติฯ 
3) การวิจัยและทดลองที่เก่ียวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะที่อนุญาตไว้แล้ว ตามภาคผนวกที่ 2 

ข้อ 2.2 ของแนวทางปฏิบัติฯ แต่ยีนที่จะน ามาเชื่อมมีลักษณะเป็น 
- ตัวก าหนดให้เกิดพิษภัย หรือ 
- DNA หรือ RNA จากจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ สัตว์ หรือพืช ที่อยู่ในบัญชี

ระดับความเสี่ยง 2 ตามภาคผนวกท่ี 2 ข้อ 2.3 ของแนวทางปฏิบัติฯ หรือมียีนสร้างโปรตีนที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตหรือการแบ่งเซลล์ 



4) การวิจัยและทดลองกับสิ่งมีชีวิตตามภาคผนวกท่ี 2 ข้อ 2.3 ของแนวทางปฏิบัติฯ 
5) การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมพืชที่ได้รับสารพันธุกรรมจากพืชชนิดอื่น หรือ

สิ่งมีชีวิตอ่ืน แต่ต้องไม่มีสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตก่อโรคต่างถ่ิน 
2.2 วิธีการด าเนินงาน 

หัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่งรายละเอียดการทดลอง และวิธีการจัดการความเสี่ยงไปยัง IBC 
โดย IBC จะพิจารณา ถึงสภาพการท างาน และมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ และจะเริ่มงานวิจัยได้
ต่อเมื่อ IBC ได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ IBC ต้องส่งข้อเสนอโครงการและผลการประเมินไปยัง TBC เพ่ือ
เก็บไว้เป็นข้อมูล 

3. งานประเภทท่ี 3 การวิจัยและทดลองท่ีอาจมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม หรือเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโดยการดัดแปลงพันธุกรรม หรือการวิจัยท่ีอาจมีอันตรายใน
ระดับที่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด 

งานประเภทนี้ เป็นงานวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง โดยเป็น
การวิจัยในเชื้อที่ก่อโรคร้ายแรงในคนหรือสัตว์ ซึ่งโดยปกติจะไม่แพร่จากคนหรือสัตว์ที่ติดเชื้อไปยังคนหรือสัตว์
อ่ืน และเป็นโรคที่มีวิธีป้องกันและวิธีรักษาที่ได้ผล หรือเป็นงานวิจัยและทดลองเก่ียวกับการรักษาผู้ป่วยโดย
การดัดแปลงพันธุกรรม ทั้งนี้ งานที่ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงระดับอันตรายจะรวมอยู่ในประเภทนี้ด้วย 

งานวิจัยประเภทนี้ใช้วิธีควบคุมและป้องกันอันตรายในระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL2, 
BSL3 หรือ BSL4 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ระดับของการควบคุมและป้องกันอันตราย จะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะ
งานและระดับอันตรายที่จะประเมินได้ ในบางกรณีระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL2 อาจเพียงพอ หากมี
มาตรการเสริมที่สามารถป้องกันอันตรายที่เหมาะสม 

3.1 การวิจัยและทดลองท่ีจ าแนกเป็นงานประเภทท่ี 3 ได้แก่  
1) การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะ หรือยีน หรือชิ้นส่วน DNA จาก

เชื้อจุลินทรีย์ที่อาจท าให้เกิดโรคในมนุษย์ สัตว์ หรือพืช ตามบัญชีระดับความเสี่ยง 3 ตามภาคผนวกท่ี 2 ข้อ 
2.4 ของแนวทางปฏิบัติฯ หรือเชื้อที่อาจมีอันตรายในระดับที่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด 

2) การวิจัยและทดลองเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตที่ผลิตสารพิษ (toxin producers) การวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ DNA และการโคลนนิ่ง DNA (DNA cloning) ที่ควบคุมการสร้างสารพิษ หรือผลิตสารพิษท่ีมี 
LD50 ต่ ากว่า 100 นาโนกรัมต่อกิโลกรัม (ภาคผนวกท่ี 2 ข้อ 2.6 ของแนวทางปฏิบัติฯ) การวิจัยที่เก่ียวกับยีนที่
ให้ผลผลิตสูงถึงแม้ว่าสารพิษที่ผลิตจะมี LD50 สูงกว่า 100 นาโนกรัมต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ รวมถึงการวิจัยที่ใช้ DNA 
ของจุลินทรีย์ที่ผลิตสารพิษ ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอาจจะยังมียีนสารพิษอยู่ ต้องระบุรายละเอียดการทดลองให้
ชัดเจนถึงชนิดของสารพิษ ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ร่วมในการท าโคลนนิ่ง (cloning) และระดับความเป็นพิษที่ LD50 

3) การวิจัยและทดลองที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ ซึ่งท าให้เซลล์มนุษย์ติดเชื้อได้ หรืองานวิจัยที่มี 
DNA ส่วนที่เสริมแต่ง ซึ่งมีความสามารถผลิตสารควบคุมการเจริญเติบโต หรือเป็นสารที่เป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ 

4) การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยด้วยการดัดแปลงพันธุกรรมทุกประเภท 
5) การวิจัยและทดลองใด ๆ ที่มีการฉีดชิ้นส่วนหรือสารพันธุกรรมของไวรัสเข้าไปในตัวอ่อน 

เพ่ือดัดแปลงพันธุกรรมของสัตว์ที่มีการหลั่ง หรือผลิตตัวไวรัส 
6) การวิจัยและทดลองที่มีการสร้างสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีการต้านทานยาปฏิชีวนะหลาย

ชนิด โดยที่ยาปฏิชีวนะนั้น ๆ ใช้ในการบ าบัดรักษามนุษย์ สัตว์ หรือใช้ในการเกษตร  
7) การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมพืชที่ได้รับสารพันธุกรรมจากพืชชนิดอื่น หรือ

สิ่งมีชีวิตอ่ืน โดยสารพันธุกรรมนั้นมาจากจุลินทรีย์ต่างถิ่นที่ก่อโรค หรือมียีนสร้างสารพิษต่อสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
หรือสร้างสารออกฤทธิ์ทางเภสัช หรือสารที่ใช้ในอุตสาหกรรม 



8) การวิจัยและทดลองที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มใด ๆ ของงานประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 หรือ 
ประเภทที่ 3 แต่อยู่ในประเด็นและแนวทางที่ก าหนดไว้ในบทที่ 1 

3.2 วิธีการด าเนินงาน  
งานประเภทที่ 3 นี้ จะต้องได้รับการประเมิน และการแนะน าจาก TBC ผ่าน IBC โดย

หัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่งรายละเอียดการทดลอง และวิธีการจัดการความเสี่ยงไปยัง IBC พิจารณา เพ่ือส่ง
ข้อแนะน าพร้อมความเห็นไปที่ TBC เพ่ือการประเมิน ทั้งนี้ การเริ่มงานวิจัยที่จัดอยู่ในประเภทนี้จะกระท าได้
ต่อเมื่อ IBC และ TBC ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว 

4. งานประเภทท่ี 4 การวิจัยและทดลองท่ีอาจเป็นอันตรายระดับร้ายแรงต่อผู้ปฏิบัติงานในห้อง 
ทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และ/หรือขัดต่อศีลธรรม  

งานวิจัยที่จัดเป็นงานประเภทที่ 4 จะไม่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการ ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมเหล่านี้ 
ได้แก่ 

1) งานวิจัยที่ไม่มีมาตรการ และ/หรือข้อมูลที่ใช้ในการพิสูจน์ และควบคุมป้องกันในเชิง
วิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน 

2) งานวิจัยและทดลองที่มุ่งเน้นผลิตสิ่งมีชีวิตก่อโรค และ/หรือสารพิษ เพ่ือเป้าหมายทางสงคราม 
และการท าลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือสัตว์  

3) งานวิจัยและทดลอง ที่มุ่งจะดัดแปลงพันธุกรรมของมนุษย์ด้วยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม ที่
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการรักษาความผิดปกติทางพันธุกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ผู้วิจัยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแนวทางปฏบิัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555 จัดท าโดย คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภยั
ทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สนับสนุนโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   



ข้อกําหนดสาํหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ท่ีเสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

 

1. ข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน ในกรณทีี่เป็นงานวิจัยระดับความเสี่ยงประเภทที่ 3 ให้ผ่านการ
พิจารณาคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

2. ผู้เสนอข้อเสนอการวิจัย ต้องส่งข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน พร้อมใบรับรอง
การอนุมัติให้ดําเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน หรือ ใช้แบบฟอร์มใบรับรองน้ี  

 

แบบฟอร์มใบรับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

ใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ID# ............................... 

ชื่อข้อเสนอการวิจัย 

(ภาษาไทย) .................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

ชื่อ-สกุล ผู้เสนอข้อเสนอการวิจัย 

(ภาษาไทย) .................................................................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................................. 
หน่วยงานท่ีสังกัด (คณะ/กอง) ...................................................................................................................... 

                                       (มหาวิทยาลัย/กรม) ......................................................................................................... 
                                       (กระทรวง) ....................................................................................................................... 

ข้อเสนอการวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน/
คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ เห็นว่ามีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย
ทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม จึงเห็นสมควรให้ดําเนินการวิจัย
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ตามข้อเสนอการวิจัยนี้ได้ 
 
 

ลงนาม..............................................   ลงนาม................................................ 
        (............................................)           (..............................................) 

ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ          ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ 
             ระดับสถาบัน/ประธานคณะกรรการเทคนิคด้าน  วัน/เดือน/ปี ...................................... 
            ความปลอดทางชีวภาพ 

วัน/เดือน/ปี .................................... 
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ตัวอย่างงบประมาณการวิจยัที่ขอตั้งสาํหรับโครงการวจิัย  
 
1. การต้ังงบประมาณในหมวดต่าง ๆ ควรต้ังตามที่เป็นจริงและโดยเฉพาะหมวดวัสดุขอให้ต้ัง 
 ตามมาตรฐานวัสดุของกระทรวงการคลัง (ขอดูได้จากสํานักงานเลขานุการ คณะวิชา หรอืหน่วยงาน)  
2.   การจัดต้ังงบประมาณทุกรายการให้ระบุรายละเอียดเป็นจํานวน X ราคาต่อหน่วย  

2.1 งบบุคลากร เช่น ค่าจ้างชั่วคราว ฯลฯ สําหรับเงินอุดหนุนที่เป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจําและ
ค่าตอบแทนที่มีลักษณะเดียวกันที่กําหนดจ่ายเป็นรายเดือน กรมบัญชีกลางจะอนุมัติตามวงเงินที่ต้อง
จ่ายจริงโดยจะจ่ายเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัย และหัวหน้าโครงการต้องทําเรื่องเบิกจ่ายเงินไปที่
มหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน หัวหน้าโครงการต้องมีการต้ังงบประมาณสําหรับส่งเป็นเงินประกันสังคม
ให้กับลูกจ้าง และจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และนําส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย 
(ฝ่ายคลัง/งานคลังของแต่ละวิทยาเขต) เพื่อจะได้นําส่งให้สรรพากรต่อไป  

2.2 งบดําเนนิการ 
    2.2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

      (1) ค่าตอบแทน  เช่น 
 1.  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

วันทําการปกติ ช่ัวโมงละ 50 บาท ไม่เกิน4 ช่ัวโมง (200 บาท) 
วันหยุดราชการ ช่ัวโมงละ 60 บาท ทํางานต่อเนื่องกันไม่เกิน 8 ช่ัวโมง (รวมพัก 1 ช่ัวโมง)  (420 

บาท) 
     (2) ค่าใชส้อย เช่น 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง (เหมาจ่าย) [เฉพาะผู้วิจัยและผูร้่วมวิจัยกรณีต้องเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง
ท้องถิ่น (ต่างจังหวัด)]  

      ระดับ          ประเภท ก.       ประเภท ข.  
      1 - 2           120 บาท                  72 บาท  
      3 - 8           180 บาท             108 บาท  
      9 ขึ้นไป         240 บาท             144 บาท  
 ประเภท ก. ได้แก่  
    (1)  การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพ้ืนที่ที่ต้ังสํานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ  
    (2)  การเดินทางไปราชการจากอําเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอําเภอเมืองในจังหวัด เดียวกัน  
    ประเภท ข. ได้แก่  
 (1)  การเดินทางไปราชการในท้องที่อ่ืนนอกจากที่กําหนดในประเภท ก.  
    (2)  การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ต้ังสํานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ  
2. ค่าเช่าเหมารถ  
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
4. เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัว 

 5.  ค่าใช้จ่ายในการไปนําเสนอผลงานให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน 
 6.  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทําแบบ  ค่าจ้างเหมาตรวจสอบรายงาน ค่าจ้างเหมาพิมพ์ 
  รายงาน ฯลฯ 
 7.  ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน 



 2  

 8.  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม ใหแ้ยกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายให้ตรงหมวด เช่น  
   ค่าตอบแทนอยู่ในหมวดค่าตอบแทน 
 9. ค่าวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (ให้เป็นไปตามอัตราค่าบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศลิปากร)    
 10.  ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
 (3) ค่าวัสด ุ 

- วัสดุสํานักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุอ่ืนๆ เช่น กระดาษอัดสําเนา (ตามท่ีกระทรวงการคลัง
อนุมัติ) แถบบันทึกเสียง  แถบบันทึกภาพ   ฟิล์ม 36 ภาพ พร้อมค่าล้าง/อัด แบตเตอรี่  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นาฯลฯ 

- วัสดุทางศิลปะ เช่น แผ่นหินแม่พิมพ์ ลูกกลิ้งหนัง ฯลฯ                          
-   วัสดุทางวิทยาศาสตร์  เช่น  Ammonium sulfate, Cryotube rack,  Whatman filter paper 

ฯลฯ 
    2.2.2 ค่าสาธารณูปโภค เช่น 

 1. ค่าดวงตราไปรษณียากร   
 2.  ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์  

2.3 งบลงทุน การต้ังขอครุภัณฑ์ต้องมีเอกสารต่อไปนี้ประกอบ (สําหรับชุดโครงการวิจัยเท่านั้น) 
     (1)  บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อํานวยการชุดโครงการ ยืนยันว่าครุภัณฑ์ที่ขอตั้งนั้นไม่ 
   มีในคณะ/หน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย และมีความจําเป็นที่ต้องใช้งานมาก  ถ้าไมม่ ี
   ครุภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่สามารถดําเนินการวิจัยได้ โดยให้ผูบ้ังคับบัญชาตน้สังกัดลงนาม 
   รับรอง (คณบดี) ด้วย 
     (2) ใบเสนอราคาครุภัณฑ์เสนอในชื่อชุดโครงการวิจัย ซึ่งยืนยันราคาในช่วงของการเสนอ 
   โครงการวิจัยและช่วงของการของวดเงิน  
     (3) เอกสารที่แสดงรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่จะทําการจัดซื้อ 
 
หมายเหต ุ 
 1. ค่าใช้จ่ายที่ไมส่ามารถตั้งงบประมาณได้ เช่น ค่าตอบแทนผู้วิจัย ค่าตอบแทนที่ปรึกษา บัตรเติมเงิน 
 2. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึอบรม ใหแ้ยกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายให้ตรงหมวด 
  เช่น ค่าตอบแทนอยู่ในหมวดค่าตอบแทน 
 3. ค่าใช้จ่ายในการนําเสนอผลงานให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน 
 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน 
 5. การต้ังขอครุภัณฑ์ต้องมีเอกสารต่อไปนี้ประกอบการของบประมาณ 
     (1)  บันทึกเป็นลายลกัษณ์อักษรจากผู้อํานวยการชุดโครงการ (ถ้าเป็นชุดโครงการ) และ 
  หัวหน้าโครงการรับรองและยืนยันว่าครุภัณฑ์ที่ขอตั้งนั้นไม่มีในคณะ/หน่วยงาน  
  หรือมหาวิทยาลัย และมีความจําเป็นที่ต้องใช้งานมาก  ถา้ไม่มีครุภัณฑดั์งกล่าวจะไม่ 
  สามารถดําเนินการวิจัยได้ โดยให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดลงนามรับรองด้วย 
     (2) ใบเสนอราคาครุภัณฑ์เสนอในชื่อชุดโครงการวิจัย 
  ซึ่งยืนยันราคาในช่วงของการเสนอโครงการวิจัยและช่วงของการของวดเงิน  
     (3) เอกสารที่แสดงรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่จะทําการจัดซื้อ 




