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ความเป็นมา 

สืบเน่ืองจากการท่ีรัฐมีนโยบายและยทุธศาสตร์ท่ีมุง่สร้างเสถียรภาพและความมัน่คงในการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ แก้ไขปัญหาเร่งดว่น พร้อม ๆ กบัการพฒันาเชิงรุกท่ีต้องมี
ความริเร่ิมเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชนในระยะยาว  ภารกิจเร่งดว่นและสําคญัยิง่ของรัฐบาล
ดงักลา่ว ได้แก่ การเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การปรับเปล่ียนโครงสร้างการผลติของระบบเศรษฐกิจ 
การพฒันา สงัคม และการเมือง โดยจะต้องดําเนินการไปพร้อม ๆ กนั แนวทางการการบริหารประเทศ
ดงักลา่วจําเป็นต้องอาศยัองค์ความรู้ และภมูิปัญญาของบคุลากรในประเทศเป็นองค์ประกอบสําคญั
ในการก้าวไปสูเ่ศรษฐกิจและสงัคมท่ีมีพืน้ฐานความรู้ท่ีดีและเข้มแข็ง 

ดงันัน้ หากมีกลไกท่ีสามารถดงึภมูิปัญญาจากสถาบนัอดุมศกึษา  ซึง่เป็นแหลง่รวมปัญญา
ขนาดใหญ่ท่ีมีความหลากหลายและอดุมสมบรูณ์ด้วยทรัพยากรคลงัสมอง รวมทัง้ภมูิปัญญาจาก
หนว่ยงานและองค์กรอ่ืน ๆ ทัง้ภาครัฐ เอกชน และประชาสงัคม มาร่วมกนัคดิ รวมทัง้สร้างเครือขา่ย
ความร่วมมือทางปัญญา เพ่ือนําความรู้มาเป็นพลงัในการพฒันาประเทศ ก็จะก่อประโยชน์ให้กบัการ
พฒันาประเทศโดยรวมได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และยัง่ยืนสมตามนโยบายแหง่รัฐ  

การกําหนดให้อดุมศกึษาเพิม่บทบาทในการพฒันาประเทศ โดยมีกลไกท่ีคลอ่งตวัและยืดหยุน่
ในการตอบสนองตอ่ความต้องการของภาครัฐท่ีต้องการใช้ฐานความรู้ในการแก้ปัญหาและคดิค้นวธีิการ
ใหม ่ๆ เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม จงึได้มีการจดัตัง้สถาบนัคลงัสมองของชาตขิึน้  

วัตถุประสงค์  

สถาบนัคลงัสมองของชาต ิใช้ช่ือภาษาองักฤษวา่ Knowledge Network Institute of Thailand 
จดัตัง้ขึน้ภายใต้มลูนิธิสง่เสริมทบวงมหาวทิยาลยั โดยคณะรัฐมนตรีรับทราบการจดัตัง้ เม่ือวนัท่ี 7 
มกราคม 2546  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 

1.  ตอบสนองตอ่ความต้องการของภาครัฐในการแก้ปัญหาและพฒันาประเทศ โดยการระดม
ผู้ เช่ียวชาญในประเดน็และสาขาท่ีต้องการอยา่งทนัการณ์ ทัง้ในด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
ศกึษาค้นคว้า ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะทางวิชาการ ในการตอบโจทย์ของประเทศไป
จนถงึการลงมือปฏิบตัติามแตก่รณี  

2.  ริเร่ิมแนวคดิใหม ่ๆ ทางวิชาการอนัจะเป็นองค์ประกอบสําคญัในการพฒันาเชิงรุกของ
ประเทศ โดยการศกึษาค้นคว้าวจิยั และทดสอบเพ่ือนําความคดิริเร่ิมใหม ่ๆ เสนอตอ่ภาครัฐ  

3.  สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัให้แก่ภาคเอกชน ทัง้ในการให้
คําปรึกษาเพ่ือแก้ปัญหาของภาคการผลติและบริการ และการคดิค้นแนวทางพฒันาใน
รูปแบบใหม ่ๆ โดยร่วมมือกบัอยา่งใกล้ชิดกบัภาคเอกชน 
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เป้าหมาย 

สถาบนัฯ เป็นองค์กรท่ีไมห่วงัผลกําไรภายใต้มลูนิธิฯ ได้รับงบประมาณจากภาครัฐในรูปของ
เงินอดุหนนุทัว่ไป ท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาจดัสรรให้โดยผา่นมลูนิธิฯ มีเป้าหมายเพ่ือ
นําองค์ความรู้มาเป็นพลงัในการพฒันาประเทศให้มีประสทิธิภาพและยัง่ยืน 

บทบาทหน้าที่ 

 จดัให้มีการศกึษาวิจยัในประเดน็ท่ีมีผลกระทบตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ทัง้ในระยะ
สัน้และระยะยาว เพ่ือเสนอแนะตอ่ภาครัฐ องค์กรท่ีเก่ียวข้อง และสงัคมโดยรวม  

 เป็นแกนกลางในการดําเนินงานและประสานเครือขา่ยทางวิชาการและสร้างความร่วมมือ
ของสถาบนัอดุมศกึษา และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  ทัง้ภาครัฐและเอกชน ทัง้ในประเทศ และ
ตา่งประเทศ 

 อํานวยความสะดวกและการบริหารจดัการเครือขา่ยความรู้รายสาขา 
 จดัทําฐานข้อมลูผู้ เช่ียวชาญ และฐานข้อมลูความรู้รายสาขา 
 เป็นสะพานเช่ือมด้านนโยบายไปยงัภาครัฐและสงัคมโดยรวม 

คณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาต ิ

สถาบนัคลงัสมองของชาตดํิาเนินงานในรูปของคณะกรรมการ คือ คณะกรรมการบริหาร
สถาบนัคลงัสมองของชาต ิซึง่ตามระเบียบมลูนิธิสง่เสริมทบวงมหาวทิยาลยั วา่ด้วยการจดัตัง้สถาบนั
คลงัสมองของชาต ิพ.ศ. 2546 กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการไว้จํานวนไมน้่อยกวา่ 10 คน แต่
ไมเ่กิน 15 คน โดยท่ีมลูนิธิจะแตง่ตัง้จากผู้ ท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสงัคมและอดุมศกึษา มีผู้ อํานวยการสถาบนัเป็นกรรมการและเลขานกุาร 

 จากการประชมุคณะกรรมการมลูนิธิสง่เสริมทบวงมหาวทิยาลยั ครัง้ท่ี 3/2546 เม่ือวนัท่ี 25 
มถินุายน 2546 พิจารณาเห็นวา่เพ่ือให้การดําเนินงานของสถาบนัคลงัสมองของชาตสิามารถ
ดําเนินการได้อยา่งรวดเร็วและทนัการณ์ในการดําเนินการเบือ้งต้น จงึมีมตแิตง่ตัง้คณะกรรมการมลูนิธิ
สง่เสริมทบวงมหาวิทยาลยั เป็นคณะกรรมการบริหารสถาบนัคลงัสมองของชาตไิปก่อนจนกวา่จะได้มี
การแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารสถาบนัคลงัสมองของชาต ิตามข้อ 31 ของระเบียบมลูนิธิสง่เสริม
ทบวงมหาวิทยาลยั ทบวงมหาวิทยาลยัตอ่ไป ทัง้นีไ้ด้มีการแตง่ตัง้ ดร.กฤษณพงศ์  กีรตกิร อธิการ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ เป็นคณะกรรมการบริหารสถาบนัคลงัสมองของชาติ
เพิ่มเตมิ และแตง่ตัง้ ดร.พิเชฐ  ดรุงคเวโรจน์ เป็นผู้ อํานวยการสถาบนัคลงัสมองของชาต ิเม่ือวนัท่ี 18 
มิถนุายน 2546 มีวาระการดํารงตําแหนง่ 4 ปี  
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คณะกรรมการบริหารสถาบนัคลงัสมองของชาต ิประกอบด้วย 
1. นายภาวิช ทองโรจน์      ประธานกรรมการ * 
2. นายสมศกัดิ ์จกัรไพวงศ์     กรรมการ 
3. นายสชุาต ิเมืองแก้ว      กรรมการ 
4. นายกฤษณพงศ์ กีรตกิร     กรรมการ 
5. นางฉนัทวิทย์ สชุาตานนท์     กรรมการ 
6. นายธนากร อ้วนออ่น      กรรมการ 
7. นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์     กรรมการ 
8. นายโอภาส เขียววิชยั      กรรมการ 
9. นางแน่งน้อย พวัพฒันกลุ     กรรมการ 
10. นายขจร จิตสขุมุมงคล     กรรมการ 
11. นางอรุณลกัษณ์ ป่างชยัภมูิ     กรรมการ 
12. นายพิเชฐ  ดรุงคเวโรจน์                                      กรรมการและเลขานกุาร 
13. นางสาวยวุดี ศนัสนียรัตน์     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

ผลการดาํเนินงาน 

ในปี 2547 สถาบนัคลงัสมองของชาต ิได้ดําเนินงานโครงการศกึษาวิจยั รวม 9 โครงการ และ
โครงการประชมุ/สมัมนา 4 โครงการ ได้มีการจดัประชมุ/สมัมนาทางวชิาการรวม 6 ครัง้ สําหรับ
โครงการศกึษาวิจยั 9 โครงการดงักลา่วนัน้ ในบางโครงการได้แบง่เป็นโครงการยอ่ย ๆ เชน่ โครงการ
การศกึษาสถานการณ์และระบบจดัการความปลอดภยัด้านอาหารของประเทศไทย แบง่เป็น 4 
โครงการยอ่ย และโครงการวจิยัเร่ืองสถานภาพและความสามารถเชิงวิชาการด้านวทิยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ประยกุต์ มนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และศลิปะ เพ่ือนําไปสูก่ารจดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลศิ
ทางวิชาการ แบง่เป็น 3 โครงการยอ่ย เป็นต้น 

สําหรับโครงการศกึษาวิจยั สถาบนัฯ จะสนบัสนนุให้ทนุวิจยัแก่ผู้ เช่ียวชาญและคณะวิจยัของ
สถาบนัอดุมศกึษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ ๆ ดําเนินการ สว่นโครงการ
จดัประชมุ/สมัมนาสว่นใหญ่ จะเป็นความร่วมมือระหวา่งสถาบนัฯและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีท้กุ
โครงการจะผา่นการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารสถาบนัคลงัสมองของชาต ิ 

ในการดําเนินงานโครงการปี 2547 ได้จําแนกประเภทโครงการศกึษาวิจยัออกเป็น 5 แผนงาน
หลกั คือ แผนงานด้านพลงังาน แผนงานด้านอาหารและสขุภาพ แผนงานด้านเศรษฐกิจ แผนงานด้าน
การศกึษา และแผนงานด้านเยาวชน ดงันี ้

 
 *  ศาสตราจารย์ ร้อยตํารวจเอก วรเดช จนัทรศร ทําหน้าท่ีประธานกรรมการ ตัง้แต ่มิถนุายน 2546 ถงึ ตลุาคม 2547 
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1. แผนงานด้านพลังงาน  
1.1 โครงการโครงการศกึษาแนวทางการพฒันาการใช้โซลาร์เซลในระดบัครัวเรือนใน 

ระยะยาว 
1.2 โครงการประเมินคณุคา่และผลกระทบของหน่วยงานผลติไฟฟ้ารายยอ่ยตอ่ 
       ระบบสง่และจําหน่ายไฟฟ้า 

2. แผนงานด้านอาหารและสุขภาพ 
2.1 โครงการการศกึษาสถานการณ์และระบบจดัการความปลอดภยัด้านอาหาร 

                         ของประเทศไทย 
(1) การศกึษาสถานการณ์ความปลอดภยัอาหารในกลุม่สตัว์บกและผลติภณัฑ์ นํา้นม

และผลติภณัฑ์ 
(2) การศกึษาสถานการณ์ความปลอดภยัอาหารในกลุม่สตัว์นํา้และผลติภณัฑ์ 
(3) การศกึษาสถานการณ์ความปลอดภยัอาหารในกลุม่ธญัพืช ถัว่ เมลด็และ

ผลติภณัฑ์ 
(4) การศกึษาสถานการณ์ความปลอดภยัอาหารในกลุม่ผกั ผลไม้ 

 โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูนกัวิจยัด้านการสาธารณสขุในประเทศไทย 
 โครงการศกึษาระบบจดัการความปลอดภยัด้านอาหารของประเทศไทย  

                   ระยะท่ี 2  
3. แผนงานด้านเศรษฐกิจ 

3.1. โครงการศกึษาแนวทางพฒันามะพร้าวและผลติภณัฑ์จากมะพร้าว 
4. แผนงานด้านการศึกษา 

4.1 โครงการแนวทางการจดัทําและพฒันาแหลง่เรียนรู้ดจิิทลั : ประสบการณ์จาก 
      ตา่งประเทศ 
4.2 โครงการวจิยัเร่ืองสถานภาพและความสามารถเชิงวิชาการด้านวทิยาศาสตร์  
     วิทยาศาสตร์ประยกุต์ มนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และศลิปะ เพ่ือนําไปสูก่าร 
     จดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลศิทางวิชาการ 

(1) โครงการวจิยัสถานภาพและความสามารถในการแขง่ขนัทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

(2) โครงการวจิยัสถานภาพและความสามารถในการแขง่ขนัทางวิชาการด้าน
สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 

(3)  โครงการวจิยัสถานภาพและความสามารถในการแขง่ขนัทางวิชาการด้านศลิปะ 
5. แผนงานด้านเยาวชน 

5.1 โครงการเครือขา่ยเยาวชนเพ่ือการมีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคม 
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โครงการประชุม/สัมมนา มี  4  โครงการ 
 1. โครงการพนัธมิตรอดุมศกึษาเพ่ือการพฒันาจงัหวดัในพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัตก 

 เชิงบรูณาการ 
2. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตักิารนกัวิชาการเพ่ือการพฒันาประเทศ ครัง้ท่ี 1 
3. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตักิารนกัวิชาการเพ่ือการพฒันาประเทศ ครัง้ท่ี 2  

      4. โครงการ Free Trade Agreement (FTA): การเตรียมความพร้อมด้านพาณิชย์ 
                อิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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โครงการศึกษาวจิยั 
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1. แผนงานด้านพลังงาน 
 
1.1  โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้โซลาร์เซลในระดบัครัวเรือนใน 
      ระยะยาว 

เหตุผลและความสาํคัญของปัญหา 

จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายสนบัสนนุให้ทกุครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ เพ่ือแสงสวา่งและรับรู้ขา่วสาร 
โดยเฉพาะในพืน้ท่ีหา่งไกล เช่น พืน้ท่ีเป็นหบุเขาหรือเกาะแก่ง ซึง่ไมส่ามารถขยายระบบสง่จา่ยไฟฟ้า
ด้วยวิธีปักเสาพาดสายไฟ หรือไมคุ่้มคา่ในการลงทนุสร้างโรงไฟฟ้าหรือขยายระบบสายสง่ รัฐบาลจงึ
เลือกระบบโซลา่เซลล์เพ่ือผลติไฟฟ้าให้กบัประชาชนในชนบทหรือ Solar Home Systems ในโครงการ
ไฟฟ้าเอือ้อาทร โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับงบประมาณสนบัสนนุให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เมษายน 2548 

เน่ืองจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องลงทนุด้วยงบประมาณจํานวนมากในเวลาท่ีจํากดั จงึ
ต้องมีการศกึษาถึงประสทิธิภาพและอายกุารใช้งานของระบบ ผลกระทบตอ่วถีิชีวติของประชาชนใน
ชนบท ภาระหนีส้นิจากอปุกรณ์ไฟฟ้าและการซอ่มบํารุงรักษาระบบ รวมทัง้วางแผนการจดัการกบั
อปุกรณ์ประกอบระบบท่ีเส่ือมสภาพหรือหมดอายกุารใช้งาน เพ่ือไมใ่ห้เกิดปัญหาสิง่แวดล้อมตามมา 

การดาํเนินงาน/ผลการศกึษา 

คณะวิจยัได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากการศกึษาเปรียบเทียบจากตา่งประเทศ พบวา่ 
แนวทางการบริหารจดัการท่ีประสบความสําเร็จมี 2 รูปแบบ คือ (1) ได้รับการดแูลจากภาคเอกชน และ 
(2) ใช้ความเข้มแข็งของชมุชน โดยการสร้างความเป็นเจ้าของ  

สําหรับประเทศไทย โครงการโซลา่ร์เซลระดบัครัวเรือน จะนําไปใช้กบัครอบครัวท่ีอยูใ่นชนบท
ห่างไกลความเจริญ ผู้ใช้มีฐานะยากจน ขาดความรู้ความเข้าใจในการบํารุงรักษาท่ีดี การสนบัสนนุจาก
รัฐบาลก็ไมม่าก ดงันัน้จงึน่าจะอาศยัประโยชน์จากการท่ีรัฐมีองค์การบริหารสว่นตําบล (อ.บ.ต.) ท่ีมี
อํานาจหน้าท่ีในการกํากบั ควบคมุ และดแูลหมูบ้่านตา่งๆ ท่ีมีการตดิตัง้โซลา่ร์เซลนี ้แตล่ะหมูบ้่านควร
ต้องมีคณะกรรมการไฟฟ้าประจําหมูบ้่านท่ีตัง้ขึน้โดย อ.บ.ต. และได้รับงบประมาณจดัสรรจาก อ.บ.ต. 
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีสามารถดแูลด้านเทคนิค และอ่ืนๆ  นอกจากนีก้ารไฟฟ้าสว่นภมูภิาคควรจะช่วย 
อ.บ.ต. ในการดแูลทางด้านเทคนิค เน่ืองจากมีความเช่ียวชาญอยูแ่ล้ว และมีงบประมาณจากภาครัฐไป
สนบัสนนุหนว่ยงานทัง้สองด้วย  
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แผนและทศิทางการดาํเนินงาน/ข้อเสนอแนะ 

คณะวิจยัได้เสนอแนะให้คณะกรรมการไฟฟ้าประจําหมูบ้่าน องค์การบริหารสว่นตําบล และ
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคต้องประสานการดําเนินงาน และช่วยรับภาระในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

1. คณะกรรมการไฟฟ้าประจาํหมู่บ้าน มีภารกิจในด้าน 

1.1 การบริหารจัดการ ได้แก่ การกําหนดระเบียบตา่งๆท่ีเก่ียวกบัการครอบครองระบบ
ไฟฟ้า การกํากบั ดแูล และอํานวยความสะดวกในการใช้ไฟฟ้าให้กบัครัวเรือนตา่งๆ ในหมูบ้่าน รวมทัง้
ตรวจสอบ และรายงานสถานภาพของระบบไฟฟ้าแตล่ะครัวเรือนตอ่ อ.บ.ต.ตามกําหนดระยะเวลาท่ีจะ
กําหนดไว้ในระเบียบ 

1.2 การเงนิ ได้แก่ รวบรวม และรักษาเงินคา่บํารุงรักษาระบบจากครัวเรือนตา่งๆ ตาม
อตัราท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ ให้การเบกิ – จ่ายเงินเพ่ือใช้จ่ายในกิจการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบไฟฟ้า  

1.3 เทคนิค ได้แก่ จดัเตรียมอปุกรณ์สํารองตา่งๆ ให้มีเพียงพอท่ีจะทดแทนให้กบัครัวเรือน
ในหมูบ้่าน จดัให้มีการอบรมเพ่ือสร้างช่างเทคนิคดแูลระบบไฟฟ้าประจําหมูบ้่าน จดัทําคูมื่อตา่งๆ 
เก่ียวกบัการตดิตัง้ บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า ซอ่มแซม และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าให้กบัครัวเรือนตา่งๆ 
ประสานกบั ก.ฟ.ภ. หรือหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจดัการ และกําจดัอปุกรณ์ท่ีเส่ือมสภาพแล้ว ให้
ถกูหลกัวิชาการ ไมเ่ป็นผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

2. ภารกจิขององค์การบริหารส่วนตาํบล  
2.1 กํากบั ดแูล ให้การดําเนินงานของคณะกรรมการไฟฟ้าประจําหมูบ้่านเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยสนบัสนนุด้านงบประมาณให้กบัคณะกรรมการไฟฟ้าประจําหมูบ้่าน 
2.2 รับรายงานสถานภาพของระบบไฟฟ้าในแตล่ะครัวเรือน และแตล่ะหมูบ้่าน พร้อมกบั

รายงานตอ่ ก.ฟ.ภ. 
2.3 สง่เสริมให้เกิดการสร้างรายได้จากการมีไฟฟ้าใช้ เช่น การทําอาชีพเสริมตา่งๆ 

หลงัจากเสร็จสิน้ภารกิจในชว่งเวลากลางวนั เป็นต้น 
3.  ภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

3.1  ให้การสนบัสนนุทางด้านเทคนิคกบั อ.บ.ต. และคณะกรรมการไฟฟ้าประจําหมูบ้่าน 
เช่น การจดัหาวิทยากรในอบรมช่างเทคนิค การให้คําปรึกษาด้านการซอ่มแซม และบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้า เป็นต้น 

3.2 ตรวจรับรายงาน และวเิคราะห์สถานภาพของระบบจาก อ.บ.ต. ทัว่ประเทศ  
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1.2   โครงการประเมินคุณค่าและผลกระทบของหน่วยงานผลิตไฟฟ้ารายย่อยต่อ 
       ระบบส่งและจาํหน่ายไฟฟ้า 

เหตุผลและความสาํคัญของปัญหา         

สํานกังานนโยบายและแผนพลงังานและกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังานได้มี
การสง่เสริมการใช้พลงังานทดแทนสําหรับการผลติกระแสไฟฟ้า หน่วยผลติไฟฟ้ารายยอ่ย(Distributed 
Generation หรือ DG) เป็นหนว่ยกําเนิดไฟฟ้าหลกัท่ีมีต้นทนุราคาถกูกวา่การขยายระบบสง่และ
จําหน่ายไฟฟ้าไปถึงบริเวณนัน้ ซึง่หน่วยผลติไฟฟ้ารายยอ่ยจะใช้เป็นหน่วยกําเนิดไฟฟ้าสํารองเม่ือเกิด
ไฟฟ้าดบั เป็นไฟฟ้าท่ีมีคณุภาพสงู เน่ืองจากมีความแปรผนัทางความถ่ีและมีความดนัฟ้าน้อยกวา่ และ
เป็นการหลีกเล่ียงการใช้ไฟฟ้าระบบสง่และจําหนา่ยไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสงู เพ่ือเป็นการ
สนบัสนนุนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการสง่เสริมการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนของประเทศมากขึน้
อยา่งจริงจงั การวิจยัจงึมุง่เน้นในศกัยภาพการผลติไฟฟ้ารายยอ่ยท่ีประเทศไทยมีสงูสดุ ใน 4 
เทคโนโลยี ได้แก่ พลงังานจากเซลล์แสงอาทิตย์ พลงังานนํา้ขนาดเลก็ พลงังานลม และพลงังานจาก 
ชีวมวล รวมทัง้ศกึษาผลกระทบของหนว่ยผลติไฟฟ้ารายยอ่ยท่ีมีตอ่ระบบสง่และระบบจําหน่ายใน
ประเดน็ตา่ง ๆ  

การดาํเนินงาน/ผลการศกึษา 

คณะวิจยัได้ศกึษาวิจยัเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้สรุปผลการศกึษาวา่ หน่วยผลติไฟฟ้ารายยอ่ยเป็น
แหลง่ผลติไฟฟ้าท่ีอยูใ่กล้กบับริเวณของผู้ใช้ไฟฟ้า ซึง่อาจจะเช่ือมโยงกบัระบบสง่หรือจําหนา่ยไฟฟ้า
หรือไมก็่ได้และไมมี่ข้อจํากดัชดัเจนวา่ต้องมีขนาดเท่าใด เพ่ือให้สามารถใช้หน่วยผลติไฟฟ้ารายยอ่ยให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ จงึควรเช่ือมโยงเข้ากบัระบบสง่และจําหนา่ยไฟฟ้า ซึง่จะทําให้หน่วยผลติไฟฟ้านัน้
สามารถสง่ไฟฟ้าเข้าระบบได้เม่ือมีไฟฟ้าเหลือใช้ และสามารถดงึไฟฟ้าจากระบบมาใช้เม่ือมีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้ามากกวา่ท่ีผลติได้ 
 การประเมนิคณุคา่ของพลงังานหมนุเวียน 3 ประเภท ได้แก่ พลงังานเซลล์แสงอาทิตย์ (Portal 
Voltaic (PV) หรือ Solar Cell)  พลงังานชีวมวล และพลงังานนํา้จากกงัหนันํา้ขนาดเลก็ พบวา่ เคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้าขนาดเลก็ ซึง่มกัจะผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนท่ีตอ่กบัระบบสง่และจําหนายไฟฟ้า
นัน้ สามารถเพิ่มความเช่ือถือตอ่ระบบไฟฟ้า หากสถานประกอบการมีเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเป็นของ
ตนเอง อาจจะสามารถลดการพึง่พาพลงังานไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหนา่ยได้ และการไฟฟ้าฝ่าย
จําหน่ายก็อาจเพิ่มความเช่ือถือได้ของระบบ โดยการตดิตัง้เคร่ืองกําเนิกไฟฟ้าเพิ่มเตมิในสว่นท่ีเกิด
ไฟฟ้าดบับอ่ย ๆ 
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 เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าขนาดเลก็เป็นอีกทางเลือกหนึง่ในการช่วยลดพลงังานสญูเสียในระบบไฟฟ้า 
จากผลการศกึษา พบวา่ สามารถลดความสญูเสียในระบบไฟฟ้าอยา่งมีนยัสําคญั ในกรณีท่ีตดิตัง้ใกล้
กบักลุม่โหลดและมีกําลงัการผลติท่ีเหมาะสม  ในสว่นของผลกระทบตอ่ชมุชนจากการตดิตัง้หน่วยผลติ
ไฟฟ้ารายยอ่ย พบวา่ หน่วยผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนทัง้ 5 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีชีวมวล 
เทคโนโลยีลม เทคโนโลยีโรงเผาขยะ เทคโนโลยีพลงังานนํา้ขนาดเลก็ และเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ 
ตา่งมีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมด้วยกนัทัง้สิน้ แตร่ะดบัความรุนแรงจากผลกระทบมีมากน้อยแตกตา่ง
กนัไปตามลกัษณะของเทคโนโลยีและแหลง่พลงังานท่ีใช้ คือ พลงังานเซลล์แสงอาทิตย์และพลงังานนํา้
แบบ Run off ขนาดเลก็ มีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมน้อยท่ีสดุ รองลงมา คือ พลงังานลม พลงังานชีว
มวลและขยะ ตามลําดบั 

แผนและทศิทางการดาํเนินงาน/ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศกึษา คณะวิจยัได้ให้ข้อเสนอแนะ ดงันี ้
1. พิจารณาปรับลดอตัราลดไฟฟ้าสํารอง ทัง้กรณีท่ีไมมี่การใช้ไฟฟ้าสํารองและกรณีท่ีใช้

ไฟฟ้าเกินคา่ความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุท่ีขอใช้ รวมทัง้ปรับระเบียบการคํานวณคา่ไฟฟ้าและ
ภาษีมลูคา่เพิม่ เพ่ือให้สามารถนําปริมาณไฟฟ้าท่ีซือ้และท่ีขายให้กบัหารไฟฟ้าฝ่ายจําหนา่ยมาหกัลบ
กนัได้ และสามารถใช้มิเตอร์ตวัเดียววดัปริมาณไฟฟ้าท่ีซือ้และขาย 

2. ปรับปรุงโครงสร้างคา่ไฟฟ้า เพ่ือไมเ่ป็นภาระกบัผู้ใช้ไฟฟ้า 
3. ชมุชนควรร่วมกนัจดัตัง้โรงไฟฟ้าขนาดยอ่มขึน้เอง เพ่ือนําวสัดเุหลือใช้ทางการเกษตรท่ีอยู่

ในบริเวณรอบ ๆ ชมุชนมาใช้เป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า จะเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนทัง้ด้านการ
ประหยดัคา่ขนสง่ เพิม่รายได้เกษตร และสง่เสริมให้ชมุชนพึง่ตนเอง 

4. รัฐควรสง่เสริมผู้ประกอบการผลติไฟฟ้ารายยอ่ย ด้วยการให้เงินช่วยเหลือพิเศษ ร่วมลงทนุ 
หรือให้เงินกู้ ด้วยเง่ือนไขพิเศษ 

 
2. แผนงานด้านอาหารและสุขภาพ 
 
2.1  โครงการการศึกษาสถานการณ์และระบบจัดการความปลอดภยัด้านอาหาร 
      ของประเทศไทย 

เหตุผลและความสาํคัญของปัญหา 

 อาหาร เป็นสนิค้าท่ีมีความสําคญัอยา่งยิง่ตอ่ประเทศ ทัง้ในบริบทความปลอดภยัและสขุภาพ
ของประชาชนในประเทศ และในบริบทของการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศทัง้ในมมุของการจ้างงานและ
การสง่ออก และ สถานการณ์การค้าโลกปัจจบุนัมีความต่ืนตวัเก่ียวกบัความปลอดภยัด้านอาหารเป็น
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อยา่งมาก เห็นได้จากนโยบายหรือมาตรการตา่ง ๆ จากประเทศคูค้่าท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการ
สขุอนามยัในการผลติและการสร้างความเช่ือมัน่ด้านความปลอดภยัของอาหารเพ่ือผู้บริโภค สําหรับ
ประเทศไทยก็ได้ให้ความสําคญัตอ่ความปลอดภยัด้านการบริโภคอาหารของประชาชน โดยในปี พ.ศ. 
2547 รัฐบาลได้กําหนดให้เป็น “ปีแห่งความปลอดภยัด้านอาหาร” เพ่ือรองรับนโยบายของรัฐบาล 
สถาบนัคลงัสมองของชาตจิงึได้ให้การสนบัสนนุการจดัทําโครงการศกึษาสถานการณ์และระบบการ
จดัการความปลอดภยัด้านอาหารของประเทศไทย เพ่ือศกึษาสถานภาพความปลอดภยัด้านอาหาร 
ตลอดห่วงโซอ่าหารและบทบาท/หน้าท่ีขององค์กร/หน่วยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบความปลอดภยั
ด้านอาหารของประเทศ เพ่ือการวิเคราะห์ ปัญหา อปุสรรคและประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยั
ด้านอาหารในการท่ีจะเสนอแนะแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาอปุสรรคเพ่ือให้อาหารมีความ
ปลอดภยัเพิ่มมากขึน้ 

การดาํเนินงาน/ผลการศกึษา 

 คณะวิจยัได้ดําเนินการศกึษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมลูสถานการณ์
ความปลอดภยัด้านอาหารของประเทศ พร้อมทัง้ทําการวเิคราะห์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงปัญหาและ
อปุสรรคตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ โดยมุง่เน้นประเดน็ปัญหาเร่งดว่นท่ีจําเป็นจะต้องแก้ไขและศกึษาแนวทางการ
ป้องกนัท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน โดยทําการศกึษาระบบการจดัการด้านความปลอดภยัอาหารของประเทศ
ตา่ง ๆ เพ่ือนํามาปรับประยกุต์และเสนอแนะเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย โดยได้
ทําการศกึษาสถานการณ์ความปลอดภยัของอาหาร 4 กลุม่ และในภาพรวมของประเทศดงันี ้

(1) การศกึษาสถานการณ์ความปลอดภยัอาหารในกลุม่สตัว์บกและผลติภณัฑ์ นํา้นมและ
ผลติภณัฑ์ 

(2) การศกึษาสถานการณ์ความปลอดภยัอาหารในกลุม่สตัว์นํา้และผลติภณัฑ์ 
(3) การศกึษาสถานการณ์ความปลอดภยัอาหารในกลุม่ธญัพืช ถัว่ เมลด็และผลติภณัฑ์ 
(4) การศกึษาสถานการณ์ความปลอดภยัอาหารในกลุม่ผกั ผลไม้ 
(5) การศกึษาสถานการณ์ความปลอดภยัอาหารในภาพรวมของประเทศ 

ในการศกึษาได้ข้อสรุปสภาพปัญหาและสถานการณ์ความปลอดภยัด้านอาหารของประเทศ
ไทย ดงันี ้

1. สัตว์บกและผลิตภณัฑ์ นํา้นมและผลิตภณัฑ์ 
 ปัญหาท่ีสําคญัในสตัว์บกและผลติภณัฑ์  พบวา่การจดัการทัง้ระบบตัง้แตฟ่าร์ม การขนสง่ การ
เก็บรักษา และการวางจําหน่ายสว่นใหญ่ยงัอยูใ่นระดบัต่ํากวา่มาตรฐานมาก คือ ปัญหาการใช้ยาและ
การตกค้างของยาปฏิชีวนะ เน่ืองจากเกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการใช้ยาในสตัว์อยา่ง
ถกูต้อง ไมมี่ท่ีปรึกษาแนะนําอยา่งถกูต้องใกล้ชิด ปัญหาการเจือปนด้วยสารเคมีในอาหารตา่ง ๆ  เช่น 
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บอแรกซ์ หรือสารเร่งเนือ้แดงโดยมีสาเหตเุพ่ือจงูใจผู้บริโภค  ปัญหาจลุนิทรีย์ปนเปือ้น เชน่ เชือ้ 
Salmonella spp. เน่ืองจากโรงฆา่ไมไ่ด้มาตรฐานและการขนสง่ท่ีไมดี่ และปัญหาการเกิดโรคระบาดใน
สตัว์ เชน่ การระบาดของเชือ้ไข้หวดันกในไก่ เน่ืองจากระบบการเลีย้งไก่เป็นระบบเปิดมาก ไมมี่ระบบ
การป้องกนั 
 ปัญหาสําคญัในนํา้นมและผลติภณัฑ์  คือ ปัญหาการตกค้างของสารปฏิชีวนะในนํา้นม 
เน่ืองจากสขุลกัษณะในการเลีย้งไมดี่  ปัญหาการเพิม่ของจํานวนจลุนิทรีย์ระหวา่งการเก็บรักษา ณ 
ศนูย์รวบรวมนํา้นมดบิและระหวา่งการขนสง่ เน่ืองจาการขาดประสทิธิภารในการคดักรองนํา้นมดบิท่ีดี
และขาดการการควบคมุอณุหภมูิในระหวา่งการขนสง่ ตามลําดบั ปัญหาของโรงงานแปรรูปท่ีทําให้เกิด
การปนเปือ้นของจลุนิทรีย์ สาเหตเุกิดจากการขาดระบบการผลติหรือการแปรรูปท่ีดี และปัญหาการ
ปนเปือ้นสารพิษจากเชือ้ราอะฟลาทอกซนิ เน่ืองจากอาหารสตัว์มีการปนเปือ้นของอะฟลาทอกซนิ 
ปัญหาเร่งดว่ยท่ีต้องแก้ไขพบวา่ระบบนมโรงเรียนมีปัญหาความเส่ียงสงูกวา่นมตลาดทัว่ไป 
 2. สัตว์นํา้และผลิตภณัฑ์ 
  ปัญหาท่ีสําคญัในสตัว์นํา้และผลติภณัฑ์ คือ ปัญหาการตกค้างของสารเคมี ยาปฏิชีวนะ 
เน่ืองจากไมมี่ระบบการจดัการฟาร์มท่ีดี ไมมี่การจดัทําระบบการตรวจสอบย้อนกลบัของผลติภณัฑ์  
ปัญหาการปนเปือ้นจลุนิทรีย์ เกิดจากเกษตรการขาดระบบการจดัการผลติท่ีมีประสทิธิภาพ ขาดการ
พฒันาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการตรวจสอบการผลติ สาเหตสุว่นใหญ่ยงัขาดการเฝ้าระวงัและ
การให้คําปรึกษา แนะนําจากผู้ รู้อยา่งใกล้ชิด 

3. ธัญพชื ถ่ัว เมล็ด และผลิตภณัฑ์ 
ปัญหาท่ีสําคญัในอาหารกลุม่นี ้คือ ปัญหาการปนเปือ้นของสารพิษจากเชือ้ราชนิดตา่ง ๆ โดย

เฉพาะอะฟลาทอกซนิ เน่ืองจากเกษตรกรไมไ่ด้นําหลกัการ GAP ไปใช้ปฏิบตัจิริงและไมมี่วิธีการปฏิบตัิ
ท่ีดีหลงัการเก็บเก่ียว ปัญหาการปนเปือ้นแคดเมียมในข้าวและถัว่เหลือง  (ในเฉพาะบางพืน้ท่ี) 
เน่ืองจากการปนเปือ้นของแคดเมียมในพืน้ท่ีเพาะปลกูและในนํา้  ปัญหาการตกค้างของสารป้องกนั
กําจดัศตัรูพืช เน่ืองจากการใช้สารป้องกนักําจดัศตัรูพืชของกลุม่เกษตรกรไมมี่การควบคมุดแูล ปัญหา
การใช้วตัถเุจือปนอาหาร เช่น ซลัเฟอร์ได้ออกไซด์ในวุ้นเส้นและผลติภณัฑ์จากข้าว เน่ืองจากความ
ต้องการของผู้บริโภคและความไมต่ระหนกัในเร่ืองความปลอดภยัของผู้ผลติ ปัญหาการปนเปือ้นของ
จลุนิทรีย์ในผลติภณัฑ์ เน่ืองจากสขุลกัษณะท่ีไมดี่ในการผลติอาหารปัญหามีสิง่ปลอมปน (Fillth) ใน
ข้าวและผลติภณัฑ์เน่ืองจากโรงเก็บและกรรมวิธีการผลติไมถ่กูสขุลกัษณะ 

4. ผัก ผลไม้ 
 ปัญหาท่ีสําคญัในผกัผลไม้สด คือ การตกค้างของสารเคมีป้องกนักําจดัศตัรูพืช เน่ืองจาก การ
ใช้สารแคมีป้องกนักําจดัศตัรูพืชไมถ่กูวิธี และมีการใช้อยา่งฟุ่ มเฟือยโดยไมมี่การควบคมุปริมาณการใช้
และปลอ่ยให้มีการสง่เสริมการขายสารเคมีอยา่งอิสระ ปัญหาสารเคมีท่ีขึน้ทะเบียนแล้วสามารถใช้ได้
ตลอดไป เน่ืองจาก พรบ.วตัถอุนัตราย ปี พ.ศ. 2535 ซึง่เป็นกฎหมายหลกัในการควบคมุอนัตรายทาง
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การเกษตร ไมมี่บทบญัญตัเิก่ียวกบัการกําหนดอายใุบสําคญัการขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตราย ประกอบกบั
การตดิตาม ตรวจสอบวตัถอุนัตรายเหลา่นีใ้นท้องตลาดยงัออ่นแอ ปัญหาของสารเคมีห้ามใช้ในอาหาร
ท่ีเกิดการตกค้างในผกัผลไม้สดเน่ืองจาการบงัคบัใช้กฎหมายยงัไมเ่ข้มงวด ปัญหาของการไมมี่ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลบัของสนิค้าเกษตร ปัญหาผู้บริโภคขาดความรู้และข้อมลู ทําให้ผู้บริโภคไมมี่โอกาส
เลือกในเร่ืองของความปลอดภยัเน่ืองจากผกัผลไม้ในท้องตลาดยงัมีการปนเปือ้นสารเคมี 
 5. ภาพรวมของประเทศ 
 จากการศกึษาสถานการณ์ความปลอดภยัของอาหารในภาพรวมของประเทศในการศกึษาครัง้
นี ้พบวา่ ระบบการจดัการความปลอดภยัของประเทศไทยยงัแยกเป็นหนว่ยงานหลกัท่ีเก่ียวข้อง 2 
กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสขุ จะรับผิดชอบเก่ียวกบัอาหารนําเข้าและบริโภคภายในประเทศ และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะรับผิดชอบอาหารท่ีสง่ออกเป็นหลกั ซึง่จากการแบง่อํานาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบระบบความปลอดภยัด้านอาหารของประเทศออกเป็นสองสว่นอยา่งชดัเจนนี ้ก่อให้เกิด
ปัญหาของระบบความปลอดภยัของประเทศไทย เน่ืองจากการกําหนดนโยบาย แผนการดําเนินงานใน
แตล่ะสว่นและการประสานงานตรงจดุท่ีรับผิดชอบร่วมกนั เช่น การกําหนดมาตรฐานตา่ง ๆ รวมทัง้การ
บงัคบัใช้ และการดําเนินการยงัไมมี่ความชดัเจน ไมส่อดคล้องกนัตลอดเส้นทางหรือห่วงโซอ่าหาร และ
มีหนว่ยงานในการปกครองท้องถ่ิน เชน่ เทศบาล ท่ียงัไมเ่ข้าสูร่ะบบของประเทศ ขาดหนว่ยงานกลางท่ี
จะทําหน้าท่ีประสานงาน กําหนดนโยบายและยทุธศาสตร์รวมของประเทศอยา่งแท้จริง  

แผนและทศิทางการดาํเนินงาน/ข้อเสนอแนะ 

 คณะวิจยัได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้อาหารมีความปลอดภยัทัง้ระบบ ตลอด
ห่วงโซอ่าหารสรุปได้ดงันี ้

1. การจัดตัง้องค์กรหรือหน่วยงานกลาง เพ่ือเป็นศนูย์ข้อมลูด้านความปลอดภยัอาหาร
แห่งชาตแิละทําหน้าประสานงานหน่วยงานตา่ง ๆ  ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมลูระหวา่งหน่วยงาน
และองค์กรตา่ง ๆ เพ่ือรวบรวมข้อมลู กําหนดนโยบาย ประเมินสถานการณ์และความเส่ียง กําหนด
ยทุธศาสตร์และแนวทางด้านจดัการความปลอดภยัร่วมกนั โดยการจดัตัง้คณะกรรมาธิการความ
ปลอดภยัด้านอาหารแห่งชาต ิ 

2. ด้านกฎหมาย ควรมีการปรับปรุงและทบทวนกฎหมายท่ีล้าสมยั และผลกัดนักฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัความปลอดภยัด้านอาหารของประเทศให้มีการประกาศใช้โดยเร็ว และให้มีการบงัคบัใช้
และบทลงโทษตอ่ผู้ ฝ่าฝืนอยา่งจริงจงั 

3. ระบบมาตรฐาน ได้แก่การนําระบบ GAP GMP GHP และ HACPP มาประยกุต์ใช้หรือ
บงัคบัใช้ในทกุระดบั ตลอดเส้นทางอาหาร ตัง้แตร่ะดบัฟาร์มถึงผู้บริโภค ซึง่ทกุหนว่ยควรเร่งผลกัดนั
และดําเนินการอยา่งจริงจงั  
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4. การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้  ปรับระบบบคุลากรโดยเพิม่บคุลากรในสาขา
เช่ียวชาญเฉพาะทางหรือนกัวิจยัให้มีเพียงพอ มีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาประเทศ
ด้านอาหาร หรือเร่งพฒันาบคุลากรหลายด้านท่ีเก่ียวข้อง เชน่ นกัวิจยัด้านพษิวทิยา เคมี สิง่แวดล้อม 
ด้านกฎหมายพิษวทิยา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นต้น โดยการพฒันาหลกัสตูร 
และสร้างแรงจงูใจในการศกึษา-การประกอบอาชีพ  

5. การพัฒนาห้องปฏิบัตกิารและชุดทดสอบ เพ่ือรองรับตวัอยา่งอาหารทัง้หมดท่ีจะตรวจ
เพ่ือให้ทําการวิเคราะห์ได้รวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 

6. การสร้างระบบเฝ้าระวังตรวจตดิตาม มีการตรวจสอบและสุม่ตวัอยา่งอยา่งสม่ําเสมอ
เพ่ือเป็นการเฝ้าระวงัคณุภาพของสนิค้าหรืออาหาร และมีการตรวจสอบย้อนกลบัไปยงัแหลง่
แพร่กระจายสนิค้าท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน 

7. ระบบเครือข่ายข้อมูลความปลอดภยัอาหาร โดยจดัทําเครือขา่ยตดิตอ่ส่ือสารเก่ียวกบั
ความปลอดภยัด้านอาหารของทัง้ระบบ อยา่งเป็นเอกภาพและเบด็เสร็จ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
เพ่ือให้ทราบข้อมลูของอาหารท่ีจําหนา่ยในประเทศ นําเข้าและสง่ออกตา่งประเทศ 

8. การเผยแพร่ความรู้ โดยการให้ความรู้แก่เกษตรกร ผู้ผลติ ผู้ จําหนา่ย ผู้บริโภค จากข้อมลู
ความเส่ียงหรืออนัตรายท่ีเกิดขึน้ในอาหาร ผา่นส่ือตา่ง ๆ อยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง 
 
2.2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจยัด้านการสาธารณสุขในประเทศไทย 

เหตุผลความสาํคัญของปัญหา 

 ประเทศไทยมีนกัการสาธารณสขุท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาตา่งๆ กระจายอยูใ่นชมุชน และ
หนว่ยงานตา่งๆ เป็นจํานวนมาก นกัวิชาการเหลา่นีไ้ด้ให้การสนบัสนนุสถาบนัพฒันาการสาธารณสขุ
อาเซียนทัง้ด้านวิชาการ ความคดิ เทคนิค รวมทัง้การออกแบบระบบการเรียนการสอนในเนือ้หาวิชาท่ี
สถาบนัฯ ได้เปิดสอนในหลกัสตูรตา่งๆ มาอยา่งตอ่เน่ือง  

สถาบนัฯ ตระหนกัวา่ ยงัมีหน่วยงานตา่งๆ ท่ีต้องการความช่วยเหลือและสนบัสนนุด้านการ
ศกึษาวจิยั จงึได้จดัทําโครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูนกัวจิยัด้านการสาธารณสขุในประเทศไทย เพ่ือ
รวบรวมข้อมลูของบคุลากรกลุม่นี ้ให้เป็นฐานข้อมลูของประเทศไทยตอ่ไป 
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ความก้าวหน้า 

 คณะวิจยัอยูร่ะหวา่งดําเนินการ โดยได้รวบรวมข้อมลู สร้างฐานข้อมลูนกัวจิยัแยกตาม
หมวดหมู ่และพฒันาระบบฐานข้อมลู Online แล้ว  
 
2.3 โครงการศึกษาระบบจัดการความปลอดภยัด้านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 2  

เหตุผลความสาํคัญของปัญหา 

 ความปลอดภยัของอาหารเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญัตอ่สถานการณ์การค้าในปัจจบุนัเป็นอยา่ง
มาก ประเทศไทยมีการสง่ออกสนิค้าอาหารและเคร่ืองด่ืมเฉลี่ยประมาณ 3-4 แสนล้านบาท และมี
แนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากขึน้ การสร้างความเช่ือมัน่ในตวัผลติภณัฑ์อาหารแก่ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ
ทัง้ในและตา่งประเทศ จะต้องดําเนินการเป็นระบบของกระบวนการผลติอาหารจากแหลง่ผลติทางการ
เกษตรไปจนถึงมือผู้บริโภค นอกจากนัน้การพฒันากระบวนการตรวจสอบมาตรฐานและรับรองสนิค้า
เกษตรอาหารสง่ออกและนําเข้าประเทศท่ีมีคณุภาพ และได้มาตรฐานตามหลกัสากล จะเป็นทางเสริม
ความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแขง่ขนัให้กบัระบบการผลติทางการเกษตรและอตุสาหกรรม
อาหารของประเทศไทย ให้มีศกัยภาพทัง้ด้านปริมาณและคณุภาพของสนิค้า  
 สถาบนัคลงัสมองของชาต ิจงึให้ทนุสนบัสนนุการวิจยัเร่ือง การศกึษาระบบการจดัการความ
ปลอดภยัด้านอาหารของประเทศไทย ระยะท่ี 2 เพ่ือการวางระบบบริหารจดัการและโครงสร้างพืน้ฐาน 
ซึง่เป็นการดําเนินงานตอ่จากระยะท่ี 1 ท่ีได้ดําเนินการศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นและกําหนดแนวทางการ 
แก้ไขปัญหาไปแล้ว 

การดาํเนินงาน/ผลการศกึษา 

 การศกึษาระบบการจดัการความปลอดภยัด้านอาหารของประเทศไทย ระยะท่ี 2 เป็นการ
ศกึษาวจิยัเชิงลกึตามประเภทของสนิค้าหลกัท่ีมีความสําคญัในลําดบัต้น พร้อมทัง้เสนอแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีจะทําให้บรรลเุป้าหมายได้อยา่งเป็นรูปธรรม และเสนอรูปแบบการบริหารจดัการระบบ
ความปลอดภยัด้านอาหารของประเทศทัง้ในมิตขิององค์กรหรือหน่วยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง กฎระเบียบ/
มาตรการตา่งๆท่ีจําเป็นต้องมีและระบบบริหารจดัการข้อมลูโดยเฉพาะทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านอาหารท่ีเอือ้ประโยชน์แก่ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยแบง่การศกึษาออกเป็น 7 โครงการ ดงันี ้

1. การวิจัยสถานการณ์และรูปแบบการจดัการความปลอดภยันมโรงเรียนในขัน้ตอน
การขนส่งและการเก็บที่ปฏิบัตไิด้ในโรงเรียน 
ศกึษาสาเหตใุห้นมโรงเรียนเน่าเสียจากสถานการณ์จริง ทัง้ในเร่ืองของการขนสง่จาก

โรงงาน และการเก็บรักษาท่ีโรงเรียน กําหนดรูปแบบการขนสง่ท่ีเหมาะสม และสามารถปฏิบตัไิด้
สําหรับโรงงานขนาดเลก็ / ขนาดยอ่ย ระบบการเก็บรักษานมท่ีโรงเรียนขนาดตา่งๆ  
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2. การวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการป้องกันไข้หวัดนกในไก่ (พลิกโฉมการเลีย้งไก่สู้ภยั
ไข้หวัดนก) 
สร้างรูปแบบการเลีย้งไก่ท่ีสามารถป้องกนัการระบาดของไข้หวดันกสําหรับฟาร์มขนาดเลก็ 

 
3. การวิจัยสถานการณ์ การขนส่ง การจาํน่าย และการวิจัยรูปแบบการจัดการความ

ปลอดภยัอาหารเนือ้หมูในขัน้ตอนการวางจาํหน่าย : กรณีตลาดสดและรถเร่ 
ศกึษารูปแบบการจดัการความเส่ียงของอาหารเนือ้หมใูนขัน้ตอนตา่งๆ ตัง้แต ่การเลีย้ง โรง

ฆา่ การขนสง่ และการวางจําหน่าย มาตรฐานท่ีปฏิบตัไิด้ของโรงฆา่ ระบบการขนสง่ท่ีปลอดภยั
คา่ใช้จ่ายไมเ่พิ่มสงู และรูปแบบการวางจําหน่ายท่ีดีประหยดั ปลอดภยั 

4. การวิจัยสถานการณ์ความปลอดภยัอาหารด้านผักและผลไม้ : กรณีตลาดนัด และ
รถเร่ 
ศกึษาสถานการณ์ของการขายสนิค้ากลุม่ผกัผลไม้ของผู้ ค้าเร่ ในแง่ของปริมาณการ

จําหน่าย เส้นทางการเข้าถงึกลุม่ผู้บริโภค และสารเจือปน โดยศกึษาในสว่นของตลาดนดั รถยนต์ 
รถเข็นเร่ เพ่ือวางนโยบายและหาแนวทางในการดําเนินการเร่ืองความปลอดภยัอาหารของประเทศ 

5. การศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภยัด้านอาหาร กรณีการใช้ข้อกาํหนดวิธี
ปฏิบัตทิี่ดใีนการเกษตรด้านพืช 
ศกึษาสาเหตแุละข้อจํากดัท่ีทําให้เกษตรไมส่ามารถดําเนินการตามข้อกําหนดวธีิปฏิบตัท่ีิดี

ในการเกษตรด้านพืช และจดัทําข้อเสนอรูปแบบหรือระบบท่ีเอือ้อํานวยให้เกษตรสามารถดําเนินการได้
อยา่งยัง่ยืน 

6. การศึกษาและจัดทาํระบบเครือข่ายข้อมูลของหน่วยงานในประเทศและ
ต่างประเทศ 
การศกึษาและจดัทําระบบข้อมลูและหน่วยงานในประเทศและตา่งประเทศ จะทําให้

ประเทศไทยทราบถึงข้อมลูความสนใจ และการศกึษาวิจยัของประเทศตา่งๆ ได้แตเ่น่ิน ๆ ซึง่จะทําให้
สามารถเตรียมการแก้ไขและป้องกนัการนําข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาวจิยัมาใช้ในการตอ่ต้านสนิค้า
อาหารของประเทศไทย 

7. การศึกษารูปแบบเครือข่ายและกาํลังคนด้านโภชนาการและอาหารปลอดภยั 
ระยะที่ 1 
เป็นการจดัทําฐานข้อมลูกลุม่บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านอาหารและโภชนาการ 

เพ่ือสร้างความร่วมมือกนัทัง้ด้านการจดัการ วิชาการ การสร้างและจดัหาองค์ความรู้ตา่งๆ เพ่ือ
สนบัสนนุการดําเนินงานด้านการวิเคราะห์ความเส่ียง การจดัทํามาตรฐาน การตอ่รองในเวทีระหวา่ง
ประเทศ  
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ความก้าวหน้า  

 ทกุโครงการอยูร่ะหวา่งการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการสบืค้นข้อมลู การสมัภาษณ์ การออก
ภาคสนาม การเก็บตวัอยา่ง และการวิเคราะห์ตวัอยา่ง 

 
3. แผนงานด้านเศรษฐกจิ 
 
3.1 โครงการศึกษาแนวทางพัฒนามะพร้าวและผลิตภณัฑ์จากมะพร้าว 

เหตุผลและความสาํคัญของปัญหา 

 มะพร้าวจดัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัชนิดหนึง่ของประเทศไทย มีพืน้ท่ีปลกูมากในภาคใต้ ภาค
กลางตอนลา่ง และภาคตะวนัออก ปัจจบุนัมีเกษตรกรท่ีปลกูมะพร้าวเป็นอาชีพไมน้่อยกวา่ 2 แสน
ครอบครัว จากการสํารวจของสํานกังานสถิตแิห่งชาตพิบวา่ ประชากรไทย 1 คน บริโภคเนือ้มะพร้าวปี
ละ 8,273.2 กรัม หรือประมาณ 18 ผลตอ่คนตอ่ปี สดัสว่นการใช้ประโยชน์จากมะพร้าวของประเทศ
ไทยแบง่เป็น บริโภคโดยตรงประมาณร้อยละ 60 สว่นท่ีเหลือประมาณร้อยละ 40 ใช้ในรูปอตุสาหกรรม
หรือสง่ออก  

สําหรับอตุสาหกรรมมะพร้าวแบง่ออกได้เป็น 2 กลุม่คือ 1) ผลติภณัฑ์แปรรูปเพ่ือการบริโภค 
เช่น อตุสาหกรรมนํา้มนัมะพร้าว อตุสาหกรรมกะทิเข้มข้น อตุสาหกรรมมะพร้าวขดูแห้ง และ
อตุสาหกรรมนํา้ตาลมะพร้าว 2) ผลติภณัฑ์เพ่ืออตุสาหกรรมและอปุโภค เช่น อตุสาหกรรมเส้นใย
มะพร้าว อตุสาหกรรมแท่งเพาะชํา และอตุสาหกรรมเผาถ่านจากกะลามะพร้าว 

ผลผลติจากมะพร้าวแตล่ะปีสามารถสร้างมลูคา่ไมต่ํ่ากวา่ 2,700 ล้านบาท ดงันัน้มะพร้าวจงึ
เป็นพืชท่ีควรได้รับการสง่เสริมและพฒันาให้มีศกัยภาคทัง้ด้านการผลติ และแปรรูปเพ่ือการสง่ออก 

ความก้าวหน้า 

 คณะวิจยัได้ดําเนินการสํารวจพืน้ท่ีเพาะปลกู และการกระจายของแหลง่ผลติและแปรรูป
มะพร้าวและผลติภณัฑ์มะพร้าวของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สมทุรสงคราม และสมทุรสาคร  วิเคราะห์
กระบวนการแปรรูปมะพร้าวและผลติภณัฑ์มะพร้าว ศกึษาจํานวน ประเภท และปัญหาอปุสรรคในการ
ดําเนินงานของกลุม่บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัมะพร้าว และผลติภณัฑ์มะพร้าว เชน่ เกษตรกร กลุม่ผู้รวบรวม 
กลุม่ผู้แปรรูประดบัชมุชน กลุม่ผู้แปรรูประดบัโรงงาน 
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4. แผนงานด้านการศกึษา 
 
4.1 โครงการแนวทางการจัดทาํและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดจิทิลั: ประสบการณ์จากต่างประเทศ 

เหตุผลและความสาํคัญของปัญหา 

 ปัญหาท่ีจดัวา่เป็นปัญหาเร่งดว่นประการหนึง่ของการศกึษาไทยคือ การขาดแคลนทรัพยากร
การเรียนรู้ท่ีเป็นสาระตามหลกัสตูร นอกหลกัสตูร ภมูิปัญญาในประเทศ รวมถึงความรู้จากตา่งประเทศ 
ท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนสําหรับการเรียนในชัน้เรียนโดยตรง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทําให้การเช่ือมโยงสารสนเทศ
ทางการศกึษา และการเรียนรู้ในวิทยาการตา่ง ๆ กบัผู้ เรียนผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต เป็นสิง่ท่ีทําได้ไม่
ยาก ซึง่ทําให้หลายประเทศท่ีตระหนกัถงึความสําคญัของทรัพยากรการเรียนรู้ ได้พฒันาแหลง่เรียนรู้   
ดจิิทลัระดบัชาตเิพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ในสว่นของประเทศไทย ถงึแม้จะมี
เว็บไซต์ท่ีเป็นแหลง่เรียนรู้อยูเ่ช่นกนั แตดํ่าเนินการอยา่งไมต่อ่เน่ือง และไมมี่การใช้แหลง่เรียนรู้ดจิิทลั
ดงักลา่วในการสนบัสนนุการเรียนการสอนและการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ  

การศกึษาวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการดําเนินงานการพฒันาแหลง่เรียนรู้ดจิิทลั
ระดบัชาตขิองตา่งประเทศรวม 7 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา องักฤษ นิวซีแลนด์ 
ออสเตรเลีย สงิคโปร์ และมาเลเซีย ศกึษาและรวบรวมแหลง่เรียนรู้ดจิิทลัท่ีมีคณุภาพของประเทศไทย 
รวมทัง้พฒันาต้นแบบแหลง่เรียนรู้ดจิิทลัท่ีมีคณุภาพของประเทศไทย และเสนอแนวทางการจดัทําและ
พฒันาแหลง่เรียนรู้ดจิิทลัสําหรับประเทศไทย 

การดาํเนินงาน/ผลการศกึษา 

 คณะวิจยัได้ดําเนินการศกึษาวิจยัเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการศกึษา ได้ดําเนินการศกึษาแหลง่
เรียนรู้ 10 แหง่จาก 7 ประเทศ ประเดน็ท่ีทําการศกึษา ได้แก่ การบริหารจดัการ รูปแบบของเว็บไซต์ 
การจดัการแหลง่เรียนรู้ การสง่เสริมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ซึง่ได้ข้อสรุปดงันี ้

 (1) การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ สว่นใหญ่ใช้วธีิการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบั
หนว่ยงานหรือองค์กรท่ีจดัทําเนือ้หาสาระในลกัษณะของ Consortium Partnership หรือ Alliance 
การสร้างความร่วมมืออยูใ่นรูปของการใช้และแลกเปล่ียนข้อมลูท่ีเป็น Metadata ของรายละเอียดท่ี
เก่ียวกบัการจดัทํา Catalog ของทรัพยากร สําหรับโครงสร้างการบริหารงาน นอกจากมีบคุลากรทํา
หน้าท่ีประจําแล้ว จะมีการดําเนินงานในรูปคณะกรรมการร่วมด้วย 

(2) รูปแบบของแหล่งเรียนรู้ เป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีรวบรวมทรัพยากรการเรียนรู้ไว้ในฐานข้อมลู 
เพ่ือให้ผู้ใช้นําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือเป็นทัง้ฐานข้อมลูทรัพยากรการเรียนรู้ และศนูย์
รวมข้อมลูขา่วสารด้านการศกึษา เนือ้หาท่ีปรากฏอยูใ่นแหลง่เรียนรู้อยูใ่นรูปของเว็บเพจท่ีใช้เสริมการ
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เรียนการสอน หรือส่ือมลัตมีิเดียท่ีพฒันาขึน้ให้สอดคล้องกบัหลกัสตูร นอกจากนีจ้ะมีรายการส่ือดจิิทลั
ท่ีผู้แทนจําหนา่ยนํามาเสนอไว้ สําหรับการเข้าใช้แหลง่เรียนรู้ สว่นใหญ่ให้บริการโดยไมมี่คา่ใช้จ่าย แต่
บางแหง่บคุคลทัว่ไปเข้าถึงทรัพยากรได้บางสว่น และบางแหง่มีลกัษณะเป็น Intranet เข้าได้เฉพาะผู้ ท่ี
อยูใ่นเครือขา่ยเทา่นัน้ 
 (3) การจัดการแหล่งเรียนรู้ มีขัน้ตอนสําคญัคือ 1) การรวบรวมทรัพยากรการเรียนรู้จาก
เจ้าของเนือ้หา หรือผู้ให้บริการทรัพยากรซึง่ได้ลงทะเบียนหรือทําความตกลงร่วมกนั นอกจากนัน้อาจมี 
Suggest Link เพ่ือให้ผู้ใช้ท่ีลงทะเบียนสมคัรเป็นสมาชิกแนะนําเว็บไซต์ท่ีนา่สนใจได้ 2) การพจิารณา
คดัเลือกทรัพยากร เว็บไซต์ท่ีเป็นแหลง่รวมทรัพยากรจะจดัให้มีกลุม่บคุคล/บคุคลในรูปคณะกรรมการ/
อาสาสมคัร ซึง่ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือทําความเข้าใจเร่ืองเกณฑ์การพจิารณา ทําหน้าท่ีตรวจสอบและ
จดัรายการเนือ้หา หรือทรัพยากรเข้าตามหมวดหมู ่
 (4) การส่งเสริมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน แหลง่เรียนรู้ท่ีคดัเลือกมาศกึษาสว่นใหญ่
ให้บริการมานานกวา่ 5 ปี มีปริมาณข้อมลูเพิ่มขึน้ และเป็นปัจจบุนั มีสถิตกิารใช้งานคอ่นข้างสงู 
สําหรับปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืนคือ 1) การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบั
หนว่ยงานอ่ืน 2) การประเมนิผลการดําเนินงานรายปี 3) การสอบถามความต้องการ ความพงึพอใจ
ของผู้ใช้ 3) การคดัสรรทรัพยากรท่ีมีคณุภาพและสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 4) มีระบบ
ลงทะเบียนสมาชิก และให้สทิธิพเิศษแก่สมาชิก 5) นําเสนอทรัพยากรการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีน่าตดิตาม 
และพร้อมนําไปใช้ในการเรียนการสอน 6) เปิดโอกาสให้ผู้ใช้มีสว่นร่วม 7) ใช้เทคโนโลยีเพ่ือทําให้ข้อมลู
เป็นปัจจบุนั 8) จดัโปรแกรมการฝึกอบรมครู เพ่ือให้ครูสามารถนําทรัพยากรการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียน
การสอนได้ 9) ประชาสมัพนัธ์การดําเนินงานในรูปแบบตา่ง ๆ 

  สําหรับสถานภาพแหลง่เรียนรู้ดจิิทลัของประเทศไทย จากการศกึษาทรัพยากรการเรียนรู้บน 
Internet ท่ีมีข้อมลูตรงตามสาระและมาตรฐานการเรียนของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 
ใน 3 กลุม่วิชาคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานพืน้ฐานอาชีพ (เฉพาะสาระเทคโนโลยี
สารสนเทศ) พบวา่ มีหน่วยงาน / กลุม่บคุคลท่ีจดัทําทรัพยากรการเรียนรู้สําหรับการเรียนการสอนทัง้ 3 
กลุม่วิชาตัง้แตช่่วงชัน้ท่ี 1- 4 จํานวน 19 แหง่ สําหรับจํานวนทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีค้นพบรวมทัง้สิน้ 
2959 รายการ  

ผู้วิจยัได้จดัอนัดบัหนว่ยงานท่ีจดัทําทรัพยากรการเรียนรู้สําหรับแตล่ะกลุม่วิชามาก 5 อนัดบั
แรก รวมทัง้จดักลุม่ทรัพยากรการเรียนรู้ตามช่วงชัน้ กลุม่วิชา และสาระการเรียนรู้ของแตล่ะกลุม่วิชา 
และนําข้อมลูดงักลา่วมาพฒันาเป็นต้นแบบแหลง่เรียนรู้ดจิิทลั Dlearn (www.dlearn.swu.ac.th) 
เพ่ือให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง และสามารถขยายผลการดําเนินงานตอ่ไปได้ 
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แผนและทศิทางการดาํเนินงาน/ข้อเสนอแนะ 

 คณะวิจยัได้ให้ข้อเสนอแนะ ดงันี ้
(1) ดําเนินการพฒันาแหลง่เรียนรู้ระดบัชาตเิพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอน และจดัให้มี

หนว่ยงานดแูลรับผิดชอบในเร่ืองนีโ้ดยตรง หน่วยงานท่ีจะทําหน้าท่ีดงักลา่วต้องเป็นหน่วยงานอิสระมี
ความคลอ่งตวั มีคณะทํางานท่ีมีความสามารถทัง้ด้านการศกึษาและเทคโนโลยี ทําหน้าท่ีประสาน
เช่ือมโยงกบัหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลกัด้านนีอ้ยูแ่ล้ว  

(2) พฒันาแหลง่เรียนรู้ท่ีได้มาตรฐาน และพฒันาบคุลากรให้สามารถนําเนือ้หาสาระจาก
แหลง่เรียนรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 

(3) จดัให้มีหน่วยประสานงาน หนว่ยสนบัสนนุครู และจดัสรรงบประมาณสําหรับโครงการ
ริเร่ิมตา่งๆ อยา่งเป็นระบบในรูปของการวจิยัและพฒันา โดยมีกระบวนการในการทํางานท่ีชดัเจน 

(4) จดัตัง้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัชาตเิพ่ือพฒันาการเรียนรู้ขึน้โดยมี
คณะอนกุรรมการด้านตา่งๆ ได้แก่  

 คณะอนกุรรมการด้านโครงสร้างพืน้ฐานและเทคโนโลยี  

 คณะอนกุรรมการด้านส่ือการเรียนรู้ 

 คณะอนกุรรมการด้านวิจยัและพฒันารูปแบบการใช้ ICT เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 

 คณะอนกุรรมการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ ตดิตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการพฒันาบคุลากร 

(5) ยทุธศาสตร์หลกัท่ีสําคญัคือ การมีสว่นร่วมของผู้ใช้ ซึง่ได้แก่ ครู นกัเรียน รวมทัง้ต้องสร้าง
แรงจงูใจในการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการเรียนการสอนให้มีการใช้ ICT เพ่ือพฒันาการเรียนรู้
ของผู้ เรียนให้มากขึน้ และกระตุ้นเชิงระบบให้ครูเป็นผู้ผลติส่ือการสอนและการเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพโดยมี
หนว่ยสนบัสนนุการดําเนินงาน และเป็นผลงานในการขอเล่ือนขัน้ทางวิชาการ  

 
4.2 โครงการวิจัยเร่ืองสถานภาพและความสามารถเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  
     วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศลิปะ เพื่อนําไปสู่การ 
     จัดตัง้ศูนย์ความเป็นเลิศทางวชิาการ 

เหตุผลและความสาํคัญของปัญหา 

 การทํางานเพ่ือพฒันาความรู้ทางวิชาการท่ีเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหมข่องประเทศไทยยงั
ขาดทิศทางท่ีชดัเจนท่ีจะตอบสนองความต้องการของสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนัน้ยงั
ขาดความเช่ือมโยง และความร่วมมือของหมูน่กัวิชาการในอนัท่ีจะสร้างความเป็นปึกแผน่ สร้างความ
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เข้มแข็งเพ่ือท่ีจะสามารถใช้งานวิจยัเพ่ือกําหนดทิศทางตอบสนองตอ่ความต้องการและการพฒันา
ประเทศ 
 การศกึษาวิจยัเร่ืองนีเ้ป็นการศกึษาสถานภาพ และความสามารถด้านการแขง่ขนัทางวิชาการ
ด้านวทิยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต์ สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ และด้านศลิปะ เพ่ือนํา
ข้อสรุปจากงานวิจยัไปใช้ในการจดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลศิทางวิชาการแตล่ะด้าน เพ่ือการตอบสนองตอ่
นโยบายและการพฒันาประเทศได้อยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้เป็นการเพิ่มศกัยภาพของนกัวิชาการท่ี
มีอยูใ่ห้สามารถทํางานตอบสนองความต้องการของประเทศได้อยา่งเตม็ความสามารถ โดยการสร้าง
เครือขา่ยนกัวชิาการให้สามารถทํางานร่วมกนัภายใต้ศนูย์ความเป็นเลศิท่ีจะจดัตัง้ขึน้ 

การดาํเนินงาน/ผลการศกึษา 

 โครงการวิจยันี ้แบง่ออกเป็น 3 โครงการยอ่ยคือ 
1. โครงการวิจยัสถานภาพและความสามารถในการแขง่ขนัทางวิชาการด้านวทิยาศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ประยกุต์ 
2. โครงการวิจยัสถานภาพและความสามารถในการแขง่ขนัทางวิชาการด้านสงัคมศาสตร์

และมนษุยศาสตร์ 
3. โครงการวิจยัสถานภาพและความสามารถในการแขง่ขนัทางวิชาการด้านศลิปะ 
การศกึษาวิจยัของทัง้ 3 โครงการยอ่ย มีวธีิดําเนินการ ดงันี ้ 
1. การวิจยัเอกสารเพ่ือรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพบคุลากร และผลงานวิจยัของ

ผู้ทรงคณุวฒุทิัง้ 3 สาขาวิชาในสถาบนัอดุมศกึษา/สถาบนัวิจยัของรัฐ ทัง้สว่นกลางและภมูิภาค  
2. สมัภาษณ์นกัวิชาการแกนนําเพ่ือศกึษาสถานภาพปัจจบุนัของการศกึษาวิจยั สํารวจความ

คาดหวงั ความต้องการและความพร้อมในการศกึษาวจิยัของทัง้ 3 สาขาวิชา 
3. จดัประชมุระดมความคดิ เพ่ือหาข้อสรุปในประเดน็ทิศทางท่ีควรจะเป็นของการ

ค้นคว้าวิจยัในแตล่ะสาขา และความเป็นไปได้ของการมีศนูย์ความเป็นเลศิในสาขาท่ีมีศกัยภาพและ
ความพร้อมด้านตา่ง ๆ 

ความก้าวหน้า 

 ทัง้ 3 โครงการยอ่ยอยูร่ะหวา่งการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการสืบค้นข้อมลู การสมัภาษณ์  และ
การวิเคราะห์ข้อมลู 
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5.แผนงานด้านเยาวชน 
 
5.1 โครงการเครือข่ายเยาวชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 

เหตุผลและความสาํคัญของปัญหา 

จากการท่ีรัฐบาลได้ให้ความสําคญัในการสง่แสริม และสนบัสนนุการพฒันาเยาวชนคนรุ่นใหม ่
ให้เป็นผู้ ท่ีสนใจใฝ่รู้ ทัง้ในการเรียนรู้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน เพ่ือเป็นการเปิดโลกทศัน์ให้กว้างไกล 
พร้อมท่ีจะเรียนรู้ในเร่ืองราวตา่งๆ และนําความรู้ความสามารถท่ีมีนัน้ทําตนให้เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 
และประเทศชาตติอ่ไป เยาวชนคนรุ่นใหมเ่ป็นสญัลกัษณ์แห่งความหวงัและโอกาสของสงัคมท่ีจะ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ในอนาคต   

แม้จะมีงบประมาณลงมาในประเดน็เก่ียวกบัเดก็และเยาวชนถึงประมาณ 4.5 % ของ GDP 
แตก็่ยงัมิสามารถทําให้เยาวชนคนรุ่นใหมก่ลายเป็นมนษุย์แหง่การเรียนรู้ได้  ในโลกแห่งความรู้ซึง่ใช้
ความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือการพฒันาทกุๆด้านนัน้ เยาวชนคนรุ่นใหมจํ่าเป็นท่ีจะต้องปฏิวตัวิธีิคดิ
ของตนเองให้ทนักบัโลกในขณะเดียวกบัการมีจริยธรรมท่ีเข้มแข็ง หากพวกเขาสามารถเรียนรู้จาก
ปัญหาสงัคมรอบๆตวัเขาเป็นท่ีตัง้ ก็ยอ่มจะทําให้พวกเขาสามารถพฒันาตวัเองไปในลกัษณะดงักลา่ว
ได้   

สถาบนัคลงัสมองจงึได้สนบัสนนุเยาวชนกลุม่หนึง่ เข้ามาศกึษาและหาคําตอบในเร่ืองดงักลา่ว 
โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือทดลองสร้างกลไกเพ่ือการสง่เสริมศกัยภาพในการเป็นผู้ประกอบการทางสงัคม
ของเยาวชน  และ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคมไปสูม่ติใิหมท่ี่ดีขึน้  

การดาํเนินงาน/ผลการศกึษา  

เยาวชนกลุม่นี ้ได้ดําเนินงานศกึษาและจดักิจกรรมตา่งๆ จนได้ผลการศกึษา ดงันี ้ 
1. จดัทําฐานข้อมลูเครือขา่ยเยาวชน – รวบรวมข้อมลูของกลุม่เยาวชน ท่ีได้ดําเนินงาน

ช่วยเหลือสงัคมในด้านตา่งๆ ท่ีมีกระจายอยูท่ัว่ประเทศ และสมัภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมลูทัง้ในเร่ืองการ
ดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ปัญหาและอปุสรรค ทัง้นีเ้พ่ือท่ีจะได้ทราบสภาพปัจจบุนัของกลุม่เยาวชนท่ีสนใจ
งานด้านการพฒันาในประเทศไทย วา่เป็นอยา่งไรและจะสนบัสนนุให้มีประสทิธิภาพขึน้ได้อยา่งไร  

2. กลไกสนบัสนนุนวตักรรมเยาวชนเพ่ือสงัคม - ค้นหากลไกสนบัสนนุท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิด
นวตักรรมทางสงัคมของเยาวชนอยา่งยัง่ยืนวา่ควรจะเป็นอยา่งไร โดยได้ดําเนินการ โครงการตา่งๆ เช่น 
คา่ยประกอบฝันหนึง่ อบรมให้เยาวชนสามารถคดิและเขียนเสนอโครงการนวตักรรมเยาวชนได้  ตลาด
ประกอบฝัน  เปิดโอกาสให้เยาวชนจากทัว่ประเทศสง่โครงการนวตักรรมทางสงัคมและคดัเลือก 
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สนบัสนนุโครงการท่ีพร้อมท่ีสดุเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้สามล้านบาท และมีการออกแสดงท่ีสยามเซน็เตอร์ 
ให้เยาวชนเห็นวา่คนรุ่นใหมก็่สามารถทําอะไรดีๆได้และมีผู้พร้อมสนบัสนนุ เป็นต้น 

3. งานด้านการพฒันาศกัยภาพผู้ นําเยาวชน – ศกึษาแนวทางการกิจกรรมเสริมศกัยภาพ การ
เป็นผู้ นําเยาวชนอยา่งมีประสทิธิภาพวา่ควรมีรูปแบบอยา่งไร โดยได้จดัทําโครงการครัง้หนึง่เม่ือ
ความคดิออกเดนิทาง (Journey of  Inspiration) ดําเนินการอบรมนกัคดิรุ่นใหมท่ี่เข้าร่วมโครงการ ให้มี
โอกาสไปพดูคยุกบันกัคดิรุ่นตา่งๆ เชน่ ผู้ใหญ่วิบลูย์ไปจนถงึอ.ระวี ภาวไิล เป็นต้น เพ่ือร่วมกนัค้นหา
คําตอบวา่ พรุ่งนีเ้ราจะอยูก่นัอยา่งไร 

4. นอกจากนี ้คณะทํางานยงัได้ดําเนินงานด้านการประชาสมัพนัธ์ และการรณรงค์เพ่ือการมี
สว่นร่วมของเยาวชน และศกึษางานด้านโครงสร้างการสนบัสนนุนวตักรรมเยาวชนเพ่ือค้นหาวา่ทํา
อยา่งไรให้องค์กรท่ีสนบัสนนุนวตักรรมทางสงัคมของเยาวชนทํางานกนัเป็นกลุม่งานเกือ้หนนุกนั 
(Collaborative Cluster) อยา่งมีประสทิธิภาพ 

จากการศกึษา และการทดลองดําเนินงานตามแบบทดลองตา่งๆ พบวา่ เยาวชนจํานวนมากมี
ความสนใจประเดน็ด้านสงัคม และมีความต้องการมีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคมในด้านตา่งๆ ท่ี
หลากหลาย อยา่งไรก็ตามมีเยาวชนจํานวนน้อยมากท่ีจะพฒันาจากความสนใจมาเป็นการมีสว่นร่วม 
หรือลงมือปฏิบตัจิริง เน่ืองจากเหตผุลหลกัดงันี ้

1. ภาพของการทํางานเพ่ือสงัคมเป็นสิง่ท่ีน่าเบ่ือ ไมท่นัสมยั และไมเ่ป็นท่ียอมรับใน
สงัคม โดยเฉพาะในกลุม่เพ่ือน 

2. ขาดข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัโครงการหรือกิจกรรมด้านสงัคม 
3. ขาดระบบการสนบัสนนุท่ีเหมาะสมท่ีจะทําให้เยาวชนริเร่ิมโครงการเพื่อสงัคมของ

ตนเองได้ ทัง้ในด้านเงินทนุ ทรัพยากรอ่ืนๆ และท่ีสําคญัคือท่ีปรึกษา 
ดงันัน้การผลกัดนัให้เยาวชนคนรุ่นใหมเ่ข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคมในด้านตา่งๆ อยา่ง

สร้างสรรค์ได้นัน้ จําเป็นจะต้องมีการประชาสมัพนัธ์ ส่ือสารกบัเยาวชนและสงัคมในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
อีกทัง้จําเป็นจะต้องมีระบบสนบัสนนุนวตักรรมเยาวชนเพ่ือสงัคมท่ีเหมาะสมและครอบคลมุ  

แผนและทศิทางการดาํเนินงาน/ข้อเสนอแนะ  

 คณะทํางานได้สรุปข้อเสนอแนะเพ่ือสนบัสนนุนวตักรรมเยาวชนเพ่ือการพฒันาสงัคมดงันี ้ 
1. สร้างกลไกการสนับสนุนนวัตกรรมเยาวชนเพื่อการพัฒนาสังคม  

(1.1) ผลกัดนัให้เกิดเวทีเปิดสําหรับคนรุ่นใหมท่ี่ต้องการมีสว่นร่วมในการริเร่ิมงานด้านการ
พฒันาสงัคม เช่น รูปแบบเวทีประกวดโครงการท่ีมีการประชาสมัพนัธ์ท่ีเปิดกว้างและครอบคลมุ เป็น
การใช้ประโยชน์จากกลไกตลาด ทําให้เกิดสภาพการแขง่ขนัขึน้ และการต่ืนตวัมากขึน้ในหมูน่กัพฒันา
สงัคมรุ่นใหม ่เพ่ือสรรหาโครงการท่ีดีท่ีสดุท่ีจะได้รับทนุสนบัสนนุไปดําเนินงาน  
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(1.2) ควรมีการประชาสมัพนัธ์ ให้เข้าถึงเยาวชนสว่นใหญ่ เพราะปัจจบุนัมกัทําการ
ประชาสมัพนัธ์เลก็ๆอยูใ่นกลุม่คนท่ีรู้จกัอยูแ่ล้ว ทําให้ไมส่ามารถเข้าถึงเยาวชนสว่นใหญ่ได้ โดยจะต้อง
เปิดกว้าง เข้าถึง มีรูปแบบการนําเสนอให้ข้ากบักลุม่เป้าหมาย โดยเฉพาะในเร่ืองการออกแบบ เนือ้หา 
และแนวภาษาท่ีใช้  

(1.3) ควรมีความร่วมมือจากหลายภาคี และการสนบัสนนุให้กลุม่เยาวชนท่ีเกิดขึน้จาก
ความสนใจของตนเองในการทําโครงการตา่งๆนัน้ยอ่มมีประสทิธิภาพสงูกวา่การไปสนบัสนนุกลุม่ท่ีถกู
จดัตัง้ขึน้ซึง่มีลกัษณะโดยทัว่ไปท่ีขาดความคดิสร้างสรรค์   แม้แตแ่นวคดิเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
กระบวนการนวตักรรม (Innovation Process Management)  

(1.4) ควรสร้างระบบการให้ปรึกษาท่ีตอ่เน่ืองและมีประสทิธิภาพ   เยาวชนสว่นใหญ่มี
ความกระตือรือล้น และความตัง้ใจดี แตม่กัจะขาดประสบการณ์ทัง้ในด้านประเดน็ตา่งๆทางสงัคม และ
ในการบริหารจดัการโครงการ ดงันัน้กลไกท่ีปรึกษาอยา่งใกล้ชิด (High-engage Consulting 
Mechanism) เป็น Model ท่ีเหมาะสมเพ่ือช่วยเสริมในด้านประสบการณ์   

2. พัฒนาโครงสร้างการสนับสนุนเยาวชนที่มีอยู่แล้วให้มีรูปแบบที่เหมาะสม และ
เน้นประสิทธิภาพมากขึน้   
(2.1) ปรับเกณฑ์การให้ทนุโครงการตา่งๆ แก่นกัศกึษา ให้เน้นด้านความเป็นนวตักรรมทาง

สงัคม  ผลกระทบกบัสงัคม การประเมนิผลและการเก็บข้อมลูความรู้ท่ีได้จากกิจกรรมตนเองอยา่งเป็น
ระบบและมีประสทิธิภาพ การศกึษาและการร่วมมือกบักิจกรรมอ่ืนหรือหนว่ยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

(2.2) สร้างระบบ Web-based Information System เร่ิมจากคา่ยอาสาพฒันาชนบท เพ่ือ
เป็นศนูย์กลางแลกเปล่ียนข้อมลู และบทเรียนเก่ียวกบัคา่ยตา่งๆ ผา่น website เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกนั และการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

(2.3) ปรับเนือ้หาหลกัสตูรด้านกิจกรรมเสริม (Extra Curricula) ในระบบการศกึษา ให้เน้น
ด้านการศกึษาปัญหาสงัคมรอบๆ ตวั และสร้างกิจกรรมง่ายๆ เพ่ือแก้ไขและพฒันา และผลกัดนัให้เกิด
ระบบจดัการความรู้และการประเมินผลอยา่งเป็นระบบ  

(2.4) สร้างมาตรฐานระบบการสนบัสนนุและวดัผลร่วมกนัท่ีนําไปสูก่ารเรียนรู้ร่วมกนัได้
อยา่งตอ่เน่ือง (Standard for Support Process & Evaluation for Continuous Mutual Learning) 
เช่น การวจิยัค้นหาเทคโนโลยีการบริหารจดัการประยกุต์ท่ีเหมาะสมสําหรับงานด้านสงัคม โดยเฉพาะ
แนวคดิท่ีน่าสนใจและสามารถนํามาประยกุต์ใช้ได้ เช่น การให้ทนุอยา่งมีสว่นร่วม (Venture 
philanthropy) Social Return on Investment (SROI) และระบบการวดัผลงานอาสาสมคัร 
(Volunteer Measurement) 

(2.5) สร้าง Website กลางท่ีสามารถทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางในการเรียนรู้ร่วมกนัได้ และ
จดัเวทีการเรียนรู้ร่วมกนัท่ีมุง่เน้นด้านความร่วมมือท่ีชดัเจน เป็นต้น  
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1. โครงการพันธมิตรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดในพืน้ที่ชายฝ่ังทะเลตะวันตก 
    เชิงบูรณาการ 

เหตุผลและความสาํคัญของปัญหา 

จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายให้ทกุจงัหวดับริหารงานแบบบรูณาการ รวมทัง้เน้นการพฒันาขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ สถาบนัอดุมศกึษาซึง่เป็นแหลง่
วิชาการทัง้ในด้านองค์ความรู้ การผลติบณัฑิต การวิจยัและพฒันา และมีความพร้อมท่ีจะร่วมมือกนัใน
การให้การสนบัสนนุกลุม่จงัหวดัในพืน้ท่ี จงึมีแนวความคดิให้สถาบนัอดุมศกึษาในพืน้ท่ีได้ร่วมมือกนั
สนบัสนนุการปฏิบตังิานของจงัหวดัเชิงบรูณาการ ทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏิบตั ิโดยเร่ิมนําร่อง
ในพืน้ท่ีจงัหวดัชายฝ่ังทะเลตะวนัตก 8 จงัหวดั คือ นครปฐม สพุรรณบรีุ ราชบรีุ กาญจนบรีุ สมทุรสาคร 
สมทุรสงคราม เพชรบรีุ และประจวบคีรีขนัธ์ 

การดาํเนินงาน/ผลการศกึษา 

สถาบนัคลงัสมองของชาต ิได้รวบรวมข้อมลูยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัในกลุม่พืน้ท่ี 8 
จงัหวดั รวมทัง้ได้ทําการสํารวจความพร้อมและศกัยภาพของสถาบนัอดุมศกึษาในพืน้ท่ีจํานวน 18 
สถาบนั จากนัน้ได้จดัการประชมุระดมความคดิผู้บริหารสถาบนัอดุมศกึษาร่วมกบัสํานกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ(กพร.) และจงัหวดั ในพืน้ท่ีดงักลา่วรวม 2 ครัง้ เพ่ือกําหนดกรอบ
และแนวทางการดําเนินงาน และนําหารือร่วมกนัระหวา่งสถาบนัคลงัสมองของชาต ิ
กระทรวงมหาดไทย และสํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) ซึง่เป็นท่ีมาของการจดั
ประชมุ โครงการความร่วมมือระหวา่งจงัหวดักบัสถาบนัการศกึษาเพ่ือการพฒันาจงัหวดัแบบบรูณา
การ เม่ือวนัท่ี 14 ตลุาคม 2547 มีผู้ เข้าร่วมประชมุประมาณ 200 คนประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย 
สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ(กพร.) สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา(สกอ.) 
และสถาบนัคลงัสมองของชาต ิ(สคช.) ผู้แทนจากจงัหวดั 8 จงัหวดั และผู้แทนจากสถาบนัการศกึษา 9 
แห่งในพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัตก ผลท่ีได้จากการประชมุมีดงันี ้
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 (1) ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหวา่งจงัหวดักบัสถาบนัอดุมศกึษา ผู้ ร่วมลงนาม
ประกอบด้วย รองปลดักระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ(กพร.) 
เลขาธิการคณะกรรมการการอมุศกึษา(สกอ.) ผู้ อํานวยการสถาบนัคลงัสมองของชาต(ิสคช.) ผู้วา่
ราชการจงัหวดั 8 จงัหวดั (กาญจนบรีุ นครปฐม ราชบรีุ สพุรรณบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบรีุ 
สมทุรสงคราม และสมทุรสาคร) และอธิการบดีสถาบนัการศกึษา 9 แหง่ (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ มหาวทิยาลยัมหิดล มหาวทิยาลยัศลิปากร มหาวทิยาลยั
ราชภฏักาญจนบรีุ  มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรีุ มหาวทิยาลยัราชภฎั
หมูบ้่านจอมบงึ และสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล) 
 (2) จากการระดมความคดิได้ แนวทางความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัตามแนวทาง
ยทุธศาสตร์จงัหวดั ได้แก่ ยทุธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียว ยทุธศาสตร์ด้านการลงทนุ ยทุธศาสตร์ด้าน
อตุสาหกรรม SMEs และ OTOP ยทุธศาสตร์ด้านการค้าระหวา่งประเทศและการค้าชายแดน 
ยทุธศาสตร์ด้านสิง่แวดล้อม ยทุธศาสตร์ด้านการเกษตร ยทุธศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาสงัคมและความ
เดือดร้อนของประชาชน 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2547 สถาบนัคลงัสมองของชาตไิด้ประชมุร่วมกบั
กระทรวงมหาดไทย และ กพร. เพ่ือพฒันากลไกการบริหารจดัการในการดําเนินงานร่วมกนัระหวา่ง
จงัหวดัสถาบนัการศกึษา ซึง่ กพร. ได้นําข้อสรุปท่ีได้จากการประชมุไปหารือกบัผู้วา่ราชการจงัหวดั 4 
จงัหวดัคือ ประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบรีุ สมทุรสงคราม สมทุรสาคร และผู้ตรวจราชการสํานกั
นายกรัฐมนตรีด้วย และได้ข้อสรุปในเร่ืองของกลไกการปฏิบตังิานเพ่ือผลกัดนัยทุธศาสตร์ไปสู่
เป้าหมาย ซึง่แบง่เป็น 2 ระดบัดงันี ้ 

 ระดบักลุม่จงัหวดั จดัตัง้ Virtual  Regional Operation Center(ROC) โดยมีผู้ตรวจราชการ
สํานกันายกรัฐมนตรี ซึง่ดแูลกลุม่จงัหวดัเป็นประธาน มีรองผู้วา่ราชการจงัหวดั 4 จงัหวดั และผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย  

ระดบัภมูิภาค จดัตัง้ Virtual  Regional Operation Center(ROC) ภาคตะวนัตก โดยมีผู้ตรวจ
ราชการสํานกันายกรัฐมนตรี มีรองผู้วา่ราชการจงัหวดั 8 จงัหวดั และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย 

การจดัให้มี ROC ระดบักลุม่จงัหวดัสองกลุม่ในภาคตะวนัตก และมี ROC ระดบัภมูิภาคดแูล 
เป็นกลไกในแง่ของการปฏิบตัผิลกัดนัยทุธศาสตร์ไปสูเ่ป้าหมาย โดยมีสถาบนัอดุมศกึษาทําหน้าท่ีให้
การสนบัสนนุด้านวชิาการ เทคโนโลยีในการพฒันายทุธศษสตร์กลุม่จงัหวดั และเป็นองค์กรหลกัในการ
ผลกัดนั ประเดน็ปัญหาท่ีจงัหวดัต้องการความชว่ยเหลือ ผู้ตรวจราชการฯจะสามารถสง่ผา่นความ
ต้องการไปสูค่ณะกรรมการกลุม่จงัหวดั  ซึง่เป็นคณะกรรมการระดบันโยบายได้ 
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แผนและทศิทางการดาํเนินงาน/ข้อเสนอแนะ 

 กพร. จะนําข้อสรุปนีไ้ปหารือกบัผู้วา่ราชการจงัหวดัอีก 4 จงัหวดั คือ กาญจนบรีุ นครปฐม 
ราชบรีุ สพุรรณบรีุ เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วจะนําเสนอตอ่ผู้บริหารสถาบนัอดุมศกึษา และจะจดัให้
มีการประชมุร่วมกนัระหวา่งจงัหวดักบัสถาบนัอดุมศกึษาอีกครัง้ในวนัท่ี 7-8 มีนาคม 2548  

 
2. โครงการประชุมเชิงปฏบัิตกิารนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ ครัง้ที่ 1 

เหตุผลและความสาํคัญของปัญหา 

 จากการท่ีประเทศไทยมีนกัวชิาการระดบัปริญญาเอกจํานวนมาก แหลง่ใหญ่คือ
สถาบนัอดุมศกึษาและกระทรวงกลาโหม โดยท่ีกลุม่นกัวิชาการดงักลา่วไมไ่ด้รับการสนบัสนนุทนุใน
การทําวิจยัมากนกั ทําให้การสร้างองค์ความรู้และการนําความรู้มาใช้ประโยชน์เพ่ือการพฒันาประเทศ
ยงัไมก่ว้างขวางเท่าท่ีควร การศกึษาวิจยัท่ีดําเนินการเป็นลกัษณะกระจดักระจายและไมมี่การการนํา
ผลการศกึษามาใช้หรือขยายผลให้เกิดประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศเท่าท่ีควร จงึมีแนวความคดิท่ีจะ
จดัสมัมนานกัวิชาระดบัปริญญาเอกรุ่นใหมท่ี่สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกมาไมเ่กิน 10 ปี เพ่ือ
แลกเปล่ียนความคดิ สร้างเครือขา่ย และทําการศกึษาวิจยัร่วมกนั เพ่ือนําศกัยภาพของนกัวิชาการทัง้
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนั 

การดาํเนินงาน/ผลการศกึษา 

สถาบนัคลงัสมองของชาต ิได้ร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา สํานกั
นายกรัฐมนตรี และกระทรวงกลาโหมจดัการประชมุเชิงปฏิบตักิารนกัวิชาการเพ่ือการพฒันาประเทศ  
ครัง้ท่ี 1 เป็นการประชมุนกัวชิาการระดบัปริญญาเอกในสงักดักระทรวงกลาโหมและใน
สถาบนัอดุมศกึษาทัง้ภาครัฐและเอกชน จํานวน 1,000 คน เป็นนกัวชิาการระดบัปริญญาเอกด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จดัเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2547   โดยมี ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.
ทกัษิณ  ชินวตัร มาปาฐกถาพิเศษเร่ือง คลงัสมองเพ่ือการพฒันาประเทศ และปาฐกถาเร่ือง ปัญญา
เพ่ือการพฒันาประเทศ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี รวมทัง้ได้มีการแบง่กลุม่ยอ่ยระดม
ความคดิ มีผู้ทรงคณิุวฒุิท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาเป็นวทิยากรบรรยายนํา 

แผนและทศิทางการดาํเนินงาน/ข้อเสนอแนะ 

ภายหลงัการสมัมนาเชิงปฏิบตักิารนกัวิชาการเพ่ือการพฒันาประเทศ ครัง้ท่ี 1 (ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้มีการขยายผลโดยสถาบนัคลงัสมองของชาต ิและสํานกันายกรัฐมนตรี 
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ร่วมกนัจดัการประชมุหารือร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องคือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ สํานกังาน
พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั และตวัแทนจากผู้ เข้า
สมัมนาเชิงปฏิบตักิารนกัวิชาการเพ่ือการพฒันาประเทศ ครัง้ท่ี 1 คือ ประธาน และเลขากลุม่ยอ่ย 5 
กลุม่  รวม 2 ครัง้ 

 
ข้อสรุปท่ีได้จากการประชมุคือ การพฒันากลไกการบริหารจดัการสนบัสนนุการวิจยัให้แก่

นกัวจิยัรุ่นใหม ่โดยท่ีการทําวิจยันัน้ไมซ่ํา้ซ้อนกบังานวิจยัของหน่วยงานอ่ืนท่ีทําหน้าท่ีสนบัสนนุการ
วจิยัด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู ่รวมทัง้ต้องเป็นงานวิจยัท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 
และการศกึษาวิจยัควรเป็นการบรูณาการ สําหรับโครงการเครือขา่ยคลงัสมองเพ่ือการพฒันาประเทศ
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีได้ยกร่างขึน้ประกอบด้วย 2 สว่น สว่นแรกคือ การสนบัสนนุ
นกัวชิาการรุ่นใหมใ่ห้เข้ามามีสว่นร่วมในการวิจยั โดยใช้โจทย์การวจิยั ซึง่ได้จากปรึกษากบั สวทช. และ 
สกว. รวม 6 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ อาหาร ยานยนต์ ซอฟต์แวร์ แฟชัน่ ทอ่งเท่ียว และ วิทยาศาสตร์สขุภาพ 
สําหรับรายละเอียด และแนวทางการบริหารงานในระยะยาว สวทช. และสกว. ซึง่มีความเช่ียวชาญใน
การบริหารโครงการวิจยัจะสามารถดําเนินงานกบัประชากรกลุม่นีไ้ด้ งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินงาน
สว่นนีป้ระมาณ 300 ล้านบาท ยทุธศาสตร์ละประมาณ 50 ล้านบาท สว่นท่ีสองคือ การพฒันานกัวิจยั 
เน่ืองจากเป็นนกัวจิยัรุ่นใหม ่เพ่ือให้นกัวิจยัเหลา่นีส้ามารถทํางานได้ดีขึน้ ได้มีการจดัหาทนุวิจยัให้
ประมาณ 200 ทนุตอ่ปี ทนุละ480,000บาท 
 
3. โครงการประชุมเชิงปฏบัิตกิารนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ ครัง้ที่ 2  

เหตุผลและความสาํคัญของปัญหา 

 สืบเน่ืองจากแนวความคดิในการสร้างเครือขา่ยนกัวิชาการระดบัปริญญาเอก เพ่ือนําพลงั
ปัญญาของนกัวชิาการในสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ภาครัฐและเอกชนรวมทัง้จากกระทรวงกลาโหมมา
ร่วมกนัระดมความคดิ สร้างองค์ความรู้และการนําความรู้มาใช้ประโยชน์เพ่ือการพฒันาประเทศให้มี
ความเข้มแข็งยิ่งขึน้ ซึง่ในการประชมุเชิงปฏิบตักิารนกัวิชาการเพ่ือการพฒันาประเทศ ครัง้ท่ี 1 เป็นการ
ระดมความคดินกัวิชาการระดบัปริญญาเอกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จงึได้ขยายผลให้มี
การจดัประชมุเชิงปฏิบตักิารนกัวชิาการเพ่ือการพฒันาประเทศ ครัง้ท่ี 2  

สําหรับการสมัมนาเชิงปฏิบตักิารนกัวิชาการเพ่ือการพฒันาประเทศ ครัง้ท่ี 2 นี ้จะเน้นไปยงั
กลุม่เป้าหมายท่ีเป็นคณาจารย์และนกัวิชาการท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกด้านสงัคมศาสตร์ 
ไมเ่กิน 10 ปี  ท่ีปฏิบตังิานอยูใ่นสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ในภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ข้าราชการทหารใน
สงักดักระทรวงกลาโหม  เพ่ือระดมความคดิจากผู้ ท่ีมีสตปัิญญาและความสามารถทัง้ด้านวิชาการและ
การประยกุต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ยทุธศาสตร์การพฒันาของประเทศอยา่งเป็นรูปธรรม โดยจดัให้มี
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การดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ อนัจะนําไปสูก่ารใช้พลงัสตปัิญญาของบคุลากรเหลา่นีใ้นการมีสว่นร่วม
แก้ปัญหาสงัคม และคดิค้นแนวทางการพฒันาประเทศอยา่งเป็นระบบและมีความตอ่เน่ือง 

การดาํเนินงาน/ผลการศกึษา 

สถาบนัคลงัสมองของชาต ิได้ร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา สํานกั
นายกรัฐมนตรี และกระทรวงกลาโหมจดัการประชมุเชิงปฏิบตักิารนกัวิชาการเพ่ือการพฒันาประเทศ  
ครัง้ท่ี 2 จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2547 มีผู้ เข้าร่วมประมาณ 900 คน โดยได้รับเกียรตจิาก ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร มาปาฐกถาพิเศษ เร่ือง คลงัสมองกบัการพฒันาประเทศ
ทางด้านสงัคมศาสตร์ และ ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ ได้ให้เกียรตปิาฐกถา เร่ือง การพฒันาท่ียัง่ยืน รวมทัง้
ภาคบา่ยมีผู้ทรงคณุวฒุิด้านตา่ง ๆ มาร่วมเป็นวทิยากรบรรยายนํา 

แผนและทศิทางการดาํเนินงาน/ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประชมุดงักลา่ว สถาบนัฯได้เครือขา่ยนกัวิจยั ซึง่จะขยายผลตามแนวทางการขยาย
ผลเช่นเดียวกบัด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
4.  โครงการ Free Trade Agreement(FTA): การเตรียมความพร้อมด้านพาณิชย์ 
     อเิล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

เหตุผลและความสาํคัญของปัญหา 

 ประเทศไทยอยูร่ะหวา่งการเจรจาการค้าเสรีกบัประเทศสหรัฐอเมริกาในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการ
พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ ภายใต้การเปิดการค้าเสรีในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)  ด้วยเหตท่ีุผลการ
เจรจาจะมีผลกระทบโดยตรงตอ่ผู้ประกอบการภาคเอกชนในภาคการผลติจริง(real sectors)ทกุสาขา 
เพ่ือสนบัสนนุให้ประเทศไทยมีการผนกึกําลงัและประสานความร่วมมือในการเตรียมข้อมลูประกอบการ
เจรจาการค้าเสรีดงักลา่ว ให้มีพลงัขบัเคลือ่นทางเศรษฐกิจ จงึจําเป็นต้องเตรียมความพร้อม โดยมี
จดุยืนในการเจรจา กําหนดท่าท่ีการเตรียมตวัและการป้องกนัตวัเอง  กําหนดเป้าหมายการเจรจา (Thai 
Agenda) ให้ชดัเจน ทัง้นีต้้องคํานงึถงึการบรรลเุป้าหมายการขยายตวัด้านการค้าและต้องคํานงึถงึการ
เตรียมความพร้อม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและภาคเอกชนโดยรวม รวมทัง้การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกท่ีมีอยูเ่ดมิ และเพิม่กลไกสนบัสนนุเพ่ือทําหน้าท่ีรวบรวมข้อมลู 
ศกึษาวจิยัผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากการเปิดการค้าเสรี ซึง่ต้องอาศยัการประสานงานท่ีดีและมี
ประสทิธิภาพ 
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สถาบนัคลงัสมองของชาตจิงึได้ร่วมกบัศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ
ให้การสนบัสนนุการสร้างกระบวนการดงักลา่วแก่หน่วยงานผู้ รับผิดชอบการเจรจาด้านการพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์โดยตรงโดยร่วมกนัสนบัสนนุงบประมาณเพ่ือการจดัประชมุสมัมนา  

การดาํเนินงาน/ผลการศกึษา 

1. ได้มีการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัประสบการณ์การเจรจาทางการค้าของสหรัฐอเมริกากบั
ประเทศคูค้่า โดยผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศ Mr. Russell Pipe  ศกึษาในเร่ือง The U.S. Free Trade 
Agreements Review and Analysis of Telecommunications, Information Technology and E-
Commerce Provision-Implications for Thailand-U.S. Free Trade Agreement Negotiation  และ 
เร่ือง Project to Strengthen Thai Positioning in US FTA Negotiations on Trade in Services, 
including, Telecommunications, IPR, Investment and E-Commerce รวมทัง้ได้จดัประชมุสมัมนา  
เพ่ือนําเสนอผลการศกึษา ทัง้ 2 ครัง้ ให้ผู้บริหารระดบัสงูของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แลกเปล่ียนความ
คดิเห็นร่วมกนั  รวมทัง้เชิญผู้ เช่ียวชาญจากประเทศสงิคโปร์ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัง้นี ้ 
ได้มีการประชมุปรึกษาหารือร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน รวม 3 ครัง้ เพ่ือ
รวบรวมบทเรียน กําหนดจดุยืนและประเดน็การเจรจา ทัง้นีเ้พ่ือรักษาสทิธิประโยชน์และไมใ่ห้เกิดการ
เสียเปรียบทางการค้า  

2. การประชมุหารือ ในเบือ้งต้นได้กําหนดกลไกสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเจรจา
ใน 2 สว่น คือ สว่นท่ีเก่ียวกบัการเปิดการค้าเสรีโครงสร้างพืน้ฐานด้านโทรคมนาคม และสว่นท่ีเก่ียวกบั
การเปิดการค้าเสรีด้านการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์  

แผนและทศิทางการดาํเนินงาน/ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการสมัมนาท่ีผา่นมา ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางดําเนินงาน ดงันี ้
1. ให้จดัตัง้ทีมงานทางวิชาการท่ีเข้มแข็งเพ่ือสนบัสนนุการเจรจา เพ่ือเตรียมความพร้อม และ

สร้างอํานาจการตอ่รอง 
2. การรักษาสทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ เน่ืองจากในปัจจบุนัภาคเอกชนมีบทบาทเพิม่มากขึน้เป็น

ลําดบัในเร่ืองของการโทรคมนาคมและการสื่อสาร ภาครัฐจงึควรทําหน้าท่ีกําหนดกรอบและทิศทาง 
โดยมีภาคเอกชนเป็นตวัหลกั ในทางปฏิบตั ิขณะนีห้นว่ยงานของรัฐยงัไมไ่ด้เข้าไปกํากบัดแูลจดั
ระเบียบ กตกิาตา่ง ๆ อยา่งรัดกมุ ทําให้ภาคเอกชนดําเนินงานไปอยา่งไร้ทิศทาง  

3. ในการเจรจาของสหรัฐอเมริกานัน้ จะใช้วธีิการรวมกลุม่ภาคธุรกิจเอกชนเพ่ือปรึกษาหารือ
อยา่งใกล้ชิดมาโดยตลอด ภาครัฐจงึสามารถเจรจาได้โดยอาศยัจดุยืนของภาคเอกชน เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ท่ีกระทบโดยตรงกบัภาคเอกชน จงึนา่จะนํารูปแบบดงักลา่วมาปรับใช้ให้เหมาะสม 
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4. ปัจจบุนัยงัไมมี่การประเมนิผลประโยชน์ท่ีไทยจะได้รับจากการเปิดการค้าเสรีด้านพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่ภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุม่ท่ีผลติสนิค้าดจิิตลิน่าจะมีบทบาทสําคญัในการร่วม
ประเมินสถานการณ์ร่วมกบัภาครัฐอยา่งใกล้ชิด 

5. การศกึษาจดุแข็งและจดุออ่นของประเทศอยา่งละเอียดรอบคอบ อาจใช้เป็นเง่ือนไขในการ
ตอ่รองการค้าสาขาอ่ืนได้ด้วย ทัง้นี ้บทบาทและความตืน่ตวัของภาคเอกชนจะเป็นเง่ือนไขสําคญัไปสู่
ความสําเร็จ 

6. ในทางปฏิบตั ิเน่ืองจากระดบัการพฒันาด้านพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งไทยและ
สหรัฐอเมริกายงัตา่งกนัมาก ในการเจรจาข้อตกลงด้านตา่ง ๆ ท่ีไทยยงัไมพ่ร้อม จงึน่าจะได้มีการเสนอ
ให้กําหนดเง่ือนเวลาการบงัคบัใช้(Time Frame) เอาไว้ด้วย เพ่ือให้ภาคเอกชนมีโอกาสปรับตวัจน
สามารถแขง่ขนัได้อยา่งสมดลุ 

7. ฝ่ายไทยจะต้องมีการประสานการดําเนินงานระหวา่งบริบทตา่ง ๆ อยา่งใกล้ชิด เพ่ือให้
สามารถประมวลผลได้และผลเสียในภาพรวมได้ 
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