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2 เมษายน 2559 



ประเทศไทยไดอ้ะไรจาก
งานวจิัย

• แบบที� 1 

• ประโยชน์จากงานวิจยั 
• งานวิจยัทําให้เกิดอะไรบ้าง 

• แบบที� 2 

• ลองเอางานวิจยัออกไป จะเกิดอะไรขึ �นบ้าง 



งานวจิัยทําใหเ้กดิอะไรบา้ง

• งานวจิัยเป็นการลงทุน เปลี�ยนเงนิให้เป็น 

• องค์ความรู้ใหม ่

• เทคโนโลยี

• นวตักรรม 

• ทรัพย์สนิทางปัญญา 

• Social impact, Social change

• สร้างและพฒันาคน 

• ก่อให้เกิดการเปลี*ยนแปลงที*ดี



• งานวิจัย เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของประเทศ 

• งานวิจัย ไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะนักวิชาการ คณาจารย์ 



ผูร้ับประโยชนจ์ากงานวจิัย 
ชมุชนฐานราก 



บัญชีครัวเรือน...เครื่องมือจัดการภาระหนี้ของชุมชน

o การลดภาระหนี้สินของครัวเรือน...พบว่า การจดบัญชีครัวเรือน
เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้เหมาะสมที่สุด สกว.จึงดําเนินการโดยได้
ความร่วมมือจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(พม.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และ 
กระทรวงมหาดไทย ทําโครงการความร่วมมือแก้ไขปัญหาความ
ยากจน พัฒนาสังคม และสุขภาวะขึ้นใน 17 จังหวัด 



บัญชีครัวเรือน...เครื่องมือจัดการหนี้ภาคประชาชน
o ข้อมูลจาก 12 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการบัญชีครัวเรือน ได้แก่ กําแพงเพชร 

พิษณุโลก ชัยนาท นครปฐม อุทัยธานี ชัยภูมิ นครพนม ยโสธร อุบลราชธานี 
พัทลุง สงขลา และสุราษฎร์ธานี มีการทําบัญชีครัวเรือนจังหวัดละประมาณ 
50 บัญชี รวมเป็น 582 ครัวเรือนจาก 41,415 ครัวเรือน พบว่า โครงการนี้
ช่วยชาวบ้านชําระหนี้ได้เฉลี่ย 62,742.28 บาท/คน/ปี

o จากรูปธรรมที่ชุมชนในเกิดขึ้นจังหวัดต่าง ๆ...บัญชีครัวเรือนทําให้ชุมชน
เห็นข้อมูลด้วยตนเอง เข้าใจ และแก้ปัญหาเอง 

o ปัจจุบันบัญชีครัวเรือน...ได้ถูกนํามาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.2557-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท

o โดยมีพื้นที่เป้าหมายรวมในการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ คือ  25% 
ของหมู่บ้านในประเทศ และไม่น้อยกว่า 20% ของครัวเรือนในหมู่บ้าน
เหล่านั้น 



การพฒันาการทอ่งเที�ยวโดยชุมชน 



โครงการ “แนวทางการพัฒนาศกัยภาพชมุชนในการ
จัดการทอ่งเที(ยวโดยชมุชนบา้นรอ่งกลา้ ตําบลเนนิเพิ(ม 
อําเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก” 

• เมื*อชมุชนสามารถบริหารจดัการ
ท่องเที*ยวได้ โดยมีระบบกลุม่ กลไกใน
การบริหารจดัการ ผลที*เกิดตามมา
ภายหลงัจากการจดัการทอ่งเที*ยว 
พบวา่



• ชุมชนเกดิรายได้จากการท่องเที�ยว โดยในปี พ.ศ.2557 ที�
ผ่านมา 

ได้รายได้จากการท่องเที�ยวจาํนวน 2,900,000 บาท (สอง
ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยรายได้ที�ได้มาจาก การบริการ
รถขึ 8นภลูมโล จาํนวน2,000,000 บาท รายได้จากร้านค้า
จาํนวน 300,000 บาท รายได้จากที�พกั จาํนวน 
600,000 บาท ซึ�งทั 8งหมดบริหารจัดการโดย 
คณะกรรมการกลุ่มท่องเที�ยวโดยชุมชนบ้านร่องกล้า 

• และมีการจัดสรรเงนิรายได้ 10 % เพื�อหกัเข้ากองทุน
การท่องเที�ยวเพื�อนําไปพฒันาชุมชนในด้านต่างๆ

• จากป่าที�ถูกทาํลายในอดีต การเปลี�ยนแปลงพื 8นที�รกร้าง
เป็นพื 8นที�เกษตร จนปัจจุบนัชาวบ้านร่วมกับอุทยานฯ 
จัดการพื 8นที�ป่าเสื�อมโทรมด้วยการปลูกซากุระ 1,200 ต้น 
เพื�อลดปัญหาการบุกรุกพื 8นที�ทาํกนิ
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Data: Ministry of Public Health of Thailand (2009)
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ผูร้ับประโยชนจ์ากงานวจิัย 

• เกษตรกร 

• ปศุสัตว์ 



...ทางรอดชาวนาไทย
o ต้นทุนการผลิตข้าว...จะสูงหรือต่ํา...ตัวแปรสําคัญอยู่ที่ ค่าปุ๋ยเคมี โดยคิดเป็นต้นทุน

มากกว่าร้อยละ 20 และคิดเป็นมูลค่าในภาพรวมมากกว่า 25,000 ล้านบาท
ต่อปี

o เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเข้าใจเรื่องการใช้ปุ๋ยผิด...ใช้เกินความต้องการของพืช 
และธาตุอาหารองค์ประกอบในดิน

o นักวิจัยจึงคิดค้น...เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด...เป็นผลงานวิจัยที่ประกอบด้วย 3 นวัตกรรม

3. 
กระบวนการ
เรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม

2. ชุดตรวจ 
NPK ในดิน

1. 
คําแนะนํา
ปุ๋ยสั่งตัด



...ทางรอดชาวนาไทย
o เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” ทําให้เกษตรกรในพื้นที่กว่า 53 จังหวัด เกิดการเรียนรู้การ

วิเคราะห์ดิน และมีการใช้ปุ๋ยที่ตรงกับชนิดดินและตามความต้องการของพืช
o สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้ร้อยละ 50 ต้นข้าวมีความแข็งแรง ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

และช่วยลดค่าสารเคมีปราบศัตรูพืช และลดการปนเปื้อนของสารพิษในพืชและ
สิ่งแวดล้อม 



ผูร้ับประโยชนจ์ากงานวจิัย 

• อุตสาหกรรม

• เกษตรชาวสวนยาง 



ยางล้อตันประหยัดพลังงาน

พัฒนาสูตรและการออกแบบยางล้อตันประหยัด
พลังงาน พบว่าการสิ้นเปลืองพลังงานลดลงร้อย
ละ 23 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานได้ถึงปีละ
ประมาณ 60,000 บาท/คัน/ปี และประหยัด
พลังงานมากกว่ายางล้อของบริษัทชั้นนําข้ามชาติ
อันดับหนึ่งของโลกร้อยละ 14

บริษัท วี เอส อุตสาหกรรมยาง จํากัด ผลิตและขาย
เป็นสินค้า premium grade ทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 
15% จากการขยายตลาดส่งออกได้เพิ่มขึ้น

มีมาตรฐาน มอก. 2668-2558

หน่วยงานรฐัที่หน่วยงานรฐัที่หน่วยงานรฐัที่หน่วยงานรฐัที่
น่าจะนํารอ่งใช้น่าจะนํารอ่งใช้น่าจะนํารอ่งใช้น่าจะนํารอ่งใช้
งานงานงานงาน: การทา่เรอื การทา่เรอื การทา่เรอื การทา่เรอื 
การทา่อากาศการทา่อากาศการทา่อากาศการทา่อากาศ
ยานยานยานยาน

ประมาณการใช้ยาง 30 กก./เส้น
คณะวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล และ สวทช.



ผูร้ับประโยชนจ์ากงานวจิัย 

• ผู้ประกอบการ SME 

• เกษตรกร  





การทาํกล้วยตากรูปแบบเดมิ



25 บาท/กก. 100 บาท/กก(4x)  
150 บาท/กก. (6x) 270 บาท/กก.(11x)

820 บาท/กก.

820 - 1,140 บาท/กก.

10 - 35 บาท/กก.

การผลติกล้วยตาก
ขยายสเกล 500,000 บาท

กระบวนการผลติกล้วย
ตากด้วยพราราโบล่าโดม
700,000 บาท

Process เดมิ

Design+

560 บาท/กก. (22.4x)

250 บาท/กก.

ม.ศิลปากร ม.ศิลปากร

Manage  0.2 ลบ.

ม.เกษตรศาสตร์

820 บาท/กก.(82x)

300  บาท/กก (3x)  

3000 บาท/กก.(30x)

พฒันา FOS จากไซรัป
กล้วยตาก 800,000 บาท  

โดมพลงังานแสงอาทติย์จาก
กระทรวงพลงังาน, ม.ศิลปากร
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“BANANA-SOCIETY”– SHIFT & BEYOND  



“BANANA-SOCIETY”– SHIFT & BEYOND  
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“BANANA-SOCIETY”– SHIFT & BEYOND  

Total  Income 
2558

200  ลบ.
งบการวจิยัของภาครัฐ

งบสนับสนุนการวจิัย 
เอกชน

7.640 ลบ. 0.895 ลบ



“TOFUSUNG”– SHIFT & BEYOND  >>>



“TOFUSUNG”– SHIFT & BEYOND  >>>







ผูร้ับประโยชนจ์ากงานวจิัย 
• ประชาชนทั 8�งประเทศ 



การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
o โครงการการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ เป็น

การดําเนินงานของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข และส่วนหนึ่งร่วมกับ สกว.

o มีวัตถุประสงค์เพื่อ...ประเมิน “ของใหม่” ในวงการ
แพทย์ (มาตรการสุขภาพใหม่ เครื่องมือใหม่ ยาใหม่...) ว่ามี
ความคุ้มค่าที่ภาครัฐจะลงทุน หรือจะเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างสูงสุดหรือไม่

o จากการดําเนินงาน...มีผลงานวิจัยเกิดขึ้นกว่า 50 โครงการ 
และสามารถนําไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบายและชุดสิทธิ
ประโยชน์ใหม่ ๆ ทําให้ผู้ป่วยและประชาชนได้รับประโยชน์
อย่างชัดเจน และส่งผลให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณได้มูลค่า
หลายร้อยล้านบาท   



การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
กรณีตัวอย่าง : โครงการเด็กไทยสายตาดี
o เด็กไทย 1 ใน 10 มีความผิดปกติทางสายตาตั้งแต่แรกเกิด

...หากไม่ได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้อง จะทําให้เกิด 
“ภาวะตาขี้เกียจ” ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะตาบอดในเด็ก
โดยเฉพาะช่วงอายุ 6-7 ปี

o แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาเด็กมีเพียง 100 คน ซึ่งไม่
เพียงพอกับการตรวจเด็ก 8 ล้านคน...

o งานวิจัยค้นพบว่า ครูประจําชั้นสามารถเป็นผู้คัดกรอง
เบื้องต้นก่อนส่งแพทย์ได้เป็นอย่างดี..โดยโครงการได้ทํา
คู่มือการตรวจคัดกรองสายตา และจัดฝึกอบรมให้ครู

o การค้นพบได้ขยายผลไป 10 จังหวัด มีเด็กได้รับการตรวจ
คัดกรองแล้ว 55,000 คน ได้รับแว่นตาฟรีที่เหมาะกับ
สุขภาพสายตากว่า 2,500 คน และนายกรัฐมนตรีได้
ประกาศเมื่อวันเด็กปี 2559 ให้ขยายผลทั่วประเทศภายใต้

โครงการ “เด็กไทยสายตาดี”



ข้อเสนอเพื�อการปฏริูประบบโทรคมนาคม  และปฏิรูปสื�อของ
ประเทศ



2540    2545 2549

เกิดการเปลี�ยนแปลงในตลาด
คมนาคมทั�วโลก 
-  ไทยได้  ให้เอกชนมาเข้ารับ
สัมปทานแต่ยงัผูกขาดอยู่กบัราย
ใหญ่
- ค่าบริการสูง
- ประชาชนไม่มีทางเลือก

เงื�อนไข
ไทยต้องปฏิรูประบบโทรคมนาคม 
และเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคม 
ตามข้อตกลง WTO
เพื�อให้เกิดการแข่งขันเสรีอย่าง
เต็มที� 

ความต้องการความรู้

- การขยายตัวและความต้องการระบบโทรคมนาคม  
- ภาครัฐและภาคประชาชน ขาดข้อมูล 
- ขาดระบบกาํกับดูแลที�อยู่บนพื 8นฐานของหลักวชิาการ 
-     ขาดกลไกตรวจสอบจากประชาสังคม 

2545 
วิจัยปฏิรูประบบ

โทรคมนาคม

2545
วิจัยปฏิรูป
ระบบสื�อ

โอกาส
ที�ประเทศไทยเร่งรีบฟื8นฟู

มี ครม.  +  สนช.  
ที�มีความซื�อสัตย์ สุจริต

2549
รัฐประหาร



ขอ้เสนอเพื(อการปฏริปู
ระบบโทรคมนาคม  
และปฏริปูสื(อของ
ประเทศ

2549 2550 2551- 2553 2557

2550 
วิจัยเฝ้าระวัง
กฎระเบียบรัฐ

2550
วิจัยปรับปรุงแก้ไข

และเฝ้าระวัง
กฎหมาย 

2557
NBTC 
watch

ดร. ดร.พรเทพ 
เบญญาอภิกุล

(มธ.)

ประเทศต้องการ  
- กติกา และการกาํกับดูแล ระบบสื�อสาร  

และโทรคมนาคมที�โปร่งใส และเป็นธรรม
กับประชาชน  

- ป้องกันการเอาเปรียบจากการผูกขาด

โอกาส
ที�ประเทศไทยเร่งรีบฟื8นฟู

มี ครม  +  สนช.  
ที�มีความซื�อสัตย์ สุจริต

2549
รัฐประหา

ร

ผลจากงานวิจัยยงัส่งผลต่อเนื�องไปในอนาคต

ประชาชนและ
ประเทศต้องการ
ความโปร่งใสและ
ธรรมาภบิาลของ

องค์กรกาํกับ

การจดัทาํ
1. พระราชบญัญตัิองคก์ารกระจายเสียงและ

แพรภ่าพสาธารณะแห่งประเทศไทยพ.ศ. 
2551 

2. พระราชบญัญตัิการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ พ.ศ. 
2551 

3. พระราชบญัญตัิองคก์รจดัสรรคลื,นความถี,
และกาํกบัการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553



ประโยชนท์ี(เกดิขึEนตอ่ประเทศ  และ
ประชาชน

2545 2549 2550 2551- 2553 2557

คู่มือ
ประชาชน

ด้าน
โทรคมนาค

ม

1. พระราชบญัญตัิองคก์ารกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทยพ.ศ. 2551 

2. พระราชบญัญตัิการประกอบ
กิจการวิทยกุระจายเสียงและ
วิทยโุทรทศัน์ พ.ศ. 2551 

3. พระราชบญัญตัิองคก์รจดัสรร
คลื,นความถี,และกาํกบัการ
ประกอบกิจการ
วิทยกุระจายเสียง 

       วิทยโุทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคม
       พ.ศ. 2553

เกดิหน่วยงานเฝ้า
ระวังสื�อ

Media  
monitor 

กฎหมายเหล่านี 8นําไปสู่การ
ปฏริูป
สื�อวิทยุ –โทรทศัน์  และ
โทรคมนาคมอย่างเป็น
ระบบ

ปฏริูปหน่วยงานกาํกับ
ดูแล  ได้แก่ กสทช.   ให้มี
ความโปร่งใส 
และรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ

มาตรการ : 
ย้ายค่ายเบอร์

เดมิ



ทั EงนีEยังไมร่วม

• นักวจิัย 

• ผลงานวจิัยระดับนานาชาต ิ

• การเปลี�ยนแปลงอื�นๆ 



สรปุ
• หากนํางานวจิัยออกไป 

• สิ*งที*หายไปคือ เดก็ 2500 คน จะเรียนหนงัสือได้ไมด่ี 

• ไมม่ี ThaiPBS 
• ไมม่ี กสทช. 

• ไมม่ี Banana Society 
• งานวจิัยก่อประโยชน์ให้ทุกภาคส่วนของประเทศ 

• เป็นส่วนหนึ�งที�ทาํให้ประเทศไทย ก้าวหน้า พัฒนามาถงึ ณ ปัจจุบัน 

• ประเทศไทย จะก้าวต่อไปเร็วขึ 8นหาก... 



ขอบคณุครับ 


