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แบบเสนอกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

โครงการการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชมุชนสงัคม  
(Research and Innovation Utilization for Community)  

********************************** 
 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) การพัฒนาแผนที่นําทางสําหรับการขนสงที่ชาญฉลาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

จังหวัดอุตรดิตถ 
 (ภาษาอังกฤษ) The Roadmap Developing for Intelligent and Environmentally Friendly 

Transportation of Uttaradit Province 

สวน ก. : องคประกอบของขอเสนอโครงการ 

1. ผูรับผิดชอบ ประกอบดวย 
 - หัวหนาโครงการ ชื่อ : ดร. บุญทรัพย พานิชการ  

 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 3-6798-00008-80-1 
 หนวยงาน  :  คณะโลจสิติกสและดจิิทลัซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท  : 055-964-300, 3945 โทรศัพทมือถือ : 086-979-0909 
 โทรสาร  :  055-964-387 
 E-mail  :  boonsub.pa@gmail.com 

 - ผูรวมโครงการคนที่ 1 ชื่อ : ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภูพงษ พงษเจริญ 
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 3-6599-00160-63-0 
 หนวยงาน  :  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท  : 055-964-255 โทรศัพทมือถือ : 089-960-3200 
 โทรสาร  :  055-964-003 
 E-mail  :  pupongp@gmail.com 

 - ผูรวมโครงการคนที่ 2 ชื่อ : ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิติยา ปดตังนาโพธิ ์
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 3-4499-00024-35-5 
 หนวยงาน  :  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท  : 055-964-300 โทรศัพทมือถือ : 095-631-3563 
 โทรสาร  :  055-962-454 
 E-mail  :  pwitiya@googlemail.com 
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 - ผูรวมโครงการคนที่ 3 ชื่อ : ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนันตชัย อยูแกว 

 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 3-6401-00543-18-8 
 หนวยงาน  :  ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท  : 055-964-230 โทรศัพทมือถือ : 087-825-4115 
 โทรสาร  :  055-964-454 
 E-mail  :  ananchaiu@nu.ac.th 

 - ผูรวมโครงการคนที่ 4 ชื่อ : ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดลเดช ตั้งตระการพงษ 
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 3-6599-00738-25-9 
 หนวยงาน  :  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท  : 055-964-129 โทรศัพทมือถือ : 087-825-4115 
 โทรสาร  :  055-964-129 
 E-mail  :  dondejt@yahoo.com 

 - ผูรวมโครงการคนที่ 5 ชื่อ : ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิทธิพงษ เพิ่มพิทักษ 
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 3-1017-00354-09-8 
 หนวยงาน  :  ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท  : 055-962-492 โทรศัพทมือถือ : 095-628-1555 
 โทรสาร  :  055-962-454 
 E-mail  :  sittipong107@gmail.com 

 - ผูรวมโครงการคนที่ 6 ชื่อ : ดร. ใกลรุง พรอนันต 
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 1-6011-00103-97-2 
 หนวยงาน  :  คณะโลจสิติกสและดจิิทลัซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท  : 055-964-300, 3945 โทรศัพทมือถือ : 093-136-6953 
 โทรสาร  :  055-964-387 
 E-mail  :  klairungpon@gmail.com 

 - ผูรวมโครงการคนที่ 7 ชื่อ : ดร. ศิริกาญจน จันทรสมบัติ 
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 1-6199-00099-47-1 
 หนวยงาน  :  คณะโลจสิติกสและดจิิทลัซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท  : 055-964-300, 3945 โทรศัพทมือถือ : 083-213-7597 
 โทรสาร  :  055-964-387 
 E-mail  :  sirikarnc@nu.ac.th 
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 - ผูรวมโครงการคนที่ 8 ชื่อ : ดร. เจษฎา โพธ์ิจันทร  

 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 1-6599-00318-45-8 
 หนวยงาน  :  คณะโลจสิติกสและดจิิทลัซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท  : 055-964-300, 3945 โทรศัพทมือถือ : 087-531-7788 
 โทรสาร  :  055-964-387 
 E-mail  :  markpochan@gmail.com 

 - ผูรวมโครงการคนที่ 9 ชื่อ : ดร. กีรติ สัทธานนท 
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 3-6201-00637-01-8 
 หนวยงาน  :  ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท  : 055-962-492 โทรศัพทมือถือ : 097-142-9195 
 โทรสาร  :  055-962-454 
 E-mail  :  keratisattanon@gmail.com 

 - ผูรวมโครงการคนที่ 10 ชื่อ : ดร. ปองพันธ โอทกานนท 
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : - 
 หนวยงาน  :  ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท  : 055-964-230 โทรศัพทมือถือ : - 
 โทรสาร  :  055-964-000 
 E-mail  :  opongpun@nu.ac.th 

 - ผูรวมโครงการคนที่ 11 ชื่อ : อาจารย พูลลาภ กันทา  
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 3-1022-01414-94-1 
 หนวยงาน  :  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท  : 055-961-715 โทรศัพทมือถือ : - 
 โทรสาร  :  055-615-518 
 E-mail  :  poollarpkunta@hotmail.com 

 - ผูรวมโครงการคนที่ 12 ชื่อ : อาจารย วชิระ วิจิตรพงษา  
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 1-6599-00303-84-1 
 หนวยงาน  :  คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   เลขที่ 156 หมู 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมอืง จงัหวัดพิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท  : 055-267-124 โทรศัพทมือถือ : 087-314-0051 
 โทรสาร  :  - 
 E-mail  :  wachira.tran@psru.ac.th 
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 - ผูรวมโครงการคนที่ 13 ชื่อ : อาจารย จุฑาธิป ประดิพัทธนฤมล  

 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 1-6599-00114-29-1 
 หนวยงาน  :  วิทยาลัยการจัดการและพฒันาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   เลขที่ 156 หมู 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมอืง จงัหวัดพิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท  : - โทรศัพทมือถือ : 099-141-0550 
 โทรสาร  :  - 
 E-mail  :  chuthatip291@gmail.com 

 - ผูรวมโครงการคนที่ 14 ชื่อ : ดร. ฉวีวรรณ เจริญทรัพย  
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 3-6690-0011-07-3 
 หนวยงาน  :  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
   ตําบลสมอแข อําเภอเมือง จงัหวัดพิษณุโลก 65000 
 โทรศัพท  : 055-303-411 โทรศัพทมือถือ : 081-973-7443 
 โทรสาร  :  - 
 E-mail  :  chaveewan53@hotmail.com 

 - ผูรวมโครงการคนที่ 15 ชื่อ : อาจารย ปุริม ศรีสวัสดิ ์ 
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 1-7499-00021-03-9 
 หนวยงาน  :  คณะธุรกิจการบริหาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรติ 

จังหวัดสุโขทัย ตําบลเมอืงเกา อําเภอเมือง จงัหวัดสโุขทัย 64210 
 โทรศัพท  : 055-615-518 โทรศัพทมือถือ : 086-169-2096 
 โทรสาร  :  055-615-518 
 E-mail  :  khunpurim92@gmail.com 

 - ผูรวมโครงการคนที่ 16 ชื่อ : ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรีดา พิชยาพันธ  
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 3-5299-00048-08-3 
 หนวยงาน  :  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
   239 ถนนหวยแกว ตําบลสเุทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 
 โทรศัพท  : 053-944-156 โทรศัพทมือถือ : 084-171-4069 
 โทรสาร  :  053-892-376 
 E-mail  :  preda@eng.cmu.ac.th 

 - ผูรวมโครงการคนที่ 17 ชื่อ : รองศาสตราจารย ดร. วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ  
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : - 
 หนวยงาน  :  ภาควิชาวิศวกรรมสิง่แวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
   123 หมู 16 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002 
 โทรศัพท  : 043-202-571 โทรศัพทมือถือ : - 
 โทรสาร  :  043-202-572 
 E-mail  :  wanpen@kku.ac.th 
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2. ความสําคัญและที่มา 

จากยุทธศาสตรดานที่ตั้งของประเทศไทยที่เปนจุดศูนยกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทํา
ใหประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันสูงในการเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงโครงขายระบบคมนาคมขนสง และ
เปนศูนยกลางการเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจการคา และการทองเที่ยว และเชื่อมโยงผานกลุมประเทศเพื่อนบานไป
ยังภูมิภาคตางๆ (แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ, 2560) ดังนั้นการสงเสริมศักยภาพการพัฒนาเมืองชายแดน 
จึงมีความสําคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหวางประเทศเพื่อนบานในกลุมประเทศอาเซียน 
ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม และประเทศไทย จึงตองอาศัย
ความรวมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เปนกระบวนสําคัญในการประสานประโยชนดาน
การคา การลงทุน และการบริการตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพเมืองชายแดนรวมกันอยางเหมาะสมและยั่งยืน เริ่ม
ตั้งแตการกําหนดทิศทางวิสัยทัศนการเตรียมความพรอมและการสรางเสริมศักยภาพดานโครงสรางพื้นฐาน การ
ใชประโยชนที่ดิน การใชทรัพยากรอยางคุมคา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รองรับการเจริญเติบโตของเมือง
ชายแดนอยางตามศักยภาพที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงบริบท และขีดความสามารถของเมือง ซึ่งกลไกสําคัญในการ
พัฒนาพื้นที่เมืองชายแดน คือ การพัฒนาพื้นที่ดานชายแดนที่เปนปราการดานการคาที่สําคัญ และจะนําไปสูการ
พัฒนาศักยภาพทางการคาและการบริการ ซึ่งตองอาศัยความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานและระบบขนสง
สาธารณะรองรับ รวมทั้งการลงทนุ และการเจรจาตอรองการคาและเศรษฐกิจทั้งในระดับพืน้ที่ และระดับภูมิภาค
ซึ่งจะสรางความเชื่อมั่นตอนักลงทุนทั้งในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน และในระดับนานาชาติ 

อุตรดิตถเปนจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนลางของประเทศไทยและเปนจังหวัดชายแดนที่มีอาณา
เขตติดตอกับ แขวงไซยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) บริเวณอําเภอนํ้าปาด และ 
อําเภอบานโคก เปนระยะทางทั้งสิ้น ประมาณ 145 กิโลเมตร มีการคาชายแดน ณ จุดผานแดนถาวรภูดู ดังแสดง
ในรูปที่ 1 ซึ่งไดรับการยกระดับจากจุดผอนปรนชั่วคราวใหเปนจุดผานแดนถาวร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 
2556 (ราชกิจจานุเบกษา, 2556) โดยจากขอมูลมูลคาการคาชายแดนระหวางป พ.ศ. 2554 – 2560 พบวา มี
อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีมูลคาการคาชายแดนเฉลี่ยปละ 450 ลานบาท มียานพาหนะผานแดน
เฉลี่ยปละ 36,500 คัน และมีการเดินทางผานแดนเฉลี่ยปละ 100,200 คน (สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุตรดิตถ, 
2560) 

 
 หมายเหตุ: ระยะทางไดจากการประมาณดวย Google Map 

รูปที่ 1 ศักยภาพเชิงพื้นท่ีของจุดผานแดนถาวรภูดู จังหวัดอุตรดิตถ
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จุดผานแดนถาวรภูดูมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางเชื่อมโยงการคา การลงทุน และการทองเที่ยว 

ตลอดจนเปนประตูสูประเทศเพื่อนบานและนานาชาติ (ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ, 2561) เนื่องจากมี
ความไดเปรียบเชิงพื้นที่และมีโครงขายการขนสงทางถนนที่สามารถเชื่อมโยงการเดินทางระหวางสหภาพเมียนมา 
ประเทศไทย และ สปป.ลาว ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจระหวางหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลําไย 
(Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor: LIMEC) ซึ่งมีระยะทางประมาณ 820 
กิโลเมตร และ ระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม–เวียงจันทน (Chiang Mai‐Vientiane Economic Corridor: CVEC) 
ดังแสดงในรูปที่ 2 รวมถึงยังสามารถเชื่อมตอไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทางตอนใต (มณฑลยูนยาน) ไดอีกดวย นอกจากนี้จุดผานแดนถาวรภูดูยังสามารถเชื่อมโครงขายการขนสงทาง
รางดวยตูคอนเทนเนอร จากสถานีรถไฟฟาศิลาอาสนไปยังทาเรือคลองเตย และทาเรือแหลมฉบัง เพื่อขนสงสนิคา
ไปยังประเทศที่ 3 ได รวมถึงจังหวัดอุตรดิตถมีสนามบินวังยาง (สนามบินราง) มีพื้นที่ประมาณ 385 ไร โดยอยู
หางจากตัวเมืองอุตรดิตถ ประมาณ 23 กิโลเมตร ซึ่งปจจุบันบริษัทแอรบอรนซัพพอรต จํากัด (Airborne 
Support Co., Ltd.) ไดใหความสนใจและเสนอขอรวมลงทุนเพื่อพัฒนาเปนสถานที่บริการซอมบํารุงอากาศยาน
ในประเทศไทย ดังแสดงในรูปที่ 3  จึงทําใหจังหวัดอุตรดิตถมีบทบาทสําคัญเพิ่มขึ้นและถูกหยิบยกขึ้นมาเปนหนึ่ง
ในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใหมตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของภาครัฐ เพื่อผลักดันใหกลายเปน
ศูนยกลางการผลิตและอุตสาหกรรมของภูมิภาคอินโดจีน โดยมีเปาหมายใหเกิดกิจกรรมการใหบริการโลจิสติกส
แบบครบวงจร (One-Stop Services: OSS) มากขึ้น โดยครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของและเกี่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมโลจิสติกส (Logistic Industry) หวงโซการขนสง (Transport Chain) และการขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบ (Multimodal Transport) และกิจกรรมดานโลจิสติกสตางๆ เชน ศูนยกระจายสินคา และ ศูนย
บํารุงรักษาและจัดเก็บตูสินคา เปนตน 

 

รูปที่ 2 ศักยภาพเชิงพื้นท่ีของจังหวัดอุตรดิตถ ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
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รูปที่ 3 สนามบินอุตรดิตถ หรือ สนามบินวังยาง 

อยางไรก็ตามที่ผานมาจังหวัดอุตรดิตถไดมีกําหนดยุทธศาสตรและแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และโลจิสติกสดานการขนสงทางถนนเปนหลัก (ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ, 2561) ซึ่งเปนเพียงการ
พัฒนาเฉพาะระบบขนสงแบบทีละสวน (Single and Separated Transportation Development) จึงไม
สามารถเชื่อมตอกันทั้งในแงกายภาพและขบวนการทํางานในระบบโลจิสติกส รวมถึงไมทําใหเกิดการลื่นไหล 
(Flow) ของขอมูล สินคา และการเงิน (Information, Goods and Financial) ตลอดจนกิจกรรมและธุรกรรม
ตางๆ ยังคงติดขัดไมลื่นไหล จึงไมสามารถดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศได  
ซึ่งสงผลใหการคาชายแดนในปจจุบัน บริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู ไมสามารถเติบโตไดเทาที่ควร  

ดังนั้นเพื่อสงเสริมใหจุดผานแดนถาวรภูดูสามารถพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษใหมที่มีศักยภาพ
สูงสุดและสามารถเชื่อมโยงไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอื่นๆ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายตั้งขึ้นเพื่อทําใหเกิดการ
ลื่นไหลของขอมูล สินคา และการเงินไดสะดวกทั่วถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน และเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศใหเปนศูนยกลางโลจิสติกส (Logistics Hub) ของอาเซียน จึงมีความจําตองปฏิรูปการ
พัฒนาระบบขนสงของจังหวัดอุตรดิตถเพื่อเชื่อมโยงเมืองชายแดน บริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู ดวยการใชระบบ
ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) เนื่องจากเปนรูปแบบการขนสงสินคาที่มีการผสมผสาน
วิธีการขนสงอยางนอย 2 ระบบ (ทางถนน ทางราง ทางน้ํา) ตอเนื่องกันบนพื้นฐานของสัญญาการขนสงเพียงราย
เดียว (กระทรวงคมนาคม, 2544) จากตนทางไปถึงผูรับปลายทาง หรือ จากประตูจนถึงประตู (Door-to-Door) 
โดยที่มีผังเมืองที่รองรับระบบขนสงที่มีประสิทธิภาพ (Transport-Oriented Town Planning) มีการเชื่อมตอ
ระบบขนสงที่ดี (Modal Integration) และเปนการขนสงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Environmentally 
Friendly Transportation) ซึ่งเปนลักษณะการขนสงที่เหมาะสําหรับการขนสงเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค หรือ
การขนสงระหวางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดระยะเวลาของการขนสง (Just In Time) ลดตนทุน 
(Reduce Transport Cost) เพิ่มประสิทธิภาพใหมีศักยภาพการแขงขัน (Core Competitiveness) และให
สินคามีความปลอดภัยที่ดีกวา (More Cargoes Security) หรือเปนวิธีการขนสงสินคาแบบเบ็ดเสร็จ 
ที่ครอบคลุมการขนสงทุกประเภท โดยผูประกอบการเพียงรายเดียว ในการสนองความตองการของกระบวนการ
ในสวนที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส (Logistics) และลดตนทุนคาใชจายของธุรกิจที่เกี่ยวของกับกระบวนการหวงโซ
อุปทาน (Supply Chain) ในสวนที่เกี่ยวของกับตนทุนของคลังสินคา ตนทุนที่เกี่ยวกับการผลิต และการกระจาย
สินคา (ธนิต โสรัตน, 2550) 
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จากขอมูลในขางตนแสดงใหเห็นวาปจจุบันหนวยงานภาครัฐของจังหวัดอุตรดิตถยังขาดแผนที่นํา

ทาง (Roadmap) สําหรับการพัฒนาระบบขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในพื้นที่ เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผน 
และกําหนดทิศทางหรือแนวทางในการพัฒนาระบบขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อขับเคลื่อนการคาชายแดน
บริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู ใหสามารถเติบโตไปสูเปาหมายที่วางไวในอนาคต (ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
อุตรดิตถ, 2561) ดังนั้น จึงเปนที่มาของโครงการวิจัยนี้ ภายใตชื่อ “การพัฒนาแผนที่นําทางสําหรับการขนสงที่
ชาญฉลาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จังหวัดอุตรดิตถ” โดยการวิจัยนี้ไดแบงการศึกษาออกเปน 3 สวนหลักตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ประกอบดวย 1) การศึกษาความตองการพัฒนาการขนสงที่ชาญฉลาดและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมของจังหวัดอุตรดิตถ (Uttaradit Mobility Demand) 2) การศึกษารูปแบบการพัฒนาการขนสงที่
ชาญฉลาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของจังหวัดอุตรดิตถ (Uttaradit Smart Mobility Model) และ 3) การ
จัดทําแผนที่นําทางการพัฒนาสําหรับการขนสงที่ชาญฉลาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของจังหวัดอุตรดิตถ 
(Roadmap on Uttaradit Smart Mobility) โดยการศึกษาความตองการพัฒนาการขนสงที่ชาญฉลาดและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมของจังหวัดอุตรดิตถ ไดมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียของคนในพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ (ครั้งที่ 1) เพื่อวิเคราะหความตองการพัฒนาการขนสงของคนในพื้นที่บนพื้นฐานของยุทธศาสตร 20 ป 
แผนยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจงัหวัด และ สถานการณปจจุบันของพืน้ที่ทั้งดานการวางผงัเมือง การขนสง และ 
วิศวกรรมและเทคโนโลยี สวนการศึกษารูปแบบการพัฒนาการขนสงที่ชาญฉลาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของ
จังหวัดอุตรดิตถ ไดมีการวิเคราะหรูปแบบและเสนทางของระบบขนสงที่เปนไปไดของพื้นที่ในอนาคตดวยการวาง
ผังเมือง การขนสง และ วิศวกรรมและเทคโนโลยี แลววิเคราะหและคาดการณความเปนไปไดของระบบขนสง
ตางๆ ดวยการศึกษาโลจิสติกสการขนสงทั้งดานความตองการเดินทาง ดานโครงสรางพื้นฐาน และ ดานการ
ประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหความเหมาะสมของระบบขนสงทางดาน
เศรษฐศาสตร ตลอดจนนําเสนอผลการวิเคราะหในการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย (ครั้งที่ 2) และ
ในสวนสุดทายจะนําผลการวิเคราะหที่ไดมาใชในการจัดทําแผนที่นําทางการพัฒนาสําหรับการขนสงที่ชาญฉลาด
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของจังหวัดอุตรดิตถ รวมถึงจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียครั้ง
สุดทาย (ครั้งที่ 3) เพื่อใหไดเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบขนสงที่เหมาะสมกับจังหวัดอุตรดิตถและศักยภาพ
ในการเชื่อมโยงเมืองชายแดนบริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งจะชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
เมืองชายแดนที่มีศักยภาพสูงสุดและมีประสิทธิภาพตอไป 

3. วัตถุประสงค  
1) เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาการขนสงที่ชาญฉลาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของจังหวัด

อุตรดิตถ (Uttaradit Mobility Demand)  
2) เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาการขนสงที่ชาญฉลาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของจังหวัดอุตรดิตถ 

(Uttaradit Smart Mobility Model)  
3) เพื่อจัดทําแผนที่นําทางการพัฒนาสําหรับการขนสงที่ชาญฉลาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของ

จังหวัดอุตรดิตถ (Roadmap on Uttaradit Smart Mobility) 
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4. การสะสม/บงชี้ องคความรู เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม  
คณะผูวิจัยจะดําเนินการรวบรวมความรูจากผูที่มีประสบการณ รวมไปถึงตัวแทนหนวยงานที่มีองค

ความรูในเรื่องการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบและการใหบริการโลจิสติกสชายแดน ไดแก ผูประกอบการขนสง
สินคาชายแดนไทย–ลาว ดานศุลกากร หนวยงานภาครัฐในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนสงทางบก กรมโยธาธิการและผังเมือง 
เปนตน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสภาพปจจุบันของพื้นที่ ปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยจะนําองค
ความรูดังกลาวไปใชในการวิเคราะหเพื่อจัดทาํแผนที่นําทางการพัฒนาสําหรบัการขนสงที่ชาญฉลาดและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมของจังหวัดอุตรดิตถ โดยขอมูลวรรณกรรมที่ เกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้จํานวน 7 หัวขอ 
ประกอบดวย 1) นโยบายและแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาเมืองชายแดน 2) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาเมือง 3) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับโลจิสติกสการขนสง 4) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
วิศวกรรมและเทคโนโลยี 5) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 6) 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ และ 7) รูปเเบบของการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

4.1 นโยบายและแผนยุทธศาสตรระดับชาติที่เก่ียวของกับเขตพัฒนาเมืองชายแดน 
 เนื่องดวยเมืองชายแดนมีจุดที่ตั้งที่ไดเปรียบในการเชื่อมโยงกับกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต จึงควรสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของเมืองชายแดนใหมีบทบาทการเปนศูนยกลางในการ
เชื่อมโยงกับเมืองอื่นๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเชื่อมโยงเครือขาย ทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน โครงขาย
การคมนาคม การสรางกิจกรรมกระตุนเศรษฐกิจระหวางเมือง รวมทั้งการประสานประโยชนดานการคา การ
บริการและการทองเที่ยว ในพื้นที่เมืองเชื่อมโยงทัง้ภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบานอื่นๆ เพื่อสรางกิจกรรม
ที่มีมูลคาเพิ่ม และเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพการแขงขันในระดับภูมิภาค และสรางประโยชนจากการเขาสู
ประชาคมอาเซียนไดในระยะยาว บทบาทของเมืองชายแดนจะไมเปนเพียงทางผาน แตจะเปนการรวมและ
กระจายประโยชนในการพัฒนาพื้นที่ และเพิ่มรายไดใหแกประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จึงไดกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงภูมิภาค พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนโดยสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนรวมทั้งการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อดึงดูดนักลงทนุไทยและในภูมิภาคใหเขามาลงทุนในพื้นที่ 
โดยเฉพาะการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน การใหความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม การใหสิทธิประโยชนการบริหารจัดการและการสรางขีดความสามารถของ
แรงงานไทยและตางดาว การใหบริการจุดเดียวครบถวนทุกรูปทุกแบบ และการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนดาน
ความมั่นคงเพื่ออํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อน
บาน ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสรางความเชื่อสําหรับหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะภาคธุรกิจในการลงทุนและ
พัฒนาเมืองชายแดนระหวางประเทศ 
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 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 เนื่องดวยเมืองชายแดนมีจุดที่ตั้งที่ไดเปรียบในการเชื่อมโยงกับภูมิภาค จึงควรสงเสริม
การพัฒนาในลักษณะคลัสเตอรเช่ือมโยงกับพื้นที่ตอนใน/จังหวัดอื่นๆ เพื่อสรางกิจกรรมที่มีมูลคาเพิ่ม และเพื่อให
พื้นที่สามารถสรางประโยชนจากการเขาสูประชาคมอาเซียนได โดยไมเปนเพียงทางผาน รวมถึงกระจาย
ประโยชนในการพัฒนา และเพิ่มรายไดใหแกประชาชนในพื้นที่ จึงไดกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให
เปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาค พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนโดยสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดน
รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อดึงดูดนักลงทุนไทยและในภูมิภาคใหเขามาลงทุน
ในพื้นที่ โดยเฉพาะการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน การใหความสําคัญกับการลงทุน
โครงสรางพื้นฐานดานเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอม การใหสิทธิประโยชน การบริหารจัดการและการสรางขีด
ความสามารถของแรงงานไทยและตางดาว การใหบริการจุดเดียวเบด็เสร็จ และการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนดาน
ความมั่นคง เพื่ออํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน 

 2) แผนพัฒนาภาคเหนือในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12  
 (พ.ศ. 2560-2564) 
 ภาคเหนือเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพความพรอมตอการพัฒนาเชื่อมโยงดานการคาและบริการ
กับนานาชาติ และกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมนาโขง มีสภาพภูมิเศรษฐกิจและสังคมที่เอื้อตอการพัฒนาภาค
ธุรกิจบริการ เปนฐานการผลิตหัตถอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคโดยใชฐานความรูดานเทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรม
และการออกแบบรวมสมัย สินคาเกษตรและผลิภัณฑเกษตรแปรรูปของภาคเหนือมีความหลากหลาย เปนฐาน
ทรัพยากรดานการทองเที่ยวที่หลากหลาย รายไดจากการทองเที่ยวเปนรายไดสําคัญของภาค 
 การเชื่อมโยงโครงขายเสนทางคมนาคมตามเสนทาง R3A ผาน สปป.ลาว สูจีนตอนใต
สงผลใหเกิดโอกาสในการขยายตลาดการคา การทองเที่ยว และบริการการศึกษานานาชาติธุรกิจบริการสุขภาพ
และการแพทย ทําใหภาคเหนือเปนประตูเชื่อมโยงการขนสงสินคาและนักทองเที่ยวที่คาดวาจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น 
และมีโอกาสในการขยายธุรกิจบริการดานตางๆ ทางภาครัฐไดมีนโยบายการดําเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในพื้นที่ภาคเหนือ 2 แหง คือ จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม เพื่อชวยสงเสริมและอํานวยความสะดวก
ดานการคาการลงทุน สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคเหนือกับประเทศเพื่อน
บานการกําหนดยุทธศาสตรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งจะสงผลใหภาคเหนือเปนฐานการพัฒนาใน
ดานเทคโนโลยีดิจิตอล อุตสาหกรรมซอฟตแวร และเปนแหลงสรางสรรคอุตสาหกรรมภาพยนตรที่ใชเทคโนโลยี
ดิจิตอลเปนองคประกอบสําคัญ และจากขอตกลงการผลิตสินคาเกษตร (Contract Farming) ทําใหภาคเหนือได
ผลประโยชนในการผลิตวัตถุดิบการเกษตรบริเวณชายแดนและนําเขามาแปรรูปในประเทศ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
และลดการใชฐานทรัพยากรของภาค การขยายตัวของตลาดการทองเที่ยวจากการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
ภายในกลุมของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ซึ่งมีความโดดเดนในดานประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณีและ
ธรรมชาติ สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายรวมกัน และยังสามารถพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยว
และการพักผอนระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จะตองนํา
ศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐานผสมผสานกับองคความรูของ
สถาบันการศึกษาและหนวยงานองคกรในพื้นที่ เปนการตอยอดใหการผลติและการบริการมีศักยภาพและมีโอกาส 
ทางการแขงขันมากขึ้น รวมทั้งการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน โดยมีเปาหมายเพื่อที่จะ
พัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคที่มีมูลคาสูง เช่ืองโยงเขากับเศรษฐกิจประเทศในกลุมอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
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 3) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทวน) 
 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ 
อุตรดิตถ สุโขทัย และตาก โดยมีทําเลที่ตั้งเหมาะสมในการเชื่อมโยงตามแนว North – South และ East – 
West Corridor มีโครงขายคมนาคมพื้นฐานที่รองรับการเชื่อมโยงทั้งทางบกและทางอากาศ เปนแหลงผลิต
การเกษตรที่สําคัญของเขตภาคเหนือตอนลางและของประเทศ มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจการคาชายแดน
ทั้งในจังหวัดตากและจังหวัดอุตรดิตถ โดยแนวทางในการพัฒนาที่สําคัญกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 มี
รายละเอียดดังนี้ 

 สนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มของฐานการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปร
รูปสินคา เกษตร มุงเนนใหภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเปนฐานการสรางรายได
ใหกับกลุมจังหวัดไดอยางยั่งยืน โดยสนับสนุนแนวทางการผลิตเกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อ สรางมูลคาเพิ่ม พัฒนา
ระบบ Logistics สําหรับสินคาเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพสนับสนุนการ พัฒนาการผลิตพลังงานทดแทนจากพืช รวมถึง
สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
แปรรูปสินคาเกษตรใหตรงกับความตองการของตลาด 

 พัฒนาเพื่อเปนศูนยกลางการคา การบริการ เชื่องโยงภายในกลุมจังหวัด ภาค และ
ประเทศเพื่อนบาน ใหความสําคัญกับการสรางโอกาสใหเกิดการขยายตัว และการ
เชื่อมโยงทางการคาและการบริการภายในกลุมจังหวัด ภาค และกับประเทศเพื่อน
บาน โดยพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก และระบบ Logistics เพื่อสนับสนุนการคา
และการบริการ โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเปนศูนยกลางการคมนาคมเชื่อมโยง
สนับสนุนธุรกิจการบริการใหมที่มีศักยภาพ อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ เพื่อเปน
แหลงรายไดใหมของกลุมจังหวัดพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ และบุคลากร
ของกลุมจังหวัด เพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการบริการสี่แยกอินโดจีน และ
เสริมสรางความรวมมือในระดับพื้นที่เพื่อขยายการคาชายแดน 

 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ที่มุงเนนการสรางความสมดุลของ
ระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการผลิตและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญ
กับการพัฒนาแหลงน้ํา และการบริหารจัดการน้ําใหทั่วถึงและเปนระบบ เพิ่ม
สมรรถนะแหลงกักเก็บน้ําเดิม และแหลงกักเก็บน้ําใหม ตามศักยภาพและความ
จําเปนของพื้นที่ สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรดิน น้ํา และปาไม โดยการมีสวนรวม
ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งดินถลม ภัยแลง และ
อุทกภัย 

4.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเมือง 

 1) แนวคิดการพัฒนาเมืองที่มีระบบคมนาคมขนสงอยางชาญฉลาด (Smart Mobility) 
  การพัฒนาเมืองโดยบูรณการรวมกับแนวคิด Smart Mobiltiy คอนขางเปนแนวทางใหม
ในการพัฒนาเมือง และเปนกระบวนสาํคัญที่มุงสูเปาหมายสาํหรบัการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน โดยความหมายของ 
Smart Mobility หรือ การคมนาคมขนสงอยางชาญฉลาด จึงเนนการใชระบบขนสงที่เปนมิตรตอธรรมชาติ ซึ่ง
สามารถทําไดหลายรูปแบบ อาทิเชน การแบงปน (Ride-Sharing, Car-Sharing) ระบบขนสงสาธารณะ การเดิน 
การปนจักรยาน เปนตน (Autonomy, 2018) 
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 แนวคิด Smart Mobility เปนแนวทางใหมที่สรางสรรคการเดินทางเพื่อความสะอาด 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลภาวะ ลดอุบติเหตุ และเพื่อลดความเปนเจาของรถยนตสวนบุคคล 
ดังนั้นแนวคิด Smart City จึงครอบคลุมการเดินทางในหลากหลายรูปแบบ ทั้ง การสัญจรโดย Scooters 
จักรยาน รถบัส รถราง รถไฟใตดิน ตลอดจนการขนสงสาธารณะในรูปแบบอืน่ๆ รวมทั้งการเดิน โดยหลักการเพื่อ
เนนการแบงปนการสัญจรรวมกัน เพื่อลดปริมาณรถยนตสวนตัว โดยหลักการสําคัญของ Smart Mobility 
ประกอบดวย 5 ดาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 ความยืดหยุน (Flexibility) โดยมีการบริการขนสงที่หลากหลาย และเปนทางเลือก
ที่เหมาะสมใหแกผูใชบริการ 

 ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการบริการในเสนทางที่ เหมาะสมกับปลายทาง 
ที่กระชับและประหยัดเวลา 

 การบูรณาการ (Integration) การพัฒนาความตอเนื่องของเสนทางและการบริการ
ระบบขนสงหลายรูปแบบแตตอเนื่อง จนถึงจุดหมายปลายทาง  

 เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) การคมนาคมขนสงที่ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และลดการปลอยกาซหรือมลพิษ 

 ความปลอดภัย (Safety) ลดปญหาการบาดเจ็บและอุบัติเหตุจากทองถนน 

 เนื่องจากเปนแนวคิดคอนขางใหม จึงมีความสับสนระหวางแนวคิด Smart Mobility  
(การคมนาคมขนสงอยางชาญฉลาด) กับแนวคิด Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ ซี่งแนวคิด Smart Moblity นั้น
เปนเพียงหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนั้นเอง 

 2) แนวคิดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเมืองชายแดน 

 2.1) แนวความคิดเกี่ยวกับพรมแดนหรือชายแดน 
 Presott (2508, อางถึงใน วลัยลักษณ พฤกษาทร, 2545) ไดนิยามคําวา 
“พรมแดน” (Frontier) และ “ชายแดน” (Border) วามีความหมายเหมือนกันคือ พรมแดนการเมือง (Political 
Frontier) เปนดินแดนที่ตั้งอยูบริเวณเขตแดนทั้ง 2 ประเทศ ยังไมมีการกําหนดอยางแนชัดวาพื้นที่บริเวณน้ันเปน
ของใคร เนื่องจากการปกปนเขตแดนยังไมสมบูรณ มักเปนพื้นที่ที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจนอย ขาดความ
ปลอดภัย มีการตั้งถิ่นฐานเบาบาง จากสภาพพื้นที่มักเปนพื้นที่ทางทะเลทราย ภูเขา แมน้ํา หรือปาไม เปนตน 
เมื่อมีการปกเขตแดนแลว จะกลายเปน “เขตแดนระหวางประเทศ” มักจะยึดเอาตามสันปนน้ํา สันเขา หรือตาม
ลักษณะทางกายภาพอยางอื่น หรือความแตกตางกันทางดานสังคมและวัฒนธรรม 

 2.2) นิยามที่เกี่ยวของกับการคาชายแดน 
 สํานักงานยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพื้นที่  (2559) ไดสรุปคํานิยามที่
เกี่ยวของกับการคาชายแดนไว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 การคาชายแดน หมายถึง การคากับประเทศเพื่อนบาน ไดแก มาเลเซีย เมียน
มา สปป.ลาว และกัมพูชา โดยการสงออกและนําเขาผานทางจุดผานแดนที่
จัดตั้งขึ้นบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานอยางเปนทางการตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยภายใตพระราชบัญญัติการตรวจคนเขาเมือง 
ไดแก จุดผานแดนถาวร จุดผานแดนช่ัวคราว และจุดผอนปรน 
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 การคาผานแดน หมายถึง การขนสงสินคาผานเขา-ออกไทย ผานประเทศ

เพื่อนบานประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปนการนําไปขนสงตอ
หรือใชอุปโภคบริโภคในประเทศเองก็ได 

 จุดผานแดน (Checkpoint) หมายถึง ชองทางที่เปดระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศเพื่อนบานที่มีพรมแดนติดตอกัน 
- จุดผานแดนถาวร (Border Checkpoint) หมายถึง ชองทางเขา - ออก 

ที่รัฐบาลทั้งสองประเทศเปดเพื่ออนุญาตใหประชาชนทั้งสองประเทศ 
นักทองเที่ยวและยานพาหนะ สามารถสัญจรไป-มา เพื่อการคา การ
ทองเที่ยวและอื่นๆ มีการด าเนินการเรื่องพิธีการตรวจคนเขาเมือง และพิธี
การศุลกากร ตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ โดยคํานึงถึงความพรอมใน
ดานตางๆ ของทั้งสองประเทศโดยในสวนของประเทศไทยตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

- จุดผานแดนชั่วคราว (Temporary Checkpoint) หมายถึง ชอง
ทางเขา - ออก ที่เปดเพื่อผอนผันใหมีการผานแดนสําหรับวัตถุประสงค
เฉพาะ ภายในหวงเวลาที่กําหนดไวแนนอน เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ
หรือเพื่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่เปนความรวมมือระหวางประเทศ ไม
เกี่ยวของกับเศรษฐกิจการคาในบริเวณนั้นหรือพื้นที่ใกลเคียง มิไดอนุญาต
ใหบุคคลที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมนั้นผานเขา - ออก เมื่อครบ
กําหนดหรือบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะแลว จะปดจุดผานแดนชั่วคราวทันที 
อาทิ การสรางสะพานขามแมน้ําโขง การสงผูอพยพกลับประเทศ เปนตน 

- จุดผอนปรนเพื่อการคา (Checkpoint for Border Trade) หมายถึง 
ชองทางที่รัฐบาลไทยเปดเพื่อชวยเหลือประเทศเพื่อนบานในดานมนุษย
ธรมและสงเสริมความสัมพันธของประชาชนในระดับทองถิ่น โดยการผอน
ปรนใหมีการคาขายสินคาอุปโภค - บริโภคที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อผลทางดาน
จิตวิทยา จุดผอนปรนทางการคา ถือเปนการเปดฝายเดียว โดยคณะ 
อ นุ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า ก า ร เ ป ด จุ ด ผ า น แ ด น  ม อ บ ห ม า ย ใ ห
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเหมาะสมในทางปฏิบัติ จังกวัดจะเสนอ
ขอเปดจุดผอนปรนทางการคามายังกระทวงมหาดไทย เมื่อรัฐมนตรีวาการ
กระทวงมหาดไทยใหความเห็นชอบและมอบใหจังหวัดจัดทําประกาศเปด
จุดผอนปรนเพื่อการคา โดยจะกําหนดรายละเอียดตางๆที่เกี่ยวกับบริเวณ
จุดผอนปรน มาตรการการควบคุมดูแลการผานเขา – ออกจุดผอนปรนของ
ประชาชนจากประเทศเพื่อนบาน ตลอดจนสินคาบางประเภทที่ไมอนุญาต
ใหคาขาย ณ จุดผอนปรนทางการคา 

- ชองทางธรรมชาติ (Natural Border Path) หมายถึง ชองทางบริเวณ
ชายแดนเพื่อการเดินทางเขา - ออกของประชาชนที่เดินทางไปมาหาสูกัน 
ซึ่งไมมีการประกาศเปนจุดผานแดนใดๆ หรืออาจเคยประกาศเปนจุดผาน
แดนชั่วคราวหรือจุดผอนปรนเพื่อการคาที่ประกาศยกเลิกไปแลว แตยังคง
มีการเดินทางเขา - ออกของประชาชนอยู 
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 ชองทางตามกฎหมายศุลกากร หมายถึง ชองทางผานแดนที่ฝายไทยเปดเพื่อ

อํานวยความสะดวกใหผูประกอบการสามารถขนสงสินคาผานแดนไดตลอด
แนวชายแดน ทั้งนี้ อธิบดีกรมศุลกากรจะใชอํานาจอนุมัติใหผูประกอบการ
เฉพาะรายเปนครั้งคราว เพื่อประโยชนทางการคาเปนหลัก สําหรับพื้นที่
ชายแดนที่มีปญหาดานความมั่นคงและมีการเปดจุดผอนปรนทางการคาอยู
แลว คณะอนุกรรมการพิจารณาการเปดจุดผานแดน สํานักงานสภาความ
มั่นคงแหงชาติไดใหหลักการปฏิบัติวา เจาหนาที่ศุลกากรจะตองหารือ
หนวยงานดานความมั่นคงกอนการอนุมัติ และจะอนุมัติใหขนสงผานจุดผอน
ปรนการคา หรือจะพิจารณาใหขนสงผานชองทางอื่น 
- ทางอนุมัติ  (Approved Routed) หมายถึง ทางที่กําหนดโดย

กฎกระทรวง ภายใตกฎหมายศุลกากรใหเปนทางที่จะใชสงของเขาหรือ
ออกนอกราชอาณาจักรได หรือจากเขตแดนทางบกมายังดานศุลกากร หรือ
จากดานศุลกากรไปยังเขตแดนทางบกได 

- ดานพรมแดน (Boundary Post) หมายถึง ดานที่ตั้ งขึ้นไวโดย
กฎกระทรวง ณ ทางอนุมัติเพื่อตรวจของที่ขนสงโดยทางนั้น 

- ดานศุลกากร (Customs Station) หมายถึง ดานที่ตั้งขึ้นไวโดย
กฎกระทรวง ณ ทางอนุมัติเพื่อเพื่อตรวจของและเก็บศุลกากรแกของที่
ขนสงโดยทางนั้น 

 3) แนวความคิดเกี่ยวกับการคาชายแดน/การทองเที่ยวเมืองชายแดน 
 การคาชายแดน หมายถึง การคาที่ เกิดขึ้นในรูปแบบตางๆ ของประชาชนหรือ
ผูประกอบการที่มีภูมิลําเนาในจังหวัด อําเภอ หมูบานที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบานไดทําการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินคาระหวางประชาชนที่อยูอาศัยตามบริเวณชายแดนของทั้งสองฝาย โดยมีมูลคาแตละครั้งไมมาก
นัก สวนใหญเปนสินคาที่มีความจําเปนตอชีวิตประจําวัน เชน สินคาอุปโภคบริโภคและสินคาที่หาไดจาก
ธรรมชาติ ซึ่งรูปแบบการคาชายแดนสวนใหญเกิดข้ึนในรูปแบบของประชาชนหรือผูประกอบการทีมีภูมิลําเนาอยู
ในทองถิ่นที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน ทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาโดยมีมาตรการดานตางๆ ที่
กําหนดไวใชควบคุมเกี่ยวกับการคาชายแดน เชน มาตรการดานภาษี มาตรการดานการคา สินคาที่มีมาตรการ
สงออก การจัดระเบียบการสงออกสินคา เศรษฐกิจและสังคมของเมืองชายแดนมักจะมีความสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบานเมื่อมีการเปลีย่นแปลงของประเทศเพื่อนบานในดานตางๆ เชน ความไมสงบตามแนวชายแดน นโยบาย
เศรษฐกิจและนโยบายความสัมพันธระหวางประเทศก็จะสงผลกระทบตอเมืองชายแดนไมทางใดก็ทางหนึ่ง 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดมีโครงการศึกษาจัดทําแผนแมบทเพื่อปรับปรุงเมือง
ชายแดนทางการทองเที่ยว แมสอด เชียงของ เบตง ไดสรุปเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของเมืองชายแดนไววาในการ
กําหนดแนวทางในการศึกษาเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเมืองชายแดน จําเปนจะตองเขาใจลักษณะพิเศษของเมือง
ชายแดนที่แตกตางไปจากเมืองอื่นในหลายดาน ดังนี้ 

 เมืองชายแดนเปรียบเสมือนประตูทางบกหรือทางน้ําของประเทศ เมืองชายแดนที่มี
จุดผานแดนจะทําหนาที่เปนประตูการคมนาคมทางบกหรือทางน้ําระหวางประเทศ 
แตจะไมมีลักษณะพิเศษเชนนี้กับการคมนาคมทางอากาศ เพราะการตั้งสนามบิน
นานาชาติไมจําเปนจะตองขึ้นกับความเปนเมืองชายแดน 
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 เมืองชายแดนเปนเมืองที่มีการคาระหวางชายแดน มีการสงออกหรือนําเขาสินคาไม

วาจะเปนสินคาที่เสียภาษีหรือเลี่ยงภาษี การเปนเมืองการคาชายแดนทําใหตองมี
การติดตอกับเมืองอื่นๆ ดังนั้นเมืองชายแดนมักจะมีความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ
การคามากกวาเมืองทั่วๆ ไป และเศรษฐกิจของเมืองชายแดนมักจะขึ้นอยูกับการคา
ระหวางประเทศ 

 เมืองชายแดนเปนเมืองที่ มีการผสมผสานทางวัฒนธรรม เชน ภาษาพูด
ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ทําใหเมืองชายแดนเปนสังคมที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมที่นาสนใจ 

 เมืองชายแดนเปนเมืองที่มีการเคลื่อนยายของแรงงาน การเคลื่อนยายของแรงงาน
มักขึ้นอยูกับความแตกตางระหวางคาแรงของสองประเทศ เชน แรงงานเมียนมา 
ลาว หรือเขมร เขามาขายแรงงานในประเทศไทย เพราะอัตราคาจางแรงงานสูงกวา
และหางานไดงายกวา 

 เมืองชายแดนมักมีโอกาสที่จะเปนแหลงที่มีการลี่ยงกฎหมาย เชน การเลี่ยงภาษี
ศุลกากร การหลบหนีพาเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การคายาเสพติดและสิ่งผิด
กฎหมายอื่นๆ 

 4) แนวคิดเมืองยั่งยืน 
 ตั้งแตตนทศวรรษที่ 1990 เปนตนมาถึงปจจุบันหลายประเทศใหความสําคัญกับ คําวา 
การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) สืบเนื่องจากการลงนามในสนธิสัญญาโลกรอน (The 
Earth Summit) เมื่อป ค.ศ. 1992 ณ กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล และการประกาศใช Local Agenda 
21 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมุงเนนการเปลีย่นแปลงในระดับทองถ่ิน โดยกอนหนานั้นมีความเคลื่อนไหวการ
แสวงหารูปทรงของชุมชนเมืองทั้งในสหรัฐและยุโรป คือ ทฤษฎีเมืองอัดแนน (Compact City) ตั้งแตป ค.ศ. 
1973 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาการพัฒนาเมืองในคริสตศตวรรษที่ 20 ที่ทําใหเกิดผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม ทําลายทรัพยากรมากมาย ทําใหเกิดการกระจัดกระจายของเมือง ปญหาของสังคมเมือง 
วัฒนธรรมเสื่อมถอย สิ้นเปลืองพลังงาน สภาพแวดลอมแออัด สรางมลภาวะ โดยแนวคิดดังกลาวไดนํามาบรรจุใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9  
 เมืองอัดแนน (Compact City) แนวคิดเมืองกระชับ เมืองอัดแนน หรือเมืองกะทัดรัด 
เปนแนวคิดที่ตอบสนองแนวคิดการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน โดยเนนการใชประโยชนของพื้นที่ในเมืองอยางคุมคา 
สงเสริมการใชประโยชนที่ดินอยางผสมผสาน สรางชีวิตชีวาแกเมือง เนนการสัญจรทางเทา ลดการเดินทางโดย
รถยนตสวนตัว เนนการใชศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปการที่มีในเมือง แนวคิดดังกลาวชวยลด
การกระจายตัวของเมือง และชวยอนุรักษพื้นที่โลงวางหรือพื้นที่เกษตรรอบเมือง 
 ตามขอเสนอของสหภาพยุโรป ในป ค.ศ. 1987 คณะกรรมการสหภาพยุโรป ไดเผยแพร 
เอกสารสีเขียวที่วาดวยสิ่งแวดลอมของชุมชนเมือง (Green Paper on the Urban Environment) แสดงความ
เชื่อมั่นวารูปทรงของชุมชนยั่งยืนในอนาคตนั้นตองเขาขายเมืองอัดแนน นับตั้งแตกลางทศวรรษที่ 1990 รัฐบาล
อังกฤษพยายามศึกษาวิจัยและสรรหาคํามาอธิบายทดแทนคําวา ความอัดแนน (Compaction หรือ Cramming) 
เชน คําวา การเพิ่มความเขมขน (Intensification) หรือ การควบรวม (Consolidation) เพื่อพัฒนาสูทางเลือก
อื่นๆ อยางไรก็ตามแนวคิดดังกลาวถูกตอตานจากบางกลุมที่ยังคุนชินกับแนวคิดอุทยานนคร ที่ไดรับความนิยม
อยางชานานในอังกฤษ 
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 ที่มา: https://medium.com/@umapupphachai/compact-city-5d278dc1939 

รูปที่ 4 การเปรียบเทียบ Sprawling City และ Compact City 

 
 ที่มา: http://www.slideshare.net/YunaKubota/sustainable-city-and-architecture-design 

รูปที่ 5 แผนภาพแสดงแนวคิดเมืองกะทัดรัด 

 การคนหารูปทรงของชุมชนเมืองที่ยั่งยืน จึงเปนทางเลือกแทนเมืองอัดแนน ที่มีการ
ศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง สําหรับประเทศอังกฤษ และกลุมประเทศในเครือจักรภพ อยางไรก็ตามยังมีหลายกลุม
เห็นวาเมืองกระชับ Compact Cities ไมสามารถนําไปสูความยั่งยืนอยางแทจริง ขอขัดแยงที่มีตอแนวคิดเมือง
กะทัดรัดมีมากมายจากหลากหลายกลุม พอสรุปไดดังนี้ 

 เมืองทุกเมืองมีความแตกตางกันในหลายๆ ดาน เมืองกะทัดรัดจึงไมใชสูตรสําเร็จที่
นําไปใชสําหรับทุกเมือง 

 แนวคิดเมืองกะทัดรัดสวนทางกับแนวคิดชุมชนเมืองยุคใหมที่ตอตานอาคารสูง ที่
หาทางกระจายตัวออกไปนอกเมืองเพื่อแกปญหาความแออัดของเมือง  
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 การเพิ่มความหนาแนนและกิจกรรมใจกลางเมืองจะเรงการจราจร และสรางมลพิษ

ในเมืองใหแยลง อีกทั้งยังลดทอนพื้นที่สีเขียวและที่วางในเมือง ทําใหคุณภาพชีวิต
คนเมืองลดลง 

 เขตอนุรักษและยานเมืองเกาพื้นที่วางและเปดโลงในเมืองถูกคุกคาม 
 ความแออัดในเมืองรวมทั้งผูคนแปลกหนาที่อพยพเขามาใหมในเมือง ทําใหการ

บริการสาธารณูปโภคไมเพียงพอ นําไปนําไปสูคุณภาพชีวิตที่แยลง 

 5) แนวคิดการพัฒนาเมืองอยางชาญฉลาด 
 จากความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกา ที่แตกตางจากสหภาพยุโรป และกลุมประเทศใน
เครือจักรภพ ในรอบทศวรรษสุดทายของคริสตศตวรรษที่ 20 หลายมลรัฐตระหนักถึงปญหาการกระจัดกระจาย
ตัวในยานชานเมือง (Suburban Sprawl) ซึ่งขยายตัวอยางรวดเร็วและตอเนื่องตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
ชุมชนขยายตัวอยางไรแบบแผนเปนกลุมกอน โครงการ TOD ที่เชื่อมโยงชุมชนยอยเขาดวยกันดวยระบบขนสง
สาธารณะจึงเปนทางเลือกตามลัทธิชุมชนเมืองใหม (New Urbanism) จวบจนสมาคมการวางแผนแหง
สหรัฐอเมริกา (American Planning Association: APA) ไดเสนอใหรัฐบาลกลางปฏิรูปการใชที่ดินดวยโครงการ
ที่ชื่อวาการเติบโตแบบชาญฉลาด (Growing Smart หรือ Smart Growth) และนําไปสูการยกรางกฎหมาย
แมบทขึ้นมาแทนกฎหมายการใชประโยชนที่ดิน โดยการขานรับจากพรรคเดโมแครทในปค.ศ. 2000  
 การเติบโตอยางชาญฉลาด เปนความเคลื่อนไหวในสหรัฐ ดวยสมาคมการวางแผนแหง
สหรัฐอเมริกา (American Planning Association: APA) ไดรับความนิยมในแวดวงการกอสราง การเมือง 
การเกษตรกรรม และวงการสิ่งแวดลอม และไดรับการสนับสนุนจากองคกรตางๆ ของสหรัฐเรื่อยมานับตั้งแตป 
ค.ศ. 1990 จวบจนสหัสวรรษใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยับยั้งการขยายตัวของเมืองอยางไรทิศทางและปกปอง
พื้นที่ที่มีคุณคาแกการอนุรักษ ประกอบไปดวย 10 แนวทาง ไดแก 

 แนวทางที่ 1 การใชประโยชนที่ดินเเบบผสมผสาน เพื่อความคุมคาในการใชที่ดิน 
ชวยลดความจําเปนในการเดินทาง ลดการใชพลังงานเชื้อเพลิง และปกปองการ
คุกคามพื้นที่สีเขียว หรือพื้นที่เพาะปลูกทําการเกษตร 

 แนวทางที่ 2 การออกเเบบอาคารใหเกาะกลุมกันเเบบกระชับ เพื่อเลี่ยงการเปด
พื้นที่พัฒนาใหม โดยอาศัยแนวคิดการฟนฟู ทั้งการใชประโยชนอาคารเกาที่ถูก
ปลอยรกราง และการเสริมกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อฟนฟูการใชประโยชนอาคาร 
และพื้นที่สาธารณะใหกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 

 แนวทางที่ 3 การสรางที่อยูอาศัย และพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยสําหรับประชากร 
ทุกระดับ ทั้งรูปเเบบ ขนาดที่อยูอาศัย และระดับราคา เพื่อใหเกิดความผสมผสาน
ของวิถีชีวิตที่หลากหลายในชุมชน 

 แนวทางที่ 4 การสนับสนุนการเชื่อมตอระหวางยาน ชุมชน และกิจกรรมดวยการ
เดินเทา เพื่อใหเกิดความสัมพันธทางสังคมระหวางคนกับพื้นที่ และระหวางผูคนกับ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น สรางบรรยากาศมิติทางสังคมใหชุมชนมีชีวิตชีวา 

 แนวทางที่ 5 การสรางจุดสนใจ หรือสถานที่ที่ดึงดูดแกชุมชน เปนการพัฒนา 
อัตลักษณใหเกิดขึ้นในพื้นที่ เปนการสรางสุนทรียภาพใหกับเมืองโดยสรางสรรคภูมิ
ทัศน (Landscape) ที่สวยงามใหแก เมือง การปรับปรุงภูมิทัศนริมถนน 
(Streetscape) อุปกรณประกอบถนน (Street Furniture) และการพัฒนาและ
ฟนฟูภูมิทัศนริมน้ํา (Waterscape) เปนตัวอยางในการสรางความนาสนใจและ
เสนหใหกับเมือง 
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 แนวทางที่ 6 การสงวนรักษาพื้นที่โลง ที่วาง พื้นที่สีเขียว และพื้นที่ทางการเกษตร

ใหคงอยู 
 แนวทางที่ 7 การเสริมสมรรถนะของเมืองที่มีอยูเดิม การพัฒนาระบบโครงสราง

พื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเดิมใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นยอมคุมคากวา
การพัฒนาระบบหรือโครงสรางเมืองขึ้นมาใหม 

 แนวทางที่ 8 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงสาธารณะใหมีความหลากหลาย โดย
ลําดับความสําคัญของการพัฒนาจากการสัญจรทางเทา ทางจักรยาน ระบบขนสง
มวลชน และการใชรถยนตสวนตัวตามลําดับ การเชื่อมตอระบบการคมนาคมขนสง
สาธารณะระหวางสถานีขนสง สถานีรถไฟ สถานีขนสงทางน้ํา ตองตอบสนองผู
สัญจรในชุมชนใหเขาถึงโดยการสัญจรที่หลากหลายรูปแบบ 

 แนวทางที่ 9 การพัฒนาระบบการตัดสินใจตามหลักธรรมาภิบาล โดยอาศัยขอมูล
สนับสนุนเชิงวิชาการ  

 แนวทางที่ 10 การสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนใน
ชุมชนเนนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการวางเเผนในสถานการณจริง 

 การนําเเผนการเติบโตอยางชาญฉลาดของเมืองไปใชในทางปฏิบัติ เริ่มจากการวางเเผน
ระดับภาค การวางเเผนระดับเมือง ยาน และชุมชน การวางเเผนระดับพื้นที่ และการวางเเผนการจัดการการ
เติบโตของเมือง ความลมเหลวของการมีเเผนพัฒนาที่สวยหรูเเตไมไดนํามาใชในเชิงปฏิบัติ เปนเเรงกดดันที่นํามา
ซึ่งแนวคิดการวางเเผนจัดการ หรือ “Planagement” เกิดจากการผสานความคิดระหวางการวางแผนรวมกับ
การจัดการเมือง (Planning + Management) เปนทางออกที่สะทอนใหเห็นการนําเเผนไปปฏิบัติใช ซึ่งตอง
อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในชุมชน 
 การเปลี่ยนถายพื้นที่ เปนแนวคิดที่เชื่อมโยงและนักผังเมืองใชเปนเครื่องมือในการแบง
พื้นที่ภูมิทัศนตามการใชสอยตางๆ คือ Transects โดย Andres Duany ไดนําเสนอการคอยๆ เปลี่ยนแปลงจาก
ชนบทเปนเมือง ซี่งเปนกรอบแนวคิดที่ไดรับความนิยม แสดงใหเห็นปรากฏการณความเปนเมือง ตามบริบทของ
แตละพื้นที่ ทําใหนักออกแบบและวางผังเมืองเขาใจธรรมชาติและที่มาที่ไปของแตละพื้นที่ไดดียิ่งขึ้น อยางไรก็
ตามขอบเขตในแตละโซนอาจไมปรากฏชัดเจนขึ้นอยูกับปจจัยภายในและสิ่งเราภายนอกที่กระตุนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเปนไปแบบกาวกระโดด การวางผังและออกแบบเมือง จึงเปนพลวัตรที่ตองศึกษาและทํา
ความเขาใจที่มาที่ไปของเมืองอยางลึกซึ้ง 

 6) ทฤษฎีฟนฟูพื้นท่ีสูญเปลา 
 โรเจอร ทรานชิก (1986) ผูสอนสาขาภูมิสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยคอรแนล ได
เผยแพรทฤษฎีเกี่ยวกับ การคนหาพื้นที่สูญเปลา (Finding Lost Space) หรือพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนเมืองซึ่ง
มีสภาพไมพึงปรารถนา ทรานชิก นิยาม พื้นที่สูญเปลาวา หมายถึง พื้นที่เวนไวรอบๆ ฐานอาคารสูง ลานตาง
ระดับที่เขาไปใชสอยพื้นที่ไมได ลานจอดรถที่ถูกทิ้ง พื้นที่ใตทางดวน พื้นที่ริมน้ําที่เขาถึงยาก พื้นที่บริเวณชุมทาง
รถไฟ คายทหารที่ถูกปลอยรกราง โรงงานโกดังที่เลิกใชงาน สวนสาธารณะที่ถูกทิ้งรกราง พื้นที่ตองรื้อสรางใหม
เพราะไมคุมคาทางเศรษฐกิจ สามารถสรุปไดวาพื้นที่สูญเปลา คือ พื้นที่ที่เปนมลทัศนทางสายตาไมควรปรากฎให
เห็น ทรานชิกจึงเสนอทฤษฎีเพื่อฟนฟูแกไขพื้นที่เหลานั้นซึ่งแทรกซึมอยูทั่วไปในเมืองตางๆ ใหมีสภาพที่นาดูขึ้น 
โดยทฤษฎีการฟนฟูพื้นที่สูญเปลา ประกอบดวย 
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 6.1) ทฤษฎีภาพกับพื้นภาพ (Figure-Ground Theory) 
 ทรานชิกใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางที่วางกับอาคาร โดยใหความสําคัญ 
สวนโปรง (ที่วาง) มากกวา สวนทึบ (อาคารและสิ่งกอสรางตางๆ) 

 สวนทึบ มี 3 ประเภท คือ อาคารหลักของเมือง กลุมกอนอาคาร และแนว
อาคาร 

 สวนโปรง มี 5 ประเภท คือ พื้นที่บริเวณทางเขา/ประตูเมือง พื้นที่กึ่ง
สาธารณะในบริเวณกลุมอาคาร ถนนและลานโลง สวนสาธารณะ และพื้นที่
โลงแนวยาวที่เชื่อมตอออกไปนอกเมือง 

 ทรานชิก เนนวารูปทรงที่ดีที่วางสวนโปรงตองสัมพันธกับสวนทึบ หากไมสัมพันธกัน
จะกอใหเกิดพื้นที่สูญเปลา ดังนั้นการออกแบบรูปทรงอาคารตองพิจารณาไปพรอมกับการออกแบบรูปทรงที่วาง 

 6.2) ทฤษฎีความเชื่อมโยง (Linkage Theory) 
 ทรานชิก อางอิงผลการศึกษารูปแบบเมืองที่มีความเชื่อมโยง 3 แบบ ของ ฟูมิฮิโกะ 
มากิ (Fumihiko Maki) คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เมื่อป ค.ศ. 1964 ซึ่งสรุปไวดังนี ้

 แบบที่ 1 เมืองที่มีรูปทรงแบบองคประกอบ (Compositional form) ไดแก 
เมืองที่ไมคํานึงถึงความเชื่อมโยงของที่วางในเมือง 

 แบบที่ 2 เมืองที่มีรูปทรงแบบอภิมหาสถาปตยกรรม (Megaform) ไดแก 
เมืองตามแนวนวนิยายวิทยาศาสตร ขาดความเชื่อมโยงกับพื้นที่และบริบท
รอบนอก 

 แบบที่ 3 เมืองที่มีรูปทรงแบบเกาะกลุม (Group form) ไดที่คอยๆ เติบโต
แบบคอยเปนคอยไปอยางเหมาะสม โดยเกาะไปตามแนวแกนที่เปดโลง
ธรรมชาติ เชื่อมโยงจากจุดเริ่มตนตั้งแตประตูเมืองไปจนหอคอยใจกลางเมือง 
ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางภูมิประเทศและสัดสวนมนุษย 

 6.3) ทฤษฎีการสรางสถานที่ (Place Theory) 
 ทรานชิกใหความเห็นวา สถานที่จะตองมีจิตวิญญาณที่สะทอนวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น ซึ่งเมืองสมัยเกาใหความสําคัญแกผังแมบทและมาตรการควบคุมมากจนละเลยวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ผูคนที่เคยมีมากอน การออกแบบชุมชนเมืองไมเพียงตองสนองความตองการของมนุษย แตตองดํารงไวซึ่งบริบท
ทางประวัติศาสตร และสรางอาคารสถานที่อยางมีคุณภาพ ทฤษฎีการสรางสถานที่ จึงใหความสําคัญกับวิถีของ
มนุษย และสํานึกในบริบทของการออกแบบ 
 ทรานชิก สรุปวา การพัฒนารูปทรงเมอืงนั้น ควรดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป ไม
ควรออกแบบเสร็จสมบูรณภายในคราวเดียว เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทีละเล็กทีละนอยตองการเวลาเพื่อสราง
ความคุนเคย โดยแนะนํา 5 แนวทาง สําหรับฟนฟูพื้นที่สูญเปลา ดังนี ้

 นําทฤษฎีขางตนมาผสมผสานใชพรอมๆ กันทั้ง 3 ทฤษฎี 
 คอยๆ แทรกเสริมเติมสิ่งใหมเขาไปในพื้นที่อยางระวัดระวัง เพื่อสรางความ

กลมกลืนกับบริบทโดยรอบ 
 รวมพื้นที่พักอาศัยเขากับพื้นที่ทํางาน เพื่อสรางบรรยากาศและชีวิตชีวาใหกับ

ชุมชนทั้งกิจกรรมชวงเวลากลางวันและกลางคืน 
 นําสภาพธรรมชาติและการจัดภูมิทัศนแทรกเขาในพื้นที่เพื่อลดความแข็ง

กระดาง 
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 6.4) ทฤษฎีรูปทรงที่ดีของเมือง (A Theory of Good City Form) 
 การเผยแพรทฤษฎีจินตภาพของเมือง (The Image of the City) เควิน ลินซ ใช
เวลากวา 21 ป ในการพัฒนาตอยอดแนวคิด จนเปนทฤษฎีรูปทรงที่ดีของเมือง ซึ่งตีพิมพเผยแพรเมื่อ ค.ศ. 1981 
โดยลินซไดอธิบาย 3 ปรากฏการณทางกายภาพของเมือง ไดแก Decision Theory เกี่ยวของกับกระบวนการ
วางแผน Functional Theory เกี่ยวกับการเกิดและพัฒนารูปทรงเมือง และสิ่งที่ลินซมุงเนน คือ Normative 
Theory เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคานิยมของมนุษยกับรูปทรงของเมือง หรือที่เรียกวา ทฤษฎีบรรทัดฐาน
เขาอธิบายรูปทรงการตั้งถิ่นฐาน คือการรวมตัวขององคประกอบ สิ่งที่มองเห็นทางกายภาพ สิ่งที่มีชีวิต กิจกรรม
ของมนุษย โครงการทางสังคม ระบบเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ การควบคุมที่วาง ลักษณะและจังหวะของที่วาง ลิ
นซมองวาวิวัฒนาการการออกแบบเมืองที่ผานมา ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 19 จนถึงยุค Futurist Utopia เปนการ
ปฏิรูปทางสังคมมากกวาทางกายภาพ ทฤษฎีบรรทัดฐานของการออกเมืองในอดีต ประกอบดวย 3 รูปแบบ 

 Cosmic Theory การยึดโยงกับคานิยมและความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือ
ธรรมชาติซึ่งประเทศจีนและอินเดียนิยมใชกัน เพราะใหความรูสึกมั่นคงและ
ผูกพันกับความรูสึกของมนุษยไดดี  

 Machine Theory การแบงเมืองออกเปนสวนตางๆ ไดแก เมืองปอมคาย
สมัยกรีกโรมันที่ตัดถนนเปนตาตะแกรง และ Radiant City ของเลอคอรบูซิ
เอร อยางไรก็ตามเมืองรูปแบบนี้แบงเปนออกสวนยอย แตไมสัมพันธกันจึง
ขาดความเปนองครวม 

 Organic Theory เปรียบเหมือนอวัยวะของรางกาย แตละเซลลทํางานอิสระ
มีความหลากหลายแตทํางานสัมพันธกัน รูปแบบนี้ไดแก เมืองเล็กกะทัดรัดใน
ชนบท โดยใชรูปทรงธรรมชาติมากกวารูปทรงเรขาคณิต มีความเปนองครวม 

 ลินซแสดงใหเห็นวา ทฤษฎีบรรทัดฐาน (Normative Theory) ไมเหมาะที่จะ
นํามาใชกับสุนทรียภาพ เพราะเปนเรื่องของศิลปะและความพึงพอใจ ไมอาจที่จะนําการออกแบบสถาปตยกรรม
ไปใชในการออกแบบเมือง เนื่องจากมีความสลับซับซอนมากกวา มีผลกระทบตอคนในวงกวาง จึงตองใชเหตุผล
เพื่อใหยอมรับและพิสูจนได ลินซจึงนําเสนอหลักในการออกแบบเมืองในคําสั้นๆ เพียง 5 คํา ดังนี้ 

 Vitality หมายถึง ปจจัยในการดํารงชีวิตใหอยูสบายและปลอดภัย 
ประกอบดวย 3 ประการ ไดแก 
- อาหาร นํ้า อากาศ พลังงาน การขับถายของเสีย 
- ความปลอดภัย การพนจากโรคภัยไขเจ็บ อุบัติเหตุ และอันตราย 
- สภาวะแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับการดํารงสถานะทางชีวภาพ เชน 

ความสูงที่เอื้อมถึง น้ําหนักที่ยกไหว การตื่นและหลับ ความระแวดระวัง
ภัย การตอบสนองตอสิ่งเรา ภาวะที่อํานวยความสบาย  

 Sense หมายถึง สิ่งที่คนพบจากการศึกษาเรื่อง จินตภาพเมือง ที่เกี่ยวของกับ 
ระบบมโนทัศน การรับรู และกระบวนการทางปญญา ซึ่งกอใหเกิด 
- ความรูสึกถึงความเปนสถานที่พิเศษ (Sense of Place) 
- ความรูสึกถึงทิศทางตําแหนงแหงหน (Sense of Orientation) จาก

โครงสรางจินตภาพ และแผนที่ทางจิต 
- ความรูสึกถึงความเปนโอกาสพิเศษ (Sense of Occasion) 
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เมื่อเกิดความรูสึกตอสถานที่ที่มีเอกลักษณ หรือโครงสราง (Identity and 
Structure) ที่ดีแลว จิตของคนก็จะสรางภาพจดจํา ทําใหเกิดความมั่นใจ 
อบอุนสบายใจ ไมกลัวหรือสับสนหลงทางในเมืองที่สลับซับซอน นอกจากนี้ยัง
มี 3 หลักการที่สงเสริมการจดจําตอการเชื่อมโยงความรูสึกตอรูปทรง คือ 
Congruence คือ ความไมขัดแยงระหวางรูปทรงอาคารสถานที่กับประโยชน
ใชสอย Transparency คือ กิจกรรมและเหตุการณที่เกิดขึ้นตามวิถีทางกฎ
ธรรมชาติ และ Legibility คือ การอานเขาใจได สื่อถึงสัญลักษณตางๆ ใน
เมืองไดอยางชัดเจน เชน ปาย ธง สีรั้ว ซึ่งสื่อความหมายใหกับความรูสึกของ
ผูคนในพื้นที่ (Meaning) อยางไรก็ตาม ลินซเห็นวาไมควรสรางเอกลกัษณและ
โครงสรางเมืองใหชัดแจงจนเกินไป แตควรเวนความคลุมเครือไวบาง เพื่อให
เกิดความอยากในการคนหาและตองการสํารวจเพิ่มเติม 

 Fit หมายถึง การสรางความกลมกลืนในความสัมพันธ ระหวาง อาคารสถานที่ 
กับรูปแบบพฤติกรรมของชุมชน (Place-Behavioural Setting) เปนเรื่องที่
เกี่ยวกับความสะดวกสบายและความพึงพอใจของผูใชงาน ลินซ อธิบายวา ใน
อาคารสถานที่ที่มนุษยคุนเคยมากๆ รูปแบบพฤติกรรมที่แสดงออกมักจะ
เปลี่ยนแปลงยากเนื่องจากความเคยชิน เชน เขาไปในวัด โบสถ โรงพยาบาล 
ฯลฯ กรณีเปลี่ยนโกดังรางเปนพิพิธภัณฑ จึงยากที่จะกําหนดพฤติกรรมของ
ผูใชงาน ซึ่งตองอาศัยการปรับแตงอาคารสถานที่เพื่อตอบสนองพฤติกรรมที่
จะรองรับกิจกรรมใหมๆ จนเหมาะสมสอดคลองกับวัฒนธรรมของชุมชนแตละ
แหง อาจใช 2 เทคนิค ไดแก Manipulability คือ การปรับเปลี่ยนแบบคอย
เปนคอยไปทั้งอาคารสถานที่และรูปแบบพฤติกรรม เชน กรณีตอเติมพื้นที่ใหม
ในบานหลังเกา อีกวิธี คือ Resilience โดยการยอนกลับไปหาสภาพดั้งเดิม 
เพื่อแสวงหาความลงตัว เชน การรื้อโรงสีกลับไปเปนไรนาเหมือนเดิม หรือ 
การรื้อถนนกลับไปเปนคูคลองเหมือนเดิม 

 Access หมายถึง การติดตอสื่อสารการเดินทางของสังคมมนุษยในชุมชน
เมืองโดยปราศจากการปดกั้น ในการสภาพแวดลอมที่ดี ตองทําใหการเขาถึง
งายและชัดเจนพอเหมาะ การกําหนดใหยานพักอาศัยอยูใกลกับแหลงงาน 
เพื่อลดระยะทางในการเดินทาง การออกแบบเมืองใหเปนระเบียบ และอาน
เขาใจไดงาย การขจัดอุปสรรคทางสังคมและทางกายภาพ ตลอดจนปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการการจราจร 

 Control หมายถึง การครอบครองพื้นที่ของมนุษยโดยมีควบคุมเพื่อใหเกิด
ความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับสถานที่ พื้นที่ของมนุษยเพื่อบริหาร
จัดการและใชสิทธิ์ในการแสดงความเปนเจาของ การใชงาน การสงวนสิทธิ์ 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การยักยายถายโอนสิทธิ์ ลินซระบุวา สังคมมนุษย
จะดํารงอยูดี หากเราเขาใจ Control เกี่ยวกับฐานะ อํานาจ ความเปนเจาของ
ของผูมีสิทธิ์ในพื้นที่นั้น โดยเขาแนะใน 3 หลักการ ไดแก Congruence คือ 
การหลีกเลี่ยงหรือลดความขัดแยง ระหวางสิทธิการครอบครองกับการใช
ประโยชนที่ดิน Responsibility คือ เกณฑชวยบรรเทาสถานการณกรณีที่ไม
สามารถเลี่ยงความขัดแยงไดเทาที่ควร Certainty คือ การแสดงอาณาเขตที่
ครอบครองอยางชัดเจน เชน กั้นรั้ว ปกเขต ปดปายประกาศ 
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 7) แนวคิดการพัฒนาเมืองเชิงบูรณาการ 
 วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับแนวคิดการพัฒนาเมืองเชิงบูรณาการคอนขางจํากัด อยางไร
ความเขาใจเบื้องตนในจุดเริ่มตนของเมืองเปนกระบวนสําคัญสําหรับศึกษาบริบทเมืองของประเทศไทย การเกิด
เมืองเปนกระบวนการที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง จากชุมชนเกษตรกรรมในยุคเริ่มแรกที่มนุษยมีการสราง
อาหารแทนการหาอาหารจากในธรรมชาติ รูจักการชลประทาน พัฒนาเรื่อยมาจากชุมชนเกษตรกรรมพัฒนาเปน
ลักษณะของชุมชนชนบทที่มีความหนาแนนมากข้ึน เขาสูยุคของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา วัตถุดิบ ผลผลิตที่
เหลือใช กลายเปนชุมชนที่มีความเปนปกแผน เกิดเสนทางการคมนาคมโดยมีการตั้งถิ่นฐานตามเสนทางคมนาคม 
ขยายตัวเปนเมืองใหญ มีกิจการและจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน โดยการสราง
เมืองใหมๆ ในปจจุบันไดมีการคํานึงถึงความนาอยูและยังยืน โดยการสรางความสมดุลระหวางสิ่งแวดลอมตาม
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ไมทําลายตัวเอง และไมทําลาย
สิ่งแวดลอมโดยรอบ (สํานักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2551) 
 การพัฒนาเมือง เปนสวนหนี่งของการวางแผนภาคและเมือง เพื่อใหเกิดการจัดสรร
ทรัพยากรอยางทั่วงถึง เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ การวางแผนภาคและเมืองจึงไดรับการพิจารณาวาเปน
องคประกอบหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่ตองบูรณาการเขากับภาคสวนอื่นๆ เพื่อกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนพัฒนาที่ไดกําหนดไว การวางแผนภาคและเมืองมีสถานการณ
ที่หลากหลายและตองประสานกันทั้งรูปแบบที่หนวยงานสวนกลางเปนผูนําในการพัฒนา (รูปแบบการพัฒนาแบบ
จากบนลงลาง) และหนวยชุมชนทองถิ่นเปนหนวยพื้นฐานในการพัฒนา (รูปแบบการพัฒนาแบบจากลางขึ้นบน) 
ในบางกรณีใชรูปแบบจากบนลงลางเปนหลักและในบางกรณีใชรูปแบบจากลางขึ้นบนเปนหลัก (พนิต ภูจินดา, 
2556) เชนเดียวกับความทาทายที่สําคัญของโลกาภิวัตน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประชากร การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เมอืงทัง้หมดจะตองเผชิญ สิทธิทางการเมือง ขอจํากัดหรือเสรีภาพในทองถิ่น และ
กรอบแนวทางการวางแผนในระดับทองถิ่น ที่จะกําหนดมิติของการพัฒนาเมืองเชิงบูรณาการ การดําเนินการใน
ระดับภูมิภาคทั่วทั้งเมืองและเขตเมืองครอบคลุมหลายสาขาที่เกี่ยวของ (German Association of Cities, 
2011) โดยหลักสําคัญมีรายละเอียดดังนี ้

 แนวโนมระหวางประเทศ การใชประโยชนจากโอกาสในการสรางความสัมพันธ
ระหวางประเทศที่เพิ่มขึ้นระหวางเมือง การสงเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
และธุรกิจเปนเงื่อนไขที่จําเปนสําหรับการแขงขันและการบูรณาการ 

 ความรวมมือระหวางเมืองและพื้นที่โดยรอบ การวางตําแหนงและความรวมมือใน
ภูมิภาคนครหลวง รายละเอียดที่ชัดเจนสําหรับเขตเมือง เชน การตลาดในระดับ
ภูมิภาคและในระดับภูมิภาค กลยุทธ/แผนแมบทสําหรับการธรกจิการคา ที่อยูอาศัย 
และการขนสง การพัฒนากระบวนการระหวางหนวยงานและกองแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

 ธุรกิจ การศึกษา และความคิดสรางสรรค สงเสริมความเหมาะสมดานที่ตั้งสําหรับ
การผลิตความรูและความคิดสรางสรรค เชน โดยการการพัฒนาและเสริมความ
แข็งแกรงใหกับมหาวิทยาลัยและสถานที่วิจัยในเมือง สรางเครือขายธุรกิจและ
สถาบันการศึกษาในกลุมอุตสาหกรรม การอนุรักษและสงเสริมการใชประโยชน
พื้นที่รวมกัน และการสงเสริมเศรษฐกิจทองถิ่น 

 การพบปะกันทางสังคม สรางความเทาเทียมทางโอกาส ลดความเหลื่อมล้ํา และ
ขจัดชองวางทางสังคม เพศและวัย การรักษาเสถียรภาพของชุมชน ใชความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมเปนโอกาส 
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 เมืองที่เปนบาน ดูและใหมีความเหมาะสมในการจัดหาที่อยูอาศัยที่แตกตางสําหรับ

กลุมเปาหมายที่แตกตางกัน รวมถึงที่อยูอาศัยที่ปลอดภัยและที่อยูอาศัยพิเศษ การ
เปลี่ยนแปลงใหทันสมัย หากจําเปนจะตองมีการปรับปรุงที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอม สงเสริมชีวิตในเมืองและชุมชนที่อยูอาศัยในเมือง 

 การศึกษาและสาธารณสุข การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมกับประชากร 
เพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกดานการศึกษาและดานสาธารณะสุขสําหรับทุกคนใน
ทุกๆ ที่ และทุกกลุมอายุ รวมทั้งสิ่งที่จําเปนสําหรับการบูรณาการ เชน การพัฒนา
โรงเรียนเปนสถานที่สําหรับการเรียนรูเต็มรูปแบบ และเปนสถานที่ประชุมในชุมชน 

 การบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใช
มาตรการปองกันเพื่อลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการผลิตพลังงาน 
(การเพิ่มการผลิตพลังงานรวมกันและการใชพลังงานหมุนเวียน) ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลั งงาน เครื่ องทํ าความรอน-เย็น การขนส ง  และ
ภาคอุตสาหกรรม เชน การคมนาคมระยะสั้นโดยไมตองรถ การปรับปรุงการ
ประหยัดพลังงานของอาคารที่มีอยู เปนตน การปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ เชน การมีพื้นที่สีเขียวและทางเดินสีเขียวสําหรับระบายความรอน การ
ระบายอากาศในชุมชนหนาแนน การควบคุมน้ําทวมในพื้นเมือง 

 การจํากัดการใชที่ดินและการจัดการพื้นที่ การพัฒนาสวนในที่มีขนาดกะทัดรัด
ดวยการปรับปรุงและการปรับโครงสรางใหม การจัดการที่ดินและการจัดการที่ดิน
กอสรางเปนเครื่องมือเชิงกลยุทธ การสงเสริมการใชประโยชนที่หลากหลาย 

 
 Source: Adapted from Tucci et al., 2010. 

รูปที่ 6 Framework for Integrated Urban Water Management and Land Use Planning  
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รูปที่ 7 Wegener’s Simplified Cycle 

 เมืองที่วัฒนธรรมการจราจรเปนมิตร ลดการใชรถสวนบุคคลภายในเมือง โดยการ
จัดการพื้นที่จอดรถและทางเลือกอื่นที่นาสนใจ เปนการจราจรที่เปนมิตรกับเมือง
และเปนมิตรกับสภาพอากาศ (ในทองถิ่น) ผานความกะทัดรัด พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานสําหรับการเดินและการใชจักรยาน การสนับสนุนโครงการนํารองรถไฟฟา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการขนสงเชิงพาณิชยในเมือง รวมทั้งการลงทุนดานโครงสราง
พื้นฐานรองรับระบบขนสงสาธารณะที่เชื่อมโยงกับเมือง 

 พื้นที่สีเขียวในเมือง พื้นที่เชื่อมโยงระหวางเมืองและพื้นที่ชนบทดวยกรีนเบล/
ทางเดินสีเขียว การปรับปรุงและการจัดหาพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองที่สรางขึ้นอยาง
หนาแนน (เชน สวนสาธารณะขนาดเล็ก หลังคาเขียวและพื้นที่หนาบาน) ปรับปรุง
การเขาถึงและคุณภาพของสวนสาธารณะ และพื้นที่ภูมิทัศ พัฒนาศักยภาพการผลิต
ดานการเกษตร/อาหารในเมืองและชานเมือง ฟนฟูแหลงน้ํา รวมกับการรับมือกับ
อุทกภัย การอนุรักษสัตวและพืช การอนุรักษดิน 

 วัฒนธรรมเมืองและสถาปตยกรรม การออกแบบและพัฒนาพื้นที่สาธารณะ การ
สงเสริมสถาปตยกรรมรวมสมัยและการวางผั งเมืองผ านการแขงขันและ
คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือนิทรรศการสถาปตยกรรมนานาชาติ การวางผังปกปอง
อนุสรสถานณที่เปนเครื่องมือสําหรับการพัฒนาเมืองและการเสริมสรางเอกลักษณ
ของทองถิ่น 

 วัฒนธรรม การพักผอน และการกีฬา การปรับปรุงคุณภาพชีวิตดวยความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและขอบเขตสําหรับความคิดสรางสรรค สงเสริม
วัฒนธรรมของพื้นที่ที่อยูอาศัยและใหความหลากหลายของโอกาสสาํหรับกีฬาชุมชน 
เชน การจัดเทศการตางๆ และการจัดการแขงขันกีฬา 
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 โดยบทสรุปของวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับแนวคิดการพัฒนาเมืองเชิงบูรณาการ ตามแนวคิด
การคมนาคมขนสงอยางชาญฉลาด (Smart Mobility) พบวา มีคอนขางจํากัด อยางไรก็ตามแนวคิดหลักที่
คณะวิจัยไดรวบรวมในเบื้องตน คือ การวางผังเมืองที่ตองคํานึงถึงการใชประโยชนที่ดินอยางสมดุลย ตามแนวคิด
การพัฒนาเมืองอยางยั่งยืนซึ่งเปนความสมดุลยทางสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงกับ
หลายแนวคิด เชนเดียวกับการพัฒนาเมืองรองรับการเชื่อมโยงการคมนาคมขนสงอยางชาญฉลาด สําหรับจังหวัด
อุตรดิตถ ที่ตองการองคความรูเฉพาะในการกําหนดทิศทาง และขับเคลื่อนการวางผังเมืองใหเหมาะสมกับบริบท
และศักยภาพที่ดี ประกอบกับแนวคิดการวางผงัเมืองเชิงบรูณาการรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน เพื่อการ
จัดการพลังงานในระดับเมือง และรองรับการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จึงเปนที่มา
ของคณะทํางานรวมกันภายใตโครงการศึกษาในครั้งนี้ 

4.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับโลจิสติกสการขนสง 

 1) ทฤษฎีการคาดการณปริมาณความตองการเดินทาง 
 การคาดการณปริมาณความตองการเดินทางมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและคาดการณ
พฤติกรรมการเดินทางในอนาคตของพื้นที่ศึกษา โดยอาศัยขอมูลปริมาณการเดินทางทั้งในอดีตและปจจุบัน 
รวมถึงขอมูลการคาดการณเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนแผนงานพัฒนาโครงการในพื้นที่ศึกษา 
เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการพัฒนาแบบจําลองความตองการเดินทาง (Travel Demand Model) 
 โดยทั่วไปแบบจําลองความตองการเดินทางสามารถพัฒนาโดยมีโครงสรางในการจําลอง
การตัดสินใจของผู เดินทางที่แตกตางกัน ได 2 รูปแบบ คือ จําลองการตัดสินใจพรอมกันทุกขั้นตอน 
(Simultaneous Structure) และ จําลองการตัดสินใจแบบเปนขั้นตอนตอเนื่องกัน (Sequential Structure) 
โดยแบบจําลองความตองการเดินทางในปจจุบันนิยมใชวิธีการจําลองการตัดสินใจของผูเดินทางแบบเปนขั้นตอน
ตอเนื่องกัน ซึ่งสามารถพัฒนาไดใน 2 รูปแบบ คือ แบบจําลองที่พิจารณาพฤติกรรมผู เดินทางรายคน 
(Disaggregate Model) หรือรูจักกันในช่ือ “Activity-Base Model” (Yagi and Mohammadian, 2010) และ
แบบจําลองที่พิจารณาพฤติกรรมรวมของผู เดินทาง (Aggregate Model) หรือ แบบจําลองการตัดสินใจ
แบบตอเนื่อง 4 ขั้นตอน (4-Steps Sequential Model) ซึ่งเปนแบบจําลองที่ไดรับการยอมรับและนิยมใชเพื่อ
การวางแผนดานการจราจรทั้งในประเทศ (กรมทางหลวง, 2545; 2550; 2553; 2555) และตางประเทศ 
(Ortúzar and Willumsen, 1990; Brustlin, 2007; Steinhoff and Harpring, 2008) โดยแบบจําลอง
ประกอบดวย 4 แบบจําลองยอย มีรายละเอียดดังนี ้

 1.1) แบบจําลองการเกิดการเดินทาง 
 แบบจําลองการเกิดการเดินทาง (Trip Generation Model) เปนแบบจําลองที่ใช
วิเคราะหปริมาณการเดินทางออกจากพื้นที่ (Trip Production) และการเดินทางเขาสูพื้นที่ (Trip Attraction) 
ของแตละพื้นที่ยอยในพื้นที่ศึกษา โดยปริมาณการเดินทางจะสัมพันธกับขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ อาทิเชน จํานวน
ประชากร จํานวนแรงงาน และรายไดเฉลี่ย เปนตน โดยวิธีการคาดคะเนปริมาณการเกิดการเดินทางนี้มีหลายวิธี 
อาทิเชน วิธีวิเคราะหความถดถอย (Regression Analysis) วิธีอัตราการเดินทาง (Trip Rate Analysis) และ
วิธีการจําแนกขามพวก (Cross Classification Analysis) เปนตน ซึ่งวิธีที่ไดรับความนิยมในปจจุบันคือวิธีสมการ
ถดถอย เนื่องจากเปนวิธีที่แสดงความสัมพันธของปจจัยที่ทําใหเกิดและดึงดูดการเดินทาง (Ortúzar and 
Willumsen, 1990)  
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 แบบจําลองที่พิจารณาพฤติกรรมรวมของผูเดินทาง (Aggregate Model) ตามวิธี
วิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) มีรูปแบบดังแสดงในสมการที่ (1) ซึ่งเปน
วิธีการที่สะดวกในการปรับแกและสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบอัตราการเดินทางที่ไดจากการวิเคราะหดวยตัว
แปรที่ใชสรางความสัมพันธไดอยางมีเหตุผลและนาเชื่อถือ โดยระดับความสัมพันธของตัวแปรในสมการ
แบบจําลองประเมินไดจากคา Coefficient of Determination (R2) และมีการตรวจสอบคาสัมประสิทธไม
เทากับศูนย (T-Test) ที่ชวงความเชื่อมั่น (Level of Confident) ที่ 95 % 

 Y = a1X1 + a2X2 + … + anXn + C  (1)
 

โดยที่ Y  =  ตัวแปรตาม ในที่นี้คือ ปริมาณการเดินทางทั้งหมดของพื้นที่ยอย 
 X1, … , Xn =  ตัวแปรอิสระ ในที่นี้คือ ขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ เชน จํานวนประชากร รายไดเฉลี่ย 
 a1, … , an =  สัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ

 
 1.2) แบบจําลองการกระจายการเดินทาง 
 แบบจําลองการกระจายการเดินทาง (Trip Distribution Model) เปนแบบจําลอง
ที่ใชวิเคราะหวาปริมาณการเดินทางที่เกดิข้ึนตองการจะเดินทางไปที่ไหนและเดินทางมาจากที่ใด โดยทั่วไปวิธีการ
สรางแบบจําลองการกระจายการเดินทางมี 2 วิธี คือ วิธีตัวประกอบความเติบโต (Growth Factors) และ วิธี
ความโนมถวง (Gravity Model) โดยวิธีความโนมถวงเปนเทคนิคการกระจายการเดินทางที่นิยมใชกันอยาง
แพรหลายในการวางแผนการจราจร ซึ่งเปนการกระจายการเดินทางโดยใชคาที่วัดเปนความตานทาน (Friction) 
ในการเดินทางของคูพื้นที่ยอยใดๆ ที่ตองการเดินทาง (นิยมใชเวลาหรือระยะทาง) คลายกับกฎความโนมถวงของ
นิวตัน (Ortúzar and Willumsen, 1990) โดยในกรณีศึกษาน้ีไดพัฒนาแบบจําลองการกระจายการเดินทางดวย
วิธีความโนมถวงแบบขอจํากัด 2 ทาง (Doubly Constraint Gravity Model) ดังสมการที่ (2) และ (3) เนื่องจาก
วิธีนี้ทําใหคุณลักษณะการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงไปตามคาที่วัดเปนความตานทาน (เวลา, ระยะทาง) ในการ
เดินทาง ซึ่งจะสะทอนพฤติกรรมการเดินทางในปอนาคตไดดีกวาวิธีความเติบโตที่มีคุณลักษณะการเดินทางในป
อนาคตไมแตกตางจากปปจจุบัน 

 Tij = i jPiAjF (cij) (2) 

 F (cij) = cij
aexp (bcij) (3) 

โดยที่ Tij  =  ปริมาณการเดินทางจากพื้นที่ยอย i ไปยังพื้นที่ยอย j 
 Pi  =  ปริมาณการเกิดการเดินทางทั้งหมดของพื้นที่ยอย i 
 Aj =  ปริมาณการดึงดูดการเดินทางทั้งหมดของพื้นที่ยอย j 
 F (cij) =  ฟงกชั่นคาใชจายในการเดินทางระหวางพื้นที่ยอย i และ พื้นที่ยอย j 

 i,  j =  คาเฉพาะการปรับคูณ (Balancing Factor) ของแถว i และ สดมภ j 
 cij =  คาใชจายในการเดินทางระหวางพื้นที่ยอย i และ พื้นที่ยอย j 
 a, b  =  คาปรับเทียบแบบจําลอง 
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 1.3) แบบจําลองการเลือกรูปแบบการเดินทาง 
 แบบจําลองการเลือกรูปแบบการเดินทาง (Mode Choice Model) เปน
แบบจําลองที่ใชวิเคราะหหาสัดสวนการเลือกรูปแบบ (Mode) การเดินทางตางๆ ซึ่งอาจประกอบดวย การ
เดินทางโดยรถยนตสวนบุคคล (Private Transport) และระบบขนสงสาธารณะ (Public Transport) โดยทฤษฎี
ที่นิยมใชในการวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง คือ แบบจําลองโลจิต (Logit Model) 
ซึ่งเปนการพิจารณาอรรถประโยชน (Utility) ของผูเดินทางที่ไดรับจากแตละทางเลือก ในการเดินทางซึ่งสงผลให
เกิดการตัดสินใจเลือกรูปแบบในการเดินทางที่ผูเดินทางคิดวาจะไดรับอรรถประโยชนสูงสุด (McFadden, 2001) 
โดยแบบจําลองการเลือกรูปแบบการเดินทางดวยแบบจําลองโลจิตเปนการพิจารณาอรรถประโยชนหรือความพึง
พอใจ (Utility) ของผูเดินทางที่ไดรับจากแตละทางเลือก ดังสมการที่ (4) และ (5) 
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=  จํานวนของทางเลือกทั้งหมด 

 j =  ทางเลือกที่ j (เชน รถยนต รถบรรทุก เปนตน) 
 T =  ระยะเวลาในการเดินทางของทางเลือก (นาที) 
 C =  คาใชจายในการเดินทางของทางเลือก (บาท) 
 a, b =  คาสัมประสิทธิ์ (คาปรับเทียบแบบจําลอง) 
 c = คาคงที่ 

 1.4) แบบจําลองการแจกแจงการเดินทาง 
 แบบจําลองการแจกแจงการเดินทาง (Trip Assignment Model) เปนแบบจําลอง
ที่ใชวิเคราะหเพื่อจัดแบง (Assignment) ปริมาณการเดินทางระหวางพื้นที่ยอยใดๆ ที่เกิดขึ้นลงในโครงขายถนน
และระบบขนสงที่มีอยู ซึ่งจากการประยุกตแบบจําลองจะใหผลลัพธดานสภาพการจราจร ไดแก ปริมาณ
การจราจรในเสนทางตางๆ และสภาพในการขับขี่ยานพาหนะในโครงขายการเดินทาง เชน ความเร็วและเวลาใน
การเดินทางผานเสนทาง ซึ่งสามารถนําไปบงชี้ถึงสภาพการจราจรได โดยเทคนิควิธีการจัดแบงการเดินทางลงใน
โครงขายถนนในแบบจําลองที่นิยมใชในปจจุบันมีอยูหลายวิธี ไดแก วิธี All-or-Nothing, Incremental, 
Capacity Restraint, User Equilibrium, Stochastic User Equilibrium และ System Optimum เปนตน 
(Ortúzar and Willumsen, 1990) โดยแบบจําลองการแจกแจงการเดินทางดวยวิธี User Equilibrium มี
รูปแบบดังแสดงในสมการที่ (6) ซึ่งเปนวิธีที่ทําใหเวลาการเดินทาง (หรือ คาใชจาย) บนเสนทางตางๆ ระหวางคู
โซนเดียวกันใหอยูในสภาพสมดุล และจะใหลักษณะคําตอบเปนคาที่แทจริง (Exact Solution) ในขณะที่วิธีอื่นๆ 
เชน วิธี Incremental จะใหลักษณะคําตอบเปนคาประมาณที่ใกล เคียงกับคาที่แทจริง (Approximate 
Solution) 

 
 
Aa

V

a

a

dCMin
0

)(   (6) 
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4.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

 1)  การสรางแบบจําลองศักยภาพการใชงานรถเมลลไฟฟาและความตองการใชไฟฟา 
  ในเขตชุมชนเมืองหลัก 
 สามารถปรับใชใหเหมาะสม รูปแบบของยานยนตไฟฟากับพื้นที่ชุมชนตางๆ เพื่อใหได
ขอมูลที่นาเชื่อถือ เชน กําลังไฟฟาที่ตองการโดยรวมในแตละพื้นที่เพื่อใชในการประกอบการติดตั้งสถานีชารต
ไฟฟาได เปนตน รวมทั้งสามารถสามารถนํามาใชรวมกับเทคโนโลยีดานแผนที่ เชน GIS ได  
 การสรางแบบจาํลองการขับขี่ยานยนตไฟฟาประเภทตางๆ และทําการจําลองสภาวะการ
ขับขี่ใชงานยานยนตไฟฟาประเภทตางๆ เพื่อคํานวณหาพลังงานไฟฟาที่ตองการ ตอคัน ตอองคกร และ ตอพื้นที่
ชุมชน รวมทั้งจัดทําแผนภาพรวมความตองการพลังงานไฟฟาของประเทศเมื่อมีการสงเสริมใหมีการใชยานยนต
ไฟฟา โดยเบื้องตนจะทําการคํานวณทางดานพลศาสตรยานยนตจากขอมูลเฉพาะของยานยนตไฟฟาที่กําลงัศึกษา 
เพื่อคํานวณหาแรงขับเคลื่อน (total tractive effort) ที่เปนผลรวมจากแรงยอยตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 8 

ประกอบไปดวย 

 

รูปที่ 8 แสดงแรงท่ีกระทําตอรถยนตตามหลักพลศาสตรยานยนต 

  (7) 

โดยที่   =  แรงเสียดทานระหวางลอกับพื้น 
  = แรงตานของอากาศ 

  = แรงตานที่เกิดจากการขึ้นเขา 

  = แรงที่เกิดจากความเรงในแนวเชิงเสน 
  = แรงที่เกิดจากความเรงในแนวเชิงมุม  

 ซึ่งรายละเอียดการคํานวณหาแรงและตัวแปรที่เกี่ยวของกับสมการที่ 7 สามารถหาได
จากแหลงขอมูลที่เปนตําราที่เกี่ยวของกับพลศาสตรยานยนตไฟฟา ซึ่งเมื่อคํานวณหาแรงขับเคลื่อนไดแลว  
ก็สามารถที่จะไดกฎขอที่สองของนิวตัน สําหรับการคํานวณอัตราเรง ความเร็ว และระยะทาง ณ เวลาตางๆ 
รวมทั้ง สามารถคํานวณหาภาระทางพลศาสตรของรถยนตไฟฟาในรูปของวัฏจักรการขับขี่โดยเฉพาะการขับขี่ใน
เมืองและ การขับขี่บนทางหลวง เชน Federal Urban Driving Schedule (FUD) หรือ Extra Urban Driving 
Cycle (EUDC) เปนตน ตาม Specification ของรถยนตไฟฟา โดยขอมูลสวนนี้จะถูกนําไปใชประโยชนในการ
ออกแบบระบบควบคุมพลศาสตรของมอเตอร ได  สวนการทําแบบจําลอง เราสามารถใช โปรแกรม 
Matlab/Simulink ในการสรางแบบจาํลองและคํานวณหาตัวแปรที่เราตองการ เชนระยะทางที่ทําไดตอการชารต
ในแตละครั้ง พลังงานไฟฟาที่ใชไป เปนตน 
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 2) การวิเคราะหการลดมลภาวะแบบจากแหลงผลิตถึงการขบัขี่ 
 การวิเคราะหศักยภาพการอนุรักษพลังงานจากแหลงผลิต ไปจนถึงการขับขี่ (Well to 
Wheel) และวิเคราะหการลดลงของมลภาวะและกาซเรือนกระจก เมื่อเปรียบเทียบกับการขับขี่ยานยนตไฟฟาที่
ใชเครื่องยนตสันดาปภายใน โดยจะทําการคํานวณการปลอยกาซที่กอใหเกิดมลภาวะทางอากาศ และ สภาวะ
เรือนกระจกในแตละขั้นตอนเพื่อจะไดนํามาเปรียบเทียบระหวางการปลอยกาซที่เกิดขึ้นจากรถยนตที่ใชน้ํามันกับ
พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ ดังแสดงในรูปที่ 9 ซึ่งสามารถนําไปเปนขอมูลประกอบการประเมินศักยภาพดาน
สิ่งแวดลอมได 

 

รูปที่ 9 แผนภาพการองคประกอบและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการผลิตนํ้ามัน (a) 
และ พลังงานไฟฟา (b) จากแหลงผลิตไปจนถึงการขับขี่ใชงานยานยนต (Well-to-Wheel) 

 3) การศึกษาการใชงานรถโดยสารไฟฟาจริงในพื้นที่ชุมชน 
 รถโดยสารไฟฟาจะถูกนําไปขับทดสอบการขับขี่ตางๆ บนสนามทดสอบจริง เชน การเรง 
การผอน และการเบรกของรถยนต เพื่อตรวจสอบการตอบสนองการทํางานของแตละระบบในรถยนตไฟฟา
ดัดแปลง เพื่อที่จะไดนําขอมูลที่ไดมาบันทึกวิเคราะห และ ทําการปรับจูนแกไขตอไป เพื่อใชสําหรับการทดสอบ
ขับขี่ในบนทองถนนจริง จากนั้นจะทําการทดสอบการใชยานยนตไฟฟาชนิดตางๆ ในชุมชนจริง และสํารวจเก็บ
ขอมูลเพื่อนํามาเปรยีบเทยีบกบัผลขอมลูจากแบบจําลอง โดยจะทําการติดตั้งอุปกรณคนหาตําแหนงโดยดาวเทยีม 
(Global Positioning System) ที่มีการติดต้ัง เซ็นเซอรแรงโนมถวง 3 แกน ทําการเก็บขอมูลการขับขี่เดินทาง 
ในแตละวัน เชนความเร็วและระยะทางที่ใช และพลังงานไฟฟาที่ใชไป เพื่อนํามาคํานวณในแบบจําลอง  
แลวเปรียบเทียบกับแผนที่อางอิงบนโปรแกรมกูเกิล (Google Map) แลวการวิเคราะหเปรียบเทียบกับ
แบบจําลองที่ไดสรางขึ้น รวมทั้งทําการสํารวจเกบ็ขอมูลเชิงการใชงานจากผูขับขี่ รวมทั้งคํานวณหาพลังงานไฟฟา
ที่ตองการในแตละพื้นที่ชุมชนเนื่องมาจากการใชงานขับข่ียานยนตไฟฟาโดยอาศัยเทคโนโลยีดานการอางอิงและ
วิเคราะหขอมูลในแผนที่ดังแสดงในรูปที่ 10 ทั้งนี้จะสามารถใชประโยชนเปนขอมูลในการตัดสินใจหาแนว
ทางการจัดตั้งสถานีชารตแบตเตอรี่ยานยนตไฟฟาได และจะทําการสืบคนขอมูลดานศักยภาพและวิเคราะหความ
เปนไปได และแนวทางในการนําพลังงานทดแทนมาใชในการชารตแบตเตอรี่รถยนตไฟฟาในเขตพื้นที่ชุมชน สราง
ชุดสาธิตทดสอบการชารตยานยนตไฟฟาจากพลังงานทดแทน รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายงานผลการศึกษา 
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รูปที่ 10 ตัวอยางซอฟแวรวิเคราะหขอมูลการเดินทางรวมทั้งการขับขี่ที่อางอิงแผนที่ 

 4) การทบทวนการศึกษาแผนการพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย 
  สวนตัวรถจักรและการซอมบํารุง 
 รายละเอียดของงานประกอบดวย 3 สวนหลักไดแก 

 งานรวบรวมมาตรฐานระบบราง ขอมูลที่เกี่ยวของ และการใชงานมาตรฐานระบบ
รางของหนวยงานตางๆ ที่ใชในปจจุบันในสวนของตัวรถจักรและการซอมบํารุง 

 งานศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบขอกําหนดและมาตรฐานตัวรถจักรและการซอม
บํารุง เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับกําหนดแนวทาง และมาตรการกํากับดูแล 
ศึกษาและวิเคราะหผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ของการพัฒนา
มาตรฐานระบบรางในสวนของตัวรถไฟและการซอมบํารุง ศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
ขอกําหนดและมาตรฐานในแตละระบบของระบบราง รวมทั้งมาตรฐานการใชงาน
แตละประเภทไดแก ระบบขนสงมวลชนทางราง ระบบขนสงสินคาทางราง ระบบ
รถไฟระหวางเมือง ศึกษาและวิเคราะห เพื่อกําหนดเปาหมายในการพัฒนา
มาตรฐานระบบรางของประเทศไทย ทั้งมาตรฐานทั่วไปและมาตรฐานเฉพาะ พรอม
ทั้งวิเคราะหผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่จะเกิดจากการ
พัฒนามาตรฐาน ในสวนของตัวรถไฟและการซอมบํารุง รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห
แนวทางรวมกันในการนํายุทธศาสตรและกลยุทธการพัฒนามาตรฐานระบบรางไปสู
การปฏิบัติ  

 บูรณาการสวนของตัวรถจักรและการซอมบํารงุรวมกับองคประกอบอื่นๆ เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย โดยเผยแพรขอมูลของโครงการ 
และดําเนินการตามกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน รวมทั้งจัดทําแผนการ
ประชาสัมพันธโครงการ รายละเอียด การนําเสนอขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 
ตลอดจนการเอกสารเผยแพร หรือการจดัทํานิทรรศการเพื่อประชาชนทั่วไปและผูมี
สวนไดสวนเสียไดรับทราบขอมูลโครงการ 
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 การดําเนินงานโครงการแผนการพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทยสวนตัวรถ
จักรและการซอมบํารุง จะสามารถแสดงไดดังแผนผังกระบวนการในรูปที่ 11 

 

รูปที่ 11 แผนผังขั้นตอนหลักในการดําเนินโครงการศึกษาในสวนของตัวรถไฟและการซอมบํารุง 

 5) การทบทวนโครงการศึกษาพิกัดนํ้าหนักรถบรรทุกในสวนวิศวกรรมยานยนต 
 ในโครงการไดดําเนินการรวบรวมและศึกษาขอมูลของรถบรรทุกโดยแบงตามขอมูล
รถบรรทุก โดยเนนการขอมูลทางเทคนิคของประเภทรถบรรทุกที่มี 4 เพลา 8 ลอ ยาง 12 เสน ลากจูงกับรถพวง
ที่มี 3 เพลา 6 ลอ ยาง 12 เสน และ รถบรรทุกลากจูงที่มี 4 เพลา 8 ลอ ยาง 12 เสน ลากจูงกับรถกึ่งพวงที่มี 3 
เพลา 6 ลอ ยาง 12 เสน โดยทําการเนนวิเคราะหในพิกัดน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกที่ 50.5 ตัน 53 ตัน และ 
58 ตัน ในประเทศไทย จากนั้นทําการศึกษาขอมูลสมรรถนะ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และสมรรถนะการ
เบรกของรถบรรทุก โดยเนนการวิเคราะหประเภทของรถบรรทุกที่มี 4 เพลา 8 ลอ ยาง 12 เสน ลากจูงกับรถ
พวงที่มี 3 เพลา 6 ลอ ยาง 12 เสน และ รถบรรทุกลากจงูทีม่ี 4 เพลา 8 ลอ ยาง 12 เสน ลากจูงกับรถกึ่งพวงที่มี 
3 เพลา 6 ลอ ยาง 12 เสน โดยวิเคราะหในพิกัดน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกที่ 50.5 ตัน 53 ตัน และ 58 ตัน 
แลวสรุปผลการศึกษา รวมนําเสนอแนวทางในการกําหนดพิกัดน้ําหนักรถบรรทุกที่เหมาะสมในแงวิศวกรรมยาน
ยนตและความปลอดภัย และจัดสงรายงานฉบับสมบูรณ โดยการดําเนินงานโครงการในสวนของการศึกษาพิกัด
น้ําหนักรถบรรทุกในดานวิศวกรรมยานยนต จะสามารถแสดงไดดังแผนผังกระบวนการในรูปที่ 12 
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รูปที่ 12 แผนผังขั้นตอนหลักในการดําเนินโครงการศึกษาพิกัดนํ้าหนักรถบรรทุก 
ในสวนของวิศวกรรมยานยนตและความปลอดภัย 

4.5 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

 1) หลักการของการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: 
SEA) ไดรับการยอมรับและปฏิบัติในประเทศตางๆ ในฐานะเครื่องมือในการบูรณาการประเด็นดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม เนื่องจากเปนเครื่องมือที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ เพื่อสนับสนุนการวางแผนการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ซึ่งมีหลักการสําคัญคือ การพัฒนาจะตองไมมีการสูญเสียสุทธิ (No-Net-Loss) การแบงปนผลประโยชนที่
เสมอภาคและยุติธรรม (Benefit Sharing) ผูกอมลพิษตองเปนผูจาย (Polluter Pays) การปองกันไวกอน 
(Precautionary Principles) และการพัฒนาที่ไมเกินศักยภาพการรองรับของพื้นที่ (Development within 
Carrying Capacity) ซึ่งจะทําใหมั่นใจไดวาชุมชนจะดํารงชีวิตอยางมีสุขภาวะภายใตขอบเขต/ขอจํากัดของ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ-ชีวภาพ และสภาวะเศรษฐกิจที่สามารถสนองตอความตองการของสังคม  
 ปจจุบัน มีกลุมประเทศและองคกรตางๆ จํานวนมากที่ยอมรับและนํา SEA ไปใช เชน 
ประเทศเนเธอรแลนด สหภาพยุโรป ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย ทั้งนี้ SEA ไดรับการพัฒนา
และ ใชประโยชนในรูปแบบที่แตกตางหลากหลาย อาจสรุปไดวาไมมี SEA ระบบใดระบบหนึ่งที่จะสามารถ
นําไปใชอยางเหมาะสมไดทุกพื้นที่ทุกสถานการณ แตละประเทศจะตองกําหนดแนวทางการพัฒนา SEA ที่
เหมาะสมสําหรับบริบทของตนเอง 

 2) นิยามของการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร หมายความวา กระบวนการที่เปนระบบเพื่อใช
สนับสนุนการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน โดยคํานึงถึงปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม รวมกับ
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม และปจจัยอื่นๆ โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม เพื่อให
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (คณะทํางานจัดทําแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร, 2561) 
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 คุณสมบัติที่สําคัญของ SEA ไดแก 

 เหมาะกับการตัดสินใจระดับยุทธศาสตรไดแก นโยบาย แผน แผนงาน (Policy, 
Plan, Program: PPP) กฎหมาย สนธิสัญญา ฯลฯ  

 เปนกระบวนการกอนการดําเนินการพัฒนา กอนการตัดสินใจเกี่ยวกับ PPP  
 ใหขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญ ทั้งในชวงกอนและระหวางกระบวนการตัดสินใจ  
 ใหความสําคัญกับการผนวกประเด็นดานความยั่งยืน (เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม) ในการพิจารณาตัดสินใจ 
 มิใชการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมแตเนนการแสวงหาและเปรียบเทียบ

ทางเลือก การพัฒนาตางๆ (รวมทั้งทางเลือกที่ไมมีการดําเนินการ) โดยมีการ
ประเมินผลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของแตละทางเลือก เพื่อหา
แนวทางที่เหมาะสมที่สุด  

 เปนกระบวนการที่สาธารณชนสามารถมีสวนรวม ดําเนินการไดหลากหลายวิธี เชน 
การไดรับทราบขอมูลขาวสาร การปรึกษาสาธารณะ การรวมใหความเห็นในข้ันตอน
การกําหนดขอบเขตการศึกษา หรือการพิจารณาทางเลือกของ PPP เปนตน  

 3) ความเปนมาของการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรในประเทศไทย 
 ภาครัฐและประชาสังคมในประเทศไทยเริ่มใหความสนใจกับ SEA และมีการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเมื่อ พ.ศ. 
2558 เพื่อพัฒนาระบบ SEA สําหรับประเทศไทย รวมทั้งหนวยงานภาครัฐไดสนับสนุนใหจัดทํา SEA นํารอง
หลายโครงการ ตลอดจนมีการจัดทําแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โดยสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม เมื่อ พ.ศ. 2552 นอกจากนั้น ยังไดระบุถึงการพัฒนาระบบ SEA ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ตอเนื่องมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งระบุถึงการผลักดันใหแนวทางการจัดทําการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตรมีผลบังคับใชทางกฎหมาย สวนในดานการปฏิบัติ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ไดมีมติใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรไปใชในการกําหนดนโยบายและการวางแผนโครงการของหนวยงานตาม
ความเหมาะสม รวมถึงกรณีการกําหนดนโยบายวางแผนและพัฒนาโครงการขนาดใหญที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ
ตอศักยภาพทางดานสิ่งแวดลอม ผลจากการพัฒนาระบบ SEA ในระยะนี้ทําใหเกิดการจัดทํา SEA โดยหนวยงาน
ภาครัฐและภาคประชาสังคมเกือบ 30 เรื่อง ชวยใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับขอดีและขอจํากัดของการจัดทําและนํา 
SEA มาใชประโยชนทั้งในดานความรูความเขาใจ กฎระเบียบ กลไกสนับสนุน ขอมูล ฯลฯ เปนที่มาของการ
พัฒนาระบบ SEA ในระยะตอมา เพื่อให SEA เปนที่ยอมรับและมกีารนํามาใชในการวางแผนพัฒนาประเทศอยาง
เปนรูปธรรม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพในการขับเคลื่อน SEA โดยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
นายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่ง ที่ 2/2560 แตงตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
(คณะอนุกรรมการ SEA) ภายใตคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เพื่อเปนกลไกในการวางแนว
ทางการพัฒนา SEA ของประเทศ 
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 4) กระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) มีกระบวนการหลักๆ ประกอบดวย การ
กลั่นกรอง การกําหนดขอบเขต การพัฒนาและการประเมินทางเลือก มาตรการบรรเทาผลกระทบ การติดตาม
และการตรวจสอบ และการจัดทํารายงาน SEA 

 
 ที่มา: แนวทางการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (2561) 

รูปที่ 13 ขั้นตอนทั่วไปของกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

 4.1) การกลั่นกรอง  
 การกลั่นกรอง (Screening) เปนขั้นตอนแรกของการดําเนินการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาขอเสนอของนโยบาย แผน และแผนงาน (PPP) วามี
ความจําเปนหรือไมที่จะตองดําเนินการจัดทํา SEA ซึ่งการกลั่นกรองสามารถดําเนินการได 2 แนวทาง ไดแก 

 ดําเนินการตามเกณฑ (Prescriptive or Standardized Approach) 
โดยแตละประเทศหรอืองคกรตางๆ จะมีการกําหนดรายการของประเภท PPP 
ที่ตองทํา SEA ไว ถามีหนวยงานใดรางและเสนอขอเสนอ (Proposal) ของ 
PPP ที่อยูในรายการที่กําหนดไว จะตองมีการดําเนินการจัดทํา SEA ใน
ขั้นตอนตอไป แนวทางนี้เปนอีกหนึ่งแนวทางที่นิยมและพบไดในประเทศตางๆ 
เชน ประเทศจีน ประเทศไตหวัน และประเทศอังกฤษ เปนตน  

 ดําเนินการเปนรายกรณี (Discretionary or Customized Approach) 
แนวทางนี้เปนที่นิยมใชกันในประเทศและองคกรตางๆ โดยจะดําเนินการ
พิจารณาตามเกณฑที่กําหนดเอาไวตามแตละขอเสนอของ PPP ซึ่งสวนใหญ
ในแตละประเทศจะมีการกําหนดเกณฑเฉพาะ สําหรับเอาไวใชในขั้นตอนการ
กลั่นกรอง ดําเนินการกลั่นกรองเสร็จสิ้นจะตองสงผลการกลั่นกรองไปยัง
หนวยงานที่ปรึกษาเพื่อใหพิจารณาผลการกลั่นกรองนั้นอีกครั้งและตอบรับวา
ขอเสนอของ PPP น้ัน จําเปนจะตองดําเนินการจัดทํา SEA หรือไม  
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 4.2) การกําหนดขอบเขตการศึกษา  
 การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ของ SEA มีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อ
ตรวจสอบขอบเขตพื้นที่และประเด็นสําคัญของแผนและแผนงานที่เกี่ยวพันกับสิ่งแวดลอมที่จะนํามาพิจารณา 
การกําหนดขอบเขตการศึกษา จึงตองศึกษาวิสัยทัศน องคประกอบหลัก การดําเนินงานของแผนและแผนงาน 
และตรวจสอบประเด็นเชิงยุทธศาสตรที่จะตองวิเคราะหและประเมิน การศึกษาในขั้นตอนนี้จึงแสวงหาขอมูลจาก
กระบวนการปรึกษาหารือกับผูมีสวนเกี่ยวของและมีสวนไดเสียของแผนและแผนงาน กระบวนการกําหนด
ขอบเขตของการศึกษาควรเริ่มตนโดยกลุมหรือคณะทํางานหลักในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของ
หนวยงานนั้นๆ หรือรวมกับคณะที่ปรึกษาภายนอกที่จะชวยในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและขอบเขต
เบื้องตน แลวจึงดําเนินการปรึกษาหารือกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียโดยวิธีการตางๆ เชน การสัมภาษณเชิงลึก การ
ใชแบบสอบถาม การประชุมผูเชี่ยวชาญภายนอกใหความเห็นประเด็นสิ่งแวดลอม การประชุมกลุมยอยหลาย
ระดับ และการประชุมระดมความเห็นกลุมใหญ เปนตน สิ่งสําคัญสําหรับการกําหนดขอบเขตการศึกษา คือ  

 ทบทวนรายละเอียดของแผนและแผนงานที่จะประเมิน เพื่อตรวจสอบ
ประเด็นปญหา วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย และจุดมุงหมายเชิง
ยุทธศาสตร รวมทั้งกรอบการบริหารกํากับดูแล (Governance Framework) 
กิจกรรมสําคัญ เทคโนโลยี การลงทุน และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ
ดําเนินการตามแผน 

 ทบทวนเอกสารทุติยภูมิของแผนและแผนงาน จากแหลงขอมูลหนวย
ราชการ และองคกร ที่เกี่ยวของ เพื่อทบทวนขอมูลใหเปนปจจุบัน 

 จําแนกประเด็นหลักดานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเด็นหรือผลกระทบ
สําคัญดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการดําเนินการตามแผน
และแผนงานดังกลาวจะถูกจําแนกกําหนดเปนขอบเขตและจุดหลักของการ
ประเมิน จําเปนตองทบทวนขอมูลพื้นฐานสถานภาพของสิ่งแวดลอมปจจุบัน
และประเมินศักยภาพ ขอจํากัดและผลกระทบหลักเบื้องตนทั้งทางบวกและ
ทางลบ สามารถดําเนินการโดยกระบวนการปรกึษาหารอื ระดมความเห็นจาก
ผูเชี่ยวชาญและผูมีสวนไดสวนเสีย และรวมทั้งขอความเห็นจากหนวยงาน
ราชการที่รับผิดชอบกํากับดูแลและควบคุมสิ่งแวดลอม  

 กําหนดดัชนีชี้วัด วัตถุประสงค และเปาหมายดานสิ่งแวดลอมของแผน/
แผนงานที่สอดคลองกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล สามารถพิจารณา
ความเหมาะสมไดจากความสอดคลองกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคการ
ประเมินดัชนีช้ีวัดจะตองคํานึงถึงความเพียงพอของฐานขอมูลในการประเมิน
ดวย เนื่องจากดัชนี ชี้วัดนี้จะเปนสวนสําคัญที่ถูกใชในขั้นตอนตอไป ไดแก 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมและการประเมินทางเลือก รวมทั้งใน
การติดตามตรวจสอบในอนาคต  

 วิเคราะหและกําหนดผูมีสวนไดสวนเสีย/ผูมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งเปนการ
กําหนดขอบเขตของผูเกี่ยวของในกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร ผูมีสวนไดสวนเสียอาจเปนปจเจกบุคคล กลุม องคกร สถาบัน 
หรือชุมชนที่ เกี่ยวของที่มีผลประโยชน หรือเสียผลประโยชนจากการ
ดําเนินการตามแผน/แผนงาน  
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 4.3) การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
 การพัฒนาและประเมินทางเลือก (Alternative Development and 
Assessment) อาจเริ่มดําเนินการในรายละเอียดหลังจากดําเนินการกําหนดขอบเขตเบื้องตนแลวเสร็จ ประเด็น
ยุทธศาสตรสําคัญถูกกําหนดไวครบถวน และขอมูลพื้นฐานรวมทั้งตัวช้ีวัดไดรับการตรวจสอบการยืนยันโดยผาน
กระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้  

 การพัฒนาทางเลือก ในกระบวนการศึกษา SEA เปนขั้นตอนที่สําคัญมาก
เนื่องจากเปนการบูรณาการ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเขาไปสู
นโยบายแผนและแผนงานทางเลือกที่พัฒนาขึ้นนี้จะแสดงถึงขอบเขตหรือ
ความเปนไปไดในการพิจารณาตัดสินใจ โดยการศึกษาจําเปนตองพิจารณา
ทางเลือกของแผนหรือแผนงานหรือการดําเนินการตามแผน อยางนอย 3-4 
ทางเลือก การพิจารณาทางเลือกดังกลาวอาจจะดําเนินการไดหลายวิธีแผน
หรือแผนงาน บางลักษณะอาจจะสามารถกําหนดแผนงานทางเลือกในการ
ดําเนินการ 2-3 แผนที่ทําใหเกิดผลกระทบที่แตกตางกันบนพื้นฐานของ
เปาหมายดานสิ่งแวดลอม ซึ่งทางเลือกที่เหมาะสมควรมีจํานวนไมมากนัก 
(โดยทั่วไป 3-4 ทางเลือก) และควรครอบคลุม ความเปนไปไดจริงของการ
ดําเนินการตามแผนในทางปฏิบัติ รวมถึงทางเลือกที่เปนสถานการณที่เลวราย
ที่สุดและทางเลือกที่ดําเนินการไปตามเดิมโดยไมมีแผนหรือแผนงานนั้นๆ 

 การประเมินทางเลือก เพื่อพิจารณาทางเลือกที่ดีมีความสมดุลที่ผลกระทบ
สิ่ งแวดลอมสามารถจํากัดควบคุมและฟนฟู ได ใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพกระจายประโยชนอยางทั่วถึงและเปนยอมรับของ ผูมีสวนได
สวนเสียและสาธารณชนการศึกษาจําเปนตองนําขอมูลทุติยภูมิและขอมูลที่ได
จากการเก็บรวบรวมเพิ่มเติมรวมทั้งผลลัพธจากการทํากิจกรรมการเรียนรู
รวมกับผูมีสวนไดสวนเสียมาวิเคราะหตามประเด็นยุทธศาสตรสําหรับการ
ตัดสินใจและประเด็นหลักดานสิ่งแวดลอมของแตละทางเลือก  

 4.4) การบรรเทาผลกระทบ การติดตาม และการตรวจสอบ 

 การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) หลังจากที่ดําเนินการในขั้นตอนการ
พัฒนาและประเมินทางเลือกเสร็จสิ้นแลว จะตองมี การพิจารณาแนวทางใน
การบรรเทาผลกระทบสําคัญของทางเลือกที่เหมาะสมที่เสนอไว เพื่อให
แผนการบรรเทาผลกระทบที่เสนอไวดังกลาวนําไปปฏิบัติไดจริง รายงาน
การศึกษาควรใหรายละเอียดพอสมควรเทาที่สามารถทําได ควรเสนอให
คณะทํางานวางแผนและแผนงานบูรณาการเขาไปในกระบวนการวางแผน
ควบคูกันไปดวย  
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 การติดตามและการตรวจสอบ (Monitoring and Follow-Up 

Measures) คณะผูศึกษาฯ ควรกําหนดแผนการติดตามและตรวจสอบ
ผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินการตามทางเลือกนั้นๆ ทั้งผลกระทบที่
คาดการณไวแลวและที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดคิดเนื่องจากการประเมินผล
กระทบ ในระดับยุทธศาสตรไมสามารถประเมนิไดชัดเจนในรายละเอียดและมี
ความไมแนนอนสูง แผนการติดตามตรวจสอบจึงตองครอบคลุมความไม
แนนอนเหลานี้ไวดวย โดยแผนการติดตามและตรวจสอบผลกระทบของการ
ดําเนินการพัฒนาตามทางเลือกดังกลาวควรกําหนดแผนปฏิบัติการใหชัดเจน
และใชตัวชี้วัดที่กําหนดไวในขอบเขตการศึกษา โดยตัวชี้วัดควรมีคาอางอิง
มาตรฐานที่แผนการบรรเทาผลกระทบสามารถยึดเปนเปาหมายได แผนการ
ปฏิบัติการควรใชประโยชนจากระบบโครงขายการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่มีอยูในปจจุบันและควรระบุรายละเอียดที่จําเปน ซึ่งแผนการ
ติดตามและตรวจสอบดังกลาวอาจวางแผนดําเนินการเปนระยะตั้งแตระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาวเพื่อใหครอบคลุมความไมแนนอนของผลกระทบ
และมีการติดตามตรวจสอบที่ตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ  

 4.5) การมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการ SEA  
 การวางแผนการมีสวนรวมของประชาชนจําเปนตองรูวาใครบางตองเขามาอยูใน
กระบวนการ หรือใครบางที่มีผลตอการตัดสินใจโครงการจึงตองนําบุคคลเหลานี้เขามารวม เพื่อสรางความเขาใจ
และสนับสนุนโครงการ ในการทํา SEA ผูมีสวนไดสวนเสียควรเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการดําเนินศึกษา 

 4.6) การจัดทํารายงาน SEA  
 ขั้นตอนสุดทายหลังจากที่ดําเนินการตามขั้นตอนดังที่ไดกลาวไวในเบื้องตนเสร็จสิ้น
แลว จะตองมีการ จัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ทั้งนี้ เลมรายงานจะตองแสดง
รายละเอียดทั้งหมดอยางชัดเจนเพื่อใชเสนอประกอบกระบวนการตัดสินใจของผูมีสวนเกี่ยวของในระดับสูงตอไป 
โดยสาระสําคัญของรายงาน SEA ควรประกอบดวย 6 สวนสําคัญ ไดแก บทนํา การกําหนดขอบเขตการศึกษา 
การพัฒนาและ การประเมินทางเลือก และการบรรเทาผลกระทบ ติดตามและตรวจสอบ การมีสวนรวม และ
บทสรุป (คณะทํางานจัดทําแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร, 2561) 

4.6 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ 

 1) ทฤษฎีการวิเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรของโครงการ 
 การวิเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรของโครงการดานการขนสงและจราจรเปน
กระบวนการที่ไดรับการยอมรับและนิยมใชกันอยางแพรหลายในงานศึกษาแผนแมบทและการศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการทางหลวงในประเทศไทย (กรมทางหลวง, 2553; 2555) และในตางประเทศ (Meyer, 
M.D. & Miller, E.J., 2001; Hatzopoulou, M. & Miller, J., 2009) โดยการนําหลักการของแบบจําลองการ
ตัดสินใจแบบตอเนื่อง 4 ขั้นตอน (4-Steps Sequential Model) มาประยุกตใชเพื่อคาดการณปริมาณจราจร
และผลกระทบดานการจราจรและขนสงที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงโครงการ ซึ่งผลการศึกษาดานการจราจร
และขนสงจะถูกนําไปใชในการวิเคราะหผลประโยชนทางดานเศรษฐศาสตรและวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน
ดวยดัชนีตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตรตางๆ อาทิเชน อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร (EIRR) อัตราสวน
ผลประโยชนตอคาใชจาย (B/C) และ มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เปนตน (Tangvitoontham, N. & Chaiwat, P., 
2012) ซึ่งมีรูปแบบดังสมการ (8) ถึง (10) ตามลําดับ (เยาวเรศ ทับพันธุ, 2551) 
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โดยที่ EIRR  = อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร (%) หรืออัตราสวนลดที่ทําใหคา NPV ของการลงทุน
เปน 0 บาท (คุมคาเมื่อมีคามากกวาอัตราสวนลด 12.00 %) อางอิงตามธนาคารโลกและ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ศสช.) 

 B/C  = อัตราสวนผลประโยชนตอคาใชจาย (คุมคาเมื่อมีคามากกวา 1.00) 
 NPV = มูลคาปจจุบันสุทธิ (บาท) (คุมคาเมื่อมีคาเปนบวก) 
 Bt = ผลประโยชนจากโครงการในปที่ t (บาท/ป) 
 Ct = คาใชจายของโครงการในปที่ t (บาท/ป) 
 i  = อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราสวนลด (12 %/ป) 
 n  = อายุของโครงการ (20 ป) 

 2) ทฤษฎีการวิเคราะหแบบหลายหลักเกณฑ 
 การวิเคราะหแบบหลายหลักเกณฑ (Multi Criteria Analysis: MCA) โดยหนึ่งในวิธี
วิเคราะหหลายหลักเกณฑทีน่ิยมใชอยางแพรหลาย คือ กระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับช้ัน (Analytic Hierarchy 
Process: AHP) ซึ่งเปนการประเมินความเหมาะสม ที่พัฒนาโดย Thomas L. Saaty สําหรับใชจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการลงทุนเพื่อการพัฒนาของประเทศซูดาน ในปลายป ค.ศ. 1980 และไดมีการใชประยุกต
ในปญหาตางๆ อยางกวางขวาง เชน ปญหาการจัดสรรพลังงาน เทคโนโลยีเพื่อการลงทุน ภายใตสถานการณไม
แนนอน ทางเลือกการจัดการปญหาผูกอการราย การเลือกซื้อรถ การเลือกงาน และการเลือกโรงเรียนสาํหรับการ
เขาศึกษา (Saaty, 1980) 
 กระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น (AHP) นั่นคือการตัดสินใจเลือกทางเลอืก เมื่อมีเกณฑ
ในการพิจารณาหลายเกณฑ กระบวนการดังกลาวจึงเปนกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและมีความสะดวกในการ
จัดลําดับความสําคัญ (Saaty, 2008a) และชวยทําใหเกิดการตัดสินใจที่ดีในสถานการณที่ตองมีการเลือก 
(Benyoucef et al., 2003; Ghodsypour & O’Brien, 1998; Ho et al., 2009) ซึ่งสามารถใชไดกับการ
ตัดสินใจที่มีความยุงยากซับซอนโดยการเขียนปญหาในรูปแบบโครงสรางลําดับช้ัน (Hierarchical Structure) ดัง
แสดงในรูปที่ 14 และเปนทฤษฎีที่นิยมใชในการตัดสินใจอยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน 
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รูปที่ 14 โครงสรางลําดับชั้นของกระบวนวิธี AHP 

 Vargas (1990) กลาววา การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมทีสุ่ด (Choice Process) 
คือ ขั้นตอนในการตัดสินใจเพื่อใหไดทางเลอืกที่ดีที่สุดของปญหา ซึ่งวิธีที่นิยมใชคือการประเมินความเหมาะสมใน
รูปของคะแนนรวม ที่ไดจากผลคูณคะแนนของปจจัยที่เกี่ยวของ และคาถวงน้ําหนักของปจจัยที่ไดจากการ
วิเคราะหเชิงลําดับช้ัน 

4.7 รูปเเบบของการมีสวนรวมของประชาชน 
 การศึกษา เเละเอกสารเชิงวิชาการจากหลากเเหลงทั่วโลก ชี้ใหเห็นวาการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนองคประกอบที่สําคัญในการดูเเลสิ่งเเวดลอมในระดับชุมชน การมีสวนรวมสามารถเเสดงออกใน
หลายรูปเเบบ เชน การเขียนจดหมายรองเรียน, การเขียนบทความ, การจัดประชุม, การพบปะพูดคุย, การ
ประทวงเเบบสันติ, การรณรงค (Zwiep, 1994) Zwiep ยังย้ําอีกวา สภาพเเวดลอมจะดีไดตองอาศัยการมีสวน
รวมของประชาชนทุกคน ซึ่งสิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงระบบการศึกษาที่ดี อยางไรก็ตามการมีสวนรวมไม
สามารถเกิดขึ้นไดเอง หากเเตตองใชการปลูกฝงเเละใชความพยายามจากทั้งภาครัฐเเละภาคประชาชน (Zwiep, 
1994) Bureekul ระบุวาการมีสวนรวมทําไดสองวิธี คือ สิทธิตามกฎหมาย เเละอิสระในการเเสดงความคิดเห็น 
วิธีที่สอง คือการมีสวนรวมเเบบไมเปนทางการ ซึ่งทําไดหลายรูปเเบบ เชน ใหการศึกษาเเละเผยเเพรความรู (เชน 
วารสาร อบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา นิทรรศการ การรณรงค) การกดดัน (เชน การสาธิต การเรียกรอง การติ
ชม) การลอบบี้ (เชน ประชาพิจารณ ใหคําปรึกษา ) การใหบริการอื่นๆ (เชน สายดวน ศูนยบริการขอมูล 
เครือขายความรวมมือ) เเละรูปเเบบบริการเชิงวิชาการอื่นๆ (เชน การรับฟงผลกระทบดานสิ่งเเวดลอม เเละการ
ประเมินผลโครงการหลังดําเนินงานเสร็จสิ้น) (Bureekul, 2000)   
 Thawilwadee Brueekul (2000) ระบุวากระบวนการมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลตองอาศัย
การสื่อสารระหวางผูที่เกี่ยวของกับสาธารณะ เเบบเเรก คือ การใหขอมูลเเละความคิดเห็นจากทุกภาคสวนตอ
สาธารณะ เเบบที่สอง คือ การเเสดงผลจากประเด็นปญหาจากทุกฝายทีเ่กี่ยวของใหสาธารณะรับทราบ เเละเเบบ
ที่สาม คือ การเเลกเปลี่ยนขอมูล เเละความคิดเห็นระหวางผูที่เกี่ยวของตอสาธารณะ  
 นอกจากนี้การมีสวนรวมยังจําเเนกออกเปน 5 รูปเเบบ ตามระดับเบื้องตนไปยังระดับสูง จาก
ระดับงายไปยังระดับที่ยากที่สุด ซึ่งปรับประยุกตมาจากเเนวคิดของ Pretty (1995) ดังนี้  

 1) การรับรูขอมูลขาวสาร (Inform) 
 เปนรูปเเบบที่งายเพราะเปนเพียงไดรับขอมูลขาวสารเเตเปนการสื่อสารทางเดียว 

 2) การไดรับคําเเนะนําปรึกษา (Consult)  
 ชุมชนไดรับคําเเนะนําขอมูลขาวสารรอบดาน (ทั้งดานบวกเเละดานลบ) 
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 3) การรวมมือทํา (Implement/Collaborate) 
 ชุมชนไดรวมดําเนินกิจกรรม เเตไมไดรวมในกระบวนการตัดสินใจ 

 4) การรวมคิดรวมตัดสินใจ (Involve) 
 ชุมชนไดรวมวิเคราะหปญหา รวมวางเเผน เเละรวมตัดสินใจ 

 5) การมีสวนรวมในการตรวจสอบเเละริเริ่มทํา (Empower) 
 โดยชุมชนมีสวนรวม จัดการ เเละดําเนินการเองได 

 กระบวนการมีสวนรวมสามารถเกิดขึ้นไดหลายรูปเเบบ เชนเดียวกันกับการสงเสริมการมี
สวนรวมของขุมชนยอมสามารถทําไดหลายวิธี เชน การสงเสริมใหประชาชนมีบทบาทในการตัดสินใจตอสิ่งตางๆ
ที่มีกระทบตอความเปนอยูของผูคนในชุมชน, สงเสริมใหชุมชนเรียนรูปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สงเสริมการมีสวน
รวมจากคนทุกกลุม เเละกําจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการมีสวนรวมของประชาชน, สงเสริมภาวะความเปนผูนําใหเเก
ประชาชน, เปดโอกาสในการเเกปญหาจากหลายๆวิธี เพื่อความเปนอยูที่ดีของชุมชนที่ยั่งยืน (The Co-
Intelligence Institute, 2008) ในการนี้ผูศึกษาไดใชรูปเเบบการมีสวนรวมของ Pretty เปนกรอบเเนว ทางใน
การเก็บขอมูลดานการมีสวนรวมในการศึกษาครั้งนี้ 

5. ขอบเขตการดําเนินงาน  
การพัฒนาแผนที่นําทางสําหรับการขนสงที่ชาญฉลาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จังหวัดอุตรดิตถ 

โดยเริ่มจากการจัดทําแผนการดําเนินการ การทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และทฤษฎีที่เกี่ยวของ การลงพื้นที่
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การจัดทําแผนที่นําทางการพัฒนา 
และการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ ซึ่งใชระยะเวลาในการดําเนินงานทั้งหมด จํานวน 12 เดือน โดยมีขอบเขต
การดําเนินงานดังนี้ 

5.1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
 คณะผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการวิจัยในครั้งนี้ 2 สวนหลัก โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) ขอบเขตพื้นที่ศึกษาในการพัฒนาแผนที่นําทางสําหรับการขนสงที่ชาญฉลาดและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม จะครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 9 อําเภอ จังหวัดอุตรดิตถ ดังแสดงในรูปที่ 15 
ประกอบดวย 

 อําเภอเมืองอุตรดิตถ (สถานีรถไฟศิลาอาสน) 
 อําเภอทาปลา 
 อําเภอน้ําปาด 
 อําเภอฟากทา 
 อําเภอบานโคก (จุดผานแดนถาวรภูดู) 
 อําเภอตรอน 
 อําเภอพิชัย 
 อําเภอลับแล 
 อําเภอทองแสนขัน 
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รูปที่ 15 ขอบเขตของพื้นที่ศึกษาในการพัฒนาแผนที่นําทาง 

2) ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาการเชื่อมโยงการเดินทางกับจุดผานแดนถาวรภูดู ดังแสดงใน 
รูปที่ 16 ประกอบดวย 

 ในประเทศ ไดแก กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 (เพชรบูรณ อุตรดิตถ พิษณุโลก 
สุโขทัย ตาก) และจังหวัดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 ตางประเทศ ไดแก สหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
สาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต (มณฑลยูนนาน) 

 

รูปที่ 16 ขอบเขตของพื้นที่ศึกษาในการศึกษาการเชื่อมโยงการเดินทาง
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5.2 ขอบเขตการดําเนินงานวิจัย 

 คณะผูวิจัยไดแบงการดําเนินงานวิจัยออกเปน 3 สวนหลัก ดังแสดงในรูปที่ 17 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) การศึกษาความตองการพัฒนาการขนสงที่ชาญฉลาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของ
จังหวัดอุตรดิตถ (Uttaradit Mobility Demand) 

 การวิเคราะหยุทธศาสตรและแผนการพัฒนาที่เกี่ยวของ 
 การวิเคราะหสถานการณปจจุบันของพื้นที่ศึกษา 
 การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียครั้งที่ 1 
 การวิเคราะหความตองการพัฒนาการขนสงที่ชาญฉลาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2) การศึกษารูปแบบการพัฒนาการขนสงที่ชาญฉลาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของจังหวัด
อุตรดิตถ (Uttaradit Smart Mobility Model) 

 การศึกษาดานการวางผังเมือง 
 การศึกษาดานการขนสงและจราจร 
 การศึกษาดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
 การศึกษารูปแบบของระบบขนสงที่เปนไปไดในพื้นที่ 
 การศึกษาแนวเสนทางของระบบขนสงที่เปนไปไดในพื้นที่ 
 การศึกษาดานโลจิสติกสของระบบขนสงที่เปนไปไดในพื้นที่ 
- การวิเคราะหและคาดการณความตองการเดินทางของระบบขนสงที่เปนไปไดในพื้นที่ 
- การวิเคราะหและคาดการณโครงสรางพื้นฐานของระบบขนสงที่เปนไปไดในพื้นที่ 
- การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของระบบขนสงที่เปนไปไดในพื้นที่ 

 การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 
 การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียครั้งที่ 2 
 การวิเคราะหรูปแบบการพัฒนาการขนสงที่ชาญฉลาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3) การจัดทําแผนที่นําทางการพัฒนาสําหรับการขนสงที่ชาญฉลาดและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมของจังหวัดอุตรดิตถ (Roadmap on Uttaradit Smart Mobility) 

 การวิเคราะหชองวางของแผนกลยุทธการพัฒนาระบบขนสงที่เกี่ยวของในพื้นที่  
 การกําหนดกระบวนการพัฒนา (Process)  
 การกําหนดแผนปฏิบัติการในพื้นที่ (Action Areas) 
 การกําหนดวิธีการวัดผลการปฏิบัติการ (Measures) 
 การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียครั้งที่ 3 
 การจัดทําแผนที่นําทางการพัฒนาสําหรับการขนสงที่ชาญฉลาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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รูปที่ 17 กรอบแนวคิดการดําเนินงานวิจัย
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5.3 ขอบเขตการศึกษาระบบขนสงท่ีชาญฉลาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 คณะผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาระบบขนสงที่ชาญฉลาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ดังแสดงในรูปที่ 18 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ขอบเขตของรูปแบบของระบบขนสงในพื้นที่ศึกษานี้จะมี 2 รูปแบบ ประกอบดวย  

 การขนสงหลัก (Backbone)  
 การขนสงเสริม (Feeder) 

2) ขอบเขตของแนวเสนทางของระบบขนสงในพื้นที่ศึกษานี้จะมี 2 ระบบ ประกอบดวย 

 การขนสงทางถนน (Roadway) 
 การขนสงทางราง (Railway) 

 

รูปที่ 18 ขอบเขตการศึกษาระบบขนสงท่ีชาญฉลาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

5.4 ขอบเขตระยะเวลาการวิเคราะห 
 คณะผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาการวิเคราะหและการจัดทําแผนที่นําทางการพัฒนาสําหรับ
การขนสงที่ชาญฉลาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของพื้นที่ศึกษา โดยกําหนดระยะเวลาการวิเคราะหเปน  
3 ระยะ เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังแสดงในรูปที่ 19 ประกอบดวย 

 ปฐานของการวิเคราะห  (พ.ศ. 2563) 
 ระยะสั้น  (พ.ศ. 2564 – 2565) 
 ระยะกลาง  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 ระยะยาว  (พ.ศ. 2571 – 2580) 

 

รูปที่ 19 ขอบเขตระยะเวลาการวิเคราะห 

  



- 45 - 
5.5 ขอบเขตการวิเคราะหและคาดการณปริมาณความตองการเดินทาง 

 คณะผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิเคราะหและคาดการณปริมาณความตองการเดินทางของ
คนและสินคาในแตละรูปแบบการขนสงที่เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา ดวยแบบจําลองการตัดสินใจแบบตอเนื่องกัน 
4 ขั้นตอน (Travel Demand Model หรือ 4-Step Model)  ดังแสดงในรูปที่ 20 

 

รูปที่ 20 ขอบเขตการวิเคราะหและคาดการณปริมาณความตองการเดินทาง 
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6. กลุมเปาหมาย  

 6.1 รูปแบบ วิธีการคัดเลือกกลุมเปาหมาย 
การคัดเลือกกลุมเปาหมาย จะพิจารณาจากผูที่มีสวนได สวนเสีย ผูที่ไดรับผลประโยชนหรือ

เสียประโยชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชนในพื้นที่ตามแนวการเดินทางระหวาง
อําเภอเมืองอุตรดิตถ และ อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

  6.2 พื้นที่ กลุมเปาหมาย และจํานวนผูเขารวมโครงการ 
พื้นที่ในการศึกษาของโครงการวิจัยนี้ คือ พื้นที่ตามแนวการเดินทางระหวางอําเภอเมือง

อุตรดิตถ และ อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยกลุมเปาหมาย คือ ผูประกอบดาน
การขนสงและโลจสิติกส องคกรภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับการขนสงและโลจิสติกส และ เกี่ยวของกับการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานการขนสง 

7. รูปแบบ/กระบวนการ/แผนงานการนําสงองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมสูกลุมเปาหมาย  

คณะผูวิจัยจะดําเนินการนําสงองคความรูไปสูกลุมเปาหมาย โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

1) การจัดเรียงขอมูลหรือความรูที่ ไดจากการลงพื้นที่สํ ารวจ/สัมภาษณเชิงลึกจากผูมี
ประสบการณรวมไปถึงหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

2) การประมวลและกลั่นกรองขอมูลหรือความรูที่ไดจากการลงพื้นที่สํารวจ/สัมภาษณเชิงลึกจาก
ผูมีประสบการณรวมไปถึงหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

3) การนําเสนอขอมูลที่ไดจากการประมวลผล ไดแก ความตองการพัฒนาการขนสงที่ชาญฉลาด
และเปนมิตรกับสิง่แวดลอมของจังหวัดอุตรดิตถ รูปแบบการพัฒนาการขนสงที่ชาญฉลาดและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของจังหวัดอุตรดิตถ และ แผนที่นําทางการพัฒนาสําหรับการขนสงที่
ชาญฉลาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของจังหวัดอุตรดิตถ 

4) จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น เพื่อนําเสนอผลการศึกษาที่ได และรับฟงขอเสนอแนะ เพื่อให
เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู และความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

8. ระยะเวลาดําเนินงาน และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการ  

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. การทบทวนวรรณกรรม เอกสาร 

และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

            
            
            

2. การศึกษาความตองการพัฒนาการขนสงฯ
(Uttaradit Mobility Demand) 

            
            
            

 2.1 การวิเคราะหยุทธศาสตรและแผน 
การพัฒนาที่เกี่ยวของ 

            
            
            

 2.2 การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 
ของพื้นที่ศึกษา 

            
            
            

 2.3 การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนได 
สวนเสียครั้งที่ 1 

            
            
            

 2.4 การวิเคราะหความตองการพัฒนา 
การขนสงฯ 
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กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3. การศึกษารูปแบบการพัฒนาการขนสงฯ 
(Uttaradit Smart Mobility Model) 

            
            
            

 3.1 การศึกษาดานการวางผังเมือง             
            
            

 3.2 การศึกษาดานการขนสงและจราจร             
            
            

 3.3 การศึกษาดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี             
            
            

 3.4 การศึกษารูปแบบของระบบขนสงฯ             
            
            

 3.5 การศึกษาแนวเสนทางของระบบขนสงฯ             
            
            

 3.6 การศึกษาดานโลจิสติกสของระบบขนสงฯ             
            
            

- การวิเคราะหและคาดการณ 
ความตองการเดินทาง 

            
            
            

- การวิเคราะหและคาดการณ 
โครงสรางพื้นฐาน 

            
            
            

- การประเมินสิ่งแวดลอม 
ระดับยุทธศาสตร 

            
            
            

 3.7 การวิเคราะหความคุมคา 
ทางเศรษฐศาสตร 

            
            
            

 3.8 การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนได 
สวนเสียครั้งที่ 2 

            
            
            

 3.9 การวิเคราะหรูปแบบการพัฒนาการขนสงฯ             
            
            

4. การจัดทําแผนที่นําทางการพัฒนาการขนสงฯ 
(Roadmap on Uttaradit Smart Mobility) 

            
            
            

 4.1 การวิเคราะหชองวางของแผนกลยุทธ 
การพัฒนาการขนสงฯ 

            
            
            

 4.2 การกําหนดกระบวนการพัฒนา 
(Process) 

            
            
            

 4.3 การกําหนดแผนปฏิบัติการในพื้นที่ 
(Action Areas) 

            
            
            

 4.4 การกําหนดวิธีการวัดผลการปฏิบัติการ 
(Measures) 

            
            
            

 4.5 การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนได 
สวนเสียครั้งที่ 3 

            
            
            

 4.6 การจัดทําแผนที่นําทางการพัฒนาสําหรับ
การขนสงฯ 
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9. แผนการเผยแพรองคความรู/ถายทอดเทคโนโลยี 

แผนงานวิจัยมีแผนในการเผยแพรองคความรูที่ไดรับจากงานวิจัยนี้ใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้ง
หนวยงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน) และหนวยงานมี
บทบาทในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย (สังกัดกระทรวงคมนาคม) โดยจะจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น และจัด
ประชุมโตะกลม (Round Table Meeting) เพื่อนําเสนอผลการศึกษาที่ได ตลอดจนรับฟงขอเสนอแนะจากผูมี
สวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ โดยกระบวนการนี้จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู และความคิดเห็นรวมกัน 
ซึ่งจะนําไปสูการนําผลการศึกษาไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม  

10. ความรวมมือกับหนวยงาน  
โครงการวิจัยนี้จะมีการดําเนินงานรวมมือกับหนวยงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน (ดังแสดงในตาราง) โดยมีสํานักงานจังหวัดอุตรดิตถเปนหนวยงาน
หลักในการประสานความรวมมือนี้ ซึ่งในขั้นตอนการดําเนินการวิจัยนี้จะมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
รวมกับผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่จํานวนไมนอยกวา 3 ครั้ง ไดแก 1) ประชุมปฐมนิเทศ เพื่อหาความตองการ
พัฒนาการขนสงฯ ในพื้นที่ (Uttaradit Mobility Demand) 2) ประชุมนําเสนอความกาวหนา เพื่อนําเสนอ
รูปแบบการพัฒนาการขนสงฯ ที่เหมาะสม (Uttaradit Smart Mobility Model) และ 3) ประชุมปจฉิมนิเทศ 
เพื่อการจัดทําแผนที่นําทางการพัฒนาการขนสงฯ (Roadmap on Uttaradit Smart Mobility)  

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาชน 

- สํานักงานจังหวัดอุตรดติถ (หนวยงานหลัก) 

- สํานักงานกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 

- สํานักงานขนสงจังหวัดอุตรดิตถ 

- องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

- สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดติถ 

- สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ 

- สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ 

- แขวงทางหลวงจังหวัดอุตรดิตถ 

- สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุตรดติถ 

- สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ 

- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ 

- สภาหอการคาจังหวัดอุตรดิตถ 

- สมาคมสหพันธทองเที่ยวภาคเหนือ 
จังหวัดอุตรดิตถ 

 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ 

- วิทยาลัยอาชวีศึกษา
อุตรดิตถ 

- วิทยาลัยเทคนิคอตุรดิตถ 

- วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ 

- ตัวแทนประชาชน
ในพื้นที่ 

 
 
 

นอกจากนี้โครงการวิจัยจะมีความรวมมือกับหนวยงานมบีทบาทในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดย
จะมีการจัดประชุมโตะกลม (Round Table Meeting) รวมกับตัวแทนของหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
อาทิเชน การรถไฟแหงประเทศไทย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร (สนข.) เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนขอมูล องคความรู ตลอดจน
ความคิดเห็น ขอเสนอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการขนสงฯ ตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการวิจัยนี้ โดย
กระบวนการความรวมมือนี้จะชวยใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เขาใจถึงปญหา วิธีการ แนวทางการพัฒนาการ
ขนสงฯ และสามารถนําองคความรูที่ไดรับจากงานวิจัยนี้ไปขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 
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11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1) ไดความตองการพัฒนาการขนสงที่ชาญฉลาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของจังหวัดอุตรดิตถ 
(Uttaradit Mobility Demand)  

2) ไดรูปแบบการพัฒนาระบบขนสงที่ชาญฉลาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของจังหวัดอุตรดิตถ 
(Uttaradit Smart Mobility Model)  

3) ไดแผนที่นําทางการพัฒนาสําหรับการขนสงที่ชาญฉลาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของจังหวัด
อุตรดิตถ (Roadmap on Uttaradit Smart Mobility) 

12. งบประมาณโครงการ  

รายการ 
งบประมาณ 
ที่เสนอขอ 

(บาท) 
1. งบบุคลากร   
1.1 คาจางผูชวยวิจัยเต็มเวลา   
 ระดับปริญญาโท (จํานวน 5 คน x 17,500 บาท x 12 เดือน) 1,050,000 
 ระดับปริญญาตรี (จํานวน 11 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน) 1,980,000 
1.2 คาจางผูชวยวิจัยชั่วคราว   
 ระดับปริญญาตรี (จํานวน 3 คน x 10,000 บาท x 11 เดือน) 330,000 
2. งบดําเนินงาน   
2.1 คาตอบแทน   
 คาตอบแทนคณะวิจัย (ตําแหนงคณบดี/ขาราชการระดับ 9) 150,000 
 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาวันทําการปกติ (จํานวน 18 คน x 50 บาท x 4 ชม. x 100 วัน) 360,000 
 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาวันหยุดราชการ (จํานวน 18 คน x 60 บาท x 7 ชม. x 50 วัน) 378,000 
 คาตอบแทนผูใหสัมภาษณขอมูลเชิงลึก (ขอมูลมีความยาก) (จํานวน 60 คน x 300 บาท) 18,000 
2.2 คาใชสอย   
 คาใชจายในการเดินทางเก็บขอมูลวิจัย (พิษณุโลก-จังหวัดอุตรดิตถ-จุดผานแดนถาวรภูดู)  
 (จํานวน 3 ครั้งๆ ละ 7 วัน) 

  

 - คาเบี้ยเลี้ยง (เทียบเทาระดับ 9 ขึ้นไป) (จํานวน 1 คน x 270 บาท x 7 วัน x 3 ครั้ง) 5,670 
 - คาเบี้ยเลี้ยง (เทียบเทาระดับ 8 ลงมา) (จํานวน 17 คน x 240 บาท x 7 วัน x 3 ครั้ง) 85,680 
 - คาเชาที่พัก (พักคู) (จํานวน 18 คน x 900 บาท x 6 คืน x 3 ครั้ง) 291,600 
 - คาจางเหมารถตู (จํานวน 3 คัน x 1,800 บาท x 7 วัน x 3 ครั้ง) 113,400 
 - คานํ้ามัน (จํานวน 3 คัน x 4 บาท x 3,000 กิโลเมตร x 3 ครั้ง) 108,000 
 คาใชจายในการเดินทางเพื่อการรับฟงความคิดเห็น (พิษณุโลก-จังหวัดอุตรดิตถ-จุดผานแดนถาวรภูดู)  
 (จํานวน 3 ครั้งๆ ละ 2 วัน) 

  

 - คาเบี้ยเลี้ยง (เทียบเทาระดับ 9 ขึ้นไป) (จํานวน 1 คน x 270 บาท x 2 วัน x 3 ครั้ง) 1,620 
 - คาเบี้ยเลี้ยง (เทียบเทาระดับ 8 ลงมา) (จํานวน 17 คน x 240 บาท x 2 วัน x 3 ครั้ง) 24,480 
 - คาเชาที่พัก (พักคู) (จํานวน 18 คน x 900 บาท x 1 คืน x 3 ครั้ง) 48,600 
 - คาจางเหมารถตู (จํานวน 3 คัน x 1,800 บาท x 2 วัน x 3 ครั้ง) 32,400 
 - คานํ้ามัน (จํานวน 3 คัน x 4 บาท x 520 กิโลเมตร x 3 ครั้ง) 18,720 
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รายการ 
งบประมาณ 
ที่เสนอขอ 

(บาท) 
 คาใชจายในการเดินทางนําเสนอรายงานวิจัย (พิษณุโลก-กรุงเทพฯ) (จํานวน 3 ครั้งๆ ละ 2 วัน)   
 - คาเบี้ยเลี้ยง (เทียบเทาระดับ 9 ขึ้นไป) (จํานวน 1 คน x 270 บาท x 2 วัน x 3 ครั้ง) 1,620 
 - คาเบี้ยเลี้ยง (เทียบเทาระดับ 8 ลงมา) (จํานวน 7 คน x 240 บาท x 2 วัน x 3 ครั้ง) 10,080 
 - คาเชาที่พัก (พักคู) (จํานวน 8 คน x 900 บาท x 1 คืน x 3 ครั้ง) 21,600 
 - คาจางเหมารถตู (จํานวน 1 คัน x 1,800 บาท x 2 วัน x 3 ครั้ง) 10,800 
 - คานํ้ามัน (จํานวน 1 คัน x 4 บาท x 800 กิโลเมตร x 3 ครั้ง) 9,600 
 คาใชสอยอื่น   
 - คาจางเหมาสํารวจกายภาพของสภาพอาคารของชุมชน 500,000 
 - คาจางเหมาสํารวจรายละเอียดรายการในที่ดินที่เกี่ยวของกับการประเมินราคา 395,000 
 - คาจางเหมาสํารวจสภาพเสนทางเดิมและรายละเอียดทางกายภาพบนเสนทาง 475,000 
 - คาจัดหาภาพถายทางอากาศและ/หรือภาพขอมูลดาวเทียมพื้นที่เปาหมายเพื่อใชกําหนดแนวเสนทาง 445,000 
 - คาจัดหา/จัดทําฐานขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกับการกําหนดแนวเสนทางและการเวนคืน 450,000 
 - คาจางเหมาเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 165,000 
 - คาจางวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 385,000 
 - คาจางเหมาสํารวจปริมาณจราจรบนชวงถนน (MB Survey) 300,000 
 - คาจางเหมาสํารวจจุดตนทาง-ปลายทางการเดินทาง (OD Survey) 400,000 
 - คาจางเหมาสํารวจความเร็วยานพาหนะ (Speed Survey) 150,000 
 - คาจางเหมาสํารวจและนําเขาขอมูลพฤติกรรมการเดินทาง (Home Interview)  475,000 
 - คาจางเหมาสํารวจโครงสรางดานคมนาคมขนสงในพื้นที่ 150,000 
 - คาจางเหมาคาจัดกิจกรรมสัมมนารับฟงความคิดเห็นดานผังเมือง จํานวน 3 ครั้ง 470,000 
 กิจกรรมครั้งที่ 1: Uttaradit Mobility Demand  
 กิจกรรมครั้งที่ 2: Uttaradit Smart Mobility Model  
 กิจกรรมครั้งที่ 3: Roadmap on Uttaradit Smart Mobility  
 - คาจางเหมาวิเคราะหสภาพการใชประโยชนที่ดินเมือง และพัฒนาแบบจําลองในพื้นที่เชื่อมโยงโครงขาย 395,000 
   การคมนาคมขนสงอยางชาญฉลาด  
 - คาจางเหมาวิเคราะหการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดานผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 320,000 
 - คาจางเหมาเก็บขอมูลและวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม 430,000 
 - คาจางแปลเอกสารภาษาตางประเทศ อาทิเชน อังกฤษ ลาว จีน (ดานนโยบายและแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ) 100,000 
 - คาติดตอส่ือสาร 50,000 
 - คาจางเหมาจัดทํารายงาน 20,000 
 - คาการบริหารจัดการและสิ่งสนับสนุนการดําเนินงานผานระบบออนไลน (รองรับสถานการณ COVID-19) 50,000 
 - คาจางเหมาจัดทําคูมือและแนวปฏิบัติการวางผังเมืองเชิงบูรณาการรองรับระบบคมนาคมอยางชาญฉลาด  80,000 
   (จํานวน 30 ชุด 4 สี)  
 - คาเผยแพรงานวิจัยและผลักดันการใชประโยชน 60,000 
2.3 คาวัสดุ   
 คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน 25,000 
 คาวัสดุคอมพิวเตอร 25,000 
งบประมาณรวม 11,364,870 
 คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน 1,121,487 

รวมงบประมาณที่เสนอขอ 12,486,357 
 ** ถัวเฉลี่ยทุกหมวดรายจาย 
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13. ผลสําเร็จของโครงการ 

13.1 ผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด  

ผลผลิต (Output) 
(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล 

- แผนที่นําทางการพัฒนาสําหรับการขนสงที่ชาญ
ฉลาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของจังหวัด
อุตรดิตถ 

- แผนที่นําทางการพัฒนาสําหรับการ
ขนสงที่ครอบคลุมถึงปญหา ขอจํากัด 
ขอเสนอแนะในการเลือกรูปแบบการ
พัฒนาระบบขนสงที่เหมาะสมกับแตละ
ชวงเวลา เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

- แผนที่นําทางการพัฒนาสําหรับ
การขนสงฯ ที่สามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ
อยางเปนรูปธรรม (Roadmap 
on Uttaradit Smart 
Mobility) จํานวน 1 เลม 

13.2 ผลลัพธ (Outcome) และตัวชี้วัด  

ผลลัพธ (Outcome) 
(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล 

- หนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการขับเคลื่อน
และพัฒนาการขนสงที่ชาญฉลาดและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมของจังหวัดอุตรดิตถไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- เครือขายการทํางานรวมกันเพื่อพัฒนา
เมืองอยางบูรณาการ รองรับการ
พัฒนาการขนสงที่ชาญฉลาดและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม จากความรวมมือ
และการมีสวนรวมจากหนวยงานหลาย
ภาคสวน 

- เครือขายการพัฒนาเมือง 
อยางบูรณาการ (Smart 
Mobility) จํานวน 1 เครือขาย 

13.3 ผลกระทบ (Impact) ท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผลกระทบ (Impacts) ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล 
เชิงเศรษฐศาสตร   

- สภาพเศรษฐกิจของจังหวัด
อุตรดิตถดีขึ้นอยางตอเน่ือง  

- รายไดตอครัวเรือนของอําเภอตามเสนทาง
การพัฒนาฯ ดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
- การลงทุนการคาและบริการของ
ผูประกอบการรายใหมของอําเภอตาม
เสนทางการพัฒนาฯ เพิ่มขึ้น 
- นักทองเที่ยวเมืองชายแดนมีมากขึ้น 
- สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับบริการ
นักทองเที่ยวระหวางเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ
มีมากขึ้น 

- รายไดตอครัวเรือนจากธุรกิจการคาและ
การบริการตามเสนทางการพัฒนาฯ เพิ่มขึ้น 
- จํานวนผูประกอบการรายใหมในพื้นที่เมือง
ตามเสนทางการพัฒนาฯ มีจํานวนเพิ่มขึ้น 
- จํานวนนักทองเที่ยวเดินทางระหวางเมือง
ในจังหวัดอุตรดิตถมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 
- สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ
นักทองเที่ยวระหวางเมืองตามเสนทางการ
พัฒนาฯ มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 

เชิงสังคม   
- คุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองบน
เสนทางการพัฒนาการคมนาคม
ขนสงอยางชาญฉลาดดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 

- ปญหาสังคมลดนอยลง 
- ความสุขมวลรวมของชุมชนเมืองตาม
เสนทางการพัฒนาฯ เพิ่มขึ้น 
 

- จํานวนคดีความปญหาอาชญากรรม 
ลดนอยลง 
- จํานวนคดีความขัดแยงในเมืองตางๆตาม
เสนทางการพัฒนาฯ ลดนอยลง 

เชิงวิชาการ   
- องคความรูใหม ดานแนวคิดและ
แนวทางในการพัฒนาเมือง 
Smart Mobility อยางบูรณาการ
และเหมาะสม 

- องคความรู จากการถอดบทเรียน และแนว
ปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเมืองอยางบูรณาการ 
เพื่อพัฒนาการขนสงฯ ของจังหวัดอุตรดิตถ 

- การนําองคความรู และแนวทางฯ ไปปรับ
ประยุกตปฏิบัติใชในพัฒนาเมืองชายแดน
อื่นๆ 
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14. ผลผลิตที่นําสง  

ผลผลิตทีน่ําสงของโครงการวิจัยนี้ คือ แผนที่นําทางการพัฒนาสําหรับการขนสงที่ชาญฉลาดและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมของจังหวัดอุตรดิตถ สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ดังนี้ 

หนวยงานหลกั 
หนวยงานรอง 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
สํานักงานจังหวัด

อุตรดิตถ 
สํานักงานกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 
สํานักงานขนสงจังหวัดอุตรดิตถ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ 
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ 
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุตรดิตถ 
แขวงทางหลวงจังหวัดอุตรดติถ 
องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดติถ 
สภาหอการคาจังหวัดอุตรดิตถ 
สมาคมสหพันธทองเที่ยว
ภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดติถ 
วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ 

นอกจากนี้แผนที่นําทางการพัฒนาฯ ที่ไดจากการศึกษานี้จะถูกนําสงไปยังหนวยงานมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายในสังกัดกระทรวงคมนาคม อาทิเชน การรถไฟแหงประเทศไทย กรมทางหลวง กรมทางหลวง
ชนบท สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) เปนตน โดยจะมีการจัดประชุมโตะกลม (Round 
Table Meeting) รวมกับตัวแทนของหนวยงาน เพื่อใหเกิดการนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

15. การติดตามความสําเร็จของโครงการ/การประเมินผลโครงการ  
ในการติดตามความสําเร็จของโครงการ มีการดําเนินโดยการสอบถามถึงผูปฏิบัติการในหนวยงาน

หรือองคกรที่เกี่ยวของ วามีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติที่ไดรับจากงานวิจัยอยางไรบาง และเกิดปญหาหรือ
อุปสรรคอยางไร เพื่อจัดทําขอเสนอแนะหรือแนวทางแกไขตอไปในอนาคต 

16. แนวทางการขยายผลการดําเนินงานโครงการไปยังหนวยงานภาคปฏิบัติหรือในพื้นที่อ่ืนๆ  
แนวทางในการขยายผลการดําเนินงานโครงการ มีแผนในการนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อนําไปปรบัใช

กับไปดานชายแดนอื่นๆ ตอไป ซึ่งมีสวนชวยในการผลักดันศักยภาพการคาชายแดน กอใหเกิดผลประโยชนอยาง
มากในการพัฒนาอยางตอเนื่องของประเทศไทยในมิติของการคา การลงทุน การทองเที่ยว และเศรษฐกิจใน
อนาคต 

17. คําชี้แจงอ่ืนๆ  
- 
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สวน ข : ประวัติคณะผูดําเนินโครงการ 

- หัวหนาโครงการ : ดร. บุญทรัพย พานิชการ 
1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย บุญทรัพย พานิชการ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Boonsub Panichakarn 
2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 3-6798-00008-80-1 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  คณบดีคณะโลจสิติกสและดจิิทลัซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- คณะโลจสิติกสและดจิิทลัซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพท: 055-964-300, 3945  โทรสาร: 055-964-387 
- โทรศัพทมือถือ: 086-979-0909 E-mail: boonsub.pa@gmail.com 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 
การจัดการดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการจัดการธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2551 

ปริญญาโท 
บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาการเงิน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร (นิดา) 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2545 

ปริญญาตร ี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2532 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- Logistics and Supply Chain 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 โครงการ “การศึกษาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรรองรับ โครงการกอสรางรถไฟ ลาว-จีน (ชวง
บอเต็น-เวียงจันทน)”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 – 
มกราคม พ.ศ. 2563) 

 โครงการ “แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบโลจิสติกสและโซอุปทานผลิตภัณฑน้ําตาลที่มี
ประสิทธิภาพ”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง เมษายน พ.ศ. 2561) 

 โครงการ “แผนงานการพัฒนายุทธศาสตรโลจิสติกสการคมนาคมทางบกในเสนทางภาคเหนือ
ตอนลาง ประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม – เขตปกครองตนเองกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พ.ศ. 
2557) 
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7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 โครงการวิจัยยอย “การวิเคราะห ออกแบบโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานระบบโลจิสติกส  เพื ่อการพัฒนาศูนยกระจายสินคาประมงเชื ่อมโยงภาคเหนือ
ตอนลางกับประเทศเพื่อนบาน”, ภายใตโครงการ “การศึกษาระบบโลจิสติกสและศูนย
กระจายสินคาประมงเชื่อมโยงภาคเหนือตอนลางกับประเทศเพื่อนบาน”, สนับสนุนโดย
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 

 โครงการวิจัยยอย “การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวบนเสนทางภาคเหนือตอนลาง 1 
ประเทศไทย และเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, ภายใตโครงการ “การศึกษาโซ
อุปทานการทองเที่ยวบนเสนทางภาคเหนือตอนลาง 1 ประเทศไทย และเมืองดานัง 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - พฤศจิกายน พ.ศ. 
2561) 

 โครงการวิจัยยอย “การศึกษาความตองการและขอมูลดานระบบโลจสิติกสของคน สินคา และ
บริการ จุดผานแดนถาวรภูดู อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ”, ภายใตโครงการ “การศึกษา
วิเคราะหระบบโลจิสติกสเพื่อพัฒนาเมืองชายแดน บริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู จังหวัด
อุตรดิตถ ระยะที่ 1”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

 โครงการวิจัยยอย 1 “การบูรณาการและการเชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวางภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน”, ภายใตโครงการ 
“การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวอยางยั่งยืนบนเสนทางระหวางภาคเหนือตอนลาง 1 
ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (มิถุนายน 
พ.ศ. 2560 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

 โครงการ “สํารวจขอมูลพื้นฐาน และศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมดานเศรษฐศาสตร การเงนิ 
การลงทุน การกอสราง และการพัฒนาระบบขนสงมวลชนโดยระบบราง”, สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) (พ.ศ. 2557) 

 โครงการ “สํารวจขอมูลพื้นฐาน และศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมดานเศรษฐศาสตร การเงนิ 
การลงทุน การกอสราง และการพัฒนาระบบขนสงมวลชนโดยระบบราง”, สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) (พ.ศ. 2556) 

 โครงการ “การศึกษาและพัฒนาตนแบบการพยากรณโครงขายโลจิสติกสผังเมืองเพื่อรองรับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย”, สนับสนุนโดยทุนมุงเปา (พ.ศ. 2556) 

 โครงการ “การวิเคราะหหวงโซอุปทานพลังงาน (Energy Supply Chain) เพื่อกําหนด
นโยบายดานพลังงานภายใตกรอบความรวมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, สนับสนุนโดย
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2556) 

 โครงการ “การอบรมหลักสูตรการบริหารงานขนสงมวลชนและโลจิสติกสสําหรับผูบริหาร
ระดับสูง”, สนับสนุนโดยสํานักเทศบาลนครจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2556) 

 โครงการ “การสรางและยกระดับวิชาชีพพนังงานขับรถบรรทุกเพื่อรองรับประชาคมอาเซีย 
AEC รุน 2”, สนับสนุนโดยกองทัพภาคที่ 3 ,กรมการขนสงทางบก, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
สมาคมขนสงทางแหงประเทศไทย, สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน (พ.ศ. 2556) 



- 58 - 
 โครงการ “การศึกษาพิกัดน้ําหนักรถบรรทุก”, สนับสนุนโดยกรมการขนสงทางบก (พ.ศ. 

2556)  
 โครงการ “การศึกษาผลกระทบดานการคาและโลจิสติกส จากการดําเนินการของทาเรือทวาย 

ประเทศสหภาพพมา”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พ.ศ. 2555) 

 โครงการ “การศึกษาผลกระทบดานการคาและโลจิสติกส จากการดําเนินการของทาเรือทวาย 
ประเทศสหภาพพมา”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พ.ศ. 2555) 

 โครงการ “การพัฒนาผูประกอบการโลจิสติกสของกลุมจังหวัดเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (AEC)”, สนับสนุนโดยกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมกับดาน
ศุลกากรหนองคาย (พ.ศ. 2555) 

 โครงการ “การสรางและยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถบรรทุกเพื่อรองรับประชาคมอาเซีย 
AEC รุน 1 ”, สนับสนุนโดยกองทัพภาคที่ 3, กรมการขนสงทางบก, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
สมาคมขนสงทางแหงประเทศไทย, สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน (พ.ศ. 2555) 

 โครงการ “การสงเสริมระบบบริหารจัดการขนสงเพื่อประหยัดพลังงาน (LTM)”, สนับสนุน
โดยบริษัทอินโนกรีน จํากัด (พ.ศ. 2555) 

7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาวิเคราะหระบบโลจิสติกสเพื่อพัฒนาเมืองชายแดน บริเวณจุด

ผานแดนถาวรภูดู จังหวัดอุตรดิตถ ระยะที่ 2”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 
2562 - มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาเพื่อยกระดับระเบียงเศรฐกิจ หลวงพระบางอินโดจีน เมาะ
ลําไย (LIMEC) ใหสอดคลองกับกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคทางเศรษฐกิจ อิรวดี เจาพระยา 
แมโขง (ACMECS)”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 - 
มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาแนวทางการแกไขขอจํากัดของน้ําหนักรถบรรทุกออยที่
เหมาะสม”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การถายทอดและขยายผลงานวิจัยดานโลจิสติกสอยางยั่งยืนสู
กลุมเปาหมายบนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน และ เมาะลําไย”, สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 
(เมษายน พ.ศ. 2561-กันยายน พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพตามชายแดนในเสนทางมะริด 
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา – ดานสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พ.ศ. 
2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาตนทุนการขนสงที่แทจริงและการบิดเบือนราคา (กรณี
เสนทางการขนสงบนระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต)”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พ.ศ. 2556) 
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 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การวิจัยผลกระทบของโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกและนิคม

อุตสาหกรรมทวายตอประเทศไทย”, สนับสนุนโดยสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน (องคกรมหาชน) กระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2555) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การสงเสริมการลงทุนไทย – จีน ประจําป 2555”, สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2555) 

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 หัวหนาโครงการ, โครงการ “การวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสงเสริม

ธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกส ชายแดน ไทย-ลาว”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563) 

 หัวหนาโครงการ, โครงการ “การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบโลจสิติกสทีเ่หมาะสม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันธุรกิจขนสงไปรษณีย”, สนับสนุนโดยบริษัทไปรษณียไทย จํากัด 
(พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาเพื่อพัฒนาเชิงบูรณาการรูปแบบปฏิบัติการโลจิสติกสออย”, 
สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563)  
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- ผูรวมโครงการคนที่ 1 : ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภูพงษ พงษเจริญ 

1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย ภูพงษ พงษเจริญ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Pupong Pongcharoen 

2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 3-6599-00160-63-0 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพท: 055-964-255  โทรสาร: 055-964-003 
- โทรศัพทมือถือ: 089-960-3200 E-mail: pupongp@gmail.com 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 
มหาวิทยาลัยนิวคาสเซลิอะพอนไทน 

ประเทศอังกฤษ 
พ.ศ. 2550 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (AIT) 
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2543 

ปริญญาตร ี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2541 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- Supply Chain and Logistics, Enterprise Resource Planning, Manufacturing Planning 

and Control, Project Management. 
- Operations Research, Computer Simulation, Optimization Heuristics, Experimental 

Design and Analysis, Research Methodology. 
- Tcl/Tk Programming Language, Object Oriented Analysis and Design. 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 โครงการ “การศึกษาระบบโลจิสติกสและศูนยกระจายสินคาประมงเชื่อมโยงภาคเหนือ
ตอนลางกับประเทศเพื ่อนบาน”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 
2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 
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7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 โครงการวิจัยยอย 2 “การศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตนแบบเพื่อการ
บริหารจัดการดานโลจิสติกสและโครงสรางพื้นฐาน ณ จุดผานแดนถาวรภูดู อําเภอบานโคก 
จังหวัดอุตรดิตถ”, ภายใตโครงการ “การศึกษาวิเคราะหระบบโลจิสติกสเพื่อพัฒนาเมือง
ชายแดน บริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู จังหวัดอุตรดิตถ ระยะที่ 2”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
การวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 

 โครงการวิจัยยอย 2 “การศึกษาผลกระทบดานโลจิสติกส เศรษฐกิจ การทองเที่ยวและความ
มั่นคงจากโครงการกอสรางรถไฟ ลาว-จีน (ชวงบอเต็น-เวียงจันทน) ในพื้นที่จังหวัดนาน 
จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดเลย”, ภายใตโครงการ “การศึกษาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร
รองรับโครงการกอสรางรถไฟ ลาว จีน (ชวงบอเต็น-เวียงจันทน)”, สนับสนุนโดยสํานักงานการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 

7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาเพื่อยกระดับระเบียงเศรฐกิจ หลวงพระบางอินโดจีน เมาะ

ลําไย (LIMEC) ใหสอดคลองกับกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคทางเศรษฐกิจ อิรวดี เจาพระยา 
แมโขง (ACMECS)”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 - 
มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย “การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวบนเสนทางภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ประเทศไทย และเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, ภายใตโครงการ 
“การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวบนเสนทางภาคเหนือตอนลาง 1 ประเทศไทย และเมือง
ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย “การศึกษาความตองการและขอมูลดานระบบโลจิสติกสของคน 
สินคา และบริการ จุดผานแดนถาวรภูดู อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ”, ภายใตโครงการ 
“การศึกษาวิเคราะหระบบโลจิสติกสเพื่อพัฒนาเมืองชายแดน บริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู 
จังหวัดอุตรดิตถ ระยะที่ 1”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย 1 “การบูรณาการและการเชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวาง
ภาคเหนือตอนลาง 1 ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน”, ภายใต
โครงการ “การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวอยางยั่งยืนบนเสนทางระหวางภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน”, สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 
(มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาแนวทางการแกไขขอจํากัดของน้ําหนักรถบรรทุกออยที่
เหมาะสม”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2561) 
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 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การถายทอดและขยายผลงานวิจัยดานโลจิสติกสอยางยั่งยืนสู

กลุมเปาหมายบนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน และ เมาะลําไย”, สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 
(เมษายน พ.ศ. 2561-กันยายน พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “แผนงานการพัฒนายุทธศาสตรโลจิสติกสการคมนาคมทางบกใน
เสนทางภาคเหนือตอนลาง ประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม– เขตปกครองตนเองกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน”, 
สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย (สกว.) (พ.ศ. 2557) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพตามชายแดนในเสนทางมะริด 
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา – ดานสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พ.ศ. 
2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาตนทุนการขนสงที่แทจริงและการบิดเบือนราคา (กรณี
เสนทางการขนสงบนระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต)”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พ.ศ. 2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาและพัฒนาตนแบบการพยากรณโครงขายโลจิสติกสผังเมือง
เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พ.ศ. 2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การวิเคราะหหวงโซอุปทานพลังงาน (Energy Supply Chain) เพื่อ
กําหนดนโยบายดานพลังงานภายใตกรอบความรวมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 
2554”, สนับสนุนโดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การวิจัยผลกระทบของโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกและนิคม
อุตสาหกรรมทวายตอประเทศไทย”, สนับสนุนโดยสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน (องคกรมหาชน) กระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2555) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “โครงการศึกษาผลกระทบดานการคาและโลจิสติกส จากการดําเนินการ
ของทาเรือทวาย ประเทศสหภาพพมา” , สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พ.ศ. 2555) 

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสงเสริมธุรกิจผู

ใหบริการโลจิสติกส ชายแดน ไทย-ลาว”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
(พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาเพื่อพัฒนาเชิงบูรณาการรูปแบบปฏิบัติการโลจิสติกสออย”, 
สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563) 

 หัวหนาโครงการยอย, โครงการ “การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกสของบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด”, สนับสนุนโดยบริษัทไปรษณียไทย จํากัด (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563) 
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- ผูรวมโครงการคนที่ 2 : ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิติยา ปดตังนาโพธิ์ 

1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นางสาว วิติยา ปดตังนาโพธิ์ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Miss Witiya Pittungnapoo 

2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 3-4499-00024-35-5 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  รองคณบดี คณะโลจสิติกสและดจิิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารยสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพท: 055-964-300  โทรสาร: 055-962-454 
- โทรศัพทมือถือ: 095-631-3563 E-mail: pwitiya@googlemail.com  

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการวางแผนเมอืงและภูมิภาค 
มหาวิทยาลัยเชฟฟลด 

ประเทศอังกฤษ 
พ.ศ. 2552 

ปริญญาโท 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง 
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (AIT) 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2546 

ปริญญาตร ี
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาสถาปตยกรรม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2543 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- สถาปตยกรรมผังเมือง และโลจสิติกสผังเมือง  
- สถาปตยกรรมในพื้นที่ชุมนา การออกแบบภูมิทัศนรมิน้ํา และการจัดการภูมทิัศนวัฒนธรรม  
- การออกแบบสภาพแวดลอม และพื้นทีส่าธารณะ  
- ผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง และการพัฒนาสภาพแวดลอมเมืองใหนาอยู  

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 โครงการวิจัย “การศึกษาและพัฒนาแนวคิดกระบวนการและแบบจําลองสําหรับการพัฒนา
พื้นที่เมืองชายแดนภูดู อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง 
14 มีนาคม พ.ศ. 2561)  

 โครงการวิจัย “การปรับตัวอยูรวมกับน้ําทวมและกลยุทธิ์สําหรับอนุรักษมรดกภูมิทัศน
วัฒนธรรม: ความทาทายสําหรับภาคเหนือตอนลาง ประเทศไทย”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย และ British Academy (มีนาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 
2563) 
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 โครงการวิจัย “การศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนผานเรือพื้นบาน กรณีศึกษาชุมชนริมแมน้ํา

ยม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง กุมภาพันธ พ.ศ. 2559) 

 โครงการวิจัย “การศึกษาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพตามชายแดนในเสนทางมะริด สาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมา ดานสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง 
สิงหาคม พ.ศ. 2557)  

 โครงการวิจัย “การศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมริมน้ําที่เหมาะสม ลุมแมน้ํายม กรณีศึกษา
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
(ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2556)  

 โครงการวิจัย “การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนไผขอน้ํา อ.พรหมพิราม จ. พิษณุโลก”, 
สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) (พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง 
มกราคม พ.ศ. 2556)  

 โครงการวิจัย “การศึกษาเกณฑในการออกแบบพื้นที่สาธารณะในเมือง ใหเอื้อประโยชนตอ
ผูสูงอายุ กรณีเปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับยุโรป”, สนับสนุนโดยศูนยยุโรปศึกษาแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2556)  

 โครงการวิจัย “ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยเอื้อและปจจัยจํากัดสําหรับการใชจักรยานในชุมชน: 
กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก”, สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเเหงประเทศไทย (กันยายน พ.ศ. 2554 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 
2555)  

 โครงการวิจัย “การศึกษามาตรฐานการออกเเบบอุปกรณประกอบถนนเพื่อสงเสริมการสัญจร
ทางเทา”, สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพเเหงประเทศไทย (มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2554)  

 โครงการวิจัย “ผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองประเภทเมืองมหาวิทยาลัย ตอการเปลี่ยน
เเปลงพื้นที่โดยรอบกรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (มิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึง 
กันยายน พ.ศ. 2554)  

 โครงการวิจัย “การจัดการสภาพแวดลอมรอบเมืองมหาวิทยาลยั และการมีสวนรวมของชุมชน 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร”, สนับสนุนโดยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร (มีนาคม 
พ.ศ. 2553 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2554)  

 โครงการวิจัย “การจัดการสภาพแวดลอมรอบเมืองมหาวิทยาลยั และการมีสวนรวมของชุมชน 
กรณีศึกษาชุมชนคลองหนองเหล็ก มหาวิทยาลัยนเรศวร”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) (ธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)  

 โครงการวิจัย “การศึกษาการออกแบบอุปกรณประกอบถนนเพื่อสงเสริมความปลอดภัยใน
การจราจร: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร”, สนับสนุนโดยทุนมิสซุยซูมิโตโม อินซูลันซ 
(มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง มกราคม พ.ศ. 2554) 
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7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาและพัฒนาตนแบบการพยากรณโครงขายโลจิสติกสผังเมือง 
เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (กันยายน พ.ศ. 2556 ถึง 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2557)  

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี 

7.5) งานวิจัยระยะสั้นในตางประเทศและทุนสนับสนุนการทําวิจยัจากตางประเทศ: 
 Frontier Development-Seeding Grant, the Global Challenge Research Fund 

(GCRF), Project titled “Resilience of cultural heritage to climate change in 
Southeast Asia. Supported by the Royal Academy of Engineering (31 Oct 2018 
– 31 Oct 2019).  

 Newton Fund Researcher Links Regional Workshop Grant, Workshop title, 
“Flooding resilient planning strategies for cultural heritage in Southeast Asia”, 
สนับสนุนโดย The British Council และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 
(พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561)  

 “Integration of Urban Logistics and Town Planning: A comparative cases 
between EU and ASEAN countries”, สนับสนุนโดยทุนวิจัยหลังปริญญาเอก 
(Postdoctoral Research) กองทุนมหาวิทยาลัยนเรศวร (เมษายน พ.ศ. 2558 ถึง เมษายน 
พ.ศ. 2559)  

 ทุนจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop Grant), The 1st International Workshop 
on Comparing Practices: Water-based Settlements, Flooding Adaptation and 
Heritage Management in Thailand and the UK), สนับสนุนโดย The British Council 
(Newton Fund Workshop Grant) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 
(พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)  

 ทุนอบรม (Training and travel grant) International Training Course (ITC) on 
Disaster Risk Management of Cultural Heritage 2015, at R-DMUCH in Kyoto, 
Japan, สนับสนุนโดย The Institute of Disaster Mitigation for Urban Cultural 
Heritage, Ritsumeikan University (R-DMUCH) (กันยายน พ.ศ. 2558)  

 The Researcher Links on Cultural Landscape Planning and Management in 
Water-based Settlement; as a Site Heritage Planning, สนับสนุนโดย Collaborated 
by the British Council และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พฤษภาคม พ.ศ. 
2557 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2557)  

 “การศึกษาการออกแบบพื้นที่สาธารณะสําหรับผูสูงอายุ กรณีศึกษานครหนานหนิงประเทศ
จีน”, สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ความรวมมือทางวิชาการดาน
สังคมศาสตรระหวางไทย-จีน (NRCT-CASS) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ 
Chinese Academy of Social Sciences (CASS) (พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 
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7.6) ผลงานวิจัย: 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับชาติ) 
 วิติยา ปดตังนาโพธิ์. (2556). "สถาปนิกในการรับใชสังคม ตามหลักธรรมาภิบาล" การ

นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง “ธรรมาภิ
บาล: สหวิทยาการในการพัฒนาสังคม”เครือขายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแหง
ราชบัณฑิตยสถาน ในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 
31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2556, ณ อิมแพค เมืองทองธานี, กรุงเทพมหานคร. 

 วิติยา ปดตังนาโพธิ์. และคณะ. (2556). "แรงจูงใจและอปุสรรคในการใชจักรยานสําหรับคนที่
เดินทางดวยจักรยานในประเทศไทย" การนําเสนอในการประชุมวิชาการการสงเสริมการเดิน
และการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน ครั้งที่ 1: Thailand Bike and Walk Forum, 29-30 
มีนาคม 2556, ณ อาคารสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กรุงเทพมหานคร.  

 วิติยา ปดตังนาโพธิ์. (2556). "แนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนไผขอน้ํา" เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ 7 ศตวรรษ นาน...เมืองแหงปา น้ํา คน, 17-19 
มกราคม 2556. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน, นาน, หนาที่ 32-44. 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 
 Pittungnapoo W. and Catalani A. (2016). Flooding adaptation and cultural 

landscape of Ban Pakklong in Bangrakam, Thailand: an application of 
indigenous, traditional knowledge to flood risk management. 5th ACLA 
International Symposium: Sacred Sites, Cultural Landscapes, and Harmonizing 
the World of Asia. 2-5 December 2016. Lampang, Thailand.  

 Pittungnapoo W. (2016). Water based cultural landscapes traditional 
settlements of Ban Kong and Ban Pakklong, Thailand. Context: Built, Living, and 
Natural. Special Issue on Asia and Urban Heritage Vol XII, 2016. Journal of the 
Development and Research Organization for Nature, Arts, and Heritage 
(DRONAH). pp. 43-50. ISSN: 0973502X. 

 Pittungnapoo W. (2015). Water-based Cultural Landscape Values and Disaster 
Risk Management of Ban Pak Klong in Bangrakam Sub-district, Phitsanulok 
Province, Thailand. In Proceeding of UNESCO Chair Programme on Cultural 
Heritage and Risk Management, International Training Course (ITC) on Disaster 
Risk Management of Cultural Heritage Ritsumeikan University. 2015. 10th Year 
2015 (12th to 28th September 2015, In Kyoto, Kobe and Minami Sanriku-Cho, 
Japan, pp. 46-49.  

 Pittungnapoo W. (2014). "Urban Logistics Planning for Border Towns'' Oral 
presentation in SINO-Thailand International Symposium on Regional Economic 
Integration, 11 December 2014, Nanning, Guangxi, China.  

 Pittungnapoo W. (2014). "Cultural Flow along Silk Road: A Traditional Logistics 
Connectivity between Thailand and China" Presented in the 3rd International 
Culture Industry Summit (ICIS2014), 10 October 2014, Crowne Plaza Lanzhou 
Hotel, Lanzhou, Gansu Province, China.  
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 Pittungnapoo W. (2014). "Urban Logistics Planning for Border Facilities and 

Development to Promote Thailand-Nanning Economic Corridor" Keynote 
Speech in the 4th China-ASEAN Logistics Cooperation Forum, 18 September 
2014, Upsky Hotel, Nanning, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China.  

 Pittungnapoo W. (2014). "Learning by doing, either in or beyond the 
classroom: A Case Study of Educating Architecture Students on Design for 
People with Disabilities" Presented paper in the Festival of Teaching and 
Learning 2014, 20 June 2014, Organized by the Educational Development and 
Enhancement Unit, The University of Lincoln, United Kingdom.  

 Pittungnapoo W. (2013). “Resilient Forms of Living with Flooding: A Case 
Study of Bangrakam, Phitsanulok, Thailand” The Hybrid_Link, Issue 02, 
September 2013. Urban Hybridization - Prospettive ibride sul progetto 
contemporaneo, ISSN: 2039-4608  

 Open access journal http://www.urbanhybridization.net 
http://www.urbanhybridization.net/02Pittungapoo.pdf  

 Pittungnapoo W. (2013). "Urbanization Impacts on Cultural Landscape 
Components: A Case Study of Phaikhornam, Phitsanulok, Thailand" In: 
Proceeding of Asian Cultural Landscape Association, Paper presented in the 1st 
ACLA International Symposium on Meaning & Aesthetics in Asian Cultural 
Landscape, 12-14 October 2013, Seoul, South Korea, pp. 83-88.  

 Pittungnapoo W. (2013). "Cultural Landscape Management in Phaikhornam 
Community, Phitsanulok, Thailand" Paper presented in the 2nd International 
Culture Industry Summit (2013 ICIS), Organized by Asia-Pacific CEO Association 
(APCEO), 7-9 September 2013, Lanzhou, Gansu, China.  
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- ผูรวมโครงการคนที่ 3 : ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนันตชัย อยูแกว 

1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย อนันตชัย อยูแกว 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Ananchai U-Kaew 

2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 3-6401-00543-18-8 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพท: 055-964-230  โทรสาร: 055-964-454 
- โทรศัพทมือถือ: 087-825-4115 E-mail: ananchaiu@nu.ac.th 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยลีไฮ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2550 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยลีไฮ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2547 

ปริญญาตร ี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยลีไฮ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. 2544 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- วิศวกรรมยานยนตไฟฟา 
- เทคโนโลยีในการดัดแปลงรถยนตไฟฟาทีป่ระหยัดพลังงานจากรถกระบะที่มีอายุการใชงานสงู 
- การวางแผนออกแบบและจําลองระบบของรถดัดแปลงไฟฟา 
- การทดสอบการขับขีเ่พื่อปรับจูนและแกไขใหเกิดความปลอดภัยในการขับขี่ 
- ระบบยานยนตไฟฟา (Vehicle Electric System) 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 โครงการ “การพัฒนาตนแบบราคาถูกชุดอุปกรณสงเสริมการขี่จักรยานออกกําลังกายสําหรับ
ผูสูงอายุ”, สนับสนุนโดยโครงการ Innovation Hub - Ageing Society เพื่อสรางเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรมของประเทศไทย 4.0 (มหาวิทยาลัยมหิดล) (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561) 

 โครงการ “การศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพของรถโดยสารไฟฟาโทรลลีลอยาง 
กรณีศึกษาเมืองพิษณุโลก”, สนับสนุนโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) และ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561) 

 โครงการ “การรีไซเคิลรถกระบะเกาโดยดัดแปลงใหเปนรถยนตไฟฟาประหยัดพลังงาน”, 
สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร (งบประมาณแผนดิน) (พ.ศ. 2560) 
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 โครงการ “การพัฒนาพาหนะสามลอไฟฟาเพื่อใชในเขตทองเที่ยวคารบอนต่ํา”, สนับสนุนโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร (งบประมาณรายได) (พ.ศ. 2560) 
 โครงการ “การศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพของรถโดยสารไฟฟาโทรลลีลอยาง 

กรณีศึกษาเมืองพิษณุโลก”, สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) (พ.ศ. 2559) 

 โครงการ “การทดสอบสมรรถนะและการขับขี่รถจักรยานไฟฟา”, สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัย
นเรศวร (งบประมาณรายได) (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559) 

 โครงการ “การประกอบรถยนตไฟฟาดัดแปลงจากรถกระบะเกา”, สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัย
นเรศวร (งบประมาณรายได) (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557) 

 โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพปมน้ําโดยการเติมสารละลายพอลิเมอร”, สนับสนุนโดย
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556) 

 โครงการ “การพัฒนาอุปกรณควบคุมพลศาสตตรของชุดขับเคลื่อนมอเตอรสําหรับรถยนต
ไฟฟา”, สนับสนุนโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  
(พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556) 

 โครงการ “การลดการสูญเสียพลังงานในระบบสูบน้ําโดยการเติมพอลิเมอร”, สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยนเรศวร (งบประมาณรายได) (พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554) 

 โครงการ “การเพิ่มอัตรการไหลในทอระบายน้ําอาศัยแรงโนมถวงโดยกระบวนการเติม
สารละลายพอลิเมอรแบบเจือจาง”, สนับสนุนโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) (พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554) 

7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การพัฒนาเตียงและเครือ่งไฟฟาตนแบบเพื่อผูปวยบําบัดทางกายภาพ”, 

สนับสนุนโดยโครงการ Innovation Hubs เพื่อสรางเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตาม
นโยบาย 4.0 กลุมเรื่องสังคมผูสูงอายุ (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การพัฒนาตนแบบระบบขนสงมวลชนมหาวิทยาลัย”, สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยนเรศวร (งบประมาณรายได) (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาแนวทางการแกไขขอจํากัดของน้ําหนักรถบรรทุกออยที่
เหมาะสม”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาเพื่อพัฒนาเชิงบูรณาการรูปแบบปฏิบัติการโลจิสติกสออย”, 

สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563) 
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7.5) ผลงานวิจัย: 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับชาติ) 
 อนันตชัย อยูแกว. (2561). การศึกษาผลกระทบตอระดับแรงดันและกําลังไฟฟาสูญเสียใน

ระบบจําหนายไฟฟาเมื่อมีระบบรถโดยสารไฟฟาแบบโทรลลีลอยาง. การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 41, มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

 ปยดนัย ภาชนะพรรณ, ปองพันธ โอทกานนท และ อนันตชัย อยูแกว. (2561). การศึกษา
ผลกระทบตอระดับแรงดันและกําลังไฟฟาสูญเสียในระบบจําหนายไฟฟาเมื่อมีระบบรถ
โดยสารไฟฟาแบบโทรลลีลอยาง. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟาครั้งที่  41, 
อุบลราชธานี. 

 อนันตชัย อยูแกว. (2555). การลดแรงเสียดทานในการไหลผานทอ: หลักการพื้นฐานและ
แนวทางประยุกตใชในประเทศไทย . วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, 23(1), 55-61. 

 อนันตชัย อยูแกว. (2545). การอนุรักษพลังงานของการสูบน้ําผานทอโดยการเติมสารละลาย
พอลิเมอร Conservation of energy pumping through the pipeline by the addition 
of polymer solution. การประชุมวิชาการเครื่อขายพลังงานแหงประเทศไทย. ภูเก็ต. 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 
 Pookpunt, S., Ukaew, A., Othaganont, P., Nugbanleng, P. (2018). Technical and 

Financial Analysis on Trolley and Electric Bus in Phitsanulok, Thailand. 
GMSARN Int. Conf. on Energy, Environment, and Development in GMS, Nanning, 
China, 28-30. 

 Ukaew, A. (2016). System Design of Electric Bicycle Performance and Solar PV 
Parking. Sustainable Energy and Technology Asia 2016 (SETA 2016), BITEC, 
Bangkok, Thailand. 

 Ukaew, A., Chauypen, C. (2015). Implementation of Conceptual Real-Time 
Embedded Functional Design via Drive-by-Wire ECU Development. 
International Conference on Automotive and Mechanical Engineering, New 
York City. 

 Ukaew, A. (2014). Modal Based System Design of Urban Fleet Electric Vehicle 
Conversion. SAE International, Bangkok. 

 Ukaew, A. (2013). Model Based System Design of Drive-By-Wire Algorithm for 
Electric Vehicle Conversion (EVC). SAE 2013 World Congress & Exhibition, 
United States of America. 

Ukaew, A. (2011). Model based system design and simulation for electric vehicle 
Conversion: low – cost desing process. The 7th International Conference on Automotive 
Engineering (ICAE - 7), Thailand.  
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- ผูรวมโครงการคนที่ 4 : ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดลเดช ตั้งตระการพงษ 

1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย ดลเดช ต้ังตระการพงษ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Dondej Tungtakanpoung 

2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 3-6599-00738-25-9 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพท: 055-964-129  โทรสาร: 055-964-129 
- โทรศัพทมือถือ: 087-825-4115 E-mail: dondejt@yahoo.com 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลัยนิวคาสเซลิอะพอนไทน 

ประเทศอังกฤษ 
พ.ศ. 2545 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2539 

ปริญญาตร ี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2539 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- Environmental Engineering 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 โครงการ “การประยุกตใชโลจิสติกสและวิศวกรรมคุณคาสําหรับลดตนทุนการผลิตขาวใน
ภาคเหนือตอนลาง”, สนับสนุนโดยสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) (พ.ศ. 2555) 

7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 
 โครงการ “การพัฒนาตนแบบราคาถูกชุดอุปกรณสงเสริมการขี่จักรยานออกกําลังกายสําหรับ

ผูสูงอายุ”, สนับสนุนโดยโครงการ Innovation Hub - Ageing Society เพื่อสรางเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรมของประเทศไทย 4.0 (มหาวิทยาลัยมหิดล) (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561) 

 โครงการ “การพัฒนาประสทิธิภาพในการจดัทําแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1”, ภายใตโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562, สนับสนุนโดยจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 
2562)  

 โครงการ “การหนวยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) 
ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบน ระยะที่ 2”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ (พ.ศ. 2561) 
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 โครงการ “การศึกษาวิจัยและออกแบบการจัดการขยะแบบศูนยรวมกําจัดขยะ ระยะที่ 2 ของ

จังหวัดอุทัยธานี”, สนับสนุนโดยสํานักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี (พ.ศ. 2561) 
 โครงการ “Social Innovation Driving Unit ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนลางและภาคกลาง

ตอนบน”, สนับสนุนโดยสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (พ.ศ. 2560) 
 โครงการ “การดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) ของโรงคัดแยกขยะและ

ผลิตเชื้อเพลิง RDF ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนลาง (จังหวัดพิจิตร)”, สนับสนุน
โดยบริษัท ศแบงยั่งยืน อุบล จํากัด (พ.ศ. 2560) 

 โครงการ “การดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) ของโรงไฟฟาจาก
เชื้อเพลิงขยะ RDF (TTE) ขนาด 2 เมกะวัตต ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนลาง 
(จังหวัดพิจิตร)”, สนับสนุนโดยบริษัท เทอรมัล เทค เอ็นเนอรยี จํากัด (พ.ศ. 2560) 

 โครงการ “การดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) ของโรงไฟฟาขยะ
อุตสาหกรรม (SSPC) ขนาด 2 เมกะวัตต ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนลาง 
(จังหวัดพิจิตร)”, สนับสนุนโดยบริษัท ศแบงยั่งยืน พิจิตร (พ.ศ. 2560) 

 โครงการ “SACICT Craft Network และ Value Chain”, สนับสนุนโดยศูนยสิ่งเสริมศิลปา
ชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) (พ.ศ. 2560) 

 โครงการ “การดําเนินกิจกรรมตอยอดการพัฒนาเชิงลึกใหกับชุมชนหัตถกรรมที่เคยไดรับการ
พัฒนาในปที่ผานมา”, สนับสนุนโดยศูนยสิ่งเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) 
(พ.ศ. 2560) 

 โครงการ “นวัตกรรมการพัฒนาโซอุปทานกลวยอบเนย อําเภอกงไกรลาศ อยางยั่งยืน”, 
ภายใตโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชมชนฐานราก”, สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2560) 

 โครงการ “การดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนหัตถกรรมตนแบบ จํานวน 5 ชุมชน”, สนับสนุน
โดยศูนยสิ่งเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) (พ.ศ. 2559) 

 โครงการ “นวัตกรรมการพัฒนาโซอุปทานกลวยอบเนย อําเภอกงไกรลาศ อยางยั่งยืน”, 
สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2559) 

 โครงการ “การจัดทําแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นทีอ่งคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว”, 
สนับสนุนโดยองคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว (พ.ศ. 2559) 

 โครงการ “การตรวจวิเคราะหคุณภาพอากาศ NaCl Dryer wet scrubber at N8 desalt 
process”, สนับสนุนโดยบริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานกําแพงเพชร 
(พ.ศ. 2558) 

 โครงการ “การเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความตองการสถานประกอบกิจการ”, สนับสนุนโดย
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก (พ.ศ. 2558) 

 โครงการ “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดสุโขทัย”, สนับสนุนโดย
องคการบริหารจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 2558) 

 โครงการ “การแผนจัดการอะไหลและซอมบํารุงเครื่องจักร”, สนับสนุนโดยโรงงานยาสูบ 
กระทรวงการการคลัง (พ.ศ. 2557) 

 โครงการ “การดําเนินการลดปริมาณขยะของตลาดในชุมชนบริเวณโดยรอบอุทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัย”, สนับสนุนโดยองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน (องคการมหาชน) (พ.ศ. 2557) 
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 โครงการ “การพัฒนาการทองเที่ยวแบบคารบอนต่ําสําหรับชุมชนนครชุม”, สนับสนุนโดย

องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) (พ.ศ. 
2557) 

 โครงการ “แผนแมบทการพัฒนาเชียงใหมเมืองนาอยู”, สนับสนุนโดยจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 
2556) 

 โครงการ “การศึกษาวิเคราะหระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง วาดวย รานขายสง
ยาสูบและรานขายสงชวงยาสูบและรานขายสงยาสูบ สําหรับการคาสมัยใหมประเภท 
Modern Trade พ.ศ. 2554”, สนับสนุนโดยโรงงานยาสูบ (พ.ศ. 2556) 

 โครงการ “การวิเคราะหโลจิสติกสและหวงโซอุปทานของกระบวนการผลิตขาวเพื่อการลด
ตนทุนกระบวนการผลิตดวยเทคนิควิศวกรรมคุณคา”, สนับสนุนโดยสํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (สวก.) (พ.ศ. 2555) 

 โครงการ “การออกแบบกอสรางโครงการกอสรางบอฝงกลบขยะมูลฝอยและบอบําบัดน้ําเสีย 
(น้ําชะขยะ) ของเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”, สนับสนุนโดย
เทศบาลตําบลบานใหม จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2555) 

 โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมในการดําเนินโครงการผลิตไฟฟาจากขยะชุมชน ในพื้นที่
เมืองพัทยา”, สนับสนุนโดยการไฟฟาสวนภูมิภาค (พ.ศ. 2553) 

 โครงการ “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรดวยวิธีเชิงกล – ชีวภาพ (MBT) 
เทศบาลตําบลลานกระบือ”, สนับสนุนโดยเทศบาลตําบลลานกระบือ (พ.ศ. 2553) 

 โครงการ “การออกแบบรายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและบําบัดดวยวิธี
เชิงกล – ชีวภาพ (MBT) เทศบาลตําบลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก”, สนับสนุนโดยเทศบาล
ตําบลสามเงา (พ.ศ. 2553) 

 โครงการ “การแกปญหาวันดําในการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา”, 
สนับสนุนโดยจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2552) 

 โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมการผลิตกระแสไฟฟาจากขยะ”, สนับสนุนโดยการไฟฟา
สวนภูมิภาค (พ.ศ. 2552) 

 โครงการ “แผนแมบทและออกแบบการกําจัดขยะของ อบต. ลานกระบือแบบครบวงจร”, 
สนับสนุนโดยเทศบาลตําบลลานกระบือ (พ.ศ. 2551) 

 โครงการ “การจัดทําแผนแมบทและออกแบบการจัดการขยะของเทศบาลตําบลสามเงาแบบ
ครบวงจร”, สนับสนุนโดยเทศบาลตําบลสามเงา (พ.ศ. 2551) 

 โครงการ “การจัดจางที่ปรึกษาการดําเนินการฝง กลบขยะแบบถูกสุขาภิบาล ณ บอ ฝงกลบ
ขยะเทศบาลเมืองกําแพงเพชร”, สนับสนุนโดยเทศบาลเมืองกําแพงเพชร (พ.ศ. 2551) 

 โครงการ “การจัดทําแผนแมบทการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในภาคเหนือเพื่อรองรับผัง
ประเทศ”, สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2551) 

 โครงการ “การจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรประชาสัมพันธดานพลังงานปรมาณูของ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ”, สนับสนุนโดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (พ.ศ. 2551) 

 โครงการ “การเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสูหลักการปฏิบัติที่เปนเลิศ
ในการผลิต”, (พ.ศ. 2551) 

 โครงการ “การจัดทําแผนแมบทงานจัดรูปที่ดินในเขตโครงการเขื่อนแควนอยอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ”, (พ.ศ. 2551) 
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 โครงการ “การประเมินผลการจัดรูปที่ดิน เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาและแกปญหาความ

ยากจนของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, (พ.ศ. 2551) 
 โครงการ “การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย บริษัท กวงไถสเปเชี่ยลเปเปอร จํากัด”, สนับสนุน

โดยโครงการ ITAP สวทช. (พ.ศ. 2550) 
 โครงการ “การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนในการกอสรางที่ทําการองคการบริหาร

สวนตําบลฟากทา”, (พ.ศ. 2550) 
 โครงการ “การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษ (Carrying Capacity) แมน้ําปงและแม

น้ําปาสัก”, สนับสนุนโดยกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2550) 
 โครงการ “การศึกษาความเปนไปไดในการจัดการและบําบัดขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม

จังหวัดฉะเชิงเทรา”, สนับสนุนโดยจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2549) 
 โครงการ “การวิเคราะหคุณสมบัติขยะหลังการบําบัดโดยวิธีเชิงกล-ชีวภาพของเทศบาลนคร

พิษณุโลก”, สนับสนุนโดย GTZ (พ.ศ. 2549) 
 โครงการ “แผนแมบทระบบจําหนายน้ําประปาเพื่อใชเปนแนวทางลดการสูญเสียน้ํา”, 

สนับสนุนโดยเทศบาลนครพิษณุโลก (พ.ศ. 2549) 
 โครงการ “การออกแบบกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง พรอมออกแบบกอสรางปรับปรุงภูมิ

ทัศน ณ ริมตลิ่งแมน้ํานาน”, สนับสนุนโดยเทศบาลบานใหม จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2549) 
 โครงการ “แผนแมบทการพัฒนากวานพะเยาอยางยั่งยืน”, (พ.ศ. 2548) 
 โครงการ “แผนแมบทการพัฒนาบึงสีไฟ จ.พิจิตร”, (พ.ศ. 2548) 
 โครงการ “การจัดทํากรอบแผนยุทธศาสตรพลังงานระดับจังหวัดแบบบูรณาการ”, สนับสนุน

โดยจังหวัดอุตรดิตถ (พ.ศ. 2548) 
 โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยามหาวิทยาลัยนเรศวร”, (พ.ศ. 2547) 
 โครงการ “การศึกษาและออกแบบเบื้องตนระบบระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนรอบ

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก”, (พ.ศ. 2547) 
7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 

 นักวิจัย, โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจดัการทางธุรกจิเพื่อสงเสรมิการทองเทีย่ว
เชิงสุขภาพในภาคตะวันออกตามแนวทางประเทศไทย 4.0”, สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัย
นเรศวร (พ.ศ. 2560) 

 ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม, โครงการ “การศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนสงสินคา
จังหวัดชายแดน (ภาคเหนือ)”, สนับสนุนโดยกรมการขนสงทางบก (พ.ศ. 2559) 

 นักวิจัย, โครงการ “แผนงานการพัฒนายุทธศาสตรการคมนาคมทางบกในเสนทางภาคเหนือ
ตอนลาง ประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม-เขตปกครองตนเองกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)  
(พ.ศ. 2557) 

 ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม, โครงการ “การลดการใชพลังงานไฟฟาในการบําบัดน้ํา
เสียโดยใชพลังงานจากแสงอาทิตย”, สนับสนุนโดยการเคหะแหงชาติ (พ.ศ. 2556) 

 ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม, โครงการ “การวิเคราะหโซอุปทานพลังงานเพื่อกําหนดนโยบาย
ดานพลังงานภายใตกรอบความราวมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, สนับสนุนโดยกองทุน
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (พ.ศ. 2554) 
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 ประธานกรรมการ, โครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรแบบบูรณาการในเขตจัดรูป

ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ขาวอินทรีย) ”, (พ.ศ. 2551) 
 ที่ปรึกษา, โครงการ “การจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยในวัดริมน้ํา”, สนับสนุนโดยกรม

ควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2547) 
 ประธานกรรมการ, โครงการ “การจัดทําแผนแมบทภูมิสถาปตย ผังเมือง และการจัดการ

สิ่งแวดลอม รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพะเยา”, (พ.ศ. 2546) 
 วิศวกรสิ่งแวดลอม, โครงการ “การศึกษาแผนแมบทระบบระบายน้ําและกําจัดน้ําทิ้งเทศบาล

เมืองพิษณุโลก”, (พ.ศ. 2539) 
7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 

หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี  
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- ผูรวมโครงการคนที่ 5 : ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิทธิพงษ เพิ่มพิทักษ 

1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย สิทธิพงษ เพิ่มพิทกัษ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Sittipong Permpituck 

2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 3-1017-00354-09-8  
3) ตําแหนงปจจบุัน:  อาจารยประจําภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพท: 055-962-492  โทรสาร: 055-962-454 
- โทรศัพทมือถือ: 095-628-1555 E-mail: sittipong107@gmail.com 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีพลังงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2552 

ปริญญาโท 
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีอาคาร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2542 

ปริญญาตร ี
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาสถาปตยกรรมหลัก 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2537 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- การออกแบบสถาปตยกรรม และการบริหารการกอสราง  
- การออกแบบอาคารประหยัดพลงังาน  

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 โครงการวิจัย “การศึกษาแนวทางการการปรับเย็นในอาคารโดยใชสวนหลังคา”, สนับสนุน
โดยกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2560)  

 โครงการวิจัย “การศึกษาประสิทธิภาพในการปองกันความรอนใหกับอาคารโดยใชสวน
แนวตั้ง”, สนับสนุนโดยกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2557)  

 โครงการวิจัย “การศึกษาประสิทธิภาพในการปองกันความรอนใหกับอาคารโดยการปลูกไม
เลื้อยบนหลังคา”, สนับสนุนโดยกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2555)  

 โครงการวิจัย “การศึกษาประสิทธิภาพการปองกันความรอนของผนังเบาที่ใชวัสดุกอสรางเชิง
อุตสาหกรรมใน ประเทศไทย”, สนับสนุนโดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(พ.ศ. 2553)  

 โครงการวิจัย “การลดความรอนในผนังดวยระบบเทอรโมไซฟอน”, สนับสนุนโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2544) 

  



- 77 - 
7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาและพัฒนาแนวคิดกระบวนการและแบบจําลองสําหรับการ
พัฒนาพื้นที่เมืองชายแดนภูดู อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง 
14 มีนาคม พ.ศ. 2563)  

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นจังหวัดพะเยา กรณีศึกษาอาคาร
ประเภทวัด”, สนับสนุนโดยงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2544) 

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี  

7.5) ผลงานวิจัย: 
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับชาติ) 
 สิทธิพงษ เพิ่มพิทักษ. (2555). “เทคนิควิธีการสรางบานดิน”, วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะ

สถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวรปที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน ตุลาคม 2554 - 
มีนาคม 2555. หนา 93-112  

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 
 Sittipong Permpituck. (2013). “Thermal performance of clay house in 

Thailand”, APEC Conference on Low Carbon Town and Physical Energy 
Storage, Hunan University, Changsha , China, 25 – 26 May 2013. pp. 418-420  

 Sittipong Permpituck, and Pichai Namprakai. (2012). “The performance on 
energy consumption of roof lawn gardens in Thailand”, Renewable Energy vol. 
40 issue 1 April 2012. pp. 98-103.  

 Sittipong Permpituck. (2011). “The Study of Thermal Comfort of the Building 
with Ivy Planting on the Rooftop”, International Conference on Sciences and 
Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS 2011), Rajabhat Maha 
Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand, 21 - 22 July 2011.  

 Sittipong Permpituck, and Pichai Namprakai. (2008). “The performance on 
heat protection of roof lawn gardens in Thailand”, International Conference by 
council of deans of architecture school of Thailand (CDAST-2008), 23-25 May, 
Phitsanulok Thani Hotel, Phitsanulok Thailand, pp. 361.  

 Sittipong Permpituck, and Pichai Namprakai. (2007). “Investigation of thermal 
benefits of roof lawn gardens in Thailand” , The 2007 International Conference 
on Engineering, Applied Sciences, and Technology (ICEAST 2007), 21-23 
November, The Swissotel Le Concorde, Bangkok Thailand, pp.152. 
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- ผูรวมโครงการคนที่ 6 : ดร. ใกลรุง พรอนันต 

1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นางสาว ใกลรุง พรอนันต 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Miss. Klairung Ponanan 

2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 1-6011-00103-97-2 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  อาจารยประจําคณะโลจสิติกสและดจิิทลัซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- คณะโลจสิติกสและดจิิทลัซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพท: 055-964-300, 3945  โทรสาร: 055-964-387 
- โทรศัพทมือถือ: 093-136-6953 E-mail: klairungpon@gmail.com 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาขอมูลขั้นสูงและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
สถาบันเทคโนโลยมีูโรรัน 

ประเทศญีปุ่น 
พ.ศ. 2562 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2556 

ปริญญาตร ี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2551 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- การจัดการโลจสิติกสและโซอปุทาน 
- วิศวกรรมขนสงและจราจร 
- เศรษฐศาสตรขนสง 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 โครงการวิจัยยอย “การศึกษาผลกระทบดานโลจิสติกส เศรษฐกิจ การทองเที่ยวและความ
มั่นคงจากโครงการกอสรางรถไฟ ลาว-จีน (ชวงบอเต็น – เวียงจันทน) ในพื้นที่จังหวัด
หนองคาย จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร”ภายใตโครงการ “การศึกษาเพื่อจัดทําแผน
ยุทธศาสตรรองรับโครงการกอสรางรถไฟ ลาว-จีน (ชวงบอเต็น-เวียงจันทน)”, สนับสนุนโดย
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 
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7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาวิเคราะหระบบโลจิสติกสเพื่อพัฒนาเมืองชายแดน บริเวณจุด
ผานแดนถาวรภูดู จังหวัดอุตรดิตถ ระยะที่ 2”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 
2562 - มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาเพื่อยกระดับระเบียงเศรฐกิจ หลวงพระบางอินโดจีน เมาะ
ลําไย (LIMEC) ใหสอดคลองกับกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคทางเศรษฐกิจ อิรวดี เจาพระยา 
แมโขง (ACMECS)”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 - 
มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การเก็บขอมูลและศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดกลยุทธและยุทธศาสตร
กิจกรรมไมซ (MICE)”, สนับสนุนโดยสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
(สสปน.) (พ.ศ. 2559) 

 วิศวกรขนสงและจราจร, โครงการ “การศึกษาจัดทําโครงการบริหารจัดการความตองการใน
การเดินทาง (Demand Management) เพื่อรองรับการพัฒนาโครงขายการจราจรและระบบ
ขนสงสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร”, สนับสนุนโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร (พ.ศ. 2558) 

 ผูชวยวิศวกรขนสงและจราจร, โครงการ “การศึกษาพัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ
ฐานขอมูล ขอสนเทศและแบบจําลอง เพื่อบูรณาการพัฒนาการขนสงและจราจรการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส (TDL II)”, สนับสนุนโดยสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร (พ.ศ. 2557) 

 วิศวกรขนสงและจราจร, โครงการ “การศึกษารายละเอียดการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตาม
เสนทางขนสงสินคาหลักของประเทศ”, สนับสนุนโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร (พ.ศ. 2556) 

 วิศวกรขนสงและจราจร, โครงการ “การศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-
เชียงใหม ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก”, สนับสนุนโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร (พ.ศ. 2556) 

 ผูชวยวิศวกรขนสงและจราจร, โครงการ “การศึกษาพัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ
ฐานขอมูล ขอสนเทศและแบบจําลอง เพื่อบูรณาการพัฒนาการขนสงและจราจร การขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส (TDL)”, สนับสนุนโดยสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร (พ.ศ. 2554) 

 ผูชวยวิศวกรขนสงและจราจร, โครงการ “การวางและจัดทําผังนโยบายโครงการและ
มาตรการบรรเทาอุทกภัยลุมน้ําทะเลสาบสงขลา (ระยะที่ 2) วางผังฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ลุม
น้ําคลองทาเชียด”, สนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2554) 

 ผูชวยวิศวกรขนสงและจราจร, โครงการ “การศึกษาและจัดทําแผนแมบทการจราจรและ
ขนสง ทางบก จังหวัดพิจิตร”, สนับสนุนโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
(พ.ศ. 2554) 

 นักวางแผนขนสงและโลจิสติกส, โครงการ “การศึกษารูปแบบธุรกิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล
จากเหงามันสําปะหลงัเชิงพาณิชยดวยแนวคิดการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน”, สนับสนุน
โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม (พ.ศ. 2553) 
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 ผูชวยวิศวกรขนสงและจราจร, โครงการ “การศึกษาและจัดทําแผนแมบทการจราจรและ

ขนสง ทางบก จังหวัดอุทัยธานี”, สนับสนุนโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร (พ.ศ. 2553) 

 ผูชวยวิศวกรขนสงและจราจร, โครงการ “การศึกษาและจัดทําแผนแมบทการจราจรและ
ขนสง ทางบก จังหวัดกําแพงเพชร”, สนับสนุนโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร (พ.ศ. 2552) 

 ผูชวยวิศวกรขนสงและจราจร, โครงการ “การศึกษาและจัดทําแผนแมบทการจราจรและ
ขนสง ทางบก จังหวัดเพชรบูรณ”, สนับสนุนโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร (พ.ศ. 2552) 

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสงเสริมธุรกิจ 

ผูใหบริการโลจิสติกส ชายแดน ไทย-ลาว”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
(พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาเพื่อพัฒนาเชิงบูรณาการรูปแบบปฏิบัติการโลจิสติกสออย”, 
สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563) 

7.5) ผลงานวิจัย: 
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับชาติ) 
 ใกลรุง พรอนันต และดุษฎี สถิรเศรษฐทวี. (2556). การศึกษาแบบจําลองตนทุนการขนสง

วัตถุดิบ สําหรับการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล (กรณีศึกษา: เหงามันสําปะหลัง). การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 18, 359-365. 

 ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี, ปรีดา พิชยาพันธ, สุวรรณี ชัยลม และใกลรุง พรอนันต. (2552). 
การศึกษาการเลือกรูปแบบการเดินทางบริเวณสถานีรถไฟฟาภายในเขตเมือง: กรณีศึกษา
ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ (BTS) และโครงการรถไฟฟามหานครสายสีน้ําเงิน (BMCL). การ
ประชุมวิชาการการขนสงแหงชาติครั้งที่ 6, วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย, 93-100. 

 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก, วุฒิธิชัย กรกฎกําจร, ใกลรุง พรอนันต, วันวิสา ทาระจีน. (2552). 
การศึกษาพฤติกรรมการใชความเร็วของรถกระบะนอกเขตเมืองพิษณุโลก: กรณีศึกษาทาง
หลวงหมายเลข 117. การประชุมวิชาการการขนสงแหงชาติครั้งที่ 6, วิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย, 465-469. 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 
 Ponanan, K., Srichanthamit, T., Watanabe, W. C., Watanabe, S., and Suto, H. 

(2019). A Framework of Supporting System for Optimizing Information Flow in 
International Trade Transaction. International Journal of Affective Engineering, 
18 (1), DOI: 10.5057/jjske.TJSKE-D-18-00040. 

 Ponanan, K., Srichanthamit, T., Watanabe, W. C., Watanabe, S., and Suto, H. 
(2018). A Framework of Supporting System for Optimizing Information Flow in 
International Trade Transaction. The 20th Annual Meeting of Japan Society of 
Kansei Engineering, Japan. 
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 Ponanan, K., Suto, H., and Watanabe, S. (2017). Ontological approach for 

international transportation problems. Joint Seminar on Environmental 
Science and Disaster Mitigation Research 2017 (JSED2017), 137-138 

 Ponanan, K., Suto, H., and Watanabe, S. (2017). An approach for supporting 
system of international logistics based on ontological engineering. 2017 
International Conference on Biometrics and Kansei Engineering (ICBAKE2017), 
Japan, 49-54.  
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- ผูรวมโครงการคนที่ 7 : ดร. ศิริกาญจน จันทรสมบัติ 

1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นางสาว ศิริกาญจน จันทรสมบัต ิ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Miss. Sirikarn Chansombat 

2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 1-6199-00099-47-1 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  อาจารยประจําคณะโลจสิติกสและดจิิทลัซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- คณะโลจสิติกสและดจิิทลัซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพท: 055-964-300, 3945  โทรสาร: 055-964-387 
- โทรศัพทมือถือ: 083-213-7597 E-mail: sirikarnc@nu.ac.th 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 
(โท-เอก) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2561 

ปริญญาตร ี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2553 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- Supply Chain Management 
- Production Scheduling 
- Maintenance Scheduling, 
- Mathematical Modelling 
- Approximated Optimisation Algorithms 
- Applied Statistics 
- Production and Operations Management 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 โครงการ “การศึกษาเพื่อยกระดับระเบียงเศรฐกิจ หลวงพระบางอินโดจนี เมาะลําไย (LIMEC) 
ใหสอดคลองกับกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคทางเศรษฐกิจ อิรวดี เจาพระยา แมโขง 
(ACMECS)”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 - มกราคม พ.ศ. 
2563) 
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7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย 2 “การศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตนแบบ
เพื่อการบริหารจัดการดานโลจิสติกสและโครงสรางพื้นฐาน ณ จุดผานแดนถาวรภูดู อําเภอ
บานโคก จังหวัดอุตรดิตถ”, ภายใตโครงการ “การศึกษาวิเคราะหระบบโลจิสติกสเพื่อพัฒนา
เมืองชายแดน บริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู จังหวัดอุตรดิตถ ระยะที่ 2”, สนับสนุนโดย
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย 2 “การศึกษาผลกระทบดานโลจิสติกส เศรษฐกิจ การทองเที่ยว
และความมั่นคงจากโครงการกอสรางรถไฟ ลาว-จีน (ชวงบอเต็น-เวียงจันทน) ในพื้นที่จังหวัด
นาน จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดเลย”, ภายใตโครงการ “การศึกษาเพื่อจัดทําแผน
ยุทธศาสตรรองรับโครงการกอสรางรถไฟ ลาว จีน (ชวงบอเต็น-เวียงจันทน)”, สนับสนุนโดย
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย 2 “การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่และการเลือกตําแหนงที่ตั้งศูนย
กระจายสินคาประมงเชื่อมโยงภาคเหนือตอนลางกับประเทศเพื่อนบาน”, ภายใตโครงการ 
“การศึกษาระบบโลจิสติกสและศูนยกระจายสินคาประมงเชื่อมโยงภาคเหนือตอนลางกับ
ประเทศเพื่อนบาน”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 – 
มกราคม พ.ศ. 2563) 

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสงเสริมธุรกิจผู

ใหบริการโลจิสติกส ชายแดน ไทย-ลาว”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
(พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาเพื่อพัฒนาเชิงบูรณาการรูปแบบปฏิบัติการโลจิสติกสออย”, 
สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563) 

7.5) ผลงานวิจัย: 
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 
 Chansombat, S., Pongcharoen, P., Hicks, C. (2019). A Mixed-integer Linear 

Programming Model for Integrated Production and Preventive Maintenance 
Scheduling in the Capital Goods Industry. International Journal of Production 
Research, 57 (1), 61-82. 

 Chansombat, S., Musikapun, P., Pongcharoen, P., Hicks, C. (2019). A Hybrid 
Discrete Bat Algorithm with Krill Herd-based Advanced Planning and Scheduling 
Tool for the Capital Goods Industry. International Journal of Production 
Research, 57 (21), 6705-6726. 
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- ผูรวมโครงการคนที่ 8 : ดร. เจษฎา โพธิ์จันทร 

1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย เจษฎา โพธิ์จันทร 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Jessada Pochan 

2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 1-6599-00318-45-8 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  อาจารยประจําคณะโลจสิติกสและดจิิทลัซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- คณะโลจสิติกสและดจิิทลัซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพท: 055-964-300, 3945  โทรสาร: 055-964-387 
- โทรศัพทมือถือ: 087-531-7788 E-mail: markpochan@gmail.com 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2563 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมขนสง 
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2555 

ปริญญาตร ี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโยธา 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2553 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- Logistics and Supply Chain 
- Transportation Engineering 
- Traffic Engineering 
- Transportation Economic 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 ไมมี 
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7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยแผน “การศึกษาวิเคราะหระบบโลจิสติกสเพื่อพัฒนาเมืองชายแดน 
บริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู จังหวัดอุตรดิตถ ระยะที่ 2”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัย
แหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
(มกราคม พ.ศ. 2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัย “การศึกษาเพื่อยกระดับระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน 
เมาะลําไย (LIMEC) ใหสอดคลองกับกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคทางเศรษฐกิจ อิรวดี 
เจาพระยา แมโขง (ACMECS)”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 
2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย 3 “การศึกษาผลกระทบดานโลจิสติกส เศรษฐกิจ การทองเที่ยว
และความมั่นคงจากโครงการกอสรางรถไฟ ลาว-จีน (ชวงบอเต็น-เวียงจันทน) ในพื้นที่จังหวัด
หนองคายจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร”, ภายใตโครงการ “การศึกษาเพื่อจัดทําแผน
ยุทธศาสตรรองรับโครงการกอสรางรถไฟ ลาว จีน (ชวงบอเต็น-เวียงจันทน)”, สนับสนุนโดย
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัย “การประเมินผลกระทบดานการจราจรเพื่อเสนอแนะแนวทางการ
แกไขปญหาบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟความเรว็สูง : กรณีศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงชวง
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา”, สนับสนุนโดยศูนยวิจัยพัฒนา ทดสอบ และถายทอดเทคโนโลยี
รถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
(สิงหาคม พ.ศ. 2561 – กุมภาพันธ พ.ศ. 2562) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัย “การศึกษาพฤติกรรมและความเหมาะสมในการเช่ือมตอการเดินทาง
ภายในสถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อรองรับกับสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย กรณีศึกษา
โครงการรถไฟความเร็วสูงชวงกรงุเทพฯ-นครราชสีมา”, สนับสนุนโดยศูนยวิจัยพัฒนา ทดสอบ 
และถายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง (สิงหาคม พ.ศ. 2561 – กุมภาพันธ พ.ศ. 2562) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย “การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวบนเสนทางภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ประเทศไทย และเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, ภายใตโครงการ 
“การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวบนเสนทางภาคเหนือตอนลาง 1 ประเทศไทย และเมือง
ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาแนวทางการแกไขขอจํากัดของน้ําหนักรถบรรทุกออยที่
เหมาะสม”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2561) 
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 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย “การศึกษาความตองการและขอมูลดานระบบโลจิสติกสของคน 

สินคา และบริการ จุดผานแดนถาวรภูดู อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ”, ภายใตโครงการ 
“การศึกษาวิเคราะหระบบโลจิสติกสเพื่อพัฒนาเมืองชายแดน บริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู 
จังหวัดอุตรดิตถ ระยะที่ 1”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การถายทอดและขยายผลงานวิจัยดานโลจิสติกสอยางยั่งยืนสู
กลุมเปาหมายบนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน และ เมาะลําไย”, สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 
(เมษายน พ.ศ. 2561-กันยายน พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบโลจิสติกสและโซอุปทานผลติภัณฑน้ําตาล
ที่มีประสิทธิภาพ”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง เมษายน พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย 1 “การบูรณาการและการเชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวาง
ภาคเหนือตอนลาง 1 ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน”, ภายใต
โครงการ “การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวอยางยั่งยืนบนเสนทางระหวางภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน”, สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 
(มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “งานศึกษาความเหมาะสม
ทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอม และสํารวจออกแบบรายละเอียด
โครงขายสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แหงที่ 6 (อุบลราชธานี - สาละวัน)”, สนับสนุนโดยกรม
ทางหลวง (มีนาคม พ.ศ. 2560 – มิถุนายน พ.ศ. 2561) 

 ผูชวยวิจัย, โครงการ “การศึกษาระบบจัดเก็บคาธรรมเนียมผานทางอัตโนมัติสําหรับรถบรรทกุ
บนทางหลวงพิเศษระหวางเมือง”, สนับสนุนโดยการทางพิเศษแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2561) 

 ผูชวยวิจัย, โครงการ “การศึกษาการพัฒนาระบบการผลิตแผนปายทะเบียนรถ”, สนับสนุน
โดยการทางพิเศษแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2560) 

 ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การสงเสริมการใชจักรยานใน
ชีวิตประจําวัน (เมืองปนได เมืองปนดีนาน)”, สนับสนุนโดยเทศบาลเมืองนาน (ธันวาคม พ.ศ. 
2559 - กุมภาพันธ พ.ศ. 2560) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การศึกษาและจัดทําแผนแมบท
การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะจังหวัดเชียงใหม”, สนับสนุนโดยสํานักนโยบายและแผนการ
ขนสงและจราจร (มกราคม พ.ศ. 2559 - ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “งานศึกษาความเหมาะสม
ทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดลอมโครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทํา
แผนแมบททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม”, สนับสนุนโดยการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
(ธันวาคม พ.ศ. 2557 - สิงหาคม พ.ศ. 2559) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดเพชรบุรี”, สนับสนุนโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2558) 



- 87 - 
 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การวางและจัดทําผังเมืองรวม

จังหวัดนครปฐม”, สนับสนุนโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 
2558) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “ทางหลวงแนวใหม สาย 
เชียงใหม-ลําพูน”, สนับสนุนโดยกรมทางหลวง (พ.ศ. 2557) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การจัดวางระบบจังหวัดลําปางให
เปนศูนยกลางเชื่อมโยงสินคาและบริการทางบกของภาคเหนือ”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
จังหวัดลําปาง (พ.ศ. 2557) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมและ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน โครงการกอสรางถนนเลี่ยงเมืองตนเปา บริเวณแยก ทล.1014 
สายบอสราง – ดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม”, สนับสนุนโดยกรมทางหลวง
ชนบท (กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 – ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี 

7.5) ผลงานวิจัย: 
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับชาติ) 
 เจษฎา โพธิ์จันทร, วชิระ วิจิตรพงษา, ปรีดา พิชยาพันธ และ เกรียงไกร อรุโณทยานันท. 

(2562). ปจจัยที่มีผลกับการใชพลังงานในการขนสงในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช
แบบจําลองการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 1(1), 46-67. 

 เจษฎา โพธิ์จันทร, วชิระ วิจิตรพงษา, ปรีดา พิชยาพันธ และ นัฐพร นวกิจรังสรรค. (2561). 
การพัฒนาแบบจําลองดานการขนสงตามวิธีการตัดสินใจแบบตอเนื่อง 4 ขั้นตอน เพื่อ
คาดการณปริมาณผูโดยสารที่ใชรถขนสงสาธารณะในมหาวิทยาลัย. วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 37(6), 804-814. 

 วชิระ วิจิตรพงษา, เจษฎา โพธิ์จันทร, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และ นัฐพร นวกิจรังสรรค. 
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14 มีนาคม พ.ศ. 2563)  

 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง, โครงการ “การจัดทําแผนพัฒนาที่อยู
อาศัยและเสริมสรางสมรรถนะในการพัฒนาที่อยูอาศัย ในเขตเมืองพิษณุโลก”, (พ.ศ. 2547)  

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี  

7.5) ผลงานวิจัย: 
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 
 Sattanon, K., Upala, P. (2017). Assessment of Parent’s Anxiety within Safety of 

Children: Primary schools in The Upper Southern of Thailand. AicQoL2017 
Bangkok 5th AMER International Conference on Quality of Life Nouvo City 
Hotel, Bangkok, Thailand, 25-27 February 2017, E-BPJ, 2(5), p.415-425.  

 Sattanon, K., Upala, P. (2017). Evaluation of Road Traffic Injuries and Deaths of 
Children around the Primary School in Thailand. The 12th International 
Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies, Ho Chi Minh 
City, Vietnam, September 18-21, 2017.  

 Sattanon, K., Upala, P. (2018). Evaluation of Risk Factor for Children During 
Drop-off and Pick-up Time around the Primary School in Thailand. The Open 
Transportation Journal, Bentham Open, 2018. 
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- ผูรวมโครงการคนที่ 10 : ดร. ปองพันธ โอทกานนท 

1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย ปองพันธ โอทกานนท 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Pongpun Othaganont 

2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: - 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพท: 055-964-238  โทรสาร: 055-964-000 
- โทรศัพทมือถือ: - E-mail: opongpun@nu.ac.th 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาระบบการขนสง 

มหาวิทยาลัยแครนฟลด 
ประเทศอังกฤษ 

พ.ศ. 2560 

ปริญญาโท 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาแมคคาทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยบาธ 
ประเทศอังกฤษ 

พ.ศ. 2549 

ปริญญาตร ี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม 
ประเทศอังกฤษ 

พ.ศ. 2548 

ปริญญาตร ี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2548 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- Transport Systems 
- Mechatronics 
- Mechanical Engineering 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 โครงการ, “การหาจุดที่ เหมาะสมที่สุดของระบบสงกําลังรถโดยสารไฟฟากรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร”, สนับสนุนโดยงบประมาณรายได มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2562) 

7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 
 ผูรวมวิจัย, โครงการ “ระบบจําลองฝกปฏิบัติการทํางานของระบบกําเนิดไฟฟาเขื่อนสิริกิติ์”, 

สนับสนุนโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) (พ.ศ. 2563)  
7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 

หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี  
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7.5) ผลงานวิจัย: 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับชาติ) 
 ปองพันธ โอทกานนท, กาญจนา อุสุวรรณทิม, ธนวรรณ วารปรีดี, พรศิริ บุญธรรม, พัดสุ 

กุหลาบเหลือง. 2011. การสํารวจแบคทีเรียในอากาศบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสาร
เทคนิคการแพทย, 39(2), 3779-3788. 

 กาญจนา อูสุวรรณทิม ผูแตงหลัก, ปองพันธ โอทกานนท, วีรยุทธ ทิมแยม, หนึ่งฤทัย ไสลภูมิ, 
อนิวรรตน อินตุ. 2010. การตรวจหาแบคทีเรียปนเปอนจากแหลงน้ําในเขตเมืองและรอบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 
18(2), 50-56. 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 
 Othaganont, P., Assadian, F., Auger, D. 2014. Sensitivity analyses for cross-

coupled parameters in automotive powertrain optimization. Energies, 7(6), 
3733-3747.  
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- ผูรวมโครงการคนที่ 11 : อาจารย พูลลาภ กันทา 

1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย พูลลาภ กันทา 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Poollarp Kunta 

2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 3-1022-01414-94-1 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพท: 055-961-715  โทรสาร: - 
- โทรศัพทมือถือ: - E-mail: poollarpkunta@hotmail.com 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาโท 
นิติศาสตรบัณฑิต 

สาขากฎหมายอาญา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2542 

ปริญญาตร ี
นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขานิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2534 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- กฎหมายอาญา 
- นิติศาสตร 
- การมสีวนรวมของประชาชน 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 ไมมี 
7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัย “การศึกษาและพัฒนาแนวคิดกระบวนการและแบบจําลองสําหรับ
การพัฒนาพื้นที่เมืองชายแดนภูดู อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง 
14 มีนาคม พ.ศ. 2563)  

 ผูเชี่ยวชาญดานการมีสวนรวม, โครงการ “การศึกษาวิจัยความเหมาะสมหารูปแบบในการ
ดําเนินการและบริหารจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบศูนยรวมกําจัดขยะของเทศบาลตําบลสลก
บาตร”, สนับสนุนโดยเทศบาลตําบลสลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร (พ.ศ. 2562) 

 นักวิจัย, โครงการ “การลดการใชงานและการจัดการสารเคมีปราบศัตรูพืชในพื้นที่จังหวัด
หนองบัวลําภู”, (พ.ศ. 2562) 

 ผูเชี่ยวชาญประจําโครงการ, โครงการ “SACICT Craft Network และ Value Chain”, 
สนับสนุนโดยศูนยสิ่งเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) (พ.ศ. 2560) 
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 ผูเชี่ยวชาญดานนวัตกรรมชุมชน, โครงการ “การดําเนินกิจกรรมตอยอดการพัฒนาเชิงลึก

ใหกับชุมชนหัตถกรรมที่เคยไดรับการพัฒนาในปที่ผานมา”, สนับสนุนโดยศูนยสิ่งเสริมศิลปา
ชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) (พ.ศ. 2560) 

 ผูเชี่ยวชาญประจําโครงการ, โครงการ “การดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนหัตถกรรมตนแบบ 
จํานวน 5 ชุมชน”, สนับสนุนโดยศูนยสิ่งเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) 
(พ.ศ. 2559) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “นวัตกรรมการพัฒนาโซอุปทานกลวยอบเนย อําเภอกงไกรลาศ อยาง
ยั่งยืน”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (พ.ศ. 2559) 

 นักวิชาการผูชวย, โครงการ “การจัดทําแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลเขาไมแกว”, สนับสนุนโดยองคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว (พ.ศ. 2559) 

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี  
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- ผูรวมโครงการคนที่ 12 : อาจารย วชิระ วิจิตรพงษา 

1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย วชิระ วิจิตรพงษา 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Wachira Wichitphongsa 

2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 1-6599-00303-84-1 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
เลขที่ 156 หมู 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพท: 055-267-124  โทรสาร: - 
- โทรศัพทมือถือ: 087-314-0051 E-mail: wachira.tran@psru.ac.th 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2556 

ปริญญาตร ี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2553 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- Logistics and Supply Chain 
- Transportation Engineering 
- Traffic Engineering 
- Transportation Economic 
- Highway Engineering 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 ไมมี 
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7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย 2 “การศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตนแบบ
เพื่อการบริหารจัดการดานโลจิสติกสและโครงสรางพื้นฐาน ณ จุดผานแดนถาวรภูดู อําเภอ
บานโคก จังหวัดอุตรดิตถ”, ภายใตโครงการ “การศึกษาวิเคราะหระบบโลจิสติกสเพื่อพัฒนา
เมืองชายแดน บริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู จังหวัดอุตรดิตถ ระยะที่ 2”, สนับสนุนโดย
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัย “การศึกษาเพื่อยกระดับระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน 
เมาะลําไย (LIMEC) ใหสอดคลองกับกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคทางเศรษฐกิจ อิรวดี 
เจาพระยา แมโขง (ACMECS)”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 
2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย 2 “การศึกษาผลกระทบดานโลจิสติกส เศรษฐกิจ การทองเที่ยว
และความมั่นคงจากโครงการกอสรางรถไฟ ลาว-จีน (ชวงบอเต็น-เวียงจันทน) ในพื้นที่จังหวัด
นาน จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดเลย”, ภายใตโครงการ “การศึกษาเพื่อจัดทําแผน
ยุทธศาสตรรองรับโครงการกอสรางรถไฟ ลาว จีน (ชวงบอเต็น-เวียงจันทน)”, สนับสนุนโดย
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัย “การประเมินผลกระทบดานการจราจรเพื่อเสนอแนะแนวทางการ
แกไขปญหาบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟความเรว็สูง : กรณีศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงชวง
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา”, สนับสนุนโดยศูนยวิจัยพัฒนา ทดสอบ และถายทอดเทคโนโลยี
รถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
(สิงหาคม พ.ศ. 2561 – กุมภาพันธ พ.ศ. 2562) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัย “การศึกษาพฤติกรรมและความเหมาะสมในการเช่ือมตอการเดินทาง
ภายในสถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อรองรับกับสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย กรณีศึกษา
โครงการรถไฟความเร็วสูงชวงกรงุเทพฯ-นครราชสีมา”, สนับสนุนโดยศูนยวิจัยพัฒนา ทดสอบ 
และถายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง (สิงหาคม พ.ศ. 2561 – กุมภาพันธ พ.ศ. 2562) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย “การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวบนเสนทางภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ประเทศไทย และเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, ภายใตโครงการ 
“การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวบนเสนทางภาคเหนือตอนลาง 1 ประเทศไทย และเมือง
ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาแนวทางการแกไขขอจํากัดของน้ําหนักรถบรรทุกออยที่
เหมาะสม”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2561) 
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 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย “การศึกษาความตองการและขอมูลดานระบบโลจิสติกสของคน 

สินคา และบริการ จุดผานแดนถาวรภูดู อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ”, ภายใตโครงการ 
“การศึกษาวิเคราะหระบบโลจิสติกสเพื่อพัฒนาเมืองชายแดน บริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู 
จังหวัดอุตรดิตถ ระยะที่ 1”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การถายทอดและขยายผลงานวิจัยดานโลจิสติกสอยางยั่งยืนสู
กลุมเปาหมายบนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน และ เมาะลําไย”, สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 
(เมษายน พ.ศ. 2561-กันยายน พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบโลจิสติกสและโซอุปทานผลติภัณฑน้ําตาล
ที่มีประสิทธิภาพ”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง เมษายน พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย 1 “การบูรณาการและการเชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวาง
ภาคเหนือตอนลาง 1 ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน”, ภายใต
โครงการ “การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวอยางยั่งยืนบนเสนทางระหวางภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน”, สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 
(มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “งานศึกษาความเหมาะสม
ทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอม และสํารวจออกแบบรายละเอียด
โครงขายสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แหงที่ 6 (อุบลราชธานี - สาละวัน)”, สนับสนุนโดยกรม
ทางหลวง (มีนาคม พ.ศ. 2560 – มิถุนายน พ.ศ. 2561) 

 ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การสงเสริมการใชจักรยานใน
ชีวิตประจําวัน (เมืองปนได เมืองปนดีนาน)”, สนับสนุนโดยเทศบาลเมืองนาน (ธันวาคม พ.ศ. 
2559 - กุมภาพันธ พ.ศ. 2560) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การศึกษาและจัดทําแผนแมบท
การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะจังหวัดเชียงใหม”, สนับสนุนโดยสํานักนโยบายและแผนการ
ขนสงและจราจร (มกราคม พ.ศ. 2559 - ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “งานศึกษาความเหมาะสม
ทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิง่แวดลอมโครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทํา
แผนแมบททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม”, สนับสนุนโดยการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
(ธันวาคม พ.ศ. 2557 - สิงหาคม พ.ศ. 2559) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดเพชรบุรี”, สนับสนุนโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2558) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดนครปฐม”, สนับสนุนโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 
2558) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “ทางหลวงแนวใหม สาย 
เชียงใหม-ลําพูน”, สนับสนุนโดยกรมทางหลวง (พ.ศ. 2557) 
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 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การจัดวางระบบจังหวัดลําปางให

เปนศูนยกลางเชื่อมโยงสินคาและบริการทางบกของภาคเหนือ”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
จังหวัดลําปาง (พ.ศ. 2557) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมจราจรและขนสง, โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมและ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน โครงการกอสรางถนนเลี่ยงเมืองตนเปา บริเวณแยก ทล.1014 
สายบอสราง – ดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม”, สนับสนุนโดยกรมทางหลวง
ชนบท (กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 – ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี 

7.5) ผลงานวิจัย: 
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับชาติ) 
 เจษฎา โพธิ์จันทร, วชิระ วิจิตรพงษา, ปรีดา พิชยาพันธ และ เกรียงไกร อรุโณทยานันท. 

(2562). ปจจัยที่มีผลกับการใชพลังงานในการขนสงในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช
แบบจําลองการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 1(1), 46-67. 

 เจษฎา โพธิ์จันทร, วชิระ วิจิตรพงษา, ปรีดา พิชยาพันธ และ นัฐพร นวกิจรังสรรค. (2561). 
การพัฒนาแบบจําลองดานการขนสงตามวิธีการตัดสินใจแบบตอเนื่อง 4 ขั้นตอน เพื่อ
คาดการณปริมาณผูโดยสารที่ใชรถขนสงสาธารณะในมหาวิทยาลัย. วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 37(6), 804-814. 

 วชิระ วิจิตรพงษา, เจษฎา โพธิ์จันทร, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และ นัฐพร นวกิจรังสรรค. 
(2561). การพัฒนาแบบจําลองฟซซีแรนดอมยูทิลิตีสําหรับการเลือกรูปแบบการเดินทางดวย
ระบบรางของนักทองเที่ยวระหวางเมืองในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษารถไฟทาง
คูสายเดนชัย – เชียงราย. วารสารปาริชาต, 31(3), 185-197. 

 ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, เจษฎา โพธิ์จันทร และ วชิระ วิจิตรพงษา. (2561). การประเมินความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ กรณีศึกษาสถานีรถไฟคลองแงะ-ควนเนียง 
จังหวัดสงขลา. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences, 19(1), 
99-110 

 เจษฎา โพธิ์จันทร, วชิระ วิจิตรพงษา, จุมพฏ พงศศักดิ์ศรี และ เอกภูมิ บุญธรรม. (2560). 
การพัฒนาแบบจําลองแบบตอเนื่องเพือ่วิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
ดานการขนสงในมหาวิทยาลัย. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง, 10(2), 24-37. 

 ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, เจษฎา โพธิ์จันทร และ วชิระ วิจิตรพงษา. (2559). การศึกษาความ
ปลอดภัยทางถนนในเขตชุมชนเมือง: กรณีศึกษาอาเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน. วารสารศรี
วนาลัยวิจัย, 6(1), 129-141. 

 เจษฎา โพธิ์จันทร, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, วชิระ วิจิตรพงษา และ จุมพฏ พงศศักดิ์ศรี. 
(2559). การวิเคราะหหาสัดสวนการลงทุนตามพนัธกิจเพื่อสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยแหง
ความเปนเลิศ โดยใชการเปรียบเทียบเชิงคู และการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น. วารสารศรีวนาลัย
วิจัย, 6(2), 1-10. 
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 วชิระ วิจิตรพงษา, เจษฎา โพธิ์จันทร และ ปรีดา พิชยาพันธ. (2562). แบบจําลองการเลือก

รูปแบบการเดินทางของผูใชบริการขนสงสาธารณะ เพื่อสงเสริมการเดินทางแบบไมใช
เครื่องยนต ในจังหวัดเชียงใหม. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้ง
ที่ 12, ประเทศไทย, 782-791. 

 ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, เจษฎา โพธิ์จันทร และ วชิระ วิจิตรพงษา. (2561). การตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4, ประเทศไทย, 980-992 

 ชัยวัฒน แสงศรีจันทร, กฤษณุ ศุภจิตรานนท, ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี, เจษฎา โพธิ์จันทร และ 
วชิระ วิจิตรพงษา. (2560). การศึกษาความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงทางแยกในเขตสถานศึกษา 
กรณีศึกษา: สี่แยกคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแหงชาติ ครั้งที่ 22, ประเทศไทย, 349-356 

 ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, เจษฎา โพธิ์จันทร, วชิระ วิจิตรพงษา และ กฤษณะ กลิ่นดี. (2560). 
การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถยนตสวนบุคคลเมื่อขับผานจุดตัดทางรถไฟ. การประชุม
วิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3, ประเทศไทย, 1-7 

 เจษฎา โพธิ์จันทร, วชิระ วิจิตรพงษา, ปรีดา พิชยาพันธ และ เกรียงไกร อรุโณทยานันท. 
(2560). การพัฒนาแบบจําลองเพื่อประเมินผลกระทบดานการจราจรในมหาวิทยาลัย: 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ครั้ง
ที่ 3, ประเทศไทย, 23-32 

 วชิระ วิจิตรพงษา, เจษฎา โพธิ์จันทร, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และ เจษฎากร โนอินทร. 
(2560). ปจจัยที่สงผลกระทบตอการพัฒนาโครงขายเสนทางจักรยาน เพื่อสงเสริมมาตรการ
เดินทางโดยไมใชเครื่องยนตในเขตเทศบาลเมืองนาน. การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 3, ประเทศไทย, 388-399 

 เจษฎา โพธิ์จันทร, วชิระ วิจิตรพงษา, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และ สุดารัตน รัตนพงษ. 
(2560). การจัดลําดับความสาคัญของจดุติดตั้งอุปกรณสยบความเร็วกรณีศึกษา: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3, ประเทศไทย, 
733-743 

 สัจจากาจ จอมโนนเขวา, สุกฤษฎิ์ เพชรสวัสดิ์, วชิระ วิจิตรพงษา, เจษฎา โพธิ์จันทร และ 
ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ. (2559). โมเดลการวัดคุณภาพการใหบริการรถขนสงสาธารณะภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม: การประยุกตใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน. การ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2, ประเทศไทย, 61-67 

 วชิระ วิจิตรพงษา, ปรีดา พิชยาพันธ, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และ เจษฎา โพธิ์จันทร. (2559). 
แบบจําลองการประเมินโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงในเขตพื้นที่ชายแดน: กรณีศึกษา
จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2, ประเทศไทย, 68-75 

 วชิระ วิจิตรพงษา, นพดล กรประเสริฐ, ปาลินี สุมิตสวรรค และ เจษฎา โพธิ์จันทร. (2558). 
การประเมินประสิทธิภาพและความคุมคาของทางแยกแบบจํากัดการขามและกลับรถ: 
กรณีศึกษาทางแยกบริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการการขนสงแหงชาติ 
ครั้งที่ 10, ประเทศไทย 
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ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 
 Pochan, J., & Wichitphongsa, W. (2020). An Intercity Freight Mode Choice 

Model : A Case Study of High Speed Rail Link Northern Line Thailand (Bangkok 
– Chiangmai). MATEC Web of Conferences: 2019 8th International Conference 
on Transportation and Traffic Engineering (ICTTE 2019), New Zealand, 308, 1-5. 
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- ผูรวมโครงการคนที่ 13 : อาจารย จุฑาธิป ประดิพัทธนฤมล 

1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นางสาว จุฑาธิป ประดิพัทธนฤมล 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Miss. Chuthatip Pradipatnarumol 

2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 1-6599-00114-29-1 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยการจดัการและพัฒนาทองถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- วิทยาลัยการจัดการและพฒันาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
เลขที่ 156 หมู 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพท: -  โทรสาร: - 
- โทรศัพทมือถือ: 099-141-0550 E-mail: chuthatip291@gmail.com 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาโท 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขานโยบายสาธารณะ 
และการจัดการเชิงกลยุทธ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร (NIDA) 
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2557 

ปริญญาตร ี
รัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขารัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2551 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- การทองเที่ยวอยางสรางสรรค 
- การทองเที่ยวโดยชุมชน 
- การทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
- การบริหารจัดการการทองเที่ยว 
- การจัดการภูมิปญญาทองถิ่น 
- นวัตกรรมทางสังคม 
- การจัดทําแผนยุทธศาสตร 
- การจัดการเชงิกลยทุธ 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 โครงการ “การสรางนวัตกรรมกาแฟเพื่อความเขมแข็งและคุณภาพชีวิตชุมชนบานรักไทย 
ตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก (ชุดโครงการ)”, สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนา
งานวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2562) 
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7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “แนวทางการสรางอาชีพตามความถนัดของผูสูงอายุชุมชนบานตาปะขาว
หาย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (ทุน
สนับสนุนการสรางนักวิจัยรุนใหม) (พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การจัดการการทองเที่ยวโดยใชชุมชนเปนฐาน อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก”, สนับสนุนโดยงบกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การแปรเปลี่ยนและธํารงอัตลักษณทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุมง 
ชุมชนบานเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ”, สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การจัดการการทองเที่ยวโดยใชชุมชนเปนฐาน อําเภอวังทอง อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก (ชุดโครงการ)”, สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนางานวิจัยและบริหาร
จัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “Social Innovation Driving Unit (ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนลางและ
ภาคกลางตอนบน)”, สนับสนุนโดยสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)  
(พ.ศ. 2560) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การจัดการขยะอยางมีสวนรวมในองคการบริหารสวนตําบลเข็กนอย”, 
สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (พ.ศ. 2560) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ของตําบลนาขุม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ”, สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (พ.ศ. 2560) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “ถอดแบบความสําเร็จของชุมชนสูบทเรียนการจัดการกองทุนขยะเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก : โรงเรียนบานพลายชุมพล ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก”, สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (พ.ศ. 2560) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “แผนที่วัฒนธรรม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”, สนับสนุนโดยสํานัก
ศิลปวัฒนธรรม (พ.ศ. 2560) 

 นักวิจัย, โครงการ “การสํารวจแนวทางการปรับแกพระราชกําหนดประมง พ.ศ. 2558”, 
สนับสนุนโดยกรมประมง (พ.ศ. 2559) 

 ผูรวมวิจัย, ชุดโครงการวิจัย “นวัตกรรมการพัฒนาโซอุปทานกลวยอบเนย อําเภอกงไกรลาศ 
อยางยั่งยืน”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (พ.ศ. 2559) 

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี 
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- ผูรวมโครงการคนที่ 14 : ดร. ฉวีวรรณ เจริญทรัพย 

1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาง ฉวีวรรณ เจริญทรัพย 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mrs. Chaveewan Charoensap 

2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 3-6690-0011-07-3 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  อาจารยประจําคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
ตําบลสมอแข อําเภอเมือง จงัหวัดพิษณุโลก 65000 

- โทรศัพท: 055-303-411 โทรสาร: - 
- โทรศัพทมือถือ: 081-973-7443 E-mail: chaveewan53@hotmail.com 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยชวาหระลาล เนหรู (JNU) 

ประเทศอินเดีย 
พ.ศ. 2546 

ปริญญาโท 
ปรัชญามหาบัณฑิต 

สาขาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยชวาหระลาล เนหรู (JNU) 

ประเทศอินเดีย 
พ.ศ. 2544 

ปริญญาโท 
การศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาการบรหิารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2540 

ปริญญาตร ี
การศึกษาบัณฑิต 

สาขาการศึกษาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตพิษณุโลก 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2526 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- การศึกษา และการบริหารจัดการการศึกษา 
- การวิจัยและพัฒนา 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 ไมมี 
7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัย “การศึกษาและพัฒนาแนวคิดกระบวนการและแบบจําลองสําหรับ
การพัฒนาพื้นที่เมืองชายแดนภูดู อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ”, สนับสนุนโดยสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง 
14 มีนาคม พ.ศ. 2563) 

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี 
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7.5) ผลงานวิจัย: 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับชาติ) 
 ฉวีวรรณ เจริญทรัพย (2561). การพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาวัยทํางาน  

ในศตวรรษที่ 21 (Developing Learning Skills for the 21st Century of Working-Age 
Students), งานประชุมวิชาการครั้งที่ 13 ประจําป 2561 เรื่อง “กลยุทธดิจิทัลสําหรับ
อุดมศึกษา: การเสริมสรางการเรียนการสอนและการประเมินผล” (Digital Strategies for 
Higher Education: Enhance Teaching, Learning and Assessment). 29-30 มีนาคม 
2561 ณ หองคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคม
เครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (ควอท)  

 ฉวีวรรณ เจริญทรัพย (2561). การบริหารจัดการหองสมุดและอุทยานการเรียนรูเพื่อ
นักศึกษา Library and Knowledge Park Management for Higher Education 
Students. วารสารสักทอง (TCI.1) มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร ปที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2516.  

 ฉวีวรรณ เจริญทรัพย (2560). “Moderate Class More Knowledge” Vocational 
Subjects in Primary School Curriculum in Thailand. [“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู” วิชา 
การงานพื้นฐานอาชีพ ในหลักสูตรโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศไทย], วารสาร
ศึกษาศาสตร (TCI.1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปที่ 11 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 
2560  

 สีหเดช เกตุทอง และฉวีวรรณ เจริญทรัพย (2560). การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัย [Moral and Ethics Developing for the Higher Education Students] 
เสนอผลงานวิชาการและวิจัยงานสัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9, The 9th ASEAN+C+I 
Symposium on Business Management Research วันเสารที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 
 Charoensap Chaveewan (2018). The Problems of Speaking English for 

Communication in Thailand [ปญหาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารในประเทศไทย], 
The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects 
and Linguistics 1-2 February, 2018 by Pazoheshgaran Andishmand Institute 
(Ahwaz, Iran) in association with different universities such as Shahid Chemran 
University of Ahvaz.  

 Charoensap Chaveewan (2017). Quality of Volunteers in the Aging Society 
[อาสาสมัครคุณภาพในสังคมผูสูงอายุ] The 2017 International Conference on 
Business Management and Social Sciences ICBMSS 8 – 10 November, 2017 
Phitsanulok, THAILAND, THEME: “Opportunities and Challenges in an Aging 
Society” by Naresuan University International College; Khon Kaen University 
International College; Faculty of International Studies, Prince of Songkla 
University Phuket Campus; and Burapha University International College.  
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 Charoensap Chaveewan (2016). Vocational Subjects in Primary School 

Curriculum in Thailand [วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ หลักสูตรโรงเรียนประถมศึกษา ใน
ประเทศไทย] Presentation at 7th International Conference of the Comparative 
Education Society of India Title: “Comparative Educational Destinies: Vision, 
Dilemmas and Challenges” 19 - 21 November 2016, Sri Venkateswara 
University, Tirupati, India.  

 Charoensap Chaveewan, et. al (2015). Performance of Revenue Collection of 
Tambon Samor-Khear Administrative Authority, Muang District, Phitsanulok 
Province, Thailand. Presentation at The Clute Institute International ‘2015 
International Business & Education Conference’ March 22-26, 2015 -in San 
Juan, Puerto Rico at the Caribe Hilton. USA.  

 Charoensap Chaveewan, et. al (2015). Purchase Decision Making by the Public 
of Phitsanulok Province, Thailand. Presentation atThe Clute Institute 
International ‘2015 International Business & Education Conference’ March 22-
26, 2015 - in San Juan, Puerto Rico at the Caribe Hilton. USA.  

 Charoensap Chaveewan, et. al (2015). Professionalism of Accountants and 
Bookkeepers Phitsanulok Province, Thailand. Presentation atThe Clute Institute 
International ‘2015 International Business & Education Conference’ March 22-
26, 2015 - in San Juan, Puerto Rico at the Caribe Hilton. USA. 

 Charoensap Chaveewan (2014). Teacher VS Secretary: Workload 
Mismanagement. [ปญหาการบริหารจัดการภาระงานระหวางครูกับเจาหนาที่ธุรการ] 
Presentation at The Clute Institute International Business & Education 
Conference October 5-8, 2014 Las Vegas, Nevada, USA.   
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- ผูรวมโครงการคนที่ 15 : อาจารย ปุริม ศรีสวัสดิ์ 

1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย ปุรมิ ศรีสวัสดิ ์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Purim Srisawat 

2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 1-7499-00021-03-9 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  อาจารยประจําคณะธุรกจิการบรกิาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย 
ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 

- โทรศัพท: 055-615-518 โทรสาร: 055-615-518 
- โทรศัพทมือถือ: 086-169-2096 E-mail: khunpurim92@gmail.com 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโลจสิติกส 
และการจัดการโซอปุทาน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2557 

ปริญญาตร ี
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาภูมิศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2549 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- การตัดสินใจแบบพิจารณาหลายหลักเกณฑ (Multi Criteria Decision Making) 
- การวางแผนนโยบายขนสง 
- การประเมินประสิทธิภาพและการจัดการหวงโซอปุทาน 
- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) 
- การวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) 
- ระบบการสํารวจระยะไกลดวยดาวเทียม (Remote Sensing) 
- การสํารวจและจัดทําแผนทีท่างอากาศดวยอากาศยานไรคนขับ (UAVs) 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 ไมมี 
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7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย 2 “การศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตนแบบ
เพื่อการบริหารจัดการดานโลจิสติกสและโครงสรางพื้นฐาน ณ จุดผานแดนถาวรภูดู อําเภอ
บานโคก จังหวัดอุตรดิตถ”, ภายใตโครงการ “การศึกษาวิเคราะหระบบโลจิสติกสเพื่อพัฒนา
เมืองชายแดน บริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู จังหวัดอุตรดิตถ ระยะที่ 2”, สนับสนุนโดย
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัย “การศึกษาเพื่อยกระดับระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน 
เมาะลําไย (LIMEC) ใหสอดคลองกับกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคทางเศรษฐกิจ อิรวดี 
เจาพระยา แมโขง (ACMECS)”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 
2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรรองรับโครงการกอสรางรถไฟ ลาว 
จีน (ชวงบอเต็น-เวียงจันทน)”, สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 – 
มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย “การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวบนเสนทางภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ประเทศไทย และเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, ภายใตโครงการ 
“การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวบนเสนทางภาคเหนือตอนลาง 1 ประเทศไทย และเมือง
ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย “การศึกษาความตองการและขอมูลดานระบบโลจิสติกสของคน 
สินคา และบริการ จุดผานแดนถาวรภูดู อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ”, ภายใตโครงการ 
“การศึกษาวิเคราะหระบบโลจิสติกสเพื่อพัฒนาเมืองชายแดน บริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู 
จังหวัดอุตรดิตถ ระยะที่ 1”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาแนวทางการแกไขขอจํากัดของน้ําหนักรถบรรทุกออยที่
เหมาะสม”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การถายทอดและขยายผลงานวิจัยดานโลจิสติกสอยางยั่งยืนสู
กลุมเปาหมายบนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน และ เมาะลําไย”, สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 
(เมษายน พ.ศ. 2561-กันยายน พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบโลจิสติกสและโซอุปทานผลติภัณฑน้ําตาล
ที่มีประสิทธิภาพ”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง เมษายน พ.ศ. 2561) 
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 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย 1 “การบูรณาการและการเชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวาง

ภาคเหนือตอนลาง 1 ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน”, ภายใต
โครงการ “การศึกษาโซอุปทานการทองเที่ยวอยางยั่งยืนบนเสนทางระหวางภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน”, สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 
(มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

 ผูเชี่ยวชาญดานการวางผังเมือง, โครงการ “การศึกษาและจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบ
ขนสงสาธารณะจังหวัดเชียงใหม”, สนับสนุนโดยสํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
(มกราคม พ.ศ. 2559 - ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 นักวิจัยรวม, โครงการ “งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ
ผลกระทบสิง่แวดลอมโครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทําแผนแมบททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม”, 
สนับสนุนโดยการทางพิเศษแหงประเทศไทย (ธันวาคม พ.ศ. 2557 - สิงหาคม พ.ศ. 2559) 

 นักวิจัยรวม, โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมโครงขายทางหลวงชนบทสนับสนุนเมือง
ชายแดน”, สนับสนุนโดยกรมทางหลวงชนบท (มกราคม พ.ศ. 2559 - สิงหาคม พ.ศ. 2559) 

 ผูชวยนักวิจัย, โครงการ “การจางที่ปรึกษาจัดทําแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจํากรม กลุม
ที่ 1”, สนับสนุนโดยกรมทางหลวงชนบท (พ.ศ. 2559) 

 ผูชวยผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตร, โครงการ “การศึกษาแผนการพัฒนามาตรฐานระบบราง
ของประเทศไทย”, สนับสนุนโดยสํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (มกราคม พ.ศ. 
2559 – ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 ผูชวยนักวิจัย, โครงการ “การศึกษาจัดทําแผนหลักดานความมั่นคงในภาคการขนสง ระยะที่ 
1”, สนับสนุนโดยสํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (มกราคม พ.ศ. 2558 – 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

 นักวิจัย, โครงการ “การวิจัยการพัฒนาเทคนิคภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการ 
โซอุปทานและโลจสิติกสของการปลูกพืชเศรษฐกิจ กรณีศึกษายางพาราในภาคเหนือตอนบน”, 
สนับสนุนโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
(มกราคม พ.ศ. 2557 – ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

 นักวิจัย, โครงการ “การประเมินพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนคร ในตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (จังหวัดขอนแกน นครราชสีมา และ
อุดรธานี)”, สนับสนุนโดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มกราคม พ.ศ. 2557 – 
ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

 นักวิจัย, โครงการ “การวิจัยและพัฒนาการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัด
ศักยภาพเชิงพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาลําไยและลิ้นจี่ ในเขต 8 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน”, สนับสนุนโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคการมหาชน) (มกราคม พ.ศ. 2556 – ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

 นักวิจัย, โครงการ “การวิจัยการใชพลังงานทดแทน:การพัฒนาเทคนิค ภูมิสารสนเทศในการ
จําแนกพืชเศรษฐกิจ ดวยขอมูลภาพดาวเทียมธีออส กรณีศึกษาสวนลาไยและลิ้นจี่ ในเขต 8 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน”, สนับสนุนโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (มกราคม พ.ศ. 2555 – ตุลาคม พ.ศ. 2555) 
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 นักวิจัย, โครงการ “การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการวิเคราะหและวางแผน

จัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม กรณีศึกษาการเกิดดินถลมในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาค
ตะวันตก จังหวัดจันทบุรี ตราดและกาญจนบุรี”, สนับสนุนโดยกรมปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย (มกราคม พ.ศ. 2555 – ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 
หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี 

7.5) ผลงานวิจัย: 
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 
 Srisawat, P., Kronprasert, N., Arunotayanun, K. (2017). Development of decision 

support system for evaluating spatial efficiency of regional transport logistics. 
Transportation Research Procedia, 25, 4832-4851.  
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- ผูรวมโครงการคนที่ 16 : ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรีดา พิชยาพันธ 

1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย ปรีดา พิชยาพันธ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. Preda Pichayapan 

2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: 3-5299-00048-08-3 
3) ตําแหนงปจจบุัน:  อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
239 ถนนหวยแกว ตําบลสเุทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 

- โทรศัพท: 053-944-156  โทรสาร: 053-892-376 
- โทรศัพทมือถือ: 084-171-4069 E-mail: preda@eng.cmu.ac.th 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมขนสงและจราจร 
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด 

ประเทศญีปุ่น 
พ.ศ. 2547 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมขนสงและจราจร 
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (AIT) 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2544 

ปริญญาตร ี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2539 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- การจัดการโลจสิติกสและโซอปุทาน 
- วิศวกรรมขนสงและจราจร 
- เศรษฐศาสตรขนสง 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 โครงการ “การจางที่ปรึกษาจัดทําแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจํากรม กลุมที่ 4 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560”, สนับสนุนโดยกรมทางหลวงชนบท (พ.ศ. ธันวาคม 2559-กันยายน 
พ.ศ. 2560) 

 โครงการ “การพัฒนามาตรฐานผูตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง สําหรับกรมทางหลวง
ชนบท, ผูจัดการโครงการ, กรมทางหลวงชนบท (มีนาคม พ.ศ. 2560-กันยายน พ.ศ. 2560) 

 โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมโครงขายทางหลวงชนบทสนับสนุนเมืองชายแดน”, 
สนับสนุนโดยกรมทางหลวงชนบท (มกราคม พ.ศ. 2559- สิงหาคม พ.ศ. 2559) 

 โครงการ “งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทําแผนแมบททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม”, สนับสนุน
โดยการทางพิเศษแหงประเทศไทย (ธันวาคม พ.ศ. 2557-สิงหาคม พ.ศ. 2559) 
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 โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิง่แวดลอมเบื้องตน โครงการกอสรางถนน

เลี่ยงเมืองตนเปา บริเวณแยก ทล.1014 สายบอสราง – ดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม”, สนับสนุนโดยกรมทางหลวงชนบท (กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 – ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 
 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย “การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย

ความสะดวกดานระบบโลจิสติกสเพื่อการพัฒนาศูนยกระจายสินคาประมงเชื่อมโยงภาคเหนือ
ตอนลางกับประเทศเพื่อนบาน”ภายใตโครงการ “การศึกษาระบบโลจิสติกสและศูนยกระจาย
สินคาประมงเชื่อมโยงภาคเหนือตอนลางกับประเทศเพื่อนบาน”, สนับสนุนโดยสํานักงานการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) (มกราคม พ.ศ. 2562 – มกราคม พ.ศ. 2563) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการวิจัยยอย “การศึกษาความตองการและขอมูลดานระบบโลจิสติกสของคน 
สินคา และบริการ จุดผานแดนถาวรภูดู อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ”, ภายใตโครงการ 
“การศึกษาวิเคราะหระบบโลจิสติกสเพื่อพัฒนาเมืองชายแดน บริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู 
จังหวัดอุตรดิตถ ระยะที่ 1”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) (ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “งานศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และสํารวจออกแบบรายละเอียดโครงขายสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แหงที่ 6 
(อุบลราชธานี - สาละวัน)”, สนับสนุนโดยกรมทางหลวง (มีนาคม พ.ศ. 2560 – มิถุนายน 
พ.ศ. 2561) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาแผนการพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย”, 
สนับสนุนโดยสํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (มกราคม พ.ศ. 2559- ธันวาคม 
พ.ศ. 2559) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาและจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะจังหวัด
เชียงใหม”, สนับสนุนโดยสํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (มกราคม พ.ศ. 2559- 
ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาจัดทําแผนหลักดานความมั่นคงในภาคการขนสง ระยะที่ 1”, 
สนับสนุนโดยสํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (มกราคม พ.ศ. 2558 – 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาและสํารวจขอมูลเพื่อพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมดาน
ขนสงและจราจรภายในพื้นที่เขตเทศบาลนครลําปาง”, สนับสนุนโดยเทศบาลนครลําปาง 
(ตุลาคม พ.ศ. 2557- มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาเพื่อสงเสริมการเดินทางที่ไมใชเครื่องยนตและการปรับปรุง
การเชื่อมตอการเดินทางระบบขนสงสาธารณะเพื่อการขนสงอยางยั่งยืนและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม”, สนับสนุนโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (ธันวาคม พ.ศ. 
2556 –พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การจัดวางระบบจังหวัดลําปางใหเปนศูนยกลางเชื่อมโยงสินคาและ
บริการทางบกของภาคเหนือ”, สนับสนุนโดยสํานักงานจังหวัดลําปาง (พ.ศ. 2557) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การพัฒนาพื้นที่นํารองเพื่อการขนสงแบบไมใชเครื่องยนต ภายใต
โครงการขนสงอยางยั่งยืน เมืองเชียงใหม”, สนับสนุนโดยธนาคารโลกและเทศบาลนคร
เชียงใหม (มกราคม พ.ศ. 2556 – มีนาคม พ.ศ. 2557) 
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 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษารายละเอียดการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเสนทางขนสง

สินคาหลักของประเทศ”, สนับสนุนโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
(สิงหาคม พ.ศ. 2556 –สิงหาคม พ.ศ. 2557) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “งานศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสํารวจออกแบบรายละเอียดสะพานขามแมน้ําโขง แหงที่ 5 (บึงกาฬ – ปาก
ซัน)”, สนับสนุนโดยกรมทางหลวง (พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2557) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “แผนงานการสังเคราะหเชิงนโยบายงานวิจัยดานการบริหารจัดการ
โครงสรางพื้นฐานระบบขนสงและโลจิสติกส ภายใตบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, 
สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) (มิถุนายน พ.ศ. 2555 – มิถุนายน พ.ศ. 2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การวิเคราะหศักยภาพของโครงสรางพื้นฐานและการบริหารจัดการ
ดานโลจิสติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแขงขัน (กรณี การขนสงทางถนน ราง และการ
ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ)”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (มิถุนายน พ.ศ. 2555 – มิถุนายน พ.ศ. 2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาตนทุนการขนสงที่แทจริงและการบิดเบือนราคา (กรณี
เสนทางการขนสงบนระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต)”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (มิถุนายน พ.ศ. 2555 – 
มิถุนายน พ.ศ. 2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาผลกระทบดานการคาและโลจิสติกส จากการดําเนินการของ
ทาเรือทวาย ประเทศสหภาพพมา”, สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (มิถุนายน พ.ศ. 2555 – มิถุนายน พ.ศ. 
2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การพัฒนาระบบบูรณาการบริหารจัดการขนสงและโลจิสติกสเพื่อการ
ทองเที่ยวดวยระบบสารสนเทศประจําป 2556”, สนับสนุนโดยสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
(พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – สิงหาคม พ.ศ. 2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การพิกัดน้ําหนักรถบรรทุก”, สนับสนุนโดยกรมการขนสงทางบก 
(มิถุนายน พ.ศ. 2556 – พฤศจิกายน พ.ศ. 2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาโครงขายระบบขนสงสาธารณะ (รถประจําทาง) เชื่อมโยงใน
เขตเทศบาล อําเภอเมืองเชียงใหม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในการรองรับประชาคม
อาเซียน”, สนับสนุนโดยสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาการเดินทางของนักทองเที่ยวและการขนสงทางรถไฟ
ความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม”, สนับสนุนโดยสํานักนโยบายและแผนการขนสงและ
การจราจร (กรกฎาคม พ.ศ. 2556-กันยายน พ.ศ. 2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการจัดระบบการจราจร
เชื่อมโยงสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง แหงที่ 2”, สนับสนุนโดยเทศบาลนครลําปาง 
(เมษายน พ.ศ. 2556 - สิงหาคม พ.ศ. 2556) 

 ผูรวมวิจัย, โครงการ “งานสํารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการงานสํารวจและออกแบบ
สะพานขามแมน้ําเมยแหงที่ 2 อ.แมสอด พรอมโครงขาย”, สนับสนุนโดยกรมทางหลวง (พ.ศ. 
2556) 
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7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 

หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี 

7.5) ผลงานวิจัย: 
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับชาติ) 
 เจษฎา โพธิ์จันทร, วชิระ วิจิตรพงษา, ปรีดา พิชยาพันธ และ นัฐพร นวกิจรังสรรค. (2561). 

การพัฒนาแบบจําลองดานการขนสงตามวิธีการตัดสินใจแบบตอเนื่อง 4 ขั้นตอน เพื่อ
คาดการณปริมาณผูโดยสารที่ใชรถขนสงสาธารณะในมหาวิทยาลัย. วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 37(6), 804-814. 

 เจษฎา โพธิ์จันทร, วชิระ วิจิตรพงษา, ปรีดา พิชยาพันธ และ เกรียงไกร อรุโณทยานันท. 
(2560). การพัฒนาแบบจําลองเพื่อประเมินผลกระทบดานการจราจรในมหาวิทยาลัย: 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ครั้ง
ที่ 3, ประเทศไทย, 23-32 

 วชิระ วิจิตรพงษา, ปรีดา พิชยาพันธ, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และ เจษฎา โพธิ์จันทร. (2559). 
แบบจําลองการประเมินโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงในเขตพื้นที่ชายแดน: กรณีศึกษา
จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2, ประเทศไทย, 68-75 

 ปรีดา พิชยาพันธ, บุญสง สัตโยภาส, เจษฎา โพธิ์จันทร, สิริภพ จึงสมาน และ ชาครีย บํารุง
วงศ. (2557). การประเมินความเหมาะสมแนวเสนทางโดยการวิเคราะหแบบหลายหลักเกณฑ 
และวิธีการปรับฐานคะแนนปจจัยแบบเอกภาพ. การประชุมวิชาการการขนสงแหงชาติ ครั้งที่ 
9, ประเทศไทย 

 เกรียงไกร อรุโณทยานันท, ปรีดา พิชยาพันธ และ เจษฎา โพธิ์จันทร. (2557). การพัฒนา
แบบจําลองการคัดเลือกตําแหนงที่ตั้งศูนยกระจายสินคา ภายใตความเสี่ยงภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทย โดยวิธีการเมตาฮิวริสติค. การประชุมวิชาการการขนสงแหงชาติ ครั้ง
ที่ 9, ประเทศไทย 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 
 Pochan, J., Pichayapan, P., Arunotayanun K. (2020). A Modeling Framework of 

Hierarchical Earthquake Relief Center Locations Under Demand Uncertainty. 
International Journal of GEOMATE, 18 (65), 23-33. 

 Pochan, J., Pichayapan, P., Arunotayanun K. (2020). Development of Travel 
Demand Models under Earthquake by Using Spaghetti and Meatballs Method 
and Four-Step Transportation Model. 42th International Conference on 
Engineering, Technology and Applied Science (ETAS-42), Japan, 24-35. 

 Nanthavisit, P., Jitsangiam, P., Pichayapan, P. (2019). Effect of cement-asphalt 
emulsion mortar based on a laboratory investigation. Key Engineering 
Materials, 801, 404-409. 

 Pichayapan, P., Chaleonpan, P., Jitsangiam, P., Wongchana, P. (2019). An 
evaluation of relationship with polished stone value and skid resistance value 
based on a laboratory investigation. Key Engineering Materials, 801, 410-415. 
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 Nanthavisit, P., Jitsangiam, P., Nikraz, H., Pichayapan, P. (2018). Shrinkage 

characteristics and modeling of cement stabilized road pavement bases: A 
compaction delay investigation. Key Engineering Materials, 775, 610-617. 

 Kumlai, S., Jitsangiam, P., Pichayapan, P. (2017). The implications of increasing 
temperature due to climate change for asphalt concrete performance and 
pavement design. KSCE Journal of Civil Engineering, 21 (4), 1222-1234. 

 Sutheerakul, C., Kronprasert, N., Kaewmoracharoen, M., Pichayapan, P. (2017). 
Application of Unmanned Aerial Vehicles to Pedestrian Traffic Monitoring and 
Management for Shopping Streets. Transportation Research Procedia, 25, 
1717-1734. 

 Jitsangiam, P, Nusit, K., Chummuneerat, S., Chindaprasirt, P., Pichayapan, P. 
(2016). Fatigue assessment of cement-treated base for roads: An examination 
of beam-fatigue tests. Journal of Materials in Civil Engineering. 28(10). 

 Kumlai, S., Jitsangiam, P. Pichayapan, P. (2016). The implications of increasing 
temperature due to climate change for asphalt concrete performance and 
pavement design. KSCE Journal of Civil Engineering. 1-13. 
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- ผูรวมโครงการคนที่ 17 : รองศาสตราจารย ดร. วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ 

1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาง วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mrs. Wanpen Wirojanagud 

2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน: - 
3) ตําแหนงปจจบุัน: อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมสิง่แวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
4) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก:  

- ภาควิชาวิศวกรรมสิง่แวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
123 หมู 16 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002 

- โทรศัพท: 043-202-571 ตอ 101 โทรสาร: 043-202-572 ตอ 124 
- โทรศัพทมือถือ: - E-mail: wanpen@kku.ac.th 

5) ประวัติการศึกษาตองระบสุถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิปรญิญา สถาบันการศึกษา ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมอนามัยสิง่แวดลอม 
มหาวิทยาลัยเท็กซัสออสติน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2526 

ปริญญาโท 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (AIT) 

ประเทศไทย 
พ.ศ. 2518 

ปริญญาตร ี
เภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2515 

6) สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
- Integrated Environmental Management  
- Environmental Impact Assessment  
- Air Pollution Control 
- Hazardous waste Management 

7) ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย 
7.1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย 

 ไมมี 
7.2) หัวหนาโครงการวจิัย: ชื่อโครงการวิจัย 

 ไมมี 
7.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสรจ็แลว: 

 ไมมี 
7.4) งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหารโครงการ 

หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบเุดือน และปทีเ่ริม่ตนและสิ้นสุด 
 ไมมี 

7.5) ผลงานวิจัย: 
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 
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