แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรวิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ งชำติ (วช.) และ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) จะสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมภำยใต้กรอบกำร
วิจัยและนวัตกรรมที่ประกำศนี้ และผลกำรวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ต้องมีเป้ำหมำยของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรม สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทำงเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน สร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำน พัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน บุคลำกร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยให้ควำมสำคัญในกำรใช้ประโยชน์
ทำงเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนเป็นหลัก มีตัวชี้วัดที่แสดงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นในด้ำนควำมคุ้มค่ำ ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมำณ คุณภำพ เวลำ และต้นทุน ตลอดจนมี
กลุ่มเป้ำหมำยชัดเจนที่จะนำผลผลิตจำกงำนวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจำกผลลัพธ์ที่ได้จำกงำนวิจัยและนวัตกรรม
1. เงื่อนไขการเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรม
แผนงำนวิจัยและนวัตกรรมต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้
1.1 มีประเด็นวิจัยและนวัตกรรมตำมกรอบกำรวิจัยและนวัตกรรม
1.2 มีลักษณะของเแผนงำน/โครงกำรวิจัยและนวัตกรรม ทีป่ ระกอบด้วย
1.2.1 รำยชื่อแผนงำน/โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมย่อย โปรดระบุรำยละเอียดต่ำงๆ ที่ชัดเจน
หรือเป็นแนวคิดในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยสุดท้ำยของแผนงำนวิจัยและนวัตกรรม
1.2.2 รำยละเอียดงบประมำณ และตัวชี้วัดแยกรำยปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและสำมำรถวัดได้จริง
1.3 มีควำมร่วมมือจนเกิดกำรบูรณำกำรงำนวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะสหสำขำวิชำกำร หรือบูรณำ
กำรระหว่ำงหน่วยงำน หรือมีกำรดำเนินกำรในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภำพสูง
และนำไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน
1.4. กรณีมีกำรต่อยอดจำกงำนวิจัยและนวัตกรรมเดิมต้องแสดงขอบเขตกำรดำเนินงำนระหว่ำงงำนเดิม
และงำนใหม่ และต้องมีหนังสือยินยอมจำกหน่วยงำนเจ้ำของผลงำนเดิมให้นักวิจัยและนวัตกรรมนำทรัพย์สิน
ทำงปัญญำจำกกำรวิจัยและนวัตกรรมมำดำเนินกำรวิจัยและนวัตกรรมต่อยอด หำกตรวจพบว่ำข้ อเสนอกำร
วิจัยและนวัตกรรมดังกล่ำวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีกำรดำเนินกำรวิจัยและนวัตกรรมมำแล้ว หรืออยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำรวิจัย วช. และ สวทน. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรพิจำรณำคำเสนอของบประมำณกำรวิจัยและ
นวัตกรรม
1.5 กรณี แผนงำนวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นกำรดำเนินงำนในลักษณะกำรวิจัยและนวัตกรรมร่วม (Cofunding) ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ ให้แสดงงบประมำณรำยละเอียดกำรสนับสนุนดังกล่ำวโดยระบุ
งบประมำณในแต่ละรำยกำรในข้อเสนอกำรวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจำกหน่วยงำนนั้นๆ
1.6 หัวหน้ำแผนงำนหรือผู้อำนวยกำรแผนงำนให้เป็นดุลยพินิจของหน่วยงำนในกำรกำหนดขึ้นเพื่อทำ
หน้ำที่ประสำนงำน บริหำรโครงกำร ติดตำมประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
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1.7 ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับอธิบดีหรือเทียบเท่ำของภำครัฐที่ผู้อำนวยกำรแผนงำน
2. การเสนอขอรับงบประมาณและการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ
2.1 หน่วยงำนที่มีควำมประสงค์ขอรับงบประมำณบูรณำกำรให้ดำเนินกำรจัดทำข้อเสนอเชิงหลักกำร
(Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยดำวน์โหลด
แบบฟอร์มและส่งข้อเสนอเชิงหลักกำรเว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องกำรวิจัยและนวัตกรรมที่
ต้องกำรขอรับงบประมำณ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมให้ผู้บริหำรหน่วยงำนยืนยันกำร
ส่งข้อเสนอเชิงหลักกำรให้สมบูรณ์ ระหว่ำงวันที่ 31 สิงหำคม 2561 ถึงวันที่ 22 กันยำยน 2561
หมายเหตุ:
- แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจในเป้าหมายที่ 1 ให้ กรอกข้อมูลข้อเสนอเชิงหลักการไปใน
ระบบจั ด การงานวิ จั ย และนวั ต กรรมออนไลน์ ข อง สวทน. โปรดดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่
www.sti.or.th
- แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจที่เป็นแผนงานต่อเนื่องจากงบประมาณแผนงานบูรณาการ
การวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่ต้องส่งข้อเสนอเชิงหลักการ
2.2 หลั ง จำกหน่ ว ยงำนได้ ล งทะเบี ย นส่ ง ข้ อ เสนอเชิ ง หลั ก กำรแล้ ว ให้ จั ด พิ ม พ์ ส่ ง รำยงำนบั ญ ชี
โครงกำรวิจัยและนวัตกรรม (บวน.) และข้อเสนอเชิงหลักกำรผ่ำนทำงระบบและส่งเอกสำร ดังนี้
ก. หนังสือนำส่งกำรขอรับงบประมำณวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมำณ 2563 จำนวน 1
ฉบับ
ข. รำยงำนบัญชีโครงกำรวิจัยและนวัตกรรม (บวน.)
ค. กำรนำส่งเอกสำรทั้งหมด กรุณำระบุชื่อกลุ่มเรื่องด้ำนหน้ำซองเอกสำรให้ชัดเจน โดยสำมำรถ
นำส่งเอกสำรได้ทั้งทำงไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้เอกสำรต้องส่งถึง วช. ภำยในวันที่
28 กันยำยน 2561 เวลำ 16.00 น.
หมายเหตุ: หน่วยงานที่ส่งแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจในเป้าหมายที่ 1 ไม่ต้องนาส่ง บวน.
และเอกสารตามข้อ 2.2
2.3 คณะผู้ท รงคุณ วุฒิ พิ จ ำรณำข้อเสนอเชิงหลั กกำรตำมแนวทำงที่ วช. และ สวทน. กำหนด โดย
ตรวจสอบทำงวิชำกำร พิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรใช้ประโยชน์ ควำมเป็นไปได้ของกำรวิจัยและนวัตกรรม
และให้ควำมสำคัญกับข้อเสนอกำรวิจัยและนวัตกรรมที่มีกำรระบุผู้ใช้ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมอย่ำงชัดเจน
หรือมีหลักฐำนรองรับ
2.4 เมื่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำข้อแสนอเชิงหลักกำรแล้ว วช. จะแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังหน่วยงำน
ทำงเว็ บ ไซต์ www.nrms.go.th และ สวทน. จะแจ้ ง ผลกำรพิ จ ำรณำข้ อ เสนอเชิ งหลั ก กำรของแผนงำน
Spearhead ด้ ำ นเศรษฐกิ จ ในเป้ ำ หมำยที่ 1 ทำงระบบจั ด กำรงำนวิ จั ย และนวั ต กรรมออนไลน์ ข อง
สวทน. โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sti.or.th
หลังจำกนั้นให้หน่วยงำนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจัดทำข้อเสนอโครงกำรฉบับเต็มและนำส่งผ่ำนระบบ
NRMS ต่อไป
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3. ข้อสงวนสิทธิ์
3.1 ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำเฉพำะข้อเสนอเชิงหลักกำรที่ลงทะเบียนผ่ำนระบบบริหำรจัดกำร
งำน วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก รรม แ ห่ งช ำติ (National Research Management System, NRMS) (เว็ บ ไซ ต์
www.nrms.go.th) และระบบจัดกำรงำนวิจัยและนวัตกรรมออนไลน์ของ สวทน. ที่ลงทะเบียนตรงตำมกลุ่ม
เรื่องที่ระบุ ในเล่ มข้อเสนอเชิงหลั กกำรและมีกำรยืนยันกำรส่งข้อเสนอเชิงหลักกำรที่ส มบูรณ์ ภำยในเวลำที่
กำหนด พร้อมทั้งส่งเล่มข้อเสนอเชิงหลักกำรครบตำมจำนวนและทันในเวลำที่กำหนด
3.2 ขอสงวนสิทธิ์ในกำรตรวจสอบและพิจำรณำควำมเหมำะสมของคณะดำเนินกำร โดยจะตรวจสอบ
กำรรับทุนและควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้นักวิจัยและนวัตกรรมทุก
คนในแผนงำนวิจัยและนวัตกรรม/โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมต้องไม่ติดค้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมใด ๆ ในระบบ NRMS ระหว่ำงปีงบประมำณ 2551 – 2559
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและนวัตกรรมและอำนวยควำมสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในกำร
พิจำรณำผลงำนจำกประวัติของนักวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำน ขอให้นักวิจัยและ
นวัตกรรมดำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลในประวัตินักวิจัยและนวัตกรรมและข้อมูลกำรนำผลงำนวิจัยและนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ในฐำนข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน
3.3 ขอสงวนสิทธิ์ในกำรบูรณำกำรข้อเสนอเชิงหลักกำรเป็นแผนงำนวิจัยและนวัตกรรมเดียวกันหำก
ข้อเสนอกำรวิจัยและนวัตกรรมสำมำรถบูรณำกำรทำงวิชำกำรร่วมกันได้
3.4. วช. และ สวทน. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอเชิงหลักกำรที่มีรำยละเอียดไม่ครบถ้วน และขอ
สงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนข้อเสนอเชิงหลักกำรที่ไม่ได้รับกำรพิจำรณำ
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กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
ประจาปีงบประมาณ 2563
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เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
กลุ่มที่ 1 อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์
บทนา
ประเทศไทยมีควำมได้เปรียบในด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ มีควำมอุดมสมบูรณ์ทำงทรัพยำกร
ชีวภำพ สำมำรถสกัดสำรที่มีมูลค่ำสูงจำกผลผลิตทำงกำรเกษตร นอกจำกนี้ยัง มีควำมหลำกหลำยของจุลินทรีย์
ที่สำมำรถน ำมำใช้ผ ลิตสำรมูล ค่ำสูง เช่น เอนไซม์ และสำรสกัดจำกจุลิ นทรีย์ เป็นต้น จำกควำมได้เปรียบ
ดั ง กล่ ำ ว ท ำให้ ป ระเทศไทยมี โ อกำสสู ง ที่ จ ะสร้ ำ งควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น ด้ ำ นเศรษฐกิ จ ชี ว ภำพ
(Bioeconomy) ดังนั้ น รัฐบำลจึงวำงแนวทำงผลักดันให้ เ ศรษฐกิจชีวภำพเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ โดยตั้งเป้ำหมำยกำรลงทุนรำว 1 ล้ำนล้ำนบำท ภำยใน ระยะเวลำ 5 ปี เพื่อให้สอดรับ
กั บ นโยบำยไทยแลนด์ 4..0 ที่ มุ่ งเน้ น กำรปรับ เปลี่ ย นโครงสร้ำงเศรษฐกิ จไปสู่ เศรษฐกิ จที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย
นวัตกรรม (Innovation-driven economy) โดยในช่วงแรกจะมุ่งเน้นกำรพัฒ นำอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ
เช่น อุตสำหกรรมสำรออกฤทธิ์เชิงหน้ำที่ (Functional ingredients)
ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภำพให้เกิดผลสำเร็จ จะต้องนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และ
นวัตกรรม มำใช้ต่อยอดควำมเข้มแข็งของประเทศทั้งในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม และกำรแพทย์ เพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มจำกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยใช้ควำมได้เปรียบที่มีอยู่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น กำรพัฒ นำขีดควำมสำมำรถของประเทศในกำรวิจัยและพัฒ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ
อุตสำหกรรมชีวภำพที่ประเทศไทยมีศักยภำพในกำรแข่งขัน

1.1 การเกษตรสมัยใหม่ (Modern agriculture)
ที่มาและความสาคัญ
จำกอดีตจนถึงปัจจุบันเกษตรกรรมนับเป็นอำชีพหลักและรำกฐำนสำคัญทำงเศรษฐกิจของประเทศ
ทั้งนี้ ในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคเกษตรกรรมของไทยอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่ำง
ยิ่งที่ต้องพึ่งพำกำรวิจัย วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในกำรพัฒนำแนวทำงจัดกำรเชื้อพันธุกรรมพืช
และสัตว์เศรษฐกิจ กำรปรับปรุงพันธุ์ กำรจัดกำรกำรผลิต กำรใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล เพื่อกำรใช้
ประโยชน์ในทำงกำรเกษตรได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ เกิดกำรผลิตทำงกำรเกษตรแบบแม่นยำ ที่ควบคุมปัจจัย
ต่ำงๆ ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของพืชและสัตว์ ส่งผลให้เกิดกำรเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ซึ่ง
จะสร้ำงผลตอบแทนแก่เกษตรกรในระดับสูงขึ้น ลดผลกระทบของกำรใช้ผลผลิตต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้ภำคเกษตรของไทยให้เป็นผู้นำในตลำดโลกได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษำและกำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐำนที่ ส ำคั ญ ของพื ช รวมทั้ งข้ อ มู ล เชื้ อ พั น ธุก รรมพื ช เพื่ อ ใช้
ประโยชน์ในกำรเพำะปลูก กำรดูแลและกำรเก็บเกี่ยว
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2. เพื่ อ ศึ ก ษำและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐำนที่ ส ำคั ญ ของสั ต ว์ เศรษฐกิ จ รวมทั้ งข้ อ มู ล เชื้ อ พั น ธุ ก รรมสั ต ว์
เศรษฐกิจ เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรเพำะพันธุ์และเลี้ยงดู
3. เพื่อพัฒนำพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด
4. เพื่อพัฒนำระบบกำรเพำะปลูกพืชที่สำมำรถควบคุมสภำพแวดล้อมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. เพือ่ พัฒนำอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล และระบบที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตรให้ได้มำตรฐำน
เป้าหมาย
1. ผลผลิตทำงกำรเกษตรของไทยมีคุณภำพสูงขึ้นและมีปริมำณสม่ำเสมอ ตอบสนองกับควำมต้องกำร
ของตลำดโลก
2. เกษตรกรมีควำมเข้ำใจและประยุกต์ใช้หลักวิชำกำรในกำรจัดกำรกำรเกษตรกรรมมำกขึ้น
3. ประสิทธิภำพในกำรตอบสนองต่อกำรเกิดโรคอุบัติใหม่หรือภัยคุกคำมด้ำนกำรเกษตรเพื่อควำมมั่นคง
ด้ำนอำหำรและเศรษฐกิจเพิ่มมำกขึ้น
ผลผลิต
1. ฐำนข้อมูลพื้นฐำนที่สำคัญของพืช รวมทั้งฐำนข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช
2. ฐำนข้อมูลพื้นฐำนที่สำคัญของสัตว์สัตว์เศรษฐกิจ รวมทั้งฐำนข้อมูลเชื้อพันธุกรรมสัตว์เศรษฐกิจ
3. พันธุ์พืชที่สำมำรถทนทำนต่อโรค แมลงศัตรูพืช รองรับกำรเปลี่ยนแปลงตำมสภำพภูมิอำกำศ
4. พันธุ์สัตว์ที่มีคุณสมบัติทนทำนต่อโรค
5. ระบบกำรปลูกพืชที่ควบคุมสภำพแวดล้อม
6. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล และระบบที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตรที่ได้มำตรฐำน
กรอบการวิจัย
งำนวิจัยด้ำนกำรเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture) สำมำรถจัดกลุ่มประเด็นด้ำนวิจัยและพัฒนำ
ได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ดังต่อไปนี้
1. การวิจัยด้านเกษตรแม่นยา (Precision Farming)
1) การจัดทาฐานข้อมูลของพืช
ศึกษำและจัดเก็บข้อมูลควำมต้องกำรพื้นฐำนที่สำคัญของพืชแต่ละชนิด เพื่อทำควำมเข้ำใจปัจจัย
ที่ส่งผลต่อกำรเติบโตและให้ผลผลิต ได้แก่ ปริมำณ สัดส่วนและช่วงเวลำของธำตุอำหำรที่พืชต้องกำรสำหรับแต่
ละสำยพันธุ์ สภำพภูมิอำกำศที่จำกัดระดับกำรเติบโตตำมศักยภำพ ปริมำณน้ำตำมควำมต้องกำรของต้นพืช
ภำยใต้สภำพอำกำศต่ำงๆ ข้อจำกัดเหล่ำนี้จะถูกใช้ในกำรกำหนดระดับจัดกำรโดยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่ำงๆ เพื่อเพิ่มปริมำณและคุณภำพของผลผลิต ตลอดถึงคุณภำพของเมล็ดพันธุ์และกำรพัฒนำ
พันธุ์พืช ส่งผลในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรเขตกรรม วิทยำกำรกำรเก็บเกี่ยวและกำรแปรรูป ทำให้ได้
ผลิตผลกำรเกษตรที่มีปริมำณและคุณภำพมำกขึ้น ซึ่งเป็นกำรลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
2) การจัดทาฐานข้อมูลของสัตว์เศรษฐกิจ
ศึกษำและจัดเก็บสร้ำงข้อมูล ควำมต้องกำรพื้นฐำนที่สำคัญของสัตว์ เศรษฐกิจ โดยเน้นสัตว์ใหญ่
เช่น โคเนื้ อ และโคนม เพื่ อท ำควำมเข้ำใจปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อกำรเติ บ โต กำรสื บ พั นธุ์ กำรให้ ผ ลผลิ ต ได้แ ก่
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ปริมำณอำหำร วงรอบกำรเป็นสัด ระดับฮอร์โมน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในกำรจัดกำรฟำร์ม กำรให้
อำหำร กำรเตรียมกำรสำหรับกำรสืบพันธุ์ของสัตว์ ตลอดจนกำรเตรียมกำรสำหรับส่งไปโรงเชือดสัตว์
3) การพั ฒ นาโรงเรื อ นอั จ ฉริ ย ะ (Plant Factory or Green House) ส าหรั บ พื ช ที่ ต้ อ งการ
ควบคุมคุณภาพเป็นพิเศษ
วิจัยและพัฒนำโรงเรือนอัจฉริยะ (Plant Factory or Green House) ซึ่งเป็นระบบกำรปลูกพืชที่
ควบคุมสภำพแวดล้อม เช่น แสง อุณหภูมิ ควำมชื้นสัมพัทธ์ คำร์บอนไดออกไซด์ น้ำและธำตุอำหำรพืช โดย
กำรใช้ระบบอัตโนมัติ ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ/หรือเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สำมำรถผลิตพืชได้
ทุกที่ทุกเวลำ ไม่มีฤดูกำล มีคุณภำพ สะอำดและปลอดภัยตำมที่ต้องกำร ซึ่งสำมำรถนำมำใช้ได้กับพืชที่ต้องกำร
ควบคุ ม คุ ณ ภำพเป็ น พิ เศษ หรื อ พื ช ที่ ส ร้ ำงมู ล ค่ ำสู ง (High-valued Crops) ได้ แก่ พื ช สมุ น ไพร ไม้ ด อก ไม้
ประดับ เมล็ดพันธุ์ เป็นต้น
4)
การพั ฒ นาอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ที่ อ ยู่ ใ นระบบการเกษตรแม่ น ย า ให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล
กำรดำเนินขั้นตอน (protocol) กำรยกระดับคุณภำพตำมมำตรฐำน ของอุปกรณ์ เครื่องมือและ
ระบบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบกำรเกษตรแม่นยำ เพื่อให้ระบบกำรเกษตรแม่นยำได้รับกำรยอมรับอย่ำงสำกล
เช่น กำรพัฒนำระบบรับรองมำตรฐำนของสถำนีอำกำศ (Weather Stations) เป็นต้น
5) การพัฒนาอุปกรณ์หัววัดและระบบตรวจวัดปัจจัยแวดล้อมต่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
พัฒนำอุปกรณ์หัววัดและระบบบันทึกข้อมูล (Sensors and data logger) และโปรแกรมถ่ำยเก็บ
ข้อมูล ที่วัดและบันทึกข้อมูลเชิงปริมำณได้ต่อเนื่องของสภำพแวดล้อม ที่บ่งบอกสภำพทำงฟิสิกส์ที่พืชและสัตว์
เผชิญในช่วงอำยุกำรผลิต อุปกรณ์หัววัดและระบบบันทึกข้อมูล (data logger) ได้แก่ หัววัดแสง หัววัดอุณหภูมิ
และควำมชื้นสัมพัทธ์ของอำกำศ หัววัดพลังงำนของน้ำในส่วนของพืชและในดิน อุปกรณ์วัดอัตรำไหลในต้น
และอุปกรณ์วัดระดับควำมสมบูรณ์ของใบพืช
2. การวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ (Breeding for plants and animals)
1) การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ช และสั ต ว์ เศรษฐกิ จ ให้ ส ามารถทนทานต่ อ โรค แมลงศั ต รู พื ช และ
สภ าพ แ วดล้ อม วิ ก ฤติ (Crop and Livestock improvement for biotic and abiotic
stresses)
กำรปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ เพื่อให้ได้สำยพันธุ์ที่สำมำรถทนทำนต่อโรค แมลงศัตรูพืช และ กำร
ปรับตัวเข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงตำมสภำพภูมิอำกำศ กำรพัฒนำหรือคัดเลือกพันธุ์ที่ตอบสนองต่อ โรคและแมลง
อุบัติใหม่ ลักษณะผลผลิตที่สูงขึ้น ตรงต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค และควำมต้องกำรของอุตสำหกรรม
2) การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืชและ
สัตว์เศรษฐกิจ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโน โลยี ชี ว ภ ำพ (Biotechnology) และเทคโนโลยี จี โ น มิ ก ส์ (Genomics
technology) เพื่อพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ เพื่อให้ได้สำยพันธุ์ที่มี
คุณภำพ ลดระยะเวลำในกำรปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มควำมแม่นยำของสำยพันธุ์ที่ได้รับกำรพัฒนำขึ้นมำใหม่ โดย
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เทคโนโลยี ที่ น ำมำใช้ ได้ แ ก่ Molecular Breeding, DNA Technology, กำรพั ฒ นำและใช้ ป ระโยชน์ จ ำก
Bioinformatics เป็นต้น
3) การจัดทาฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนา
สายพันธุ์
ข้ อ มู ล เชื้ อ พั น ธุ ก รรม (Germplasm database) เป็ น ปั จ จั ย ฐำนส ำคั ญ ที่ เป็ น เครื่อ งมื อ ของกำร
ปรั บปรุงพัน ธุ์และพัฒ นำพัน ธุ์ใหม่ให้ มีคุณ ภำพดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบันมีกำรเก็บฐำนข้อมูล และเชื้อ
พันธุกรรม เหล่ำนี้อยู่อย่ำงกระจัดกระจำย และไม่สำมำรถเข้ำถึงหรือนำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มที่ และต้องมี
กำรวิจัยเพื่อหำลักษณะสำคัญของเชื้อพันธุกรรมทั้งในส่วนลักษณะปรำกฎ (Phenotype) และ ลักษณะจีโน
ไทป์ (Genotype) ตลอดจนกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะปรำกฎ และ ลักษณะจีโนไทป์ (Genome
wide association) ให้ ครบถ้วนสมบูรณ์ กำรจัดทำฐำนข้อมูล เชื้อพันธุกรรมพืชและสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อกำรนำไปใช้งำนปรับปรุงและพัฒนำสำยพันธุ์ใหม่ๆ ต่อไป
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรศึกษำกำรกำหนดอัตรำปุ๋ยจำกกำรเก็บเกี่ยว โดยพิจำรณำจำกชีวมวลและปริมำณสำรอำหำรที่
หำยไป
2. กำรศึกษำกำรใช้น้ำในดินของพืชโดยอำศัยกำรวัดพลังงำนน้ำในหน้ำตัดดิน
3. กำรพัฒนำระบบกำรติดตำม กำรแพร่ระบำดโรค กำรควบคุมโรค และกำรปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ
เพื่อตอบสนองต่อโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคใบด่ำงมันสำปะหลัง โรคเหี่ยวในกล้วย
4. กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ลักษณะทำงกำรเกษตรที่สำคัญ เช่น ควำมต้ำนทำนโรคและแมลง และลักษณะ
จีโนไทป์ในเชื้อพันธุกรรมพืชเศรษฐกิจ
5. กำรปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจโดยใช้เครื่องหมำยโมเลกุล
6. กำรจัดทำฐำนข้อมูลด้ำนกำรเจริญเติบโตของพันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจ
7. กำรจัดทำฐำนข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืชและสัตว์เศรษฐกิจ

1.2 อาห ารมู ลค่ า สู งและสารออกฤท ธิ์ เ ชิ ง ห น้ าที่ (High value-added food and
functional ingredient)
ที่มาและความสาคัญ
อุตสำหกรรมอำหำรนับว่ำเป็นอุตสำหกรรมที่มีควำมสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงชัดเจน
ทั้งในด้ำนกำรลงทุ น กำรจ้ำงงำน และกำรส่ งออก และจำกควำมได้เปรียบด้ำนกำรมีทรัพยำกรและควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศไทยก่อให้เกิดกำรพัฒนำในด้ำนอุตสำหกรรมสำรออกฤทธิ์เชิงหน้ำที่และ
อำหำรเชิงหน้ำที่ที่มีสำรประกอบในอำหำรทำหน้ำที่พิเศษกว่ำกำรให้สำรอำหำรที่จำเป็นต่อร่ำงกำยทั่วไป โดย
กำรใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมในกำรแปรรูปอำหำร ซึ่งสำมำรถเพิ่มมูลค่ำให้แก่วัตถุดิบทำงกำรเกษตร
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ลดกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และเกิดผลิ ตภัณ ฑ์มูล ค่ำเพิ่ มสูง สร้ำงทำงเลือกในกำรบริโภคอำหำร ทั้งยัง
ตอบสนองต่อแนวโน้มควำมต้องกำรของผู้บริโภคในอนำคต
วัตถุประสงค์
1.
เพื่ อส่งเสริมกำรพัฒ นำผลิ ตภัณ ฑ์ อำหำรเชิงหน้ำที่และสำรออกฤทธิ์เชิงหน้ ำที่ ที่ตอบสนอง
แนวโน้มควำมต้องกำรของตลำด และมุ่งเน้นกำรใช้วัตถุดิบในประเทศ
2.
เพื่อส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำโปรตีนทำงเลือกที่มีศักยภำพในกำรผลิตในประเทศ
3.
เพื่อส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกของเหลือทิ้งในกระบวนกำรผลิตอำหำรใน
กำรผลิตสำรออกฤทธิ์เชิงหน้ำที่หรืออำหำรที่มีมูลค่ำสูง
4.
เพื่อส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรแปรรูปอำหำร และกำรตรวจสอบควำมปลอดภัย
ทำงอำหำร โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีสำคัญที่ภำคเอกชนต้องกำร
เป้าหมาย
1.
อัตรำกำรเติบโตของอุตสำหกรรมอำหำรเชิงหน้ำที่และสำรออกฤทธิ์เชิงหน้ำที่ในประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด
2.
ควำมสำมำรถในกำรพัฒ นำผลิ ตภัณ ฑ์อำหำรเชิงหน้ำที่และสำรออกฤทธิ์เชิงหน้ำที่ที่ได้
มำตรฐำนของผู้ประกอบกำรไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม เพิ่ม
มำกขึ้น
3.
จำนวนผู้ประกอบกำรนวัตกรรมอำหำรรำยใหม่เพิ่มมำกขึ้น
4.
มูลค่ำกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนในอุตสำหกรรมอำหำรเพิ่มสูงขึ้น
ผลผลิต
1. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอำหำรเชิงหน้ำที่และสำรออกฤทธิ์เชิงหน้ำที่ ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำยที่หลำกหลำย อำทิ กลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่มผู้ป่วย
2. โปรตีนทำงเลือกที่ผลิตให้ได้ตำมมำตรฐำนระดับสำกล
3. สำรออกฤทธิ์เชิงหน้ำที่หรืออำหำรมูลค่ำสูงที่ผลิตจำกของเหลือทิ้งในกระบวนกำรผลิตอำหำร
4. อุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบสำหรับกำรแปรรูปอำหำร และสำหรับใช้ในกำรวิเครำะห์ทดสอบควำม
ปลอดภัยทำงอำหำร รวมถึงกำรตรวจสอบย้อนกลับ
กรอบการวิจัย
1.
การหาสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ (Functional Ingredient)
กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตสำรออกฤทธิ์เชิงหน้ำที่ของไทยให้มีควำมปลอดภัย มุ่งเน้นสำร
สกัดจำกธรรมชำติ กระบวนกำรผลิตควรผ่ำนกระบวนกำรให้ควำมร้อนน้อย และเป็นไปตำมข้อกำหนดหรือ
มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง เช่น มำตรฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) และเก็บรักษำได้นำน
โดยมุ่งเน้นกำรใช้วัตถุดิบในประเทศไทยที่ไม่มีในต่ำงประเทศ และมีสำรออกฤทธิ์ที่ตลำดกำลังต้องกำร เช่น ผัก
พื้นบ้ำน และสมุนไพรไทย แต่วัตถุดิบต้องมีปริมำณมำกพอในกำรผลิตระดับอุตสำหกรรม ทั้งนี้ ควรทำกำร
วิเครำะห์ว่ำวัตถุดิบชนิดใดที่มีศักยภำพในกำรนำมำผลิตและมีแนวโน้มเป็นที่ต้องกำรของตลำด หรือมีเป้ำหมำย
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กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ต อบโจทย์ ค วำมต้ อ งกำร เช่ น สั ง คมผู้ สู ง อำยุ ป้ อ งกั น โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง (NonCommunicable Diseases: NCDs) และอำหำรเฉพำะกลุ่ม เป็นต้น

2. การผลิตอาหารเชิงหน้าที่ (Functional Food)
กำรวิจั ย และพั ฒ นำกำรผลิ ต อำหำรเชิงหน้ ำที่ ที่ มีป ระโยชน์ ต่อสุ ขภำพให้ ได้มำตรฐำนและมีควำม
ปลอดภัย เพื่อเป็นอำหำรส่งเสริมและควบคุมให้ระบบต่ำงๆ ของร่ำงกำยทำงำนได้อย่ำงสม่ำเสมอ ป้องกันหรือ
ชะลอควำมเสื่อมของเซลล์ รวมทั้งควบคุมอำกำรของโรคเรื้อรังบำงชนิด เช่น โรคเบำหวำน เป็นต้น
3. การวิจัยเพื่อหาโปรตีนทางเลือก (New source of proteins)
กำรวิจัยและพัฒ นำกำรผลิตแหล่งโปรตีนทำงเลือก อำทิ โปรตีนจำกแมลง โปรตีนจำกพืช โปรตีน
ทดแทนที่ ได้ จ ำกยี ส ต์และแบคที เรี ย (Single cell protein) โดยต้ องมีก ำรผลิ ตให้ ได้ มำตรฐำนระดับ สำกล
ปริมำณคงที่ มีควำมเป็นไปได้ทำงด้ำนต้นทุน และสำมำรถนำไปผลิตได้ในระดับอุตสำหกรรม
4. การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตอาหาร (Waste Utilization)
กำรวิจัยและพัฒนำกำรนำของเหลือทิ้งในกระบวนกำรผลิตมำใช้ประโยชน์ และเศษวัสดุเหลือทิ้งทำง
กำรเกษตร (Agricultural residues) อำทิ นำไปผลิตเป็นสำรออกฤทธิ์เชิงหน้ำที่หรืออำหำรที่มีมูลค่ำสูง โดย
ต้องคำนึงถึงควำมเป็นไปได้ด้ำนต้นทุน และควำมเป็นไปได้ในกำรผลิตเชิงอุตสำหกรร
5. เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (Food Processing Technology)
กำรวิจั ย และพัฒ นำ หรือกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสำหกรรมอำหำร เช่น กำรพั ฒ นำระบบ
อัตโนมัติเพื่อใช้ในอุตสำหกรรมอำหำร กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) กำรนำอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) มำใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตอำหำร กำรวิจัยและพัฒนำเครื่องพิมพ์
แบบสำมมิติ (3D printer) กำรวิเครำะห์ภำพ (Image Analysis) และกำรวิจัยและพัฒนำกำรผลิตอำหำรแบบ
อัตโนมัติ
6. ความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety)
กำรวิจัยและพัฒนำกำรวิเครำะห์ทดสอบที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ทดสอบควำมปลอดภัยอำหำรที่รู้ผลได้
อย่ ำ งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ อำทิ ชุ ด ทดสอบแบบระบบดิ จิ ทั ล เซนเซอร์ วั ด ค่ ำต่ ำงๆ กำรวิจั ย และ
พัฒนำกำรวิเครำะห์ทดสอบในรำยกำรที่ปัจจุบันยังไม่สำมำรถทดสอบได้เองภำยในประเทศแต่มีควำมต้องกำร
จำกภำคเอกชน ซึ่งสำมำรถลดกำรส่งออกไปวิเครำะห์ยังต่ำงประเทศ และกำรวิจัยและพัฒนำระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรพัฒนำเทคโนโลยีและกระบวนกำรผลิตสำรออกฤทธิ์เชิงหน้ำที่จำกผักพื้นบ้ำนและสมุนไพรของไทย
ให้มีควำมปลอดภัยและได้มำตรฐำน
2. กำรผลิตสูตรและตำหรับอำหำรเชิงหน้ำที่ที่มีประโยชน์ต่อสุขภำพในด้ำนต่ำงๆ เช่น อำหำรเฉพำะกลุ่ม
บุคคล อำหำรเฉพำะโรค อำหำรเสริมหรือกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน และอำหำรที่มีคุณ สมบัติในกำร
บำบัดโรค เป็นต้น
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3. กำรผลิตโปรตีน ทำงเลือก อำทิ โปรตีนจำกแมลง โปรตีนจำกพืช โปรตีนทดแทนที่ได้จำกยีสต์และ
แบคทีเรีย (Single cell protein) ที่ได้มำตรฐำนสำกล เพื่อนำไปพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์อำหำรสำหรับ
คนและผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์
4. กำรนำของเหลือทิ้งในกระบวนกำรผลิตมำสกัดสำรออกฤทธิ์เชิงหน้ำที่ หรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อำหำรในรูปแบบใหม่
5. กำรพัฒนำระบบ เครื่องมือ หรือกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสำหกรรมอำหำร เช่น ระบบอัตโนมัติ
เครื่องพิมพ์สำมมิติ เป็นต้น
6. กำรพัฒ นำระบบ หรือเครื่องมือ ในกำรวิเครำะห์ ทดสอบควำมปลอดภัยของอำหำรที่รู้ผ ลได้อย่ำง
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ และระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ที่สำมำรถนำไปใช้ใน
กำรตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์อำหำรได้

1.3 ชีววัตถุ (Biologics)
ที่มาและความสาคัญ
ประเทศไทยมี ผู้ ป่ ว ยด้ ว ยโรคไม่ ติ ด ต่ อ (Non-communicable Diseases: NCD) ถึ ง 14. ล้ ำ นคน
เสียชีวิตมำกกว่ำ 3 แสนคน มูลค่ำควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจชำติ ประมำณ 200,000 ล้ำนบำทต่อปี กลุ่มโรค
NCD ที่พ บในผู้ ป่ วยสู งอำยุ ในไทย ได้ แก่ โรคเบำหวำน โรคหลอดเลื อดสมองและหั ว ใจ โรคถุงลมโป่ งพอง
โรคมะเร็ง และโรคควำมดันโลหิตสูง ทั้งนี้ NCD เป็นโรคที่ไม่มีโอกำสรักษำได้หำยขำด แต่ควบคุมโรคได้ด้วย
กำรปรับพฤติกรรมกำรใช้ชีวิตร่วมกับกำรใช้ยำควบคุม กำรดูแลรักษำ NCD มีค่ำใช้จ่ำยที่สูง เพรำะเป็นโรค
เรื้อรังที่มักเป็นตลอดชีวิต มีผลต่อกำรดำเนินชีวิต กำรทำงำน และคุณภำพชีวิต เวชภัณฑ์ในกำรรักษำผู้ป่ วย
ส่วนใหญ่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศซึ่งมีรำคำค่อนข้ำงสูง ส่งผลต่อกำรเข้ำถึงยำที่มีคุณภำพ ประสิทธิภ ำพและ
ปลอดภัยตรงตำมหลักมำตรฐำนสำกล ขณะเดียวกัน กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อให้แก่คนไทยด้วยกำรวัคซีน
นั้น มีกำรนำเข้ำวัคซีนถึงปีละ 30 ล้ำนโด๊ส คิดเป็นมูลค่ำประมำณ 1,000 ล้ำนบำท
ชีววัตถุเป็นยำแผนปัจจุบันซึ่งผลิตจำกสิ่งมีชีวิตด้วยกระบวนกำรเทคโนโลยีชีวภำพ ครอบคลุมถึงกำร
เพำะเลี้ยงจุลิน ทรีย์ห รือเซลล์ ชั้นสูง กำรสกัดสำรจำกเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ สัตว์และพืช ซึ่งต้องใช้องค์
ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี หลำยสำขำ ตลำดชีววัตถุทั่วโลกมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10
ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยมีควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพทำงกำรแพทย์ จึงควรมีกำรสนับสนุน
ส่ งเสริ ม ศั ก ยภำพในกำรผลิ ต ยำชี ว วั ต ถุ แ ละวั ค ซี น ทั้ งเพื่ อ ใช้ เองภำยในประเทศและเพื่ อ กำรส่ ง ออกไป
ต่ำงประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กำรวิ จั ย และพั ฒ นำเพื่ อ ผลิ ต ชี ว วั ต ถุ ข องประเทศให้ มี คุ ณ ภำพ ได้
มำตรฐำนสำกล สำหรับจำหน่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ
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2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรผลิตชีววัตถุ

เป้าหมาย
1. ประเทศไทยมีศักยภำพในกำรผลิตชีววัตถุเพื่อลดกำรนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และเพื่อกำรส่งออกไปยัง
ต่ำงประเทศ
2. อุตสำหกรรมกำรผลิตชีววัตถุในประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพิ่มมำกขึ้น และมีกำรเติบโต
เพิ่มมำกขึ้น
ผลผลิต
1. ผลกำรวิจัยพัฒนำและผลิตชีววัตถุตำมกระบวนกำรที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล ที่สำมำรถนำมำต่อ
ยอดเชิงพำณิชย์ได้
2. ยำในกลุ่มชีววัตถุคล้ำยคลึง (Biosimilars) หรือผลงำนวิจัยและพัฒนำต่อยอด ที่เกิดจำกยำชีววัตถุเก่ำ
หรือที่หมดควำมคุ้มครอง ซึ่งถูกนำมำใช้เพื่อให้เกิดผลแบบมุ่งเป้ำ ครบวงจร และเป็นมำตรฐำนสำกล
3. ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุอันเป็นที่ต้องกำรของประชำชน ลดกำรนำเข้ำและรำยจ่ำยภำครัฐ และสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตของคนในประเทศให้ดีขึ้น
กรอบการวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ (Biosimilars/new biologics) เพื่อการรักษาโรค
กำรวิจัยและพัฒนำยำชีววัตถุเพื่อกำรรักษำโรค อำทิ โรคทำงพันธุกรรม โรคในผู้สูงอำยุ โรคมะเร็งที่
พบมำกในคนไทย และโปรตีนที่มีบทบำทและควำมจำเป็นในด้ำนสำธำรณสุขและมีโอกำสทำงกำรตลำดสูง ทั้ง
ยั ง สอดคล้ อ งกั บ เครื่ อ งชี้ วั ด ภำระโรค (Burden of disease) ของคนไทย เช่ น Interferons Receptors
Growth Factors ชนิ ดต่ำงๆ (อำทิ เช่น Granulocyte-colony Stimulating Factor: G-CSF เป็น ต้น ) โมโน
โคลนอลแอนติบอดี (Monoclonal Antibodies) ที่สำคัญในกำรรักษำมะเร็งแบบมุ่งเป้ำ ข้อเข่ำเสื่อม ข้อเข่ำ
เสื่ อมรูมำตอยด์ เปปไทด์ฮอร์ โมน (Peptide Hormones) โปรตีน และเอนไซม์ต่ำงๆ เป็นต้น โดยศึกษำใน
กระบวนกำรตั้งแต่กำรวิจัย พัฒนำ ควบคู่ไปกับกำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลในทุก
ขั้นตอน จนกระทั่งสำมำรถผลิตเป็นชีวเภสัชภัณฑ์สำเร็จ ในปริมำณที่สูงพอที่จะนำไปพัฒนำตำมกระบวนกำร
ในระดับอุตสำหกรรม
2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นปัญหาของประเทศ
กำรวิ จั ย พั ฒ นำเพื่ อ ผลิ ต วั ค ซี น ที่ ส ำคั ญ เพื่ อ ใช้ ในกำรป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคที่ เป็ น ปั ญ หำด้ ำ น
สำธำรณสุขของประเทศและสำมำรถพึ่งตนเองได้ ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตำมฤดูกำล (Seasonal Flu) วัคซีน
ป้ อ งกั น โรคคอตี บ -ไอกรน-บำดทะยั ก (DTP Vaccine) วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคไข้ ส มองอั ก เสบเจอี (Chimeric
Japanese Encephalitis Vaccine) วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (Dengue Vaccine) วัคซีนป้องกันมะเร็งปำก
มดลูก (Human Papillomavirus (HPV) Vaccine) เป็นต้น
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
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1.

กำรวิจั ย และพั ฒ นำยำชีววัตถุเพื่อรักษำโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ พบมำกในผู้ สู งอำยุ เช่น
โรคเบำหวำน โรคหลอดเลื อ ดและหั ว ใจ โรคข้ อ เข่ ำเสื่ อ ม โรคไต โรคติ ด เชื้ อจำกไวรัส ตั บ อั ก เสบ
(Hepatitis B, C) โรคอันเกิดจำกควำมผิดปรกติของระบบภูมิคุ้มกัน (Immune and Inflammatory
Disorders) อำทิ โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) เป็นต้น รวมทั้งมะเร็งที่พบมำกในประเทศ อำทิ มะเร็งเต้ำ
นม มะเร็งในระบบทำงเดินอำหำร
2.
กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อให้ได้วัคซีนที่ใช้ในแผนงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกัน เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัด
ใหญ่ (Inactivated/Live attenuated Vaccine) วัคซีนป้องกันโรคมือเท้ำปำก วัคซีนป้องกันมะเร็ง
ปำกมดลูก (Subunit Vaccine) เป็นต้น รวมทั้งวัคซีนที่ใช้ในสัตว์ เช่น วัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงติดต่อ
ในสุกร (Porcine Epidemic Diarrhea: PED)

1.4. เครื่องมือแพทย์
ที่มาและความสาคัญ
ประเทศไทยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรน ำเข้ำอุปกรณ์เครื่องมือทำงกำรแพทย์จำนวนมำก ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เครื่องมือมูลค่ำสูง ต้องใช้เทคโนโลยีและทักษะขั้นสูงในกำรผลิต ในขณะที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอุปกรณ์
เครื่องมือทำงกำรแพทย์ขั้นพื้นฐำน เช่น ถุงมือทำงกำรแพทย์ หลอดฉีดยำ สำยยำง และวัสดุสิ้นเปลืองทำง
กำรแพทย์อื่นๆ ที่ใช้เทคโนโลยีและแรงงำนทักษะไม่สูงมำกในกำรผลิต ส่งผลให้ประเทศต้องเสียดุลกำรค้ำอย่ำง
มำกสำหรับอุตสำหกรรมเครื่องมือทำงกำรแพทย์
เพื่ อ ยกระดั บ ควำมสำมำรถในกำรแข่ งขั น ของอุ ต สำหกรรมเครื่ อ งมื อ ทำงกำรแพทย์ ข องไทย จึ ง
จำเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรวิจัยและพัฒนำอุปกรณ์เครื่องมือทำงกำรแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีและ
ทักษะระดับสูงที่สำมำรถต่อยอดไปสู่กำรผลิตระดับอุตสำหกรรมที่ได้มำตรฐำนสำกล สำมำรถตอบสนองต่อ
ปัญหำและควำมต้องกำรทำงกำรแพทย์ของประเทศ อันจะนำไปสู่กำรลดปริมำณกำรนำเข้ำเครื่องมือทำงกำร
แพทย์ และเพิ่มมูลค่ำกำรส่งออกต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำด้ำนเครื่องมือแพทย์ของประเทศ
2. เพื่อพัฒนำศักยภำพในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีและทักษะขั้นสูง
เป้าหมาย
1.
อุต สำหกรรมกำรผลิ ตเครื่ อ งมื อ แพทย์ มี ม ำตรฐำน และได้ รับ กำรรับ รองจำกในประเทศและ
ต่ำงประเทศเพื่อกำรส่งออก
2.
เกิดผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่มำจำกกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยเพื่อ
นำสู่เชิงพำณิชย์ในประเทศหรือต่ำงประเทศ
3.
กำรแพทย์ครบวงจรที่มีควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือและบุคลำกร รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอำยุในอนำคต
ผลผลิต
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1. ผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบหรือชุดตรวจเพื่อใช้ในกำรตรวจโรคที่เป็นปัญหำด้ำนสำธำรณสุขของประเทศ
2. เครื่องมือแพทย์ที่ฝังในร่ำงกำย เครื่องมือแพทย์ที่รุกล้ำเข้ำไปในร่ำงกำย เครื่องมือแพทย์ที่มีกำลัง และ
เครื่องมือแพทย์เพื่อใช้ในฟื้นฟูสรรถภำพร่ำงกำย ที่สำมำรถผลิตได้ตำมมำตรฐำน
กรอบการวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบหรือการตรวจวินิจฉัยโรค
กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สำมำรถพัฒนำให้ใช้ ประโยชน์ได้จริง เช่น ชุดทดสอบสำเร็จรูป
เพื่อตรวจวินิ จ ฉัย หรื อตรวจคัดกรอง ชุดตรวจพื้ นฐำน วัส ดุทดสอบในห้ องปฏิ บัติกำร ส่ งผลต่อกำรพั ฒ นำ
คุณภำพชีวิตของประชำกรในประเทศให้ดีขึ้น เช่น โรคติดเชื้อในเขตร้อน โรคทำงพันธุกรรม โรคมะเร็งที่พบ
มำกในคนไทย โรคภูมิแพ้และออโตอิมมู น เป็นต้น โดยเน้นพัฒนำเพื่อกำรตรวจวินิจฉัย กำรติดตำมและกำร
พยำกรณ์โรค ให้มีควำมไวและควำมจำเพำะสูง สำมำรถตรวจได้ในระยะต้นของโรค (early detection) หรือ
กำรพั ฒ นำเทคโนโลยี กำรตรวจให้ ส ะดวก รวดเร็ว ขึ้น ครอบคลุ มหลำยโรคหรือหลำยสำเหตุในครั้งเดีย ว
(multiplex detection)
2. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ที่ฝังในร่างกาย (Implantable Medical Device)
กำรวิจัยและพัฒ นำต้นแบบผลิตภัณฑ์ วัสดุ เพื่อสอดใส่เข้ำไปในร่ำงกำยมนุษย์ หรือแทนที่เยื่อบุผิว
เช่ น เลนส์ แ ก้ ว ตำเที ย ม เป็ น ต้ น รวมทั้ ง เครื่ อ งมื อ แพทย์ ป ระเภทออร์ โ ธปิ ดิ ก ส์ (Orthopedic Medical
Devices) ที่ฝังเข้ำไปในร่ำงกำย เช่น กะโหลกเทียม กระดูกเทียม เป็นต้น โดยพัฒนำเครื่องมือแพทย์ให้ใช้ได้
จริงและผ่ำนกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนด้ำนเครื่องมือแพทย์ ได้รับกำรยอมรับ และทดแทนกำรนำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ
3. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ที่รุกล้าเข้าไปในร่างกาย (Invasive Medical Devices)
กำรวิจัยและพัฒนำเครื่องมือแพทย์ที่ลุกล้ำเข้ำไปในร่ำงกำย อำทิ เครื่องมือแพทย์ที่สอดใส่เข้ำไปใน
ร่ำงกำย ผ่ำนทำงช่องเปิดของร่ำงกำยหรือผ่ำนทำงผิวหนัง เช่น ถุงรองรับอุจจำระ (Colostomy Bag) ถุงน้ำยำ
ล้ำงไต เป็นต้น โดยกำรพัฒนำเครื่องมือเหล่ำนี้มีประสิทธิภำพ มีมำตรฐำน สำมำรถผลิตเพื่อใช้ในประเทศและ
ส่งออกได้
4. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ที่มีกาลัง (Active Medical Devices)
กำรวิจัยและพัฒนำเครื่องมือแพทย์ที่มีกำลัง เช่น เครื่องดมยำสลบ เครื่องช่วยหำยใจ เครื่องติดตำม
สัญญำณชีพ เครื่องกระตุกไฟฟ้ำหัวใจ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ำสมอง เครื่องเอกซเรย์
แบบดิจิตอล เป็นต้น
5. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้ในฟื้นฟูสรรถภาพร่างกาย
กำรพัฒ นำเทคโนโลยีของเครื่องมือและระบบกำรฟื้นฟูกล้ำมเนื้อ แขนกล แก่ผู้ป่วยและผู้ทุพลภำพ
รวมทัง้ กำรพัฒนำเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้สูงอำยุเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่สังคมสูงอำยุของประเทศไทยในอนำคต
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
กำรวิจัยและพัฒนำ กำรทดสอบ และกระบวนกำรผลิต เพื่อให้ได้ชุดทดสอบหรือชุดตรวจวินิจฉัยโรค
เครื่องมือแพทย์ที่ฝังในร่ำงกำย เครื่องมือแพทย์รุกล้ำเข้ำไปในร่ำงกำย เครื่องมือแพทย์ที่มีกำลัง และเครื่องมือ
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แพทย์เพื่อใช้ในฟื้นฟูสรรถภำพร่ำงกำย ที่มีคุณภำพและสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรผลิต มำตรฐำนผลิตภัณฑ์
และมำตรฐำนสำกลอื่นๆ ที่จำเป็น

กลุ่มที่ 2 เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
บทนา
เศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล (Digital Economy)1 เป็ นนโยบำยที่ รั ฐบำลในหลำยประเทศมุ่ งเน้ นเพื่ อขั บเคลื่ อน
เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด โดยประเทศที่พัฒนำแล้ว เช่น อังกฤษ เยอรมนี และญี่ปุ่น ต่ำงมี
กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อวำงแนวทำงกำรเตรียมกำรในด้ำนต่ำงๆ ทั้งกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน กำรพัฒนำกำลังคน รวมทั้งมีกำรลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนดิจิตัล จำกผลกำรศึกษำโดย
บริษัทกูเกิล พบว่ำ ในปี 2560 มูลค่ำเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยเพิ่มขึ้นเป็น 1 หมื่นล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือรำว 3.2
แสนล้ำนบำท โดยเพิ่มจำก 5.8 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือรำว 1.85 แสนล้ำนบำท ในปี 2558 และคำดว่ำภำยในปี
2568 จะมีมูลค่ำสูงถึง 37 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือรำว 1 ล้ำนล้ำนบำท นับว่ำเศรษฐกิจดิจิตัลของไทยมีกำร
เติ บ โตสู งอย่ ำงรวดเร็ ว และมี บ ทบำทอย่ ำงยิ่ งในกำรเพิ่ ม มู ล ค่ ำของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ (Gross
Domestic Product: GDP)
ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตัลของประเทศไทยนั้ น รัฐบำลได้ประกำศแผน “Digital Thailand” ขึ้น
เพื่อวำงนโยบำยในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของประเทศรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิตัล โดยมุ่งเน้นกำรยกระดับ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลและกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนดิจิตัล รวมทั้งกำรส่งเสริ มให้เกิดผู้ประกอบกำรรำยใหม่
(Startup) ด้ำนดิจิตัล อย่ำงไรก็ตำม ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้สำมำรถสร้ำงผลกระทบสูงทำง
เศรษฐกิ จและสั งคมได้ อย่ ำงยั่ งยื นนั้ น จ ำเป็ นต้ องเร่งพั ฒ นำขี ดควำมสำมำรถทำงด้ ำนเทคโนโลยี ดิ จิ ตั ลและ
เทคโนโลยีหลักอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีด้ำนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เทคโนโลยีกำรเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง
(Internet of Things: IoT) และเทคโนโลยีด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยรัฐบำลควรสนับสนุนกำรวิจัยและ
พัฒนำเทคโนโลยีเหล่ำนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรยกระดับกระบวนกำรผลิตรองรับกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้ง
ที่ 4. (Industry 4..0) ปรั บ รู ป แบบของธุ รกิ จให้ สอดรั บ กั บ ยุ คดิ จิ ตั ล รวมทั้ งส่ งเสริ มให้ เกษตรกรปรั บ ตั วใช้
เทคโนโลยีดิจิตัลตั้งแต่กระบวนกำรปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ไปจนถึงกำรขำยผลิตภัณฑ์ อันเป็นกำรขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยนวัตกรรม สอดรับกับนโยบำยประเทศไทย 4..0

2.1 วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)
ที่มาและความสาคัญ

1 เศรษฐกิจดิจิทัล

(Digital Economy) หมำยถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกระบวนกำร
ผลิต กำรดำเนินธุรกิจ กำรค้ำ กำรบริกำร กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่
ส่งผลต่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในสังคม และกำรจ้ำงงำนที่เพิ่มขึ้น (ที่มำ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
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ปัจจุบันประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลกมีควำมต้องกำรใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่สูงขึ้น รวมถึงประเทศ
ไทยที่มีควำมต้องกำรใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อเอื้ออำนวยและเสริมสร้ำงประสิ ทธิภำพในกำรผลิตและ
กำรบริกำรในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรเกษตร กำรบริกำร กำรแพทย์ อุตสำหกรรมและกำรศึกษำ และในปัจจุบันยัง
ต้องอำศัย กำรนำเข้ำหุ่ น ยนต์และระบบอัตโนมัติจำกต่ำงประเทศซึ่งมีมูลค่ำสู งเป็นหลั ก โดยนำเข้ำหุ่ นยนต์
สำหรับกำรใช้งำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ถึง 1,392.4. ล้ำนบำท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
จำกแนวโน้มกำรประยุกต์ใช้งำนของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสำหกรรมและกำรใช้งำนในชีวิต
ของมนุษย์ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี จึงควรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อให้สำมำรถ
ยกระดับประสิทธิภำพกำรผลิ ตและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน รวมทั้งสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันแก่อุตสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และอุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่อง
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ
เป้าหมาย
1. ผู้ประกอบกำรไทยมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำและประกอบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มำกขึ้น
2. ลดกำรนำเข้ำหุ่นยนต์จำกต่ำงประเทศ
ผลผลิต
แพลตฟอร์ ม / โมดู ล / ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องหุ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ ที่ ส ำมำรถน ำมำใช้ ในด้ ำนต่ ำ งๆ
เช่น อุตสำหกรรม กำรเกษตร กำรบริกำร กำรแพทย์ และกำรศึกษำ
กรอบการวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
กำรวิจั ย และพั ฒ นำหุ่ น ยนต์ แ ขนกล (Robotic Arms) และหุ่ น ยนต์ เคลื่ อนที่ (Mobile Robot) ใน
โรงงำน และกำรพัฒนำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ทำงำนร่วมกับมนุษย์ (Collaborative Robot) เพื่อทดแทน
แรงงำนคนที่กำลังขำดแคลนในโรงงำนอุตสำหกรรม และเพิ่ มประสิ ทธิภ ำพและมำตรฐำนในกำรผลิตของ
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ในประเทศได้
2. การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ให้บริการและหุ่นยนต์ทางานเฉพาะทาง
กำรวิจัยและกำรพัฒนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่สำมำรถประยุกต์ในกำรอำนวยควำมสะดวกด้ำน
ต่ำงๆ ของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีควำมเป็นอยู่ดีขึ้น มีควำมสะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น
หุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภำพของผู้ป่วย ผู้พิกำร หรือดูแลผู้สูงอำยุ หุ่นยนต์บริกำรในที่พักและร้ำนค้ำ หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติที่ใช้ในกำรเกษตรเพื่อช่วยในกำรปลูกพืชและเก็บเกี่ยว และหุ่ นยนต์เพื่อกำรศึกษำสำหรับ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เป็นต้น
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรพัฒนำรถขนส่งสินค้ำอัตโนมัติ (Automated Guided Vehicle: AGV)
2. กำรพัฒนำ Non-articulated type robots
3. กำรพัฒนำแพลตฟอร์มกำรควบคุมหุ่นยนต์หลำยตัวให้ทำงำนประสำนกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
16

4. กำรพั ฒ นำและทดสอบหุ่ น ยนต์ ท ำงกำรแพทย์ เช่ น Exoskeleton robots และ Rehabilitation
robots ให้ได้ตำมมำตรฐำนที่กำหนด
5. กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนระบบวิชั่น (Vision system) ระบบเซ็นเซอร์ (Sensor system) และระบบนำ
ทำง (Navigation system)

2.2 อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)
ที่มาและความสาคัญ
อำกำศยำนไร้คนขับเป็นเทคโนโลยีที่หลำยหน่วยงำนต้องกำรเนื่องจำกช่วยอำนวยควำมสะดวกและมี
ควำมคล่องตัวในกำรใช้งำน ทั้งกำรสำรวจพื้นที่ควำมมั่นคง สำรวจทรัพยำกรป่ำไม้ ทรัพยำกรทำงทะเล กำรบิน
ตรวจกำรณ์ ใ นพื้ น ที่ ล่ อ แหลม และประยุ ก ต์ ใช้ ในพื้ น ที่ ก ำรเกษตร เป็ น ต้ น โดยส่ ว นใหญ่ จ ะน ำเข้ ำ จำก
ต่ำงประเทศ ซึ่งมีรำคำสูง ดังนั้นหำกมีกำรวิจัยและพัฒนำอำกำศยำนไร้คนขับ รวมทั้งระบบควบคุมอำกำศยำน
ไร้คนขับ โดยใช้ชิ้นส่วน อุปกรณ์ในประเทศ จะช่วยลดต้นทุนกำรนำเข้ำอำกำศยำนไร้คนขับจำกต่ำงประเทศ
เป็นกำรสร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอำกำศยำนไร้คนขับที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ บนพื้นฐำน
ของควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำอำกำศยำนไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) และระบบอำกำศ
ยำนไร้คนขับ (Unmanned Aircraft System: UAS)
2. เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำระบบจัดกำรจรำจรทำงอำกำศของอำกำศยำนไร้คนขับ (Unmanned Aircraft
System Traffic Management: UTM)
เป้าหมาย
1. ลดกำรนำเข้ำเทคโนโลยีอำกำศยำนไร้คนขับ ระบบอำกำศยำนไร้คนขับ และระบบจัดกำรจรำจรทำง
อำกำศของอำกำศยำนไร้คนขับ
2. เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันแก่อุตสำหกรรมอำกำศยำนไร้คนขับในประเทศ
ผลผลิต
1. อำกำศยำนไร้คนขับที่พัฒนำขึ้นในประเทศ สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนควำมมั่นคง
ทำงทหำร กำรเกษตร และกำรสำรวจทรัพยำกรธรรมชำติ
2. ระบบจัดกำรจรำจรทำงอำกำศของอำกำศยำนไร้คนขับที่ได้มำตรฐำนสำกล
กรอบการวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ
กำรพัฒนำอำกำศยำนไร้คนขับประเภทต่ำงๆ อำทิ อำกำศยำนไร้คนขับขนำดเล็ก และอำกำศยำนไร้
คนขับแบบปีกหมุน โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบสื่อสำร ระบบควบคุมกำรบิน และระบบติดตำมกำรบิน
2. การวิจัยและพัฒนาระบบจัดการจราจรทางอากาศของอากาศยานไร้คนขับ
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ศึกษำรูปแบบและพัฒนำแนวทำงปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนจรำจรทำงอำกำศสำหรับอำกำศยำน
ไร้คนขับที่เหมำะสม
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนวัสดุสำหรับอำกำศยำนไร้คนขับ
2. กำรพัฒนำระบบควบคุมกำรบินอัตโนมัติ เช่น ระบบนำร่อง และระบบควบคุมกำรทรงตัว
3. กำรพัฒนำระบบควบคุมและติดตำมกำรบินจำกภำคพื้นดิน
4. กำรพัฒนำแพลตฟอร์มเพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลที่เก็บรวบรวมจำกอำกำศยำนไร้คนขับ
5. กำรศึกษำหำรูปแบบระบบกำรจัดกำรกำรจรำจรทำงอำกำศที่เหมำะสม

2.3 เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอวกาศ (Space industry technology)
ที่มาและความสาคัญ
จำกกระแสโลกำภิวัตน์ที่มีกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอวกำศเพื่อประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ อำทิ กำร
สำรวจโลก กำรสำรวจทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรสื่อสำร ควำมมั่นคงทำงกำรทหำร รวมทั้งกำร
ติดตำม เฝ้ำระวัง และป้องกันสถำนกำรณ์ที่อำจทำให้เกิดสภำวะวิกฤติ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องวำงแผนเพื่อ
ประยุ กต์ใช้เทคโนโลยี อวกำศให้ เกิดประโยชน์สูงสุ ดของประเทศในด้ำนต่ำงๆ โดยจำเป็นต้องมีกำรพัฒ นำ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ เช่น ดำวเทียม ระบบส่งสัญญำณ ภูมิสำรสนเทศ เพื่อยกระดับอุตสำหกรรมอวกำศ
ของประเทศไทยให้ ทัดเทียมกับนำนำประเทศ สอดคล้องกับ (ร่ำง) แผนแม่บทอวกำศแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ.
2560 - 2579) ในยุทธศำสตร์ที่ 3 และยุทธศำสตร์ที่ 5 ที่กล่ำวถึงกำรพัฒนำเศรษฐกิจอำวกำศ และกำรวิจัย
และพัฒนำนวัตกรรมอวกำศ ตำมลำดับ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำดำวเทียมขนำดเล็ก และสนับสนุนกำรวิจัยเกี่ยวกับชิ้นส่วนประกอบ
หรือวัสดุศำสตร์ที่ส่งเสริมให้ดำวเทียมมีประสิทธิภำพและสำมำรถประยุกต์ใช้ในด้ำนต่ำง ๆ ได้แพร่หลำยมำกขึ้น
รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจั ยและพัฒ นำระบบภำคพื้นดิน อำทิ กำรพัฒนำด้ำนกำรสื่อสำร
แพลตฟอร์มสำหรับระบบนำทำงดำวเทียม (Global Navigation Satellite System: GNSS)
เป้าหมาย
ประเทศไทยมี ศักยภำพในกำรพั ฒ นำดำวเทียมขนำดเล็ กและชิ้นส่ ว นดำวเที ยม รวมถึงเทคโนโลยี
ภำคพื้นดินที่สำมำรถประยุกต์ใช้ในด้ำนต่ำงๆ อำทิ กำรสื่อสำร ภูมิสำรสนเทศ กำรประมง และควำมมั่นคง
ผลผลิต
1. ชิ้ น ส่ ว น/ โมดู ล ที่ พ ร้ อ มส ำหรั บ สร้ ำงดำวเที ย มขนำดเล็ ก ไปท ำงำนเป็ น กลุ่ ม พร้ อ มกั น หลำยดวง
(Satellite constellation) เพื่อใช้ประโยชน์ด้ำนต่ำง ๆ อำทิ กำรประมง กำรสื่อสำร และควำมมั่นคง
2. ระบบหรืออุปกรณ์ภำคพื้นดินที่สำมำรถประยุกต์ใช้กับดำวเทียม
3. อุปกรณ์ที่ส่งเสริมให้กำรสื่อสำรหรือกำรติดตำม (Tracking) มีประสิทธิภำพและเสถียรภำพมำกขึ้น
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กรอบการวิจัย
1. ภาคอวกาศ
มุ่งเน้นกำรวิจัยด้ำนส่วนประกอบของดำวเทียม อำทิ กำรประยุกต์ใช้ graphene เป็นส่วนประกอบ
ของดำวเทียม กำรพัฒนำระบบย่อยหรือชิ้นส่วนอื่นๆ เพื่อกำรส่งออก กำรวิจัยและพัฒนำดำวเทียมขนำดเล็ก
เพื่อกำรทดลองเทคโนโลยี กำรสื่อสำร ภูมิสำรสนเทศ ควำมมั่นคง หรือกำรนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ
2. ภาคพื้นดิน
กำรพัฒนำสำยอำกำศแบบ Phased Array ให้มีขนำดเล็กลงเพื่อประยุกต์ใช้กับทำงกำรประมง ทำง
ทหำรและด้ำนอื่นๆ อำทิ กำรพัฒนำสำยอำกำศติดตำม (Tracking Antenna ) เรือประมงตั้งแต่ขนำดใหญ่ไป
จนถึงขนำดเล็ก เพื่อติดตำมสถำนะของเรือประมง กำรพัฒนำจำนดำวเทียมแบบ Flat เพื่อให้บริกำรในรำคำถูก
กำรพัฒนำเครื่องรับระบบนำทำงด้วยดำวเทียม (GNSS Receiver) และกำรพัฒนำระบบบริกำรบอกตำแหน่ง
ทำงภูมิศำสตร์ (Location Based Services) ให้มีค่ำควำมถูกต้องทำงตำแหน่งมำกยิ่งขึ้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้
ในด้ำนกำรเกษตร หรือด้ำนต่ำง ๆ ที่อำศัยกำรรับส่งข้อมูลจำกดำวเทียม
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรพัฒนำชิ้นส่วนดำวเทียมที่มีคุณภำพ
2. กำรวิจัยและพัฒนำดำวเทียมขนำดเล็กเพื่อประยุกต์ใช้ในด้ำนกำรสื่อสำร ด้ำนภูมิสำรสนเทศ หรือกำร
ทำภำรกิจอื่นๆ เพื่อส่งเสริมระบบภำคพื้นดินให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
3. กำรวิจั ย พั ฒ นำระบบตั ว รั บ สั ญ ญำณจำกดำวเที ย มให้ มี ค่ ำควำมถู ก ต้ อ งเชิ งต ำแหน่ ง (Positional
Accuracy) ให้มปี ระสิทธิภำพ
4. กำรวิจัยพัฒนำระบบหรืออุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับกำรติดตำมวัตถุ (Tracking) บนพื้นโลกในที่สัญญำณ
ดำวเทียมเข้ำไม่ถึง

2.4. อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อัจฉริย ะและเทคโนโลยี อุ ป กรณ์ ป ลายทาง (Smart electronics and
terminal endpoint technologies) การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)
ที่มาและความสาคัญ
จำกนโยบำย “ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)” ของรัฐบำลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำเศรษฐกิตดิจิตัล
ของประเทศเพื่อยกระดับศักยภำพผู้ประกอบกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมทั้งภำค
เกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร ในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ ให้กลำยเป็นผู้ประกอบกำรที่
ขับ เคลื่ อ นด้ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digitalized Enterprise) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ ำพกำรผลิ ต ลดต้น ทุ น เพิ่ ม
คุณภำพสินค้ำและบริกำร โดยใช้รูป แบบกำรดำเนินกำรใหม่ อำทิ กำรเกษตรอัจฉริ ยะ (Smart Farm) และ
โรงงำนอัจฉริยะ (Smart Factory)
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กำรพัฒ นำด้ำนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีอุปกรณ์ปลำยทำง (Smart electronics and
terminal endpoint technologies) รวมทั้ งกำรเชื่ อ มต่ อ ของสรรพสิ่ ง (Internet of Things: IoT) ข้ อ มู ล
ขนำดใหญ่ (Big data) และกำรเชื่อมโยง เป็นเรื่องที่มีควำมสำคัญยิ่ง จึงควรมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย
และพัฒนำนวัตกรรมด้ำนอุปกรณ์และเครื่องมือให้สำมำรถเชื่อมต่อและสื่อสำรกัน สำมำรถรับส่งข้อมูลขนำด
ใหญ่ได้
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยด้ำนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) และกำรเชื่อมต่อ
ของสรรพสิ่ ง (Internet of Things: IoT) โดยมี ก ำรน ำเทคโนโลยี ด้ ำ นดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล ขำดใหญ่ (Big Data)
ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มำประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนและตรงต่อกำรยกระดับศักยภำพ
ของประเทศ อำทิ กำรเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) โรงงำนอัจฉริยะ (Smart Factory) กำรแพทย์อัจฉริยะ
(Smart Healthcare) เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
เป้าหมาย
ผู้ประกอบกำรขนำดย่อมและขนำดกลำงมีศักยภำพในกำรผลิตและพัฒนำ เพื่อขับเคลื่อนอุตสำหกรรม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งส่งผลให้เกิดกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต ลดต้นทุน เพิ่มคุณภำพสินค้ำ บริกำร หรือ
มุ่งเข้ำสู่ธุรกิจใหม่ จนสำมำรถยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข้ำสู่ดิจิทัลไทยแลนด์อย่ำงแท้จริง
ผลผลิต
1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่มีกำรประยุกต์ใช้กำรเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (IoT) สำหรับกำรใช้งำน
ด้ำนต่ำง ๆ อำทิ กำรเกษตร กำรบริกำร กำรแพทย์ และกำรจัดกำรเมือง
2. ระบบ แพลตฟอร์มหรือผลิตภัณฑ์ที่ผนวกรวมเทคโนโลยีอื่นในกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analytics)
อำทิ ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) เพื่อประมวลผลและส่งต่อข้อมูลให้อุปกรณ์สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
กรอบการวิจัย
กำรวิจัยและพัฒนำที่มีกำรประยุกต์ใช้ระหว่ำงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
กำรเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ปัญญำประดิษฐ์ (AI) ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ที่ต้อง
คำนึงถึงควำมปลอดภัยของข้อมูลอย่ำงสูงสุด เพื่อป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่ วไหลหรือถูกโจมตีจำกผู้ใช้ข้อมูลรำยอื่น
เมื่อนำไปใช้สนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ อำทิ โรงงำนอัจฉริยะ (Smart Factory) กำรเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
กำรแพทย์อัจฉริยะ (Smart Healthcare) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งงำนวิจัยต้องมีส่วนของกระบวนกำร
บริกำรครบวงจรทั้งระบบ และศึกษำตลำดมำเป็นอย่ำงดี
1. โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)
กำรพัฒนำระบบที่สำมำรถเฝ้ำติดตำมสถำนะของอุปกรณ์ต่ำงๆ จำกระยะไกล ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อม
บำรุงและปฏิบัติกำร และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเฝ้ำติดตำมกระบวนกำรผลิต โดยกำรเพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรเก็บ รวบรวมข้อมูล จำกเครื่องจักรและอุปกรณ์ ปรับอุปกรณ์ ที่มีควำมแตกต่ำงกันภำยในโรงงำนให้ เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน รวมทั้งบริหำรจัดกำรและติดตำมสถำนะแบบเรียลไทม์ (Real time) จำกระยะไกล อำทิ
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ระบบไซเบอร์-กำยภำพ (Cyber-Physical Systems: CPS) กำรเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสำหรับภำคอุตสำหกรรม
(Industrial IoT) กำรสื่อสำรระหว่ำงอุป กรณ์ (Machine to Machine: M2M) โดรนติดเซ็นเซอร์ตรวจวัด
กลิ่นหรือสำรเคมี เพื่อตรวจจับและเฝ้ำระวังกำรกำรรั่วไหลของสำรเคมี

2. การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
กำรพัฒนำระบบ แพลตฟอร์มหรือผลิตภัณฑ์กำรผลิตโดยลดต้นทุนทั้งกระบวนกำรผลิ ต เพิ่มผลผลิต
และสร้ำงมำตรฐำนเพื่อควบคุมคุณภำพ โดยใช้เครื่องจักร เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์มำเป็นส่วนช่วยใช้ในกำร
เพำะปลูกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อำทิ เซ็นเซอร์ตรวจวัดควำมชื้น อุณหภูมิ ธำตุอำหำรในดิน อุปกรณ์สำหรับ
ควบคุมเครื่องจักรกลเกษตร กำรวิเครำะห์ภำพ (Image Analysis) เพื่อบ่งบอกที่มำของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
3. การแพทย์อัจฉริยะ (Smart Healthcare)
กำรวิจัยและพัฒ นำเทคโนโลยีมำใช้ยกระดับและศักยภำพในกำรช่วยดูแล ติตตำม เฝ้ ำระวังผู้ป่วย
ผู้สูงอำยุ โดยกำรนำข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) มำวิเครำะห์ เพื่อกำหนดแนวทำงในกำรรักษำที่เหมำะสม เพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรรักษำและพัฒ นำบริกำรทำงกำรแพทย์ อำทิ แพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์เพื่อสุขภำพและ
ควำมงำม แพลตฟอร์มเพื่อดูแลผู้สูงอำยุและผู้ป่วยพักฟื้นนอกโรงพยำบำล กำรประยุกต์ใช้กำรเชื่อมต่อของ
สรรพสิ่ง (IoT) ร่วมกับอุปกรณ์ด้ำนกำรแพทย์เฉพำะบุคคล
4. เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
กำรประยุ กต์ เทคโนโลยี ดิ จิ ตัล หรื อข้อมูล สำรสนเทศและกำรสื่ อสำรในกำรเพิ่ มประสิ ท ธิภ ำพและ
คุ ณ ภำพของบริ ก ำรชุ ม ชน เพื่ อ ช่ ว ยในกำรลดต้ น ทุ น และลดกำรบริ โ ภคของประชำกร โดยยั ง คงเพิ่ ม
ประสิ ท ธิภ ำพให้ ป ระชำชนสำมำรถอยู่ อ ำศัย ได้ ในคุ ณ ภำพชี วิต ที่ ดี ขึ้ น อำทิ รถโดยสำรอัจ ฉริ ยะที่ มี ระบบ
(Global Positioning System: GPS) ระบบติดตำมเป้ำหมำยที่ผ่ำนระบบแม่ข่ำยและคลื่นสัญญำนโดยใช้กำร
เชื่ อ มต่ อ ของสรรพสิ่ ง (IoT) เป็ น สื่ อ กลำง กล้ อ งวงจรปิ ด ที่ มี แ พลตฟอร์ ม ระบบจั ด กำรวิ ดี โ อ (Video
Management System: VMS) ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อติดตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)
กำรประยุกต์ใช้ระบบไซเบอร์ -กำยภำพ (Cyber-Physical Systems: CPS) กำรเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง
ส ำหรั บ ภำคอุ ต สำหกรรม (Industrial IoT) กำรสื่ อ สำรระหว่ ำงอุ ป กรณ์ (Machine to Machine: M2M)
สำหรับประเด็นต่อไปนี้
1) กำรพัฒนำระบบเฝ้ำติดตำมสถำนะของอุปกรณ์ต่ำง ๆ จำกระยะไกลในโรงงำน เพื่อลดค่ำใช้จ่ำย
ในกำรซ่อมบำรุงและปฏิบัติกำร
2) กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรติดตำมกระบวนกำรผลิต โดยเพิ่มควำมสำมำรถ
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเครื่องจักรและอุปกรณ์ ปรับอุปกรณ์ที่มีควำมแตกต่ำงกันภำยใน
21

โรงงำนให้เป็ นมำตรฐำนเดียวกัน รวมทั้งบริหำรจัดกำรและติดตำมสถำนะแบบเรียบไทม์จำก
ระยะไกล
2. การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
1) กำรพัฒ นำระบบ แพลตฟอร์มหรือผลิตภัณฑ์กำรผลิ ตโดยลดต้นทุนทั้งกระบวนกำรผลิต เพิ่ม
ผลผลิตและสร้ำงมำตรฐำนเพื่อควบคุมคุณภำพกำรผลิต
2) กำรพัฒนำระบบ แพลตฟอร์มหรือผลิตภัณฑ์ในกำรวิเครำะห์ภำพ (Image Analysis) เพื่อบ่งบอก
ที่มำของผลิตภัณฑ์นั้น
3. การแพทย์อัจฉริยะ (Smart Healthcare)
1) แพลตฟอร์มเพื่อดูแลผู้สูงอำยุและผู้ป่วยพักฟื้นนอกโรงพยำบำล
2) กำรประยุกต์ใช้กำรเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (IoT) ร่วมกับอุปกรณ์ด้ำนกำรแพทย์เฉพำะบุคคล
3) แพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์เพื่อสุขภำพและควำมงำม
4. เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
1) กำรประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตัล / ข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรเพิ่มประสิทธิภำพและ
คุณภำพของบริกำรชุมชน เพื่อช่วยในกำรลดต้นทุน และลดกำรบริโภคของประชำกร โดยยังคง
เพิ่มประสิทธิภำพให้ประชำชนสำมำรถอยู่อำศัยได้ในคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
2) ระบบติดตำมเป้ ำหมำยที่ผ่ ำนระบบแม่ข่ำยและคลื่นสัญ ญำนโดยใช้กำรเชื่อมต่อของสรรพสิ่ ง
(IoT) เป็นสื่อกลำง
3) แพลตฟอร์มของกล้ องวงจรปิ ดระบบจัดกำรวิดีโอ (Video Management System: VMS) ใน
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเพื่อติดตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ

2.5 เนื้อหาดิจิทัล (Digital content)
ที่มาและความสาคัญ
อุตสำหกรรมกำรผลิตเนื้อหำดิจิทัล (Digital Content) เป็นหนึ่งในอุตสำหกรรมที่เปี่ยมศักยภำพที่
รัฐบำลต้องกำรผลักดันให้เกิดกำรเติบโตอย่ำงเป็นระบบเต็มรูปแบบภำยใต้แผนเศรษฐกิจดิ จิทัล จำกรำยงำนผล
กำรสำรวจมูลค่ำตลำดเนื้ อหำดิจิ ทัล ในปี 2559 โดยส ำนักงำนส่ งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พบว่ำ มีมูล ค่ำรวม
21,981 ล้ำนบำท โดยอุตสำหกรรมแอนิ เมชั่น มีมูลค่ำ 3,965 ล้ ำนบำท เติบโตร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปี
2558 อุตสำหกรรมคำแรคเตอร์ หรือ กำรออกแบบตัวกำร์ตู น มีมูลค่ำ 16,328 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 7.3
และอุตสำหกรรมเกมส์ มีมูลค่ำ 16,328 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 14..8 สำหรับปี 2561 มูลค่ำดิจิทัลคอนเทนต์
ในไทยมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น ประเมินจำกปริมำณงำนที่ผู้ประกอบกำรกำลังผลิต และแนวโน้มควำมต้องกำร
ในตลำดมีปัจจัยบวก โดยคำดว่ำจะมีมูลค่ำถึง 26,000 ล้ำนบำท2
วัตถุประสงค์

2 สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
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1. เพื่ อสนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้ำนดิจิทัล รองรับอุตสำหกรรมเนื้อหำดิจิทัลของ
ประเทศ
2. เพื่อพัฒนำปัจจัยสนับสนุนรองรับกำรเติบโตของอุตสำหกรรมเนื้อหำดิจิทัลของประเทศไทย
เป้าหมาย
1. มูลค่ำทำงเศรษฐกิจของอุตสำหกรรมเนื้อหำดิจิทัลของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
2. สินค้ำและบริกำรของอุตสำหกรรมเนื้อหำดิจิทัลของไทยได้รับกำรยอมรับจำกตลำดเพิ่มมำกขึ้น
ผลผลิต
แพลตฟอร์ ม เทคโนโลยี ด้ ำ นดิ จิ ทั ล ซึ่ งรวมถึ งแอปพลิ เคชั น ต่ ำ งๆ ที่ ใช้ ส ำหรั บ กำรพั ฒ นำและใช้
ประโยชน์เดิจิทัลคอนเทนท์
กรอบการวิจัย
1. กำรพัฒนำเนื้อหำดิจิทัลที่สร้ำงสรรค์และหลำกหลำยด้วยกำรบูรณำกำรวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศเข้ ำกั บ องค์ ค วำมรู้ ด้ ำ นศิ ล ปวั ฒ นธรรม นิ เทศศำสตร์ วำรสำรศำสตร์ แ ละ
สื่อสำรมวลชน เพื่อใช้ประโยชน์จำกทุนทำงวัฒนธรรมในกำรสร้ำงสรรค์มูลค่ำ
2. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรั บกำรผลิต กำรสร้ำงสรรค์แอนิเมชั่น เกม และเนื้อหำดิจิทัลอื่นๆ เช่น
Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) เป็นต้น
3. กำรจัดเก็บมรดกทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำของไทยในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้สำมำรถคงอยู่ได้แม้เวลำ
จะผ่ำนไป และสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงสรรค์เนื้อหำดิจิทัลใหม่ๆ
4. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อพัฒนำเรื่องรำวให้น่ำสนใจ สำหรับใช้สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนเนื้อหำดิจิทัลเพื่อรองรับอุตสำหกรรมต่ำงๆ ทั้งในมิติพื้นที่และรำยประเด็น
2. กำรพั ฒ นำฐำนข้ อมูล เพื่ อ รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ ำนมรดกทำงวัฒ นธรรมและภู มิปั ญ ญำของไทยใน
รูปแบบดิจิทัล
3. กำรพัฒนำสื่อหรือซอร์ฟแวร์เพื่อสนับสนุนกำรรับรู้เนื้อหำดิจิทัลเฉพำะบุคคล

กลุ่มที่ 3 ระบบโลจิสติกส์
บทนา
กำรพัฒ นำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้นละครอบคลุม
พื้นที่มำกขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญต่อกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และเพิ่มศักยภำพกำร
ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่งเพื่อรองรับกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจ
ภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งเป็นนโยบำยสำคัญของรั ฐบำลในกำรเร่งกำรเติบโต
ทำงเศรษฐกิจ โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยได้เร่งลงทุนปฏิรูประบบโลจิสติกส์ของประเทศ ทั้งกำร
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ขยำยเส้นทำงรถไฟ กำรขยำยสนำมบิน และกำรขยำยท่ำเรือ ส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภำพด้ำนโลจิสติกส์ที่ดี
ขึ้น โดยผลกำรจัดอันดับด้ำนโลจิสติกส์ (The Logistics Performance Index: LPI) ประจำปี 2018 โดยกำร
สำรวจจำก 160 ประเทศทั่วโลก พบว่ำประเทศไทยได้รับกำรจัดอันดับอยู่ที่ 32 ดีขึ้นจำกกำรจัดอันดับในปี
2016 ที่อยู่ที่อันดับ 4.5 ส่งผลให้ ไทยกลำยเป็นประเทศที่มีคุณ ภำพของโลจิสติกส์ดีที่สุดเป็นอันดับ 2 ของ
อำเซียนรองจำกสิงคโปร์ที่อยู่อันดับ 7
อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ประเทศไทยจะมีกำรลงทุนเพื่อพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์อย่ำง
มำกในช่วงที่ผ่ำนมำ แต่ยังขำดกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ ซึ่ง
รวมถึงกำรบริ ห ำรจั ดกำร และกำรให้ บ ริกำรที่ส อดคล้ องกับ มำตรฐำนสำกล ดังนั้น เพื่ อยกระดับ คุณ ภำพ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศอย่ำงยั่งยืน จึงควรให้ควำมสำคัญต่อกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยและ
พัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริมให้อุตสำหกรรมโลจิสติกส์ของไทยเติบโตบนฐำนของ
นวัตกรรม โดยมุ่งเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบโลจิสติกส์ทั้งทำงบก ทำงอำกำศ และทำงน้ำ เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย 4..0

3.1 ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive)
ที่มาและความสาคัญ
อุต สำหกรรมยำนยนต์ได้มีกำรพัฒ นำไปอย่ำงรวดเร็ว โดยยำนยนต์ไฟฟ้ ำ (Electric Vehicle: EV)
ได้รับกำรกล่ำวถึงว่ำจะเป็นยำนยนต์ที่เข้ำมำแทนที่ยำนยนต์ที่ใช้น้ำมันในอนำคต ในเวทีระดับโลกนั้น ประเทศ
จีนได้ก้ำวขึ้นมำเป็นผู้นำในกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ โดยในปี 2016 ผลิต EV จำนวน 873,000 คัน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 4.3 ของกำลังกำรผลิต EV ของโลก และประเทศจีนมี Fleet รถ EV ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยกำลังกำร
ผลิ ต ภำยในประเทศจี น แซงหน้ ำ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ำ เยอรมนี เกำหลี ใ ต้ ไ ป ท ำให้ ซั พ พลำยเออร์
ภำยในประเทศมีขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนเทคโนโลยีและกำลังกำรผลิตที่สูงขึ้น (ที่มำ: McKinsey Center for
Future Mobility)
สำหรับประเทศไทย หำกต้องกำรยกระดับอุตสำหกรรมยำนยนต์โดยอำศัยจังหวะกำรเปลี่ยนผ่ำนของ
เทคโนโลยี นี้ ภำครัฐจำเป็ นต้องร่วมสนั บ สนุนทั้งเงินอุดหนุนและสนับสนุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒ นำร่วมกับ
ผู้ประกอบกำรที่มีศักยภำพในกำรออกแบบ พัฒ นำและทดสอบชิ้นส่วน รวมทั้งต้นแบบยำนยนต์ไฟฟ้ำ เพื่อ
นำไปสู่กำรขยำยผลในเชิงพำณิชย์ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒ นำชิ้นส่วนสำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำ ที่ผู้ประกอบกำรไทยมี
ศักยภำพในกำรผลิตและพัฒนำ โดยเน้นชิ้นส่วนที่มีมูลค่ำสูง
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำยำนยนต์ไฟฟ้ำที่ประเทศไทยสำมำรถพัฒนำขึ้นได้เอง
เป้าหมาย
1. ผู้ประกอบกำรไทยมีควำมสำมำรถในกำรผลิตและพัฒนำชิ้นส่วนที่มีมูลค่ำสูงสำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำเพิ่ม
มำกขึ้น
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2. ประเทศไทยสำมำรถเป็ น ศู น ย์ ก ลำงกำรผลิ ต ยำนยนต์ ไ ฟฟ้ ำ ระดั บ ภู มิ ภ ำค (Regional Electric
Vehicles Hub)
ผลผลิต
1. อุปกรณ์และชิ้นส่วนสำคัญของยำนยนต์ไฟฟ้ำที่มีมูลค่ ำสูง เช่น แบตเตอรี่ มอเตอร์ และระบบบริหำร
จัดกำรแบตเตอรี่
2. ยำนยนต์ ไฟฟ้ ำ ที่ อ อกแบบและพั ฒ นำด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ พั ฒ นำในประเทศไทย ที่ มี คุ ณ ภำพตำม
มำตรฐำนสำกล
กรอบการวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนและอุปกรณ์สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
กำรวิจัย ออกแบบ และกำรทดสอบชิ้นส่วนและอุป กรณ์ที่มีมูลค่ำสูง เช่น แบตเตอรี่ มอเตอร์ และ
ระบบบริหำรจัดกำรแบตเตอรี่
2. การวิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
กำรวิจัย ออกแบบ และกำรทดสอบต้นแบบยำนยนต์ไฟฟ้ำ ซึ่งรวมถึงระบบควบคุมรถ ระบบกำรชำร์ต
ไฟ และระบบกำรเชื่อมต่อรองรับ กำรสั ญ จรอัจฉริยะ (Smart mobility) โดยมุ่งเน้นกำรพัฒ นำต้น แบบรถ
โดยสำรไฟฟ้ำสำธำรณะที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรวิจัยด้ำนวัส ดุ กำรออกแบบ กำรทดสอบด้ำนคุณ ภำพ ประสิ ทธิภำพ และมำตรฐำนด้ำนควำม
ปลอดภัย ของชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำ
2. กำรออกแบบ กำรพัฒ นำซอฟท์แวร์ส ำหรับควบคุม กำรทดสอบด้ำนคุณ ภำพ ประสิ ท ธิภ ำพ และ
มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย ของยำนยนต์ไฟฟ้ำ

3.2 ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart logistics)
ที่มาและความสาคัญ
โลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของโซ่อุปทำนที่วำงแผนปฏิบัติและควบคุมกำรไหลและกำรจัดเก็บของสินค้ำ
บริกำรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่ ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของขนส่งจำกจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่
บริโภค ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ในปัจจุบันกำรบริหำรระบบโลจิสติกส์จะต้องพิจำรณำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำประยุกต์ผสมผสำนกับระบบกำรทำงำนของธุรกิจ เพรำะโลจิสติกส์ต้องกำรควำมรวดเร็วในกำร
ขนส่งอย่ำงถูกต้องแม่นยำมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลำ ซึ่งสำรสนเทศที่ถูกต้องและทันเวลำจะช่วยให้
กิจ กำรลดระดั บ สิ น ค้ำคงคลั ง เพิ่ ม อั ต รำกำรใช้ป ระโยชน์ จ ำกปริม ำตรในคลั งสิ น ค้ ำ ลดค่ำแรงงำนในกำร
บริหำรโลจิสติกส์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ เป็นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ผู้ประกอบกำร
วัตถุประสงค์
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1. เพื่ อ พั ฒ นำระบบฐำนข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ต่ ำงๆ ส ำหรับ ใช้ในกำรบริห ำรจัด กำร
ระบบโลจิสติกส์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อพัฒนำแพลตฟอร์มสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. เพื่อพัฒนำระบบโลจิสติกส์สำหรับอุตสำหกรรมเฉพำะสำขำ เช่น เกษตรกรรม
4. เพื่อศึกษำและพัฒนำธุรกิจโลจิสติกส์รูปแบบใหม่ที่มีโอกำสเติบโตสูง

เป้าหมาย
1. ประสิทธิภำพของระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพิ่มมำกขึ้น
2. ต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ของประเทศลดลง
ผลผลิต
1. ระบบฐำนข้ อ มู ล และข้ อ มู ล ขนำดใหญ่ (Big Data) ด้ ำนโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ ค รอบคลุ ม และเชื่ อ มโยงกั บ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรขนส่งสินค้ำหรือบริกำร
2. แพลตฟอร์มสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น ระบบคลังสินค้ำอัตโนมัติ
(Smart Warehouse)
3. ได้ พั ฒ นำระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ส ำหรั บ อุ ต สำหกรรมเฉพำะสำขำ และระบบโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ สนั บ สนุ น
อุตสำหกรรมกำรผลิต
4. ระบบกำรจัดกำรห่วงโซ่ควำมเย็น (Cold Chain Management) ที่มีประสิทธิภำพ
5. ต้นแบบธุรกิจโลจิสติกส์รูปแบบใหม่ เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์กำรแพทย์และสุขภำพ
กรอบการวิจัย
มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภำพเพื่อช่วยลดต้นทุน กำรขนส่ง กำรเดินทำงและกำร
สื่อสำร กำรพัฒ นำระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะให้ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคในอนำคตที่เป็น Smart
people ซึ่งมีควำมต้องกำรบริโภค Smart product โดยพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตให้เชื่อมโยงกับสินค้ำและ
เครื่องจักร อำทิ ใช้กำรเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things) เชื่อมโยงกำรผลิตตำมควำมต้องกำรและให้
เชื่อมโยงกับกำรขนส่งให้ส่งมอบกับลูกค้ำตำมสถำนที่และเวลำที่กำหนด กำรพัฒนำโครงข่ำยควำมเชื่อมโยงของ
ระบบขนส่งภำยในประเทศทั้งทำงบก ทำงน้ำ และทำงอำกำศ กำรพัฒนำ Intelligent logistics ในพื้นที่รวมทั้ง
กำรพัฒ นำระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรกำรไหลของข้อมูลและเงิน เพื่อ
ยกระดับกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรพั ฒ นำระบบฐำนข้ อ มู ล และข้ อ มู ล ขนำดใหญ่ (Big Data) ด้ ำ นโลจิ ส ติ ก ส์ ให้ ค รอบคลุ ม และ
เชื่อมโยงกัน เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลสำหรับบริหำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ของ
ภำครัฐและเอกชน
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2. กำรพั ฒ นำ Platform เพื่อสนั บ สนุ นกำรบริห ำรจัดกำรโลจิส ติกส์ อย่ำงมีประสิ ทธิภ ำพ เช่น ระบบ
คลั งสิ น ค้ ำอั ต โนมั ติ (Smart Warehouse) ระบบบริห ำรจั ด กำรโลจิส ติ ก ส์ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (eLogistics) เป็นต้น
3. กำรวิจัยแนวทำงกำรเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
4. กำรพัฒ นำระบบโลจิสติกส์ส ำหรับอุตสำหกรรมเฉพำะสำขำ เช่น โลจิสติกส์กำรเกษตร โลจิสติกส์
กำรแพทย์และสุขภำพ โลจิสติกส์อำหำร โลจิสติกส์ท่องเที่ยว เป็นต้น
5. กำรพัฒนำ Cold Chain Logistics เพื่ออุตสำหกรรมเฉพำะ
6. กำรศึกษำและพัฒนำต้นแบบธุรกิจโลจิสติกส์รูปแบบใหม่ เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์กำรแพทย์และสุขภำพ
ธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อกำรเกษตรและอำหำรแปรรูป เป็นต้น
7. กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิต เช่น พัฒนำบรรจุภัณฑ์เพื่อกำรขนส่ง
และเก็บรักษำ พัฒนำซอร์ฟแวร์เพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติด้ำนอุตสำหกรรม (Automatic Support
Industry) กำรพั ฒ นำแอพลิ เ คชั่ น ขั้ น สู ง เพื่ อ แก้ ปั ญ หำเรื่ อ ง product blending กั บ material
movement ในพื้นที่ (Automation Movement) เป็นต้น

3.3 อุตสาหกรรมการบิน (Aviation)
ที่มาและความสาคัญ
อุตสำหกรรมกำรบินเป็นอุตสำหกรรมที่ประเทศไทยมีควำมได้เปรียบทำงด้ำนภูมิศำสตร์ ที่คำดว่ำจะ
เติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มอุตสำหกรรมใหม่ โดยด้ำนกำรผลิตชิ้นส่วนและซ่อมบำรุงอำกำศยำน คำดว่ำจะมีอัตรำ
กำรขยำยตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.4. ขณะที่ด้ำนกำรขนส่งทำงอำกำศคำดว่ำจะเติบโตร้อยละ 2.8 ดังนั้น ประเทศไทย
จึงต้องเร่งพัฒนำอุตสำหกรรมกำรบินแบบครบวงจร ครอบคลุม 5 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ กิจกำรสำธำรณูปโภค
และบริกำรเพื่อกำรขนส่ง ศูนย์รวมกิจกำรโลจิสติกส์ทันสมัย กำรบริกำรซ่อมบำรุงอำกำศยำน (Maintenance,
Repair and Overhaul: MRO) กำรพัฒนำพื้นที่โดยรอบท่ำอำกำศยำนให้เป็นเขตอุตสำหกรรมสำหรับธุรกิจที่มี
มูลค่ำสูง (High-value Manufacturing) กำรให้บริกำรฝึกอบรมนักบินและลูกเรือ (Pilot and Cabin Crew)
และบุคลำกร ด้ำนเทคนิค (Technician) รวมถึงด้ำนซ่อมบำรุงและพนักงำนภำคพื้น (Ground Staff) ทั้งนี้เพื่อ
เป็ น กำรเพิ่ มขีดควำมสำมำรถในกำรพั ฒ นำอุต สำหกรรมกำรบิ นและต่ อยอดศักยภำพให้ ประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลำงกำรขนส่งทำงอำกำศของภูมิภำคอำเซียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับกำรบริกำรภำคพื้นด้ำนกำรบิน (Ground Support
Equipment: GSE) และชิ้ น ส่ ว นอำกำศยำน (Original Equipment Manufacturer: OEM) ที่ ไ ด้
มำตรฐำนสำกล
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กำรพั ฒ นำเทคโนโลยี ด้ ำ นกำรซ่ อ มบ ำรุ ง อำกำศยำน (Maintenance Repair and
Overhaul: MRO)
3. เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำระบบและเทคโนโลยีด้ำนกำรบริหำรจัดกำรท่ ำอำกำศยำน กำรขนส่งสินค้ำทำง
อำกำศ (Air Cargo) และกำรจรำจรทำงอำกำศ
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เป้าหมาย
1. ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ระดับ Tier 33 ในประเทศไทยสำมำรถพัฒนำอุปกรณ์กำรบริกำรภำคพื้นเดิม
ให้มีมำตรฐำน สำมำรถต่อยอดสู่อุตสำหกรรมกำรบิน ลดกำรนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
2. ประเทศไทยสำมำรถยกระดับ สู่ กำรเป็นเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำนในระดับภูมิภำค
และศูนย์กลำงกำรซ่อมบำรุงอำกำศยำนในระดับภูมิภำค
3. ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรท่ำอำกำศยำน กำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ และกำรจรำจรทำงอำกำศ
ของประเทศเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ
ผลผลิต
1. อุปกรณ์กำรบริกำรภำคพื้นด้ำนกำรบิน (GSE) ที่พัฒนำในประเทศได้มำตรฐำนสำกล
2. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอำกำศยำนที่ผลิตได้ตำมมำตรฐำนสำกล
3. เทคโนโลยีสำหรับวินิจฉัยและติดตำมกำรซ่อมบำรุงอำกำศยำน (Advanced technology for MRO:
Monitoring and diagnosis) และฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big data) ด้ำน MRO ของประเทศ
4. เทคโนโลยี สนั บ สนุ น กำรจั ดกำรท่ำอำกำศยำน กำรขนส่ งสินค้ำทำงอำกำศ (Air Freight) และกำร
ให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ รวมถึงฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big data) ของประเทศ
5. เครือข่ำยผู้ผลิต ผู้ใช้บริกำรด้ำนกำรซ่อมบำรุงและชิ้นส่วนอำกำศยำนในประเทศ
กรอบการวิจัย
1. กำรวิจัยและพัฒนำอุปกรณ์กำรบริกำรภำคพื้นด้ำนกำรบิน ในกลุ่มที่ผู้ประกอบกำรไทยมีศักยภำพใน
กำรผลิต ซึ่งรวมถึงกำรผลิตอุปกรณ์เดิมให้ได้มำตรฐำน และกำรผลิตอุปกรณ์ใหม่ที่มีมูลค่ำสูงขึ้น
2. กำรวิจัยและพัฒนำชิ้นส่วนอำกำศยำน ในชิ้นส่วนที่ผู้ประกอบกำรไทยมีศักยภำพในกำรผลิต ซึ่งรวมถึง
กำรผลิตชิ้นส่วนเดิมให้ได้มำตรฐำน และกำรผลิตชิ้นส่วนใหม่ที่มีมูลค่ำสูงขึ้น
3. กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกำรซ่อมบำรุงอำกำศยำน ทั้งกำรซ่อมบำรุงย่อยหรือกำร
ซ่อมในลำนจอด (light/line maintenance) เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ และส่ วนประกอบอำกำศยำน
ตำมที่ผู้ผลิตอำกำศยำนกำหนด กำรซ่อมบำรุงใหญ่รำยปี (C-check) เพื่อเปลี่ยนอะไหล่และตรวจสอบ
อย่ำงละเอียดทั้งในส่วนโครงสร้ำงและผิวเครื่องบิน และกำรซ่อมบำรุงหนัก (D-check) เป็นกำรถอด
ชิ้นส่วนของเครื่องบินออกมำตรวจสอบ
4. กำรวิจัยและพัฒ นำเทคโนโลยีสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรท่ำอำกำศยำนและกำรบริกำรจรำจรทำง
อำกำศ
5. กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลขนำดใหญ่เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนทั้งในด้ำน
กำรซ่อมบำรุงและกำรบริกำร
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ

ผู้ผลิตชิ้นส่วนลำดับที่ 3 (3rd Tier) เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนย่อยๆ (Sub component) หรือจัดหำวัตถุดบิ ป้อนผู้ผลิตชิ้นส่วนลำดับที่ 1 และ/หรือ ลำดับ
ที่ 2
3
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1. กำรพั ฒ นำวัส ดุ /ผลิตภัณ ฑ์ /กระบวนกำรผลิ ตอุป กรณ์ กำรบริกำรภำคพื้นด้ำนกำรบิน (GSE) ให้ ได้
มำตรฐำน อำทิ รถ Transporters เพื่ อ ใช้ ในกำรขนส่ งสิ น ค้ ำ และยำนยนต์ ไฟฟ้ ำบริก ำรภำคพื้ น
(Electrification of Ground service vehicle) เป็นต้น
2. กำรพั ฒ นำวั ส ดุ /ผลิ ต ภั ณ ฑ์ /กระบวนกำรผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นและอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ กั บ อำกำศยำนให้ ได้ ต ำม
มำตรฐำน ทั้งชิ้นส่วนใหม่และชิ้นส่วนทดแทน เช่น ตู้บรรจุสินค้ำ (Unit Load Device: ULD) เบำะ
โดยสำร วัสดุตกแต่งภำยในเครื่องบิน และตู้อำหำร (Catering cart) เป็นต้น
3. กำรพัฒ นำวัส ดุ /ผลิตภัณ ฑ์ /กระบวนกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำน เช่น โครงสร้ำง เครื่องยนต์ และ
ส่วนประกอบอำกำศยำน
4. กำรพัฒนำเทคโนโลยี/ระบบสำหรับกำรซ่อมบำรุงอำกำศยำน เช่น กำรบำรุงรักษำเชิงพยำกรณ์และให้
คำแนะน ำ (Predictive and prescriptive maintenance) หุ่ น ยนต์ ห รือ โดรนส ำหรับ วินิ จ ฉัย และ
ติดตำมผล (Monitoring and diagnosis) เป็นต้น
5. กำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภำพ (Productivity) เทคโนโลยีทดแทนกำรใช้แรงงำน เทคโนโลยีที่
ช่วยลดต้นทุนกำรดำเนินงำนภำคพื้นและสำยกำรบิน (Ground operation/flight operation)
6. กำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภำพ/ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร เช่น ควำมตรงต่อเวลำ (On-time
performance) ระยะเวลำสั้น ที่สุ ดในกำรถ่ำยโอนผู้ โดยสำรและกระเป๋ำจำกสนำมบิน (Minimum
connecting time) และระบบช่ วยตั ดสิ น ใจร่ว มกัน ระหว่ำงผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ย ที่ป ฏิ บัติ กำรในเขต
สนำมบิน (Airport Collaborative Decision Making: A-CDM) เป็นต้น
7. กำรพัฒ นำข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และปัญ ญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) เพื่อใช้ในกำร
บริกำรและซ่อมบำรุง
8. กำรพัฒนำเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อลดเวลำคัดกรองผู้โดยสำร เช่น กำรใช้ข้อมูลชีวภำพยืนยันตัวตน (Bioidentification)
9. กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้แก่ กำรสื่อสำร (Communication) กำรแนะนำ
เส้ น ทำง (Navigation) กำรตรวจสอบและกำรจัดกำรจรำจรทำงอำกำศ (Surveillance/Air traffic
management)
10. กำรพัฒนำเทคโนโลยีช่วยติดตำมและปรับปรุงคุณภำพเสียงรอบสนำมบิน

3.4. การขนส่งทางราง
ที่มาและความสาคัญ
รัฐบำลได้เล็งเห็นควำมสำคัญของระบบขนส่งทำงรำงเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรขนส่งทำงบก
และระบบโลจิ ส ติ กส์ ของประเทศในอนำคต โดยรัฐบำลได้ กำหนดนโยบำยกำรพั ฒนำโครงสร้ำงพื้ นฐำนด้ำน
คมนำคมขนส่งของประเทศเพื่อใช้ลงทุนก่อสร้ำงและยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง โดยเป็นกำร
ลงทุนด้ำนระบบขนส่งทำงรำงมำกกว่ำ 2 ล้ำนล้ำนบำท ประกอบด้วยกำรลงทุนด้ำนรถไฟควำมเร็วสูง รถไฟฟ้ำ
ขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และรถไฟทำงคู่
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ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรใช้โอกำสจำกกำรลงทุนขนำดใหญ่นี้เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ำด้ำน
เศรษฐกิจและสั งคมในระยะยำวตลอดอำยุ กำรใช้งำนของระบบขนส่ งทำงรำงที่ลงทุน โดยในกำรศึกษำหำ
ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจในรูปแบบของ Economic Internal Rate of Return (EIRR) จะพิจำรณำค่ำใช้จ่ำย
และผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ4 โดยปัจจัยที่มีผลต่อค่ำใช้จ่ำยและผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ ได้แก่ กำรกำหนด
นโยบำยกำรลงทุน กำรให้บริกำร กำรวำงแผน กำรกำหนดเส้นทำง กำรออกแบบ กำรกำหนดเลือกระบบรถไฟ
กำรกำหนดมำตรฐำนต่ำงๆ กำรดำเนินกำรเดินรถและบำรุงรักษำ สำหรับในส่ วนกำรก่อสร้ำง ผลิต ติดตั้งระบบ
รถไฟต่ำงๆ นอกจำกงำนด้ำนโยธำส่วนใหญ่แล้ว งำนในส่วนอื่นจะต้องจ้ำงผู้เชี่ยวชำญและนำเข้ำชิ้นส่วนจำก
ต่ำงประเทศ หำกมีกำรสนับสนุนอย่ำงเพียงพอ ประเทศไทยสำมำรถจะเป็นผู้ผลิตส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ
รถไฟเพื่อลดกำรนำเข้ำและเพิ่มส่งออกได้ในอนำคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อส่ งเสริม กำรวิจั ย และพั ฒ นำปั จจัย ต่ำงๆ ที่ ท ำให้ กำรดำเนิน กำรของระบบกำรขนส่ งทำงรำงมี
ประสิทธิภำพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และควำมปลอดภัย (Safety) ตำมมำตรฐำน
ที่ได้รับกำรรับรอง รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงพื้นที่ (Accessibility) โดยปัจจัยเหล่ำนี้รวมถึง
ปัจจัยภำยในระบบรถไฟ (เช่น กำรวำงแผน กำรกำหนดเส้นทำง กำรออกแบบ มำตรฐำน กำรเดินรถ
และบ ำรุ งรั กษำ กำรก่ อสร้ำง กำรผลิ ตชิ้น ส่ ว น เป็ น ต้ น ) และปั จจัย นอกระบบรถไฟ (เช่ น กำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน ผังเมือง ผังภูมิภำค ระบบขนส่งทำงรำงในระบบโลจิสติกส์ เป็นต้น)
2. เพื่อส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรออกแบบ ผลิต ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ และชิ้นส่วน สำหรับระบบ
รถไฟในส่วนที่เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย
เป้าหมาย

4 กำรศึกษำวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยและผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ มีดังนี้

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนด้ำนเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
• ค่ำใช้จ่ำยลงทุน ซึ่งประกอบด้วย ค่ำกำรจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่ำก่อสร้ำง ค่ำจั ดหำ ผลิต ติดตั้ง ระบบรถไฟทั้งหลำย ค่ำใช้จ่ ำยกำร
ดำเนินกำรตำมมำตรกำรสิ่งแวดล้อม ตลอดจนค่ำบริหำรและควบคุมงำนโครงกำรกำรขนส่งทำงรำงนั้นๆ
• ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนให้บริกำรกำรขนส่ง (หลังจำกโครงกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ) ได้แก่ ค่ำใช้จ่ ำยในกำรดำเนินกำรเดินรถ และ
บำรุงรักษำ (Operation & Maintenance) ค่ำลงทุนจัดหำขบวนรถ อุปกรณ์และเครื่องมือ ต่ำงๆ เพิ่มเติม ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำม
มำตรกำรกำรลดและติดตำมผลกระทบสิ่งแวดล้อมขณะดำเนินกำร
2. ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย
• ผลประโยชน์ ท ำงตรง จำกกำรประหยัด ค่ำ ใช้จ่ ำยเมื่ อ มี ก ำรเปลี่ย นกำรเดิน ทำง/ขนส่ งด้ว ยระบบอื่ น มำเป็ นระบบรำง ในกำรใช้
ยำนพำหนะ กำรลดเวลำกำรเดินทำง/ขนส่ง กำรลดควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุ กำรลดกำรปล่อยมลพิษและก๊ำซเรือนกระจก ตลอดจนรำยได้จำกกำร
ที่ต่ำงชำติมำใช้บริกำรเดินทำงขนส่ง และท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

• ผลประโยชน์ทำงอ้อม ได้แก่ กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจในภำพกว้ำงของพื้นที่ที่เข้ำถึงได้ด้วยระบบกำรขนส่งจำกโครงกำรนั้น ซึ่งขึ้นกับ
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น (Accessibility Improvement) ซึ่งขึ้นอยู่กับเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงขนส่งที่ลดลง
ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจนี้ขึ้นอยู่กับปริมำณกำรโดยสำรขนส่ง และกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงพื้นที่ เมื่อมีกำรเปลี่ยนจำกกำรใช้
พำหนะประเภทอื่นมำใช้ระบบรำง โดยมีค่ำใช้จ่ำยและระยะเวลำ ตลอดจนควำมสะดวกสบำย ในกำรเดินทำงขนส่ง เป็นปัจจัยสำคัญ
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1. ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมปลอดภัย ในกำรให้บริกำร กำรเดินรถและบำรุงรักษำระบบขนส่ง
ทำงรำงเพิ่มมำกขึ้น
2. กำรเข้ำถึงพื้นที่ที่มีระบบขนส่งทำงรำงเพิ่มขึ้น (Accessibility Improvement)
3. ศักยภำพของผู้ ป ระกอบกำรไทยในกำรผลิ ตและพัฒ นำวัส ดุ อุปกรณ์ และชิ้น ส่ วนรถไฟให้ ได้ตำม
มำตรฐำนสำกล สูงขึ้น
ผลผลิต
1. ผลกำรศึกษำวิเครำะห์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรกำหนดเส้นทำง กำรให้บริกำร กำรเดินรถ
และกำรบำรุงรักษำระบบขนส่งทำงรำง ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมปลอดภัย รวมทั้ง
กำรพัฒนำด้ำนกำรเข้ำถึงพื้นที่ที่ใช้เวลำและค่ำใช้จ่ำยน้อยลง
2. มำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทำงรำง
3. วัสดุ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนรถไฟที่ใช้ในกำรซ่อมบำรุง ที่ได้มำตรฐำน
กรอบการวิจัย
1. กำรศึกษำวิเครำะห์นโยบำยและแผนกำรลงทุน กำรกำหนดเส้นทำง และกำรให้บริกำรกำรขนส่งทำง
รำง โดยบูรณำกำรกับสำขำวิชำอื่น เช่น กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน กำรผังเมืองผังภูมิภำค ระบบกำรขนส่ง
ทำงรำงในระบบโลจิสติกส์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้ำนควำมคุ้มค่ำกำรลงทุน
2. กำรออกแบบ กำรกำหนดเลือกระบบรถไฟ กำรกำหนดมำตรฐำนทำงด้ำนเทคนิคและสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ
ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ
3. กำรวิจัยและพัฒ นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมปลอดภัย สำหรับกำรเดินรถและ
บำรุงรักษำ
4. กำรวิจัยด้ำนกำรเพิ่มกำรเข้ำถึงพื้นที่ที่มีระบบขนส่งทำงรำง
5. กำรออกแบบ ผลิ ต และติดตั้ง วัส ดุ อุปกรณ์ และชิ้นส่ วนระบบรถไฟ ส ำหรับกำรซ่อมบำรุง และ
ประกอบขบวนรถไฟ
ประเด็นวิจัย/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรวิจัยด้ำนกำรบูรณำกำรระบบขนส่งทำงรำงกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และกำรผังเมืองผังภูมิภำค
2. กำรวิจัยด้ำนมำตรฐำนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทำงรำง เช่น มำตรฐำนกำรให้บริกำร มำตรฐำน
กำรซ่อมบำรุง และมำตรฐำนกำรทดสอบชิ้นส่วน
3. กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีสำหรับบริหำรจัดกำรระบบขนส่งทำงรำง เช่น ระบบจัดกำรผู้โดยสำร
ระบบจัดกำรเส้นทำง ระบบควบคุมกำรเดินรถ ระบบติดตำมและควบคุมกำรซ่อมบำรุง และระบบดูแล
รักษำควำมปลอดภัย เป็นต้น
4. กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนวัสดุ เทคโนโลยีกำรออกแบบ เทคโนโลยีกำรทดสอบ และเทคโนโลยี
กำรผลิต วัสดุ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนระบบรถไฟ สำหรับกำรซ่อมบำรุง และประกอบขบวนรถไฟ

กลุ่มที่ 4. การบริการมูลค่าสูง
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บทนา
กำรพัฒนำกรอบกำรวิจัยและนวัตกรรมของกลุ่มกำรบริกำรมูลค่ำสูง ได้ยึดกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำ
ตำมร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ในยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 2.1 กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร แนวทำงที่ 2.1.4. พัฒนำควำมหลำกหลำย คุณภำพ และ
สร้ำงเอกลักษณ์กำรท่องเที่ยวไทย และแนวทำงที่ 2.1.5 พัฒนำธุรกิจบริกำรที่มีศักยภำพใหม่ๆ ที่สร้ำงรำยได้สูง
และสอดคล้องกับ (ร่ำง) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ในยุทธศำสตร์ที่ 1 กำร
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรสร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ โดยกรอบกำรวิ จัยและนวัตกรรมของกลุ่มกำรบริกำร
มู ล ค่ ำสู ง ประกอบด้ ว ย 2 เรื่ อ งหลั ก ได้ แ ก่ 1) กำรบริ ก ำรและกำรท่ อ งเที่ ย วเชิ งสุ ข ภำพ (กำรบริก ำรทำง
กำรแพทย์ และกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ) และ 2) กำรท่องเที่ยวชุมชนและผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ (กำร
อนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อ มและวัฒ นธรรมเพื่ อส่ งเสริม กำรผลิ ต อย่ ำงสร้ำงสรรค์แ ละเสริม พลั งท้ อ งถิ่ น และชุม ชน
ท่องเที่ยว และกำรท่องเที่ยวที่แข่งขันได้ มั่นคง และยั่งยืน) โดยให้เกิดผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของประเทศที่ทำให้
ประเทศไทยเป็นเจ้ำของห่วงโซ่กำรผลิตและกำรบริกำรที่มีมูลค่ำเพิ่มสูงในตลำดโลกและสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งเป็นเจ้ำของเทคโนโลยีในสำขำที่สำคัญต่อกำรพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยจนไปสู่ควำมมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

4..1 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
หมำยรวมถึง กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ และกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ
ที่มาและความสาคัญ
กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ หมำยถึง กำรท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อส่งเสริมสุขภำพ หรือ
บำบัดรักษำฟื้นฟูสุขภำพ หรือ เป็นกำรท่องเที่ยวที่ผสมผสำนกำรรักษำและฟื้นฟูสุขภำพทั้งทำงร่ำงกำยและ
จิ ต ใจควบคู่ กั น โดยสำมำรถแบ่ งตำมจุ ด มุ่ งหมำยได้ 2 ประเภท คื อ 1) กำรท่ อ งเที่ ยวเชิ งส่ งเสริม สุ ขภำพ
(Health Promotion Tourism) และ 2) กำรท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษำสุขภำพ (Heath Healing Tourism)
จำกข้อมูลในกำรศึกษำเพื่อเพิ่มศักยภำพทำงกำรตลำดท่องเที่ยวเชิงสุขภำพของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) ในปี 2556 พบว่ำมีจำนวนนักท่องเที่ ยวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำประเทศไทยกว่ำ 12.75 ล้ำนคน เพิ่มขึ้น
ประมำณ 20% โดยภูมิภำคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครองส่วนแบ่งตลำดอยู่ที่ร้อยละ 15 ของ
มูล ค่ำตลำดท่องเที่ย วเชิงสุ ขภำพโลก มีป ระเทศผู้ให้ บริกำรด้ำนสุ ขภำพที่ส ำคัญ คือ สิ งคโปร์ ไทย อิน เดีย
มำเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยสิงคโปร์มีส่วนแบ่งกำรตลำดมำกที่สุด ในสัดส่วนร้อยละ 33 คิดเป็นมูลค่ำประมำณ
90,000 ล้ำนบำท รองลงมำคือไทย สัดส่วนร้อยละ 26 คิดเป็นมูลค่ำประมำณ 70,000 ล้ำนบำท และอินเดีย
สัดส่วนร้อยละ 19 คิดเป็นมูลค่ำประมำณกว่ำ 50,000 ล้ำนบำท
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อยกระดับกำรบริกำรและนวัตกรรมด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะทำงด้ำนบริกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ ให้ได้
มำตรฐำนและกำรยอมรับจำกผู้บริโภค
2. เพื่อพัฒนำธุรกิจนวัตกรรมอุตสำหกรรมท่องเที่ยวบริกำรส่งเสริมสุขภำพของประเทศไทย
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3. เพื่อสนับสนุนปัจจัยพื้นฐำนด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ อำทิ กำรพัฒนำฐำนข้อมูลกำรท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพ กำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
เป้าหมาย
1. มูลค่ำทำงเศรษฐกิจของอุตสำหกรรมท่องเที่ยวบริกำรส่งเสริมสุขภำพเพิ่มขึ้น
2. บริกำรส่งเสริมสุขภำพของประเทศไทยได้รับกำรยอมรับจำกตลำดเพิ่มมำกขึ้น
ผลผลิต
1. มำตรฐำนด้ำนกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ที่ได้รับกำรรับรองในระดับสำกลจำกผลกำรศึกษำเชิงวิชำกำรที่
ได้รับกำรยอมรับ
2. สินค้ำและบริกำร หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ของกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพตำมศักยภำพและควำมพร้อม
ของผู้ประกอบกำร
3. ผลกำรวิจัยทำงกำรตลำดเชิงลึกและผลกำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
กรอบการวิจัย
มุ่งเน้ น กำรวิจัย พัฒ นำและจัดระบบบริกำรที่มีคุณภำพมำตรฐำน ที่ทำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
บริกำรทำงกำรแพทย์ได้รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และทั่วถึง กำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรบริกำรเพื่อดูแล
ผู้สูงอำยุ คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพและระบบสำรสนเทศดิจิทัล นอกจำกนี้จะ
มุ่งเน้นกำรศึกษำเพื่อเพิ่มศักยภำพและรำยได้ของธุรกิจบริกำรส่งเสริมสุขภำพ เช่น เวชศำสตร์ฟื้นฟู บริกำร
สุขภำพผู้ สู งอำยุ บริกำรสุ ขภำพผู้ สูงอำยุ โดยกำรวิจัยและพั ฒ นำสิน ค้ำและบริกำร รวมทั้งกระบวนกำรที่
เกี่ยวข้อง ตำมศักยภำพและควำมพร้อมของพื้นที่ กำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบธุรกิจใหม่ของกำรท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพ เช่น สปำทำงกำรแพทย์ (Medical Spa) กำรพัฒนำมำตรฐำนสินค้ำและกำรบริกำรของธุรกิจบริกำร
ส่งเสริมสุขภำพ และกำรจัดทำฐำนข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริกำรทำงกำรแพทย์หรือบริกำรส่งเสริม
สุขภำพเพื่อเป็นแหล่งอ้ำงอิงข้อมูลเชิงวิชำกำรและสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้ผู้บริโภคทั้งในและต่ำงประเทศ และ
กำรจัดทำ Market Intelligence เพื่อดำเนินกำรวิจัยทำงกำรตลำดเชิงลึกและวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้ำน
กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพเพื่อเจำะตลำดใหม่ที่มีศักยภำพและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงควำมเป็น
เลิศด้ำนกำรแพทย์และบริกำรสุขภำพ
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยที่สาคัญ
1. กำรศึกษำและพัฒนำประสิทธิภำพธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย์ /บริกำรส่งเสริมสุขภำพที่ประเทศไทยมี
ศักยภำพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น เวชศำสตร์ฟื้นฟู บริกำรสุขภำพผู้สูงอำยุ กีฬำและสันทนำ
กำร เป็นต้น
2. กำรพัฒนำมำตรฐำนสินค้ำและกำรบริกำรของธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย์และธุรกิจบริกำรส่งเสริม
สุขภำพของประเทศไทยเพื่อให้ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล
3. กำรใช้ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในกำรพั ฒ นำสิ น ค้ ำและบริก ำร หรื อ รู ป แบบธุร กิ จ ใหม่ ข องกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพตำมศักยภำพและควำมพร้อมของพื้นที่ อำทิ ธุรกิจเมดิคอล สปำ (Medical Spa)
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และกำรพัฒนำบริกำรรักษำโรคเฉพำะทำงที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น กำรบริกำรเสริมควำม
งำม เป็นต้น
4. กำรจัดทำฐำนข้อมูลและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลขนำดใหญ่ (Big data) ของผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
บริกำรทำงกำรแพทย์หรือบริกำรส่งเสริมสุขภำพเพื่อเป็นแหล่งอ้ำงอิงข้อมูลเชิงวิชำกำรและสร้ำงควำม
น่ำเชื่อถือให้ผู้บริโภคทั้งในและต่ำงประเทศ
5. กำรจัดทำฐำนข้อมูลและ Market Intelligence เพื่อวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้ำนกำรท่องเที่ยว
เชิงสุขภำพ

4..2 การท่ อ งเที่ ยวชุ ม ชนและผลิต ภั ณ ฑ์ สร้างสรรค์ (Community-Based Tourism and
Creative Products)
หมำยรวมถึง กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมกำรผลิตอย่ำงสร้ำงสรรค์และเสริมพลังท้องถิ่น
และชุมชนท่องเที่ยว และกำรท่องเที่ยวที่แข่งขันได้ มั่นคง และยั่งยืน
ที่มาและความสาคัญ
กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community - Based Tourism) เป็นกำรท่องเที่ยวที่คำนึงถึงควำมยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โดยชุมชนเป็นผู้กำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำน บริหำรจัดกำรโดยชุมชน
เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบำทเป็นเจ้ำของ มีสิทธิในกำรจัด กำรดูแลเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้แก่ผู้มำเยือน โดยมี
องค์ประกอบหลักอยู่ 4. ด้ำน 1) ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม 2) องค์กรชุมชน 3) กำรจัดกำร 4.) กำร
เรียนรู้ ดังนั้นกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นควำมพยำยำมหนึ่งของกำรสร้ำงทำงเลือกในกำรพัฒนำในประเด็นกำร
ท่องเที่ยวที่ให้คนในชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จำกท่องเที่ยว และมีบทบำทในกำรกำหนดทิศ
ทำงกำรพัฒนำ5
จำกนโยบำยรัฐบำลที่ต้องกำรให้กำรท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดกำรกระจำยควำม
เจริญและกระจำยรำยได้สู่ท้องถิ่นภำยใต้แนวคิด Thailand 4..0 กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้
ออกแคมเปญท่องเที่ย ววิถีไทย “เสน่ ห์ วิถีไทยเฉพำะถิ่น (Unique Thai Local Experience)” ขึ้น เพื่ อเป็ น
สินค้ำหลักที่จะสื่อสำรและส่งเสริมกำรตลำด ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่ำของกำรท่องเที่ยวไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำและพัฒนำศักยภำพธุรกิจบริกำรมูลค่ำสูงรูป แบบใหม่ๆ บนพื้นฐำนของอัตลักษณ์และควำม
โดดเด่นของพื้นที่

5 สถำบันกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
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2. เพื่อพัฒ นำนวัตกรรมกระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอุปทำน (Supply Side) ของกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชนหรือพื้นที่ให้สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ ำ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภู มิ ปั ญ ญำในพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว โดยน ำเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมมำ
ประยุกต์ใช้เพื่อสร้ำงมำตรฐำนและควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค
4. เพื่อพัฒนำปัจจัยสนับสนุนเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวของประเทศเพื่อให้เกิดกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
เช่น กำรพัฒ นำฐำนข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรพัฒ นำมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือกำร
พัฒนำระบบติดตำมประเมินผลกำรท่องเที่ยวของประเทศ
เป้าหมาย
1. มูลค่ำทำงเศรษฐกิจของอุตสำหกรรมท่องเที่ยวชุมชนหรือพื้นที่เพิ่มขึ้น
2. สิน ค้ำและบริกำรสร้ำงสรรค์จ ำกชุมชนหรือพื้ นที่มีกำรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้
เพิ่มขึ้น
ผลผลิต
1. กระบวนกำรจั ดกำรอุ ป ทำน (Supply Side) ของกำรท่องเที่ ยวในชุ มชนหรือพื้ นที่ ส ำมำรถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภู มิ ปั ญ ญำในพื้ น ที่ ท่ องเที่ ยวที่ ได้ ม ำตรฐำน จำกกำรน ำวิท ยำศำสตร์แ ละเทคโนโลยี ม ำ
ประยุกต์ใช้เพื่อรับรองมำตรฐำน
3. ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ด้ำนกำรท่องเทีย่ วของพื้นที่
4. มำตรฐำนกำรท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล
กรอบการวิจัย
มุ่งเน้ น กำรศึกษำศั กยภำพของชุมชนในกำรน ำเสนอกิจกรรมกำรท่ องเที่ ยวชุมชน (CommunityBased Tourism: CBT) เพื่อให้ตอบสนองกับควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งผลกระทบ
ด้ำนกำรท่ องเที่ย วต่อชุมชน ในด้ำนเศรษฐกิ จ กำรจ้ำงงำน กำรกระจำย รำยได้ สั งคม คุณ ภำพชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม กำรวิจัยรูป แบบกำรรั่วไหลและเชื่อมโยง (Leakages and Linkages) ของกำรท่องเที่ยวชุมชน
กำรศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอุปทำน (Supply Side) ของชุมชน/พื้นที่ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพื่อ
กำรท่องเที่ยว (Tourism Logistics) ระบบสำธำรณูปโภคและกำรกำจัดของเสีย กำรควบคุมพื้นที่เฉพำะ เป็น
ต้น ให้สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อเตรียมควำมพร้อมต่อกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
อย่ำงเหมำะสม กำรศึกษำแนวทำงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับกำรใช้ทรัพยำกรหรือมรดก
ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมของชุมชน/พื้นที่ ในกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรสร้ำงสรรค์เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์และ
ควำมโดดเด่ น รวมทั้ งได้ รั บ กำรรั บ รองมำตรฐำนผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อสร้ำงควำมเชื่อ มั่ น /กำรยอมรับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สร้ำงสรรค์จำกแก่ผู้บริโภค และสำมำรถขำยได้ทั้งในและต่ำงประเทศ กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อศึกษำ
ข้อมูลและพัฒนำปัจจัยสนับสนุนด้ำนต่ำงๆ ด้ำนกำรท่องเที่ยวเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวของประเทศให้สำมำรถ
แข่งขันได้อย่ำงมั่นคง และยั่งยืน เช่น กำรศึกษำข้อมูลพฤติกรรมและกิจกรรมท่องเที่ยวของกลุ่มเป้ำหมำย หรือ
กำรศึกษำกำรลงทุนของธุรกิจต่ำงชำติในภำคท่องเที่ยวของไทยเพื่อหำแนวทำงกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ เป็น
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ธรรมและได้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น อย่ ำงยุ ติ ธ รรม ฐำนข้ อ มู ล ด้ ำ นกำรท่ อ งเที่ ย วของพื้ น ที่ ตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ติ ด ตำม
ทรั พ ยำกรท่ อ งเที่ ย วหรื อ เตื อ นภั ย (Warning indicators) ด้ ำ นกำรท่ อ งเที่ ย ว มำตรฐำนกำรท่ อ งเที่ ย วที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล ระบบติดตำมและประเมินผลกำรท่องเที่ยว
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรพัฒนำนวัตกรรมกระบวนกำรจัดกำรอุปทำน (Supply Side) ของกำรท่องเที่ยวในชุมชนหรือพื้นที่
ให้สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. กำรเพิ่ ม มู ล ค่ ำของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภู มิ ปั ญ ญำในพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว โดยน ำวิท ยำศำสตร์แ ละเทคโนโลยี ม ำ
ประยุกต์ใช้เพื่อสร้ำงมำตรฐำนและควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค เช่น ผ้ำทอมือ เครื่องประดับ เครื่อง
เรือน เป็นต้น
3. กำรพัฒนำฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ด้ำนกำรท่องเที่ยวของพื้นที่ เช่น จำนวน ประเภท และ
กำรใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่
4. กำรพัฒ นำมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล เช่น มำตรฐำนกำรท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ
5. กำรพัฒนำระบบติดตำมประเมินผลด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศ

กลุ่มที่ 5 พลังงาน (Energy)
บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยพึ่งพำกำรนำเข้ำพลังงำนกว่ำร้อยละ 676 มีกำรนำเข้ำพลังงำนสูงขึ้น โดยเฉพำะ
น้ำมัน ก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำนหิน และไฟฟ้ำจำกประเทศเพื่อนบ้ำน ทำให้สูญเสียเงินตรำต่ำงประเทศและมีผลต่อ
ควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนของประเทศ ในขณะที่ต่ำงประเทศเริ่มนำเรื่องกำรปล่อยก๊ำ ซเรือนกระจก โดยเฉพำะ
ภำคพลังงำน มำใช้เป็นมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ ทำให้ประเทศไทยต้องเร่งหำแนวทำงกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือ นกระจก โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่ งในภำคพลั งงำน ดั งนั้ น ประเทศไทยจึงต้ องเร่งดำเนิ น กำรวิจั ยและพั ฒ นำ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรวิจัยและพัฒนำพลังงำนทดแทนเพื่อนำพลังงำนภำยในประเทศมำใช้ให้มำกที่สุด
กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีพลังงำนที่มีประสิทธิภำพสูง กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกักเก็บพลังงำนเพื่อทำ
ให้กำรนำพลังงำนหมุนเวียนมำใช้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้ำหมำยลดควำมเข้มกำรใช้
พลั งงำน (Energy Intensity) ลงร้ อ ยละ 30 ในปี 2579 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2553 ตำมแผนอนุ รัก ษ์ พ ลั งงำน
(Energy Efficiency Plan: EEP 2015) และเพิ่มสัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทนในประเทศ และใช้ศักยภำพ
แหล่งพลังงำนทดแทนในรูปพลังงำนไฟฟ้ำ ควำมร้อนและเชื้อเพลิงชีวภำพ ภำยใต้แผน AEDP 2015 เป็นร้อย
ละ 30 ของกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยในปี 2579
วัตถุประสงค์
สถำนกำรณ์พลังงำนไทย เดือน มกรำคม-พฤษภำคม ปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎำคม 2561) สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
กระทรวงพลังงำน
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1. เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน โดยจะต้องมีกำรจัดหำพลังงำนให้มีปริมำณที่เพียงพอและคำนึงถึง
พลังงำนหลักที่มีอยู่ พร้อมทั้งหำแหล่งพลังงำนทดแทนหรือพลังงำนทำงเลือกให้เพียงพอต่อกำรใช้
พลังงำน สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำนของประชำชน ทั้งด้ำนกำรผลิต กำรบริโภค กำร
ใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. เพื่ อ เพิ่ ม สั ด ส่ ว นกำรผลิ ต พลั ง งำนทดแทนภำยในประเทศ และผลิ ต พลั ง งำนด้ ว ยเทคโนโลยี
ประสิทธิภำพสูง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของประเทศและส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. เพื่อวิจัยและพัฒนำระบบกักเก็บพลังงำน สำมำรถรองรับกำรใช้พลังงำนทดแทนและกำรบริหำรจัด
กำรพลังงำนอย่ำงที่มีประสิทธิภำพ

เป้าหมาย
1. ใช้งำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ ช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้ำหมำยลดควำมเข้มกำร
ใช้พ ลังงำน (Energy Intensity) ลงร้อยละ 30 ในปี 2579 เมื่อเทียบกับปี 2553 ตำมแผนอนุรักษ์
พลังงำน (Energy Efficiency Plan: EEP 2015)
2. ช่ว ยเพิ่ ม สั ด ส่ ว นกำรใช้พ ลั งงำนทดแทนในประเทศ และใช้ศั กยภำพแหล่ งพลั งงำนทดแทนในรูป
พลังงำนไฟฟ้ำ ควำมร้อนและเชื้อเพลิงชีวภำพ ภำยใต้แผน AEDP 2015 เป็นร้อยละ 30 ของกำรใช้
พลังงำนขั้นสุดท้ำยในปี 2579
3. เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒ นำเทคโนโลยีภำยในประเทศและ
ทดแทนกำรนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
ผลผลิต
1. แหล่งพลังงำนชีวมวลที่มีศักยภำพในประเทศ ที่สำมำรถช่วยเพิ่มผลผลิตหรือกำรผลิตพลังงำนจำกชีวมวล
2. เทคโนโลยีกำรผลิตไฟฟ้ำและควำมร้อนจำกขยะอย่ำงยั่งยืน
3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพและช่วยลดต้นทุนกำรผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพ
4. เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรผลิตก๊ำซชีวภำพประสิทธิภำพสูง
5. ต้นแบบเทคโนโลยีกำรกักเก็บพลังงำน สำหรับกำรประยุกต์กำรใช้งำนด้ำนพลังงำนทดแทน ด้ำนยำน
ยนต์ และพลังงำนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภำพสูง
กรอบการวิจัย
1. กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนพลังงำนชีวภำพ (Bioenergy)
2. กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนเชื้อเพลิงชีวภำพ (Biofuel)
3. กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนประสิทธิภำพพลังงำน (Energy Efficiency)
4. กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีกักเก็บพลังงำน (Energy Storage)
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
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5.1 พลังงานชีวภาพ (Bioenergy)
กลุ่มพลังงำนชีวภำพ ประกอบด้วย 3 กลุ่มย่อย ดังนี้
1. ชีวมวล (Biomass) เพื่อผลิตไฟฟ้าและความร้อน
1) กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำและควำมร้อน
เช่น เศษวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร ไม้โตเร็ว น้ำเสีย ควำมร้อนทิ้ง (Waste heat)
2) กำรวิจัยเพื่อเพิ่มชีวมวลในพื้นที่ที่ผลิตอำหำรไม่ได้
3) กำรพัฒ นำและกำหนดมำตรฐำน คุณสมบัติเชื้อเพลิงพลังงำนทดแทนเพื่อกำรจำหน่ำยเชิง
พำณิชย์ เช่น มำตรฐำนเชื้อเพลิงอัดแท่ง (Pellet) น้ำมันไพโรไลซิส เป็นต้น
4) กำรศึกษำกำรใช้ชีวมวลร่วมกับถ่ำนหินในโรงไฟฟ้ำ เพื่อลดก๊ำซเรือนกระจก
5) กำรพัฒนำสำยพันธุ์พืชพลังงำน เพื่อเพิ่มผลผลิต
6) กำรวิจัยและพัฒนำเครื่องจักรเก็บเกี่ยวผลผลิต (Harvesting machinery)
2. ก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพื่อผลิตไฟฟ้าและความร้อน
1) กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตก๊ำซชีวภำพจำกของเสียอุตสำหกรรมที่มีประสิทธิภำพ เช่น ชำน
อ้อย น้ำส่ำเหล้ำ เป็นต้น
2) กำรลดต้นทุนกำรก่อสร้ำงและกำรเดินระบบหมักก๊ำซชีวภำพ
3. ขยะ (Municipal Solid Waste: MSW)
1) กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำและควำมร้อน
จำกขยะอย่ำงยั่งยืน
2) กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตเชื้อเพลิงแข็งจำกขยะ (Refuse-derived fuel: RDF)
3) กำรพัฒนำต้นแบบเทคโนโลยีกำรผลิตเชื้อเพลิงแข็งจำกขยะ (RDF) เพื่อใช้ร่วมในโรงไฟฟ้ำชีว
มวล

5.2 เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)
1. เชื้อเพลิงเอทานอลและไบโอดีเซล
1) กำรวิ จั ย เพื่ อ หำแนวทำงเพื่ อ ลดรำคำของเอทำนอลลง เช่ น กำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพของ
กระบวนกำรผลิ ต เอทำนอล กำรจั ด กำรของเสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ น ระหว่ำ งกระบวนกำรอย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ กำรเพิ่มผลผลิต (Yield) หรือลดต้นทุนของกำรผลิตน้ำตำลจำกวัตถุดิบจำพวก
อ้อยและมันสัมปะหลัง
2) กำรวิจัยเพื่อหำแนวทำงเพื่อลดรำคำของไบโอดีเซลลง เช่น กำรเพิ่มมูลค่ำของผลิตภัณฑ์พลอย
ได้จำกน้ำมันปำล์มและจำกกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซล กำรจัดกำรของเสียที่เกิดขึ้นจำก
กระบวนกำรผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3) กำรพัฒ นำกระบวนกำรผลิ ตเชื้อเพลิงไบโอเจท (Biojet) เพื่อใช้ในอำกำศยำนจำกวั ตถุดิบ
จำพวกปำล์ม แอลกอฮอล์ และน้ำตำล
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2. ก๊าซชีวภาพ
1) กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตก๊ำซชีวภำพจำกวัตถุดิบหลำกหลำย (Flexible substrate)
2) กำรพัฒนำเพื่อเพิ่มคุณภำพของก๊ำซชีวภำพที่ผลิตได้ เช่น เพิ่มสัดส่วนมีเทน หรือสัดส่วนของ
ไฮโดรเจน (เพื่อผลิตไบโอไฮเทน)
3) กำรพั ฒ นำสำยพั น ธุ์ จุ ลิ น ทรีย์ ในกระบวนกำรผลิ ต ก๊ ำซชี ว ภำพจำกน้ ำเสี ย และกำกมั น ที่
เหมำะสมกับประเทศไทย
4) กำรพัฒ นำระบบกำรผลิตก๊ำซชีวภำพในระดับหน่วยสำธิตสำหรับอุตสำหกรรม (Industrial
scale demonstration unit)
5) กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตก๊ำซชีวภำพในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy)
เพือ่ สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรของเสียแบบครบวงจร
6) กำรพัฒนำระบบกำรทำงำนของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Solid handling) เพื่อจัดกำรวัตถุดิบ
ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ
7) กำรเพิ่ ม สั ด ส่ ว นวั ต ถุ ดิ บ ภำยในประเทศ (Local content) ของอุ ป กรณ์ แ ละเครื่อ งมื อ ใน
กระบวนกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ

5.3 เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน (Energy efficiency)
1. กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพพลังงำนสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม ได้แก่
1) กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบทำควำมเย็น ได้แก่ กำรออกแบบพัดลมอุตสำหกรรม พัดลมหอผึ่ง
(Cooling tower fan)
2) กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบควำมร้อน ได้แก่ กำรพัฒนำซอฟต์แวร์จัดกำรพลังงำน (Energy
management software) กำรพั ฒ นำเครื่ อ งมื อ กำรพั ฒ นำผลิ ต ภั ณ ฑ์ และกำรพั ฒ นำ
แพลตฟอร์มกระบวนกำรผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
2. กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพพลังงำนสำหรับอำคำร ได้แก่ กระจกอำคำร
อุป กรณ์หรือนวัตกรรม แพลตฟอร์มด้ำนกำรขนส่ง (Logistic) เพื่อช่วยประหยัดพลังงำน และ
ระบบอำคำรอัจฉริยะ (Smart building)
3. กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพพลังงำนสำหรับบ้ำนพักอำศัย ได้แก่ กระจก
อำคำร ฉนวน ผนังอำคำร และระบบแสงสว่ำง
4. กำรวิ จั ย และพั ฒ นำเทคโนโลยี เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ ำพพลั งงำนส ำหรับ ภำคขนส่ ง ได้ แ ก่ กำร
ออกแบบชิ้นส่วนยำนยนต์และระบบรำง

5.4. การกักเก็บพลังงาน (Energy storage)
1. กำรพั ฒ นำกำรจั ด วำงระบบ Energy storage โดยพั ฒ นำระบบ Energy storage ชนิ ด ต่ ำ งๆ
รวมทั้งพัฒนำวัสดุ อุปกรณ์ประกอบในระบบ
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2. กำรพัฒ นำระบบต้น แบบ Energy storage ส ำหรับ ส่ งและจำหน่ ำยไฟฟ้ำ (Transmission and
distribution: T&D) เช่ น ระบบ จั ด กำรแบ ตเตอรี่ (Battery management system) แผ่ น
แบตเตอรี่ (Battery pad) และวัสดุทดแทนในระบบ Energy storage
3. กำรพั ฒ นำระบบต้น แบบ Energy storage ส ำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำ เช่ น กำรพัฒ นำสถำนีประจุ
ไฟฟ้ำ (Charging station)
4. กำรพัฒ นำระบบต้นแบบ Energy storage ส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนลม
5. กำรพัฒนำโรงงำนต้นแบบกำรจัดกำรแบตเตอรี่หลังใช้งำน
6. กำรพั ฒ นำ Super capacitor โดยมุ่ ง เน้ น เรื่ อ ง ต้ น ทุ น -ประสิ ท ธิ ภ ำพ (Cost-efficiency) และ
ปริมำณกำรกักเก็บต่อจำนวนครั้ง
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เป้าหมายที่ 2
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. กลุ่มเรื่องสังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21
บทนา
กำรเปลี่ ย นแปลงของโครงสร้ำงประชำกรในศตวรรษที่ 21ประชำกรผู้ สู งวัยมีสั ดส่ ว นเพิ่ มขึ้น
ซึ่งแปรผกผันกับประชำกรในวัยแรงงำนที่ลดลง และกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์ส่งผลถึงกำรเจริญเติบโต
ทำงเศรษฐกิจ ที่ช้ำลงรวมถึงระบบบริ กำรสำธำรณะเพื่ อผู้ สู งวัยยังมีไม่พี ยงพอต่อควำมต้องกำรในปัจจุบั น
จึงต้องเตรียมควำมพร้อมเพื่อให้สำมำรถรองรับกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัยอย่ ำงสมบูรณ์ อีกทั้งในศตวรรษที่ 21
สังคมเกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนควำมก้ำวหน้ำในด้ำนเทคโนโลยี กำรเป็นสั งคมอุตสำหกรรมที่มีกำรแข่งขัน
เพื่อชิงควำมได้เปรียบในเชิงธรุกิจกำรค้ำ ประชำกรจึงถือเป็นทรัพยำกรสำคัญที่สุดในฐำนะที่เป็นฐำนกำรผลิต
ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องพัฒนำคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภำพทั้งทำงด้ำนกำรศึกษำ และแรงงำนทักษะสูง ประกอบกับ
กำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำหรือควำมไม่เท่ำเทียม กำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนทุกกลุ่ม ทั้งด้ำน
สุขภำพ กำรศึกษำ กำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรของรัฐ และกำรสร้ำงควำมมั่นคงของประเทศด้วยเทคโนโลยี
กำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และกำรรับมือกับกำรก่อกำรร้ำยและภัยคุกคำม

1.1 ศักยภาพและโอกาสของผู้สูงวัย และการอยู่ร่วมกันของประชากรหลายวัย
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒ นำศักยภำพผู้สู งวัยให้มีบทบำททำงสังคม ดำรงชีวิตอยู่อย่ำงมี
คุณค่ำ มีศักดิ์ศรี กำรเสริมสร้ำงสุขภำวะที่ดี กำรพัฒนำกำรเป็นครอบครัวและกำรอยู่ร่วมกันได้ของประชำกร
หลำยวัย กำรมีเงินออมและมีทำงเลือกด้ำนผลิตภัณฑ์กำรเงินเพื่อจะบริหำรเงินออมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ยั่งยืน
และปลอดภัย กำรสร้ำงบริกำรดูแลผู้สูงวัยครบวงจร กำรวำงระบบกำรเงินของผู้สูงอำยุ กำรส่ งเสริมให้มีกำร
จ้ำงงำนผู้สูงอำยุที่เหมำะสม กำรปรับแก้ระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมำย ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ
กำรขยำยอำยุเกษียณของข้ำรำชกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ กำรส่งเสริมกำรออมและกำรประกอบอำชีพของ
ผู้สูงอำยุ กำรมีหลักประกันรำยได้ที่มั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งหลักประกันหลังเกษียณจำกกำรทำงำน กำรจ้ำงงำน
ผู้สูงอำยุจำกภำคเอกชนและภำครัฐ กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรทำงำนของผู้สูงอำยุ กำรศึกษำสำหรับสังคมสูง
วัย กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมด้ำนคุณธรรมและตระหนักรู้หน้ำที่พลเมือง กำรพัฒนำพฤติกรรมของคนทุก
ช่วงวัยให้มีคุณธรรมและจริยธรรม กำรเปรียบเทียบควำมเชื่อ ค่ำนิยม อุดมกำรณ์ วิถีชีวิตของคนต่ำงวัยต่ำง
ประสบกำรณ์ กำรเพิ่มโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสั งคมของคนทุกช่วงวัย กำรเลี ยนแบบและดัดแปลง
เทคโนโลยีและอุปกรณ์สำหรับผู้สูงวัยให้เหมำะสมกับสรีระและวิถีคนเอเชีย
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ที่สร้ำงควำมพร้อมและศักยภำพให้ผู้สูงวัยเป็นส่วนหนึ่งที่มีควำมสำคัญ
ของสังคม
2. เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีพลังในเชิงพลวัตและเป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข
และสำมำรถอยู่ร่วมกันได้ของประชำกรทุกวัย
เป้าหมาย
ผู้สูงวัยมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ ในสภำวะที่เป็นภำระต้องพึ่งพำลดน้อยลง สร้ำงภูมิคุ้มกันให้ผู้สูง
วัยสำมำรถปกป้องตนเองจำกภัยรอบด้ำนด้วยกำรให้ข่ำวสำร ควำมรู้ รวมทั้งพัฒนำเครื่องมือ กลไก เทคโนโลยี
ที่เหมำะสมกับกำรดำรงชีวิตอย่ำงปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี ส่งเสริมให้ประชำชนทุกเพศวัยมีพฤติกรรมกำรกิน อยู่
แ ล ะ ก ำ รอ อ ก ก ำ ลั งก ำย เพื่ อ สุ ข ภ ำ พ ที่ ดี มี ค ว ำ ม รู้ แ ล ะ ว ำ งแ ผ น ก ำร อ อ ม เงิ น ไว้ เพื่ อ ใช้ จ่ ำ ย
ยำมชรำ สร้ำงมโนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับนิยำมผู้สูงวัยเพื่อให้สังคมเห็นว่ำผู้สูงวัยยังมีพลัง มีคุณค่ำในสังคม และ
มีศักยภำพเป็ นผู้ผลิตในตลำดแรงงำน ให้ทุกหน่วยงำน ครอบครัว และสถำบันกำรศึกษำมีส่วนร่วมรณรงค์
ให้ ป ระชำชนมีค่ำนิยมเอื้ออำทรเห็ นคุณค่ำ และแสดงควำมกตัญ ญูกตเวทีต่อผู้สูงวัย และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)และเครือข่ำยในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้สูงวัย และร่วมกัน
สร้ำงกลไกเฝ้ำระวังดูแลผู้สูงวัย
ผลผลิต
1. ได้น วัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องมือ รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ที่ได้มำตรฐำนอำนวยควำมสะดวก
ที่เหมำะสมกับผู้สูงวัยและสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ได้มำตรฐำนและแนวทำงกำรให้ บ ริกำรที่ มีประสิ ทธิภ ำพ สำมำรถตอบสนองสถำนกำรณ์
ผู้สูงวัยอย่ำงเป็นปัจจุบัน หรือนำไปสู่แนวทำงกำรปฏิบัติที่ให้คนไทยเจริญวัยขึ้นอย่ำงมีพลัง
กรอบการวิจัย
1. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำย แนวทำงและมำตรกำรที่ไวต่อกำรตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ผู้สูงวัย
1.1. กำรวิจัยกำรคุ้มครองทำงสังคม (social protection floor)
1.1.1. หลักประกันสุขภำพสำหรับผู้สูงวัย
1.1.2. หลักประกันรำยได้สำหรับผู้สูงวัย
1.1.3. สวัสดิกำรที่เหมำะสมสำหรับกำรป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ผู้สูงวัย
ทีว่ ่ำงงำน
1.1.4. กำรคุ้มครองผู้สูงวัยในฐำนะผู้บริโภค และลดปัญหำจำกกำรถูกเอำรัดเอำเปรียบ
จำกธุรกิจ/กำรบริโภคสมัยใหม่
1.2. กำรศึกษำรูปแบบ/แนวปฏิบัติในกำรจัดสวัสดิกำรสังคม รวมทั้งมำตรกำรทำงด้ำนกำรเงิน กำร
คลังที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์สังคมสูงวัย ในสังคมไทย
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1.3. กำรวิจัยรูปแบบกำรอยู่อำศัยสำหรับผู้สูงวัยที่ไม่มีผู้ดูแล
1.4. กำรศึกษำนโยบำยและแนวทำงกำรดำเนินงำนเพื่อรับมือกับผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน
และภัยพิบัติที่มีต่อผู้สูงวัย
2. กรอบวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของผู้สูงวัย
2.1 กำรวิจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรพึ่งพำตนเองและกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมและควำมสำมำรถที่
จะให้ คุณค่ำกับครอบครัวและสังคม
2.1.1 กำรส่ งเสริ ม และพั ฒ นำศั ก ยภำพของครอบครั ว ในกำรท ำหน้ ำ ที่ ดู แ ลผู้ สู งวั ย
โดยเฉพำะผู้สูงวัยที่อยู่ในภำวะพึ่งพิง
2.1.2 แนวทำง/กลวิธีในกำรส่ งเสริมศั กยภำพผู้ สู งวัย ในกำรรวมกลุ่ ม ของผู้ สู งวัยท ำ
กิจกรรม เสริมสร้ำงสุขภำพ และกำรมีส่วนร่วมพัฒนำสังคม
2.1.3 กำรส่งเสริมและสร้ำงโอกำสเชิงรุกกำรทำงำนในผู้สูงวัย ศึกษำอำชีพที่เหมำะสม
และหลำกหลำยในกำรดำรงชีพ ของกลุ่มผู้สูงวัยด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.2. กำรวิจัยเพื่อส่งเสริมคุณค่ำ ศักดิ์ศรี และศักยภำพของผู้สูงวัย เพื่อเพิ่มโอกำส/ศักยภำพ
ทำงสั งคมให้ ผู้ สู ง วั ย ทั้ ง ในกลุ่ ม ผู้ สู งวั ย ที่ ช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ (Active aging) กลุ่ ม ผู้ สู ง วั ย ที่ ต้ อ งกำรควำม
ช่วยเหลือ (Need a little help) และผู้สูงวัยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ (Need help) เพื่อให้มีสุขภำพ/คุณภำพชีวิตที่ดี
และมีโอกำสในกำรทำงำนตำมศักยภำพและควำมต้องกำร ในประเด็น
2.2.1 กำรรับรู้และเข้ำถึงสิทธิของตนเองในด้ำนกฎหมำย สุขภำพและสังคม
2.2.2 กำรบริกำรสุขภำพและกำรส่งเสริมสุขภำพ (ทั้งกำยและใจ)และสังคม
2.2.3 สนับสนุนกำรวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้ำนสุขภำพและกำรแพทย์เพื่อฟื้นฟู
ควำมชรำ
2.2.4. กำรให้ กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) ของผู้ สู งวัย
เพื่อเสริมทักษะ/ควำมรู้เพื่อให้ผู้สูงวัยยังคงมีพลังในขณะที่สูงวัยขึ้น(Active ageing)
2.2.5 กำรส่งเสริมเจตคติและแนวคิดเชิงคุณค่ำทำงศำสนำจริยธรรม วัฒ นธรรมและ
ประเพณีที่พึงมีในสังคมสูงอำยุ
2.2.6 กำรสนับสนุน ผู้สูงวัย ที่มีศักยภำพและกำรขยำยโอกำสในกำรทำงำนให้ผู้สูงวัย
และกำรยืดกำรเกษียณระบบอำยุรำชกำรและเอกชน
2.2.7 กำรค้นหำข้อมูลเชิงประจักษ์ ในกรณีที่มีกำรกระทำควำมรุนแรงและกำรทอดทิ้ง
รวมถึงกำรละเมิดสิทธิต่อผู้สูงวัย โดยให้ควำมสำคัญกับมิติเรื่องเพศ (Gender)
2.2.8 กำรลดกำรเลือกปฏิบัติของหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำครัฐ และภำคเอกชนต่อผู้สูงวัยใน
สังคม
2.3 กำรวิจัยเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรกิน กำรอยู่ และกำรออกกำลังกำย เพื่อคนไทย
เจริญวัยขึ้นอย่ำงมีพลัง
2.3.1 แนวทำงให้คนไทยตั้งแต่ก่อนถึงวัยสูงอำยุลดกำรบริโภคอำหำรรสจัด
2.3.2 ส่งเสริมกำรออกกำลังกำยในกลุ่มประชำกรทุกเพศวัย และโดยเฉพำะในกลุ่มผู้สูงวัย
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2.3.3 กำรส่งเสริมนิสัยให้คนไทยมีวินัย มัธยัสถ์ และรู้จักเก็บออมเพื่อให้มีเงินใช้จ่ำยยำมชรำ
2.3.4. กำรปลุกให้สังคมตระหนักถึงกำรสูงวัยของประชำกรด้วย “พฤฒิศึกษำ”(ageing
education)
3. กรอบวิจัยเพื่อพัฒนำเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริกำรเพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัย
3.1. กำรวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นำเทคโนโลยี แ ละสภำพแวดล้ อ ม ในบ้ ำน ชุ ม ชน และสั ง คม ที่ ได้
มำตรฐำน เอื้ออำนวย เหมำะสมกับผู้สูงวัย ให้สำมำรถดำรงชีวิตได้อย่ำงอิสระ
3.2. กำรวิจั ย ด้ำนผลิตภัณ ฑ์และบริกำรส ำหรับผู้ สูงวัย ที่ส อดคล้ องกับควำมต้องกำรและ
บริบทของสังคมไทย ในมิติต่อไปนี้
3.2.1 ผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสมและปลอดภัย
3.2.2 ระบบกำรเฝ้ำระวังในมิติสุขภำพ และมิติสังคม
3.2.3 ระบบบริกำรตลอดจนภูมิสถำปัตย์ ผังเมืองที่อำนวยควำมสะดวกต่อประชำกรในสังคม
สูงวัย
3.2.4. กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรดูแลผู้สูงวัย ทั้งที่เป็นทำงกำร(Formal) และไม่เป็น
ทำงกำร (Informal)
3.2.5 กำรพัฒ นำระบบเทคโนโลยีที่ช่วยในกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ รวมทั้งสื่อที่
เหมำะสมและเกิดประโยชน์กับผู้สูงวัย
3.2.6 กำรพัฒนำกำรประเมินสมรรถภำพทำงสมองและองค์ควำมรู้สำหรับผู้สูงวัย
3.2.7 ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภำพ
3.3 กำรศึ กษำควำมต้ องกำรและกลไกตลำดในควำมต้ องกำรด้ ำนผลิ ตภั ณ ฑ์ และบริกำรที่
ตอบสนองสังคมสูงวัย
4.. กรอบวิจั ย เพื่อพั ฒ นำแนวทำงให้ เกิดควำมมั่น คงในกำรดำเนิ นชีวิตที่มี ควำมเอื้ออำทรกั น
ระหว่ำงผู้สูงวัยในวัยเดียวกัน สมำชิกต่ำงวัยกัน ทั้งในครอบครัวและชุมชน
4..1 กำรศึกษำสถำนกำรณ์กำรเอื้ออำทรในกลุ่มผู้สูงวัยด้วยกัน และผู้สูงวัยกับประชำกรต่ำง
วัย รวมถึงกำรนำศักยภำพประสบกำรณ์ และทักษะของผู้สูงวัยมำใช้ให้เป็ นประโยชน์ โดยกำรจัดตั้งเป็นองค์กร
องค์ควำมรู้ เป็นต้น
4..2 กำรวิจัยเพื่อลดผลกระทบของผู้สูงวัยที่อยู่ตำมลำพังคนเดียวหรืออยู่ตำมลำพังกับคู่สมรส
4..3 กำรวิจั ยเพื่ อเสนอแนะแนวทำงและมำตรกำรเพื่อสร้ำงสั งคมส ำหรับคนทุกวัย (inclusive
society)
4..4. กำรศึกษำผลกระทบด้ำนสังคม ที่มีต่อผู้สูงวัยสตรีซึ่งจะมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นในสังคมสูงวัย
4..5 กำรพัฒนำศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำรให้บริกำรผู้สูงวัย
4..6 กำรศึกษำข้อเท็จจริงและผลกระทบในกำรอยู่ตำมลำพังของผู้สูงวัย
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
๑. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและมำตรกำรที่ไวต่อกำรตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ผู้สูงวัย
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๒. กำรวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของผู้สูงวัย
๓. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริกำรเพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัย
๔. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำแนวทำงให้เกิดควำมมั่นคงในกำรดำเนินชีวิตที่มีควำมเอื้ออำทรกันระหว่ำง
ผู้สูงวัยในวัยเดียวกัน สมำชิกต่ำงวัยกัน ทั้งในครอบครัวและชุมชน

1.2 เชื่อมประเทศสู่ประชาคมโลก
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยและนวัตกรรมให้รู้ถึงผลกระทบทำงบวกและลบของกำรเลื่อนไหลทำงประวัติศำสตร์
วัฒนธรรม สังคม กำรเมืองและเศรษฐกิจของประเทศทำงตะวั นตกไปสู่ประเทศทำงตะวันออก (บูรพำภิวัตน์)
ควำมเคลื่อนไหวและนวัตกรรมในกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำเด็กและเยำวชน ระบบกำรศึกษำเปลี่ยนแปลง
และผู ก โยงระบบกำรศึ ก ษำโลก กำรขจั ด ควำมเหลื่ อ มล้ ำทำงกำรศึ กษำ กำรน ำเทคโนโลยี ม ำใช้ ในระบบ
กำรศึกษำเพิ่มขึ้น กำรยกคุณภำพกำรศึกษำสู่ระดับสำกล กำรเสริมสร้ำงทักษะอำชีพและทักษะชีวิต กำรพัฒนำ
ศักยภำพของคนที่ต้องรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทั้งใน
ภูมิภำคอำเซียนและเอเชีย กำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศเพื่อนบ้ำน
ประชำคมอำเซียน ประเทศในเอเชีย และองค์กรระหว่ำงประเทศ กำรมีระบบเตือนภัยด้ำนโรคติดต่อ มลภำวะ
และยำเสพติด โดยอำศัยเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ กำรสร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศไทยกับนำนำประเทศ เพื่อพัฒ นำหรือยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒ นำทรัพยำกร
มนุ ษย์ และกำรมีส่วนร่วมเพื่อสร้ำงระบบและกลไกในกำรติดตำมประสิ ทธิภำพและประสิทธิผ ลเพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ให้เป็นพื้นฐำนสู่กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำ
ทำงเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDG) มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตรซึ่งครอบคลุมกำรสร้ำงมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร ป่ำไม้และประมง
รวมทั้งกำรพัฒนำและจัดกำรองค์ควำมรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน
และเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์อย่ำงยั่งยืน
2. เพื่อให้ ได้ผ ลกำรวิจั ย และนวัตกรรมที่ ส ำมำรถยกระดับ ประเทศไทยให้ เป็ นศูน ย์กลำงกำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยเน้นกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำเด็กและเยำวชนให้มีควำมรู้เรื่องภำษำ เทคโนโลยี
นวัตกรรม สำรสนเทศ และทักษะชีวิตและกำรทำงำน
3. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรป้องกันภัยจำกโรคติดต่อ มลภำวะ
และยำเสพติด
เป้าหมาย
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เพิ่มศักยภำพของประเทศด้วยกำรเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำกำรทรัพยำกรมนุษย์ เกิดเครือข่ำย
ด้ ำ นควำมมั่ น คงระหว่ ำ งประเทศเพื่ อ นบ้ ำ นเพื่ อ ระวั ง ภั ย จำกโรคติ ด ต่ อ มลภำวะ และยำเสพติ ด และ
สร้ำงองค์ควำมรู้เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ของโลกทั้งในทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต
1. ได้แนวทำงและข้อเสนอแนะในกำรรองรับสถำนกำรณ์ของโลกโดยรวมทุกมิติ
2. ได้ แ นวทำงตำมหลั ก ปรั ช ญำเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (Sufficiency Economy Philosophy)
สำหรับภำคธุรกิจเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
3. ได้ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบำยที่ ส ำมำรถน ำไปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ เพื่ อ พั ฒ นำศั ก ยภำพและขี ด
ควำมสำมำรถของทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
4. เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือและระบบเตือนภัยระหว่ำงประเทศเพื่อป้องกันโรคติดต่อ มลภำวะ
และยำเสพติด
กรอบการวิจัย
1. กำรพั ฒ นำเศรษฐกิจ และกำรอนุ รักษ์ ท รัพ ยำกรแบบยั่งยืน โดยยึ ด หลั ก ปรัช ญำเศรษฐกิ จ
พอเพียง
2. ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยกับนำนำชำติ
- พัฒนำหรือยกระดับไทยเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
- กำรสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งประเทศ (International cooperative
networks building) เพื่อให้เกิดควำมมั่นคงด้ำนระบบเตือนภัยด้ำนโรคติดต่อ มลภำวะ และยำเสพติด
3. สร้ำงองค์ควำมรู้แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขตำมแนวเขตชำยแดน เพื่อระวังภัย
ที่มำจำกต่ำงประเทศ เช่น โรคติดต่อ มลภำวะ และยำเสพติด
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. พัฒนำกำรศึกษำเพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ

1.3 ความมั่นคงของประเทศ
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งครอบคลุมควำมมั่นคงภำยในประเทศ เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ที่จำเป็น
เช่น เครื่องป้องกัน เครื่องตรวจสอบระเบิด เป็นต้น เพื่อกำรพึ่งพำตนเองและพัฒนำไปสู่กำรผลิตอำวุธและลด
กำรนำเข้ำ รวมถึงกำรผลิตเชิงพำณิชย์ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีป้องกันประเทศของตนเอง (Homegrown technology) องค์ควำมรู้และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อเฝ้ำระวัง ป้องกัน และรับมือกำรก่อกำรร้ำย
และภัยคุกคำมต่ำง ๆ กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสนับสนุนงำนวิจัยด้ำนควำมมั่นคง เทคโนโลยีเพื่อกำรตรวจ
เฝ้ำระวัง แจ้งเตือน ช่วยเหลือ และบรรเทำภัยพิบัติสำธำรณะต่ำง ๆ และนวัตกรรมวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นเมื่อ
ประเทศเข้ำสู่สถำนกำรณ์ ฉุกเฉิน หรือวิกฤต กำรพัฒ นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนกระบวนกำรสืบสวน
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สอบสวน กำรป้องกันและกำจัดคอร์รัปชัน กำรจัดทำและปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ และกำรบริหำรจัดกำร
โทรคมนำคมระดับ ชำติ กำรเฝ้ ำระวังกำรเปลี่ ยนแปลงของกำรเมืองระหว่ำงประเทศที่สำคัญ เช่น ภูมิภ ำค
อำเซียน ญี่ปุ่น อินเดีย สำธำรณรัฐประชำชนจีน เป็นต้น กำรคำดกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงของประเทศ และควำม
มั่น คงข้ำมพรมแดน กำรรักษำควำมปลอดภัยทำงทะเล (Maritime security) กำรป้องกันและเฝ้ำระวังภัย
คุกคำมข้ำมพรมแดนทั้งมิติทำงกำรทหำรและมิติอื่น เช่น กำรปรำบปรำมยำเสพติด แนวพรมแดน กำรลักลอบ
เข้ ำ เมื อ ง ปั ญ หำแรงงำนข้ ำมชำติ กำรก่ อ กำรร้ำย กำรค้ ำ สิ่ งของผิ ด กฎหมำย กำรค้ ำมนุ ษ ย์ กำรป้ อ งกั น
ปรำบปรำมอำชญำกรรม โรคระบำด และโรคติดต่อร้ำยแรง รวมถึงกำรร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนในกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจในพื้นที่ชำยแดน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ให้สำมำรถพัฒนำต่อยอด สำมำรถทดแทนกำรนำเข้ำของยุทโธปกรณ์
2. เพื่อหำแนวทำงกำรป้องกันภัยจำกภำยนอกประเทศ และระบบเตือนภัยพิบัติต่ำงๆ
3. เพื่อให้ประเทศมีฐำนข้อมูลพื้นฐำนที่สำคัญของประเทศ (Big Data) ใช้ในกำรพัฒนำประเทศ
และสำมำรถเก็บรักษำข้อมูลได้อย่ำงปลอดภัย
4. เพื่ อ ให้ เกิ ด กำรเสริ ม สร้ ำ งและพั ฒ นำเศรษฐกิ จ ระหว่ ำ งประเทศ อำทิ ระบบโลจิ ส ติ ก ส์
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสร้ำงเขตเศรษฐกิจภำยใต้ควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำน
5. พัฒนำบุคลำกรทำงกำรแพทย์/ทำงทหำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำน
วิชำกำร สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนป้องกัน ควบคุมโรคระบำด โรคติดต่อร้ำยแรง และยำเสพติดร่วมกับ
นำนำชำติ
6. เพื่อกำหนดโจทย์วิจัยด้ำนควำมมั่นคงที่สนองตอบต่อควำมต้องกำรที่นำไปใช้ประโยชน์ในกำร
ป้องกันและรักษำผลประโยชน์ของชำติได้จริงทั้งในปัจจุบันและอนำคต
เป้าหมาย
กำรสร้ำงควำมมั่นคงของประเทศ ทั้งในเรื่อง กำรป้องกันภำยคุกคำมจำกภำยนอกประเทศ ภัย
พิบั ติต่ ำงๆ ควำมปลอดภัย ของฐำนข้อมูล ส ำคัญ ของประเทศและข้อมูลส่ วนบุ คคล รวมถึงควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกิจ เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตของประชำชนในประเทศ
ผลผลิต
1. ได้นวัตกรรมด้ำนควำมปลอดภัยเพื่อลดกำรนำเข้ำ
2. ได้แนวทำงกำร และข้อเสนอแนะ ในกำรป้องกันภัยคุกคำมจำกำรข้ำมแดนและทำงทะเล
3. ได้ระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภำพ
4. ได้ฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญของประเทศ
5. ได้ระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูลสำคัญของประเทศ และควำมปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคล
6. ได้แนวทำง และข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
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7. บุ ค ลำกรท ำงกำรแพ ทย์ / ท ำงทห ำร และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งมี ค วำมสำมำรถท ำงด้ ำ น
ภำษำต่ำงประเทศเพื่อกำรสื่อสำร และมีควำมรู้ทำงวิชำกำรในกำรป้องกัน ควบคุมโรคระบำด โรคติดต่อร้ำยแรง
และยำเสพติด
กรอบการวิจัย
1. ควำมมั่นคงของประเทศ
1.1 นวัตกรรมเพื่อลดกำรนำเข้ำยุทโธปกรณ์ที่จำเป็น
1.2 ภัย คุกคำมจำกกำรข้ำมแดน เช่น กำรลักลอบเข้ำ เมือง กำรค้ำสิ่ งผิ ดกฎหมำยและค้ำ
มนุษย์ โรคติดต่อร้ำยแรง
1.3 ภัยคุกคำมทำงทะเล เช่น ทะเลอำณำเขต กำรลุกล้ำน่ำนน้ำ
1.4 พัฒนำ Intelligent logistics ในพื้นที่
1.5 วิจัยเกี่ยวกับหลักกำรหลักนิยมหรือระบบบริหำรจัดกำรที่เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรป้องกันประเทศเชิงรุก
1.6 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสนับสนุนงำนวิจัยด้ำนควำมมั่นคง
1.7 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถเพื่อกำรตอบโต้ในสงครำมไซเบอร์ (Cyber warfare)
1.8 กำรสร้ำง/พัฒนำ/กำรบริหำร จัดกำรบุคลำกรวิจัยด้ำนควำมมั่นคง
1.9 กำรพัฒ นำหลักสู ตรของระดับมัธ ยมต้น เพื่อกำรเรียนรู้และปฏิบัติกำรสร้ำงวินัยด้ว ย
วิชำกำรทหำร ให้เกิดควำมรักชำติและสำมัคคี
2. ควำมมั่นคงทำงสังคม
2.1 นวัตกรรมเพื่อเฝ้ำระวังภัยพิบัติสำธำรณะต่ำงๆ
2.2 ฐำนข้อมูลและควำมปลอดภัยทำงด้ำนข้อมูล
2.3 พัฒนำประชำธิปไตยกับกำรบริหำรจัดกำรควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม
2.4. ส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภำพ
3. ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
3.1 เศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
3.2 สร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศเพื่อนบ้ำนประชำคม
อำเซียน และองค์กรระหว่ำงประเทศ
3.3 สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยกับนำนำประเทศ ที่เอื้อต่อกำรยกระดับคุณภำพ
ของแรงงำนต่ำงชำติ
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. ควำมมั่นคงของประเทศ
2. ควำมมั่นคงทำงสังคม
3. กำรสร้ ำงควำมร่ว มมื อกั บ ประเทศเพื่ อนบ้ ำน ในกำรพั ฒ นำและเสริมสร้ำงเพื่ อกำรก้ ำวสู่
ควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจในพื้นที่ชำยแดน
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1.4. รัฐบาล 4..0
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปรับกลไกกำรทำงำนของภำครัฐให้ เข้ำกับกำรดำเนินกิจกรรมทำง
เศรษฐกิ จ และสั งคมในยุ ค ดิ จิ ทั ล กำรแก้ ไขปั ญ หำและตอบสนองควำมต้ อ งกำรของประชำชน กำรเพิ่ ม
ประสิ ท ธิภ ำพของ E-Government กำรเพิ่ มขีด ควำมสำมำรถในกำรบริห ำรด้ำนกำรคลั งของรัฐบำล ด้ำน
นโยบำยภำษี กำรยกเว้นและลดหย่อ นภำษีของรัฐบำล กำรใช้สิทธิในกำรตรวจสอบหน่วยงำนภำครัฐ กำร
ปฏิรูปกฎหมำยกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหำกำรทุจริตคอรัปชั่น
กำรพัฒ นำปรับ ปรุงกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำร กฎหมำยกำรคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล และกำรปรั บปรุงหรือ
ยกเลิกกฎหมำยที่ล้ำสมัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประเทศมีฐำนข้อมูลพื้นฐำนที่สำคัญของประเทศ (Big Data) ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
และแก้ไขปัญหำให้กับประชำชน
2. เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรของภำครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้
3. เพื่อให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรทำงำนของภำครัฐได้
4. พัฒนำนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหำกำรทุจริต คอร์รัปชันและกำรพัฒนำปรับปรุงกฎหมำยข้อมูล
ข่ำวสำร
เป้าหมาย
กำรสร้ำงกลไกกำรดำเนินกำรของภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้
และกำรปรับปรุงกฎหมำยนโยบำยที่ล้ำสมัย
ผลผลิต
1. ได้เครื่องมือในกำรเสริมกำรทำงำนของภำครัฐ
2. มำตรกำรกำรมีส่วนร่วมกับเพื่อนำไปสู่ควำมรับผิดชอบของภำครัฐที่สำมำรถตรวจสอบได้
กรอบการวิจัย
1. กลไกกำรทำงำนของภำครัฐ
1.1 นวั ตกรรม เพื่ อให้ เกิ ด E -Government เพื่ อกำรให้ กำรบริ กำรที่ ต้ น ทุ น ต่ ำและสะดวก
รวดเร็ว
1.2 กำรปรับโครงสร้ำงภำครัฐเพื่อให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
1.3 สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงชุมชน/ประชำคม ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม
ในระดับท้องถิ่นให้เป็นเครือข่ำยธรรมำภิบำลที่เข้มแข็ง และยั่งยืน
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1.4. สร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยมกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.5 กำรจั ด กำรระบบฐำนข้ อ มู ล ขนำดใหญ่ (Big Data) เพื่ อ ให้ ภ ำครั ฐ ภำคเอกชนและ
ประชำชนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลได้
2. กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมกับภำครัฐ
2.1 นวัตกรรมในกำรตรวจสอบกำรทำงำนภำครัฐ
2.2 กำรมีส่วนร่วมระหว่ำงประชำชนและภำครัฐเพื่อนำไปสู่ควำมรับผิดชอบที่สำมำรถตรวจสอบได้
2.3 กำรใช้สิทธิในกำรตรวจสอบหน่วยงำนภำครัฐ
2.4. ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.5 ศึกษำแนวปฏิบัติและระเบียบของประเทศที่มีกำรคอร์รัปชั่นต่ำมำกๆ
3. กำรพัฒนำกฎหมำยยุค 4..0
3.1 ปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำยที่ล้ำสมัย อำทิ กฎหมำยพลังงำนและสิ่งแวดล้อม กฎหมำยเทคโนโลยี
ดิจิทัล กฎหมำยทำงกำรค้ำและอุตสำหกรรม กฎหมำยเพื่อรองรับ EEC ฯลฯ
3.2 ปฏิรูปกฎหมำยกำรทุจริตและประพฤติชอบ กฎหมำยข้อมูลข่ำวสำร กฎหมำยกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
3.3 กำรวิจัยเปรียบเทียบกำรเฝ้ำระวัง (Surveillance) กำรแจ้งเบำะแส (Whistle blowing) และ
กำรคุ้มครองพยำน(witness protection) ของไทยและต่ำงประเทศ
3.4 เปรียบเทียบกฎหมำย รูปแบบของศำลที่สำคัญระหว่ำงไทยกับต่ำงประเทศ
3.5 ศึกษำผลกระทบของพระรำชบัญญัติสำคัญๆต่อควำมก้ำวหน้ำหรือประสิทธิภำพของประเทศ
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรวิจัยเพื่อจัดทำระบบ E –Government เพื่อกำรให้บริกำรที่ต้นทุนต่ำและสะดวกรวดเร็ว
ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ให้บริกำรและรับบริกำร
2. กำรวิจัยเพื่อสร้ำงธรรมำภิบำลและลดคอร์รัปชั่นโดยประชำชนมีส่วนร่วม
3. กำรวิจัยเชิงนโยบำยเพื่อสร้ำงกฎหมำยยุค 4..0 ได้แก่ ปรับปรุงกฎหมำยที่ล้ำสมัย ปรับปรุง
กฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรและกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.5 ความมั่นคงของมนุษย์
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะและพัฒ นำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต กำร
สร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัว กำรสร้ำงระบบคุ้มกันทำงสังคมด้ำนคุณธรรมและตระหนักรู้หน้ำที่พลเมือง
ระบบสวั ส ดิ ก ำรทำงสั ง คม กำรคุ้ ม ครองทำงสั ง คม (Social protection) กำรออกแบบเพื่ อ คนทั้ ง มวล
(Universal design) กำรมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนในกำรสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงของมนุษย์และ
เศรษฐกิจชุมชน กำรพัฒนำที่อยู่อำศัย กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ กำรสร้ำงระบบอัจฉริยะในกำร
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เฝ้ ำระวังโดยไม่ก้ำวก่ำยและยั งเคำรพควำมเป็นส่ วนตัวและเสรีภ ำพของประชำชนภำยใต้รัฐธรรมนูญ กำร
คุ้มครองสิทธิเด็ก เยำวชน และคนพิกำร กำรกระจำยของค่ำจ้ำงเงินเดือนในช่วงชีวิต เปรียบเทียบข้ำมกลุ่ม
อำชีพและระดับกำรศึกษำ กำรเพิ่มรำยได้ของผู้ประกอบอำชีพอิสระและคนทำงำนนอกระบบ กำรวิจัยเพื่อ
วิเครำะห์ประเมินประสิทธิภำพ ควำมยั่งยืน และกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรเงินออมต่ำง ๆ ที่เป็นเงินออมระยะ
ยำวทั้งที่ดำเนินกำรโดยองค์กรภำครัฐและภำคเอกชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัย มีอำชีพ รำยได้และมีชีวิตที่ดี
2. เพื่อให้ประชำชนรับรู้และปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของตนเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคม ท้องถิ่น
ชุมชน อย่ำงมีควำมสุข
3. เพื่อให้ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าหมาย
มีระบบกำรบริกำรจำกภำครัฐในกำรดูแลประชำชนอย่ำงทั่วถึงส่งผลต่อแรงจูงใจในกำรทำงำน
กำรสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงของประชำชนเพื่อนำไปสู่กำรเสริมสร้ำงสุขภำวะที่ดี กำรสร้ำงระบบคุ้มกันทำง
สังคม กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย กำรสร้ำงรำยได้ และกำรมีส่วนร่วมกันของท้องถิ่นและชุมชนอย่ำงมี
ควำมสุขและยั่งยืน
ผลผลิต
1. ได้แนวทำงและข้อเสนอแนะกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรจำกภำครัฐ
2. ได้มำตรกำร แนวทำงกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ได้แนวทำงกำรสร้ำงคุณ ธรรม กำรตระหนักรู้ในหน้ำที่ของพลเมือง และกำรอยู่ร่วมกันใน
สังคม ชุมชน
4. ได้แนวทำง ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน
5. ได้แนวทำงกำรออมเพื่อควำมมั่นคงในกำรดำเนินชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่ดีเมื่อสูงวัย
กรอบการวิจัย
1. กำรจัดระบบกำรบริกำรจำกภำครัฐเพื่อคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืน
1.1 ระบบกำรบริกำรจำกภำครัฐ เช่น กำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) เพื่อกำร
วิเครำะห์ข้อมูลสวัสดิกำรของรัฐ ข้อมูลผู้มีรำยได้น้อย สวัสดิภำพผู้พิกำร เป็นต้น
1.2 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.3 กำรอยู่ร่วมกันด้วยคุณธรรมและกำรตระหนักรู้ในหน้ำที่ของพลเมือง
1.4. กำรคุ้มครองทำงสังคม (social protection)
2. กำรมีส่วนร่วมของท้องถิ่นชุมชนเพื่อสร้ำงเศรษฐกิจชุมชนหรือสวัสดิกำรสำหรับท้องถิ่น
2.1 ควำมร่วมมือของคนในชุมชน
2.2 เศรษฐกิจชุมชน
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3. สิทธิมนุษย์ และควำมมั่นคงในกำรดำรงชีพ
3.1 กำรจ้ำงงำนเพื่อกำรดำรงชีพของผู้สูงวัยและคนพิกำร เช่น กฎหมำยและนโยบำยที่
เกี่ยวข้อง
3.2 ปรับปรุงกฎหมำยคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยำวชน และผู้พิกำร
3.3 กำรปรับพฤติกรรมและกำรวำงแผนในกำรออมของประชำชนทุกช่วงวัย
4. ศึกษำแนวปฏิบัติด้ำนสวัสดิกำรและกำรจ้ำงงำนของประเทศต่ำงๆที่มีควำมมั่นคงของมนุษย์สูง
5. ศึกษำสำเหตุและขนำดของหนี้เสีย (NPL) ในสถำบันกำรเงินต่ำงๆ รวมทั้งสหกรณ์และมูลนิธิ
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรจัดระบบ และกำรบูรณำกำรบริกำรของภำครัฐเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ยั่งยืน
2. กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกภูมิปัญญำของชุมชน ตำมแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนที่สำมำรถดำรงชีวิต
ได้ด้วยตนเอง
3. สิทธิมนุษย์ และควำมมั่นคงในกำรดำรงชีพ

1.6 การลดความเหลื่อมล้า
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจั ย และนวัต กรรมเพื่ อ ลดปั ญ หำควำมเหลื่ อ มล้ ำ ด้ ำ นรำยได้ ข องกลุ่ ม คนที่ มี ฐ ำนะทำง
เศรษฐกิจสังคมที่แตกต่ำงกัน และควำมยำกจน กำรจัดกำรที่ดิน กำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจฐำนรำก กำรเข้ำถึง
บริกำรพื้นฐำนทำงสังคมของภำครัฐ เช่น ระบบหลักประกันสุขภำพภำครัฐ กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชนและกำรกระจำยอำนำจสู่ท้องถิ่น สวัสดิกำรสังคมผู้ด้อยโอกำส กำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและ
บริกำรสำธำรณะที่เอื้อต่อกำรดำเนินชีวิตของคนพิกำร ระบบยุติธรรมเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ สิทธิกำรเข้ำถึง
บริกำรสำธำรณะ กำรลงทุน กำรออม และกำรประกอบอำชีพ เป็นต้น กำรมีควำมเสมอภำคและควำมยุติธรรม
เช่น กำรส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงเพศ กำรส่งเสริมบทบำทของสตรี กำรพัฒนำกฎหมำยเพื่ อบริหำรจัดกำร
ควำมเหลื่อมล้ำทำงสั งคม กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมกับควำมยุติธรรมทำงสั งคม กำร
ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งนวัตกรรมที่ช่วยให้กำรสืบสวน
สอบสวนมีประสิทธิภำพ มีควำมน่ำเชื่อถือ กำรกำหนดโทษที่มีค วำมเหมำะสมกับกำรกระทำผิดทั้งทำงอำญำ
แพ่ง ปกครอง และมำตรกำรจูงใจ กำรส่งเสริมกระบวนกำรยุติธรรมให้มีมำตรฐำน น่ำเชื่อถือ มีกำรบังคับใช้ที่
เสมอภำคและเกิดควำมเป็ น ธรรมในสั งคม กำรมีส่ วนร่วมของยุติธรรมชุมชน และเครือข่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งควำมรู้ท้องถิ่นกับกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ บทบำทของกองทุนหมุนเวียนภำครัฐที่เกี่ยวกับควำมเป็นธรรม
ทำงสังคม สวัสดิกำรและเงินช่วยเหลือเด็กยำกจน ผู้สูงอำยุ คนพิกำร กำรแสวงหำทำงเลือกทำงนโยบำยเพื่อ
ยกระดับสถำนะและคุณภำพชีวิต ยกระดับสิทธิและโอกำส รวมทั้งกำรลดกระบวนกำรที่ทำให้เกิดเป็นคนชำย
ขอบ กำรสร้ำงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนชุมชนด้อยโอกำส กำรเข้ำถึงประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพของฐำนข้อมูลระดับชำติ เพื่อกำรวำงแผนลดควำมเหลื่อมล้ำในระยะยำว กำรจัดทำฐำนข้อมูล
รำยบุคคลทุกช่วงวัยทั้งด้ำนสำธำรณสุข สังคม ภูมิสำรสนเทศ แรงงำน และกำรศึกษำ กำรจัดทำฐำนข้อมูล
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ทรัพย์สินครัวเรือน กำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อพัฒ นำคุณภำพชีวิตและสร้ำงควำมเสมอภำคของชุมชนสังคมใน
บริบทด้ำนเทคโนโลยีและดิจิทัล กำรลดควำมเหลื่อมล้ำระดับครัวเรือนและควำมเหลื่อมล้ำข้ำมรุ่น กำรเข้ำถึง
ควำมรู้และเทคโนโลยีของประชำกรระดับฐำนรำก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำแนวทำงในกำรกระจำยรำยได้หรือผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจอย่ำงเป็นธรรม กำร
เข้ำถึงทรัพยำกรและบริกำรสำธำรณะของรัฐ กำรกระจำยกำรจ้ำงงำนหรือโอกำสกำรทำงำน ลดควำมเหลื่อมล้ำ
ด้ำนอำชีพ
2. เพื่ อ ให้ เกิ ด กำรเพิ่ ม โอกำสของประชำชนในกำรเข้ ำถึ งบริ ก ำร/กระบวนกำรของรั ฐ และ
กระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้าหมาย
กำรแก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล้ำด้ำนรำยได้และที่ดินทำกินของบุคคลโดยเฉพำะเกษตรกรและ
กลุ่มคนยำกจนโดยกำรน้อมนำศำสตร์พระรำชำ มำสู่กำรปฏิบัติในชีวิตจริง เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี
ปลอดหนี้ มีเงิน เก็บ ออม มีสุ ขภำพกำยและใจที่แข็งแรง ตำมหลั กปรัช ญำของเศรษฐกิจพอเพี ยง ที่ได้กำร
ยอมรั บ ในระดั บ สำกล เพื่ อ เกิ ด กำรเติ บ โตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Inclusive Growth) รวมถึ ง พั ฒ นำแนวทำง
ปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนนโยบำยในกำรลดควำมเหลื่อมล้ำที่เกิดแก่ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำร ผู้สูงวัย สตรี เพศ
ทำงเลือก เพื่อควำมเสมอภำคและควำมยุติธรรม
ผลผลิต
1. ผลกำรศึกษำวิจัยที่สำมำรถไปใช้ในกำรพัฒนำด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และลดควำม
เหลื่อมล้ำ ในภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน
2. ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยที่สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อสร้ำงมำตรกำรในกำรคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงวัย คนพิกำร ผู้พ้นโทษ ผู้ติดยำเสพติด ผู้ด้อยโอกำส และเพศทำงเลือก
3. ได้นโยบำย หรือแนวทำงกำรกระจำยบริกำรจำกภำครัฐให้เกิดกำรเข้ำถึงควำมยุติธรรมอย่ำง
ทั่วถึง ส่งผลต่อดัชนีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ
กรอบการวิจัย
1. กำรสร้ำงกำรกระจำยรำยได้หรือผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจอย่ำงเป็นธรรม
1.1 วิจัยด้ำนกำรลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนรำยได้ โครงสร้ำงข้อมูลทรัพย์สินเพื่อกำรลดควำม
เหลื่อมล้ำด้ำนทรัพย์สินของประชำชนในประเทศและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนโครงสร้ำงภำษี
1.2 วิจัยด้ำนกำรลดควำมเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ด้ำนเสรีภำพในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม
และกำรทำกำรเกษตรกรรมที่เท่ำเทียมกัน
1.3 วิจัยบทบำทของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ด้ำนเศรษฐกิจฐำนรำก/เศรษฐกิจชุมชน เพื่อ
ลดควำมเหลื่อมล้ำและตอบโจทย์ต่อปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
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1.4. ศึกษำเชิงระบบนิเวศน์ของมนุษย์จำกบริบทสังคมไทย เพื่อแก้ปัญหำ Bottom 4.0
(สถำนกำรณ์กลุ่มประชำกรร้อยละ 4.0 ที่มีรำยได้ต่ำสุด)
1.5 กำรวิจัย Internal and External migrant ที่มีผลกระทบควำมต่อควำมเหลื่อมล้ำ
1.6 นวัตกรรม sufficiency economy model ตำมบริบทสังคมไทยเพื่อมุ่งควำมมั่นคงทำง
รำยได้
1.7 นวัตกรรม ชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ
2. กำรศึกษำกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและบริกำรสำธำรณะของรัฐ
2.1 วิจัยกำรลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนกำรศึกษำ ในมิติคุณภำพ และกำรให้คำปรึกษำเชิง
คุณภำพ
2.2 วิจัยกำรลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณสุข
2.3 วิจัยเพื่อหำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเข้ำถึงกำรบริกำรจำกภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ
คุ้มครองกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ และป้องกันกำรปฏิบัติต่อกำรละเมิดด้ำน IT (กฎหมำยคอมพิวเตอร์)
2.4. พัฒนำกฎหมำยเพื่อบริหำรจัดกำรควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมกับควำมยุติธรรมทำงสังคม
3. กำรกระจำยกำรจ้ำงงำนหรือโอกำสกำรทำงำน ลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนอำชีพ
3.1 วิจัยแนวทำงกำรจ้ำงของวัยทำงำนที่เป็นมำตรฐำนสำกลและได้รับผลตอบแทนที่มีควำม
เสมอภำคนำควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพและลดควำมเหลื่อมล้ำในด้ำนต่ำงๆ
3.2 วิจัยแนวทำงกำรจ้ำงแรงงำนภำคกำรผลิตให้มีควำมเสมอภำคตำมหลักสำกลแรงงำน
3.3 วิจัยเพื่อหำแนวทำงแก้ปัญหำกำรใช้แรงงำนภำคเกษตรกรรมและภำคแรงงำนในวัยเรียน
4. กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนกำรยุติธรรม
4..1 กำรวิจัยด้ำนกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม กำรบริหำรจัดกำรกองทุนยุติธรรมเพื่อกำร
เข้ำถึงของผู้ใช้บริกำร กำรลดค่ำใช้จ่ำยและลดอุปสรรคต่ำงๆ และทนำยอำสำต่ำงๆ
4..2 วิจัยเพื่อหำแนวทำงกำรจัดตั้งกองทุนเหยื่ออำชญำกรรม พยำนในชั้นกระบวนกำร
ยุติธรรมต่ำงๆ รวมทั้งเหยื่อของกระบวนกำรยุติธรรมและจำเลยที่ได้รับกำรปล่อยตัวเพรำะไม่มีควำมผิด
4..3 วิจัยกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรดำเนินคดีอำญำเพื่อลด
ควำมเหลื่อมล้ำและควำมล่ำช้ำในกระบวนกำรยุติธรรม กำรใช้อำนำจที่ไม่เป็นธรรมและกำร
เลือกปฏิบัติ
4..4. วิจัยเพื่อศึกษำกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกอื่นในกำรดำเนินคดีอำญำและกำรลงโทษ
4..5 ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4..6 ศึกษำกำรกำหนดโทษที่มีควำมเหมำะสมกับกำรกระทำผิดทั้งทำงอำญำ แพ่ง ปกครอง
และมำตรกำรจูงใจ
4..7 ส่งเสริมกระบวนกำรยุติธรรมให้มีมำตรฐำนและบังคับใช้ให้เกิดควำมเป็นธรรมในสังคม
4..8 ค้นหำวิธีกำรป้องกันและสร้ำงควำมเข้ำใจไม่ให้คนผิดหำเรื่องฟ้องร้องผู้บริสุทธิ์รวมทั้ง
กำรศึกษำสภำพกำรฟ้องร้องไร้สำระในศำลปกครอง ฯลฯ
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5. กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงวัย คนพิกำร ผู้พ้นโทษ ผู้ด้อยโอกำส
และเพศทำงเลือก
5.1 วิจัยปัญหำเชิงพฤติกรรมของเด็ก และเยำวชนเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ และสนับสนุนสิทธิ
เสรีภำพ รวมถึงกำรปลูกฝัง ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยำวชน มีคุณธรรม จริยธรรม
5.2 วิจัยเพื่อส่งเสริมกำรทำงำน สิทธิทำงสังคมของสตรี
5.3 วิจัยเพื่อส่งเสริมสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง
5.4. วิจัยเพื่อเลือกปฏิบัติต่อเพศทำงเลือกอื่นๆ และเชื้อชำติอื่นๆ ให้มีควำมเท่ำเทียมกัน
5.5 วิจัยเพื่อส่งเสริมผู้ด้อยโอกำสให้มีควำมเท่ำเทียมกันในสังคมไทย
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรสร้ำงกำรกระจำยรำยได้หรือผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจอย่ำงเป็นธรรม
2. กำรกระจำยกำรจ้ำงงำนหรือโอกำสกำรทำงำน ลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนอำชีพ
3. กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนกำรยุติธรรมของเด็กและเยำวชน

2. กลุ่มเรื่องคนไทยในศตวรรษที่ 21
บทนา
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ได้กำหนดเป้ำหมำยเกี่ยวกับกำรพัฒนำคนไทยในอนำคตไว้ว่ำ มีศักยภำพ
ในกำรร่ว มกัน พั ฒ นำประเทศ สำมำรถปรั บตัว รองรับ บริบ ทกำรพั ฒ นำในอนำคต มี ควำมพร้อมทั้งกำยใจ
สติปั ญ ญำ มีทั กษะในกำรวิเครำะห์ อย่ำงมีเหตุผ ล มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ ยนแปลง
มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงำม คุณค่ำควำมเป็นไทย และมีควำมรับผิดชอบเป็นรำกฐำนที่มั่นคงของชุมชน สังคม
รักชำติ และสถำบันพระมหำกษัตริย์
โดยปั จ จัย ที่ส ำคัญ ที่สุ ดในกำรขับเคลื่ อนประเทศไทย คือ “คนไทย” เนื่องจำกกำรพัฒ นำทุ น
มนุษย์ที่ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคุณธรรม จะเป็นรำกฐำนในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพและควำมเข้มแข็งให้กับ
สังคมไทย รวมทั้งสร้ำงรำกฐำนควำมมั่นคงของประเทศในทุกด้ำน และเมื่อคนไทยมีคุณภำพก็จะสำมำรถลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงสังคมได้ กำรพัฒนำสังคมจึงต้องมุ่งพัฒนำโดยเน้นเรื่องคุณภำพและควำมยั่งยืนบนพื้นฐำนแนวคิด
ของกำร "รู้จั กเติม รู้ จักพอ และรู้จั กปั น " ดังนั้ นกำรพัฒ นำคนไทยทุกคนจึงเป็น สิ่ งที่มีควำมส ำคั ญ ยิ่ง ตำม
เป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำ Thailand 4..0 คื อ กำรยกระดั บ คุ ณ ภำพชี วิ ตของประชำชนคนไทยทุ กกลุ่ มให้ ดี ขึ้ น
โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่ ง กลุ่ มคนที่ ยั งต้องกำรเติมเต็มศักยภำพ หรือผู้ ด้อยโอกำส หรือที่กำลั งประสบกับ ปัญ หำ
ควำมยำกจน จะต้องทำให้คนในกลุ่มเหล่ำนี้สำมำรถมี “โอกำสทำงสังคม (Social Mobility)”โดยเน้นป้องกัน
ควำมเสี่ยงจำกกำรตกอยู่ในวงจรแห่งควำมล้มเหลวหรือกับดักควำมยำกจนในลักษณะกำรให้แต้มต่อและสร้ำง
โอกำส พร้อมกับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพไปที่ตัวคน ครอบครัว และชุมชน
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2.1 คนไทย 4..0
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะชีวิต ควำมรู้ควำมสำมำรถและ
คุณภำพชีวิตที่เหมำะสม เต็มศักยภำพในแต่ละช่วงวัย กำรสร้ำงเสริมและปรับเปลี่ยนค่ำนิยมของคนไทยให้มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น มีวินัย จิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคม พิทักษ์ผลประโยชน์สำธำรณะ รวมทั้ง
กำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงในกำรดำเนินชีวิต มีควำมมุ่งมั่นสู่กำรสร้ำงควำมสำเร็จใน
ชีวิต มีกำรใช้ประโยชน์และรู้เท่ำทันเทคโนโลยี และสื่อสังคม (Social media) ที่สอดรับกับกำรเข้ำสู่ยุคดิจิทัล
เป็นต้น กำรสร้ำงนวัตกรรมและอัตลักษณ์ควำมเป็นไทยที่สำมำรถยืนอย่ำงมีศักดิ์ศรีบนเวทีสำกล กำรสร้ำงกำร
รับรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข กำรสร้ำง
ระบบและกลไกกำรตรวจสอบกำรใช้ อ ำนำจอธิป ไตย กำรส่ งเสริม และสร้ำงกลไกกำรรับ รู้ ก ฎหมำยของ
ประชำชนเพื่อให้เกิดสังคมที่เคำรพกติกำ (Culture of lawfulness)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นคนที่มีศักยภำพ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะสูงมีควำมสำมำรถ
ในกำรรังสรรค์ นวัตกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุข
ภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อเติมเต็มศักยภำพของคนไทยให้สำมำรถเป็นตัวหลักในกำรขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโตและ
นำพำประเทศไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เป้าหมาย
คนไทยที่มีเป็นคนที่สมบูรณ์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะสูง รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
เรียนรู้เพื่อมุ่งสร้ำงกำรทำงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นคนไทยที่มีศักดิ์ศรีในเวทีสำกล
ผลผลิต
มำตรฐำน/เกณฑ์ วัดคุณ ภำพคนไทย 4..0 และข้อกำหนดคุณ ลั กษณะของคนไทย 4..0 ที่เป็น
แนวทำงกำรพัฒนำคนไทยให้เป็นคนไทยที่สมบูรณ์แบบในทุกช่วงอำยุ ให้เป็นพลเมืองที่มีจิตสำธำรณะ
กรอบการวิจัย
1. กระบวนกำรสร้ ำ งคนไทยให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะของคนไทย 4..0 ในทุ ก ช่ ว งวั ย โดยเฉพำะ
คุณลักษณะของเยำวชนที่จะเป็นพลเมืองที่มีจิตสำธำรณะ อำสำพัฒนำให้ประเทศไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนต่อไป
2. กระบวนกำรพัฒ นำคนไทยจำกคนไทยที่มีควำมรู้และทักษะต่ำ เป็นคนไทยที่มีควำมรู้และ
ทักษะสูง มีควำมสำมำรถในกำรรังสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้อยู่ได้ใน Global Digital
3. เกณฑ์วัด เครื่องมือวัดคุณภำพคนไทย 4..0 ที่ได้มำตรฐำนสำกล (ควำมรู้ กำรตัดสินในกำรใช้ชีวิต)
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ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กระบวนกำร/แนวทำงในกำรสร้ำงต้นแบบคนไทยให้มีคุณลักษณะของคนไทย 4..0 ในทุกช่วงวัย
2. กระบวนกำร/แนวทำง/วิธีกำรในกำรปรับเปลี่ยนคนไทยจำกคนไทยที่มีควำมรู้และทักษะต่ำ
เป็นคนไทยที่มีควำมรู้และทักษะสูง มีควำมสำมำรถในกำรรังสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้อยู่ได้ใน Global Digital
3. เกณฑ์วัด เครื่องมือวัดคุณภำพคนไทย 4..0 ที่ได้มำตรฐำนสำกล (ควำมรู้ กำรตัดสิ นใน กำรใช้
ชีวิต)

2.2 เด็กและเยาวชน 4..0
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำเด็กทุกวัยให้ได้รับกำรเลี้ยงดูที่ได้มำตรฐำน มีควำมผูกพันดีกับ
ผู้ปกครอง มีพัฒนำกำรดีทุกด้ำน มีวินัย ทักษะชีวิต สำมำรถรับรู้และควบคุมอำรมณ์ มีวุฒิภำวะและสำมำรถ
ปรับตัวในโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลง กำรสร้ำงฐำนข้อมูล กำรค้นหำปัจจัยเสี่ยง กำรคิดค้นวิธีกำรช่วยเหลือ
แก้ไขและฟื้นฟูเด็กที่มีปัญหำทำงอำรมณ์และพฤติกรรม รวมทั้งเพื่อพัฒนำเยำวชนให้มีทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ ด้ำนกำรแก้ปั ญหำ ด้ำนกำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์และจินตนำกำร กำรสร้ำงนวัตกรรมลดกำร
ลอกเลียนแบบ ด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรมต่ำงกระบวนทัศน์ ด้ำนควำมร่วมมือ ด้ำนกำรทำงำนเป็นทีมและ
ภำวะผู้นำ ด้ำนกำรสื่อสำรและรู้เท่ำทันสื่อ ด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ทักษะ
อำชีพและทักษะกำรเรียนรู้ กำรมีควำมเมตตำกรุณำ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกควำมรักในสถำบัน
ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ กำรสร้ำงหรือส่งเสริมควำมรู้และทักษะควำมเป็นพลเมืองที่ดีและค่ำนิยมกำร
ปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำรพัฒ นำนวัตกรรม และกำรบูรณำกำรควำมรู้ห ลำกหลำย
ศำสตร์ เข้ ำด้ ว ยกั น กำรจั ด ท ำมำตรกำรที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ปรับ ใช้ ก ระบวนกำรเรี ย นรู้ใน บริบ ทต่ ำง ๆ ทั้ งใน
สถำบั นกำรศึกษำ สถำบัน ครอบครัว ชุมชน และแหล่งกำรเรียนรู้นอกห้ องเรียนอื่น ๆ และในกระบวนกำร
ยุติธรรม รวมถึงกำรขยำยผลในกลุ่มผู้ด้อยโอกำสในสังคม กำรศึกษำด้ำนสมอง จิตใจและพฤติกรรมเพื่อสร้ำง
องค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับโครงสร้ำงกลไกกำรทำงำนของระบบประสำทและสมองที่มีอิทธิพลต่อ
พัฒนำกำร ตลอดจนกำรทำงำนของสมอง จิตใจและพฤติกรรมทุกช่วงวัย กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนำคนด้ำนจิตพฤติกรรม ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมทุกช่วงวัย
วัตถุประสงค์
1. พั ฒ นำให้ เ ด็ ก และเยำวชนเป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถและ ทั ก ษะสู ง
มีควำมสำมำรถในกำรรั งสรรค์น วัตกรรม มีคุณ ธรรม จริย ธรรม มีวินั ย ค่ ำนิ ยมที่ ดี มี จิต สำธำรณะ และมี
ควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่ อ เติ ม เต็ ม ศั ก ยภำพของเด็ ก และเยำวชนให้ ส ำมำรถเป็ น ตั ว หลั ก ในกำรขั บ เคลื่ อน
กำรเจริญเติบโตและนำพำประเทศไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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เป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนำกำรเลี้ยงดูเด็กที่ได้มำตรฐำน มีควำมฉลำดทำงอำรมณ์เพิ่มมำกขึ้น
2. เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและมีบทบำทในกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตและพัฒนำกำรของเด็ก
ในทุกช่วงวัย
3. เพื่ อ ทรำบถึงปั จ จั ย เสี่ ย งและแนวทำงกำรป้ องกั น ควำมเสี่ ยงต่อ ชีวิต ของเด็ กและเยำวชน
ในทุกช่วงวัย
4. เพื่อกระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์และจินตนำกำรของเด็กและเยำวชนโดยใช้แบบฝึกทักษะและ
กิจกรรมที่เหมำะสม
5. เพื่อพัฒนำทักษะกำรเป็นพลเมืองดีและกำรปฏิบัติตำมเศรษฐกิจพอเพียง
ผลผลิต
จำนวนเด็กและเยำวชนที่ได้รับกำรส่ งเสริมควำมรู้และพัฒ นำศักยภำพทั้งทำงด้ำนทักษะชีวิต
ทักษะอำชีพ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และปฏิบัติตำมเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
กรอบการวิจัย
1. เด็กทุกวัยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรเลี้ยงดูที่ได้มำตรฐำน
1.1 พฤติกรรมกำรเลี้ยงดูและควำมฉลำดทำงอำรมณ์
1.2 บทบำทของผู้ปกครองที่มีต่อกำรอบรมเลี้ยงดูเด็ก มีทัศนคติและควำมเข้ำใจเด็กและ
เยำวชน
1.3 กำรพัฒนำกระบวนกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมกำรอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตำมแนวทฤษฎี
กำรสร้ำงพลังภูมิปัญญำชำวบ้ำน
2. เด็กได้รับกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิต เพื่อพัฒนำกำรที่ดีในทุกด้ำน
2.1 แนวทำงในกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเด็กและเยำวชน
2.2 กำรพัฒนำทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ
3. พัฒนำฐำนข้อมูลที่รวบรวมปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก
3.1 โปรแกรมกำรสร้ำงเสริมทักษะชีวิตทำงเพศศึกษำต่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงทำงเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
3.2 โปรแกรมทักษะชีวิตในกำรป้องกันยำเสพติดของนักเรียน
4. พัฒนำวิธีกำรช่วยเหลือแก้ไขและฟื้นฟูเด็กที่มีปัญหำทำงอำรมณ์และพฤติกรรม
4..1 โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อพัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของนักเรียน
4..2 กำรพัฒนำทักษะชีวิตและเปลี่ยนเจตคติต่อพฤติกรรมกำรทะเลำะวิวำทของเด็กและ
เยำวชน
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5. พัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์และจินตนำกำรของเยำวชน
5.1 กำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยใช้แบบฝึกทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์
5.2 กำรใช้ชุดกิจกรรมกระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นผ่ำน
โปรแกรมโซเชียลมีเดียเพื่อพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์
6. พัฒนำนวัตกรรมลดกำรลอกเลียนแบบของเยำวชน
6.1 กำรศึกษำพฤติกรรมกำรเลียนแบบศิลปินต้นแบบละครโทรทัศน์
6.2 กำรเลียนแบบพฤติกรรมเบี่ยงเบนทำงเพศ
7. พัฒ นำควำมรู้ควำมเข้ำใจต่ำงวัฒ นธรรมของเยำวชน กำรถ่ำยทอดมรดกทำงวัฒ นธรรมใน
ระดับต่ำง ๆ ให้กับเด็กและเยำวชน
8. พัฒนำกำรสื่อสำรและกำรรู้เท่ำทันสื่อคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
8.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนบุคคลและกลุ่มบุคคลกับทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อ
อินเทอร์เน็ตของเยำวชน
8.2 กำรรู้เท่ำทันสื่อและสำร ของเด็กและเยำวชนยุคใหม่
8.3 เด็กยุคดิจิทัลภำยใต้สังคมแห่งสื่อออนไลน์และกำรเรียนรู้ทำงสังคม
9. พัฒนำทักษะอำชีพและทักษะกำรเรียนรู้
9.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะในวิชำชีพของเด็ก
10. พัฒนำทักษะกำรเป็นพลเมืองที่ดีและค่ำนิยมกำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
10.1 กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมพอเพียง ทักษะชีวิต และทักษะกำรคิดวิเครำะห์
10.2 กำรสนับสนุนทำงสังคม และพฤติกรรมกำรพึ่งตนเองตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. เด็กและเยำวชนได้รับกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิต เพื่อพัฒนำกำรที่ดีในทุกด้ำน
2. กำรพัฒนำทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ
3. เด็กยุคดิจิทัลภำยใต้สังคมแห่งสื่อออนไลน์และกำรเรียนรู้ทำงสังคม

2.3 เกษตรกร 4..0
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจั ย และนวัตกรรมเพื่ อสร้ำงควำมเข้ มแข็งให้ กับ เกษตรกรและสถำบั น เกษตรกร โดยใช้
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและกำรบริหำรจัดกำรเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมและควำมเข้มแข็งของภำคเกษตร กำรพัฒนำเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ กำรพัฒนำระบบ
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อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อกำรเกษตร กำรพัฒนำซอฟท์แวร์เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตและ
กำรตลำด กำรพัฒนำระบบข้อมูลเพื่อคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทิศทำงของตลำดที่ทันเหตุกำรณ์ และกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจกำรเกษตร กำรบริหำรจัดกำรแรงงำนภำคเกษตรและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงำน
อย่ำงเป็นระบบรองรับสังคมเกษตรสูงอำยุ กำรพัฒ นำประสิทธิภำพกำรผลิตและคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำสู่
มำตรฐำนระดับสำกลและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดและมูลค่ำสูง สำรสนเทศเพื่อกำรเกษตรด้วย
เทคโนโลยีที่เหมำะสม
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร
เพื่อพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมสมดุลและยั่งยืน
เพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำด้ำนกำรเกษตร
เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เป้าหมาย
เกษตรกรอย่ำงน้อยร้อยละ 50 มีทำงเลือกในกำรผลิตและมีควำมมั่นคงทำงอำชีพ กำรสูญเสีย
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจำกกำรผลิตทำงกำรเกษตรลดลง
ผลผลิต
1. รูปแบบหรือกระบวนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรที่มีควำมสอดคล้องกับภูมิสังคมแต่ละ
ท้องถิ่น ก่อให้เกิดกำรรวมกลุ่มเพื่อสร้ำงเครือข่ำยกลุ่มเกษตรกร
2. เทคโนโลยีกำรผลิตผลผลิตทำงกำรเกษตรที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่
3. นวัตกรรมหรือกระบวนกำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่มีประสิทธิภำพ
4. ข้อ เสนอเชิงนโยบำยในกำรวิจัยและพั ฒ นำกำรตลำด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกั บกำร
นำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร
5. เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว เช่น กำรยืดอำยุกำรเก็บรักษำ ต้นแบบเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
หลังกำรเก็บเกี่ยว
6. เทคโนโลยีกำรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตรที่ล้นตลำด
7. พันธุ์พืชใหม่ที่ตลำดต้องกำรซึ่งมีศักยภำพในกำรแข่งขันและส่งออก
8. เทคโนโลยีสำรสนเทศกำรเกษตรและเชื่อมโยงข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ
กรอบการวิจัย
1. กำรวิจัยเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร
1.1 กำรวิจัยและพัฒนำกำรรวมกลุ่มเพื่อสร้ำงเครือข่ำยเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร โดยใช้
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
1.2 กำรวิจัยและพัฒนำเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ
2. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมสมดุลและยั่งยืน
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กำรวิจัยและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติด้ำนกำรเกษตร
ให้เพียงพอกับพื้นที่เกษตร
3. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำด้ำนกำรเกษตร
3.1 กำรวิจัยและพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำด้ำนกำรเกษตร
สู่มำตรฐำนระดับสำกลและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดและมูลค่ำสูง
3.2 กำรวิจัยและพัฒนำตลำดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรนำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร
ของตลำด AEC+3
4. กำรวิจัยเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
4..1 กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว
4..2 กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรแปรรูป
4..3 กำรวิจัยและพัฒนำพันธุ์พืช
4..2 กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรเกษตรและเชื่อมโยงข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรส่งเสริมตลำดเชิงรุกกับผลผลิตทั้งพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลัก และตลำดเฉพำะกลุ่ม
2. กำรวิจั ย และพั ฒ นำระบบข้ อ มู ล เพื่ อ คำดกำรณ์ ก ำรเปลี่ ย นแปลงทิ ศ ทำงของตลำดที่ ทั น
เหตุกำรณ์
3. กำรวิจัยเครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตผลทำงกำรเกษตรสำหรับอุตสำหกรรมเกษตร
4. กำรบริหำรจัดกำรเพื่อควำมเข้มแข็งของภำคเกษตร
5. เทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรสำหรับเกษตรกรรำยย่อย

2.4. แรงงาน 4..0
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นำทั ก ษะและศั ก ยภำพของแรงงำนและผู้ ป ระกอบกำรให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในเวทีโลก กำรสร้ำง
ควำมร่วมมือและพัฒนำเครือข่ำยพันธมิตรภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ ภำคเอกชน และองค์กรต่ำงประเทศใน
กำรพั ฒ นำแรงงำนของอุตสำหกรรมเป้ ำหมำย กำรสร้ำงมำตรฐำนทดสอบและสร้ำงระบบมำตรฐำนฝี มื อ
แรงงำนให้ครอบคลุมสำขำอำชีพและกลุ่มอุตสำหกรรมสำคัญ กำรส่งเสริมและพัฒนำสถำนประกอบกำรให้มี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้ำนแรงงำน กำรสร้ำงแรงจูงใจด้วยกำรเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสถำนประกอบกิจกำร
ที่มีกำรพั ฒ นำทักษะฝี มือแรงงำนให้ กับ ลู กจ้ำงตำมกฎหมำย กำรพั ฒ นำแรงงำนให้ มีควำมพร้อมในกำรใช้
เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อกำรผลิตและบริกำร รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำคุณภำพฝีมือแรงงำนให้มีควำมพร้อมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
ในกำรก้ำวสู่ยุคประเทศไทย 4..0
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2. สร้ำงมำตรฐำนทดสอบและสร้ำงระบบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนให้ครอบคลุมสำขำอำชีพและ
กลุ่มอุตสำหกรรมสำคัญ
เป้าหมาย
ยกระดับ คุณ ภำพฝี มือแรงงำนให้ ส อดคล้ องกับ ควำมต้ องกำรและทิ ศทำงกำรพั ฒ นำประเทศ
จำนวน 30,000 คน ภำยใน 3 ปี
ผลผลิต
1. แรงงำนมีทักษะฝีมือได้มำตรฐำนมำกขึ้น และสำมำรถแข่งขันได้ในเวทีโลก
2. สถำนประกอบกำรมี ค วำมพร้อ มด้ ำนแรงงำนในกำรแข่ งขั น ทำงเศรษฐกิ จ และมี ค วำม
รับผิดชอบต่อสังคมด้ำนแรงงำน
กรอบการวิจัย
1. กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำทักษะและศักยภำพของแรงงำนและผู้ประกอบกำรให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในเวทีโลก
2. กำรวิ จั ย และนวัต กรรมเพื่ อ กำรสร้ำงควำมร่ว มมื อ และพั ฒ นำเครือ ข่ ำยพั น ธมิ ต รภำครั ฐ
สถำบันกำรศึกษำ ภำคเอกชน และองค์กรต่ำงประเทศในกำรพัฒนำแรงงำนของอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
3. กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรสร้ำงมำตรฐำนทดสอบและสร้ำงระบบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
ให้ครอบคลุมสำขำอำชีพและกลุ่มอุตสำหกรรมสำคัญ
4. กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำสถำนประกอบกำรให้มีควำมรับผิดชอบต่อ
สั งคมด้ ำ นแรงงำน ตลอดจนกำรสร้ ำ งแรงจู งใจด้ ว ยกำรเพิ่ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ให้ กั บ สถำนประกอบกิ จ กำร
ที่มีกำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนให้กับลูกจ้ำงตำมกฎหมำย
5. กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำแรงงำนให้มีควำมพร้อมในกำรใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อ
กำรผลิตและบริกำร
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรพัฒนำทักษะและศักยภำพของแรงงำนและผู้ประกอบกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของตลำดเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในเวทีโลก
2. กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถกำลังแรงงำนส่วนใหญ่ให้เป็น Productive Workforce
3. กำรส่งเสริมและพัฒนำสถำนประกอบกำรที่มีกำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนให้กับลูกจ้ำงตำม
กฎหมำย

2.5 การศึกษา 4..0
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อหำรูปแบบของสถำนศึกษำที่มีธรรมำภิบำล (Good governance)
สถำบันกำรศึกษำที่จะผลิตคนตำมควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัด
กำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน กำรศึกษำวิจัยด้ำนกำรเงินและงบประมำณ
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ทำงกำรศึ ก ษำของประเทศเพื่ อ กำรบริ ห ำรจั ด กำรให้ เกิ ด ควำมคุ้ ม ค่ ำและมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ กำรศึ ก ษำวิจั ย
ประสิทธิผลและผลกระทบของนโยบำยทำงกำรศึกษำในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำ ระบบที่จะสร้ำงแรงจูงใจให้
เยำวชนเข้ำศึกษำระดับ อำชีวะมำกขึ้น กำรวิจัยและพัฒ นำโครงสร้ำง บทบำทของระบบกำรบริหำรจัดกำร
กำรศึกษำ และระบบวิจัยของมหำวิทยำลัยที่มีควำมคล่องตัว ชัดเจน และสำมำรถตรวจสอบได้ แนวทำงกำร
กระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำโดยยึดสถำนศึกษำเป็นเป้ำหมำยสำคัญ กำรศึกษำวิจัยปัญหำและอุปสรรคของ
กำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศทุกระดับ กำรศึกษำวิจัยพฤติกรรมกู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำและควำมยั่งยืนของ
กองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อหำแนวปฏิบัติและมำตรกำรจูงใจในกำรสร้ำงควำมร่วมมือของทุกภำค
ส่ วนเพื่อ สร้ำงควำมเสมอภำคด้ ำนกำรศึกษำ ส ำหรับ เด็กและเยำวชน โดยเฉพำะเยำวชนในถิ่นทุ รกั นดำร
เยำวชนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ และเยำวชนชำยขอบ กำรวิจัยพัฒนำเครือข่ำยแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรเด็ก เยำวชน และพ่อแม่ที่มำจำกหลำกหลำยกลุ่ม กำรศึกษำเปรียบเทียบกับต่ำงประเทศในด้ำน
หลั กสู ตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน ค่ำนิยมพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนใน
อำชีวศึกษำ กำรสร้ำงวัฒ นธรรมกำรเรียนรู้ที่มีควำมหลำกหลำยตอบสนองต่อสังคมประชำคมอำเซียนและ
ประเทศไทย 4.0 กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้ตอบสนองกำรปฏิรูปและกำรพัฒนำ
ประเทศตำมช่วงวัยกลุ่มผู้เรียน ได้แก่ กลุ่มปฐมวัย กลุ่มประถมศึกษำ กลุ่มมัธยมศึกษำ/อำชีวศึกษำ และกลุ่ม
เยำวชนอำชีวศึกษำ/อุดมศึกษำ
กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่ อพั ฒ นำรูปแบบกำรบริห ำรจัดกำรท้องถิ่นและสั งคมเมืองให้ มีกำร
เข้ำถึงทำงกำรศึกษำ กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเชิงพื้นที่ (ภูมิภำค เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะ
กิจ จั งหวัดชำยแดนภำคใต้และพื้น ที่พิ เศษ) กำรประเมิ นผลกำรศึกษำ กำรหำวิธีกำรรูปแบบใหม่เพื่ อกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนในระดับมัธยมเพื่อกำรเข้ำศึกษำในระดับอุดมศึกษำ กำรศึกษำผลกระทบกำร
สอบวัดควำมรู้ระดับชำติ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ระดับต่ำง ๆ กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพและเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ระบบกำรผลิตครู
อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำลักษณะเชิงพื้นที่ ผลกระทบจำกกระบวนกำรเลื่ อนวิทยฐำนะ กำรเขียน
ผลงำนทำงวิชำกำรและกำรวิจัย กำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
(Professional Learning Community: PLC)
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำแหล่งเรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ให้มีควำมเหมำะสม ได้มำตรฐำน
ทุกช่วงวัย และสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จำกัดเวลำและสถำนที่ กำรวิจัยที่พัฒนำคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรม
กำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน กำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อกำรทำงำนข้ำมวัฒนธรรมภำยใต้บริบทสังคมแห่ง
ปัญญำและภูมิธรรม กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกำสให้ชำวต่ำงชำติที่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ในสำขำวิชำชีพต่ำง ๆ ที่จำเป็นและตรงตำมควำมต้องกำรของประเทศ
เข้ำมำช่วยจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ สถำบันอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำได้
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำคนทุกช่วงวัย ให้มีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอย่ำงเหมำะสม เต็มศักยภำพในแต่ละช่วงวัย กำรสร้ำงเสริมและปรับเปลี่ยนค่ำนิยมของคนไทยให้
มีวินัย จิตสำธำรณะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และมีควำมมุ่งมั่นสู่กำรสร้ำงควำมสำเร็จในชีวิต รวมทั้งมีกำรครอง
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ตนตำมหลักศำสนำ วัฒนธรรม และกำรมีสุนทรียภำพในศิลปะต่ำ ง ๆ กำรสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลและพัฒนำเด็กเล็ก กำรพัฒนำกำลังคนสู่ตลำดแรงงำนอย่ำง
มีประสิทธิภำพและอย่ำงยั่งยืน กำรพัฒนำแรงงำนให้เป็นผู้มีทักษะสูง และกำรพัฒนำกำรศึกษำและทักษะชีวิต
ของคนทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้เรียนในระบบ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่มผู้ที่ออกกลำงคันและออกจำกระบบกำรศึกษำ
ภำคบังคับ กลุ่มผู้สูงวัย และกลุ่มผู้อยู่ในกระบวนกำรยุติธรรม
วัตถุประสงค์
1. ใช้งำนวิจัยเป็นเครื่องมือเสริมสร้ำงและสนับสนุนให้คนไทยมีควำมรู้ มีทักษะ เป็นพลเมืองดี ที่
จะสร้ำงประเทศไทยไปสู่ควำมมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน
2. ใช้งำนวิจั ย เป็ น เครื่ องมื อ พั ฒ นำระบบกำรศึ ก ษำในทุ ก ระดั บ เพื่ อเป็ น เครื่อ งมื อส ำคั ญ ใน
กระบวนกำรขับเคลื่อนกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำประเทศที่ยั่งยืนและทันต่อกำรแข่งขันในระดับนำนำชำติ
3. ใช้งำนวิจัยเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรลดปัญหำด้ำนควำมเหลื่อมล้ำในประเทศไทย
เป้าหมาย
1. กำรพัฒนำคนไทยให้มีควำมรู้และควำมสำมำรถศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิต
2. กำรพัฒ นำทักษะต่ำงๆ ที่เป็นที่ต้องกำรและจำเป็นในกำรพัฒ นำอำชีพให้ คนไทยสำมำรถ
ทำงำนในระดับนำนำชำติได้
3. กำรพัฒนำให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีค่ำนิยมที่ดี มีจิ ตสำธำรณะ มีสุขภำวะที่ดี
ทั้งกำยและใจ
4. กำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ เพื่อใช้
ประโยชน์ในกำร
4..1. ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
4..2. กำหนดที่ตั้งของโรงเรียนที่เหมำะสมกับพื้นที่
4..3. กำรพัฒนำหลักสูตรและบุคลำกรที่ตรงกับควำมต้องกำรของประเทศในทุกระดับ
4..4.. กำรเตรียมกำรพัฒนำครู อำจำรย์ในสำขำต่ำงๆให้สอดรับกับควำมต้องกำรของประเทศ
ในทุกระดับ
4..5. กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยต่ำงๆ ที่เป็นปัญหำต่อกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ
ผลผลิต
1. ได้นวัตกรรมที่นำไปใช้ได้ในกำรพัฒ นำ สติปัญ ญำ ควำมรู้ ทัก ษะ อำชีพ ควำมเป็นคนดี มี
จริยธรรม คุณธรรม เป็นพลเมืองดี
2. ได้นวัตกรรมในกำรผลิตครู อำจำรย์ที่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกระดับ
3. ได้นวัตกรรมที่นำไปปรับปรุงระบบสำรสนเทศเพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลต่ำงๆ ที่เชื่อมโยงถึงกันทั่ว
ประเทศ เพื่อใช้ในกำรปรับปรุงระบบกำรศึกษำตลอดแนว
4. ได้กฎหมำยที่ทันสมัยเหมำะสมต่อกำรปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำทุกระดับ
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ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. ระบบกำรผลิตครูของสถำบันกำรผลิตครูในยุคดิจิทัล
2. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้หรือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกระดับและประเภทของกำรศึกษำ
3. พัฒนำกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมืองดี (Civic Education)

3 สุขภาพและคุณภาพชีวิต
บทนา
ระบบสุ ข ภำพไทยในปั จ จุ บั น ก ำลั งเผชิ ญ กั บ สถำนกำรณ์ ที่ ท้ ำ ทำยจำกรอบด้ ำ น อำทิ กำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของประชำกรทำให้เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงรวดเร็ว กำรเปลี่ยนจำกสังคมชนบทสู่สังคม
เมือง กำรเชื่อมต่อกำรค้ำกำรลงทุนทั่วโลก ตลอดจนควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ซึ่งทำให้ประชำชนมีควำม
คำดหวังต่อคุณภำพของระบบบริกำรมำกขึ้น ขณะที่งบประมำณภำครัฐเริ่มมีจำกัด ไม่เพียงพอต่อกำรเพิ่มขึ้น
ของค่ำใช้จ่ำยด้ำนสำธำรณสุ ข ทำให้ ระบบสุขภำพไทยต้องเตรียมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ ำว ทั้งนี้
คนไทยมีสำเหตุกำรตำยมำจำกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นหลัก และตำมด้วยกลุ่มโรคติดเชื้อซึ่งเป็นโรคที่เกิดจำก
กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม รวมถึงพฤติกรรมสุขภำพที่ไม่เหมำะสม และปัจจัยทำงสังคมนอกระบบ
สำธำรณสุข (Social determinants of health) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกำรเปลี่ยนแปลงสภำพปัญหำสุขภำพ
ของประชำกรไทย อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำเศรษฐกิจที่ผ่ำนมำมีผลทำให้สุขภำพของคนไทยดีขึ้นสู่สถำนภำพ
“กำรอยู่ดีกินดี” แต่ขณะเดียวกันก็สร้ำงปัญหำตำมมำ เช่น ปัญหำจำกมลภำวะ พฤติกรรมสุขภำพ ปัญหำสังคม
ส ำหรั บ ระบบกำรรั ก ษำพยำบำล พฤติ ก รรมกำรใช้ บ ริ ก ำรสำธำรณสุ ข ของประเทศ กำรส่ ง ตรวจ
ทำงห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรที่ อ ำศั ย เทคโนโลยี ด้ ำ นกำรแพทย์ ชั้ น สู ง โดยไม่ ค ำนึ งถึ งควำมจ ำเป็ น และควำมคุ้ ม ค่ ำ
กับ กำรลงทุน ท ำให้ ร ะบบบริ กำรสุ ขภำพของประเทศมีค่ ำใช้ จ่ำยสู งขึ้น ทั้งที่ ห ลำยโรคสำมำรถป้ องกั น ได้
หลำยทศวรรษที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำประเทศได้ลงทุนวิจัยทำงด้ำนนี้ไปไม่น้อย แต่ยังขำดควำมรู้และเทคโนโลยีใหม่
ที่จ ะเป็ น นวัตกรรมเพื่ อกำรสร้ำงเสริ มสุ ขภำพและกำรป้ องกันโรค ขณะที่ปัจจัยแวดล้ อมที่เป็ นปัจจัยเสี่ ยง
ด้ำนสุขภำพมีจำนวนมำก และซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น
ดังนั้น จึงมีควำมจำเป็นต้องสร้ำงองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยและนวัตกรรมมำใช้เป็นแนวทำงในกำร
แก้ปัญหำดังกล่ำว ซึ่งกำรวิจัยและนวัตกรรมทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขในยุคที่มีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสังคม
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่ำงมำกมำยและรวดเร็ว ต้องมีกำรสร้ำงควำมรู้ เจตคติ และพฤติกรรมในกำรดูแล
สุขภำพตนเอง โดยมีองค์ประกอบในเรื่องกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื้นฐำน กำรวิจัยทำงคลินิก และ
กำรวิจัยในเชิงบริหำรจัดกำรด้ำนนโยบำย ซึ่งรวมทั้งกำรกำกับติดตำมที่มีคุณภำพ ของระบบบริกำรสุขภำพ และ
ระบบสวัสดิกำรสั งคมที่ สอดคล้ องกับ ยุทธศำสตร์ช ำติ 20 ปี และยุ ทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี
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เพื่อให้กรอบกำรวิจัยเกิดประโยชน์ต่อวงวิชำกำรและวงวิชำชีพ และสำนต่อให้บรรลุเป้ำหมำยสุขภำพดีของ
ประชำชนชำวไทยทุกคนและเข้ำถึงบริกำรสุขภำพด้วยควำมเท่ำเทียม

3.1 ระบบบริการสุขภาพ
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำและยกระดับระบบบริกำรสุขภำพให้รวดเร็ว ไร้รอยต่อ มีควำม
หลำกหลำย ครอบคลุม ทั่วถึงและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น เช่น กำรสร้ำงเสริมระบบบริกำรสุขภำพปฐมภูมิที่เอื้อ
ต่อกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่จำเป็น กำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมรอบรู้ในสุขภำพของประชำชนทุกกลุ่ม
วัย กำรลดปัจจัยพฤติกรรมเสี่ยง กำรบูรณำกำรกำรทำงำนของภำคส่วนต่ำง ๆ ในระบบสุขภำพเพื่อให้เชื่อมโยง
กันและเกิดเอกภำพ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ กำรพัฒนำบุคลำกรในระบบบริกำร
สุขภำพให้ มีบทบำทวิจัย และพัฒ นำระบบบริกำรสุขภำพ กำรส่ งเสริมและพัฒ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทำงด้ำนกำรแพทย์ สุขภำพ ผู้สูงอำยุและผู้พิกำรที่มุ่งไปสู่กำรพึ่งพำตนเองได้เป็นหลัก กำรจัดระบบหรือกำร
จัดบริกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลให้แก่หน่วยบริกำรต่ำง ๆ กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพครอบคลุม
กำรเตรียมควำมพร้อมของระบบบริกำรเพื่อรองรับควำมเป็นศูนย์ กลำงสุขภำพนำนำชำติ (Medical hub) กำร
พั ฒ นำระบบและรู ป แบบบริ ก ำรส ำหรั บ ผู้ ป่ ว ยเรื้ อ รั ง (Chronic care) กำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำกระบบข้ อ มู ล
สำรสนเทศและเทคโนโลยีสุขภำพ เพื่อพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพของระบบบริกำรสุขภำพ กำรพัฒนำ
ระบบจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัยของผู้ป่วยในสถำนพยำบำล กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรดูแลสุขภำพที่บ้ำน
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ำรวิจั ย และนวัตกรรมพั ฒ นำระบบบริกำรสำธำรณสุ ข ของประเทศอัน ประกอบด้ ว ย
หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนในกำกับของรัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชนและภำคประชำชน ให้
มีควำมพร้อม มีศักยภำพและขีดควำมสำมำรถที่รองรับกำรรักษำและจัดกำรควำมเจ็บป่วยต่ำง ๆ ประชำชน
ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงระบบบริกำรสุขภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง และเลือกใช้บริกำร
สุขภำพที่มีบูรณำกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถรักษำสุขภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดีได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน
ไม่เป็นภำระทำงกำรเงินกับตนเอง ครอบครัวและสังคม ร่วมกับกำรดูแลสุขภำพด้วยตัวเองอย่ำงเหมำะสมตำม
ช่วงวัยต่ำงๆ รวมทั้งมุ่งเน้นกำรพัฒนำให้ประชำชนเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงระบบริกำรสุขภำพของชุมชนและ
สังคมไทยเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมที่มำจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบบริกำรสุขภำพอย่ำงแท้จริง
เป้าหมาย
สร้ำงศักยภำพให้ระบบกำรบริกำรสำธำรณสุขของประเทศที่ประชำชนทุกคนสำมำรถดูแลสุขภำพ
ตนเองและชุมชนได้โดยจัดกำรสุขภำพเพื่อ ให้ประชำชนสำมำรถดูแลสุขภำพด้วยตัวเองอย่ำงเหมำะสมตำมช่วง
วัยต่ำงๆ มุ่งสู่กำร “สร้ำงนำซ่อม” ที่มีประสิทธิภำพ พร้อมกำรขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรรักษำ เพิ่มโอกำส
ในกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของประชำชนทุกคนด้วยควำมเท่ำเทียม รวมทั้งจัดกำรให้เกิดควำมเสมอภำคในกำร
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กระจำยตัวของสถำนพยำบำลและบุคลำกรด้ำนสุขภำพ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน จนเกิดระบบ
บริกำรทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับประชำชน ไปถึงระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิที่เป็น
หน่วยให้บริกำรแก่ประชำชนที่มีประสิทธิภำพ และลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของประเทศได้อย่ำงยั่งยืน
ผลผลิต
ได้องค์ควำมรู้/แนวทำงปฏิบัติ/รูปแบบ/นวัตกรรมทำงด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ (ภำยใต้กรอบ
กำรวิจั ย ที่ ก ำหนด) ที่ ส ำมำรถน ำไปใช้ เพิ่ ม ศั กยภำพของระบบบริกำรสุ ขภำพให้ มีป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ขยำยขี ด
ควำมสำมำรถในกำรรักษำโรคต่ำงๆ จำกทั้งระดับปฐมภูมิไปถึงระดับทุติยภูมิ ที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและ
ได้รับกำรบริกำรที่เท่ำเทียมอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งในระยะยำวโดยเน้นกำรส่งเสริมสุข ภำพ เวชศำสตร์ป้องกัน
Early diagnosis Early treatment และเวชศำสตร์ฟื้นฟู ซึ่งสำมำรถนำงำนวิจัยไปวำงแผนพัฒนำหรือนำไปใช้
ประโยชน์ ในกำรสร้ำงคุณ ภำพชีวิตของประชำชน เพื่อ ให้ ป ระชำชนสำมำรถดูแลสุ ขภำพด้ วยตัว เองอย่ำง
เหมำะสมตำมช่ว งวัย ต่ำงๆ มี ควำมเป็ น อยู่ ที่ ดีได้ อย่ำงมั่ น คงและยั่งยืน ไม่ เป็ นภำระทำงกำรเงิน กับตนเอง
ครอบครัวและสังคม ได้ ประกอบด้วย
- ระบบบริกำรสุขภำพปฐมภูมิที่เอื้อต่อกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่จำเป็น
- ระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ
- นวัตกรรมทำงด้ำนกำรแพทย์ สุขภำพ ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร
- ระบบและรูปแบบบริกำรสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง (Chronic care)
- ระบบจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัยของผู้ป่วยในสถำนพยำบำล
กรอบการวิจัย
1. กำรสร้ำงเสริมระบบบริกำรสุขภำพปฐมภูมิที่เอื้อต่อกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่จำเป็น
- กำรวิจัยระบบฐำนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับกำรบริหำรจัดกำรระบบบริกำรปฐมภูมิ เช่น
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล (รพ.สต.)
- กำรวิจัยมำตรฐำนและโครงสร้ำงข้อมูลสำหรับกำรประเมินคุณภำพกำรบริกำรภำยใต้
ขอบเขตของพื้นที่กำรให้บริกำรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำรพัฒนำควำมสำมำรถ Big Data Management
จำก Digital Technology
- งำนวิจัยที่รองรับประเด็นสุขภำพในกำรบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ
2. กำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมรอบรู้ในสุขภำพของประชำชนทุกกลุ่มวัย
- งำนวิจัยที่ส่งเสริม Health Literacy ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต (5 กลุ่มวัย)
3. กำรลดปัจจัยพฤติกรรมเสี่ยง
- กำรสำรวจสุขภำพโดยกำรตรวจร่ำงกำย เช่น กำรสำรวจสุขภำพประชำชนไทย (Health
exam survey) และกำรสำรวจสภำวะตำบอด สำยตำเลือนรำง และโรคตำที่เป็นปัญหำสำธำรณสุข
4. กำรบูรณำกำรกำรทำงำนของทุกภำคส่วนในระบบสุขภำพเพื่อให้เชื่อมโยงกันและเกิดเอกภำพ
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- งำนวิจัยรองรับมติคณะรัฐมนตรี หรือยุทธศำสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบ
สุขภำพต่ำงๆภำยใต้กำรบูรณำกำร 4. กระทรวงหลัก (กระทรวงสำธำรณสุข/กระทรวงศึกษำธิกำร/กระทรวง
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์/กระทรวงมหำดไทย)
5. กำรพัฒ นำระบบบริห ำรจั ดกำรกำลั งคนด้ำนสุ ขภำพ กำรพั ฒ นำบุคลำกรในระบบบริกำร
สุขภำพให้มีบทบำทวิจัยและพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
- งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรทบทวนควำมคำดหวังของกำรมีแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว (FM) และ
สมรรถนะที่เป็นอยู่ของ (FM) และช่องว่ำงกำรพัฒนำ
- ข้อเสนอเชิงนโยบำยที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำลังคนที่บริกำรและสนับสนุนระบบบริกำรปฐม
ภูมิ โดยรองรับควำมต้องกำรที่หลำกหลำย
- คุณภำพชีวิตของควำมสุขในกำรทำงำนของกำลังคนด้ำนสุขภำพ
- ข้อเสนอเชิงระบบเกี่ยวกับกำรกระจำย กำรธำรงกำลังคนไว้ในระบบสุขภำพ
6. กำรส่งเสริมและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงด้ำนกำรแพทย์ สุขภำพ ผู้สูงอำยุและผู้
พิกำรที่มุ่งไปสู่กำรพึ่งพำตนเองได้เป็นหลัก
- ควำมรู้เพื่อกำรดูแลสุขภำพและกำรจัดกำรสุขภำพด้วยตนเองที่ตอบสนองต่อปัญหำและ
ควำมจำเป็นด้ำนสุขภำพและปัจจัยทำงสังคมที่กำหนดสุขภำพของประชำกรกลุ่มต่ำงๆ
7. กำรพัฒนำระบบและรูปแบบบริกำรสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง (Chronic care)
- กำรวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) กำรพัฒนำรูปแบบกำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันโรคไต
เรื้อรังและกำรจัดกำรโรคเบำหวำน
8. กำรใช้ประโยชน์จำกระบบข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีสุขภำพ เพื่อพัฒนำคุณภำพและ
ประสิทธิภำพของระบบบริกำรสุขภำพ
- กำรวิจัยมำตรฐำนระบบข้อมูลสำรสนเทศสุขภำพ
9. กำรพัฒ นำระบบจัดกำรคุณ ภำพและควำมปลอดภัยของผู้ป่วยในสถำนพยำบำล กำรวิจัย
เพื่อพัฒนำกำรดูแลสุขภำพที่บ้ำน
- กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริบำลเพื่อคุณภำพชีวิตระยะท้ำย
10. กำรสร้ำงระบบบริกำรสุขภำพที่ประชำชนสำมำรถดูแลสุขภำพด้วยตัวเองอย่ำงเหมำะสม
ตำมช่วงวัยต่ำงๆให้ควำมเป็นอยู่ที่ดีได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน ไม่เป็นภำระทำงกำรเงินกับตนเอง ครอบครัวและ
สังคม
11. กำรจัดระบบหรือกำรจัดบริกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลให้แก่หน่วยบริกำรต่ำง ๆ
กำรพั ฒ นำระบบบริ ก ำรสุ ขภำพครอบคลุ ม กำรเตรีย มควำมพร้อ มของระบบบริก ำรเพื่ อรองรับ ควำมเป็ น
ศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติ (Medical hub)
- ศึกษำแนวทำงบริหำรและขับเคลื่อนนโยบำยกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์ โดยไม่เกิด
ผลกระทบด้ำนลบต่อระบบสุขภำพไทยตลอดจนสนับสนุนแนวทำงสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่
- ชำวต่ ำ งประเทศที่ จ ะเข้ ำ มำใช้ บ ริ ก ำรและประชำสั ม พั น ธ์ ธุ ร กิ จ บริ ก ำรสุ ข ภำพแก่
กลุ่มเป้ำหมำยหลัก
68

ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. ระบบฐำนข้ อ มู ล ส ำหรั บ กำรบริ ก ำรปฐมภู มิ จ ำก Big data Management ด้ ว ย Digital
Technology
2. Health Literacy ควำมตระหนักและควำมรอบรู้ในสุ ขภำพของประชำชนทุกกลุ่มวัย เช่น
กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนสุขภำพเพื่อกำรดูแลตนเอง, กำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำร “สร้ำงนำซ่อม” ในพื้นที่
ให้บริกำร และกำรพัฒนำระบบกำรดูแลระยะยำวที่ประชำชนสำมำรถดูแลตนเองได้ เป็นต้น
3. ระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ กำรพัฒ นำบุคลำกรในระบบบริกำรสุ ขภำพให้ มี
บทบำทในกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
4. พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่ประชำชนสำมำรถดูแลสุขภำพด้วยตัวเองอย่ำงเหมำะสมตำม
ช่วงวัย ต่ำงๆให้ ควำมเป็ น อยู่ที่ดีได้อย่ ำงมั่นคงและยั่งยืน ไม่เป็นภำระทำงกำรเงินกับตนเอง ครอบครัวและ
สังคม”
5. กำรวิจัยเพื่อหำแนวทำง/มำตรกำรที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมสุขภำพ (เช่น กำรสูบบุหรี่ ดื่มสุรำ
ฯลฯ) และกำรเบิ ก จ่ ำ ยค่ ำ รั ก ษำพยำบำลเพื่ อ ลด non-communicable disease (NCD) เช่ น อุ บั ติ เหตุ
โรคหลอดเลือดหัวใจ เบำหวำน และอื่นๆ

3.2 ระบบการดูแลและรักษาโรค
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรดูแลรักษำ รวมทั้งคุณภำพ
ชีวิตของผู้ป่วย กำรพัฒนำระบบกำรดูแลรักษำโรค กำรแพทย์แบบแม่นยำ และกำรวินิจฉัยและรักษำในระดับ
โมเลกุล ครอบคลุมกลุ่มโรคไม่ติดเชื้ อ โรคติดเชื้อ ทั้งที่เป็นโรคเรื้อรัง โรคระบำด โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
รวมทั้งโรคทำงจิตเวช เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรวินิจฉัย กำรป้องกัน และกำรรักษำโรคและภำวะแทรกซ้อน
ที่อำจเกิดจำกกำรรักษำในระบบกำรดูแลรักษำทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมทั้ งกำรศึกษำติดตำม
ระยะยำว (Long-term cohort study) กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรแพทย์เพื่อรองรับ
ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร และเพื่อกำรวินิจฉัยและรักษำโรคที่สำคัญ กำรวิจัยเพื่อนำข้อมูลขนำดใหญ่ (Big data)
ทำงด้ำนสุขภำพและกำรแพทย์สำธำรณสุขมำใช้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำกำรวิจัยและนวัตกรรมในกำรดูแลและรักษำโรครูปแบบใหม่ที่แม่นยำ และจำเพำะ
ในระดับโมเลกุล
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2. เพื่อให้ได้ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big data) ของกลุ่มโรคไม่ติดเชื้อ โรคติดเชื้อ ทั้งที่เป็นโรค
เรื้อรัง โรคระบำด โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ และข้อมูลผู้ป่วยมำใช้ในกำรควบคุมโรค
3. เพื่อให้มีข้อเสนอแนะและมำตรกำรในกำรดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี
4. เพื่อให้ได้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรแพทย์เพื่อรองรับผู้สูงอำยุและคนพิกำร
เป้าหมาย
1. มีระบบกำรดูแลรักษำทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เพื่อให้ประชำชนทุกกลุ่มวัยมี
สุขภำพ และคุณภำพชีวิตที่ดี
2. มีฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big data) ของกลุ่มโรคและผู้ป่วยเพื่อใช้ในกำรควบคุม และลดกำร
แพร่ระบำดของโรค
3. มี วิ ธี ก ำรดู แ ลและรั ก ษำโรครู ป แบบใหม่ ที่ แ ม่ น ย ำและจ ำเพำะในระดั บ โมเลกุ ล ที่ มี
ประสิทธิภำพ อำทิเช่น โรคทำงพันธุกรรม โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเรื้อรัง
4. ผู้สูงอำยุและคนพิกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
ผลผลิต
1. วิธี ก ำรดู แ ลและรั ก ษำโรครูป แบบใหม่ ที่ แ ม่ น ย ำ และจ ำเพำะในระดั บ โมเลกุ ล อำทิ เช่ น
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบำหวำน โรคธำลัสซีเมีย โรควัณโรค และโรคเอดส์ เป็นต้น
2. วิธีกำรวินิจฉัย กำรป้องกัน และกำรรักษำโรค ที่เกิดจำกภำวะแทรกซ้อนที่อำจเกิดขึ้นจำกกำร
รักษำในระบบกำรดูแลรักษำทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
3. ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big data) ของกลุ่มโรคไม่ติดเชื้อ โรคติดเชื้อ ทั้งที่เป็นโรคเรื้อรัง โรค
ระบำด โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ และผู้ป่วย จำนวน
4. องค์ควำมรู้ และนวัตกรรมเพื่อกำรดูแล และรักษำโรค
กรอบการวิจัย
1. กำรวิจั ย และนวัต กรรมเพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิภ ำพและประสิ ท ธิผ ลของกำรดูแลรักษำ รวมทั้ ง
คุณภำพชีวิตของผู้ป่วย กำรพัฒนำระบบกำรดูแลรักษำโรค กำรแพทย์แบบแม่นยำ และกำรวินิจฉัยและรักษำ
ในระดับโมเลกุล ครอบคลุมกลุ่มโรคไม่ติดเชื้อ โรคติดเชื้อ ทั้งที่เป็นโรคเรื้อรัง โรคระบำด โรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ำรวมทั้งโรคทำงจิตเวช เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรวินิจฉัย กำรป้องกัน และกำรรักษำโรคที่เกิดจำก
ภำวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจำกกำรรักษำในระบบกำรดูแลรักษำทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมทั้ง
กำรศึกษำติดตำมระยะยำว (Long-term cohort study)
2. กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรแพทย์เพื่อรองรับผู้สูงอำยุและคนพิกำร
3. กำรวินิจฉัยในระยะแรก และกำรรักษำโรคที่สำคัญ ซึ่งเป็นปัญหำของประเทศ อำทิ โรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบำหวำน และโรคระบบทำงเดินหำยใจเรื้อรัง
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4. กำรวิจัยเพื่อให้ได้ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big data) ของกลุ่มโรคไม่ติดเชื้อ โรคติดเชื้อ ทั้งที่
เป็นโรคเรื้อรัง โรคระบำด โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ และข้อมูลผู้ป่วยมำใช้ในกำรควบคุมโรค
5. ประชำกรและผู้ ป่ ว ยสำมำรถได้ รั บ กำรบริ ก ำรตรวจสุ ข ภำพกำย สุ ข ภำพจิ ต กำรตรวจ
วินิจฉัยโรคต่ำงๆเป็นระยะ ได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่จำเป็นเกี่ยวกับกำรรักษำ ผลกระทบและอำกำรข้ำงเคียง
จำกกำรรักษำ กำรเข้ำถึงสิทธิในกำรได้รับบริกำรรักษำ และดูแลสุขภำพจำกระบบประกันสุขภำพต่ำงๆ
6. กำรพัฒ นำกำรทำงำนร่วมกันกับแพทย์ทำงเลือกและนำสมุนไพรมำใช้ทดแทนในกำรใช้ยำ
แผนปัจจุบัน โดยมีเป้ำหมำยชัดเจนที่จะเพิ่มยำสมุนไพรเข้ำสู่บัญชียำหลักแห่งชำติ
7. กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒ นำระบบ ‘Doctor online’ เพื่อรับปรึกษำปัญหำสุขภำพ เพื่อลดกำร
เดินทำงมำโรงพยำบำล
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. ระบบกำรตรวจวินิจฉัย กำรดูแล และรั กษำโรคตั้งแต่ก่อนเกิดโรค (primary prevention)
เกิดโรคแล้ว แต่ยังไม่เกิดอำกำร (secondary prevention) และเกิดอำกำรแล้ว (tertiary prevention) ได้แก่
โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจขำดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง และโรคมะเร็ง
2. วิธีกำรรักษำแบบกำรแพทย์แม่นยำ สำหรับโรคมะเร็ง โรคเบำหวำน โรคธำลัสซีเมีย
3. กำรพัฒนำระดับควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ให้สำมำรถดูแลตัวเองและ
ใช้บริกำรสุขภำพได้อย่ำงเหมำะสม
4. กำรดู แลและรั ก ษำกลุ่ ม โรคจำกควำมผิ ด ปกติ ท ำงสุ ข ภำพจิ ต ได้ แก่ โรคจิ ตเภท ซึ มเศร้ำ
โรคอำรมณ์สองขั้วรวมถึงกำรติดสุรำ และสำรเสพติดแบบครบวงจร
5. กำรพัฒนำนวัตกรรมทำงระบบข้อมูลระบบสำรสนเทศให้ประชำกำรและผู้ป่วยสำมำรถได้รับ
บริกำรตรวจสุขภำพกำย สุขภำพจิต กำรตรวจวินิจฉัยโรคต่ำงๆเป็นระยะ ได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่จำเป็น
เกี่ยวกับกำรเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรคัดกรอง รวมทั้งกำรเข้ำถึงสิทธิในกำรได้รับบริกำรรักษำ และ
ดูแลสุขภำพจำกระบบประกันสุขภำพต่ำงๆ

3.4. การป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันและเสริมสร้ำงสุขภำพ รวมถึงกำรลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค
และภัย สุขภำพ โดยเป็ น กำรพัฒ นำและส่ งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องผ่ำนงำนวิจัยสหสำขำ รวมถึง
ชี ว วิ ท ยำศำสตร์ กำรแพทย์ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ คอมพิ ว เตอร์ ภู มิ ปั ญ ญำเดิ ม ของไทย
กำรแพทย์แผนไทย (กำรแพทย์พื้นบ้ำน) กำรแพทย์ทำงเลือกและสร้ำงงำนวิจัยให้เกิดบริกำรทำงกำรแพทย์
ทำงเลื อกที่ได้มำตรฐำน กำรสร้ำงควำมรอบรู้ ควำมเท่ำทันด้ำนสุ ขภำพและกำรเป็นแพทย์ของตนเองของ
ประชำชน รวมทั้งทักษะและแรงจูงใจในกำรลดพฤติกรรมเสี่ยงและสร้ำงเสริมสุขภำพอย่ำงเป็นองค์รวม กำร
สร้ำงสุขภำวะในประชำกรทุกช่วงอำยุเพื่อลดกำรพึ่งพิงรัฐและลดภำระทำงสังคม เช่น กำรลดปัจจัยเสี่ ยงด้ำน
สุขภำพและให้ประชำชนรวมทั้งทุกภำคส่วนคำนึงถึงผลกระทบจำกปัจจัยเสี่ยงและสภำวะแวดล้อมทำงสังคมที่
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มีผลต่อสุขภำพทั้งสุขภำพกำย สุขภำพจิต กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้วิธีกำรบริโภคอย่ำงถูกหลักโภชนำกำร และ
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ เป็น ต้น กำรวำงแผน ติดตำม และประเมินผลอย่ำง
มีประสิทธิภำพเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำ/โรคติดต่อไม่เรื้อรัง กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและกำรจัดกำร
ทำงสังคมที่เอื้อให้ประชำชนมีสุขภำพที่ดีและมีควำมปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กำรจัดกำรผังเมือง
กำรจัดกำรพื้นที่อุตสำหกรรม กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน กิจกรรมทำงสังคมและระบบบริกำรสำธำรณะที่
ส่งเสริมสุขภำวะ) กำรส่งเสริมกำรผลิตและบริโภคอำหำร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลดีต่อสุขภำพ และกำร
ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้ำงเสริมสุขภำพกำรหำแนวทำงในกำรลดต้นทุน เสริมสร้ำงปัญญำ (Wisdom) และสร้ำง
ภูมิคุ้มกันทำงสติปัญญำ รวมทั้งกำรป้องกันอุบัติเหตุจำกกำรจรำจร
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒ นำกำรวิจัยและนวัตกรรมในกำรส่งเสริมให้ประชำชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภำพดี ได้รับกำร
ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพและลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ โดยมีระบบตอบสนองต่อ ภัย
สุขภำพต่ำงๆ ตลอดจนมีกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพที่ดี อยู่ในสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรมีสุขภำพดี
ส่งผลให้อำยุคำดเฉลี่ยสูงขึ้นและมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น
เป้าหมาย
1. ประชำชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภำพที่ดี
2. มีระบบป้องกัน ควบคุมโรค ระบบเฝ้ำระวังโรคที่สำมำรถตอบสนองได้ทัน ทีเพื่อให้อัตรำกำร
สูญเสีย และจำนวนผู้ป่วยลดลง
3. ระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ทำงเลือกมีมำตรฐำนระดับสำกล
4. มีระบบคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภำพ
5. มีระบบกำรบริกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภำพของประชำชน
6. ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และร่วมมือในงำนด้ำนส่ งเสริมสุขภำพ และ
ป้องกันโรค
ผลผลิต
1. ระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ทำงเลือกที่ได้มำตรฐำน
2. ระบบกำรบริกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภำพของประชำชน
3. แนวทำงกำรบริโภคอย่ำงถูกหลักโภชนำกำร
4. แนวทำงกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง ข้อเสนอแนะและมำตรกำรควบคุมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ
5. ระบบป้องกัน ควบคุมโรค ระบบเฝ้ำระวังโรคที่สำมำรถตอบสนองได้ทันที
6. ข้อเสนอแนะด้ำนมำตรกำรและรูปแบบกำรควบคุมป้องกัน และกำรจัดกำรโรคอุบัติใหม่/โรค
อุบัติซ้ำ/โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
7. องค์ควำมรู้เชิงสหสำขำ ภูมิปัญญำเดิมของไทย กำรแพทย์แผนไทย (กำรแพทย์พื้ นบ้ำน) และ
กำรแพทย์ทำงเลือก
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กรอบการวิจัย
1. กำรวิจั ยเชิงสหสำขำ ทั้งชีววิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ
คอมพิวเตอร์ ภูมิปัญญำเดิมของไทย กำรแพทย์แผนไทย (กำรแพทย์พื้นบ้ำน) และกำรแพทย์ทำงเลือก
2. กำรวิจัยที่มุ่งเน้นวิจัยให้เกิดบริกำรทำงกำรแพทย์ทำงเลือกที่ได้มำตรฐำน สร้ำงควำมรอบรู้
ควำมเท่ำทันด้ำนสุขภำพและกำรเป็นแพทย์ของตนเองและประชำชน
3. กำรวิจัยเพื่อสร้ำงทักษะและแรงจูงใจในกำรลดพฤติกรรมเสี่ยงและสร้ำงเสริมสุขภำพอย่ำง
เป็นองค์รวมกำรสร้ำงสุขภำวะในประชำกรทุกช่วงอำยุเพื่อลดกำรพึ่งพิงรัฐและลดภำระทำงสังคม เช่น กำรลด
ปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพและให้ประชำชนรวมทุกภำคส่วนโดยคำนึงถึงผลกระทบจำกปัจจัยเสี่ยงและสภำวะ
แวดล้อมทำงสังคมที่มีผลต่อสุขภำพทั้งสุขภำพกำย สุขภำพจิตของประชำชน
4. กำรวิจัยเพื่อกำรบริโภคอย่ำงถูกหลักโภชนำกำร และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ
5. กำรวิจัยโรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำ/โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะด้ำนมำตรกำรและ
รูปแบบกำรควบคุมป้องกัน และกำรจัดกำรโรค ที่ประชำชน ชุมชน และองค์กรภำคส่วนต่ำงๆมีส่วนร่วม เพื่อให้
ประเทศมีกำรดำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออุบัติ ใหม่ที่มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชำชนมีสุขภำพดี ปลอดภัยจำกโรค
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรพั ฒ นำระบบกำรจั ด กำรภำวะฉุ ก เฉิ น ทำงสำธำรณสุ ข ได้ แก่ โรคระบำด มลพิ ษ ทำง
สิ่งแวดล้อม และอุบัติเหตุ
2. กำรวิจัยเพื่อกำรบริโภคอย่ำงถูกหลักโภชนำกำรในทุกกลุ่มวัย และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ
3. ระบบบริกำรทำงกำรแพทย์แผนไทยและทำงเลือกที่ได้มำตรฐำนและครบวงจร
4. กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒ นำระบบ ‘Health online’ ที่เป็นมำตรฐำนเพื่อให้ประชำชนสำมำรถ
ค้นหำประเด็นปัญหำด้ำนสุขภำพต่ำง ๆ ด้วยตนเองซึ่งอำจเป็นรูปของบทควำมสั้น ๆ กำรถำมตอบ วิดีโอคลิป
เป็นต้น

3.5 ระบบสวัสดิการสังคม
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำและยกระดับระบบสวัสดิกำรสังคมพื้นฐำน ที่ประชำชนพึงได้รับ
ให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง เท่ ำเที ย มและมี คุ ณ ภำพ ใน 4 เสำหลั ก ของระบบสวัส ดิ ก ำรสั งคม ได้ แก่ ระบบกำร
ให้บริกำรสังคม เช่น ปรับระบบประกันสุขภำพ กองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ เป็นต้น ระบบประกันสังคม เช่น
ระบบประกันสังคมของแรงงำนนอกระบบ กองทุนกำรออมแห่งชำติ เป็นต้น ระบบช่วยเหลือทำงสังคม อำทิ
ระบบดูแลผู้ด้อยโอกำส ได้แก่ คนพิกำร คนป่วยเรื้อรัง/โครงข่ำยควำมคุ้มครองทำงสังคม และระบบกำรส่งเสริม
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สนั บ สนุ น หุ้ น ส่ วนทำงสังคม อำทิ วิส ำหกิจเพื่ อสังคม รวมทั้งกำรวำงแผนจัดกำรภำษี และแผนกำรจัดกำร
งบประมำณแผ่นดินของประเทศให้เกิดควำมสมดุลสอดคล้องกัน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรวิจัยและนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับระบบสวัสดิก ำรสังคมที่มีคุณภำพ ครอบคลุม ทั่วถึง
และเท่ำเทียม โดยเฉพำะกำรเกิดมำตรกำรหรือนวัตกรรมที่สำมำรถพัฒนำระบบสวัสดิกำรซึ่งเกิดจำกประชำชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง
เป้าหมาย
จัดระบบสวัสดิกำรที่เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยเสริมประสิทธิภำพทำงสังคมใน
ลักษณะกำรพัฒนำศักยภำพและกำรสร้ำงเครือข่ำย เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกำสทำงสังคม ซึ่งผนึก
กำลังทำงสังคมจำกทุกภำคส่วนที่ส่งผลให้ประชำชนมีหลักประกันและมีควำมมั่นคงในชีวิต และสอดรับกับ
แนวทำงกำรลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของประเทศ เพื่อคนไทยมีสุขภำพที่ดีได้อย่ำงยั่งยืน
ผลผลิต
ได้ ผ ลผลิ ต จำกงำนวิ จั ย ที่ มี ศั กยภำพเพื่ อ พั ฒ นำระบบสวัส ดิ ก ำรที่ มี ป ระสิ ท ธิภ ำพอย่ำงยั่งยื น
ซึ่งประกอบด้วย
- แนวทำงในกำรยกระดับคุณภำพระบบสวัสดิกำรสังคมพื้นฐำน ให้ครอบคลุม ทั่วถึงและเท่ำเทียม
- กลไกในกำรสร้ำงเสริมเครือข่ำยจำกทุกภำคส่วนในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำสังคม
- องค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ และระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรพัฒ นำสังคม
ที่ก่อให้เกิด ระบบสวัสดิกำรที่เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย
กรอบการวิจัย
1. กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำและยกระดับระบบสวัสดิกำรสังคมพื้นฐำน ให้ครอบคลุม
ทั่วถึง เท่ำเทียมและมีคุณภำพ ตำม 4. เสำหลักของระบบสวัสดิกำรสังคม ได้แก่
1.1 ระบบกำรให้บริกำรสังคม เช่น ปรับระบบประกันสุขภำพ กองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ เป็นต้น
- งำนวิจัยที่ตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนของประชำชนครอบคลุม 4. ด้ำนหลัก ได้แก่
กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข สิ่งอำนวยควำมสะดวก ที่พักอำศัย
1.2 ระบบช่วยเหลือทำงสังคม อำทิ ระบบดูแลผู้ด้อยโอกำส ได้แก่ คนพิกำร คนป่วยเรื้อรัง/
โครงข่ำยควำมคุ้มครองทำงสังคม
- กำรศึกษำวิจัยหำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสวัสดิกำรต่ำงๆ เพื่อรองรับต่อกำรเข้ำสู่
สังคมผู้สูงอำยุ
- กำรศึกษำกลไกกำรช่วยเหลือให้แก่ผู้พิกำร/ด้อยโอกำส
1.3 ระบบประกันสังคม เช่น ระบบประกันสังคมของแรงงำนนอกระบบ กองทุนกำรออม
แห่งชำติ เป็นต้น
- กำรศึกษำสวัสดิกำรสำหรับวัยทำงำนไปสู่แรงงำนนอกระบบ
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- กำรศึกษำกระบวนกำรของกองทุนกำรออมแห่งชำติ และปัจจัยที่กำหนดให้เกิดกำรออ
ของประชำชน
1.4. ระบบกำรส่งเสริมสนับสนุนหุ้นส่วนทำงสังคม อำทิ วิสำหกิจเพื่อสังคม
- งำนวิจัยศึกษำสังคมสวัสดิกำร คือกำรที่ภำคส่วนต่ำงๆ อำทิ องค์กรปกครองท้องถิ่น
ชุมชนภำคธุรกิจเอกชน ฯลฯ ร่วมรับผิดชอบให้บริกำรสวัสดิกำรนอกเหนือจำกภำครัฐ
2. กำรวำงแผนจัดกำรภำษีและแผนกำรจัดกำรงบประมำณแผ่นดินของประเทศด้ำนสำธำรณสุข
3. แบบจ ำลองมำตรกำรลดหย่ อ นภำษี จ ำกกำรซื้ อ ประกั น สุ ข ภำพ กำรสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพ
พฤติกรรมลด
4. ปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพหรือกลไกอื่นที่ช่วยสร้ำงเสริมสุขภำพส่วนบุคคล
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรวิจัยเชิงนโยบำยเพื่อพัฒ นำระบบกำรให้บริกำรสังคม ได้แก่ ปรับระบบประกันสุขภำพ
กองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
2. กำรวิจัยเชิงนโยบำยในกำรจัดสวัสดิกำรต่ำงๆ เพื่อรองรับต่อกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ
3. กำรวิจัยเชิงนโยบำยเพื่อพัฒนำระบบประกันสังคมถ้วนหน้ำ

4. กลุ่มเรื่องการบริหารจัดการน้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และสิ่งแวดล้อม
บทนา
ทรั พ ยำกรธรรมชำติ เป็ น ต้ น ทุ น ส ำคั ญ ในกำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ สั งคม และควำมเป็ น อยู่ ข อง
ประชำชน อย่ ำงไรก็ตำม ที่ผ่ ำนมำมนุ ษย์ ได้ใช้ทรัพ ยำกรธรรมชำติในอัตรำที่เร็วกว่ำกำรฟื้นตัวหรือเติบโต
ทดแทน ส่งผลทำให้ควำมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติลดลงอย่ำงรวดเร็ว ในขณะเดียวกั นกำรเพิ่มขึ้นของ
ประชำกรและกำรบริโภคที่ไร้ขีดจำกัดได้ส่งผลทำให้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเช่นกัน
ก่อให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อมทั้งในน้ำ ดิน และอำกำศและส่งผลเชิงลบต่อสุขภำพอนำมัยและควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชน กำรวิจั ย จึ งเป็ น แนวทำงในกำรหำทำงออกและหำค ำตอบในกำรป้ อ งกั น และแก้ ปั ญ หำกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ไม่สมดุล ไม่เหมำะสม และไม่คุ้มค่ำ เพื่อมุ่งสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
กำรจัดทำยุทธศำสตร์กำรวิจัยเรื่องกำรบริหำรจัดกำรน้ำ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และ
สิ่งแวดล้อม ในระยะ 3 ปี จึงมุ่งประเด็นไปที่งำนวิจัยและกำรพัฒนำเรื่องเร่งด่วนในเชิงบูรณำกำร เพื่อสนับสนุน
กำรพัฒนำประเทศ ควำมอยู่ดีกินดีของประชำชน และเพื่อกำรแก้ไขปัญหำสะสมในพื้นที่ทั้งลักษณะกำรบริหำร
จัดกำรเชิงโครงสร้ำง (Structure Based) และเชิงพื้นที่ (Area Based) โดยสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ
20 ปี แผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อตกลงระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้งำนวิจัยที่เกิดขึ้นและสำมำรถนำไปใช้ในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สำมำรถพัฒนำ
ชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งและเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและร่วมเสริมสร้ำงกำร
อนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
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4..1 การบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจั ยและนวัตกรรมเพื่ อพัฒ นำกำรประเมินและคำดกำรณ์ ทำงอุท กวิทยำในเชิงพื้นที่ กำร
บริหำรจัดกำรน้ำแบบบูรณำกำรในพื้นที่เมืองใหญ่/เมืองท่องเที่ยว/เมืองอุตสำหกรรม/พื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศ
กำรบริหำรจัดกำรน้ำนอกเขตชลประทำน กำรบริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร กำรพัฒ นำโครงสร้ำง
พื้นฐำนที่จำเป็นในกำรกักเก็บ/กำรระบำยน้ำที่เหมำะสมตำมภูมิสังคม กำรป้องกันและควบคุมมลพิษทำงน้ำ
และกำรใช้แบบจำลองคณิตศำสตร์ในกำรศึกษำและหำแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ (น้ำจำกฟ้ำ
น้ำผิวดิน และน้ ำบำดำล) ในระดับ ลุ่มน้ ำ เพื่อตอบโจทย์กำรพัฒ นำท้องถิ่น ภูมิภ ำค และประเทศในมิติเชิง
ปริมำณ คุณภำพ และสถำนที่
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อกำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน้ ำอย่ ำงเป็ น ระบบ สร้ำงควำมมั่ น คงของปริ ม ำณน้ ำใน
ประเทศที่สัมพันธ์กับพลังงำนและอำหำร (Water – Food - Energy NEXUS) โดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำค
ส่วน สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและทันเวลำ
2. เพื่ อให้ ป ระเทศมีน้ ำต้น ทุ น อย่ ำงเพี ยงพอ ลดปั ญ หำกำรแย่ งชิงทรัพ ยำกรน้ ำ และลดกำร
สูญเสียในกรณีเกิดปัญหำภัยแล้งและน้ำท่วม
3. เพื่อให้มีกลไกกำรปฏิบัติงำนทั้งในระดับชุมชน จังหวัด พื้นที่ลุ่มน้ำ และประเทศ นำแนวทำงที่
ได้จำกกำรวิจัยไปปฏิบัติและใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม
4. เพื่อกำรบูรณำกำรวำงผังเมืองและวำงผังน้ำในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรขยำยเมือง
เช่น กำรสร้ำงระบบถนน และกำรถมที่เป็นต้น เป็นไปอย่ำงสอดคล้อง (synergy) กับกำรจัดกำรน้ำ และลด
โอกำสกำรเกิดอุทกภัย
5. เพื่ อ ให้ ได้ อ งค์ ค วำมรู้ นวั ต กรรมในกำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน้ ำและภั ย พิ บั ติ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
เป้าหมาย
1. มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำอย่ำงเป็นระบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนบนฐำนควำมรู้
ควำมเข้ำใจทำงวิชำกำรและควำมเข้มแข็งของชุมชน
2. งำนวิจัยสำมำรถลดค่ำเฉลี่ยปริมำณกำรใช้น้ำในภำคกำรเกษตร ภำคอุตสำหกรรมหรือกำร
ผลิต ภำคครัวเรือน ลงร้อยละ 15 ในพื้นที่เป้ำหมำย
3. มีระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภำพ กรณีเกิดภัยแล้งและน้ำท่วม เพื่อลดกำรสูญเสีย
4. หน่วยงำนในพื้นที่มีกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์และประสบผลสำเร็จในกำรแก้ไขปัญหำ
ทรัพยำกรน้ำและควำมขัดแย้งในกำรใช้น้ำ รวมถึงมีกำรบริหำรจัดกำรน้ำและกำรใช้น้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ผลผลิต
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1. ได้แนวทำง/มำตรกำร/แผนงำนในกำรบริห ำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำในพื้นที่อย่ำงเป็นระบบ
และมีประสิทธิภำพ ที่สอดคล้องกับปริมำณน้ำฝน น้ำท่ำ น้ำต้นทุนในพื้นที่ประสบปัญหำ และเชื่อมโยงระหว่ำง
มิติควำมมั่นคงด้ำนน้ำ อำหำร และพลังงำน (Water – Food - Energy NEXUS)
2. ได้ เทคโนโลยี แ ละสร้ ำ งนวั ต กรรมที่ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรคำดกำรณ์ บริ ห ำรจั ด กำร
ทรัพยำกรน้ำ กำรจัดกำรน้ำในภำวะวิกฤต และฟื้นฟูพื้นที่แล้งซ้ำซำกอย่ำงเป็นระบบ
3. ได้ กลไกและเครือ ข่ำยองค์ กรและชุม ชนในกำรบริห ำรจั ดกำรทรัพ ยำกรน้ ำ รวมทั้ งมีก ำร
พยำกรณ์ ระบบเตือนภัย และระบบเข้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น
4. เกิดองค์ควำมรู้ในกำรวำงผังเมือง ผังน้ำ และโครงสร้ำงพื้นฐำนอย่ำงเป็นระบบ
กรอบการวิจัย
1. วิจั ย และพั ฒ นำระบบกำรบริห ำรจัด กำรทรัพ ยำกรน้ ำ โดยมีวิธีกำรบริห ำร เครื่องมือกำร
จัดกำร รูปแบบ กลไกและโครงสร้ำง เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพอย่ำงบูรณำกำร
2. วิจัยและพัฒนำกำรคำดกำรณ์เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ และกำรใช้ทรัพยำกรน้ำ รวมถึง
กำรสื่อสำรที่ตรงกลุ่มเป้ำหมำย
3. วิจัยและพัฒนำแนวทำงกำรลดควำมเสียหำยในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ภัยแล้งซ้ำซำก รวมทั้ง
พื้นที่วิกฤตน้ำเสีย
4. วิจัยและพัฒ นำกำรกักเก็บน้ำระดับน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเก็บสำรอง
น้ำฝนสำหรับใช้ในกำรอุปโภค/บริโภค และกำรเกษตร
5. วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี นวัตกรรมกำรพยำกรณ์และกำรเตือนภัยก่อนเกิดภัยพิบัติ รวมทั้ง
กำรฟื้นฟูและเยียวยำหลังภัยพิบัติทำงน้ำที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
6. วิ จั ย และพั ฒ นำเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมกำรใช้ ท รั พ ยำกรน้ ำอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพใน
ภำคอุตสำหกรรม พลังงำน ชุมชน และกำรเกษตร
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. ศึ ก ษำกำรจั ด ท ำสมดุ ล น้ ำ (Water Balance) ในระดั บ จั งหวั ด ภู มิ ภ ำค พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ ำ และ
ประเทศ
2. ศึกษำกำรจัดทำข้อมูลต้นทุนน้ำและแผนกำรจัดกำรน้ำในระดับลุ่มน้ำย่อย โดยกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วน
3. วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเตือนภัยก่อนเกิดภัยพิบัติและกำรฟื้นฟูหลังภัย
พิบัติทำงน้ำที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
4. ศึกษำกำรจัดทำพื้นที่ที่เหมำะสม (Zoning) ในกำรเติมน้ำลงดินหรือใต้ดิน ทั้งในระดับจังหวัด
ภูมิภำค หรือประเทศ
5. วิ จั ย และพั ฒ นำเทคโนโลยี ส ะอำด (Cleaner Technology) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพเชิ ง นิ เวศ
เศรษฐกิจ (Eco- efficiency) ในกำรผลิตในภำคเกษตรและอุตสำหกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต
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6. วิจัยเพื่อหำแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อรักษำสมดุลของน้ำท่ำและน้ำใต้ดิน ในระบบนิเวศ
ธรรมชำติ เพื่อฟื้นฟู ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำ ลำธำร และปำกแม่น้ำ ให้เป็นแหล่งรองรับน้ำที่ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์ เป็นที่อยู่อำศัยของ กุ้ง หอย ปู ปลำ นก และแหล่งท่องเที่ยว
7. วิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี กำรรักษำฟื้นฟูตลิ่งน้ำธรรมชำติ เพื่อแก้ปัญหำน้ำท่วม น้ำแล้ง
8. วิจัยพัฒนำแผนที่ต้นน้ำที่เป็นป่ำเสื่อมโทรมเพื่อฟื้นฟู
9. ศึกษำควำมสัมพันธ์ของกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ำต่อปริมำณน้ำท่ำ
10. กำรบริหำรจัดกำรน้ำเสียชุมชนขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น

4..2 ระบบน้าชุมชนและเกษตร
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำระบบนิเวศวิทยำของแหล่งต้นน้ำ กำรศึกษำปริมำณและแหล่ง
น้ำต้นทุน ระบบกำรเก็บน้ำ และระบบกำรใช้น้ำที่เหมำะสมกับกำรเกษตรของชุมชน กำรวิจัยเพื่อพัฒนำพื้นที่
สูงและพื้นที่ลุ่มแบบบูรณำกำร กำรบริหำรจัดกำรน้ำและพื้นที่กำรเกษตรที่เหมำะสม และกำรคุ้มครองพื้ นที่
เกษตรกรรม กำรวิจัยและพัฒนำ และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีของระบบกำรให้น้ำที่เหมำะสมกับกำรเกษตรของ
ชุมชนเป้ำหมำย กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ำในภำคกำรเกษตร/ภำคครัวเรือน กำรใช้น้ำในช่วงน้ำแล้งและ
น้ำหลำกในภำคเกษตร กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบรวบรวมระบบบำบัดน้ำเสียและกำรนำกลับมำใช้ของชุมชน
กำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจัดทำแผนที่ผังน้ำ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรและจัดกำรน้ำภำยในชุมชนได้เองอย่ำงมีประสิทธิภำพ
บนพื้นฐำนกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนรวมถึงกำรจัดกำรน้ำเพื่อกำรเกษตรและช่วยลดปัญหำควำมยำกจน และมี
กำรใช้ทรัพยำกรน้ำในพื้นที่อย่ำงมีประโยชน์และสมดุล
เป้าหมาย
1. ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรและจัดกำรน้ำและสำมำรถถอดบทเรียนเพื่อขยำยผลไปไป
ยังชุมชนใหม่อีกอย่ำงน้อย 2 พื้นที่ ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรน้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพส่งเสริมควำม
เป็นอยู่ที่ดแี ละรำยได้เพิ่มขึ้น
2. เพื่อแก้ไขปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน้ำภำยในชุมชนและพื้นที่ทำกำรเกษตร รวมทั้งน้ำอุปโภค
และบริโภค โดยมีแผนกำรจัดกำรพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งและภัยแล้งขั้นวิกฤต ตลอดจนอุทกภัยของประเทศ
อย่ำงน้อย 5 พื้นที่
ผลผลิต
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1. ได้พื้ น ที่ ที่มีกำรจั ดกำรทรัพ ยำกรน้ำโดยกลุ่ มชุมชนหรือเครือข่ำยที่ ประสบผลส ำเร็จ และ
สำมำรถถอดบทเรียนเพื่อขยำยผลไปยังกลุ่มชุมชนใหม่ รวมถึงกำรนำต้นแบบไปขยำยผลในรูปเครือข่ำยของลุ่ม
น้ำอื่น
2. มีแผนกำรจัดกำรพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ภัยแล้งขั้นวิกฤต และอุทกภัยของประเทศ
3. ชุมชนที่ป ระสบปั ญ หำภั ย แล้ งและน้ำท่ว มซ้ำซำก สำมำรถปรับตั วในกำรทำกำรเกษตรที่
เหมำะสม มีรำยได้เพิ่มขึ้น และคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
4. ได้แนวทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรเพิ่มประสิ ทธิภ ำพของน้ำ กำรคำดกำรณ์ และ
บริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงเป็นระบบ

กรอบการวิจัย
1. วิจั ย เพื่ อลดและบรรเทำพื้ น ที่ ประสบภั ยแล้ งและน้ ำท่ว มแบบมี ส่ ว นร่ว ม โดยอำศั ยควำม
ต้องกำรของชุมชน และศักยภำพน้ำต้นทุนในพื้นที่
2. วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรที่เหมำะสมกับทรัพยำกรชุมชน โดยกำรพัฒนำกำรเพำะปลูก พันธุ์
พืช กำรใช้ที่ดิน วิธีกำรใช้น้ำแบบประหยัด และน้ำต้นทุนให้เหมำะสมกับศักยภำพและควำมต้องกำรของชุมชน
รวมถึงกำรใช้พลังงำนทดแทน
3. วิจัยและพัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรเพื่อลดกำรปนเปื้อนสำรเคมีจำกกิจกรรมทำงกำรเกษตรใน
แหล่งน้ำและดินของชุมชน รวมถึงแหล่งกำเนิดและสำเหตุกำรปนเปื้อนของสำรปนเปื้อน
4. วิจัยและพัฒนำปัจจัยควำมสำเร็จจำกชุมชนที่ประสบผลสำเร็จและไม่ประสบผลสำเร็จ จำก
กำรบริหำรน้ำอย่ำงมีป ระสิทธิภำพภำยในชุมชนสู่ชุมชนทดลองขยำยผลที่มีปัญหำกำรบริกำรจัดกำรน้ำ เพื่อ
เรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ และเพื่อกำรประยุกต์ในภำพกว้ำง
5. วิ จั ย เพิ่ ม ศั ก ยภำพวิ ธี ก ำรส่ ง น้ ำในคลองส่ ง น้ ำโดยระบบควบคุ ม ระยะไกลระดั บ ท้ อ งถิ่ น
(Telemetering System)
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. ศึกษำรูปแบบและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้งและน้ำท่วมทุก
ระดับ
2. ศึกษำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำเพื่อกำรเกษตรที่เหมำะสมและที่สอดคล้องกับระบบ
ตลำดเพื่อกำรเพิ่มรำยได้ของเกษตรกรหรือ กำรลดปัญหำควำมยำกจน และเพิ่มมูลค่ำผลิตผลจำกกำรเกษตรใน
พื้นที่น้ำน้อย
3. วิจัยเพื่อพัฒนำกำรกักเก็บน้ำและกระจำยน้ำใช้ในฤดูแล้งสำหรับชุมชนเพื่อวิถีกำรเกษตร
4. วิจัยเพื่อจัดทำแผนผังน้ำ น้ำเข้ำ น้ำเก็บ น้ำทิ้ง ทำงน้ำ และสุขำภิบำลชุมชน
5. วิจัยเพื่อจัดทำแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษำสภำพแวดล้อมของแหล่งน้ำธรรมชำติที่สำคัญ
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6. กำรบริหำรจัดกำรน้ำเสียชุมชนขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น

4..3 การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่า
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดกำรปล่ อยก๊ำซเรือนกระจกต่อหน่วยกิจกรรมที่เป็นค่ำเฉพำะของ
ประเทศ กำรพั ฒ นำฐำนข้อมูล กำรดำเนิ นกำรลดก๊ ำซเรือนกระจกของประเทศให้ ได้มำตรฐำนและสำมำรถ
เชื่อมโยงกันได้ กำรลดและกำรกักเก็บก๊ำซเรือนกระจกภำคเกษตรและป่ำไม้ กลไกกำรสนับสนุนทุกภำคส่วนใน
กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก กำรผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมเชิง
นิ เวศ ควำมร่ วมมื อระหว่ำงประเทศด้ ำนกำรเปลี่ ยนแปลงภู มิ อำกำศโลก กำรทดแทนเทคโนโลยี ที่ มี อยู่ กั บ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภำพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเหมำะสมกับประเทศไทย
วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมควำมพร้อมและกำหนดแผน มำตรกำร และกิจกรรมของประเทศในกำรลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก เพื่อกำรสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นไปตำมควำมตกลงปำรีส (Paris Agreement) ที่
ประเทศได้ให้สัตยำบันสำรและแสดงเจตจำนงค์ไว้อีกทำงหนึ่งด้วย
เป้าหมาย
1. ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมเป้ำหมำย และสำมำรถลดได้อย่ำงครอบคลุมทุก
ภำคส่วน กำรเตรียมกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคส่ว นอื่น ๆ โดยมีกำรดำเนินกำรในระดับพื้นที่
อย่ำงน้อย 5 พื้นที/่ กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์
2. สำมำรถใช้แนวทำงกำรกักเก็บคำร์บอนโดยกระบวนกำรทำงชีวภำพของทรัพยำกรธรรมชำติที่
สำคัญได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อย่ำงน้อย 3 ผลงำน
3. ได้กลไกและมำตรกำรทั้งมำตรกำรทำงกฎหมำยและมำตรกำรทำงเศรษฐกิจในกำรลดก๊ำซ
เรือนกระจก
ผลผลิต
1. ได้ แ นวทำง รู ป แบบ และกลไกในกำรลดก๊ ำ ซเรื อ นกระจกที่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรตำม
Nationally Determined Contribution (NDC) ที่เกี่ยวข้องกับภำคส่วนต่ำง ๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม
2. ศักยภำพกำรกักเก็บคำร์บอนโดยกระบวนกำรทำงชีวภำพ มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรลด
ก๊ำซเรือนกระจกในภำคอุตสำหกรรม และกำรเกษตรที่มีประสิทธิภำพ
3. เครื่องมือทำงกฎหมำยและมำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์รวมทั้งแรงจูงใจต่ำง ๆ ในกำรบริหำร
จัดกำรก๊ำซเรือนกระจก
กรอบการวิจัย
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1. วิจัยเพื่อหำแนวทำง รูป แบบ และกลไกในกำรลดก๊ำซเรือนกระจกในทุกภำคส่วน และเกิด
ต้นแบบกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยในภำพใหญ่ รวมถึงกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์
ในกำรลดและกำรตรวจวัดปริมำณก๊ำซเรือนกระจก
2. วิจัยเชิงเศรษฐศำสตร์หรือเศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม มำตรกำรทำงกฎหมำย มำตรกำรจูงใจ
และพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนกำรผลิตของภำคส่วนต่ำง ๆ เพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ในภำคเอกชนทั้งธุรกิจและอุตสำหกรรม กำรเกษตร และกำรใช้งำนในวิถีชีวิตของประชำชน
3. วิจัยและพัฒ นำศักยภำพในกำรกักเก็บคำร์บอนของทรัพยำกรชีวภำพทำงบก ทำงน้ำ ทำง
ทะเลและชำยฝั่ง รวมถึงทรัพยำกรชีวภำพในเชิงพื้นที่ที่มีควำมสำคัญแบบครบวงจร
4. กำรวิจัยที่นำไปสู่รูปแบบกำรพัฒนำเมืองอย่ำงยั่งยืนหรือเมืองอัจฉริยะ หรือเมืองคำร์บอนต่ำ
5. ศึกษำควำมเสี่ยงของนโยบำยที่อำจทำให้ไม่บรรลุตำมข้อตกลง และเสนอแนวทำงในกำรปรับ
นโยบำยหรือมำตรกำรเพื่อให้ประเทศสำมำรถบรรลุข้อตกลงได้
6. วิจัยกำรทำเกษตรหรือพืชผลทำงกำรเกษตรที่ปล่อย CO2 ในระดับต่ำและให้ผลผลิตสูง
7. วิจัย Crop Retain เพื่อสร้ำงปุ๋ยธรรมชำติ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและปลอดกำรเผำใน
นำข้ำวและพื้นที่เกษตรอื่น ๆ รวมทั้งปศุสัตว์
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. ศึกษำวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของนโยบำยรัฐที่อำจมีผลทำให้ไม่บรรลุควำมตกลงปำรีส
2. วิจัยเพื่อพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคส่วนต่ำง
ๆ ในลักษณะผลประโยชน์ร่วม (Co-benefits)
3. วิจัยเพื่อพัฒ นำกลไก เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและ
ศักยภำพเก็บกักก๊ำซเรือนกระจกในประเทศไทยด้วยกระบวนกำรทำงชีวภำพ
4. ศึ ก ษำกำรเพิ่ ม ศั ก ยภำพในกำรลดก๊ ำซเรือ นกระจกกำรท ำนำเปี ย กสลั บ แห้ ง และควำม
เหมำะสมในกำรทำนำเปียกสลับแห้งในดินต่ำงชนิด รวมทั้งพัฒนำวิธีกำรทำนำ ทำสวน/ไร่ ที่ลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก
5. วิจั ย และพัฒ นำกลไกหรื อเครื่องมื อทำงเศรษฐศำสตร์ (Economic Tools) ในกำรลดกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
6. วิจัยพัฒนำควำมเหมำะสมในกำรประยุกต์ใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ในภำคกำรจรำจรและ
ขนส่ง เช่น กำรใช้กลไกทำงภำษี กำรเดินทำงด้วยบัตรเดียวเพื่อลดค่ำใช้จ่ำย รำคำยำนพำหนะที่ลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก (Eco-car) กำรวำงระบบ Green Logistic เพื่อกำรขนส่งสินค้ำ เป็นต้น
7. วิจัยและพัฒนำรูปแบบและแนวทำงกำรจัดกำรเมืองอย่ำงยั่งยืนหรือเมืองอัจฉริยะ (Smart city)
8. วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อให้เกิดควำมสมดุล ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
สังคม บนฐำนกำรพัฒนำประเทศ 4..0 (Industry 4..0 for Circular Economy)

4..4. การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่มาและความสาคัญ
81

กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำกำรจำลองภูมิอำกำศในอนำคตให้มีควำมถูกต้องแม่นยำ ระบบ
กำรเตือนภัยล่ วงหน้ ำและระบบสนั บ สนุ น กำรตัดสิ นใจ (Decision Support System: DSS) ในอนำคตโดย
มุ่งเน้น พื้น ที่ที่มีควำมเสี่ย งสู ง กำรประเมินผลกระทบต่อพื้นที่เพื่อนำไปสู่กำรกำหนดแผนกำรปรับตัว แผน
ป้องกันเมืองและกำรวำงผังเมือง ระบบกำรจัดกำรภัยพิบัติในภำวะฉุกเฉินและแนวทำงกำรจัดกำรโดยมีชุมชน
เป็นศูนย์กลำง ระบบกำรฟื้นฟูหลังกำรเกิดภัยพิบัติที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ประสบภัยได้อย่ำงทั่วถึ ง
และเป็นธรรม กำรแก้ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเล กำรพัฒนำกลไกหรือเครื่องมือเพื่อสนับสนุนกำรปรับตัว
ต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้ำนต่ำง ๆ ควำมมั่นคงของมนุษย์ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอำกำศโลกในอนำคต กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่และสร้ำงกลไกกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์
ชั้นบรรยำกำศและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในอนำคต กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศต่อทรัพยำกรโลกและสิ่งแวดล้อมในอนำคตบนพื้นฐำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒ นำแนวและกลไกทำงกำรเตรียมรับมือและกำรปรับตัวอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในภำคอุตสำหกรรมและกำรเกษตรและพัฒนำกลไกควำมร่วมมือระดับชุมชน
รวมทั้งควำมเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่อ่อนไหว
2. เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศต่อทรัพยำกรธรรมชำติ
และสอดคล้องกับวิถีกำรดำรงชีวิตของสังคมไทย
3. เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทำงด้ำนกำรสื่อสำร กำรพยำกรณ์ กำรเตือน
ภัย กำรป้ องกัน และกำรเยีย วยำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่มีประสิ ทธิภ ำพและเหมำะสมกับ
สังคมไทยในแต่ละพื้นที่
4. เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรปรับตัวกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ โดยเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิต
5. ศึกษำเพื่อกำหนดโซนหรือ พื้น ที่ ๆ มีควำมอ่อนไหวต่อผลกระทบกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศและกำรปรับตัวที่เหมำะสม
เป้าหมาย
1. พื้นที่มีควำมพร้อมในกำรปรับตัว รับมือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ อย่างน้อย 5 พื้นที่
2. เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และ
ส่งเสริมภูมิต้ำนทำนและควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัวของภำคส่วนสำคัญต่ำง ๆ
3. งำนวิจัยและนวัตกรรมรองรับกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพื่อยกระดับศักยภำพ
ของปัจ จัย 4. ให้ส อดคล้องกับ สภำพแวดล้อมของประเทศและเสริมสร้ำงเศรษฐกิจในเชิงพำณิ ชย์ในส่วนที่
เกี่ย วข้อง รวมถึงกำรรัก ษำควำมหลำกหลำยและควำมคงอยู่ของทรัพ ยำกรธรรมชำติ ทั้งในเชิงพื้ นที่ และ
ประเภททรัพยำกรธรรมชำติที่สำคัญ
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4. แนวทำงกำรใช้ที่ดินที่เหมำะสมต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
5. พื้น ที่ ห รือ โซนที่ มีค วำมอ่ อนไหวต่อ ผลทระทบกำรกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภู มิอำกำศและ
รูปแบบกำรปรับตัวที่เหมำะสม
ผลผลิต
1. พื้นที่ต้นแบบที่ประชำชนมีควำมพร้อมในกำรรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และ
พื้นที่มีระบบประกันภัยเพื่อรองรับควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของประเทศ
2. แนวทำงกำรปรับตัวเพื่อรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและกำรแปรปรวนของ
สภำพอำกำศต่อภำคส่วนสำคัญของประเทศ เช่น ภำคกำรเกษตร ภำคอุตสำหกรรม และภำคสำธำรณสุข เป็น
ต้น และพื้นที่ ๆ มีควำมอ่อนไหว
3. นวัตกรรมทำงด้ำนกำรสื่อสำร กำรพยำกรณ์ กำรเตือนภัย กำรป้องกัน และกำรเยียวยำจำก
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่เหมำะสมกับสังคมไทยในแต่ละพื้นที่
4. ร่างแผนการใช้ที่ดิน ที่เหมาะสมและพื้น ที่ที่อ่อนไหวกับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ
สาหรับภาออุตสาหกรรม และชนิดพันุุ์ทางการเกษตร
5. นวัตกรรมเกี่ยวกับเทอโนโลยีการปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อ ปัจจัยที่จำเป็นต่อกำร
ดำรงชีวิต
กรอบการวิจัย
1. วิจัยและพัฒนำพื้นที่ชุมชนที่มีควำมอ่อนไหวให้มีควำมยึดหยุ่นหรือภูมิต้ำนทำนในกำรรับมือ
กับกำรเปลี่ยน แปลงทำงสภำพภูมิอำกำศ โดยเฉพำะกำรแปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศ และเตรียมคว ำม
พร้อมของพื้นที่
2. วิจั ยและศึกษำควำมเป็น ไปได้ในกำรประกันภัยที่เกิดจำกผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ
3. วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนปัจจัยที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิต ที่สอดคล้องกับ
กำรปรับตัวกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และเสริมสร้ำงผลผลิตด้ำนปัจจั ยที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิต ใน
เชิงพำณิชย์
4. วิจัยเพื่อพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรคำดกำรณ์ผลกำรเปลี่ยนสภำพภูมิอำกำศต่อ
ทรัพยำกร ธรรมชำติ ระบบเตือนภัย และระบบติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
5. วิจัยเพื่อพัฒ นำระบบและนวัตกรรมกำรสื่อสำรข้อมูลและเหตุกำรณ์ที่จะเกิ ดขึ้นกับผู้ได้รับ
ผลกระทบ
6. กำรศึกษำแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในอดีต เพื่อให้เข้ำใจลักษณะ ผลกระทบ
และภัยธรรมชำติต่ำง ๆ ที่ได้เคยเกิดขึ้นมำแล้ว รวมทั้งสำมำรถคำดกำรณ์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่คำดว่ำ
เกิดขึ้นในอนำคต และผลกระทบต่อกำรใช้ที่ดินแต่ละประเภท
7. วิจัยและพัฒนำนโยบำยและแนวทำงกำรใช้ที่ดินที่เหมำะสมเพื่อกำรเกษตร ในบริบทของกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
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ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. ศึกษำกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่บูรณำกำรผลกระทบทุกด้ำนในระดับ
พื้นที่
2. วิจัยผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศต่อกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
3. วิจัยและพัฒนำนโยบำยและแนวทำงกำรใช้ที่ดินที่เหมำะสมเพื่อกำรเกษตรและพังทลำยของ
ดินในบริบทของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
4. วิจั ย และพั ฒ นำเพิ่ ม ศั ก ยภำพเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมระบบเตื อ นภั ย และติ ด ตำมกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ
5. วิจัย เพื่ อพั ฒ นำกลไก เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศในพื้นที่ที่มีควำมอ่อนไหว
6. วิจัยและพัฒนำกำรแบบจำลองทำงคณิตศำสตร์เพื่อคำดกำรณ์ผลกำรเปลี่ยนสภำพภูมิอำกำศ
ต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน
7. วิจัยผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศต่อกำรถนอมอำหำรและผลผลิตทำงกำร
เกษตร และกำรเก็บรักษำอำหำร
8. วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมปัจจัยที่จำเป็นในกำรดำรงชีวิตด้ำนกำรผลิตอำหำร
9. วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมปัจจัยที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิตด้วยยำรักษำโรค

4..5 การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ กำรบริ ห ำรจั ด กำร อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ท รั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม กำรหยุดยั้งกำรสูญเสียชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภำวะถูกคุกคำม
หรือใกล้สูญพันธุ์ กำรสนับสนุนและยกระดับงำนวิจัยเชิงลึกที่เกี่ ยวกับกำรสร้ำงควำมเข้ำใจผลกระทบและกำร
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมจำกมนุษย์ กำรปรับเปลี่ยนไปสู่กำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำร
พัฒนำเทคโนโลยีในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรลดและกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย กำรบูรณำ
กำรจั ด กำรคุ ณ ภำพอำกำศและมลพิ ษ ทำงอำกำศ ในพื้ น ที่วิกฤตทั้ งในระยะสั้ น และระยะยำว กำรวิจัยเชิ ง
ป้องกัน/คุ้มครองทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันภัยธรรมชำติ
กำรพัฒ นำนวัตกรรมและกำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และสังคมที่เหมำะสมในกำรแก้ไขปัญ หำวิกฤต
สิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชำคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ จิตส ำนึ ก และกำรมีส่ วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพ ยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม กำร
ส่งเสริมกำรจัดตั้งกลุ่ม องค์กรภำคประชำชน และเครือข่ำยนักวิจัยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแว ดล้อม
กำรยกระดับฐำนข้อมูลทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำนสำกลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
อย่ำงบูรณำกำร เพื่อเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรเฝ้ำระวังเตือนภัยและกำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
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1. เพื่ อพั ฒ นำองค์ค วำมรู้ เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม ในกำรจั ดกำรทรั พ ยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อมทั้งกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและกำรใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดควำมอุดมสมบูรณ์และควำมสมดุลในด้ำนกำร
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมภำยในประเทศอย่ำงยั่งยืน
2. เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่ำงมีประสิทธิภ ำพ รวมทั้งควำม
เป็นอยู่ของชุมชนในประเทศบนฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ทั้งกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุตสำหกรรมเชิง
สร้ำงสรรค์ กำรบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อพัฒ นำศักยภำพและควำมพร้อมให้ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม นำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมในเชิงพื้นที่ (Area Based) และอยู่บนพื้นฐำนของกำรมี
ส่วนร่วม
4. พัฒนำระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของหน่วงงำน
ต่ำง ๆ โดยให้ควำมสำคัญของกำรฟื้นฟูพื้นที่วิกฤตด้ำนสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1. ชุ ม ช น /สั งค ม ทุ ก ภ ำค ส่ ว น มี จิ ต ส ำนึ ก แล ะต ระห นั ก ใน ก ำรอ นุ รั ก ษ์ และฟื้ น ฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำมแนวทำงกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน เพื่อให้เกิด
ควำมอุดมสมบูรณ์
2. เกิดกำรพั ฒ นำอย่ ำงยั่ งยื น ด้ำนเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศจำกฐำนทรัพ ยำกรควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ ทั้งด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศฯ กำรบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อุตสำหกรรมเชิง
สร้ำงสรรค์ และกำรพัฒนำด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีกำรพัฒนำศักยภำพและควำมพร้อมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม นำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่ำงมีประสิทธิภำพในเชิงพื้นที่ และอยู่บนพื้นฐำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ผลผลิต
1. งำนวิ จั ย ที่ ส ำมำรถน ำไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นกำรอนุ รั ก ษ์ ป้ อ งกั น พั ฒ นำ และฟื้ นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และระบบนิเวศ และแก้ไขปัญหำมลพิษ อย่ำง
เป็นระบบ
2. งำนวิจัยสำยพันธุ์ที่สำคัญทำงระบบนิเวศควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรพัฒ นำทำง
เศรษฐกิจจำกฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ ที่ได้รับกำรคุ้มครองและกำรเก็บรักษำอย่ำงเหมำะสม
3. งำน วิ จั ย เพื่ อรองรั บ กำรจั ด ท ำแผน ยุ ท ธศำสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม เชิ ง พื้ น ที่ (Strategic
Environmental Assessment, SEA) สำหรับพื้นที่ที่มีกำรพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ที่มีควำมอ่อนไหว
ทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ของน้ำ อำกำศ และดิน
4. งำนวิจัยรูปแบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมเชิงพื้นที่
บริหำรจัดกำร
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กรอบการวิจัย
1. วิจัยและพัฒนำเพื่อกำรจัดกำร กำรป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน รวมถึงกำรเก็บรักษำชนิดพันธุ์และพันธุกรรมจำกฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ และทรำบข้อมูลพื้นฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเชิงพื้นที่
2. วิจัยเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและฐำนทรัพยำกรธรรมชำติที่อยู่ในภำวะเสี่ยงหรือภำวะวิกฤตหรือ
ในพื้นที่วิกฤต กำหนดมำตรกำรสำหรับพื้นที่ที่มีควำมอ่อนไหวหรือควำมเปรำะบำงเพื่อลดผลกระทบที่อำจ
เกิดขึ้น
3. วิจัยกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่เพื่อกำรพัฒ นำเศรษฐกิจในชุมชนบน
ฐำนเศรษฐกิจพอเพียง บนควำมสมดุลและเหมำะสมของพื้นที่ และศักยภำพของทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่
4. วิจัย และพัฒ นำผลิตภัณ ฑ์ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ บริโภคทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศที่มีควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์ปลอดสำรพิษ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำก
ฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เป็นต้น รวมทั้งแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ในกำรรับรองมำตรฐำน
5. วิจัยและพัฒนำในกำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักของชุมชน และสังคมทุกภำคส่วนใน
กำรอนุรักษ์ กำรฟื้นฟู กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี
6. วิจัยและพัฒนำรวมทั้งมำตรกำรทำงกฎหมำยและมำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ แรงจูงใจ กำร
สร้ำงควำมตระหนักเพื่อขับเคลื่อนกำรลดขยะพลำสติก
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. วิจัยสถำนภำพ คุณภำพ และศักยภำพของทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
2. วิจัยเพื่อหำกลไกทำงเศรษฐศำสตร์ที่สนับสนุนให้มีกำรผลิตและบริโภคอย่ำงยั่งยืน
3. ศึกษำกำรลดกำรปนเปื้อนของสำรพิษที่สำคัญออกสู่สิ่งแวดล้อม ผ่ำนกำรใช้เทคโนโลยี กำร
เปลี่ยนวัตถุดิบ กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ กำรเรียกเก็บซำกหลังกำรใช้ กำรสร้ำง
เครือข่ำย กำรปรับปรุงกฎหมำย หรือกำรเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค และฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับกำรปนเปื้อนจำก
สำรพิษหรือของเสีย
4. ศึกษำและวิจัยกำรถอดบทเรียนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
เพื่อนำมำขยำยผลในทำงปฏิบัติ อีกทั้งนำไปสู่กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของชุมชนอย่ำ งยั่งยืน รวมทั้งศึกษำ
แนวทำง/วิธีกำรในกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ อำทิ กำรจัดกำรป่ำชุมชน
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กำรจัดกำรทรัพยำกรชำยฝั่งทะเลโดยชุมชนชำยฝั่ง กำรจัดกำรของเสียและมลพิษใน
ระดับชุมชนเมือง เป็นต้น
5. วิจัยเพื่อสร้ำงสภำพป่ำดิบชื้นให้เกิดขึ้นเร็วกว่ำสภำพธรรมชำติ
6. วิจัยและพัฒ นำแนวทำงถือปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่ออนุรักษ์แหล่งที่อยู่อำศัย (Habitat) ของชนิด
พันธุ์สิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคำม (Threatened species) ใกล้สูญพันธุ์
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7. วิจัยเพื่อส่งเสริมกำรปฏิรูปด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำน
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ กำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่ง กำรพัฒนำเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เป็นต้น
8. วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
9. วิจัยและพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจใน
ชุมชนบนฐำนเศรษฐกิจพอเพียง
10. กำรบริหำรจัดกำรขยะพลำสติก

5 การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่
บทนา
กำรพัฒนำประเทศจำเป็นต้องให้ควำมสำคัญกับกำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ
และสังคม ในฐำนะเป็นยุทธศำสตร์สำคัญของกำรสร้ำงโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นปัญหำสำคัญของ
ประเทศ กำรที่เศรษฐกิจและแหล่ งจ้ ำงงำนมีกำรกระจุกตัวในเมืองใหญ่ เพียงไม่กี่แห่ ง ทำให้ เกิดกำรอพยพ
แรงงำน ทำให้แรงงำนต้องทิ้งครอบครัวไปหำงำนทำในเมือง เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของครอบครัวและ
ปัญหำเยำวชนและสังคมตำมมำ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดเมืองหลักให้มำกขึ้นและมีกำรกระจำยตัวใน
ทุกภูมิภำค เพื่อเป็นกลจักรสำคัญของกำรสร้ำงเศรษฐกิจบนฐำนทรัพยำกร แรงงำน ควำมรู้และควำมริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ของคนในพื้นที่
จำกกำรคำดกำรณ์ ว่ำในอนำคตเกี่ยวกับกำรขยำยตัวของเมือง ทำให้ คำดได้ว่ำประชำกรของ
ประเทศไทยเกินกว่ำครึ่งหนึ่งของประชำกรทั้งประเทศจะอำศัยอยู่ในเมือง และเส้นแบ่งระหว่ำงเมืองกับชนบท
จะน้ อ ยลงเป็ น ล ำดั บ ด้ ว ยพั ฒ นำกำรของเทคโนโลยี ส ำรสนเทศที่ ทั่ ว ถึ ง หำกมิ ได้ เตรี ย มกำรรองรั บ กั บ
สถำนกำรณ์ดังกล่ำว อำจเกิดควำมไม่สมดุลในด้ำนสิ่งแวดล้อมและเกิดผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน
ในเมือง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีกำรจัดทำแนวทำงกำรพัฒนำเมืองอย่ำงยั่งยืนเพื่อให้ประชำชนผู้อยู่อำศัย "อยู่ดีมี
สุข" ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม มิติเศรษฐกิจ และมิติสังคม
ดังนั้น กำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม และกำร
พัฒนำเมืองหลักนี้ จำเป็นต้องอำศัยข้อมูลและควำมรู้จำนวนมำกเพื่อช่วยในกำรตัดสินใจวำงแผน และต้อง
เชื่อมโยงกำรพัฒนำและกำรเปิดให้ประชำชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับประเทศ ภำค ระดับจังหวัด ลงไปจนถึงระดับท้องถิ่นและชุมชน
5.1 การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4..0
ที่มาและความสาคัญ
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กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำกลไกกำรกระจำยควำมเจริญและยกระดับรำยได้ กำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับกำรขยำยควำมเจริญ กำรพัฒนำระบบโล
จิสติกส์ กำรพัฒนำระบบขนส่งทำงรำงและกำรสร้ำงโครงข่ำยที่เชื่อมโยงระบบกำรขนส่งหลำยภำคส่วน กำร
ท่องเที่ยว ทักษะรองรับตำมศักยภำพของพื้นที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) และพื้นที่ (ภำค/กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภำพ
แตกต่ำงกัน) เพื่อรองรับกำรขยำยควำมเจริญทั้งในภำคพำณิชย์ อุตสำหกรรม บริกำรและเกษตร รวมทั้งพื้นที่
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ กำรพัฒนำเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงเศรษฐกิจระดับฐำนรำกชุมชน
กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม ในระดับท้องถิ่น กำรสร้ำงโอกำสใน
กำรพั ฒ นำเศรษฐกิจ ของท้ อ งถิ่ น กำรกระจำยอ ำนำจสู่ ท้ อ งถิ่ น ได้อ ย่ำงมี ป ระสิ ท ธิภ ำพและปรำศจำกกำร
คอรัปชั่น กำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินและกำรคลังท้องถิ่น กำรร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนในกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจในพื้นที่ชำยแดน
วัตถุประสงค์
1. วิจัยและพัฒ นำข้อมูลและระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรวำงแผนทิศทำงกำรพัฒ นำจังหวัด กลุ่ม
จังหวัด และภูมิภำค เพื่อให้เกิดกำรกระจำยโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำยภำพอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
และเกิดควำมมั่นคงทำงอำหำรและพลังงำนภำยในกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภำค
2. ส่งเสริมยุทธศำสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภำคและจังหวัดในกำรเป็นฐำนกำรผลิต
และบริกำรที่สำคัญ รองรับกำรขยำยตัวของประชำกรในเขตเมืองเป้ำหมำย
ผลผลิต
1. ข้อมูล กำรคำดกำรณ์ และแบบจำลองกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและประชำกรในกลุ่มจังหวัด
และจังหวัดต่ำงๆเปรียบเทียบกับแหล่งกำรจ้ำงงำน กำรอพยพแรงงำนภำยในและภำยนอกกลุ่มจังหวัด และ
จังหวัด กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและพลังงำน ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภำค
2. ระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจในกำรวำงแผนและบริหำรงำนในกลุ่มจังหวัด และจังหวัด
ในมิติต่ำงๆทั้งด้ำนทรัพยำกรที่ดิน แหล่งน้ำ โครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรคมนำคม มิติเศรษฐกิจ กำรประกอบ
อำชีพ และมิติสังคม โดยเฉพำะในด้ำนกำรวำงแผนพัฒ นำกำลั งคมเพื่อรองรับอำชีพ ในระดับจังหวัด กลุ่ ม
จังหวัด และภูมิภำค
3. นวัตกรรม เครื่องมือและกระบวนกำรในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรกำหนด
ทิศทำงและแผนกำรพัฒนำพื้นที่ กำรบูรณำกำรแผนให้เชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้ำน
ท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภำค
4. ข้อเสนอต่อกำรปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และกฎหมำยระเบียบต่ำงๆที่
เป็นอุปสรรคต่อกำรจัดโครงสร้ำงเพื่อรองรับกำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม และกำร
เพิ่มอำนำจให้ประชำชนผ่ำนกำรพัฒนำระบบกำรปกครองท้องถิ่น
ผลลัพธ์
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1. มีฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ที่มีควำมถูกต้องและทันสมัยในกำรใช้วำงแผนในระดับจังหวัด และ
ภูมิภำค ให้มีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ ประชำกร และแหล่งจ้ำงงำนที่มีควำมเหลื่อมล้ำลดลง
2. พื้น ที่ ได้รับ กำรพัฒ นำศักยภำพจำกกำรวิจัย และนวัต กรรมและส่ งเสริม ฐำนกำรผลิ ตและ
บริกำรในพื้นที่ได้รับกำรพัฒนำ
กรอบการวิจัย
1. กำรสำรวจข้อมูล กำรคำดกำรณ์ และพัฒนำแบบจำลองกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและของ
ประชำกรในกลุ่มจังหวัดต่ำง ๆ เปรียบเทียบกับแหล่งกำรจ้ำงงำน กำรอพยพแรงงำนภำยในและภำยนอกกลุ่ม
จังหวัด กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและพลังงำน ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภำค
2. กำรพัฒ นำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจในกำรวำงแผนและบริหำรงำนในกลุ่มจังหวัด
และจังหวัด ในมิติต่ำงๆทั้งด้ำนทรัพยำกรที่ดิน แหล่งน้ำ โครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรคมนำคม มิติเศรษฐกิจ กำร
ประกอบอำชีพ และมิติสังคม โดยเฉพำะในด้ำนกำรวำงแผนพัฒนำกำลังคมเพื่อรองรับอำชีพในแต่ละพื้นที่
3. กำรพัฒนำนวัตกรรม เครื่องมือและกระบวนกำรในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
กำรกำหนดทิศทำงและแผนกำรพัฒ นำพื้นที่ กำรบูรณำกำรแผนให้เชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับหมู่บ้ำน ท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภำค
4. กำรสร้ ำงควำมร่ว มมื อ ระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสั งคม ในกำรพั ฒ นำ
เศรษฐกิจของพื้นที่ และกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนท้องถิ่น
5. กำรศึกษำเพื่อเสนอแนะต่อกำรปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และกฎหมำย
ระเบียบต่ำงๆที่เป็นอุปสรรคต่อกำรจัดโครงสร้ำงเพื่อรองรับกำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและ
สังคม และกำรเพิ่มอำนำจให้ประชำชนผ่ำนกำรพัฒนำระบบกำรปกครองท้องถิ่น
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรสำรวจข้อมูล กำรคำดกำรณ์ และพัฒนำแบบจำลองกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและของ
ประชำกรในกลุ่มจังหวัดต่ำง ๆ เปรียบเทียบกับแหล่งกำรจ้ำงงำน กำรอพยพแรงงำนภำยในและภำยนอกกลุ่ม
จังหวัด กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและพลังงำน ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภำค
2. กำรพัฒ นำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจในกำรวำงแผนและบริหำรงำนในกลุ่มจังหวัด
และจังหวัด ในมิติต่ำงๆทั้งด้ำนทรัพยำกรที่ดิน แหล่งน้ำ โครงสร้ำงพื้ นฐำนและกำรคมนำคม มิติเศรษฐกิจ กำร
ประกอบอำชีพ และมิติสังคม โดยเฉพำะในด้ำนกำรวำงแผนพัฒนำกำลังคมเพื่อรองรับอำชีพในแต่ละพื้นที่
3. กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ เอกชน และภำคประชำสังคม ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ของพื้นที่ และกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนท้องถิ่น
5.2 การพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ที่มาและความสาคัญ
กำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ ระดั บ พื้ น ที่ เป็ น แนวทำงหนึ่ งในกำรกระจำยควำมเจริญ โดยใช้ พื้ น ฐำน
ศักยภำพทุนของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจในระดับจังหวัดเกิดกำรกระจำยรำยได้ กำรพัฒนำเศรษฐกิจใน
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สังคมและชุมชน สร้ ำงควำมเท่ำเทีย มของกำรจัดสรรและกำรกระจำยของผลผลิตและควำมมั่งคั่ง ทั้งด้ำน
เกษตรกรรม อุตสำหกรรม บริกำร ทั้งในด้ำนกำรผลิต กำรบริโภค และกำรกระจำยผลผลิต โดยให้คนในชุมชน
มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจของชุมชน คือ กำรมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และ
ร่วมรับประโยชน์ บนรำกฐำนของควำมสำมำรถที่มีอยู่ จำกกำรใช้ทุนของชุมชนที่มีอยู่หรือสำมำรถจัดหำมำได้
ตำมศักยภำพ กำรสร้ำงงำนในชุมชน เพื่อลดปัญหำกำรอพยพย้ำยถิ่นไปสู่เมืองใหญ่
วัตถุประสงค์
1. ส่ งเสริ ม กำรพั ฒ นำ เศรษฐกิ จและสั งคมของพื้ น ที่ ด้ ว ยกำรวิจั ย และนวัต กรรมโดยกำรใช้
ประโยชน์จำกศักยภำพทุนทำงทรัพยำกรและทุนทำงวัฒนธรรม เฉพำะของพื้นที่
2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรกำรผลิตหรือจัดกำรทรัพยำกรสำหรับพัฒนำเศรษฐกิจท้องถิ่น
กำรสร้ำงงำนในชุมชน เพื่อลดปัญหำกำรอพยพย้ำยถิ่นไปสู่เมืองใหญ่
เป้าหมาย
1. กำรเติบโตเศรษฐกิจของพื้นที่ที่มีกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรม
2. กำรลดควำมเหลื่ อ มล้ ำทำงเศรษฐกิ จ โดยสนั บ สนุ น เศรษฐกิ จ ฐำนรำกที่ ใช้ ศั ก ยภำพทุ น
ทรัพยำกร ทุนวัฒนธรรม เฉพำะของพื้นที่
ผลผลิต
1. ฐำนข้อมูลศักยภำพทุนทรัพยำกร ทุนวัฒนธรรมของพื้นที่เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจกำรบริหำร
เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
2. แนวทำงและนวัตกรรมในกำรยกระดับและสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่เอื้อต่อกำรกระจำย
รำยได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนศักยภำพของฐำนทรัพยำกรของแต่ละพื้นที่ ทั้งทรัพยำกรธรรมชำติ และทุน
ทำงวัฒนธรรมและสังคม ของแต่ละจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภำค
ผลลัพธ์
1. ฐำนข้อมูลศักยภำพทุนทรัพยำกร ทุนวัฒ นธรรมของพื้นที่ที่ถูกต้องและทันสมัยเพื่อใช้ในกำร
ตัดสินใจกำรบริหำรและกำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำเศรษฐกิจระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2. ยุทธวิธีปรับปรุงสภำวะทำงเศรษฐกิจและสังคมของประชำชนในชนบทหรือท้องถิ่นให้มีควำม
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงกระจำยกำรพัฒนำไปสู่กลุ่มคนที่ยำกจนที่สุดซึ่งอยู่ในชนบท
กรอบวิจัย
1. กำรสำรวจและประเมินศักยภำพ ทุนทรัพยำกร ทุนวัฒนธรรม กำรวิเครำะห์เชิงพื้นที่ (Area
Base) และกำรวิเครำะห์เชิงสินค้ำที่เป็นเอกลักษณ์ (Product Base)
2. กำรศึกษำเพื่อเสนอแนะแนวทำงและนวัตกรรมในกำรยกระดับและสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่
เอื้อต่อกำรกระจำยรำยได้และเป็ น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม บนศักยภำพของฐำนทรัพยำกรของแต่ล ะพื้ นที่ ทั้ ง
ทรัพยำกรธรรมชำติและทุนทำงวัฒนธรรมและสังคม ของแต่ละจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภำค
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3. กำรศึกษำ โลจิ สติกส์ และโซ่อุปทำนของสิ นค้ำหลัก หรือสิ นค้ำที่เป็นเอกลั กษณ์ ของพื้นที่
รวมทั้งกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของสินค้ำสินค้ำหลัก หรือสินค้ำที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่
4. กำรเสริมศักยภำพผู้ประกอบกำรในพื้นที่ ทั้งกำรเพิ่มควำมสำมำรถ เพิ่มประสิทธิภำพ ในกำร
ผลิต เพิ่มกำรจ้ำงงำนโดยกำรให้ควำมสำคัญส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ตลอดจนกำร
วิจัยและพัฒนำในเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่ำงๆ
5. โครงสร้ำงกำรกระจำยรำยได้ที่เหมำะสมตำมบริบทของกำรพัฒนำในพื้นที่ทั้งโครงสร้ำงทำง
สังคม เชื้อชำติ วัฒนธรรมกำรศึกษำ ทักษะของแรงงำน
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล ทุนทำงวัฒนธรรมและสังคม ของแต่ละจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
ภูมิภำคเพื่อกำรตัดสินใจในกำรวำงแผนกำรพัฒนำเศรษฐกิจเชิงพื้นที่
2. โซ่อุปทำนของสินค้ำหลัก หรือสินค้ำที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่
3. แนวทำงกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ เอกชน และภำคประชำสังคม ในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของพื้นที่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.3 ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒ นำเชิงนโยบำยเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรกำหนดกรอบนโยบำย
แห่งชำติด้ำนกำรผังเมืองและกำรพัฒนำพื้นที่ กำรปรับปรุงกฎหมำยผังเมืองให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูป กำรใช้
โครงสร้ำงพื้นฐำน ทรัพยำกร ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร บริกำรสำธำรณะ และด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำง
เป็นระบบ เกิดควำมสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรมกับทุกภำคส่วน กำรกำหนดกำรแบ่งย่ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทต่ำง ๆ กำรกำหนดระบบกำรคมนำคมขนส่งและระบบสำธำรณูปโภคให้สอดคล้องสัมพันธ์กับกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน
วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนให้มีกำรใช้นโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดินให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมออกแบบ
เมืองให้สอดคล้องกับกำรรักษำสิ่งแวดล้อม สวนสำธำรณะ พื้นที่สีเขียว กำรบริหำรจัดกำรน้ำมลภำวะทำงน้ำ
มลภำวะทำงอำกำศ กำรบริหำรจัดกำรขยะและของเสีย และปรำกฏกำรณ์เกำะควำมร้อนและบริหำรจัดระบบ
พื้นที่กำรเกษตรเพื่อเป็นแหล่งผลิตอำหำรสู่เมือง กำรบริหำรจัดกำรเมืองเพื่อกำรท่องเที่ยว โดยให้ประชำชนใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำกหลักเกณฑ์กำรใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจด้วย
2. พัฒนำระบบกลไกกฎหมำยกำรบริหำรจัดกำรเมืองให้มีประสิทธิภำพเพื่อประโยชน์ในกำรใช้
ที่ดินและกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน
เป้าหมาย
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1. ระบบผั งเมื อ งและกำรพั ฒ นำพื้ น ที่ เป็ น ไปตำมหลั ก กำรที่ ดี แ ละสอดคล้ อ งกั บ กำรพั ฒ นำ
ประเทศอย่ำงยั่งยืน มีกำรใช้ที่ดินอย่ำงคุ้มค่ำ
2. กำรปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูประบบผังเมืองและกำรใช้ที่ดนิ
ผลผลิต
1. ระบบข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ท ำเลทำงเศรษฐกิ จ กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และผั งเมื อ ง ที่ เป็ น ข้อ มู ล
สำธำรณะที่ทันสมัย เพื่อเอื้อให้ องค์กรภำคประชำสั งคม*และประชำชนสำมำรถติดตำมและตรวจสอบกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินได้
2. นวัตกรรมในกำรจัดทำผังเมือง กลไกกำรขับเคลื่อนและกำรบังคับใช้ผังเมือง
3. เมืองต้นแบบที่มีกระบวนกำรจัดทำผังเมืองแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภำพ
4. ข้อเสนอต่อกำรปรับปรุงกฎหมำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่สอดคล้องกับกำรปฏิรูป และ
กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรมกับทุกภำคส่วน
ผลลัพธ์
มี ก ำรวำงผั ง เมื อ งและกำรพั ฒ นำพื้ นที่ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กำรพั ฒ นำประเทศซึ่ ง มี ก ำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรมกับทุกภำคส่วน
กรอบการวิจัย
1. กำรวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นำระบบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และผั งเมื อ ง ที่ เป็ น ข้ อ มู ล
สำธำรณะทีท่ ันสมัย เพื่อเอื้อให้ประชำชนสำมำรถติดตำมและตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินได้
2. กำรพัฒนำนวัตกรรมในกำรจัดทำผังเมือง กลไกกำรขับเคลื่อนและกำรบังคับใช้ผังเมือง
3. กำรวิจัยและพัมนำเมืองต้นแบบที่มีกระบวนกำรจัดทำผังเมืองแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภำพ
4. กำรศึกษำเพื่อเสนอแนะกำรปรับปรุงกฎหมำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่สอดคล้องกับ
กำรปฏิรูป และกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรมกับทุกภำคส่วน
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำระบบข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และผังเมืองฯลฯ
2. กำรบริหำรจัดกำรขยะและเทคโนโลยีที่เหมำะสมโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
3. กำรพัฒนำนวัตกรรมผังเมืองและกำรบังคับใช้ผังเมือง
4. กำรพัฒนำเมืองต้นแบบฯ
5.4. เมืองอัจฉริยะ (Smart and Livable Cities)
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒ นำกำรสร้ำงระบบต้นแบบเมื องอัจฉริยะ กำรวำงโครงข่ำยกำร
สื่อสำรพื้นฐำนที่สำมำรถรองรับระบบอุปกรณ์อัจฉริยะและระบบ Cloud data service กำรจัดกำรระบบศูนย์
เมืองอัจฉริยะ กำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ในกำรดูแลจัดกำรระบบ กำรพัฒนำประชำกรเพื่อเตรียมควำมพร้อมต่อกำร
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ก้ำวเข้ำสู่เมืองอัจฉริยะ กำรสร้ำงระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเชื่อมระบบต่ำง ๆ ของเมืองอัจฉริยะ กำรพัฒนำและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อออกแบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบบริหำรจัดกำรรองรับกำรพัฒนำเมืองสำหรับ
กำรอยู่อำศัย กำรดำเนินธุรกิจในอนำคต และกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและรำยได้ของชุมชน
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมมำตรฐำนคุณภำพชีวิตที่ดี ทั้งในด้ำนควำมปลอดภัย สวัสดิภำพ สุขภำพ กำรศึกษำ
รวมถึงระบบตรวจวัดคุณภำพอำกำศ ระบบเตือนภัยและกำรป้องกันภัยพิบัติ กำรดูแลผู้สูงอำยุและผู้พิกำร
2. พัฒ นำเทคโนโลยี เพื่ อสนั บ สนุน กำรบริห ำรจัด กำรเมือง และสำมำรถตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของเมืองได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
เป้าหมาย
ต้นแบบเมืองอัจฉริยะที่มีระบบบริหำรกำรจัดกำรและเทคโนโลยีที่เหมำะสมสำหรับกำรดำเนิน
ชีวิตของคนทุกกลุ่ม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต
ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยหรือแนวทำงในกำรสร้ำงเมืองอัจฉริยะ
ผลลัพธ์
1. ระบบโครงสร้ำงพื้ น ฐำนและระบบบริห ำรโครงข่ำยกำรสื่ อสำรรองรับ กำรระบบอุป กรณ์
อัจฉริยะ
2. ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่รองรับและเชื่อมโยงกับเมืองอัจฉริยะ
3. บุคลำกรดูแลระบบ และซ่อมบำรุง
4. พัฒนำประชำกรที่มีศักยภำพในกำรอยู่อำศัยในเมืองอัจฉริยะ
กรอบการวิจัย
1. กำรวิจัยและนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำกำรสร้ำงระบบต้นแบบเมืองอัจฉริยะ กำร
พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรวำงโครงข่ำยกำรสื่อสำรพื้นฐำนที่
สำมำรถรองรับระบบอุปกรณ์อัจฉริยะและระบบ Cloud Data Service ระบบกำรจัดกำรเมืองอัจฉริยะ ระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเชื่อมระบบต่ำง ๆ ของเมืองอัจฉริยะ กำรพัฒนำเมืองสำหรับกำรอยู่อำศัยและกำรดำเนิน
ธุรกิจในอนำคต
2. กำรวิจัยแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเมืองและกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพพลเมืองทุกวัยให้มี
ประสิทธิภำพในเมืองอัจฉริยะสอดคล้องกับกำรบริบทของประเทศ
3. กำรวิจัยด้ำนสังคมเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ภำควิชำกำรและภำค
ประชำสังคมในกำรออกแบบเมืองอัจฉริยะ กำรจัดกำรควำมเห็นและควำมต้องกำรที่แตกต่ำงเพื่อนำสู่ข้อยุติ
หรือข้อตกลงร่วมกันในกำรพัฒนำเมือง
4. กำรประเมิ น ทั ก ษะควำมรู้ค วำมเข้ำใจเพื่ อ กำรพั ฒ นำเจ้ ำหน้ ำที่ ในกำรดู แ ลจั ด กำรระบบ
กำรพัฒนำประชำกรเพื่อกำรพร้อมต่อกำรก้ำวเข้ำสู่เมืองอัจฉริยะ
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ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรวิจัยและนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำกำรสร้ำงเมืองต้นแบบอัจฉริยะ
2. กำรศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและโมเดลเมืองอัจฉริยะเพื่อกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพ
พลเมืองที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
3. มำตรฐำนด้ำนเทคนิคในกำรศึกษำวิเครำะห์และประเมินวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรวิจัย
5.5 ศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำศักยภำพของชุมชนและสมำชิกชุมชน รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งและควำมเจริญของชุม ชน ซึ่งเป็นฐำนรำกทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กำร
เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมและเศรษฐกิจของรัฐ รวมทั้งองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
กำรผลิตและกำรดำรงชีพของสมำชิกชุมชนที่อยู่ในเมืองและชนบท รวมถึงสมำชิกชุมชนที่ด้อยโอกำสหรืออยู่
ห่ำงไกลหรือชำยแดนหรือถูกรังเกียจ กีดกัน ตีตรำ
วัตถุประสงค์
1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ และควำมรู้สึกร่วมเป็นเจ้ำของของจังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้ำหมำย
2. สร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำควำมเจริญของชุมชน โดยกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในชุมชน
เป้าหมาย
1. ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรทุนทรัพยำกร ทุนทำงวัฒนธรรมและทุนทำงสังคม
ของตนเอง เพื่อสร้ำงมูลค่ำและคุณค่ำที่สูงขึ้นได้
2. ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและจัดกำรควำม
ขัดแย้งในด้ำนต่ำงๆได้
3. ชุมชนมีสำนึกพลเมือง จิตสำธำรณะ และมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงประชำธิปไตยที่ระดับฐำนรำกได้
ผลผลิต
1. นวัตกรรมทำงสังคมเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำงๆและกระบวนกำรให้ชุมชนเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรตนเอง ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ทรัพยำกร และเทคโนโลยี
2. องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อกำรผลิตและกำรดำรงชีพของสมำชิกชุมชนที่อยู่ใน
เมืองและชนบท และบุคคลด้อยโอกำส
ผลลัพธ์
ชุมชนเข้มแข็ง และมีควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆในกำรจัดกำรและแก้ปัญหำที่ซับซ้อนได้มำกขึ้น
กรอบการวิจัย
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1. กำรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนำศักยภำพของชุมชนและสมำชิกชุมชน รวมถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งและควำมเจริญของชุมชน ซึ่งเป็นฐำนรำกทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. กำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมและเศรษฐกิจของรัฐ
3. องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อกำรผลิตและกำรดำรงชีพของสมำชิกชุมชนที่อยู่ใน
เมืองและชนบท และบุคคลด้อยโอกำส
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำศักยภำพชุมชนและสมำชิกชุมชน
2. องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อกำรผลิตและกำรดำรงชีพของสมำชิกชุมชนที่อยู่ใน
เมืองและชนบท/บุคคลด้อยโอกำส
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เป้าหมายที่ 3
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

1.กลุ่มเรื่อง ประเด็นยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีฐาน
บทนา
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนของประเทศ
มุ่งเน้นกำรวิจัยพื้นฐำนเพื่อสะสมควำมรู้และกำรพัฒนำต่อยอดด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมกำร
วิ จั ย และพั ฒ นำองค์ ค วำมรู้ พื้ น ฐำนและเทคโนโลยี ฐ าน (Platform Technology) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
เทคโนโลยี ชี ว ภำพ เทคโนโลยี วั ส ดุ นำโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เป็ น กำรวำงรำกฐำนควำมรู้ สู่
กำรพัฒนำเทคโนโลยีเฉพำะ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับอุตสำหกรรม บริกำร เกษตร
และอำหำร กำรแพทย์ แ ละสำธำรณ สุ ข พลั ง งำน และกำรป้ อ งกั น ประเทศในอนำคต เพื่ อ เพิ่ ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ของประเทศ โดยสำมำรถต่อยอดและแก้ไขปั ญ หำส ำคัญ ของประเทศและ
สำมำรถบริ ห ำรจั ด กำรกระแสกำรเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ ส่ ง ผลกระทบส ำคั ญ ต่ อ ประเทศไทยได้
อย่ำงมีศักยภำพ รวมถึงกำรรวบรวมองค์ควำมรู้จำกหลำกหลำยศำสตร์ เกิดเป็นเทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน
(Disruptive Technology) ที่มีผลกระทบทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงกว้ำงขวำง ทำให้เกิดควำม
มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน และส่งผลดีต่อประเทศไทย

1.1 เทคโนโลยีชีวภาพ
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีชีวภำพเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในสำขำที่ประเทศไทยมี
ควำมได้เปรียบหรือศักยภำพสูง ได้แก่ สำขำกำรแพทย์และสุขภำพ เกษตรและอำหำร พลังงำนชีวภำพ และ
อุตสำหกรรมชีวภำพ โดยมุ่งสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรประเมินผลห้องปฏิบัติกำรบนชิป (Lab-on-a-chip) กำร
เพำะเลี้ ย งเซลล์ ส ำมมิ ติ ร วมถึ ง เซลล์ ต้ น ก ำเนิ ด (3D Cell culture including stem cells) กำรผ่ ำ ตั ด ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ (Computer aided surgery) แบบจำลองกำรเจริญเติบโตพืชและสรีรวิทยำพืชที่ตอบสนองต่อ
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพยำกรณ์ผลผลิตทำงกำรเกษตร (Modelling and forecasting for agriculture) เทคโนโลยี
เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ประสิทธิภำพสูง ชีววิทยำระบบ (Systems biology) รวมทั้งเทคโนโลยี
ทำงด้ ำ นโอมิ ก ส์ ต่ ำ ง ๆ (Genomics, Proteomics, Metabolomics และอื่ น ๆ) เทคนิ ค กำรหำล ำดั บ เบส
ประสิทธิภำพสูง (Next generation sequencing technology) เทคนิคกำรตัดต่อพันธุกรรม และเทคโนโลยี
ชี ว วิ ท ยำสั งเครำะห์ (Synthetic biology) กำรใช้ เซลล์ เป็ น โรงงำนเพื่ อ กำรผลิ ต (Microbial technology)
เทคโนโลยีเอนไซม์ และวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ (Bioprocess engineering)
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วัตถุประสงค์
เพื่อ พัฒ นำองค์ ควำมรู้ พื้น ฐำนและเทคโนโลยี ฐำนด้ำนเทคโนโลยีชีว ภำพ และชีว สำรสนเทศ
(Bioinformatics) ซึ่งจะนำไปสู่กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน ด้ำนอุตสำหกรรม บริกำร เกษตร
และอำหำร กำรแพทย์ และสำธำรณสุ ข พลั งงำน และกำรป้อ งกันประเทศ ในสำขำที่ ประเทศไทยมีควำม
ได้เปรียบหรือมีศักยภำพสูง และสำมำรถแข่งขันเชิงนวัตกรรมได้ในอนำคต
เป้าหมาย
กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีชีวภำพให้ได้องค์ควำมรู้พื้นฐำน เพื่อสร้ำงนวัตกรรม และสำมำรถ
นำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในภำคอุตสำหกรรมได้ อีกทั้งทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำระดับนำนำชำติในงำนวิจัยที่มี
ควำมเข้มแข็งหรือมีศักยภำพสูง ในด้ำนเกษตรและอำหำร กำรแพทย์และสำธำรณสุข พลังงำน เคมีชีวภำพ
อุตสำหกรรมชีวภำพ และกำรป้องกันประเทศ อย่ำงน้อย 10 เรื่อง
ผลผลิต
ได้ อ งค์ ค วำมรู้ พื้ น ฐำนและเทคโนโลยี ฐ ำนจำกกำรวิ จั ย และพั ฒ นำเทคโนโลยี ชี ว ภำพ และ
ชีวสำรสนเทศ ด้ำนเกษตรและอำหำร กำรแพทย์และสำธำรณสุ ข เทคโนโลยีชีววิทยำสังเครำะห์พลังงำน เคมี
ชีวภำพ อุตสำหกรรมชีวภำพ และกำรป้องกันประเทศ
กรอบการวิจัย
1. ด้ำนเกษตรและอำหำร
1.1 กำรสร้ำงแบบจำลองกำรเจริญเติบโตของพืชและสรีรวิทยำพืชที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม
และ/หรือเพื่อกำรพยำกรณ์ผลผลิตทำงกำรเกษตร
1.2 เทคโนโลยี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพสู ง ส ำหรับ ใช้ ป รับ ปรุงพั น ธุ์พื ช สั ต ว์ และจุ ลิ น ทรีย์ เช่ น
ชีววิทยำระบบ กำรหำลำดับเบส เทคนิคกำรตัดต่อพันธุกรรม และเทคโนโลยีชีววิทยำสังเครำะห์
1.3 เทคโนโลยีทำงด้ำนโอมิกส์ต่ำง ๆ เช่น Genomics, Proteomics และ Metabolomics
2. ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข
2.1 กำรผ่ำตัดใช้คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ช่วย (Computer aided surgery)
2.2 กำรเพำะเลี้ยงเซลล์สำมมิติ รวมถึงเซลล์ต้นกำเนิด (3D Cell culture including stem
cells)
2.3 กำรสังเครำะห์สิ่งทดแทนโลหิต
3. ด้ำนกำรป้องกันประเทศ อุตสำหกรรมชีวภำพ พลังงำนชีวภำพ และกระบวนกำรวิศวกรรม
ชีวภำพ (Bioprocess engineering) เน้นเทคโนโลยีเพื่อขยำยขนำดกำรผลิตสู่ระดับอุตสำหกรรม
3.1 เทคโนโลยีกำรป้องกันและสร้ำงควำมมั่นคงของประเทศต่ออำวุธชีวภำพ
3.2 เทคโนโลยีกำรใช้เซลล์จุลินทรีย์ (Microbial technology) เป็นโรงงำนกำรผลิตสำร
ต่ำง ๆ เช่น พลำสติกชีวภำพจำกแบคทีเรีย
3.3 เทคโนโลยีเอนไซม์
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3.4 กำรผลิตก๊ำซชีวภำพ
3.5 เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ชีวภำพ (Biosensor)
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. พั ฒ นำเทคโนโลยี เพื่ อ จั ด กำรกั บ ของเสี ย ด้ ำนกำรเกษตร (Agriculture waste) ได้ อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ
2. กำรวิจัยค้นคว้ำเทคโนโลยีด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ในกำรผลิตอำหำร
3. กำรผลิตวัคซีน เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยของโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
4. กำรสังเครำะห์สำรชีวภำพ ในกำรป้องกันและรักษำโรคที่สำคัญ
5. งำนวิจัยทำงด้ำนชีวสำรสนเทศ
6. ด้ำนเทคโนโลยีกำรป้องกันประเทศ
7. กำรสังเครำะห์/ค้นหำจุลินทรีย์สำหรับกำจัดสำรปิโตรเคมี เช่น พลำสติก ครำบน้ำมัน และ
polyaromatics hydrocarbon (PAH)
8. ด้ ำนอุ ต สำหกรรมชี ว ภำพ เน้ น เทคโนโลยี ก ำรขยำยขนำดกำรผลิ ต สู่ ระดั บ อุ ต สำหกรรม
โดยเฉพำะด้ำนพลำสติกชีวภำพ ทั้งต้นน้ำ/กลำงน้ำ/ปลำยน้ำ
9. ด้ำนพลังงำนทดแทน เอนไซม์

1.2 เทคโนโลยีวัสดุ
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีวัสดุที่ทันสมัยเพื่ อยกระดับอุตสำหกรรมกำรผลิตของประเทศไปสู่
กำรผลิ ต ด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ เหมำะสมเพื่ อเพิ่ ม ศั ก ยภำพในกำรสร้ำงผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี มู ล ค่ ำเพิ่ ม สู ง และพั ฒ นำ
อุตสำหกรรมไปสู่อุตสำหกรรมฐำนชีวภำพซึ่งเป็นพื้นฐำนสำคัญของประเทศ กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีวัสดุ
เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรในระดับชุมชน รวมทั้งลดต้นทุนสินค้ำและบริกำรสำธำรณะให้ประชำชนเข้ำถึง
ได้อย่ ำงทั่วถึงและเท่ำเทีย มกัน เพื่ อลดควำมเหลื่ อมล้ ำและเพิ่มคุณ ภำพสั งคมไทย และกำรวิจัยและพัฒ นำ
เทคโนโลยีวัสดุเพื่อกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยำกรใน
กระบวนกำรผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น Light-weight materials, Conductive nanomaterial for antistatic, Bio-based Materials, Automation and Robotic, 3 D printing, Active packing, Photo
selective film, Functional/Technical textiles, Technologies for self-cleaning, Biocompatible
materials for Implantation, Drug delivery technology/system, Rehabitation engineering,
Modelling and testing technology for materials, Materials for energy saving design,
Technologies for self-cleaning, Material coating technology, Solar Photovoltaic, Catalytic
materials, Waste treatment, Hydrogen storage, Fuel cell technologies, Capacitor, Carbon
Capture and Sequestration, Green technology for construction, Corrosion and erosion
resistant technology for infrastructure เป็ น ต้ น รวมทั้ งกำรลดผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม โดยพั ฒ นำ
กระบวนกำรออกแบบ กำรผลิ ต และพั ฒ นำผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ เป็น มิ ตรต่อ สิ่ งแวดล้ อม โดยพั ฒ นำกระบวนกำร
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ออกแบบ กำรผลิต และพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต (Life cycle
thinking) บนหลักกำรของกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Resource use efficiency)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประเทศไทยมีองค์ควำมรู้พื้นฐำนและเทคโนโลยีฐำนด้ำนเทคโนโลยีวัสดุ รวมถึงกำรวิจัย
และพัฒนำเทคโนโลยีวัสดุที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนอุตสำหกรรม บริกำร เกษตร
และอำหำร กำรแพทย์และสำธำรณสุข พลังงำน และกำรป้องกันประเทศ ที่ประเทศไทยมีควำมได้เปรียบหรือ
ศักยภำพสูง เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยยกระดับอุตสำหกรรมไทยสู่กำรผลิต
สินค้ำที่มีมูลค่ำสูง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในสังคมไทย
เป้าหมาย
ได้ อ งค์ ค วำมรู้ แ ละเทคโนโลยี ฐ ำนจำกกำรวิ จั ย และพั ฒ นำเทคโนโลยี วั ส ดุ ที่ ส ำมำรถเพิ่ ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมควบคู่กับกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในสังคมไทย
ให้ทุกคนเข้ำถึงผลิตภัณฑ์และบริกำรได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน บนหลักกำรของกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
อย่ำงน้อย 10 เรื่อง
ผลผลิต
ได้องค์ควำมรู้พื้นฐำนในกำรพัฒนำเทคโนโลยีวัสดุ ที่จะนำไปใช้ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น อุตสำหกรรม
วัสดุ บริกำร เกษตรและอำหำร กำรแพทย์และสำธำรณสุข พลังงำน และกำรป้องกันประเทศ ที่สำมำรถพัฒนำ
ไปสู่เทคโนโลยีเฉพำะและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำหรับอุตสำหกรรม
กรอบการวิจัย
1. กำรพัฒ นำเทคโนโลยีวัสดุด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข เช่น เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอำยุและ
ผู้ด้อยโอกำส
2. กำรพัฒนำเทคโนโลยีวัสดุด้ำนพลังงำนและพลังงำนทดแทน เช่น ระบบกักเก็บพลังงำน วัสดุที่
ใช้ผลิตชิ้นส่วนในระบบพลังงำนที่ทนต่อสภำวะแวดล้อมที่รุนแรง เป็นต้น
3. กำรพัฒนำเทคโนโลยีวัสดุด้ำนระบบขนส่ง เช่น ชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักเบำ วัสดุทำงรถไฟ ชิ้นส่วน
ยำนยนต์ ชิ้นส่วนที่ซ่อมตัวเองได้ ชิ้นส่วนคอมพอสิต เป็นต้น
4. กำรพัฒนำเทคโนโลยีวัสดุสำหรับอำคำรและโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น กำรพัฒนำผนังทนไฟ ผนังกัน
ควำมร้อน Materials for energy saving design และ Green technology for construction เป็นต้น
5. กำรพัฒนำเทคโนโลยีวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. กำรพั ฒ นำเทคโนโลยี วั ส ดุ ด้ ำนอุ ต สำหกรรมกำรผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบรรจุ ภั ณ ฑ์ เช่ น
Automation and Robotic, 3 D printing, Active packaging, Modelling and testing technology for
materials เป็นต้น
7. กำรพัฒนำเทคโนโลยีวัสดุทำงเคมี เช่น โมเลกุลเคมีที่สำมำรถควบคุมให้เกิดกำรหมุนแบบมอร์
เตอร์ (Motor spinning molecule)
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8. กำรพัฒนำวัสดุพลำสติกทนทำนต่อรังสียูวีและคัดกรองรังสีควำมร้ อนที่มีประสิทธิภำพและ
ต้นทุนต่ำ
9. กำรพัฒ นำวัสดุที่มีคุณสมบัติดีขึ้นเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอุตสำหกรรมด้ำน
เกษตรและอำหำร ยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์ อำกำศยำน ระบบรำง และวัสดุสิ่งทอ
10. กำรพัฒนำเทคโนโลยีวัสดุทำงอุตสำหกรรมเซรำมิก อัญมณี เครื่องมือ และอุปกรณ์
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. วัสดุทำงกำรแพทย์ในกำรป้องกันรักษำ และฟื้นฟู
2. กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีสำหรับผลิตวัสดุด้ำนพลังงำน และพลังงำนทดแทน
3. กำรวิจัย และพัฒ นำเทคโนโลยีส ำหรับผลิ ตวัส ดุด้ำนระบบกำรขนส่ งทำงรำง บก น้ำ และ
อำกำศ
4. กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีสำหรับ กำรผลิตวัสดุกำรก่อสร้ำงอำคำรที่อยู่อำศัย สำนักงำน
ร้ำนค้ำ โรงงำน ฯลฯ
5. กำรพัฒนำเทคโนโลยีวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. กำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อผลิตวัสดุฉลำด และอุปกรณ์ตรวจรับรู้ (Sensor)
7. กำรวิจัยและพัฒนำโมเลกุลเคมีที่สำมำรถควบคุมให้เกิดกำรหมุนแบบมอเตอร์
8. กำรพัฒนำวัสดุพลำสติกทนทำนต่อรังสียูวีและคัดกรองรังสีควำมร้อนที่มีประสิทธิภำพและ
ต้นทุนต่ำ
9. กำรพัฒ นำวัสดุที่มีคุณสมบัติดีขึ้นเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอุตสำหกรรมด้ำน
เกษตรและอำหำร ยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์ อำกำศยำน ระบบรำง และวัสดุสิ่งทอ
10. กำรพัฒนำเทคโนโลยีวัสดุทำงอุตสำหกรรมเซรำมิก อัญมณี เครื่องมือ และอุปกรณ์
1.3 นาโนเทคโนโลยี
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยและพัฒ นำขีดควำมสำมำรถด้ำนนำโนเทคโนโลยีส ำหรับเซ็นเซอร์เพื่อใช้ในกำรตรวจ
วินิจฉัยและกำรรักษำโรคที่มีควำมสำคัญทั้งในคนและในสัต ว์ กำรพัฒนำพลำสติกควบคุมกำรแลกเปลี่ยนก๊ำซ
สำหรับทำบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้โดยใช้นำโนเทคโนโลยี กำรพัฒนำวัสดุทำงกำรแพทย์ กำรผลิตผลิตภัณฑ์และ
เครื่ องส ำอำงจำกวัตถุดิ บ ธรรมชำติ กำรพั ฒ นำตั ว เร่งปฏิ กิ ริย ำและวัส ดุ น ำโนเพื่ อ ผลิ ตพลั งงำน กำรรักษำ
สิ่งแวดล้อมให้สะอำด กำรพัฒนำเทคโนโลยีฐำนและโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ รวมถึงมำตรฐำน
ด้ ำ นควำมปลอดภั ย ทั้ งนี้ กำรพั ฒ นำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ ำ งๆ ได้ นั้ น จ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ำรพั ฒ นำเทคโนโลยี ฐ ำนซึ่ ง
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) เทคโนโลยีฐำนด้ำนกำรสังเครำะห์ และออกแบบวัสดุนำโน (Nanomaterials
design and synthesis) มีเทคโนโลยีหลัก (Core technology) 3 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรออกแบบและกำรสร้ำง
แบบจำลอง (Design and simulation) 2) กำรสังเครำะห์วัสดุระดับนำโน (Nanomaterials synthesis) และ
3) กำรปรับแต่งและกำรขึ้นรูปวัสดุระดับนำโน (Nanomaterials modification and assembly) ซึ่งสำมำรถ
นำไปใช้ในกำรสังเครำะห์โครงสร้ำงนำโน กำรขึ้นรูป หรือจัดเรียงอะตอม (หรือโมเลกุล) ให้มีคุณสมบัติตำมที่
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ต้องกำร เช่น ควอนตัมดอท อนุ ภำคนำโน ท่อคำร์บอนนำโน กรำฟีน ฟิล์มบำงนำโน วัส ดุนำโนคอมโพสิ ต
รวมถึงกำรใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบโครงสร้ำงโมเลกุล เป็นต้ น (2) เทคโนโลยีฐำนด้ำนระบบวิศวกรรมและกำร
ผลิตขั้นสูงในระดับนำโน (Nano systems engineering & advanced manufacturing) ช่วยเพิ่มคุณสมบัติ
พิเศษของผลิตภัณฑ์ หรือกำรพัฒนำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีฐำนที่ใช้ในกำรผลิต กำรประกอบ
และกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์นำโนให้เป็นรูปธรรม (3) เทคโนโลยีฐำนทำงด้ำนกำรวัดวิเครำะห์ มำตรวิทยำระดับนำ
โน (Nano metrology & characterization and standards) ช่วยให้กำรวัดวิเครำะห์มีควำมแม่นยำระดับสูง
ตรวจสอบและสร้ำงกำรวิเครำะห์ทดสอบมำตรฐำน เพื่อตรวจสอบคุณภำพประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์นำโน
และด้ำนควำมปลอดภัย
วัตถุประสงค์
เพื่อกำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้พื้นฐำนและเทคโนโลยีฐำนด้ำนนำโนเทคโนโลยี ซึ่งจะนำไปสู่
กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในภำคอุตสำหกรรม บริกำร เกษตรและอำหำร กำรแพทย์และ
สำธำรณสุข พลังงำน และกำรป้องกันประเทศ ที่ประเทศไทยมีศักยภำพสูง แก้ปัญหำสังคม พัฒนำคุณภำพชีวิต
ของสังคมไทย และสำมำรถแข่งขันเชิงนวัตกรรมได้ และพัฒนำฐำนข้อมูลแบบบูรณำกำรที่สำมำรถติดตำมเฝ้ำ
ระวังผลกระทบของวัสดุนำโนต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ
เป้าหมาย
มุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนนำโนเทคโนโลยีสำหรับเซ็นเซอร์เพื่อใช้ในกำร
ตรวจวิ นิ จ ฉั ย และเคลื อ บพื้ น ผิ ว (Surface area) กำรรั ก ษำโรคที่ มี ค วำมส ำคั ญ ทั้ ง ในมนุ ษ ย์ แ ละในสั ต ว์
นำโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอำด กำรพัฒนำสิ่งทอนำโนคุณสมบัติพิเศษ และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์นำโน
เพื่อใช้ในทำงกำรแพทย์ (เช่น ระบบกำรนำส่งยำ) รวมทั้งมีฐำนข้อมูลแบบบูรณำกำรที่สำมำรถติดตำมเฝ้ำระวัง
ผลกระทบของวัสดุนำโนต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ อย่ำงน้อย 10 เรื่อง
ผลผลิต
1. องค์ควำมรู้พื้นฐำนในกำรพัฒนำนำโนเทคโนโลยี ด้ำนอุตสำหกรรม บริกำร เกษตรและอำหำร
กำรแพทย์และสำธำรณสุข พลังงำน และกำรป้องกันประเทศ เช่น
2. แผ่นกรองสำหรับกำจัดเชื้ อแบคทีเรีย ไวรัส และ จุลินทรีย์ในอำกำศ นำโนเมมเบรนสำหรับ
แยกเกลือออกจำกน้ำเค็ม และระบบตรวจวัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำที่สำมำรถ ตรวจวัดในระดับ ppb
3. ชุด นำโนเซนเซอร์ ส ำหรั บ ตรวจวั ดทำงกำรแพทย์ และกำรน ำส่ งยำรัก ษำมะเร็งสู่ อ วัย วะ
เป้ำหมำย
4. เส้นใยที่มีควำมสำมำรถในกำรตอบสนองต่อสิ่งเร้ำ เช่น ควำมร้อน แสง หรือไฟฟ้ำ
กรอบการวิจัย
1. กำรวิจัยและพัฒนำอุปกรณ์ ตรวจวัด/ดูดซับ และกำรกรองก๊ำซ สำรระเหย จุลชีพในอำกำศ
ที่มีประสิทธิภำพสูง
2. กำรวิจัยและพัฒนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทำงกำรเกษตรเพื่อควบคุมกำรแลกเปลี่ยนก๊ำซสำหรับทำ
บรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้
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3. กำรวิจัยและพัฒ นำงำนวิจัยด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรถนอมอำหำร กำรแพทย์และยำรักษำโรค
กำรผลิ ต พลั ง งำนทดแทนและกำรกั ก เก็ บ พลั ง งำน ผลิ ต ปุ๋ ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมี ค วำมปลอดภั ย เพื่ อ
กำรเจริญเติบโตของพืชใช้ในกำรรับประทำนและพลังงำน
4. กำรวิจัยและพัฒนำชุดตรวจโรคสำคัญของประเทศ และมีสภำพพร้อมสำหรับกำรนำไปใช้ที่มี
มำตรฐำนสำมำรถผลิตได้
5. กำรวิจัยและพัฒนำระบบทำน้ำให้บริสุทธิ์และอุปกรณ์ตรวจคุณภำพน้ำ ระบบตรวจวัดโลหะ
หนักปนเปื้อนในน้ำ
6. กำรวิจัยสิ่งทอให้มีคุณสมบัติพิเศษ โดยใช้นำโนเทคโนโลยีสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม เพื่อกำรประยุกต์ใช้
ในอุตสำหกรรม
7. กำรวิจัยและพัฒนำตัวเร่งปฏิกิริยำและวัสดุนำโนเพื่อผลิตพลังงำน
8. กำรวิจั ย และพั ฒ นำวัส ดุน ำโนที่ มี คุณ สมบัติ ต่ ำง ๆ เช่ น เป็ นตั ว น ำไฟฟ้ ำ มี คุ ณ สมบั ติเป็ น
แม่เหล็ก
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรวิจัยเพื่อให้ได้เทคโนโลยีฐำนสำหรับกำรผลิตอุปกรณ์ตรวจวัด ดูดซับและกำรกรองก๊ำซ
2. กำรวิจัยเพื่อให้ได้เทคโนโลยีฐำนในงำนด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข
3. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำชุดกรองโรคที่สำคัญ
4. กำรวิจัยเพื่อให้ได้เทคโนโลยีฐำนสำหรับกำรผลิตพลังงำนทดแทน และกำรกักเก็บพลังงำน
5. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำวัสดุนำโนในระบบกรองน้ำ และอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภำพน้ำ
6. กำรวิจั ย และพั ฒ นำวัส ดุน ำโนที่ มี คุณ สมบัติ ต่ ำง ๆ เช่ น เป็ นตั ว น ำไฟฟ้ ำ มี คุ ณ สมบั ติเป็ น
แม่เหล็ก
1.4 เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิ จั ย และพั ฒ นำเทคโนโลยี แ ละข้ อ มู ล เพื่ อ ปฏิ รูป กำรผลิ ต สิ น ค้ ำและบริก ำร เพื่ อ พั ฒ นำ
อุต สำหกรรมเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของไทยให้ มี ค วำมเข้ ม แข็ งและสำมำรถแข่ งขั น เชิ งนวัต กรรมได้ ในอนำคต
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง อุตสำหกรรมที่ไทยมีศักยภำพและเป็นอุตสำหกรรมแห่งอนำคต โดยอำศัยเทคโนโลยีสื่อสำร
ที่มีควำมเร็วและคุณภำพสูงมำก (New communication technology) เทคโนโลยีอุปกรณ์แบบสวมใส่ได้และ
พกพำสำมำรถเชื่ อ มต่ อ อิ น เตอร์ เน็ ต แบบทุ ก ที่ ทุ ก เวลำ เทคโนโลยี ก ำรประมวลผลแบบคลำวด์ (Cloud
computing) เทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big data analytics) เทคโนโลยีกำรเชื่อมต่อของสรรพ
สิ่ง (Internet of things) เทคโนโลยีกำรพิมพ์สำมมิติ (3D printing) และเทคโนโลยีควำมมั่นคงปลอดภัยไซ
เบ อร์ (Cyber security) โด ยมี เ ท คโน โลยี อื่ น เช่ น ปั ญ ญ ำป ระดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence) ห รื อ
Autonomous cars เป็น เทคโนโลยีที่สำคัญในอนำคตระยะยำว กำรวิจัยและพัฒ นำเทคโนโลยีทำงกำรเงิน
พัฒ นำระบบ Fintech ที่มีค วำมปลอดภัย สู ง ประชำชนเข้ำถึงได้ง่ำย กำรศึ กษำและวิจัยผลกระทบที่มีต่ อ
อุตสำหกรรมต่ำง ๆ ในประเทศ รวมทั้งกำรวิจัยและพัฒนำกำรกำกับดูแลและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
102

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (กำรสื่อสำร คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ระบบงำน
ข้อมูล) ซึ่งจะนำไปสู่กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำ นอุตสำหกรรมบริกำร
เกษตร อำหำร กำรแพทย์และสำธำรณสุข พลังงำน กำรท่องเที่ยว กำรเงิน และกำรป้องกันประเทศ ซึ่งจะทำให้
ประเทศไทยมีควำมได้เปรียบหรือศักยภำพสูง อีกทั้งมีควำมสำมำรถแข่งขันเชิงนวัตกรรมได้มำกขึ้น
เป้าหมาย
มุ่งเน้ น กำรวิจั ยและพัฒ นำเทคโนโลยีดิจิทัล และข้อ มูล ที่นำมำใช้ได้อย่ำงมั่นคง ถูกต้อง และ
มี ศั กยภำพสู งในด้ ำนอุ ต สำหกรรมต่ ำง ๆ เช่ น ด้ ำนอุ ต สำหกรรม บริก ำร เกษตร อำหำร กำรแพทย์ แ ละ
สำธำรณสุข พลังงำน กำรท่องเที่ยว กำรเงิน และกำรป้องกันประเทศ ที่มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สูงขึ้น
เพื่อปฏิรูปกำรผลิตสินค้ำและบริกำร เพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีควำมเข้มแข็งและ
สำมำรถแข่งขันเชิงนวัตกรรมที่มีศักยภำพสูงขึ้นได้ในอนำคต โดยได้องค์ควำมรู้พื้นฐำน อย่ำงน้อย 10 เรื่อง
ผลผลิต
1. ได้องค์ควำมรู้พื้นฐำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำมำรถนำมำใช้ได้อย่ำงมั่นคง ปลอดภัย ถูกต้อง
ทำงด้ำนอุตสำหกรรมบริกำร เกษตร อำหำร กำรแพทย์และสำธำรณสุข พลังงำน กำรท่องเที่ยว กำรเงิน และ
กำรป้องกันประเทศ และสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต กำรเข้ำถึงสินค้ำและบริกำรได้
2. ได้ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในกำรปรับปรุง กฎหมำย กฎระเบียบ กติกำ และมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สำมำรถสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัย และควำมเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ ให้แก่
ผู้ใช้งำน
3. ได้ เทคโนโลยี ร ะบบกำรเรี ย นรู้ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ค นไทยสำมำรถพั ฒ นำชี วิ ต ตนเองได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพในยุคดิจิทัล
กรอบการวิจัย
1. กำรวิจั ย และพั ฒ นำองค์ค วำมรู้เทคโนโลยีดิจิทั ล เพื่ อใช้ด้ำนอุตสำหกรรมบริกำร เกษตร
อำหำร กำรแพทย์และสำธำรณสุข พลังงำน กำรท่องเที่ยว กำรเงิน และกำรป้องกันประเทศ
2. กำรวิจั ย เพื่ อหำวิธีกำรปรั บ ปรุงและพั ฒ นำกฎหมำย กฎระเบี ยบ กติก ำ และมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้องกับ กำรมีกำรใช้เทคโนโลยี ดิจิ ทัล เพื่อให้ เท่ ำทั นควำมก้ำวหน้ ำของเทคโนโลยีดิจิทั ล และสำมำรถ
คุ้มครองประชำชนให้ปรำศจำกอันตรำยที่เกิดจำกผู้ประพฤติผิดทำงด้ำนดิจิทัล
3. กำรวิจัยและพัฒ นำเทคโนโลยีสื่อสำรและเทคโนโลยีเครือข่ำยที่มีควำมเร็วและคุณภำพสูง
(New communication technology)
4. กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big data analytics) เพื่อนำไปใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรประเทศและช่วยในกำรดำเนินธุรกิจ กำรบริกำร อุตสำหกรรม และอื่น ๆ
5. กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber security)
6. กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI)
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ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. วิจัยและพัฒนำซอฟแวร์สำหรับใช้ในด้ำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ
2. กำรวิจัยประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลในด้ำนเกษตรและอำหำร
3. กำรวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลทำงด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข
4. กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับใช้ในงำนด้ำนพลังงำน
5. วิจัยระบบกำรเงินและกำรลงทุนแบบใหม่ เช่น Block chain, Cryptocurrency, Technical
analysis ด้ำนกำรลงทุน Start up
6. กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลทำงด้ำนกำรป้องกันประเทศ
7. กำรวิจัยระบบกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน
8. องค์ควำมรู้พื้นฐำนสำหรับแปลภำษำต่ำงประเทศเป็นภำษำไทย
9. องค์ ค วำมรู้ พื้ น ฐำนเกี่ ย วกั บ กำรเรีย นรู้ข องเครื่ อ ง (Machine learning) ด้ ว ยหลั ก กำร AI
เพื่อให้คอมพิวเตอร์สำมำรถเข้ำใจควำมหมำยของประโยคทั้งที่อยู่ในรูปของข้อควำม (Text) หรือในรูปของ
เสียงพูด
10. กำรวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นำ Algorithms ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ท ยำกำรข้ อ มู ล (Data science) และ
ปัญญำประดิษฐ์ เพื่อเลือกเฟ้นข้อมูลสำหรับนำมำพยำกรณ์ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น โรคทำงกำรแพทย์ แนวโน้ม
ทำงด้ำนธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และอุตสำหกรรม

2. กลุ่มเรื่อง องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์
บทนา
นับตั้งแต่ยุคสงครำมเย็น สืบเนื่องมำ เกิดวิกฤตกำรณ์ต่ำงๆ มำกมำยที่ล้วนส่งผลต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของทุกประเทศทั่วโลก เหตุกำรณ์ห รือปัญหำที่เกิดขึ้นแล้วบำงเรื่องอำจสิ้นสุดไปแล้ว แต่บำงเรื่องยัง
ดำเนินต่อไป ด้วยสังคมโลกมีลักษณะกำรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นพลวัตทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ
และกำรเมืองกำรปกครอง ทำให้ประเทศต้องเผชิญหน้ำกับปัญหำใหม่ที่มีควำมรุนแรง ซับซ้อน ส่งผลกระทบใน
วงกว้ำง ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม เช่น ปัญหำควำมยำกจน ควำมเหลื่อมล้ำทำง
สังคม ปัญหำควำมขัดแย้ง ทุกขเภทภัย โรคระบำด น้ำท่วม ปัญหำสิ่งแวดล้ อม กำรขำดคุณธรรมจริยธรรม
ควำมรับผิดชอบและจิตสำนึกที่มีต่อส่วนรวมและสังคมไทย ทั้งนี้ มีปัจจัยแวดล้อมหลำยประกำรที่ก่อให้เกิด
ปัญหำต่ำง ๆ กำรจะแก้ไขปัญหำ ซึ่งมีมิติกำรบริหำรจัดกำร กำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำง กำรปฏิรูป นั้น
จำเป็นต้องมีวิธีกำรที่มีควำมสลับซับซ้อนด้วยเช่นกัน จึงจะสำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรเผชิ ญ กั บ ปั ญ หำที่ มี ค วำมซั บ ซ้ อ น จ ำเป็ น ต้ อ งมี วิ ธี ก ำรและกลไกในกำรแก้ ไขปั ญ หำที่
สลับซับซ้อนด้วยเช่นกัน กำรวิจัยซึ่งเป็นระเบียบวิธีกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล จึงต้องดำเนินกำร
อย่ำงบูรณำกำร ประกอบกับปัญหำที่เกิดขึ้นล้วนเกี่ยวเนื่องกับสังคมและมนุษย์เป็นสำคัญ ดังนั้น กำรบูรณำกำร
องค์ควำมรู้ โดยมีศำสตร์ในด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์เป็นเสำหลักสำคัญ อำทิ มำนุษยวิทยำ นิเทศ
ศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ รัฐศำสตร์ นิติศำสตร์ จิตวิทยำ สังคมวิทยำ ภำษำศำสตร์ อำชญำวิทยำ คติชนวิทยำ
ประวัติศำสตร์ วรรณกรรม ศิลปกรรม โบรำณคดี หลักธรรมทำงศำสนำ นอกจำกกำรบูรณำกำรในศำสตร์ทำง
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สังคมศำสตร์ด้วยกัน ยังต้องมีกำรบูรณำกำรศำสตร์ทำงสังคมศำสตร์กับศำสตร์แขนงต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดองค์
ควำมรู้ใหม่ในกำรแก้ไขและป้องกันปัญหำทำงสังคม พัฒ นำนโยบำยและขับเคลื่อนให้ประชำชนทุกระดับมี
คุณภำพชีวิตที่ดี รวมถึงกำรสร้ำงนวัตกรรมทำงสังคมที่ส่งเสริมสังคมไทยให้มีคุณภำพและคุณธรรม ตลอดจน
กำรอยู่ร่วมกันในภูมิภำคและสังคมโลกได้อย่ำงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

2.1 การสร้างภูมิคุ้มกันทางมรดกวัฒนธรรม
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจั ย เพื่ อสร้ำงองค์ค วำมรู้ท ำงประวัติศำสตร์ ศิล ปกรรม วัฒ นธรรม และโบรำณคดี แนว
ทำงกำรจัดกำรมรดกวัฒ นธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์และมีส่วนร่วม กำรฟื้นฟู สืบสำน และสร้ำงสรรค์ศิลปำชีพ
ระดั บ ชุ มชน มรดกวัฒ นธรรมเพื่ อ สร้ ำงคุณ ค่ ำและเพิ่ มมู ล ค่ ำทำงกำรท่อ งเที่ ย ว แหล่ งโบรำณคดีที่ มี ควำม
เชื่อมโยงกับนิทำนพื้นบ้ำนในภูมิภำคต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงควำมภำคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย วำทกรรม กำรสื่อสำร
จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่ำทันให้คนทุกวัยทุกอำชีพสำมำรถเข้ำถึงได้
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ศิลปกรรม และโบรำณคดี ที่มีควำมเชี่ยวชำญ
และเป็นเลิศ สำมำรถพัฒนำให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม รวมถึงแนวทำงกำรอนุรักษ์และพัฒนำต่อยอดกำร
จัดกำรมรดกทำงวัฒนธรรมไทยได้ย่ำงยั่งยืนจำกกำรมีส่วนร่วมของคนในสังคม สร้ำงควำมมั่นคง เข้มแข็งให้แก่
ประเทศชำติด้วยมรดกทำงวัฒนธรรม และภูมิปัญญำจำกอดี ต กำรสร้ำงจิตสำนักในกำรอนุรักษ์ รักษำมรดก
ทำงวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่และสืบทอดเอกลักษณ์ควำมเป็นไทยจำกรุ่นสู่รุ่น ท่ำมกลำงกระแสควำมเปลี่ยนแปลง
ในสังคมโลก
เป้าหมาย
มีกำรอนุรักษ์และพัฒนำ ต่อยอดกำรจัดกำรมรดกทำงวัฒนธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน
ผลผลิต
1. องค์ควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ศิลปกรรม และโบรำณคดี ที่ส่งเสริมกำรพัฒนำให้
บุคคลมีคุณลักษณะคนไทย 4..0 ที่มีคุณภำพ ตลอดจนเป็นแนวทำงกำหนดนโยบำยกำรอนุรักษ์ และพัฒนำต่อ
ยอดกำรจัดกำรมรดกทำงวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภำพและยั่งยืน
2. สังคมที่มีสมำชิกเป็นผู้มีควำมเข้ำใจในกำรอนุ รักษ์ และพัฒนำต่อยอดกำรจัดกำรมรดกทำง
วัฒนธรรม ที่มีคุณภำพ มีจิตสำธำรณะ สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลทำงสังคม และวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยี
กรอบการวิจัย
1. บูรณำกำรควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ศิลปกรรม และโบรำณคดี ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กำรด ำเนิ น ชี วิต ของคนไทยและปรำกฏกำรณ์ ท ำงสั งคมในกำรหล่ อ หลอม สร้ ำงองค์ ค วำมรู้ พื้ น ฐำนทำง
วัฒนธรรมจำกระดับบุคคลสู่ชุมชนที่ส่งผลให้คนในสังคมมีส่วนร่วม อนุรักษ์ สร้ำงสรรค์ต่อไปในอนำคต
2. กำรศึกษำกระบวนกำรสร้ำงจิตสำนึกกำรอนุรักษ์ และพัฒ นำต่อยอดกำรจัดกำรมรดกทำง
วัฒนธรรม
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3. ศึก ษำวิจั ย ควำมสั มพั น ธ์และควำมเกี่ย วเนื่ องของรำกฐำนสั งคม วัฒ นธรรม และระบอบ
กำรเมือง
4. กำรกำหนดมำตรฐำนและพัฒนำรูปแบบกำรอนุรักษ์และพัฒนำต่อยอดกำรจัดกำรมรดกทำง
วัฒนธรรมของชุมชน
5. กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้และกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลมรดกทำงวัฒนธรรมด้วยระบบดิจิตัล
6. (e museum หรือ digital museum)
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. วิเครำะห์เปรียบเทียบองค์ประกอบที่เป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมทำงวัฒ นธรรมของคนใน
สังคมแต่ละภูมิภำคและท้องถิ่น
2. ฐำนข้ อ มู ล วั ฒ นธรรมทำงสั ง คมระดั บ ภู มิ ภ ำคและท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก ำรส่ งเสริ ม กิ จ กรรมทำง
วัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์
3. เครื่องมือวัด มำตรฐำน บรรทัดฐำนทำงสังคมที่สำมำรถระบุกำรแสดงออกถึงกำรธำรงรักษำ
เอกลักษณ์ควำมเป็นไทยของสังคมแต่ละภูมิภำคหรือท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้
ร่วมกัน รวมถึงกำรจัดสรรงบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดสัมฤทธิผล

2.2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญาและศาสนธรรม
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยเพื่อสร้ำงศำสนธรรมสำกลของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อลดควำมขัดแย้งสร้ำงภูมิคุ้มกันทำง
จิตตปัญญำให้บุคคลและสังคมเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงและกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจไทยในยุค 4.0 ควำม
เชื่อ ค่ำนิยม อุดมกำรณ์ วิถีชีวิต ของคนต่ำงวัยต่ำงประสบกำรณ์ เพื่อ ชี้แนวโน้มควำมเชื่อค่ำนิยม อุดมกำรณ์
วิถีชีวิตในอนำคต กำรบริหำรจัดกำรศำสนสถำนให้เกิดประสิทธิผล ควำมโปร่งใสและสร้ำงศรัทธำให้กับคนใน
สังคม
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงศำสนธรรมสำกลของสังคมยุคปัจจุบันที่เป็นสังคมพหุ วัฒ นธรรม ที่มี
ควำมหลำกหลำยทั้งด้ำนเชื้ อชำติ ศำสนำ วัฒนธรรม ตลอดจนกำรดำเนินชีวิตที่แตกต่ำงกัน ซึ่งกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ ท ำงจิ ต ตปั ญ ญำ ศำสนธรรม และภู มิธ รรม จะช่ ว ยปลู กจิต ส ำนึ ก ของคนในสั งคมที่ มี คุ ณ ภำพและ
คุณ ธรรม สำมำรถปรับตัวรองรับ ควำมเปลี่ยนแปลงทุกช่วงวัย รวมถึงกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข อันจะ
นำไปสู่กำรพัฒนำคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกช่วงวัย เป็นผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม มีควำมสำมำรถในกำรคิดเชิง
สร้ำงสรรค์ มีควำมรู้และคุณธรรม สำมำรถปรับตัวรองรับกำรเปลี่ยนแปลงกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจในยุค 4..0
เป้าหมาย
กำรลดควำมรุนแรงและควำมขัดแย้งโดยใช้หลั กธรรมทำงศำสนำ หลักปรัช ญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงวิถีวัฒนธรรมอันดีงำมในสังคมพหุวัฒนธรรม
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ผลผลิต
1. องค์ควำมรู้ทำงศำสนธรรมสำกลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคคลในสังคมให้เป็นผู้มีจิตปัญญำ เพื่อ
กำรอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม ศึกษำเปรียบเทียบควำมหลำกหลำยทำงควำมคิด
และวิถีปฏิบัติของกลุ่มชนในสังคมนั้นๆ นำไปสู่กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข มีควำมสงบและยั่งยืน
2. สังคมที่มีสมำชิกในสังคม เป็นผู้มี ภูมิรู้ ภูมิธรรมที่มีกำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกำร
ปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่ำงมีคุณภำพ แสดงออกถึงกำรเป็นผู้มีจิตสำธำรณะ เกื้อกูล แบ่งปัน และเชื่อมโยง
ข้อมูลทำงสังคมด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กรอบการวิจัย
1. กำรศึกษำหลั กคำสอนทำงศำสนำในกำรพัฒ นำบุคคล ชุมชน และสังคม ที่ส อดคล้องและ
เหมำะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำและควำมรุนแรงในสังคมด้วยมิติทำงศำสนำ
และวัฒนธรรม
2. พัฒนำเกณฑ์ มำตรฐำน พิจำรณำคัดเลือกบุคคล ชุมชน องค์กร ที่มีกำรบูรณำกำรนำมิติทำง
ศำสนำ และวัฒนธรรม มำปรับใช้ในกำรดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติงำนจนประสบควำมสำเร็จ
3. กำรพัฒนำบุคคลในสังคมให้มีภูมิคุ้มกันทำงจิตปัญญำ เพื่อกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจของคน
ไทยในกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีควำมหลำยกหลำยทำงวัฒนธรรม
4. ศึกษำวิจัยควำมสัมพันธ์ของ ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และกำรท่องเที่ยว ธุรกิจภำพยนตร์
กำรเป็นครัวโลก กำรเป็นแหล่งพักพิงของ expat และ/หรือ วัยเกษียณ
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. องค์ควำมรู้ทำงศำสนธรรมที่เป็นหลั กธรรมส ำคัญ เพื่อกำรดำเนินชีวิตของคนในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
2. เกณฑ์ประเมินบรรทัดฐำนทำงสังคม ที่สำมำรถระบุกำรแสดงออกถึงกำรใช้องค์ควำมรู้ทำงศำ
สนธรรม เพื่อกำรแก้ไขปัญหำสำคัญของชุมชน
3. เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรสร้ำงสรรค์สังคมให้คนในสังคมดำรงชีวิตประกอบด้วยธรรม
และปฏิบัติตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

2.3 การรู้เท่าทันในพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคมและความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินภายใต้บริบทสังคมแห่งปัญญาและภูมิธรรม
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยเพื่อสร้ำงสังคมแห่งควำมรอบรู้และควำมอยู่ดีมีสุข (Well-being) ของประชำชนทุกพื้นที่
เช่น ประชำชนทั่วไป ชุมชน องค์กร สถำนประกอบกำร สถำนศึกษำ เป็นต้น กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงสุขภำพ
อย่ำงยั่งยืนด้วยกำรส่งเสริมควำมรอบรู้และกำรมีพฤติกรรมสุขภำพที่ดีของประชำชนทุกกลุ่มวัย ให้รับผิดชอบ
สุขภำพตนเองได้โดยลดกำรพึ่งพิงภำครัฐ กำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำ กำรค้ำมนุ ษย์และกำรเอำเปรียบทำง
สังคมที่มีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้น รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของสังคม กำรฟื้นฟูสภำพและเยียวยำจิตใจของ
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ผู้ กระท ำผิ ดหรือปรั บเปลี่ ยนทั ศนคติและพฤติ กรรมเสี่ ยงมำสู่ พฤติกรรมเชิงบวกเพื่ อประโยชน์สุ ขต่อตนเอง
ครอบครัวและสังคมไทย และกำรพัฒนำกำรรู้เท่ำทันในระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคนทุกช่วงวัย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้รู้เท่ำทันปัญหำ สถำนกำรณ์บริบทสังคม วัฒ นธรรม วิถีชีวิตและปัญหำสังคมในปัจจุบัน
ตลอดจนกำรหำมำตรกำรวิธีกำรป้องกันปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยใช้องค์ควำมรู้ทำงสังคมในมิติทำง
ศำสนำ และวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและจิตสำนึก/ทัศนคติที่ดีในกำรร่วมสร้ำงสรรค์สังคมแห่ง
จิตตปัญญำและภูมิธรรม
เป้าหมาย
สังคมแห่งควำมรอบรู้และควำมอยู่ดีมีสุข (well - being) ของประชำชนในประเทศ
ผลผลิต
องค์ควำมรู้ทำงด้ำนสังคมศำสตร์ในทุกมิติและทุกๆ พื้นที่ที่จะทำให้ปัญหำทำงสังคมลดลง ภำยใต้
บริบทสังคมแห่งจิตตปัญญำและภูมิธรรม
กรอบการวิจัย
1. กำรศึกษำทำงสังคมศำสตร์ ในทุกมิติที่ส่งผลให้สังคมมีกำรพัฒนำที่ดีขึ้น
2. กระบวนกำรที่ส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่มี
ควำมแตกต่ำงหลำกหลำย
3. กำรศึกษำปัญหำและแนวทำงกำรลดกำรใช้ควำมรุนแรงในสังคม ปัจจัยกำรใช้ควำมรุนแรงใน
สังคมไทย และแนวทำงกำรลดใช้ควำมรุนแรงในสังคม
4. ศึก ษำวิจั ย ควำมสั ม พั น ธ์ของควำมเชื่อ ควำมศรัท ธำ จิ ตวิญ ญำณ จิต ใจ และ วัฒ นธรรม
ระบอบกำรเมือง กำรศึกษำ กำรพัฒนำทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจ
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. นวัตกรรมกำรวิจัยเพื่อกำรลดปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวอย่ำงยั่งยืน
2. นวัตกรรมกำรวิจัยเพื่อกำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำของผู้เสียเปรียบในสังคม ได้แก่ คนพิกำร
ทุพพลภำพ ผู้ด้อยโอกำส สตรี เด็กและเยำวชน กลุ่มคนไร้สัญชำติ ผู้สูงอำยุ
3. นวัตกรรมกำรวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำทุจริต/คอร์รัปชั่น ของหน่วยงำนภำครัฐ อันจะนำไปสู่กำร
ออกกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยที่มีประสิทธิภำพ

2.4. ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิ จั ย เพื่ อ สร้ ำงองค์ ค วำมรู้ ส ำขำสั งคมศำสตร์ ในเชิ งทฤษฎี เช่ น ด้ ำนรัฐ ศำสตร์ กฎหมำย
เศรษฐศำสตร์ สังคมวิทยำ กำรศึกษำ จิตวิทยำ มำนุษยวิทยำ เป็นต้น เพื่อนำมำเป็นพื้นฐำนขององค์ควำมรู้ที่
สำมำรถนำไปสู่กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรปรับใช้กับสังคมไทยได้อย่ำงเหมำะสม และกำรวิจัยองค์ควำมรู้สำขำ
มนุ ษยศำสตร์ในเชิงมโนทัศน์และทฤษฎี เช่น ด้ำนปรัชญำ ภำษำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ ศิลปะ วรรณกรรม
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ศำสนวิ ท ยำ ดนตรี วัจ นปฏิ บั ติ ศ ำสตร์ (Pragmatics) เป็ น ต้ น โดยให้ ค วำมส ำคัญ ทั้ งศำสตร์ตะวัน ตกและ
ตะวันออก รวมทั้ง ศำสตร์เหล่ำนี้ที่เป็นของสังคมไทย เพื่อนำมำเป็นมูลบท (Axioms) ขององค์ควำมรู้ทำงด้ำน
สังคมศำสตร์และวิทยำศำสตร์ที่สำมำรถนำไปสู่ กำรสร้ำงทัศนะที่ดีต่อวิทยำศำสตร์และสร้ำงอัตลักษณ์ของ
สังคมไทยได้อย่ำงเหมำะสมกับสังคมโลก กำรวิจัยโดยกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ สังคมศำสตร์
และมนุษยศำสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงสร้ำงสรรค์จนเกิดเป็นรำยได้และนวัตกรรมทำงสังคม โดยกำรนำองค์
ควำมรู้มำใช้ในกำรอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชำติที่สร้ำงขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ วัฒ นธรรมและศิลปกรรม ที่ส่งผลกระทบ
เชิ งสั งคมศำสตร์ มนุ ษ ยศำสตร์ วัฒ นธรรมและศิล ปกรรมในมิ ติ ต่ ำงๆ ซึ่งสำมำรถใช้ เป็ น เครื่อ งมื อ ในกำร
ปลุกจิตสำนึก เสริมสร้ำงคุณ ธรรมจริยธรรม ตระหนักถึงคุณค่ำของมรดกทำงวัฒ นธรรมไทยที่เป็นรูปธรรม
ที่จะนำมำพัฒนำคุณภำพชีวิตปลูกฝังจิตสำนึกทำงวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่กำรพัฒนำที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป
ในอนำคต
เป้าหมาย
องค์ควำมรู้ทำงสังคมศำสตร์และมนุษย์ศำสตร์ วัฒนธรรมและศิลปกรรม เชิงเปรียบเทียบ เชิง
ปริมำณ และคุณ ภำพที่ส ำมำรถพั ฒ นำต่อยอดในกำรแก้ปัญ หำส ำคัญ ของประเทศ สำมำรถบริห ำรจัดกำร
สังคมไทยในทุกมิติ รองรับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลกำรทบต่อประเทศไทย
ผลผลิต
องค์ ค วำมรู้ ที่ มี ค วำมเชี่ย วชำญและเป็ น เลิ ศ ทำงสั งคมศำสตร์ มนุ ษ ยศำสตร์ วัฒ นธรรมและ
ศิลปกรรม ที่สำมำรถนำไปสู่กำรสร้ำงทัศนคติ อัตลักษณ์และปลูกฝังจิตสำนึกในสังคมไทย
กรอบการวิจัย
1. องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ วัฒนธรรมและศิลปกรรม ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสังคมไทยในทุกมิติ
2. บูรณำกำรองค์ควำมรู้ทำงสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ วัฒนธรรมและศิลปกรรม เพื่อให้เกิด
นวัตกรรมทำงสังคม นำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์สังคมไทยที่มีอัตลักษณ์ เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล
3. สืบสำนภูมิปัญญำและมรดกทำงวัฒนธรรมของชำติ นำไปสู่กำรพัฒนำเชิงสร้ำงสรรค์ที่ยั่งยืน
ต่อไปในอนำคต
4. กำรสร้ำงสรรค์งำนให้เป็นที่ยอมระดับนำนำชำติ
5. ศึกษำวิจัยควำมสัมพันธ์ของ ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และกำรพัฒนำของศิลปวิทยำ รวมทั้ง
โอกำสทำงเศรษฐกิจ
6. ฐำนข้อมูลแบบสอบถำมของงำนวิจัยด้ำนสังคมศำสตร์ มนุษย์ศำสตร์และศิลปวัฒนธรรม
7. อุทยำน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนสังคม
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ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้ำงสรรค์ศิลปกรรมเชิงวิชำกำรสำขำต่ำงๆ ได้แก่ สำขำทัศนศิลป์ สำขำดุริ
ยำงคศิลป์ สำขำนำฏยศิลป์ งำนหัตถศิลป์ เป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ยั่งยืน สร้ำง
สุนทรียรส ที่สำมำรถนำไปสู่กำรสร้ำงทัศนคติ อัตลักษณ์และปลูกฝังจิต สำนึกควำมเป็นไทยให้แก่คนในสังคม
และเผยแพร่ควำมเป็นไทยสู่สังคมโลก
2. กำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงด้ำนมนุษยศำสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกำรพัฒนำสังคมไทย
3. กำรสร้ำงฐำนข้อมูลและองค์ควำมรู้ขนำดใหญ่ (Big Data) ด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
ที่มีควำมเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงำน

3.กลุ่มเรื่อง การวิจัยเพือ่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ
บทนา
ประเทศ จะเจริญก้ำวหน้ำมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ ต้องพัฒนำด้วยกำรส่งเสริมกำรสร้ำง
และสั่งสมองค์ควำมรู้อย่ำงมีระบบจนเกิดเป็นนวัตกรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะเป็นรำกฐำนสู่กำรพัฒนำที่ทั น
กำรณ์ ทั้งสร้ำงควำมได้เปรียบให้กับประเทศได้อย่ำงยั่งยืน และมีควำมพร้อมเข้ำสู่ กำรแข่งขันในประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน (AEC) และระดับภูมิภำค ดังนั้นจึงมุ่งเน้นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และงำนวิจัยในระดับแนวหน้ำ
(Frontier Research) ซึ่งเป็นกำรผสมผสำนกำรวิจัยพื้นฐำนร่วมกับกำรวิจัยประยุกต์ ทั้งทำงด้ำนคณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสำขำที่ประเทศไทยมีควำมพร้อมสูง ในกำรสร้ำงแนวคิด
และองค์ควำมรู้ที่มีศักยภำพไปสู่กำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ กระบวนงำน หรือกำรใช้งำนในด้ำนต่ำงๆ เพื่อตอบ
โจทย์อุตสำหกรรมที่สำมำรถนำควำมรู้มำใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน อีก
ทั้งยังช่วยพัฒนำองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ และเทคโนโลยีอย่ำงยั่งยืนได้
3.1 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับธรรมชำติและกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น ดำรำ
ศำสตร์และเทหวัตถุ ควอนตัมฟิสิกส์ ฟิสิกส์อนุภำค เทอร์โมไดนำมิกส์ สนำมโน้มถ่วง สนำมไฟฟ้ำ โครงสร้ำงและ
คุณสมบัติระดับโมเลกุลและระดับอะตอมที่มีผลต่อลักษณะเฉพำะของวัสดุชนิดต่ำง ๆ พลังงำนนิวเคลียร์และ
พลั งงำนรู ป แบบใหม่ กำรเปลี่ ย นแปลงของสภำพภู มิ อ ำกำศและมหำสมุ ท ร ระบบนิ เวศ ผลกระทบของ
สภำพแวดล้อมต่อกำรเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรวิจัยด้ำนระบบนิเวศ กระบวนกำร
ย่อยสลำยทำงชีวภำพ ชีวสำรสนเทศ (Bioinformatics) ชีววิทยำระบบ (Systems biology) และอณูชีววิทยำ
(Molecular biology)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ด้ำนวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ และกำรบริหำรจัดกำร
ทรั พ ยำกรธรรมชำติ อ ย่ ำ งมี ศั ก ยภำพ โดยมี เป้ ำ หมำยเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภำพชี วิ ต ของประชำชน อนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม และนำไปสู่กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมที่มีควำมมั่นคงยั่งยืน
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เป้าหมาย
1. กำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์บริสุทธิ์ วิทยำศำสตร์ประยุกต์
และด้ำนวัสดุศำสตร์และสิ่งแวดล้อม และ/หรือมีกำรบูรณำกำรงำนวิจัยระหว่ำงสำขำ เพื่อให้ได้ผลวิจัยพัฒนำที่
สมบูรณ์
2. กำรวิจัยและพัฒนำพันธุ์พืชที่สำคัญทำงเศรษฐกิจ โดยอำศัยเทคนิควิธีกำรขั้นสูง เช่น เทคนิค
ลำอิเล็กตรอน และเทคนิคพลำสมำควำมดันต่ำ
3. กำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศ และผลกระทบของสภำพแวดล้อมต่อกำรเจริญเติบโตของ
สิ่งมีชีวิต เพื่อกำรนำมำใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหำที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
ผลผลิต
1. ได้องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบโครงสร้ำงของวัสดุที่มีคุณสมบัติเฉพำะและคุณภำพสูง
สำหรับพัฒนำไปใช้ใน อุตสำหกรรมอำหำร อุตสำหกรรมเกษตร และอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อย่ำงน้อย
10 องค์ควำมรู้
2. พืชผลทำงกำรเกษตรที่มีสำยพันธุ์ที่เหมำะสม มีคุณภำพ และสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้ อย่ำง
น้อย 7 ชนิดพันธุ์
3. ได้องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อย 5
ฐำนองค์ควำมรู้
กรอบการวิจัย
1. กำรศึกษำและปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุที่มีประสิทธิภำพสูงที่สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในงำน
อุตสำหกรรม วิทยำศำสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศำสตร์ได้
2. กำรเพิ่มผลิตภำพ/ศักยภำพของผลผลิตทำงกำรเกษตรด้วยเทคนิคใหม่ๆ
3. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. ศึกษำและปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุที่มีประสิทธิภำพสูง
2. ศึกษำกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตพืชผลทำงเกษตรด้วยเทคนิคสมัยใหม่
3. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงระบบนิเวศ
3.2 วิศวกรรมศาสตร์
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยเพื่อให้ได้องค์ควำมรู้พื้นฐำนที่สำมำรถประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหำของสำขำต่ำง ๆ เช่น วัสดุ
เฉพำะทำง (Functional materials) ประเภทต่ำง ๆ ยำนยนต์ กำรประดิษฐ์ (Fabrication) กำรออกแบบ กำร
ขนส่ง กำรก่อสร้ำง กำรทดสอบ เป็น ต้น โดยองค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่วิธีแก้ปัญหำ (Solution) ใหม่ ๆ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรวิจัยในด้ำนวิศวกรรมที่สำมำรถสร้ำงสรรค์สิ่งต่ำง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดย
อำศัยพื้นควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเศรษฐศำสตร์มำช่วยในกำรสร้ำงสรรค์
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วัตถุประสงค์
เพื่ อ สร้ ำ งองค์ ค วำมรู้ ด้ ำ นวิ ศ วกรรมศำสตร์ ที่ ส ำมำรถน ำไปประยุ ก ต์ ใช้ ในวงวิ ช ำกำร เช่ น
Biomedical engineering อุตสำหกรรม บริกำร ทั้งภำครัฐและเอกชน
เป้าหมาย
มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อให้ได้องค์ ควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ โดยมีกำรบูรณำกำรองค์
ควำมรู้ทำงวิศวกรรมศำสตร์และเศรษฐศำสตร์ร่ว มกัน เพื่อประยุกต์ใช้แก้ไขปัญ หำสำขำวิจัยในแผนงำนที่
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศ
ผลผลิต
1. ได้องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ที่เป็นควำมรู้/ แนวทำงใหม่ในกำรนำไปใช้ใน
ภำคปฏิบัติจริง อย่ำงน้อย 20 เรื่อง
2. ได้แนวทำงในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่ทำให้กำรทำงำนด้ำน
วิศวกรรมศำสตร์มีควำมปลอดภัย มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ตลอดจนสะดวก และง่ำยขึ้น อย่ำงน้อย 3
แนวทำง
กรอบการวิจัย
1. กำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนวิศวกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ในสำขำต่ำง ๆ เช่น วัสดุ
เฉพำะทำง (Functional materials) ยำนยนต์ไฟฟ้ำ กำรขนส่ง กำรก่อสร้ำง กำรประดิษฐ์ ปัญญำประดิษฐ์
และอุตสำหกรรม
2. กำรสร้ ำ งนั ก วิ จั ย ด้ ำ นวิ ศ วกรรมศำสตร์ ให้ มี ค วำมเป็ น เลิ ศ ทำงวิ ช ำกำร โดยเน้ น ให้ ริเริ่ ม
ดำเนินกำรวิจัยและพัฒนำให้ได้เทคโนโลยีขั้นสูงของวิศวกรรมศำสตร์สำขำต่ำง ๆ
3. กำรแก้ ไข ปรั บ ปรุ ง กฎหมำย ระเบี ยบ และข้ อ บั งคั บ ที่ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ กำรท ำงำนกำร
ค้นคว้ำวิจัย กำรทดลองในห้องปฏิบัติกำร และ กำรทดลองภำคสนำม กำรจดสิทธิบัตร และกำรนำเอำองค์
ควำมรู้ไปต่อยอดในเชิงพำณิชย์
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรวิจัยพัฒนำองค์ควำมรู้พื้นฐำนที่สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในงำนวิศวกรรมสำขำต่ำงๆ
2. กำรวิจัยเพื่อนำองค์ควำมรู้พื้นฐำนไปประยุกต์ใช้ ในด้ำนที่มีควำมจำเป็นเร่งด่วนต่อประเทศ
เช่น ยำนยนต์ไฟฟ้ำ กำรขนส่งระบบรำง ก่อสร้ำงด้วยนวัตกรรมอัตโนมัติ กำรบริหำรจัดกำรน้ำ
3. วิจั ยในด้ำนผลกระทบและปัญ หำอุป สรรคเกี่ยวกับ กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
มำตรฐำนสำกลต่ำงๆ เพื่อหำแนวทำงที่จะทำให้เกิดกำรพัฒนำงำนด้ำนวิศวกรรมขั้นสูงในประเทศไทยได้อย่ำง
เท่ำเทียมกับประเทศที่พัฒนำแล้วโดยไม่ต้องพึ่งพำอำศัยบริษัทต่ำงประเทศ
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3.3 วิทยาการข้อมูล (Data science)
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเก็บ กำรจัดกำรข้อมูลและกำรใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในวิทยำศำสตร์สำขำต่ำง ๆ
โดยครอบคลุมกำรสร้ำงและกำรใช้อัลกอริทึมและเทคนิคใหม่ ๆ กำรจัดระเบียบและกำรสำรวจข้อมูลจำนวน
มหำศำล (Big data) กำรใช้ข้อมูลเพื่อกำรออกแบบ กำรสร้ำงโมเดลและกำรบริหำรจัดกำร ปัญญำประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรวิจัยในด้ำนข้อมูลเพื่อพัฒนำระบบกำรรวบรวมข้อมูลประเภท
ต่ำง ๆ ที่สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรจัดกำรในภำคส่วนของรัฐ เอกชน และอุตสำหกรรม โดยนำ
ระบบเทคโนโลยีเข้ำมำเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลำยน้ำ
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนวิทยำกำรข้อมูล ที่สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรจัดกำร
ในด้ำนต่ ำงๆ เช่น ทำงด้ำนกำรศึกษำ สั งคม กำรแพทย์ เกษตรกรรม อุตสำหกรรม กำรบริกำร กำรขนส่ ง
กำรตลำดธุรกิจดิจิทัล และควำมมั่นคงปลอดภัย โดยสำมำรถประยุกต์ทั้งในหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และ
หน่วยงำนที่ไม่แสวงหำกำไร
เป้าหมาย
1. มุ่งเน้นกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเก็บข้อมูล กำรจัดกำรข้อมูล และกำรใช้ข้อมูลด้ำนต่ำงๆ เช่น ทำง
กำรแพทย์ เกษตรกรรม อุตสำหกรรม กำรบริกำร กำรขนส่ง กำรตลำด ธุรกิจดิจิทัล และควำมมั่นคงปลอดภัย
ในสังคมไทย โดยครอบคลุมกำรสร้ำงและกำรใช้อัลกอริทึมและเทคนิคใหม่ๆ
2. พัฒนำระบบกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูลและกลุ่มข้อมูลประเภทต่ำงๆ เพื่อประยุกต์ใช้
กับกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนในภำครัฐ ภำคเอกชน และหน่วยงำนไม่แสวงหำกำไรต่ำงๆ
3. เน้ น กำรสร้ ำ งแบบจ ำลองกำรพยำกรณ์ โ ดยกำรวิ เครำะห์ ข้ อ มู ล ขนำดใหญ่ (Big data
analytics) เพื่อใช้ในด้ำนที่มีควำมสำคัญต่อประเทศ เช่น สำธำรณสุข อำชญำกรรม กำรทุจริต กำรก่อกำรร้ำย
และควำมมั่นคงปลอดภัยของสังคมและประเทศ
ผลผลิต
1. ได้ อ งค์ ค วำมรู้ พื้ น ฐำนด้ ำ นวิ ท ยำกำรข้ อ มู ล ซึ่ ง มี ร ำกฐำนจำกวิ ท ยำกำรคอมพิ ว เตอร์
สถิติศำสตร์ คณิตศำสตร์ สังคมวิทยำ และกำรจัดกำรที่สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรจัดกำรในทุก
ภำคส่วน
2. ได้องค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำกำรข้อมูล มำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้ผู้บริหำรสำมำรถ
วำงแผนต่ำงๆ เช่น ยุ ทธศำสตร์ แผนงบประมำณ แผนดำเนินกำร แผนปฏิบัติงำน แผนบริหำรควำมเสี่ยง
แผนพัฒนำบุคลำกร ฯลฯ นอกจำกนั้นผู้บริหำรยังสำมำรถตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็วโดยใช้ข้อมูล
และสำรสนเทศที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องรวดเร็ว
3. ได้ ข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทำงในกำรจั ด ท ำมำตรกำร/กฎระเบี ย บ/ข้ อ บั งคั บ หรื อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบูรณำกำรและกำรใช้ข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรทุกด้ำน
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กรอบการวิจัย
1. กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนที่เน้นด้ำนกำรพยำกรณ์โดยใช้ข้อมูลขนำด
ใหญ่ กำรกำหนดมำตรฐำนชุดข้อมูลและรหัสข้อมูลระดับประเทศที่ มีควำมสำคัญ กำรบูรณำกำรข้อมูลภำยใน
หน่ วยงำนและข้ำมหน่ ว ยงำน กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล กำรจัดเก็บ ข้อมูล ข่ำวสำรภำครัฐ
เพื่อเป็นประวัติศำสตร์ของประเทศ
2. กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อบูรณำกำรข้อมูลประเภทต่ำงๆ ที่หน่วยงำนจะต้องใช้ร่วมกัน เช่น เวช
ระเบียน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลยำนพำหนะ ข้อมูลที่ดิน เป็นต้น
3. กำรวิจัยเพื่อเสนอแนะมำตรกำร กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร
ข้อมูล และกำรเก็บรักษำข้อมูลประวัติศำสตร์ของประเทศ
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรวิจัยเพื่อเสนอแนะมำตรกำรและวิธีกำรเตรียมควำมพร้อมบุค ลำกรวิจัยด้ำนที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยำกำรข้อมูล
2. กำรวิ จั ย เพื่ อ สร้ ำ งองค์ ค วำมรู้ พื้ น ฐำนเชื่ อ มโยงระหว่ ำ งวิ ท ยำกำรข้ อ มู ล กั บ วิ ท ยำกำร
ปัญญำประดิษฐ์กำรเชื่อมโยงวิทยำกำรข้อมูลกับภำษำศำสตร์ กำรเชื่อมโยงวิทยำกำรข้อมูลกับด้ำนสังคมศำสตร์
3. กำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนโดยใช้วิทยำกำรข้อมูล
4. กำรวิ จั ย เพื่ อ น ำเสนอมำตรกำรส ำคั ญ เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ กฎหมำย และ
มำตรฐำนสำกล ที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและต่ำงประเทศ

3.4. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต โดยครอบคลุมกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ตัวบ่งชี้ชี วภำพ
(Biomarkers) สำหรับโรคมะเร็ง กลไกควบคุมกำรแสดงออกของยีนต่ำง ๆ (Gene regulation) ในจีโนมและ
ควำมผิดปกติที่เกี่ยวข้อง จีโนมขั้นต่ำ (Minimal genome) กลไกควบคุมกำรแปรสภำพจำกเซลล์ต้นกำเนิด
(Stem cell) ไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้ำที่เฉพำะอย่ำง (Differentiated cell) เป็นต้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรวิจัยใน
ด้ำนวิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพของมนุษย์
วัตถุประสงค์
สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ชีวภำพที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพของคน และสัตว์ โดยที่ปัจจุบันนี้
ประเทศไทยมีปัญหำด้ำนสุขภำพค่อนข้ำงมำก ปัญหำที่ตระหนักกันดี ก็คือปัญหำสุขภำพของประชำชนทั่วไป
และ ปัญหำที่มีควำมสำคัญแต่กล่ำวถึงกันน้อยก็คือสุขภำพของสัตว์ ซึ่งในช่วงสองทศวรรษมำนี้ได้เกิดปัญหำ
บ่อยครั้งเกี่ยวกับสุขภำพของสัตว์ปีก, โค, ปลำและกุ้งที่เลี้ยงเพื่ออุตสำหกรรมอำหำร ดังนั้นกำรวิจัยเพื่อให้เกิด
องค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ชีวภำพในด้ำนสุขภำพนั้นจึงเป็นเรืองสำคัญอย่ำงยิ่ง
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เป้าหมาย
วิจั ย และพั ฒ นำเกี่ ย วกั บ สิ่ งมี ชี วิต ในระดั บ ชี ว วิท ยำโมเลกุ ล โดยเน้ น เป้ ำหมำยกำรวิ จั ย ด้ ำ น
วิทยำศำสตร์สุขภำพของคนและสัตว์
ผลผลิต
ได้องค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ชีวภำพที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพของคน และสัตว์ ในระดับชีววิทยำ
โมเลกุล อย่ำงน้อย 4. เรื่อง และพัฒนำต่อยอดจำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่ประเทศไทยมีอยู่
กรอบการวิจัย
1. วิจัยและพัฒนำตัวบ่งชี้ชีวภำพ (Biomarkers) สำหรับโรคต่ำงๆ เช่น โรคมะเร็ง และโรคไม่ติด
เชื้ออื่นๆ ทั้งของคนและสัตว์ โดยเน้นกำรบูรณำกำรกับนั กวิจัยในสำขำอื่น เช่น วิทยำกำรข้อมูลกับกำรเขียน
อัลกอริทึมเพื่อใช้ทำนำยโรคร้ำยทำงกำรแพทย์ในอนำคต
2. วิจั ย และพั ฒ นำกลไกควบคุ ม กำรแสดงออกของยี น ต่ ำง ๆ (Gene regulation) เช่ น โรค
ซึมเศร้ำ ที่เป็นปัญหำทำงจิตและพฤติกรรมของคนในสังคม
3. วิจัยและพัฒนำกลไกควบคุมกำรแปรสภำพจำกเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) ไปเป็นเซลล์ที่
ทำหน้ำที่เฉพำะอย่ำง (Differentiated cell) ของคนและสัตว์
4. วิจัยและพัฒนำสมุนไพรและกำรแพทย์แผนไทยให้เป็นเลิศ
5. วิจัยเพื่อรู้ตำแหน่งรหัสที่ควบคุมโปรตีนทั้งหมด (Whole X-some Sequencing)
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. วิจัยและพัฒนำตัวบ่งชี้ชีวภำพ (Biomarkers) สำหรับโรคต่ำงๆ เช่น โรคมะเร็ง และโรคไม่ติด
เชื้ออื่นๆ ทั้งของคนและสัตว์ โดยเน้นกำรบูรณำกำรกับนักวิจัยในสำขำอื่น เช่น วิทยำกำรข้อมูลกับกำรเขียน
อัลกอริทึมเพื่อใช้ทำนำยโรคร้ำยทำงกำรแพทย์ในอนำคต
2. วิจั ย และพั ฒ นำกลไกควบคุ ม กำรแสดงออกของยี น ต่ ำง ๆ (Gene regulation) เช่ น โรค
ซึมเศร้ำ ที่เป็นปัญหำทำงจิตและพฤติกรรมของคนในสังคม
3. วิจัยและพัฒนำกลไกควบคุมกำรแปรสภำพจำกเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) ไปเป็นเซลล์ที่
ทำหน้ำที่เฉพำะอย่ำง (Differentiated cell) ของคนและสัตว์
4. วิจัยเพื่อรู้ตำแหน่งรหัสที่ควบคุมโปรตีนทั้งหมด (Whole X-some Sequencing)
5. โครงกำรศึกษำหรือเพิ่มจ ำนวนยำจำกฐำนภูมิปัญ ญำไทยเพื่อทดแทนหรือใช้ประกอบกับ
เวชภัณฑ์และเวชสำอำงที่ทำมำจำกสำรเคมี
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3.5 ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) และวิทยาการเรียนรู้ คิด (Cognitive Science หรือ
ประชานศาสตร์)
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจั ยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนในกำรเพิ่มประสิทธิภ ำพกำรทำงำนของสมองที่ส ำมำรถ
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหำด้ำนคุณลักษณ์ทำงจิตและพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
คนไทย ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงศักยภำพและพฤติกรรมของคนไทยพันธุ์ใหม่ ที่ สำมำรถสร้ำงสรรค์สิ่งต่ำง ๆ ที่
เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม โดยอำศั ย พื้ น ฐำนควำมรู้ ท ำงจิ ต วิ ท ยำสั งคมมำช่ ว ยในกำรสร้ ำ งสรรค์ กำรวิ จั ย
วิทยำศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรู้หรือประชำนศำสตร์ (Cognitive science) โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยในด้ำนกำร
นำผลกำรศึกษำทำงประสำทวิทยำไปพัฒ นำรวมกับกำรศึกษำทำงประสำทวิทยำศำสตร์ที่เกี่ยวกับกำรรับรู้
(Cognitive neuroscience) และน ำไปพัฒ นำวิช ำจิตวิทยำกำรรับรู้ เพื่อควำมก้ำวหน้ำในกำรพั ฒ นำระบบ
กำรศึกษำเรียนรู้ รวมถึงกำรวิจัยเพื่อให้สร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำงและกำรทำหน้ำที่ของสมอง ทั้งในเชิง
พันธุศำสตร์ กำยวิภำค สรีรวิทยำ ชีวเคมี เภสัชวิทยำ พยำธิวิทยำ ตั้งแต่ระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ จนถึงระดับ
กลุ่มเซลล์ประสำทและเซลล์ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุ นและพัฒ นำกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมอง ระบบประสำท (Brain-Neuroscience)
และวิทยำศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรู้ และเรียนรู้ (Cognitive Science)
เป้าหมาย
ประเทศไทยเป็นผู้นำทำงกำรแพทย์ด้ำนสมอง และวิทยำศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู้และรับรู้
(Cognitive Science)
ผลผลิต
1. ได้ควำมรู้พื้นฐำนมำประยุกต์ใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของสมองเพื่อแก้ไขปัญหำ
ด้ ำนคุ ณ ลั กษณะทำงจิ ต และพฤติก รรมของคนไทยที่ ข ำดควำมคิ ด สร้ำงสรรค์ นวัต กรรมทำงปั ญ ญำ และ
ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำ รวมทั้งควำมเป็นผู้มีคุณธรรม
2. มีควำมก้ำวหน้ำในระบบกำรศึกษำและสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำงและกำรทำหน้ำที่
ของสมองตั้งแต่ระดับโมเลกุลจนถึงระดับกลุ่มเซลล์
กรอบการวิจัย
1. โครงสร้ำงกำรทำหน้ำที่และกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของจิตและสมอง
2. ศึกษำวิทยำกำรกำรเรียนรู้ คิด (cognitive science) อย่ำงถูกต้อง
3. กำรวิจั ยที่เกี่ยวกับควำมรู้ใหม่เรื่องโครงสร้ำงและกำรทำงำนของสมองบริเวณต่ำง ๆ ด้วย
ระบบ Neuro-imaging ในมนุษย์
4. งำนวิจั ยที่เกี่ยวกับ สมองส่ วนบริห ำร (Executive Brain Function : EF’s) ที่ควบคุมจิตใจ
ควำมสนใจ อำรมณ์ กำรรู้คิด และกำรตัดสินใจ
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5. กำรวิจั ย เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ ก ระทบกั บ พั ฒ นำกำรและกำรท ำงำนของสมองทั้ งเรื่อ ง Genetics
Epigenetics อำหำร โภชนำกำร และสิ่งแวดล้อม
6. กรอบกำรวิจัยบูรณำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และพุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสมองและจิต
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรวิจัยโครงสร้ำงกำรทำหน้ำที่และกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของจิตและสมอง
2. กำรศึกษำวิจัยระบบกำรเรียนรู้และรับรู้ (cognitive science)
3. กำรวิจัยที่เกี่ยวกับควำมรู้ใหม่เรื่องโครงสร้ำงและกำรทำงำนของสมองบริเวณต่ำงๆ ด้วยระบบ
Neuro-imaging ในมนุษย์
4. งำนวิจั ยที่เกี่ย วกับ สมองส่ ว นบริห ำร (Executive Brain Function : EF’s) ที่ ควบคุมจิตใจ
ควำมสนใจ อำรมณ์ กำรรู้คิด และกำรตัดสินใจ
5. กำรวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพัฒนำกำรและกำรทำงำนของสมองทั้งเรื่อง Genetics
Epigenetics อำหำร โภชนำกำร และสิ่งแวดล้อม
6. กำรวิจัยบูรณำกำรวิทยำศำสตร์และพุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสมองและจิต
3.6 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะสาหรับเศรษฐกิจยุค 4..0
ที่มาและความสาคัญ
กำรวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมทำงเศรษฐกิจ (Experimental and behavioral economics)
กำรศึกษำวิจัยควำมเหลื่อมล้ำข้ำมรุ่น (Intergenerational inequality) กำรวิจัยเทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน
(Disruptive technology) และผลกระทบต่ อ ภำคกำรผลิ ต (Impact on productive sector) กำรวิ จั ย
ผลกระทบของกำรจ้ำงงำนต่อเทคโนโลยีใหม่ที่มีคุณลักษณะทดแทนแรงงำน (Employment effects from
new technology) และเศรษฐศำสตร์สำธำรณะสำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประเทศไทยมีองค์ควำมรู้ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์พฤติกรรม และปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. เพื่อใช้องค์ควำมรู้ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์พ ฤติกรรม และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มำ
แก้ปัญหำ และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจและสังคมของประชำชน รวมทั้งยกระดับขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ
เป้าหมาย
มุ่งเน้นกำรวิจัยและนวัตกรรมด้ำนเศรษฐศำสตร์พฤติกรรมของกำรผลิต กำรบริโภค และนโยบำย
สำธำรณะสำหรับเศรษฐกิจยุ ค4..0 เพื่อกำรแก้ปัญหำ SMEs พัฒนำเศรษฐกิจและสังคม และเป็นแนวทำงใน
กำรเพิ่มกำรขยำยตัว ของภำคกำรผลิตและกำรบริโภคของประชำชน พัฒ นำแนวทำงให้ ประชำชนมีควำม
ตระหนักและรอบรู้ถึงควำมส ำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้ส ำมำรถปรับตัวเข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่มีตอ่ ระบบเศรษฐกิจและระบบกำรจ้ำงงำน
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ผลผลิต
ได้องค์ควำมรู้เพื่อกำรบริหำรจัดกำรกำรวิจัย กำรพัฒนำ และกำรแก้ปัญหำด้ำนเศรษฐศำสตร์
พฤติ กรรมของประชำชนในประเทศ แก้ปั ญ หำ SMEs และกำรผู กขำดกลุ่ ม ทุ น กำรตลำดอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-market), block chain, cryptocurrency และอื่นๆ
กรอบการวิจัย
1. กำรศึกษำวิจัยด้ำนจิตวิทยำ พฤติกรรมศำสตร์ สังคมศำสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์
ที่ส่งผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์และสังคมของประชำชนกลุ่มต่ำง ๆ
2. กำรศึกษำวิจั ย ผลกระทบของกำรเปลี่ ยนแปลงทำงเทคโนโลยี และกำรใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของภำคกำรผลิต กำรตลำด กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร เพื่อพัฒนำระบบกำรผลิตที่ตอบสนองต่อ
กำรบริโภคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. กำรศึกษำวิจัยพฤติกรรมควำมต้องกำรทำงนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และกำรพัฒนำโลจิ
สติกส์ในกำรเชื่อมโยงและกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงธุรกิจ เพื่อตอบสนองกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจของสังคมเมือง
สังคมชนบท และเศรษฐกิจระดับประเทศ
4. กำรศึ ก ษำวิ จั ย พฤติ ก รรมผู้ ป ระกอบกำร (SMEs, OTOP, Startup) กำรวิ จั ย และพั ฒ นำ
ศักยภำพธุรกิจเริ่มใหม่ด้ำนเกษตรและอำหำร กำรเงินและกำรธนำคำร กำรแพทย์และสำธำรณสุข กำรศึกษำ
กำรท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ และระบบพำณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีกำรเงิน (FinTech) เพื่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรวิจัย และพัฒ นำแผนงำนและมำตรกำรเพิ่ มกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศด้ว ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4..0
2. กำรวิจัยด้ำนจิตวิทยำ พฤติกรรมศำสตร์ สังคมศำสตร์
3. กำรวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นำแผนงำนเพิ่ ม กำรกระจำยตั ว ของควำมเจริ ญ ไปยั ง เมื อ งใหม่ ที่ ส ำคั ญ
(แผนพัฒนำเมือง) ให้เป็นเมือง Smart City
4. กำรวิจัยผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
5. กำรวิจัยเพื่อให้ได้องค์ควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรเสริมสร้ำง SMEs ให้เข้มแข็ง เป็นแหล่งรำยได้ที่
สำคัญของชุมชนทั้งในเมืองและชนบท
6. กำรวิจัยพฤติกรรมควำมต้องกำรด้ำน นวัตกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศ และโลจิสติกส์ ของ
ธุรกิจไทย
7. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำวิธีกำรปรับรูปแบบกำรทำอำชีพกำรเกษตรให้เป็นกำรเกษตรแปลงใหญ่
และทำกำรเกษตรด้วยเทคนิคทันสมัย
8. กำรวิจัยพฤติกรรมผู้ประกอบกำร (SMEs, Startup)
9. กำรวิจัยเศรษฐศำสตร์นวัตกรรมเพื่อศึกษำกำรตัดสินใจนำเอำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้แก้ปัญหำหนี้สินของเกษตรกร
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3.7 สังคมศาสตร์และสหวิทยาการกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย 4..0
ที่มาและความสาคัญ
กำรเรี ย นรู้ แ ละคุ ณ ค่ ำทำงสั งคมภำยใต้ ภ ำวะควำมเสี่ ย งและควำมไม่ แ น่ น อนของกำรปฏิ วั ติ
อุตสำหกรรม ยุคที่ 4 กำรเมืองและสังคมในยุคหลังควำมจริง (Post-truth politics) ควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม
และเทคโนโลยีกับปัญญำข้ำมแดน อำนำจ (Power) ควำมรู้ (Knowledge) ในโลกยุคดิจิทัล สังคมศำสตร์ว่ำ
ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กับ นโยบำยอุดมศึกษำเพื่อควำมยั่งยืน และสังคมศำสตร์สำหรับโลกยุคปฏิวัติ
อุตสำหกรรม ยุคที่ 4 กำรวิจัยนโยบำยสำธำรณะในโลกแห่งควำมขัดแย้งและดิจิทัล กำรปฏิวัติอุตสำหกรรม ยุค
ที่ 4 กับภำวะคนชำยขอบ (Marginalization) พหุวัฒนธรรมและมนุษยชำติในยุคสมัยแห่งควำมรุนแรงดิจิทัล
กำรปฏิรูปสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์กับนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
วัตถุประสงค์
เพื่ อ สนั บ สนุ น งำนวิจั ย ที่ ส ร้ ำงองค์ ค วำมรู้ท ำงด้ำนสั งคมศำสตร์แ ละสหวิท ยำกำรที่ เชื่ อ มโยง
สำขำวิชำกำรต่ำงๆ วัฒนธรรม ประเพณี ชีวิตควำมเป็นอยู่ อำชีพ รวมทั้งกำรดำเนินกำรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริกำรประชำชนเพื่อจัดทำนโยบำยที่จะทำให้ประชำชนได้รับประโยชน์อย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และเป็นธรรม
เป้าหมาย
เพื่ อ พั ฒ นำประเทศไทย 4..0 ให้ มี ค วำมมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น และประชำชนมี ค วำมสุ ข มี
ปัจจัยพื้นฐำนในกำรดำรงชีพ มีกำรงำนอำชีพที่มั่นคง และได้รับบริกำรสำธำรณะที่จำเป็นครบถ้วน
ผลผลิต
1. ได้ แ นวทำงกำรจั ด ท ำนโยบำยสำธำรณะที่ เกี่ ย วกั บ กำรให้ บ ริก ำร และท ำให้ ป ระชำชนมี
ปัจจัยพื้นฐำนในกำรดำรงชีพครบถ้วนตำมควำมจำเป็น
2. ได้วิธีกำรในกำรลดควำมเสี่ยงจำกเทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน Disruptive Technology
3. ได้องค์ควำมรู้ด้ำนสังคมศำสตร์ และสหวิทยำกำร ที่สำมำรถนำมำใช้ในกำรพัฒนำประเทศให้
เกิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
กรอบการวิจัย
1. กำรวิจัยนโยบำยสำธำรณะของประเทศที่พัฒนำแล้วและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนำเสนอเป็น
นโยบำยประเทศ
2. กำรวิจัยควำมเสี่ยงของยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4..0 ในด้ำนต่ำงๆ เช่น สังคม กำรเมือง ควำม
เหลื่อมล้ำ เทคโนโลยี อำนำจ และควำมรู้ที่เท่ำทันในโลกดิจิทัล
3. กำรวิจัยเพื่อหำแนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทำงด้ำนสังคมศำสตร์และสหวิทยำกำร ที่สำมำรถ
นำมำใช้ให้บรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4..0
ประเด็น/หัวข้อการวิจัยสาคัญ
1. กำรวิจัยศึกษำเพื่อสร้ำงต้นแบบอุตสำหกรรม 4..0 เต็มรูปแบบในสภำพเป็นจริง
2. ควำมเสี่ยงทำงกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมยุคที่ 4. และแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
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3. กำรวิจัยศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชำวชนบทที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
กระแสโลกำภิวัตน์จำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ
4. กำรวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้สำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
5. กำรวิจั ย ศึก ษำเพื่ อ กำหนดนโยบำยในกำรปรับ สภำพแวดล้ อ มชุ ม ชนเมื อ งให้ เป็ น มิต รกั บ
ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ทุพพลภำพ
6. กำรวิจัยองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม
7. สร้ำงนวัตกรรมที่เป็นองค์ควำมรู้ใหม่รองรับผู้สูงอำยุ
8. กำรวิจัยเพื่อหำให้เกิดงำนที่เหมำะสมและสำมำรถเสริมสร้ำงรำยได้ให้กับผู้สูงอำยุ
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เป้าหมายที่ 4
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
กลุ่มที่ 1 บุคลากรและเครือข่ายวิจัย
บทนา
กำรขับเคลื่อนไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้วอย่ำงยั่งยืนและทั่วถึงตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และ
เป้ำหมำยประเทศไทย 4..0 จำเป็นต้องมีบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภำพสูงและเพียงพอเพื่อคิดค้น
นวัตกรรมซึ่งเป็นฐำนสำคัญในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และแก้ไขปัญหำสำคัญ
ทำงสั งคม โดยกำรก ำหนดแนวทำงกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรวิจั ย และนวั ต กรรมต้ อ งค ำนึ งถึ งแนวโน้ ม กำร
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก ทิศทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ นโยบำยขับเคลื่อนที่
สำคัญของรัฐบำล และ (ร่ำง) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579)
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตและพัฒนำบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้เพียงพอ ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ
รองรับกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้วยกำรวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมควำม
พร้อมสำหรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
เป้าหมาย
บุคลำกรวิจัยและพัฒนำเพิ่มขึ้นเป็น 19 คน ต่อประชำกร 10,000 คน ในปี พ.ศ. 2564.
กรอบการดาเนินงาน
1.1 ทุนการศึกษา
จัดสรรทุนกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงบัณฑิตด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มี
ควำมสำมำรถในกำรทำวิจัยและพัฒนำระดับปริญญำตรี หรือโท หรือเอก ระดับใดระดับหนึ่ง หรือหลำย
ระดับ เพื่อศึกษำในสถำบั นกำรศึกษำชั้นนำในประเทศหรือต่ำงประเทศ กำรให้ทุนนักศึกษำต่ำงชำติผู้ มี
ศักยภำพสูงให้มำศึกษำหรือทำวิจัยระดับหลังปริญญำโทหรือปริญญำเอกในประเทศไทย หรือกำรสนับสนุน
กำรสร้ ำงนั กวิจัย ที่ มีควำมสำมำรถในกำรทำงำนวิจัยระดับหลั งปริญ ญำโทหรือปริญ ญำเอก ในสำขำที่
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศและตอบสนองอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
1.2 การพัฒนาอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กำรพัฒนำเส้นทำงอำชีพของนักวิจัยและกำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งรวมถึง
นักวิทยำศำสตร์ วิศวกร นักบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม และผู้ประกอบกำรฐำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยใช้กลไกต่ำงๆ เช่น กำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ บัณ ฑิตจบใหม่เข้ำสู่ อำชีพนักวิจัยและ
นวัตกรรม กำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้ำนเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในภำคอุตสำหกรรมให้แก่
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นักศึกษำ บัณฑิตจบใหม่ ผู้ประกอบกำรหรือบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในภำคอุตสำหกรรม สังคม ชุมชน กำร
จัดทำหลักสูตรร่วมระหว่ำงภำคอุตสำหกรรมและสถำบันอุดมศึกษำ กำรเชื่อมโยงกับโครงกำรขนำดใหญ่
ของรัฐและกำรจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒ นำของภำคเอกชน กำรสร้ำงตลำดงำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒ นำ
เป็นต้น
1.3 การส่งเสริม Talent Mobility
กำรส่งเสริมให้บุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจำกมหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัย
ของภำครัฐ ไปปฏิบัติงำนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในภำคอุตสำหกรรม สังคม ชุมชน ทั้งนี้ สำหรับกำรไป
ปฏิบัติงำนในภำคอุตสำหกรรม กิจกรรมของสถำนประกอบกำรที่บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรได้ ได้แก่ กำร
วิจัยและพัฒนำ กำรแก้ปัญหำเชิงเทคนิคและวิศวกรรม กำรวิเครำะห์ทดสอบและระบบมำตรฐำน และกำร
จัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยต้องไปปฏิบัติงำนอย่ำงน้อย 1 วันต่อสัปดำห์ และต้องปฏิบัติงำนใน
สถำนประกอบกำร หรือสถำนที่ที่สถำนประกอบกำรใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงำน เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 เดือนแต่
ไม่เกิน 2 ปี หรือตำมเงื่อนไขของหน่วยงำนต้นสังกัด นอกจำกนี้ ยังรวมถึงกำรส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชำญต่ำงชำติ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสำขำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศหรือสำขำที่ขำดแคลนให้เข้ำมำ
ปฏิบัติงำนในภำคอุตสำหกรรมหรือหน่วยงำนในประเทศไทย
1.4. การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้บุคลากรด้านแรงงาน
กระบวนกำรที่ทำให้ผู้รับกำรฝึกและบุคลำกรวัยทำงำนมีฝีมือ ควำมรู้ควำมสำมำรถ จรรยำบรรณแห่ง
วิชำชีพ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับกำรทำงำนด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยครอบคลุมกิจกรรมกำรฝึก
เตรียมเข้ำทำงำน กำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำน กำรฝึกเปลี่ยนสำขำอำชีพ และกำรจัดทำหลักสูตรระดับ
อำชี ว ศึ ก ษำแบบบู ร ณำกำรกำรเรี ย นรู้ กั บ กำรท ำงำน (Work-integrated Learning: WiL) ที่ เป็ น ควำม
ร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร ที่มุ่งเน้นกำรผลิ ตและพัฒ นำบุคลำกรแรงงำนที่ต้อง
อำศั ย ทั ก ษะด้ ำนเทคโนโลยี และนวัต กรรม โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่ งในสำขำที่ ข ำดแคลนและสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
1.5 การสร้างความตระหนัก
กำรสร้ ำงหรื อพั ฒ นำแรงบั น ดำลใจ ทั ศ นคติ พฤติก รรม ควำมคิด เห็ น ควำมรู้และควำมเข้ ำใจแก่
เยำวชน ผู้ ป กครอง ครู บุ คลำกรทำงกำรศึกษำ สำธำรณชนหรือภำคส่ว นที่ เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับบทบำท
ประโยชน์ หรือควำมเกี่ยวข้องของกำรวิจัย วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
สั ง คมชี วิ ต ประจ ำวั น หรื อ ปรำกฏกำรณ์ ท ำงธรรมชำติ น ำไปสู่ ก ำรปลู ก ฝั งค่ ำนิ ย มด้ ำ นกำรเรี ย นสำย
วิทยำศำสตร์ และเพิ่มสัดส่วนบัณฑิตสำยวิทยำศำสตร์ของประเทศ

กลุ่มที่ 2 เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
บทนา
เขตเศรษฐกิจนวัตกรรมเป็ น กลไกส ำคัญ ในกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของพื้นที่ด้ว ย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เป็นกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่พื้นที่ สร้ำงสภำพแวดล้อมที่
เอื้อต่อกำรทำวิจัยและพัฒนำ ส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนจำกภำคเอกชนเพื่อพัฒนำนวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์
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หรือบริกำรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนที่ใช้ควำมรู้และทักษะขั้นสูง เป็นกำรสร้ำงรำกฐำนที่
มั่นคงสำหรับกำรพัฒนำพื้นที่อย่ำงยั่งยืน
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บนฐำนกำรวิจัย พัฒ นำและนวัตกรรม โดยมุ่งผลิตสินค้ำและ
บริกำรมูลค่ำสูง สร้ำงธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ ส่งผลให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจำกกำรใช้แรงงำน
เข้มข้นไปสู่กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
เป้าหมาย
1. มีเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมกระจำยไปตำมพื้นที่ต่ำงๆ ทั่วประเทศ
2. มีผู้ประกอบกำรฐำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมำกขึ้น
กรอบการดาเนินงาน
2.1 เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง เพื่อกำรยกระดับระเบียงเศรษฐกิจภำค
ตะวั น ออกให้ เป็ น เขตนวั ต กรรมระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภำคตะวั น ออก (Eastern Economic Corridor of
Innovation: EECi) กำรพัฒนำ EECi ให้เป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อกำรทำวิจัย พัฒนำและสร้ำงนวัตกรรมร่วมกัน
ระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน มหำวิทยำลัย และกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น
กำรรวมศูนย์ห้องปฏิบัติกำรและสนำมทดสอบนวัตกรรม
2.2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทยให้พัฒนำไปสู่ “เมืองวิทยำศำสตร์
ปทุมธำนี” เพื่อให้เป็นแหล่งรวมของกำรวิจัยและพัฒนำ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และกำรจ้ำงงำนทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
2.3 อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ก ระตุ้ น ให้ อุ ท ย ำน วิ ท ย ำศ ำส ต ร์ ภู มิ ภ ำค ที่ มี อ ยู่ เดิ ม พั ฒ น ำระบ บ นิ เว ศ น วั ต ก รรม ให้ มี
ควำมเข้มแข็ง (Science Park Ecosystem) เพื่อเป็นกำรสนับสนุนภำคเอกชนให้ลงทุนทำวิจัยและพัฒนำ
ได้แบบก้ำวกระโดด และส่งเสริมให้มีอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำคเพิ่มขึ้น โดยผลักดันมหำวิทยำลัยเครือข่ำย
ร่วมดำเนินกำรให้ยกระดับเป็นอุทยำนวิทยำศำสตร์อย่ำงเต็มรูปแบบ หรือเป็นอุทยำนวิทยำศำสตร์เฉพำะ
ทำง เพื่อเป็นกำรเพิ่มและขยำยจุดกำรให้บริกำรและโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ให้กระจำยครอบคลุมอย่ำงทั่วถึงทั้งประเทศ

กลุ่มที่ 3 บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
บทนา
ในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรมของประเทศและส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรลงทุนในกำร
พัฒนำนวัตกรรมเพิ่มมำกขึ้นนั้น รัฐบำลได้ออกมำตรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐเพื่อเป็นกลไกส่งเสริมกำรสร้ำง
นวัตกรรมโดยผู้ประกอบกำรไทย โดยกำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถดำเนินกำรจัดซื้อสินค้ำในบัญชี
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นวัตกรรมด้วยวิธีกรณีพิเศษได้ ทั้งนี้ ยังได้ส่งเสริมในกำรผลักดันให้สิ่งประดิษฐ์ในบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยได้ขึ้น
บัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อผลักดันกำรนำผลงำนวิจัยไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ได้อย่ำงแท้จริง
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำสินค้ำนวัตกรรมที่ได้มำตรฐำนโดยผู้ประกอบกำรไทย
เป้าหมาย
จำนวนสินค้ำนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกหน่วยงำนภำครัฐทุกปี
กรอบการดาเนินงาน
3.1 บัญชีนวัตกรรม
ส่ งเสริ ม กำรพั ฒ นำผลิ ตภั ณ ฑ์ ห รื อ บริกำรใหม่ ที่ พั ฒ นำขึ้ น จำกกระบวนกำรวิจัย พั ฒ นำ หรือ กำร
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริกำรเดิมด้วยองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยคน
ไทยมีส่วนร่วม ซึ่งอำจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่มีควำมคล้ำยคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้ ทั้งนี้นวัตกรรมไทย
ต้องผ่ำนกำรทดสอบและรับรองโดยหน่วยงำนที่เชื่อถือได้ มีควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้ และบริเวณใกล้เคียง
3.2 บัญชีสิ่งประดิษฐ์
สนับ สนุ นกำรพัฒ นำผลงำนวิจัยและนวัตกรรม แต่อำจยังไม่จำเป็นต้องผ่ ำนกำรรับรองมำตรฐำน/
คุณภำพ โดยอำจอยู่ในช่วงของกำรทดสอบเพื่อให้ได้กำรรับ รองมำตรฐำน/คุณภำพ/ข้อกำหนดเบื้องต้น
เพื่อให้พร้อมสำหรับกำรนำไปใช้ในเชิงพำณิชย์ต่อไป ทั้งนี้ ผลงำนดังกล่ำว อำจถ่ำยทอดสู่ภำคเอกชนแล้ว
หรือไม่ก็ได้

กลุ่มที่ 4. โครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรม
บทนา
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรวิจัย วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญอย่ำงยิ่งในกำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ที่ผ่ำนมำ
กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรวิจัย วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโครงสร้ำงพื้นฐำน
ขนำดใหญ่มีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรในกำรทำวิจัยชั้นแนวหน้ำ รวมทั้งกำรทำวิจัยเพื่อต่อยอดไปสู่กำรใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ดังนั้น จึงควรเร่งพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สำคัญและจำเป็นต่อกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
และเพื่อกำรใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ เช่น ธนำคำรเชื้อพันธุกรรม (Germplasm
bank) และธนำคำรยีน (Gene bank)
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรวิจัย วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ที่จำเป็นสำหรับกำรทำวิจัยเพื่อสร้ำง
องค์ควำมรู้ และเพื่อพัฒนำภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรเกษตร และภำคบริกำร
เป้าหมาย
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวิทยำศำสต์และเทคโนโลยีที่สำคัญเพิ่มมำกขึ้น
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กรอบการดาเนินงาน
4..1 ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมืออุปกรณ์วิจัยเฉพาะทาง
พัฒนำสถำนที่สำหรับกำรวิจัย กำรทดลอง กำรวัดทำงวิทยำศำสตร์หรือทำงเทคนิค หรือกำรจัดเก็บ
ตัวอย่ำงเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรวิจัย หรือพัฒนำ เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อกำรทดลอง ทดสอบที่เกี่ยวข้องกับ
กำรวิจัยและพัฒนำและนวัตกรรม
4..2 โรงงานต้นแบบ (Pilot Plant)
พัฒนำสถำนที่ทดลองผลิตเพื่อทดสอบและเตรียมกำรสำหรับกำรผลิตในระดับอุตสำหกรรม
4..3 ศูนย์ส่งเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม
พัฒนำหน่วยงำนที่ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม ได้แก่ หน่วยจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ หน่วย
บ่มเพำะธุรกิจ และพื้นที่ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น
4..4. ระบบสารเทศการวิจัยและนวัตกรรม
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและนวัตกรรม และกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยง
ฐำนข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรวิ จั ย และนวัต กรรมที่ ส ำคั ญ เช่ น ฐำนข้ อ มู ล บุ ค ลำกรวิจั ย และนวัต กรรม
ฐำนข้อมูลผลงำนวิจัย และฐำนข้อมูลทรัพย์สินทำงปัญญำ

กลุ่มที่ 5 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
บทนา
ตำมที่รัฐบำลได้ให้ควำมสำคัญกับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่จะเป็นกลไกกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนำคต (New Engine of Growth) นั้น ปัจจุบันพบว่ำยังมีปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพ
ของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) อี ก มำก ซึ่ ง เป็ น อุ ป สรรคต่ อ กำรพั ฒ นำ 10
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรไทย
ดั งนั้ น ประเทศไทยต้อ งเร่งปรั บ ปรุ งโครงสร้ำงพื้ นฐำนทำงคุ ณ ภำพให้ มีควำมเข้มแข็ง ด้ำนมำตรวิทยำ
(Metrology) กำรมำตรฐำน (Standardization) กำรทดสอบ (Testing) และกำรบริหำรคุณภำพ (Quality
management) เพื่อยกระดับสินค้ำให้มีมำตรฐำน นอกจำกนี้ ยังต้องพัฒนำควำมสำมำรถในกำรทำวิจัยของ
หน่วยงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรวิจัยและจริยธรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพของประเทศ รวมถึงกำรพัฒนำมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรวิจัย และมำตรฐำนสำหรับอุตสำหกรรม
เป้าหมาย
1. หน่วยงำนวิจัยที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนกำรวิจัยเพิ่มมำกขึ้น
2. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ สอบเทียบ และรับรองมำตรฐำน ที่ได้มำตรฐำนสำกล มีเพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรเกษตร และภำคบริกำร
กรอบการดาเนินงาน
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5.1 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
นำระบบ “มำตรวิทยำ กำรมำตรฐำน กำรทดสอบและกำรบริหำรคุณภำพ” ที่ได้รับกำรยอมรับในระดับ
นำนำชำติ มำปฏิบัติเพื่อให้เกิดหลักฐำนเชิงประจักษ์ว่ำผลิตภัณฑ์และบริกำรมีคุณสมบัติ ตำมที่กำหนดไว้
ช่วยสนับสนุนกำรผลักดันงำนวิจัยของภำครัฐและภำคเอกชนให้สำมำรถใช้ประโยชน์ใน เชิงพำณิชย์ได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นกำรเชื่อมโยงจำกงำนวิจัยในระดับห้ องปฏิบัติกำรสู่กำรทดลองผลิต และกำรผลิต
ระดับอุตสำหกรรม
1)
มำตรวิทยำ (Metrology) พัฒ นำควำมสำมำรถของระบบมำตรวิทยำ มุ่งเน้นพัฒ นำ
มำตรฐำนกำรวัดและควำมสำมำรถทำงกำรวัดที่แม่นยำและได้รับกำรยอมรับจำกนำนำชำติ เพื่อทำให้
กระบวนกำรผลิต กำรควบคุมคุณภำพ และกำรทดสอบถูกต้องและน่ำเชื่อถือ
2)
กำรมำตรฐำน (Standardization) ศึ กษำและพั ฒ นำควำมสำมำรถของกำรกำหนด
มำตรฐำนคุณภำพและข้อกำหนดทำงเทคนิคขั้นตอนกำรพัฒ นำมำตรฐำนกำรวิจัยให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกันทั่วประเทศและให้เป็นที่ยอมรับของนำนำชำติ ตลอดจนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรมำตรฐำน
ของประเทศไทย
3)
กำรทดสอบ (Testing) พั ฒ นำควำมสำมำรถของกำรวิเครำะห์ ทดสอบสิ น ค้ ำและ
บริ ก ำรโดยกำรยกระดั บ ควำมสำมำรถด้ ำ นกำรวิ เครำะห์ ทดสอบของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรไทยสู่
มำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17025 และพัฒนำให้มีจำนวนเพียงพอต่อควำมต้องกำรของภำคเอกชน ซึ่ง
จะช่วยลดต้นทุนและเวลำสำหรับผู้ส่งออกที่ต้องส่งสินค้ำไปตรวจสอบต่ำงประเทศ ส่งเสริมให้วิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมเข้ำถึงบริกำรกำรทดสอบสินค้ำและบริกำรให้มำกขึ้น
4)
กำรบริ ห ำรคุ ณ ภำพ (Quality management) ตรวจสอบและรับ รองคุ ณ ภำพของ
ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัด ทวนสอบกระบวนกำรผลิตของสินค้ำ และ
บริกำร เพื่อรับรองว่ำสินค้ำและบริกำรมีคุณภำพและควำมปลอดภัย

5.2 มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย
มุ่งเน้นกำรกำหนดมำตรกำรหลักเกณฑ์ในกำรดำเนินงำนวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐำนของจริยธรรม และ
หลั ก วิช ำกำรที่ เหมำะสม ได้ แ ก่ มำตรฐำนกำรวิจัย ในมนุ ษ ย์ มำตรฐำนกำรเลี้ ยงและใช้ สั ต ว์เพื่ องำน ทำง
วิท ยำศำสตร์ มำตรฐำนควำมปลอดภั ย ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำร มำตรฐำนควำมปลอดภั ย ทำงชี ว ภำพ มำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ด้ำนนำโนเทคโนโลยี มำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย มำตรฐำนผู้ทรงคุณวุฒิในกำรประเมินข้อเสนอ
กำรวิจัย มำตรฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร มำตรฐำนกำรจัดสรรสิทธิประโยชน์ จำก
ทรัพย์สินทำงปัญญำที่ได้จำกกำรวิจัย จรรยำวิชำชีพวิจัยและแนวทำงปฏิบัติ และจริยธรรมสำหรับผู้ประเมิน
โครงกำรวิจัย ผลงำนวิชำกำรและผลงำนวิจัย
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แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ร่าง)
แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
สาหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
ยื่นเสนอขอรับงบประมาณเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ ........................................................................................
ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย (กลุ่มเรื่อง) .........................................................................................................
แผนงานวิจัยและนวัตกรรมสาคัญ (กลุ่มเรื่องย่อย) .......................................................................................
แผนงาน  ต่อเนื่อง (รำยงำนผลกำรดำเนินงำนในข้อที่ ..)
 แผนงำนใหม่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อแผนงำนบูรณำกำร
(ภำษำไทย)……………………………………………………………………..………………………………………………………………
(ภำษำอังกฤษ).……………………………………...………………………………………………………..………………………………
2. คำสำคัญ (Keywords) ………………………...………………………………………………………..………………………………..
3. หน่วยงำนเจ้ำภำพ (ระดับกรม/มหำวิทยำลัย) ……………………….…………………………………………………………….
หัวหน้ำแผนงำน/โปรแกรม (ไม่ควรใช้ชื่อคนเดียวกันทุกแผนงำนของหน่วยงำน) ..………………………………….
ตำแหน่ง ……………………………….…………………หน่วยงำน (ระดับกอง/คณะ) …………………………………………
เบอร์โทร (ที่สำมำรถติดต่อได้) …………………………………………………………………………………………………………
email ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………
4.. หน่วยงำนร่วมดำเนินกำรวิจัย (ทั้งภำครัฐ และเอกชน)
4..1 หน่วยงำนร่วมดำเนินกำรวิจัย ……………….………………………………….……………………………………………….
หัวหน้ำโครงกำร/ผู้ประสำนงำน ………………………………………………………………………………………………………
เบอร์โทร (ที่สำมำรถติดต่อได้) …………….……………………………………………………………………………………..……
email ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………
4..2 .................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลแผนงาน
1. หลักกำรและเหตุผล (ระบุปัญหำ/ควำมจำเป็น/ควำมต้องกำร) (ไม่เกิน 20 บรรทัด)
.........................................................................................................................................................................
128

2. วัตถุประสงค์ (ระบุเป็นข้อ)
.........................................................................................................................................................................
3. ข้อมูลด้ำนกำรตลำด (สำหรับเป้ำหมำยที่ 1) (ไม่เกิน 10 บรรทัด)
.................................................................................................................................................. .......................
4.. ระดับควำมพร้อมทำงเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน (Technology Readiness Level: TRL)
.................................................................................................................................................... .....................
5. สรุปผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ (กรณีเป็นโครงกำรต่อเนื่อง) กรณีเป็นแผนบูรณาการต่อเนื่องให้สรุปผลการ
ดาเนินงานทีผ่ ่านมา พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้เห็นอวามสาอัญของการดาเนินการต่อเนื่องในปีที่เสนอขอด้วย (ไม่เกิน
20 บรรทัด)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
6. กำรต่อยอดจำกโครงกำรวิจัยอื่น/ควำมพร้อมของเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน (ระบุผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
เป็นฐานในการนามาต่อยอดของแผนงานบูรณาการ หากมี)
ชื่อโครงกำร/ชื่อเทคโนโลยี ………………………………………………………………………………………………………………
เจ้ำของผลงำน ……………………………………………………….. หน่วยงำน …………………………………………………….
รำยละเอียด (ไม่เกิน 15 บรรทัด) .................................................................................................................
ควำมพร้อมขององค์ควำมรู้/เทคโนโลยี (ไม่เกิน 15บรรทัด). ..........................................................................
7. แผนงำนกำรดำเนินงำนวิจัย
1) แนวทำงกำรดำเนินงำนทำงเทคนิค (ระบุกระบวนการ/ขั้นตอน/ช่วงเวลา) (ไม่เกิน 30 บรรทัด)
........................................................................................................................................................................
2) งบประมำณ (ระบุงบประมาณแผนงานตลอดระยะเวลาการดาเนินงาน รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
แล้ว)
ปีที่ดำเนินกำร ปีงบประมำณ
งบประมำณภำครัฐ
งบจำกภำคเอกชน งบประมำณรวม
(ที่เสนอขอ)
(In cash และ In kind)
ปีที่ 1
งบประมำณที่ต้องกำรทำคำขอ
(กรณีเป็นแผนงำน/โครงกำร
ต่อเนื่องให้ใส่งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรรแล้ว)
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ ….
รวม
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3) โครงกำร/กิจกรรม (รำยปี) และภำพรวมงบประมำณรำยโครงกำร (ปีงบประมำณ 2563)
ลำดับ ชื่อโครงกำร/ชื่อเทคโนโลยี

รำยละเอียดโดยย่อของโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

รวม
4.) ควำมเชื่อมโยงของโครงกำรภำยใต้แผนงำน .............................................................................................
........................................................................................................................................................................
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ระบุผลผลิตและผลลัพุ์ ของแผนบูรณาการอย่างเป็นรูปุรรมที่สามารถ
ประยุกต์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและ
ผลลัพุ์ (เชิงปริมาณ อุณภาพ เวลา ต้นทุน)
1) ผลผลิตสุดท้ำยที่ได้จำกแผนงำน
2) ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยตรงจำกผลผลิตของแผนงำน
3) ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
(1) ด้ำนเศรษฐกิจ
 มูลค่ำเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์หรือบริกำร (บำท)
 มูลค่ำกำรส่งออก (บำท)
 มูลค่ำที่เกิดจำกกำรลดกำรนำเข้ำ (บำท)
 กำรจ้ำงงำน (คน)
 อื่นๆ
(2) ด้ำนสังคม
 สุขภำพอนำมัย
 คุณภำพชีวิต/ควำมเป็นอยู่
 กำรศึกษำ/กำรเรียนรู้
 อื่นๆ
(3) ด้ำนสิ่งแวดล้อม (หำกมี)
9. แนวทำงกำรใช้ประโยชน์/ขยำยผลจำกงำนวิจัย (ไม่เกิน 15 บรรทัด)
........................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สาหรับแผนงาน Spearhead
ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อแผนงำน
2. ควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม
1) ประเด็นยุทธศำสตร์ (เลือกจำก 5 ประเด็นในยุทธศำสตร์วิจัยและนวัตกรรม 20 ปี)
2) แผนงำนวิจัยและนวัตกรรมสำคัญ (เลือกจำกแผนงำนในแต่ละประเด็นฯ)
3. ชื่อหน่วยงำนเจ้ำภำพ และชื่อหัวหน้ำแผนงำน พร้อมเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์
4. ชื่อหน่วยงำนร่วมดำเนินกำร (รวมทั้งบริษัทเอกชน) และชื่อหัวหน้ำโครงกำร พร้อมเบอร์โทรศัพท์และ
อีเมล์
5. เป็นแผนงำนต่อเนื่องหรือไม่
รายละเอียดแผนงาน
1. วัตถุประสงค์
2. คำสำคัญ (Keywords)
3. บทสรุปของแผนงำนโดยย่อ ประกอบด้วย
1) ปัญหำ/ควำมจำเป็น/ควำมต้องกำร (ไม่เกิน 800 คำ)
2) ข้อมูลด้ำนตลำด (ไม่เกิน 300 คำ)
3) ข้อเสนอกำรแก้ปัญหำ (ไม่เกิน 1,000 คำ)
4) ผลผลิตสุดท้ำยที่ได้จำกโปรแกรม/โครงกำร และกำรนำไปใช้ประโยชน์ (ไม่เกิน 500 คำ)
4. เทคโนโลยี/องค์ควำมรู้ที่จำเป็นต้องใช้ (ไม่เกิน 500 คำ)
5. ระดับควำมพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Rediness Level: TRL) ที่จะเริ่มดำเนินกำร พร้อม
คำอธิบำยย่อ
6. กำรดำเนินงำน
1) แนวทำงกำรดำเนินงำน (ไม่เกิน 1,000 คำ)
2) โครงกำรย่อย/กิจกรรม (รำยปี)
3) งบประมำณ
 งบจำกภำครัฐ
 งบจำกภำคเอกชน ทั้ง in-cash และ in-kind (หำกมี)
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4) ผลผลิตของโครงกำร
7. ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ ของแผนงำน
1) ผลผลิตสุดท้ำยที่ได้จำกแผนงำน
2) ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยตรงจำกผลผลิตของแผนงำน
3) ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
(4) ด้ำนเศรษฐกิจ
 มูลค่ำเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์หรือบริกำร (บำท)
 มูลค่ำกำรส่งออก (บำท)
 มูลค่ำที่เกิดจำกกำรลดกำรนำเข้ำ (บำท)
 กำรจ้ำงงำน (คน)
 อื่นๆ
(5) ด้ำนสังคม (หำกมี)
(6) ด้ำนสิ่งแวดล้อม (หำกมี)
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